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ką, kuriai Europos valstybes 
begalo daug skolingos.

Rugpj. 14 d. Krašto Aps. mi
ni steris Ant. Merkis atsistaty
dino. Laikinai jo vietą užima 
karininkas Žadeikis.

nu-
su-

Alijantų viršiausioji Tary
ba nutarė pavesti šarvuotį Vo- 
lia gen. Denikinui. Tą laivą a- 
lijantai buvo paėmę savo glo
bom

_ Suv. Valstijų valdžia sutei
kė Kolčako jėgoms 14.000 šau
tuvų, kurie buvo sukrauti Vla
divostoke. _ Amerikos attgovas

Lietuvos veikėjai ir laikraš
tininkai labai žingeidavo apie 
Amerikos lietuvių politinį Lie- 

Juos 
žinios,

svarbiausio 
reikės vė-

Francijos parlamentas 
balsavo ratifikuoti taikos 
tartį. Senatas turbūt ir-gi ra
tifikuos.

DARBININKŲ KONFE
RENCIJA.

Vienoj, Austrijos sostinėj 
miltų tėra tik dviem savaitėm. 
Mėsos visai nėra.

Berline buvo darbininkų de
monstracija, kurioj dalyvavo 
■apie-4-5^00 žmonių* Kareivini 
į juos šaudė ir vieną užmušė, 

10 sužeidė.

PLENUOJA ATSAKYTI 
PARAMĄ.

Suv. Valstijų senate buvo 
balsavimai dėl rafikavimo tai
kos sutarčių. Už rafikavimą 
balsavo 30, prieš 58.

“DARBININKAS,”•
242-244 W. BR0ADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

Šiauliuose atgijo “Rūtos” 
saldainių dirbtuvė. Saldainius 
dirba iš įvairių sulčių.
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Vokietijos ambasada Pary
žiuje tapo atidaryta. Amba
sadorium yra baronas von 
Lersner.

Šiuomi pranešame gerb. kle
bonams, kad mes turime paga
minę labai praktiškų uždusi
nės lapelių ir konvertukų ir 
juos parduosime šiaip:

Šiuomi prishmčiu $......... ir meldžiu man
prisiųsti vėliavą No........ su ta išlyga, jei man'
vėliava nepatiks galiu grąžinti atgal ir gauti

Arizonos valstijoj buvo di
delis susikirtimas negrų 
baltaisiais. Neggai kėsinosi 
nušauti gubernatorių. Riau
šėse 9 žmones ____

Finai pradėjo ofepsyvą prieš 
bolševikus. "Keletas holševikų 
divizijų pasidavė. ’

Spalio 2 d. New Yorkan at-. 
vyko Belgijos karalius su žmo- • 
na ir sosto įpėdiniu.

RGANAS AMERIKOS 
uIETUVIU R. K. ŠV.

NINKU SĄ-GOS.
DARBI-

‘DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams ... \................ $3.00
Bostone ir apylinkėj met. $4.00 
Užrubežyj metams......... $4.25

“DARBININKAS,” 
242-244 AV. Broadway, 

South Boston, Mass.
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SUBATA, SPALIO

ŽADA PRIPAŽINTI.
PRIŽADĖJO PRIPAŽINTI.
Washington, spai. 2. — Šian

die Lietuvių Ekzekutyvis Ko
mitetas skelbia, jog telegra
momis iš Paryžiaus praneša
ma, kad Britanijos valdžia pri
žadėjo provizijonalį pripažini
mą Lietuvos.

Plieno darbininkų streikas 
tęsiasi be žymių permainų. Abi 
pusi stipriai laikosi. Kompani- 
jų viršininkai skelbia, jog 
streikininkų nuolatai grįžta 
darban. Bet streiko vadai 
skelbia, jog vis daugiau dar
bininkų apeidžią dirbtuves ir 
jungęsis prie streikininkų.

INDOMYBĖS Iš TIKRU I 
ŠALTINIŲ SURINKTOS.
Lietuvoje kunigai nenešioja 

ilgų sutanų. Nenešioja nei ro
miškų (atbulų), kaip Amerike, 
kalnierių.

Rankų bučiavimas Lietuvo
je išeina iš mados.

Rugsėjo 1-2 dd. Kaune buvo 
kat. moterį) suvažiavimas, o 
12-13 dd. buvo kat. jaunimo 
suvažiavimas.

NEPASVEJKSTA.

-=-i Suv. Valstijų valdžia pie
nuoja atsakyti visokią paramą 
europinėms valstybėms, jei bė
gyje kelių dienų neigus išvyti 
italai iš Fiume. Matyt taikos 
konferencija yra linkus paves
ti tą miestą italams, tik Ame
rika griežtai statosi prieš tai.

Vokietijos Steigiamasis Sei
mas ikšiol seimavo AVeimare. 
Dabar persikėlė į Berliną ir 
seimuos buvusio Reichstago 
rūmuose. Finansų ministeris 
Mathias Erzberger seime ap
reiškė, jog paskolos būtų ga
lima gauti tik Amerike. Bet 
kol taika neratifikuota 
ąlima to padaryti.

Panedėlį spalio 6 d. AVash- 
ingtone prasidės darbininkų 
konferencija, kurią sušaukė 
prez. AVilson. Joje dalyvaus 
nuo darbdavių ir visuomenės 
atstovai. Svarstys darbdavių 
ir darbininkų santikius. Kon
ferenciją atidarys Darbo 
partment sekr. IVilson.

DIRBA IR PONAI.
Kai Anglijoj prasidėjo gele

žinkelių streikas, tai daiktus 
reikia įvairiais kitais būdais 
gabenti. Tai tame darbe vei
kia ir didžturčių šeimynos.

Rugpj. 26 d. Kaune prasidė
jo žydų pradžios mokytojų 
konferencija. Dalyvavo per 50 
mokytojų.

Rūgs. 3 d. Kauno komendan
tas Mikuckis įsakė vakarais 
tevaikščioti ligi 11 vai. o iš ry
to tik nuo 5 vai.

_____PRIEŠ LENKUS.
Amerikos ukrainiečiai intei- 

ėk Amerikos katalikų hie
rarchijai memorialą, kuriame 
išrodoma lenkų šyentvagvbės 
ir nedorybės užimtose UkraL 
nos vietose. Išrodyta, kad 
ukrainiečių arcivVkkupą Šep- 
tyckį lenkai laiko kalėjime, 
kad uždarė kalėjiman apie 500 
ukrainiečių kunigų, uždarė 
veik visas ukrainiječių katali
kų bažnyčias. Memoriale pra
šoma, kad Amerikos Katalikų 
hierarchija užtartų ukrainie
čius Ryme. Dar memoriale 
nurodyta, kad lenkų kareiviai 
uždarė 500 bažnyčių ir 100 su
degino. Išrodoma daug kito
kių lenkų šunybių^

TEBSERGA.
Prez. AVilson labai serga. Pa

šaukta keli specijalistai. Iš į 
Philadelphijos pašaukta dak-Į 
taras Dercum, kurs yra vienas 
didžiausių specijalistų nervų Į 
ligŲ-

KAIP DABAR ATRODO LIETUVA.
[IŠ KELIONĖS PO LIETUVĄ ĮSPŪDŽIAI]
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IŠ KELIONĖS Buvo nemažai tokių, 
prašė su/savim. pasiimti, 
nenorėję tikėti, kad aš 
merikos esn atkeliavęs, 
rių kalbų i; spėliojimų kaimie
čiams mano atsilankymas su
teikdavo, bet vaišingumo ir 
nuoširdumo .-tokos nejaučiau, 
nors svečio pavaišinimui ir 
priėmimui daug dalykų šian
dieną Lietuvos kaimiečiui 
trūksta.

Hoover, buvusis tarpalijan- 
tinės maisto komisijos galva, 
kalbėjo Standard universiteto 
studentams. Sakė, kad jei tai
kos sutartys dabar bus atmes
tos, tai pasaulis grįš į netvar
ką. Be Suv. Valstijų Europos 
valstybės gali perdirbti sutar- 

Siberijoj gen. Groves buvo at- 'Tis ir sutarti eiti prieš “Affieri-
sisakęs jas išduoti, nurodyda
mas, kad rusiški laikraščiai 
Vladivostoke rašė prieš Ame
riką ir kad tūli kazokų vadai 
buvo priešingi amerikonams. 
Bet AVashingtono valdžia liepė 
išduoti ginklus neatsižvelgiant 
į tai.
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LAI PLEVĖSUOJA VĖLIAVA
KIEKVIENO LIETUVIO NAMUOSE.

Nėra gražesnio daikto papuošti lietuvio namą 
kaip ženklas jo prigimta krašto, — to krašto kuris 
po tiek ilgų metų vergijos vėl atgimė, liko liuo- 
sas.

Tlgą laiką mes ahejojome kokia ištikrųją yra 
Lietuvos vėliava. Dabar tikrai žinome. Jonas E. 
Karosas ir Jonas J. Romanas grįždami iš Lietuvos 
parvežė tikrą Lietuvos vėliavą. Ta vėliava kuri 
dabar plevėsuoja po visas-dalis Laisvos Lietuvos.

Tų vėliavų galima gauti visokių, gražių ir dar 
gražesnių — ir už žemą kainą. Tuojaus užsisakyk 
prisiųsdamas savo užsakymą su pinigais adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
120 TREMONT ST., BOSTON, MASS.

Vėliavų kainos:
No. 1. Celuloido veliavukė ant spilkutės.........
No. 2. Drobės; 12x18 colių; ant lazdutės su pa

auksuota viršūne.....................................
No. 3. Šilkinė; 12x18 colių; ant lazdutės su pa

auksuota viršūne ................................... $1.00
Už prisiuntimą mes užmokame. Taip-gi yra ir 

didesnių vėliavų kurios parsiduoda nuo $1.50 iki 
$50.00. Yra ir drobės, ir vilnų, ir šilko.

Kurie norėtumėt gauti didesnes meldžiame pa
rašyti atvirutę o mes kainas pristatysime.

Draugijoms, Komitetams, Krautuvėms ir 
gontams perkant daug, duodame nuošimtį.

Lithuanian Sales Corporation,
120 Tremont St., Boston, Mass.

Miestas

Iš rūgs. 2 į 3 d. naktį nusi
žudė Kaune kar.-lakūnas Fu- 
galkevičius. Panevėžio pa
dangėse beskrajojant buvo su
žeistas į ranką.

Skulptorius A. Aleksandra
vičius Marijampolėj įsteigė 
lipdybos kursus.

Kaip Lietuvos sodiečiai per
ka Valstybės bonus aišku iš to, 
kad pavyzdžiui rugpj. 15 d. 
Šakynoje, Šiaulių pav. bonų 
parduota už 5.250 auksinų, 
Gruzdžiuose už 10.000 auksinų.

Lenkų legioninkas, veda
mas dvarininko VI. Stodolke- 
vičiaus Merkinėje suėmė lietu
vių karininką Grubliauską, nu
vedė į Druskininkus ir sušau
dė.

Anglijos valdžia veda dery
bas su sustreikavusiais gele
žinkelių darbininkais. Kol kas 
derybos be pasekmių. Valdžia 
nesutinka daugiau nusileisti, 
negu žadėjo prieš streiką, o 
darbininkų atstovai nesutinka 
nusileisti nuo savo reikalavi
mų.

Omahoj suareštuota ir kalė- 
jiman uždaryta apie 150 intar- 
tų dalyvautoji) pereitos nedė
lios riaušėse.

ĮSPŪDŽIAI]_______
PG LIETUVĄ.
• _ L

Grįžtant prie aprašymo įs- 
įpūdžių iš kelionės ,po Lietuvą, 
Ireikia pirmiausia pažymėti, 
!kad Lietuvos žmonės yra labai 
[gražios nuomonės apie ameri- 
I kiečius lietuvius. Daugelis 
kaimiečių yra šventai. įsitiki
nę, kad be Amerikos lietuvių 
paramos jie nieko nebūtų tu
rėję. Siunčiami iš Amerikos 
Lietuvon miltai,- pienas ir ki
ti valgomiej * produktai yra 
priskaitomi prie dovanų nuo 
Amerikos lietuvių. Keletas se
nų moterų Kaune su ašaramos 
akyse dėkavojo amerikiečiams 
lietuviams už teikiamą maistą 
vaikams našlaičiams ir pavar
gėliams, kurių šiandieną Lie
tuvoje yra daug. »

Rugpj. 23 d. Kaune (Duone
laičio g. 32) atidaryta Matų, 
Svarą ir Svarstyklių Rūmai. 
Ši Valstybės įstaiga rūpinsis 
sutvarkyti Lietuvoje matavi
mo, saikavimo ir svarstymo 
reikalus.

Norvegijos valdžia pripaži
no Lietuvos valdžia. Lietuvos 
valdžia paskyrė savo atstovu 
norvegams adv. Joną Aukštuo
lį-

Lietuvoje lenkai didžiau
siais pundais platina prokle- 
macijas. Jų gabena Lietuvon 
vežimais, šlykščiailsia neapy
kanta trykšta iš tų proklema- 
cijų prieš Lietuvos nepriklau
somybę. Neišpasakytu uolu
mu jos platinamos po visą Lie
tuvą. Parašytos taisyklingoje 
lietuvių kalboje. Gabena dė
žėse, kad išrodvtų lyg prekes 
gabena. Panaudoja tam net 
Lietuvos paštą. To brudo 
skleidėjai peTsirėdo į Lietuvos 
kareivių uniformas.

Lietuvos kariuomenė atėmė 
iš Rusijos bolševikų Kalkū- 
nus.

J. V. Kovas, buvusis per il
gą laiką AVaterbury, Ct. lietu
vių vargonininkas ir tai labai 
daug pasidarbavęs tarp lietu- 
vių jaunimo ir visuomenės, 
persikėlė į DuBois, Pa. 
Kovas yra vienu uoliausiu 
prieteliu L. D. S. ir “Darbi
ninko.” Linkime jam kuoge- 
riausios kloties naujoj vietoj.

SVEIKINIMO TELEGRA 
MOS.

I.
Federacija,

41 Providence St., 
AVorcester, Mass.

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų partija sveikina Ameri
kos lietuvių-katalikų visuome
nę ir josios atstovus susiva- 
žiavusius AVorcester’vj, many
dama, jog šiapus ir anapus 
okeano bendromis pajėgomis 
turi būti daroma visa, kad iš
kovojus Lietuvos darbo žmo
nių laisvę ir gerovę ir įkūrus 
•laisvę, nepirklausomą demo
kratinę Lietuvos Respubliką.

Centro Komitetas,
n.

Lietuvių Katalikų Centras 
girdėdamas apie 

savo
džiaugiasi
Jūsų veikimą ir siunčia 
širdingiausią sveikinimą.

Vailokaitis, Pirm.
Kaunas, 20-VIII-1919.

(Kauno “Laisvė”)

Rugpj. 21 d. Kaune mirė ku
nigaikštis Cezarius Giedraitis. 
Buvo prielankus Lietuvos be
sikuriančiai Valstybei.

Ukmergėj susiorganizavo ir 
veikia vartotojų Bendrovė 
“Serbentas*”

Lenkijos seimas nubalsavo į- 
vesti tokią degtinės monopoli
ją, kokia buvo Rusijoj prie ca-

Ateinančią nedėlią, spalio 5 
d. Lietu viii salėj So. Bostone, 
Mass. bus didžiulis lietuvių 
masmitingas ir prakalbos, ren
giamos bendro ‘ ‘ Nuteriotos 
Lietuvos Draugų’ komiteto. 
Bus žymiausi kalbėtojai. Aiš
kinama bus apie paramą Lie
tuvai ir laivo siuntimą tiesiog 
Lietuvon su kalėdinėmis dova
nomis. Iš apielinkių lietuviai 
kviečiami ateiti ir dasižinot 
apie So. Bostoniečių milžiniš
ką darbą, kad paėmę pavyzdį 
užvestumėte panašų darbą a- 
pielinkėse.

į GERB. KLEBONUS.

$2.50
$3.50 
$4.25 
$5.00
$9.00 

Kiekvieną mums pavestą už
sakymą išpildysime greitai ir 
tinkamai.

100 lapei. ir konvert.
200 99 99 99

300 99 99 99

500 99 99 99

1000 99 99 99

350 Broadway, So. Boston,Mass
TEL. SO. BOSTON 212 OR SO. BOSTON 600.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITĄ.

James M. Keyes 
Advokatas

Pas Lietuvos kaimiečius duo
nos yra, sviesto, sūrių ir kiau
šinių mažai, bet Lietuvos ap
sukri šeimininkė prie viepos 
karvės ir kelių vištų pasilikusi 
šiaip be taip visa ko prasima
no. Su mėsa ir riebalais blo
giau. Kiaulių liko visai ma
žai. Vis-gi sulyginus dabar
tinį Lietuvos ūkininko padė
jimą su kaikurių didelių dva- 
rų stoviu, reikia pasakyti, 
kad ūkininkams geriau gyve
nasi. Dvarai visai nusmuko. 
Žemės dvarų beveik neapdirb
tos, triobos apleistos ir pas 
poną dvarininką užėjęs nerasi 
geros sėdynės atsisėsti. Iš seno
vinio Lietuvos dvarininkų iš
didumo, puikumo ir ambici
jos nei šešėlio neliko. Taiko
si prie lietuvių naujo' gyveni
mo, lietuviškai kalbėti moki* 
naši, bet dvarponių daugelis 
išsikraustė sveturir laukia po
nų viešpatavimo gadynės su
grįžtant. Svetur gyvenančių 
ponų dvarus Lietuvos valdžia 
savo globoje laiko. Lenkams 
parsidavusių ir jiems dirban
čių ponų dvarai bus konfis
kuojami, o žemės reformai 
Lietuvoje įvykus, didelių dva
rų Lietuvoje visai neliks. Bus 
nustatyta kiek daugiausia že
mės Lietuvos pilietis galės val
dyti ir pats savininkas turės 
savo žemę dirbti, jei iš jos no
rės naudotis. Lietuvoje dabar 
siekiama prie to, kad visus 
mažažemius ir bežemius žeme 
aprūpinus ir Lietuvos ūkį su
tvarkius atsakančiai. Prie šio, 
kaip man atrodo, 
klausimo Lietuvoje, 
liau grįžti.

kurie 
Kiti 

iš A- 
Įvai-

Elgetų skaičius Lietuvoje 
žymiai pasidauginęs. Kaune 
ir kituose Lietuvos miestuose 
ant kiekvieno žingsnio su el
geta susidursi. Elgetauja žy
dai,'' rusai, lietuviai, o dau
giausia mažų vaikų, kurių ap
driskę drapanėlės, basos, pur
vinos kojos ir pajuodavę vei
deliai daro į praeivį sunkų į- 
spudį.' Suaugusių elgetų iš
vaizda negeresnė.

aprūpinti
na

mų, našlaičių prieglaudų, rei
kėtų sudaryti tam tikras lab
daringas draugijas, kurios iš
imtinai Lietuvos pavargėliais 
rūpintųsi. Bet Lietuvoje nėra 
lėšų. Apie naujų prieglaudų 
steigimą nėra ko kalbėti, kuo
met senosios dėl stokos lėšų už
sidaro. Ligoninėms Lietuvoje 
sunku užsilaikyti, tai ką čia 
kalbėti apie kitokių įstaigų or
ganizavimą. Lietuvos valdžia 
ir’jos piliečiai susirūpinę Lie
tuvos krašto ginimu nuo prie
šų, valstybės kūrimo darbąn 
kreipia visas savo pajėgas, 
tai ar nereikėtų ir mums Ame
rikos lietuviams bendrai susi
tarti ir smarkesnę akciją pava
ryti Lietuvos atstatymui ir su- 
šelpimui. Lietuvai paramos 
tuojaus reikia.

Lietuvos žmonės labaT susi
rūpinę savo giminių ir pažįs
tamų likimu Amerikoje. Kiek
vieno lietuvio tėvynėje pirmu 
klausimu buvo: Ar Tamsta 
nematei mano sūnaus, brolio, 
giminaičio Amerikoje, ar jis 
gyvas, < " ------
miestelyj, Utenos apskričio te
ko būti nedėldienvj. Po pa
maldų išėjęs iš bažnyčios pasi
jutau apsuptas keletos šimtų 
žmonių. Apstojo mane ratu ir 
kiekvienam turėjau aiškinti a- 
pie Amerikos lietuvių gyveni
mą. Motinos, tėvai, broliai, 
seserys ir draugai klausinėjo 
apie savuosius. Visų žingeidu
mo, žinoma, patenkinti ne
galėjau, bet mane miestelyj 
išlaikė iki sutemų. Daugelis 
klausė apie važiavimą Ameri
kon. “Kaip tik keliai, sako, 
atsidarys, tai mes ir važiuo
sim į Ameriką.” Paaiškinau 

; jiems, kad mes amerikiečiai 
[ žadame grįžti į Lietuvą, tai .tuvos reikalais veikimą, 
j jiems neapsimokėtų bevažiuoti pasiekdavo neaiškios 
Į į svetimą šalį. Į tai vienas;kad mes amerikiečiai daugiau 
; lietuvis jaunikaitis atšovė: 
[ — Gerai, jūs atvažiuokit
Į Lietuvon mūsų vietose padir- 
1 būti, o mes keliausim metams 

kitiems po platų pasaulį pasi
dairyti ir pinigo užsidirbti.

Lietuvos žmonės 
nekantrumu laukė 
paramos iš Amerikos lietuvių. 
Lietuvą pasiekė gandai, kad 
Amerikoje susiorganizavo lie
tuviški pulkai ir jau jie keliau
na Lietuvos ginti nuo užpuoli
kų. Lietuvos kaikuriuose lai- 

buvo net 
pažymėta, kad lietuvių kariuo
menė iš Amerikos iškeliavo. 
Nesulaukę visaip spėliojo. Ke
letas lietuviškų karininkų ir 
kareivių man juokėsi, kad lie
tuviški) pulkų nesulaukdami iš 
Amerikos, jie buvo pradėję 
manyti kad amerikiečiai ne 
Lietuvos bet Palestinos ginti 
iškeliavo. Paaiškinau, kuriems 
tie dalykai rūpėjo, kaip ištik- 
rųjų buvo su Amerikos lietu
vių kariuomenės organizavi
mu.

■ baramės dėl partijų ir vedame 
| karštus ginčus kuri partija y- 
Įra geresnė, o Lietuvos tiesio- 
Įginius reikalus į antrą vietą 
■statome. Reikėjo jiems kiek 

(Pabaiga ant 4-to pusi.)



Lietuviai Francuzų 
Iškilmėse.

La Rochele.
H. IN-1919

Besėdėdamas nuo' liepos 29 
d. La Rochelle’je, kurio uoste 
La Pollice krauname į garlai
vius Lietuvai supirktus daik
tus, susilaukiau nepaprastos 
čia iškilmės.

Rugsėjo 10 d. La Roclielle su 
visos apylinkės gyventojais 
pasitiko grįžtantį iš karo lau
ku savo 123-čią pėstininką 
“pulką.” Šauni tai buvo iš
kilmė, visas miestas pasipuošė 
gėlėmis, vainikais, vėliavo
mis, triumpo vartais ir tt.

Toje iškilmėje ėmėme da- 
livumą ir lietuviai. Gyvenda
mi svetimoje žemėje ir užimda
mi savo kareiviams stovyklas 
svetimas, privalėjome kuo nors 
padėkoti tiems visiems, kieno 
malonėmis čionai naudojamės.

Toje iškilmėje lietuviams 
dalivauti svarbu buvo ir dėl to, 
kad parodyti savę plačiai čia 
visuomenei, kuri lietuvius ne 
sapnuoti nesapnavo. Paskai
tydavo mus čia vieni ameriko
nais, kiti lenkais ar rusais, o 
dar kiti kokiais tai Liberijc 
gyventojais. Vien La Pollice 
uosto gyventojai žinojo apie 
mus, kad esame kokiais tai lie
tuviais, gabenančiais didelius 
turtus garlaiviais į savo šalį.

Kad tatai pietą prancūzams 
paaiškinti kas tokie mes esa
me, ant greitąjį} sutarėme bū
tinai dalivauti miesto iškelmė- 
je pagerbti to miesto grįžtantį 
“pulką.” Nutarimas įvyko a- 
kies mirksniu gal dėl to, kad šį 
visą dalyką sprendėme tik try- 
se: Kapitonas Zablockis, Ka
ružas Biliūnas ir aš. Lietuvią 
Delegacija Paryžiuje priėmė' 
mūsą sumanymą, ir kaip ma
tant į iškilmių dieną atvyko iš 
Paryžiaus Pulkininkas Ged
gaudas su 6 oficieriais iš Ame
rikos armijos perėjusiais į mū
są tarnystę, ir jau 'vykstan
čiais Lietuvon garlaiviu su 
daiktais žmonėmis.

Taip tatai susidarė graži 
Lietuvią militarės misijos at
stovybė: 10 gražiais lietuviu 
armijos uniformais pasirėdžiu
sią karininką ir aš, kaipo Lie
tuvos Valstybės atstovas.

Čia turiu pažymėti vieną 
smagą lietuviams dalyką, kad 
ir Lietuvos atstovus prideran
čiai gerbiama. Lygiai su kitą 
šalią čia reprezentantais, kaip 
va: Amerikos, Anglijos ir tt. 
gavau ir aš, dalyvauti iškil
mėje drauge su visais šio aps
kričio oficialais. Tad ir daly
vavau, vargais negalais gavęs 
iš vieno siuvėjo pasisamdyti 
tai dienai visą eilę tam tikro 
pasirėdymo. Su karininkais 
atvykome į pat iškilmes. Lie
tuvią militarė Misija Lietuvos 
Armijos vardu įteikė 123-čiam 
pėstininką “pulkui” dovaną 
stovylos pavydale, reiškian
čios “pergalę.” Tą dieną pul
kas gavo daug visokią dovaną, 
bet visą gražiausia pasirodė 
lietuvią dovana. Šis dalykas 
sukėlė nepaprastą pas visus ti
pą. Prancūzai nežinojo, kuo 
dėkuoti. Juos pagavo ir gra
ži kalba, kurią pasakė dailia 
prancūzą ištarme karužas Bi
liūnas! Tą kalbą čia paduodu.

“Francijos Kareiviai, 
mūsą brangūs 

didvyriai draugai!
“Su pagarbos, džiaugsmo 

ir dėkingumo jausmu krei
piuosi aš šiandien į jus var
du jūsą ginklo draugą, Lie
tuvos kareivią.

“Tie kareiviai nekovojo 
šalia jūsą su bendru priešu 
savo dabartinėse lietuvią u- 
niformose. Anuo metu ko- 

* vos dėl laisvės jie dėvėjo 
vieni rusą, kiti amerikiečią 
arba lenką uniformą. Tai 
buvo didžioji tragedija mū
są tautos kovoti dėl Franci
jos, dėl Teisės ir Laisvės, 
dėl savo nepriklausomybės 
svetimoje uniformoje.

“Tie Lietuvos kareiviai, 
kuriems per ištisus šimtme
čius buvo draudžiama savą
ja uniforma dėvėti ir net sa

vo kalbą vartoti, prisidėjo 
sulyg savo išgalių prie iš- 
liuosavimo jūsą brolią iš El- 
zaso ir Lotaringijos. Bet jie 
patys, tuo metu, kada jie 
kovojo dėl laisvės jūsą bro
lią iš Rytą, patys jie buvo 
prislėgti svetimu jungu. 
Jūsą broliai iš Elzaso ir Lo
taringijos per 50 metą ken
tė vokiečią priespaudą. Mes 
gi lietuviai, kurią širdyse 
plaka džiaugsmu vadintis 
jūsą ginklą draugais, mes 
lietuviai per 125 metus ken- 
tėme cariškos Rusijos pries
paudą. O prieš mūsą pa
vergimą Rusijos, mes buvo
me prievarta pririšti prie 
Lenkijos, prieš mūsą norą, 
varu mums primesta unija.
“Šitą ilgą skriaudą eilę už- 

viršijo vokiečią invazija. 
Per keturis ilgiausius me
tus mūsą nelaimingas kraš
tas jau ir beto sugriautas 
karo ir rusi} sunaikintas, 
kentėjo po baisiausiu vokie
čią okupacijos rėžimu. Mes 
neturime nei duonos, nei rū
bą, nei ginklą. Tačiau mū
są kareiviai, jūsą draugai, 
deda visas savo pajėgas ko
voje su kitu bendru priešu 
— rusą bolševikais, ir jums 
pakanka paimt ten kokį lai
kraštį, kad patyrus apie 
nuolatines mūsą pergales.

“Taip tad, draugai pran
cūzai, po ištisą amžią ver
gijos, mes vėl tapome tauta. 
Tiesa ne viešpataujanti tau
ta, kaip mes kitados buvo
me, viešpačiai plačios galy
bės. Mūsą darbo žmonią 
siekiai yra mažesni: mes no
rime ramiai ir laisvai gy
venti mūsą etnografinėje* te
ritorijoje ir dirbti nepri
klausomais būdami dėl lais
vės ir gerovės didžios žmo
nijos šeimynos.

“Tąją nepriklausomybę 
mes ne šiandien tai ryt įgy
sime. Dėl josios ir jūs, Fran
cijos didvyriai, esate išlieję 
geriausiąjį jūsą kraują. Pra
ėjo laikai kada politiką dar
bas sugriaudavo didvyrią 
žygius. Didysai karas, tai 
buvo tautą karas, tautos 
karas ir tautos, tauta turi 
jo vaisiais naudotis.

“Jeigu jūsą broliai Lietu
vos kareiviai stovi šiandien 
prieš jus tautinėje uniformo
je, jeigu jie nešioja savo 
tautos emblemą — Baltąjį 
Lietuvos Raitelį-Vytį, se- 
niausiąjį pasauly ženklą, jei
gu jie rengiasi grįžti savo 
tėvynėn su ginklais ir me
džiaga kad kovotą dėl savo 
krašto nepriklausomybės, — 
tai jums ir jūsą garbingiems 
santarininkams jie yra dė
kingi su didele laime.

“Sveikinu tad Jus, gar
bingieji Francijos karžygiai, 
senieji Europos didvyriai, 
verti ainiai tąjį} Francijos 
sūną, kuriuos mūsą paverg
ti prabočiai sveikino kaipo 
išliuosuotojus 1812 m. ant 
Lietuvos žemių.

“Sveiki Francijos Karei
viai, civilizacijos gynėjai ir 
garbingi jos reiškėjai!

“Atleiskite mums, kad 
mes neturime jums dovano
ti nieko daugiaus kai^ tik 
mūsą meilę ir prisirišimą, ir 
priimkite neišjuokę šią ne
didelę dovaną šį “Laimėji
mą” mažą atminčiai Jūsą 
tikro, didelio Laimėjimo. 
Priimkite mūsą neturtingą 
dovaną. Ji duodama iš šir
dies, iš tikros širdies mūsą 
tautos, kuri yra ir bus vi
suomet su jumis.

“Toks laimėjimas, Fran
cijos kareiviai, mūsą drau
gai, nėra galutinas. Dide
lis jūsą poetas Victor Hugo 
savo garsioje adrese sušun
ka: “Ateitis nėra kiekvie
no! Ateitis yra Dievo!” 
Toji ateitis yra neaiški. Bet 
viens dalykas yra aiškus ir 
tikras: kas bus kas nebus, o 
dėkingos iSliuosuotos Lietu
vos vardas paliks ant visuo

met šalia išliuosuotojos 
Francijos vardo.”
Užbaigęs ceremonialą su 

“pulku,” išdalinęs pasižymė
jimo ženklus karininkams ir 
kareiviams, pasveikinęs to pul
ko sužeistus kareivius, pager
bęs to pulko veteranus, Aps
kričio Kariuomenės vadas ge
nerolas Hubert pagerbė ir Lie
tuvos Armiją, pakvietęs mūsą 
pulkininką Gedgaudą su visais 
Lietuvos karininkais, kad vi
siems sykiu apeiti pulko eiles, 
ir priimti pasveikinimą Lietu
vos armijai. Orkestrai grie
žiant ir pulko patrubočiams 
trūbijant prasidėjo graži lie
tuviui už širides griebianti ei
sena generolo dailiai apsupto 
10 lietuviais karininkais.

Šiuo iškilmingu pasisveiki
nimu dvieją armiją, vienos jau 
garbingai grįžusios namo, ki
tos — garbingai kovojančios 
ir tebesiruošiančios garbingai 
kovoti iki pergalės, pasibaigė 
iškilmė.

Vakare 6 vai. prancūzą kari
ninką klubas pakvietė mūsiš
kius. To pat vakaro 9 vai. 
miesto valdyba visus mus pa
kvietė į tam tikrą vakairenę 
visiems karininkams ir karei
viams miesto La Rochelle pa
ruoštą. Visur daug pagarbos 
lietuviai sutiko. Valio Pran
cūzija, Valio Lietuva! Valio 
Prancūzą Armija, Valio Lietu
vos liuosybės karžygiai!.. Tą 
šauksmą ir tebuvo per visą va
karą miesto sodne ir karininką 
klube.

Tuo pat laiku mudu su kari
ninku Zablockiu teikėme in
formaciją apie Lietuvos daly
kus penkiems spaudos atsto
vams. Per ją Sąjungą tikimės 
žinią apie Lietuvą apščiai pa
skleisti po visą pietą Prancū
ziją! Ne vien 123-čio pulko ka
rininkai, spaudos atstovai ir
gi negal atsigerėti dailumu ir 
mintimi mūsą padovanotos 
stovylos!..

Šiandien neramiai laukiame 
vietos laikraščią ir žinią apie 
lietuvius, ir ruošiamės prie 
tam tikro vakaro, kurį lietu
viams pagerbti rengia LaRo- 
clielle miesto valdyba, laikraš
tininku sąjunga ir 123-čias pė
stininkų regimentas.

Ant rytojaus po iškilmei ant 
gražaus pleciaus ties puošnnia 
kataliką katedra, įvyko iškil
mė to paties regimento sulauk- 
tuvėms paminėti. Tapo sureng
tos katedros bažnyčioje iškil
mingos pamaldos. Didi plati 
katedra pilnutėlė kaip akis pri
sipildė žmonėmis. Visas jos 
vidus suėmė kareivius, pa
kraščiais juos apsupo svietiš
koji inteligentija, už krotą ir 
ties altorium susėdo kariuome
nės vyriausybės visas štabas ir 
dvasiškija su Vyskupu prieša
kyje. Vi»i čia dievotus, mal
dingi kas icžančią kalba, kas 
iš knygelės meldžiasi, kas 
šiaip parėmęs galvą kardu me
ditacijos juostas audžia!

Sakykloje pasirodė man ne
priprastas pamokslininkas. Aš 
jį vakar mačiau raitą ant gra
žaus bėrio jojant per plecią su 
kitais raiteliais. Tai regimen
to dvasiškas tėvas-kapelionas. 
Juodabarzdis vienuolis, pa
gerbtas keliais garbės ženklais 
už narsumą ir savo pareigą 
pildymą, persijuosęs karinin
ko juosta ir žaliais akselban- 
tais per petį, prabilo iš sakyk
los. Iškalbus dvasiškis, pro
to ir širdies žmogus, injudino 
visus savo klausytojus, veda
mas mintį, kad šis pasaulinis 
karas už kilnius žmonijos sie
kius davė progos pasauliui at
sipeikėti nuo didžio materialio 
progreso, ir pasukti savo do- 
mę į kitą sritį tikresnę, į Die
vą. Ši nauja gadynė užstoju
si kaip tik karės laukuose, 
trenšiuose, urvuose, kaip kad 
krikščionija kilo iš katakumbą 
su savais karžygiais ir kanki
niais.

Visas to vienuolio-karininko 
pamokslas vienas žmogui 
džiaugsmas, pasigerėjimas, 
dvasios atsigavimas. Brangus 
turbūt, pamaniau sau, visam 
Tegimentui tas dvasiškis! Ir 
tikrai taip yra. Teko kalbėti 
su keliais to regimento aficie- 
riais. Apart nepaprasto giri
nio ir pagarbos žodžių tam vie
nuoliui nieko kito negirdėjau.

Nežinau kokie santikiai mū
są kariuomenėje su dvasiš
kiais. Nesmagu būtą, jei ir 
nūnai dar mūsą tarpe viešpa
tautą senoji “maskoliškoji” e- 
tika vengti dvasiškią, bijoti 
bažnyčios!

Šiaip ar taip naujosios, anot 
viršminėto pamokslininko ga
dynės šviesa eina stipryn, ir be 
abejo jos spinduliai nušvies ta
kus ir mūsą tautai!

Šviesi ateitis Lietuvai neto
li. Prie jos einame erškiečiais 
išlengva garbingai tikru keliu, 
keliu pasišventimo ir tiesos.

Kun. J. Dobužis.

LIETUVA NEMAŽA 
TAUTA.

Gal kaip kas ir pamąsto, kad 
Lietuva mūsą Tėvynė, tai yra 
kokis mažiausias kamputis 
ant šios žemės.

Visai ne. Lietuva dar toli, 
toli didesnė už kitas valstijė- 
les, kurios valdosi, arba turi 
savyvaldą.

Štai, dar kurios daug ma
žesnės už Lietuvą. Čia paduo
dama ją gyventoją skaičius, 
sulyg vėlesniai atspauzdintą 
statistikų.
Bolivia, gyv. turi tik 1.954.000 
Costa-Rica................... 360.000
Guotemala .... .. . .1.883.000 
Hondūras.....................500.000
Necaragua................... 460.000
Panama ................... 419.000
Salvador....................1.707.000
Chili......................... 3.000.000
Cuba ......................... 9.049.000
Ecvador.................... 1.272.000
Tunis ..
Graikija 
Danija .
Haitei .

1.830.000
2.632.000
2.630.000
1.800.000

Siberija ..................... 1.500.000
Norvegija................. 2.330.000
Paragvau..................... 631.000
Serbija...................... 2.825.000
Santo Domingo........... 610.000
Uragvau................... 7.043.000
Venezuela.................2.647.000
Naujoji Zelandija .. .2.942.000

Bet jeigu dar priskaityti Eu
ropos mažesnes valstijas, taip- 
pat dar rasime daug mažesnių 
valstijų už Lietuvos šalį.

Nors nėra-.aiškiai permato
ma, arba susKaitoma, bet jei
gu visus lietuvius atgaivinti 
ištautėjusius ir pavirtusius į 
lenkus, į gudus, į vokiečius, į 
anglus ir dar į kitokius, ir kad 
jie susiprastą, kad esą lietu
viais, drąsiai galėtume skaity
ti apie 12 milijoną lietuvii} 
tautą. Tai nei truputį nėra a- 
bejotina.

J. V. Kovas.

KOPĖČIOS.
Iš visko imkime išvedimą, 

vis rasime sau gerą pamokini
mą.

Stovėjo palei sieną kopėčios.
Nors visi ją skersiniai virba

lai tarp savęs lygūs, vienok 
viršutinis pradėjo tyčiotis iš 
kitą žemiau esančių, o ypatin
gai daug pašiepė apatinį. Mat, 
jis esąs vyriausis, o apatinis 
žemiausis.

Apatiniui nors buvo nerąmu 
girdėti tokis pažeminimas, y- 
pač nuo savo draugo, bet ken
tė nepaisydamas draugo žemi
nimo.

Neilgai trukus, atėjo žmo
gus, paėmęs kopėčias apvertė 
ir pastatė kitu galu vėl prie tos 
pačios sienos. Viršutinis vir
balas atsidūrė pačioje apačio
je, o apatinis ant pat viršaus.

Na ir atsilygino pajuoka.
Patarlė yra, kuri plačiai 

lietuvią tarpe minavojama: 
Dievas duoda visiems lygiai; 
vieniems nueidamas, kitiems 
sugrįždamas.

Taip, lygiai atsitinka ir su 
žmonėmis. Kuris pirma savę 
augštino, atėjus laikui tam
pa pažemintas. Kuris buvo 
pažemintas, tas lieka paaug- 
štintas.

Niekad nesididžiuok, jei jau
ties kad Augščiausiojo ranka 
ėsi už kitą daugiau apdovanot 
tas kokiomis nors ypatybėmis.

Naudokis jomis be pasidi
džiavimo.

J. V. Kovas.

' Išsirašykite iš “Darbi
ninko” laikraščių iš Lietu
vos. Už dolerį gausite gerą 
jų pluoštą.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
KOVOJE DĖL TĖVYNĖS. 

Nukauti
Balsys Vincas — Paberžių 

k., Vilkaviškio apskr. Valai
tis Jonas — Gotlybiškią k., 
Slavikų vai., Sakią apskr. pa
laidotas Subačiuje. Šimokonis 
Povilas — Prieną miestelio, 
Mariampolės apskr., palaido
tas Subačiuje. Kricer Haonei 
(žydas) — Kauno miesto, pa
laidotas Aleksandravėlėje. Sa
vickas Jonas — Karkešupią 
k., Pajavonio vai., Vilkaviškio 
apskr. Beiliauskas Kazys — 
Aukštosios Panemunės, Kau
no apskr. Mičdiris Domini- 
kas — Aukštosios Panemunės, 
Kauno apskr. Badzevičius Ka
zys. Blizuskis Petras — Ber- 
deninkų k., Derbino vai. Kre
tingos apskr. (užmuštas -per 
neatsargumą). Potakavičius 
Kazys — Kauno miesto. Ra
dzevičius Kazys. Tiboltas Liu
das — palaidotas Šiaulią ka
puose. Leonavičius Jonas — 
Ostrovec, Varnių vai., Vilniaus 
apskr.
Mirė nuo žaizdų.

Venckūnas Jonas. Labutis 
Vladas — Leliūnų k., Utenos 
vai. ir apskr. — palaidotas 
Kauno kapuose.
Mirė nuo ligų.

Alionis Simanas. Balvočius 
Jonas. Milkeraitis Pranas. 
Palduskas Juozas—Balščią k., 
Žigaičių vai., Tauragės apskr. 
Šuopys Jonas. 
Sužeisti.

Karpavičius Jurgis — tar
pučių k., Mariampolės apskr. 
Šiaučiūnas Antanas — Raga- 
žią k., Vilkaviškio apskr. Da
nilevičius Juozas — Vilkaviš
kio dvaro ir apskr. Kalašins- 
kas Jurgis — Pusiniškią k. 
Rakickas Antanas — Sartinin
kų k., Šiaulių apskr. Ugin- 
čius Nikodimas — šiauriškių 
k., Tauragės apskr. Mejer 
Gusta v — Tamošaičių k., Tau
ragės apskr. Vencas Jonas — 
Jurgežievių k., Tauragės apsk. 
Virbickas Antanas — Mažučių 
k., Mariampolės apskr. Laz- 
dauskas Antanas — Kauno 
miesto. Paldūnas Antanas — 
Jurkių k., Piliškią vai., Ma
riampolės apskr. Melnykas 
Juozas — Svimavičią k., Šum
sku vai., Mariampolės apskr. 
Gulbinas Stasys — Lekėčių v., 
Šakių apskr. Norkeliūnas Juo
zas — Juodboriškio k., Rūdos 
vai?, Mariampolės apskr. Be- 
bravičius Kazys—Prienų mie
stelio, Mariampolės apsk. Vie- 
raitis Jonas — šilbalių k., Bar- 
jtininkų vai., Vilkaviškio aps. 
Lukminas Stasys—Sodžikų k., 
Šidlavos vai., Raseinių apskr. 
Jencius Juozas — Kurakaimio 
k., Lekėčių vai., Šakių apskr. 
Rybokas Karolis — Sašinių k., 
Svėdasų vai. Stadalnikas Al
binas — Navinikų k., Vilkaviš
kio apskr. Juškauskas Kon
stantinas — Trobiškių k., Ma
riampolės apskr. Aronauskas 
Vincas — Mariampolės apskr. 
Buragas Mykolas — Petrašiū
nų k., Pažaisliu vai., Kauno 
apskr. Juška Bronius — Luk
šių vai., Šakių apskr. Nar- 
jauskas Tamošius — Rūdos k., 
Gižu vai., Vilkaviškio apskr. 
Masaitis Antanas — Budziškią 
k., Vilkaviškio vai. ir kpskr. 
Masaitis Antanas — Budziš- 
kių k., Vilkaviškio vai. ir ap. 
Siugždis Andrius — Purvini- 
kų k., Mariampolės apskr. Ši- 
paila Juozas — Viltrakių k., 
Žvirgždaičių vai., Šakių apsk. 
Kainis Julius—Nartą k., Kvie- 
tiškio vai., Marimpolės apskr. 
Grigaitis Vincas — Višakio 
Rūdos. Puodžiūnas Juozas — 
Kybartuką k., Vilkaviškio vai. 
ir apskr. Katilius Petras — 
Mokolų k., Šumską vai., Ma
riampolės apskr. Mantvila 
Juozas — Patašinės k., Kvie- 
tiškio vai., Mariampolės apsk. 
Naudžius Jurgis — Girininką 
k., Veiverių vai., Mariampo
lės apskr. Ragenas Antanas 
— Orelių k., Ežerėną apskr. 
Sidoravičius Juozas — Šakių 
dvaro, Šakių vai. ir apskr. 
Plikis Fricas — Užbalių k., Gi
žų vai., Vilkaviškio apskr. Rū
melis Juozas — Dusetų, Eže
rėną apskr. Stadalius Jonas 
Degučių k., Šumską vai., Ma

riampolės apskr. Kasikaus- 
kas Antanas — Katiliškių k., 
Mariampolės apskr. Liukine- 
vičius Jonas — Kybartą, Vil
kaviškio apskr. Miknevičus 
Jurgis — Šancą, Kauno prie
miesčio ir apskr. Brazaitis 
Juozas — Kumelionių k. ir v., 
Mariampolės apskr. Bandža 
Juozas — Skliausčią k., Vilka
viškio apskr. Maurutis Kazys
— Viščekaimio, Vilkaviškio 
apskr. Streikus Antanas — 
Antazavo vai., Ežerėną apskr. 
Mekšinas Antanas — Baroviš- 
kių k., Ežerėną apskr. Abaris 
Jonas — Manuliškią k., Anta
zavo vai., Ežerėni} apskr. Hil- 
debrandas Kohlm (žydas) — 
Varšuvos miesto. Endziulai- 
tis Petras — Turčinų k., Šakių 
apskr. Arštikis Apolinaras — 
J osvainią miestelio, Kauno 
apskr. Streikus Domininkas
— Manuliškią k., Antuzavo 
vai., Ežerėną apskr. Sana- 
dauskas Antanas — Čičką k., 
Vilkaviškio apskr. Uknevičius 
Jonas — Vištyčio, Vilkaviš
kio apskr. Mati j ožaitis Kazys
— Baltgudžių k., Šakių apskr. 
Semetas Vincas — Pašaltūnio 
dvaro, Tauragės apskr. Stoč- 
kus Jurgis — Margašilią k., 
Mariampolės apskr. Baltrušai
tis Antanas — Šilsuodžią k., 
Gražiškių vai., Vilkaviškio 
apskr. Senukus Pranas — Plu
tiškių k., Mariampolės apskr. 
Koninas Ber — Vilniaus mies
to. Petrauskas Stasys — De
gučių k., Kvietiškią vai., Ma
riampolės apskr. Guduckas 
Pranas — Malinavo k., Pakuo
nio vai., Mariampolės pskr. 
Siškauskas Vladas — Kalvari
jos miesto, Suvalkijos. Arba- 
tauskas Kazys — Gražiškių k. 
ir vai., Vilkaviškio apskr. Pa
žėra Antanas — Veiverių vai., 
Mariampolės apskr. Umevi- 
čius Feliksas. Kemundris Kon
stantas — Žiemių k., Šimonių 
vai., Panevėžio apskr. Dubic- 
kas Stasys — Ruikūnų k., Vil
niaus apskr. Korsakas Vikto
ras — Pogoreiščinos k., Ašme
nos apskr. Ovčinas Kondra- 
tas. Petrolaitis Pranas. Vol- 
novičius Stasys — Nasporai, 
Ašmenos apskr. Voiniušas 
Viktoras. Zvicevičius Mečys — 
Kauno miesto.
Kontūzyti

Piragas Jonas—Prienų mie
stelio, Mariampolės apskr. 
Priūnas Vincas — šilsvaidžių 
k., Gražiškių vai., Vilkaviškio 
apskr.
Be žinios dingę

Valaitis Jonas — Alango k., 
Tauragės apskr., Kasenavičius 
Jonas — Alango k., Tauragės 
apskr. Mauža Juozas — Mik- 
naičą kaimo, Bublių vai., Ša
kių apskr. Jankevičius Vla
das — Tapliškių k., Sasnavos 
vai., Mariampolės apskr. Jece- 
vičius Vladas—Aleksand. dv., 
Kalvarijos apskr. Jamantas 
Steponas — Plikiškių k., Šimo
nių vai., Panevėžio apskr. As- 
topas Antanas — Skabeikią k., 
Papilės vai., Šiaulių apskr. Jo
naitis Jonas — Bubštų k., Pa
švitinio vai., Šiaulių apskr. 
Mazurkevičius Mykolas — E- 
rozalimkos k., Pešinių vai., 
Vilniaus apskr. Medveckas 
Jurgis, Linkavos vai., Joniš
kėlio apskr. Rybakovas Jako
vas (sentikis) — Fedorovos k., 
Mačero vai., Reikonų apskr., 
Mogilevo gub. Staponkas Pr.
— Rubežaičią k., Leplaukos v., 
Telšių apskr. Udrakas Vikto
ras — Mičaičią k., Žagarės v., 
Šiaulių apskr. Žolpa Albertas
— Montvidą, Linkavos vai., 
Šiaulių apskr. Lideikis Pra
nas — Mažeikių, Gruzdžių v., 
Šiaulių apskr. Linkevičius Jo
nas — Miškrią k., Panevėžio 
apskr.
Nelaisvėje

Jakštonis Povilas — Morkū- 
niškią k., Vešinią vai., Kupiš
kio apskr. Tumėnas Jonas — 
Keležerių k., Aleksandr. vai., 
Rokiškio apskr. Kasperavi
čius Jurgis — Vašatkenią k., 
Mariampolės apskr. Rama
nauskas Povylas — Geištariš- 
kią k., Vilkaviškio apskr. Juo- 
zapaitis Jonas — Mariampolės 
miesto ir apskr.

(“Kariškią Žodis”)

LIETUVOS PILIEČIŲ 
BALSAI.

Sintautų valsčiaus (Šakių 
apskrities) sueigos Rugpjūčio 
15 d. protokolo ištrauka:

Sintautų valsčiaus piliečių 
sueiga, be skirtumo tautos, ti
kybos ir luomo, skaičiaus 
3250 žmonių, griežčiauisai pro
testuoja dėl lenkų pagrobimo 
Lietuvos sostinės Vilniaus, 
Gardino ir tų sričių; taip-pat 
dėl žiauraus elgesio su pagrob
tąją Lietuvos sričių piliečiais.

Sintautų valsčiaus piliečių 
sueiga siunčia pasveikinimą 
savo kaimynams: Latviams, 
Estams, Suomiams ir Ukrai
niečiams, turintiems bendrą 
siekinį ir bendrus priešus at
statant savo Nepriklausomas 
demokratingas Valstybes.

Įgaliotinių parašai: Jonas 
Kaunas, Jurgis Kaunas, Pra
nas Bandža, Juozas Danilau- 
skas.

Originalui atatinka:
Sintautų valsčiaus Viršaitis

Dėdinas. 
Protestas.

Malėtų valsčiaus lietuvią 
vardu pranešame plačiam pa
sauliui griežčiausį protestą 
prieš niekšingiausią lenką o- 
kupantų valdžios falsifikaciją 
surašinėjimą tautybės ir noro 
(linkimo)priklausvti prie Len
kų valstybės. Lenkų valdžios 
agitatoriai griebiasi kuo biau- 
riausių priemonių, žadėdami 
šaltyšiams aukso kalnus, kad 
tik jie kaip nors surinktų dau
giau parašų norinčių priklau
syti prie Lenkų. Šalty ši ai rink
dami parašus, sutinka kuo 
griežčiausią atsaką: “Neno
rim jūsų Lenkijos ir jokių pa
rašų nerašysime!” Tad kai ku
rie šaltyšiai savo nuožiūra mo
kančius ir nemokančius rašyti 
užrašo blankuose lenkais, no
rinčiais priklausyti prie Len
kų ir lenkų valdžia tokius 
biaurius melagingus sąrašus 
skelbia plačiam pasauliui, kad 
Malėtų valščiuje esą lietuvių 
tik keletas.

Malėtų valsčiuje gyvena 
vien lietuviai, nėra nei vieno 
piliečio, nemokančių lietuvių 
kalbos.

Šalin iš Lietuvos lenkų oku
pantų valdžia su jų nedorybė
mis!

Te gyvuoja Laisva Nepri
klausoma Demokratiinė Lietu
vos Respublika!

Malėtų valsčiaus 
Lietuvių Komitetas.

KOKIA VERTĖ BUVO
30 GRAŠIŲ,

už kuriuos Judas Iskarijotas 
pardavė Išganytoją.

Vienas mokslinčius, R. A. 
Marsilijoj, išleido knygelę, 
kurioje tarp kitko, aiškinama 
yra, kokią vertę tada turėjo 
sidabrinis grašis, kuomet Ju
das išdavė Išganytoją.

Šv. Matas Evangelistas, sa
ko: Jog tame laike grašis, tu
rėjo vertės vieno talento.

O, mokslinčius B. A. rašo, 
kad talentas tuomet skaitėsi 
5,600 frankų, tokiu būdu, Ju
das Iskarijotas už išdavimą 
Kristaus aplaikė 68.000 fran
ką.

Bet R. A. priveda tai, kad 
tuose laikuose, talentas nega
lėjo daugiau skaityties, kaip
1.000 franką, sulyg laiko bė
gio.

Tai tarsi lygiai taip ir išei
na 30.000 franką.

Francūzą laikraštis “Uni- 
versal” pastebi, kad tie 30 
grašiai, lyginasi su 1000 ses- 
tersam, o jeigu sestersas skai
tėsi 200 franką, tad Judas ga
vo vertės 6.000 franką.

O už tuos buvo nupirkta že
mė.

Frankas lyginasi apie 20 
centą.

Vis-gi nėra užtektinai aišku, 
bet kol kas taip sprendžiama.

J. V. Kovas.

Kuris turite šėro certifikatą 
No. 92 tuojaus praneškite, nes 
kitaip jis nustos vertės, kadan
gi nėra tinkamai įtrauktas į 
knygas.

Lietuvią Prekybos B-vė. 
J. J. ROMAN, Vedėjas.
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LENKAI
Ir vėl jie veržiasi į brangią mūsų šalį, 
Ir vėl vergų-tamsuolių mumis rengia dalį... 
Ar maža Lietuvos prarijo tie besočiai? 
Nuo jų, — nuo jų vienų pražuvo mūs prabočiai!.. 
Ir ne ginklu Tėvynę mūs jie užkariavo, 
Tik liežiuviu smailiu ir melagystėms |avo! 
Dabar, kuomet jų ^įnklas jau įsivyravo, 
Kuomet mūs grinčion purviną įkėlė koją, — 
Dabar ant mūs krutinės su kardu jie stoja! 
Kaip tikri budeliai kankina jie lietuvį 
Ir dar gyvam plėšia iš burnos liežiuvį!
Ir pančius baudžiavos vėl neria jam ant sprando 
Ir tamsiu lenkbemiu paversti jįjį bando.
Ir kalbą Lietuvių, tą kalbą brangią, seną, 
Kuri Lietuvoje nuo šimtmečių gyvena, 
Didžiausią mūsų turtą, tikrą mūs gerovę, — 
Vadint šunų kalba akysna nesidrovi!
Kaip tą jų darbą tinkamiausiai pavadinus? 
Kaip čia mums pasitikus nekviestus kaimynus, 
Kurie į Lietuvą ateina mušti, plėšti, drumsti? 
Kaip pavaišinus juos ? — Lietuvis turi kumštį! 
Ir drož ja iš peties, kaip milžinas įniršęs, 
Ir lenkus išblaškys, kaip nenaudingas širšes, 
Kurios užuot atnešti ką naudingo, gero, 
Tik medų sunaikina ir blėdies pridaro. 
Ištiesų, ką jie atnešė Lietuvos liaudžiai? 
Per šimtus metų vien tik išnaudojo skaudžiai, 
Žmonėms maitytis grikių paliko dėžutę, 
Ir ant pečių užkorė išvirkščią skrandutę. 
Ir Lietuvių kultūrą nuodugniai sudarkę, 
Jos vieton lenkišką atsinešė betvarkę. 
Opusis klausymas savaimi čia iškyla: 
Ar vėl norėsim kęsti pašonėje ylą?
Išnaujo vėl pagerbsim lenką siauraprotį, 
Kurs atžagareiviškai mus nori globoti? 
O, ne! nuo šios dienos jau laisvas bus Lietuvis: 
Gana jam nepakenčiamos lenkų verguvės!

J. K.

MIRĘS ŠAUKIA KOVOT Už LAISVĘ LIETUVOS
(Apysakymėlis)

Kada nepersenai mūs mieste 
Broliškos Meilės — Philadel- 
phijoj viešėjo žinomas veikė
jas, Jonas Miliauskas — orga
nizatorius Lietuvos Liuosvbės 
Sargų, nuėjau ir aš jį paklau
syti, nors, esu jau persenas ir 
netikęs kariuomenei. Kas-link 
jo prakalbos, čia aš nieko ne
manau kalbėti, tik tarsiu tą, 
kad beklausant jo ir bežiūrint 
jam į veidą, jutau, kad jis 
troško, kad kiekvienas žmo
gus, kuris tik myli liuosybę ir 
būna prakilnių jausmų, metęs 
viską zovada bėgtų kariaut už 
laisvę ir pilningą neprigulmy- 
bę mūs brangios tėviškės — 
Lietuvos. Ir... kad jo pra
kalba sužadino manyje mintis 
kas-link klausymo Lietuvos vi
siškos neprigulmybės — suve
reniteto. Po prakalbos tą visą 
naktį neužmerkiau akių — ne
galėjau — vis man sukosi min
tyje klausymas kas-link atei
ties Lietuvos: Lietuva maža, 
o ypatingai mažai lietuvių, o 
priešų — daugybė iš visų pu
sių! Kas ją išvaduos?! Kas 
jai pagelbės?! Nebent jei tik 
atsirastų gabūs didvyriai lai
kų garsaus Gedimino ir Vy
tauto! Tiesa, iš vienos pusės 
yra “prieteliai.” Vienok tie 
“prieteliai „-lenkai, kaip ir 
kad kiekvieno ranka linksta 
link jo, gęidžia mum “nepri
gulmybės’’ vien tik išimtinai 
delei savo naudos. Gi apie su
pliektus vokiečius ir ištižu
sius barbarus rusus nebėr jau 
ką ir kalbėti! Sukos man gal
voj mintys apie Lietuvos atei
tį ir ant rytojaus prie darbo. ’ tie kazematoj jau yra 
Gi nemačiau nei kokios geres
nės priemonės iškovojimui 
mūs tėvyškei pilningos nepri
gulmybės, kaip vien tik didvy
rišku pasiaukavimu ir pasi
šventimu jai jos sūnų ir dukte
rų. Bet kur šiandien didvy
riai?! Kur pasiaukavimas ? 
Man mintyje šnabždėjo, kur 
Vytautai, Gražvnos, Mirgos 
ir jiems panašūs?! Kur!?! Ir 
tas nelemtas “kur?!’’ sukos 
man galvoj begrįžtant namon 
iš darbo. Maniau, ir vėl nak
tį nesumerksiu akių. Vienok, 
ačiū Viešpačiui! — namie ra
dau palinksminimą ir surami
nimą — Radau laišką nuo 
vienminčio esperantininko, Be
nito Ulm’o iš Viedniaus, so- 
stapylio Austrijos. — Gi jis 
tarp kitko rašo:
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KUOPOMS.

L. D. S. Conn. apskričio su- 
I

duosim — veeime karę parti- 
zantišką, nedideliais būriais— 
po šimtą, daugiau, ar mažiau 
kariauninkų būryje. Bet jei 
ir tas jau nebuwj£tlimu ir što
kuos mums naujagadyniškų 
ginklų, tai apsiginklavę pri
mityviškais ginklais — gumbi
nėmis, tai yra ąžuolinėmis laz
domis, kurių buožėse yra įau
ginti aštrūs titnagai, vesime 
Guerillą, tai yra karę mažu
tėliais būreliais, po tris, pen
kis vyrus, kuriems lengva yra 
slapstytis. Gi mes esam tvir
tai pasiryžę, geriau visiems 
prapulti, negu matyti vėl mus 
brangią tėvyškę-Lietuvą pa
vergtą! Tu gi, per tarpinin- 
kystę kokio nors lietuvio espe
rantininko pasakyk Amerikos 
lietuviams, te jie skubinas 
mums į talką. Juk Lietuva taip 
jų, kaip ir mūs motė. Tesku- 
binas — kas gal — testo ja į 
glitas kariauninkų, o kas ne 
— tai te mus remia medžia
giškai, ar bent, kuris tik kiek 
išgali, morališkai.’ O jo gi 
draugo laiškelis taipo-gi espe
ranto kalba rašytas, skamba 
trumpai šiais žodžiais: ‘Drau
gas mano ir jūSų — Zigmas 
Narsa puolė garbingai kovoj, 
kaip puola didvyriai atkakliai 
kariaudami už laisvę savo tė
viškės.’ ’’

Kaz. Vidikauskas.
P. S. Vadovėlių tarptautinės 

kalbos-Esperanto galima gau
ti žymesnėse lietuviškų kny
gų krautuvėse, arba pas ma
ne: K. Vidikauskas, 2833 Li- 
vingston St., Philadelphia, Pa. 
ar pas p. Alb. Trečioką, 319 
Walnut St., Newark, N. J. ar 
pas p. M. Paltanavičių, 15 
Millbury St., Worcester, Mass.

Vadovėlio kaina — doleris; 
gi aptaisytas — $1.25.

mistras nebūtų pamušus ran- 1 
kos savo oficierio su kardu į : 
viršų, vienkart šaukdamas: ; 
“Niekšai! Kas šaudo į neko- 
vojantįtį Ant to gi, akymirks- 
nvje keturi austrų durtuvai 
perskrodė krutinę barbariško 
rusų oficiero. .Ir kova užvirė 
dar žiauresnė. Gi vachmistras, 
išgelbėtojas generolo Kusma- 
neko, sušuko link jo tardamas: 
“Generole, stverk ginklą nes 
mes kovojam ant žūt-būt!” 
Kusmanekas ištraukęs iš mak
šties kardą priėmė poziciją 
vien tik apsigynimo, vienkart 
šaukdamas, kad' rusai pasi
duotų ir ragindamas, austrus, 
kad vachmistrą jo apgynėją 
paimtų gyvu. Gi elektriška 
šviesa plaukianti iš reflektua- 
rų švietė kazematą, kaip saulė 
šviečia vidurdienyje — viskas 
buvo matyt kaip ant delno. Aš 
gi atkreipiau mano akis aty- 
džiai, link rusų vachmistro, 
narsuolio, kurio tai ilgas ir 
sunkus kardas it žaibų zigza
gai švitavo. Žiūriu — u-gi pa
žįstamas, kur tai matytas vei
das. Kad dar geriau matyti, 
ištraukęs, delei apsigynimo sa
vo trumpą kardą priėjau ar
čiam — Ir, o Viešpatie! tai 
buvo Zigmas Narsa, senas pa
žįstamas vienmintis lietuvys 
esperantininkas. Tada pamir
šęs viską: — pavojų žūti nuo 
jo baisių smūgių, seną motiną 
ir net idealą savo širdies — 
mylimą šokau link jo it mes
tas trenksmu perkūnijos ir Es
peranto kalboj surikau: “Zig
mai Narsa! pasiduok! tu juk 
esi lietuvys, tu dar būsi reika
lingas tavo tėviškei — Lietu
vai ! Kam-gi po perkūnijų vel
tui turi žūti už garbę savų 
priešų — rusų!’ Gi skambė- 
sis mūs mylimos kalbos tarp- 
tautinės-Esperanto, o ypatin
gai priminimas jam jo tėvyš- 
kės-Lietuvos, jį išsyk užhipno
tizavo — drebėdamas sopulin
gu balsu sušukęs: ‘Ho mia Ka- 
rapatrujo Litovujo!’ — O ma
no brangi tėvyškė Lietuva! 
Metė savo kardą man po kojų, 
pridurdamas: ‘Pardon!’ ‘Par- 
don!’ suriko ir kiti rusų karei
viai mesdami savo šautuvus į 
žemę ir keldami rankas į vir
šų skaitliuje dvidešimts trijų 
vyrų. Aš šokau prisisveikinti 
su juom meilingai, bet nesu
spėjau pirmas tą padaryti. — 
Generolas Kusmanekas užbėgo 
man už akių, tardamas: ‘Ne! 
— aš pirmas turiu pagerbti 
didvyrį, ir mano apgynėją!’ Ir 
tą pasakęs pratiesė jam savo 
dešinę. Ir spaudžiant su pa
garba jo ranką nuėmė nuo 
savo krutinės su kaire ranka 
kuoaugščiausį Austrijos orde
rį ir užkabino jam ant kruti
nės tardamas: ‘Prakilnus prie
še, didvyri esi belaisviu, bet 
belaisviu ypatingai garbingu. 
Gi kada tik panorėsi, galėsi 
apleist mūsų šalį, o taip ilgai, 
kaip joje būsi, tau mūsiškiai 
atidavinės pagarbą kaipo ofi- 
cieriui, nors tik esi vachmis
tru! Aš gi po meilingų su juo 
apsisveikinimų, gavęs nuo 
Kusmaneko atsakymą nuvežti 
karės ministeriui, apleidžiant 
tą dieną* Przemyslą nuvežiau 
ir Zigmą .Narsą į Viednių or
laivyje sulig paliepimo gene
rolo Kusmaneko? Jis gi apsi
gyveno pačiam Viedniuje ne- 
kurį laiką. Paskui gi jį ap- 

. leisdamas, pranešė man, kad 
išvažiuoja į... Lietuvą pri
durdamas. ‘Rasi, aš jai bū
siu reikalingu’... Praslinko 
daug laiko ir aš nieko apie jį 
negirdėjau. Bet štai ateina lai- 

į škas. Atidarau jį — jame dar 
, kitas, ir tai, ar spėsi nuo ko?

Nuo Zigmo Narsos! Jis, o 
Viešpatie! rašo: ‘Besirengda
mi į didį mūšį — rašau tau 

, brangus drauge vienaminti. 
. Gi jei išliksiu gyvas, tame gi 

pačiame laiške aprašysiu ir a- 
pie tą mūšį, o jei pulsiu — 
draugas mano tau tą laišką 
persiųs. Mes ištikimi sūnai 
mūs brangios motės, dabar la
bai nuteriotos ir nuvargintos, 
bet praeityje garbingos, Lietu
vį kariaujame ant žūt-būt už 
jos pilningą neprigulmybę. Ir 
su pagelba Dievo, mūsų gabus 
vadas, generolas Silfestras 
Žukauskas nuves mus prie ga
lutinės viktorijos - pergalės.

PRAEIS...
Nors spaudžia nuolat tavę vargai 
Ir kasdien lydžia visais keliais; • 
Daug širdis kenčia
Negrįš sunkybės, viskas praeis...

vienok jau tai,

spalio 5, 
Conn. šv. 
svetainėje

I

Nors tavę vargšą visaip kankys, 
Neduos gyventi norais gražiais 

' Ir tau įžeisti širdį mėgins, —
Vienok piktybė žmonių praeis.

Nors pasidžiaugti laime neduos, 
Kad ir švenčiausiais darbais savais; 
Vis skandint priešai norės varguos 
Tu neraudoki — viskas praeis!.. 
Nors ir piktybė siausti nestos, 
Tamsos galybė nelaimes skleis, 
Nutils vėl audra, žaibuoti perstos, 
Užtekės saulė su spinduliais.

*

Ginklianiškis.
a

* *

Tai švinta, tai temsta siela iš vidaus, 
Tai juokias, tai verkia karčiai — 
Ko nori, ko ieško? — kas josios paklaus, 
Kas trukdo ramybę taip jai...

.. — O, siela jautrioji, nors sykį perstok 
Banguoti lyg jūrių vilnis,
Nustokie juokauti, bet ir nevaitok, 
Nejuoskie lig rudens naktis...

f

Aukščiausis tau mato ir kančios vargus 
Kur slegia ant tavo širdies, —
Aukštyn kilk tik, miela, kur melsvas dangus, 
Kur mirksi begalo žvaigždės —

Tik kiikie, tu siela, tik kilkie aukščiau, 
O rodys tau kelią viltis;
Pradėsi kvėpuoti tu tada lengviau
Ir tavo dejonės užgis...

Dui-cin-šau.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.

važiavimas įvyks 
1919 Waterburv, 
Juozapo parapijos 
12:30 vai. po pietų.

Delegatai malonėkite nesi- 
vėlinti, nes daug svarbių da
lykų yra svarstyti, nes kaip 
vėlai pradėsime, tai laiko ma
žai bus viską atlikti.

Visos kuopos malonėkite pri
siųsti kuodaugiausia delegatų. 
Taip-gi pagaminkite naudingų 
įnešimų bei sumanymų. Ku
rios kuopos negalės prisiųsti 
delegatų, malonėkite prisiųsti 
įnešimus ir kuopų raportus ra
štu.

LDS. Conn. apskr. raštinin
kė

Ona Černiauckaite.

ŠVIEŽIENA IŠ LIETUVOS.Y1IIF v

TIESIOG IŠ LIETUVOS 
— KAUNO. I

Puikiausiai 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.

MES PARDUOSIME 35 
ROŠiy PO VIENĄ KIEK

VIENOS UŽ $1.00

drauge, ar žinai — susitikau 
su mūs vienminčiu lietuviu es
perantininku — Zigmu Narsa, 
su kuriuom tai laike katalikiš
kų esperantininkų kongreso 
Budapešte, sostapylyj Vengri
jos susipažindinom. Ir susi
tikau su juom labai keistose 
aplinkybėse. Aki neveltui jo 
pavardė reiškė narsą. — Tai 
pilnoj prasmėj to žodžio nar
suolis, didvyris ir vienkart 
labai prakilnus asmuo. Buvo 
tas taip: Kaip austrų tvirtovę 
Przemyslą rusai su didele ga
lybe apgulė, tai, kaip viliuos 
žinai, tai buvo ji jiems riešu
tas nepergraužiamas... Tie
są rusai Przemyslą paėmė, 
bet vien tik badas liepė apgy
nėjams pasiduoti, ir tai tik su 
valia ciecorio' Pranciško-Juo
zapo, o ginklu — rusai nieko 
nepešė... Gi vieną dieną iš 
Viedniaus nuo karės ministe- 
rio atvežiau orlaivyje kokias 
tai popieras generolui Kusma- 
nek’ui, kuovyriausiam vadui 
— apgynėjui tvirtovės Prze- 
myslo; gi jis buvo prie karei
vių fortuose — tai nulėkiau te
nai. Gi padavęs popieras, lau
kiau kolei jis jas perskaitęs, 
duos man šiokį ar tokį palie
pimą. Gi man belekiant stai
ga sušuko visi, kad rusai įsi
veržė į vieną tvirtovės kazema
tą — tvirtovės požeminį ur
vą. Gi nenerolas Kusmanekas 
tą išgirdęs, įkišo popieras į ke- 
šenių ir zovada nubėgo link 
kazematos — aš gi užpakalyje 
jo. Mums bebėgant, pakelij 
vienas oficierius pranešė gene
rolui-vadui, kad rusai būnan-

. atkirsti 
ir kad 
kokios 
Ant to 
tarda- 

“Ar šaukėte juos pasi
duoti?!’’ “Taip, atsakė ofi
cierius, bet jie nepasiduodą o 
kovoja kaip įniršę liūtai.’’ Ge
nerolas Kusmanekas įbėgęs į 
kazematą, mosuodamas balta 
skepetaite, ženklu parlamen- 
tariškumo, garsiai rusų kal
boje sušuko: “Karžygiški 
priešai pasiduokite, priešin
gai — žūsite veltui visi!’’ Ant 
tų jo žodžių rusų ofiicerius šo
ko link jo su revolveriu ranko
je, rėkdamas nesavu balsu: 
“Mirtis tavo tebus mūsų pasi
davimu!!!’’ Ir šovė į jį. Gi 
generolas Kusmanekas nebūtų

.. .“Mielas ' išvengęs mirties, jei rusų vach- Vienok, jei nevis-vien nepasi-
. *

■v

nuo savo kariuomenės 
jįj yra nedaug — vos 
pusantros ar dvi rotos, 
gi Kusmanekas sušuko 
mas:

NESUBRENDĘS PROTAS.
Kupraitis, senas šeimynos 

tėvas, žiemos laike, atsisėdęs 
trioboje prie kakalio, ir šildo
si kuprą. Mažesnieji vaikai, 
dažnai per duris šmoruodami, 
duris gerai neužverdavo. Ir su
šuko ąnt vieno, kuris duris 
nesuvisu uždarė.

— Vaike, uždaryk duris, re
gi kad šaltis lenda į vidų.

— Gerai tėvuk. — Atsakė 
vaikas. — Gal šaltį įlindusį į 
triobą pasiseks sugauti, tai 
bjaurybei luptume į kailį, pa
kol kaulai išbyrėtų, gal paskui 
taip nešaldytų.

Kupraitis' palingavo galva", 
ant kvailo vaiko sumanymo ir 
pasakė:

— Jaunas ir protas dar ne
subrendęs. Verčiau į savo kai
linius įlysti, negu pasitikėti 
šaltį iš kailio iškratvti.

J. V. Kovas.

PARAŠAI ANT ANTKAPIŲ. 
Kuomi tu esi, aš tuomi buvau. 
Kuomi aš esu, tu tuomi būsi.

Pamąstyk valandėlę...
Ir eik sau su Dievu.

Čionai ilsis, (Raštas rodo) 
Geras žmogus ir lietuvis;

Viskas jau jam nusibodo, 
O labiausiai pikts liežuvis.

Nors mylėjo, dar nemyli; 
Nors kalbėjo, dabar tyli.

Nors visi jį plakė, baudė, 
Bet dabar jau jis nebijo. 

J. V. Kovas.

SUSITIKO KEBLUMAI.
Baraudų Kurklienė, kartą 

nuėjo pas gydytoją su skau
dama koja. Gydytojas apžiū
rėjęs koją, norėjo persitikrin
ti, ant kiek skiriasi skaudamo
ji koja nuo sveikosios ir pra
šė parodyti sveikąją koją ir sa
ko:

— Gerbiamoji, teikis nusia- 
vus parodyti ir aną koją, bus 
galima geriau nuspręsti apie 
skaudamosios kojos sutinimą.

— Atsiprašau pono gydyto
jo, to šiandien nei kokiu būdu 
negaliu padaryti. — Atsipra
šė Kurklienė.

— Kodėl negalima? 
didelis darbas nusiauti 
— Gydytojas aiškino.

— Kad ne, tai ne. Ir šian
dien nesutinku parodyti anos 
kojos, nes eidama pas jumi 
tiktai skaudamąją koją nusi
ploviau, o anoji dar nuo bul- 
vakasio neplauta.

Žemiau telpa surašąs laiškų, at
vežtų iš Lietuvos. Atsišaukiant 
būtinai reikia paduoti laiško nu
merį. Tie kurie yra davę Jonui 
E. Karosui paješkojimus atsišau 
kiant nieko neprivalo atsiųsti. 
Tie, kurie nėra davę paješkojimų, 
tai privalo atsiųsti štampių už 
10c.

Adresuokite šitaip:

LITHUANIAN SALES CORP.
244 W. Broadway

So. Boston, Mass.

J ii parvežė aprubežiuotą 
skaitlių ir jau nemažai par
duota. Pasiskubinkite su 
užsakymais.345. Draugeliui V., Cleveland,

346. Bačiūnui J., N. Chicago, UI.
347. Baikauskui Juozui, 

Sheboygan, Wis.
348. Jankui St., Waterbury, Ct.
349. Kudirkai Fel. Brooklyn, N.Y.
350. Karveliui V.ine.,

So. Omaha, Nebr.
351. Kreivėnui Jurgiui,
352. Brunza J., Gardner, Mass.
353. Banioniui Antanui
354. Straliui Antanui,

New York, N. Y.
355. Jarumbavieiui Kaziui, 

Steger, III.
356. Mrs. P. Beeis, Newark, N.
357. Olenskui Vincui,

Montreal, Canada.
358. Šmut Adolf.
359. Ramanauskui Vincui, 

IVaterbury, Con.
360. Tuškieniui Petrui, 

Sioux City, Iowa.
361. Marcinkevičiui Juozui, 

Hazleton, Pa.
363. Usoniui P. M.,

Rockville, Conn.
364. Steponaičiui Al., 

Brooklyn, N. Y.
365. Stalginskiui Jonui, 

ĮVestville, III.
367. Paukščiui Kaz., Chicago,
368. Paukšžiui J. J.,

Brooklyn, N. Y.
369. Miškiniui P., Montello, Mass.
371. Račiūnui A. (Kinemotogra- 

pistni), Brooklyn, N. Y.
372. Kun. Dobužinskui
373. Miss Julijai Pranaitei, 

Philadelphia, Pa.
376. Akeliutei Onai nuo Uršulės 

Daugilienės iš Mariampolės.
377. Šukienei Karaimai
378. Venskauskienei Marijonai, 

Brooklyn, N. Y.
379. Dauseliutei Žabeliai nuo 

Uršulės Daugėlienės.
380. Skučiui M., Waterbury ,Ct.
381. Kiduliam (broliam) 

Mahanoy City, Pa.
382. Mrs. J. Czyž’as, Chicago, III.
383. Plečkaitis Pijus, Chicago, III.
384. Kriščiūnas J., Montello, Mass
385. Korzon Kanst.,Waukegan, III.

O.

SPALVUOTI PAVEIKSLAI 
IŠ LIETUVOS.

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

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

MES JUOS PARDUODAME 
PO 75 CENTUS.

Užsisakykite tuoj aus.

308. Stanevičiui Juoz., 
Newark, N. J.

^9. Labanauskui Vincui, 
Brooklyn, N. Y.

310. Gedelskui Juoz., Chicago, III.
311. Agarinskui Juozui, 

Philadelphia, Pa.
312. Pilipaičiui St., Detroit, Mich.
313. Vyšniauskienei Marijonai, 

Brooklyn, N. Y.
314. Juozaponui Stepui.
315. Dunduliui Kaziui,

Sioux City, Iowa. 
31G. Kurinisckui Jonui,

Sioux City, Iowa.
317. Staniui iui Juozui, 

Ne vark, N. J.
318. Strazdui Ant., Chicago, III.
319. Mikaliūnui Pranui, 

Youngstown, Ohio.
320. Barinskui Juozui, 

Grand Rapids, Mich.
321. Ambroziutei Petronėlei, 

Kansas City, Kansas.
32. Žvingilui Antanui, 

Shenandoah, Pa.
323. Botyriui Jon.. Cleveland,
324. SadeUklui Kaz., Athol, Mass.
325. Sadelskui Lionginui,

Sioox City, Iowa.
326. Barzdaičiui Jurgiui, 

New Conaon, Conn.
327. Kun. V. Dargia,

Mt. Carmel, Pa.
328. Lazdanskui Jurgiui
329. Vitkauskui Jul. Cleveland, O.
330. Kivelaičiui Juozui
331. Tuciui Viliui 
<!32. Jonelioniui Jonui,

Waterbury, Con.
333. Biržietis Vincas, 

Sioux City, Iowa.
334. Žubis Juozas,

N. Lumberland, Pa.
335. Šukiui Antanui, 

Sioux City, Iowa.
336. Dukauskiui Mr., 

St. Louis, Mo.
337. Karąliui Antanui, Cricago, UI
338. Rečkiui Antanui, 

Edvarsville, Pa.
339. Luobikui Jurg., Chicago, UI.
340. Cibulskiui Juoz., Peoria, UI.
341. Montvitui Petr.,

Brooklyn, N. Y.
342. Navickui Jon.. Cleveland, O.
343. Kiiseliui S., Cherry, UI.

J. V. Kovas. 344. Čukauskui Pr., Pittston, Pa.

Nėra 
koją.

J.

III.

o.

(toliau bus.)

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.

Už kiekvieną pundelį tik 
$1.00.

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. Broadwav, 
So. Boston, Mass.

“Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS 

D E KL E M A T O R I U S.
Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dekla

macijų. Ta knygelė yra pagaminta mūsų scenoms margumy
nus “Vaudeville” rengti. Tinkanti kiekvienoje progoje ir 
kekvienam artistui ir artistei.

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

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.



Eina ii So. Boston ’o utarnin- 
kais, ketvergais ir sukatomis. Lei- 
dtia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
IU| iv. Juozapo Darbininkę 8ą- 
WMB‘- DARBININKAS ’ ’ 

’ (The Worker)
The Lithuanian tri-weekly pa- 

o*r. Published every Tuesdav, 
^hursdsy. and Saturday tov St. 
Joeepb's Lithuanian R.-O. Asso- 
etation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES-
▼ early......................................S3.0C
SJoston and suburbs.............. 4.00
R'oreijrn eountries yearly__ .4.25

“Entered as second-class mater Sept 
22, 1915 at the post office at 

Boston, Mass., under 
the Act of March

3, 1879.”

^gyvenimui dėlto, kad viską y- 
ra paaukavę Kristaus idėjos 
skelbimo platinimui. O jie 
mokslu užsiiminėja vien tik iš 
parėdymo savo dvasiškos vy
riausybės kuriai rūpi žmonijos 
pirmyneigos stūmimas pir
myn. _

Ar-gi išties? 20 amžis prie 
to privestų?

F. V.

SKAUDUS ĮTARIMAS.
Nesenai “Darbininke” buvo 

indėta Lietuvos krikščiopių 
demokratų partijos centro val
dybos atsišaukimas į ameri
kiečius lietuvius. Ten yra pa
sakyta, kad Mastauskas ir 
Česnulis, atstovaudami Ame
rikos lietuvius Paryžiuje keis
tai elgėsi.

Toksai pasakymas nors ir v- 
ra dviprasmis, bet mūsų atsto
vus mums nepageidaujamoje 
opinijoje perstato.

Tokį intarimą darant pliko 
pasakymo neužtenka, čia rei
kia prirodymų: tikrų faktų ar
ba dokumentų.

Aš taip jaučiuosi, kad turiu 
teisę 'tokių prirodymų parei
kalauti L. D. S. vardu dėlto 
kad Česnulis Paryžiuje būda
mas buvo L. D. S. nariu ir A. 
L. Taryboje LDS. atstovavo. 
Jeigu jisai prasižengė prieš 
krikščioniškos demokratijos 
principus svarbiuose dalykuo
se, tai jis peržengė ir LDS. 
konstitucijų ir tokiuo būdu tu
ri būt išbrauktas iš LDS. ir ne
gali būti atstovu Taryboje. 
Bet, jeigu tie įtarimai yra be 
pamato, tuomet jie neturi sa
vo vertės. Bet jeigu jisai yra 
nekaltas, tai Lietuvos krik
ščionių demokratų centras te
gul atšaukia ant jo mestų kaip- 
ir Įtarimų.

LDS. Centro Pirm.
F. Virakas.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE.

MOKSLAS PAVOJUJ!
Ar jūs tikėsite ar ne, bet 

didelio mokslo žmonės su gy
venimo apsireiškimų išsivysty
mu žengti kartu nespėja.

Kuomet gyvenimui pabran
gus visi darbininkai organi
zuojasi, jungiasi, vienijasi į 
tam tikras organizacijas kovo
ti už savo būvio pagerinimų, 
tai tuomi pat laiku universitų 
profesoriai tupi ausis suglau
dę ir į kiaurus čeverykus žiū
rėdami mušto apie filozofijos 
problemų išrišimų ir apie kle- 
sikos kietų riešutų krimtimų.

Iš šalies žiūrint, tai atrodo 
gana juokinga, bet tai yra gry
nas faktas.

Dar ir to negana.
Kol žmogus išeina mokslus 

ir tampa universito profesoriu
mi, tai užima laiko — na duo
kim sau 15 metų. Per tų visa 
laikų žmogus mokinasi studi
juoja, galvų šukų, smegenis 
laužo, pinigus eikvoja, svei- 
tų gadina... ir... galų gale tok
sai profesorius uždirba į va
landų — 19 centų. O toks gat- 
vekarių motormonas (vežėjas) 
pasimokinęs 1-2 savaiti už
dirba į valandų mažiausia 40 
centų.

Tas kurs nieko nesimokino 
tik miesto gatvę šluoja ir tas 
uždirba į valandų apie 30 cen
tų, reiškia du-svk tiek kaip 
universito profesorius.

Kaip sau norite taip galvo
kite, bet šiame dalyke pasau
lio surėdymas yra neteisingas.

Bet eikime toliaus.
Darbininkas gaudamas 40-30 

centų į valandų arba net ir 
daugiaus, dar yra savo likimu 
neužganėdintas ir streikuoja, 
kad savo uždarbį padidinus, o 
toksai profesorius nosį į kny
gas įkišęs, akinius ant kaktos 
užsikėlęs svajoja apie pasaulio 
ekonominį sutvarkymų, apie 
politiškųjų ekonomijų ar dar 
Dievai žino apie kų...

Bet eikime toliaus.
Ar tam profesoriui stoka 

proto? — ne. Ar stoka moks
lo? — ne. Ar stoka drąsos? 
— ne. — Jam stoka pasiryži
mo ir ištvermės pažiūrėti į 
praktiškųjų žmoniij gyvenimo 
pusę.

Jis skrajoja mintimis padan
gių dausose, o nemato ir ne
supranta kas apie jį gyvenime 
darosi. Jis yra nuo gyvenimo 
nutolęs ir jo nepažysta.

Po šimtų pypkių, ar-gi ver
ta yra eiti augštesnius moks
lus ir po tiek vargo pritirto 
tiek pinigo išeikvoto, tiek 
sveikatos sugadintos būt pras- 
tesniame padėjime negu pras
tas nemokytas, taip sakant, 
juodas darbininkas? — ne.

Čia mes ir matome mokslui 
pavojų. Jeigu tas mokslas taip 
sakant neapsimoka mokytis, 
tai tuojaus pritruks į jį kan
didatų. Kaip nebus į moksla- 
vyrius kandidatų, tai nebus 
nei mokslavyrių. Nesant mok
ai avy rių turi nupulti ir moks
las. Jau Rusijoje prie to ei
nama, bet nebus nuostabu jei 
ir kitur išsivystis panašus ap
sireiškimas.

Noroms nenoroms žmonija 
bus priversta vėl grįžti į vi
duramžių laikų paprotį, kad 
augštesniu mokslu užsiiminės 
vien vienuolijose vienuoliai,

KAIP DABAR ATRODO LIETUVA.

kurie mažai reikalauja

(Pradžia ant 1-o pusi.) 
plačiau paaiškinti apie painius 
amerikiečių lietuvių politiškus 
darbus. Krikščionių demo
kratų partijos centro posėdyj 
man tiesiog užreiškė, kad jie 
stebiasi ir nesupranta kodėl A- 
merikos lietuviai taip keistai 
veikia. Mes Lietuvoje, pa- 
briežė jie, sudarėme valstybi
nes partijas, suradome bend- 
rus-^reikalus ir kuriame Lietu
vos Valstybę bendromis pajė
gomis, o amerikiečiai iki šiol 
susitarti dar negalėjo..

Bet užteks šiam kartui ra
šyti kų Lietuvos žmonės apie 
Amerikos lietuvius kalba ir 
mano. Patys amerikiečiai gal 
kiek nusijaučia kiek jie yra už
sitarnavę pagirimų ir papeiki
mų, mes gi susikrovę savo 
ryšulius į ratus keliaukime to
liau.

Iš Anykščių, atsisveikinę su 
namiškiais, iškeliavome švo- 
gerio arkliais Ukmergėn, kur 
tikėjomės gauti traukinį iki 
Jonavos o iš ten Kaunan. A- 
pie Anykščių miestelio išvaiz
dų jau rašiau “Darbininke.” 
Tų pat galėčiau pakartoti apie 
Kavarsko miestelį, kuris pa- 
kelyj į Ukmergę stovi. Inva- 
žiavę miestelin pamatėme nu
griautų bažnyčių, suįrusias 
krautuves ir daug pakrypusių 
namų. Keletas Kavarsko mies
telio ūkininkų sodybos buvo 
visai sudegintos. Dabar jau 
pastatė naujas. Bažnyčia len
tomis ir medžiais paramstyta 
tarnauja žmonių dvasios rei
kalams, bet jų taisant reikės iš- 
naujo visas darbas varyti. Vie
na siena kiek sveikesnė išliko, 
o šiaip griuvėsiai daugiau nie
ko.

Bet koks mūsų buvo nusi
stebėjimas, kuomet prie baž
nyčios pamatėme keletu bal
kių sukarstytų ir ant jų kaban
čius keturis didelius varpus, 
kokius seniau galėjai pama
tyti kiekvienoje lietuviškds 
bažnyčios varpnyčioje, o ku
rių šiandien nerasi visoje Lie
tuvoje. Varpus rusai ir vokie
čiai sunaudojo karės amunici
jai. Vargiai kur Lietuvoje 
varpus pamatysi, todėl Ka
varske tokį stebuklų užėję, pa- 
siryžome šių varpų istorijų su
žinoti. Mūsų žingeidumų pa
tenkino susirinkę prie mūsų 
vežimo miestelėnai. Kuomet 
Kavarsko parapijos žmonės 
patyrė, kad rusai ir vokiečiai 
varpus karės reikalams naudo
ja, keli ūkininkai susitarę var
pus iš bokšto nuėmė ir išvežę 
iš miestelio giliai į žemę paka
sė. Savo darbų gerai atlikę 
nurimo ir varpų likimas buvo 
lig užtikrintas. Bet pasirodė 
kitaip. Ar perdaug žmonių a- 
pie varpų užkasimų į žemes ži
nojo ar koks piktas liežuvis 
platesniam svietui apie jų liki
mų paplojo, bet kalbų apie 
varpus daug pasigirdo ir prie
šas lengva? būtų juos suradęs, 
kad ne lietuvių apsukrumas. 
Nakties laiku keli ūkininkai 
varpus iškasė, nuvežė juos 
net kiton parapijon ir vėl giliai 
juos į žemes paslėpė. Varpai 
išliko ir šiandiena Kavarsko 
parapija prieš visų Lietuvų iš

savo savo varpų didžiuojasi.

Pasiklausę žmonių šnektps 
apie varpus ir kitus dalykus, 
arkliams pasilsėjus, išvažiavo
me toliau. Pravažiavus kele
tu verstų naujų dalykų paste
bėjome. Prie kelio, -net oi i di
doko kaimo (vardo kurio ne
beatmenu) indomi stovyla iš 
akmens išrėžta stovi. Maniau, 
kad tai kokia ypatinga karo 
atmintis ir paprašiau švogerio 
sustoti. Iš parašo padėto ant 
stovylos patirėme, tai esųs 
jaunikaičio kapas. Bet kodėl 
prie kelio ir vienas. Lietuviai 
juk nepratę savo numirėlius 
prie kelio laidoti ir ypatingas 
stovylas gaminti. Čia kas 
nors nepaprasto yra pamaniau 
sau ir su dideliu žingeidumu 
užklauisau švogerio, kuris ge
rai tas apielinkes žinojo, kame 
dalykas. Švogeris papasakojo 
šitaip: keli metai atgal kai
me gulinčiame prie kelio ištiko 
vagystė, kurioje vienų jauni
kaitį intarė ir intužę ūkinin
kai jaunikaitį mirtimi nubau
dė ir prie kelio' palaidojo. Po 
kiek laiko pasirodė, kad jauni
kaitis buvo nekaltas. Tuomet 
kaimas ant jo kapo gražių sto- 
vylų pastatė ir parašų padėjo 
už jo vėlę kiekvienam praei
viui pasimelsti.

Liūdnų atsitikimų patirę sė
dome į ratus ir jau be jokių 
nuotikių Ukmergėje po keliij 
valandų atsidūrėme. Priva
žiuojant prie Ukmergės dau
giau judėjimo ant kelio paste
bėjome. Važiuotų, raitų, pės
čių pilna. Kareiviai į abipus 
traukė po vienų ar keturius. 
Keletu lietuviškų didvyrių 
žirniuose mačiau įsivėlusių. 
Linksmai žirnius gliaudė ir 
nieko nebijojo.

Pačiame Ukmergės mieste 
judėjimas pasirodė ir-gi nepa
prastas. Prieš karų buvau ne 
sykį Ukmergėje, bet ji į mane 
darydavo nekokį įspūdį. Taip 
šiaip miestelis ir gana. Bet 
dabar kas kita. Lietuviškas 
kareivių pulkas čia stovi. Lie
tuviškos visur įstaigos. Uk
mergės apskričio žmonės vi
sais reikalais čia suvažiuoja ir 
sudaro didelį judėjimų pačia
me mieste. Tik gaila, kad ne
galėjome ilgai Ukmergės gy
vumu pasidžiaugti. Traukinis 
į Janavų ėjo už pusės valan
dos. Skubiai pavalgę pietus 
ir nusipirkę lietuviškų laikraš
čių Kaune išeinančių patrau
kėme geležinkeliu Janavon, o 
iš tenai Kaunan. Kelionėje 
iš Ukmegės į Kaunu nieko y- 
patingo neįvyko. Apie derlių 
rašant reikėtų tų pat atkarto
ti kų pirma “Darbininke” 
pažymėjau.

Kaunu pasiekėme vakare. Ir 
po kelionės gerokai nuvargę 
nuėjome gulti, "o kas ant ryto
jaus įvyko patirsime vėliau.

Jonas E. Karosas.

NAUJAS ĮSTATYMAS.
Michgano valstijoj įėjo galėn į- 

statvmas prieš pirmeivius.
Jau yra ir auka. Detroit mies

te koks ten J. Downer yra areštuo
tas ir reikalaujama kaucijos $1.500 
Bet kad kaucijos neturi, tai turi 
sėdėti kalėjime. I. W. W. ir ki
tas organizacijas agituoja apie to 
įstatymo panaikinimą bet kas 
ar ką peš.

WORCESTER, MASS.
Viešas susirinkimas visų 

Worcester’io lietuvių įvyko 23 
d. rūgs, dėl prisirengimo prie 
būsiančios “Tag Day” 18 d. 
spalio mėn. Susirinkimų ati
darė gerb. kun. J. Čaplikas. 
Trumpoj prakalbėlėj paaiški
no, kad su T. Fondo pagelba 
išgauta leidimas lietuviams 
turėti “Tag Day” ir kad su
rinkti pinigai neis nei į jokį 
fondų, bet bus siunčiami tie
siog į Lietuvų prez. A. Smeto
nos vardu. Tai-gi gera pro
ga visiems AVorcesterio Lietu
viams parodyti savo darbštu
mų ir atjautimų nuvargintos 
tėvynes. Susirinkimas pagei
davo, kad ir dr-jos prisidėtų 
iš savo iždo šiame laike. Šios 
aukos greitai pasieks ir pagel
bės Lietuvų. Susirinkimas pa
geidavo, kad visi Worcesterio 
lietuviai paaukautų nors po 
$1.00. Susirinkimo vedėju bu
vo gerb. kun. J. Čaplikas, rašt. 
V. Liutkienė. x Tolesniam vei
kimui į valdybų išrinkta šie: 
pirm. gerb. kun. J. Čaplikas, 
pagelb. J. Rauktis, rašt. V. 
Shav, pagelb. P. Zataveckas, 
iždininkas P. Landžius, iždo 
globėjai L. Purvinskas, A. Bu- 
drevičius, V. Kupstas, P. Stoč- 
kienė, T. B. Mažeikienė. Pre- 
sos komisija gerb. kun. J. J. 
Jakaitis, A. Ciginskas, P. Za
taveckas, O. Sidabrienė. Su- 
simkimas pageidavo, kad lie
tuviai turėdami automobilius 
pagelbėti} išvežioti rinkėjas į 
miesto kraštus. Tam sužino
ti išrinkta A. P. Stočkus, Z. 
Juška ir Šimkus. Aptarta ir 
daugiau dalykų, kurie reika
lingi. Tai-gi stokime į darbų 
visi. Labiausia prie aukų rin
kimo, kad neliktų nei viena 
gatvė nepereita rinkėjų, kad 
šita Tag Day būti} paskutinė, 
bet kad būtų pasekmingiausia, 
kad atneštų Lietuvai didelę 
pageibų.

Komitetas.

WATERBURY, CONN.
LDS. 5 kp. laikė mėnesinį 

susirinkimų senosios parapijos 
mokyklos kambaryje. Per
skaičius protokolų subildėjo 
smarkiai durys! Pravėrus 
duris, įėjo ex-kareivis p. J. B. 
Šaliūnas. Svetainėje pasipylė 
gausus delnų plojimas kad net 
sienos skambėjo. Po pagerbi
mo p. J. B. Šaliūnas buvo pa
kviestas idant išreikštų savo 
nuomonę kas-link darbininkų 
judėjimo pasaulyje. Pas J. B. 
Šaliūnas atsisakė kalbėti apie 
darbininkų reikalus, nes gir
dėjęs kad sekančių savaitę į- 
vyks apskričio suvažiavimas 
Waterbury’je, tai noriai su
tiksiąs tenai kalbėti darbinin
kų klausimu. O dabar jums 
yra svarbu girdėti maždaug 
apie dabartinį padėjimų Lietu
vos. Nupiešė trumpai apie 5 
mėnesius buvimų Lietuvoj ir 
kų ten pamatė. Buvo labai žiu-' 
geidu klausyti, nes jau buvo
me girdėję albai daug apie tų, 
o vis kitaip. Tam dvi savai
tės atgal lankėsi p. Karužla su 
prakalbomis Waterburvje, tai 
jis savo kalboje nupiešė, kad 
Lietuvai jokios pagelbos nėra 
reikalinga. O p. J. B. Šaliū
nas papasakojo tikrų tiesų 
koks yra Lietuvos padėjimas, 
jis pasakė, kad Lietuvai pa
gelba yra reikalinga, remti 
reikalas yra. J. B. Šaliūno kal
ba įdomi. Vėliaus pasirodė, 
kad jau laikas delegatus rink
ti į susivažiavimų (susirinki
mų) apskričio, kuris atsibus 5 
spalio šįmet Delegatais liko 
išrinkta šios ypatos: Kun. J. J. 
Valantiejus, V. Vasiliauskas, 
J. Kanapė, S. Cibulskas, P. 
Tutoraitis, A. Mažeika, M. 
Zickus, A. Jakštys, P. Gri- 
bauskas, B. Zenius. Po dele
gatų rinkimo suvažiavimo pri- 
rengimo komisija pranešė, kad 
vr arengiamas delegatų pager
bimo didelis koncertas su 
smuikomis, su solistais, du
etais ir tt. po vadovyste var
gonininko p. Siaurio. Vėliaus 
išrinkta agentai, kurie laike 
koncerto rašinės narius ir

“Darbininkų,”.jie yra: Simo
nas Cibulskis, Antanas Jak
štys ir Jonas Makauskas. Vė
liaus išrinktas kasos globėjas 
J. Makauskas. Kun. J. Valan
tiejus uoliai darbuopasi suren
gime Apskričio suvažiavimo, 
stengiasi kad būtų tas suvažia
vimas kuopasekmingiausias.

Reporteris.

WATERBURY, CONN.
Šv. Juozapo parapijos baž

nyčioj yra surengta 40 valan
dų atlaidai. Bažnyčia labai 
gražiai išpuošta puikiausiomis 
gėlėmis. Jau man teko daug 
matyti bažnyčių puikiai iš
puoštų, bet taip, tai da pir
mu kartu. Garbė mūsų jau
nam klebonui už tokį puikų 
surengimų. O p. Siaurys pui
kiai išlavino chorų Kuomet už
gieda., tai žavėte užžavi ant 
maldos susirinkusius žmone- 
lius. Niekas nesitikėjo, kad p. 
Siaurys turi tokius gabumus. 
Trumpame laike taip išlavino 
chorų, kad net ir patys cho
ristai stebisi. Garbė mūsų-var
gonininkui p. J. Siauriui.

Reporteris.

MANCHESTER, N. H.
29 d. rugpj. buvo metinis 

D. L. K. Vytauto dr-jos susi
rinkimas. Pirmiausia buvo 
svarstoma dr-jos reikalai, o vė
liaus buvo perskaitytas atsi
šaukimas iš centro Lietuvių 
Raudonooj Kryžiaus kaslink 
aukavimo dėl Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus. D. L. K. Vy
tauto dr-ja nutarė paaukoti 
iš kasos $25.00, o nariai pasi
žadėjo paaukuoti kiek kas išsi
gali ir nutarta perduoti vietos 
skyriui.

Stambesnės aukos yra šios: 
D. L. K. Vytauto Dr-ja $25.00 
Rapolas Kandrotas......... 5.00
Vincas Kaškonas..............5.00
Dominink. Taraškevičius 5.00 
Jonas Žukauskas..............5.00

Po $2.00: Pr. Valinčkis, Jon. 
Zelanaitis, Fel. Chekutis, J op. 
Gabis ir Vacį. Zarambia.

Kiti aukojo po mažiau. Iš
viso surinkta $75.20.

Prot. rašt.

CHICAGO, ILL.
L. Vyčių Chi. apskr. veikimas.
Rugsėjo 22, 1919 4-tos kuopos 

kolonijos svetainėje įvyko Drama
tiško ratelio susirinkimas (Šaka 
prie Vyčių Chi. apskr.)

_ Susirinko gan gražus būrelis 
prityrusių ir neprityrusių ypatų, 
nes visiems Vyčiams yra galima 
prie jos prisirašyti. Susirinki
mo vedėju išrinktas apskričio re
žisierius F. Balsis. Gi raštinin
kavo p-lė Janušauskaitė.
Toliaus vedėjas skaitė paragra
fus suformuluotos konstitucijos. 
Konstitucijos paragrafai gan ašt
rus. Visų buvo nuomone, kad 
mums reikės daugiau disciplinos 
prisilaikyti. Taip-gi bausmes už
dėjo net pinigiškas. Visi nariai 
sutiko vienbalsiai, kacf bausmę 
turės tas mokėti kuris neatsilan
kys ant repeticijų. Kas svarbu 
dar, kad bus net trys mokytojai, 
kurie reguliariškai duos kursus. 
Čia bus gerai tiems, kurie menkai 
ką žino apie (jramą.

Taip-gi nutarta idant visas vei
kimas šio ratelio koordinuotusi 
su Chi. apskr. ir idant iždas būtų 
bendra su Chi. apskr.

Toliaus rinkta valdyba. Į pir
mininką pateko A. Mureika, ku
ris yra pirm. 5-tos Vyčių kuopos 
ir labai veiklus organizacijos są- 
darbininkas, į vice-pirm. pateko 
Vytis Sorokas taip-gi pirm. 36-tos 
Vyčių kuopos. Raštininkų iš
rinktas Pranas J. Paliulis. Re
žisieriu liko F. Balsis. Rinkta 
dar keletu kitų asmenų dėl kos
tiumų prižiūrėjimo ir dėl sceneri- 
jos jų vardų neteko sužinoti.

Vaisiai šio ratelio jau pramato- 
ma. Vis organizuota spėka dau- 
kiau nuveikia negu pavieneiai 
arba grupę be artimj ryšių.

Jaunutis.

WORCESTER, MASS.
Jau užsidarė pasilinksminimas 

laukuose ir išvažiavimai. Jau 
vėsus ruduo artinasi. Veikimai 
svetainėse prasideda. 21 Rūgs, 
buvo surengtas mnrikaĮįškas va

karas, kurį išpildė vietiniai Vyčiai 
ir bažnytinis choras. Pirmiau
sia orkestrą griežia visokius mar
šus, kurie tiek publikai patiko, 
kad net po kelis kartus turėjo 
atkartoti Orkestrą buvo veda
ma Alberto Vasiliausko. Padek- 
lemavo p-lė Pauliukoniutė. Cho
ras po vadovyste A. Vismino su
dainavo keletą Rudens dainelių.

Antrą dalį programo išpildė so
listai ir kanklininkai. Solo p-lė 
EI. Baltrušiutė “Lopšinė” ir 
“Prirodino.” Paskambino kank
lėmis M. Miklusis. Solo atliko 
pone Shea “Ko liūdna,” klernotu 
M. Miklusis, solo p-lė Žiurinskai- 
tė. Tuomi užsibaigė vakaras.

Korespondentas.

PITTSTON, PA.

Iškilmingos kareivių priimtuvės.
Rugsėjo 25 d. buvo iškilmingos 

priimtuvės Lietuvių kareivių tar
navusį S. V. kariumenėje. Pro
gramas susidėjo iš: vakarienės, 
prakalbų, koncerto ir šokių.

Buvo paimta didžiausia miesto 
svetainė Statė Armory Hali. 
Svetainė buvo puikiai išpuošta 
Amerikos vėliavoms tarpe kurių 
buvo kelios lietuvių vėliavos ir 
service flag, ant kurios pažymė
ta, kad 287 lietuviai buvo pašauk
ti kariauti už tautų laisvę ir de
mokratiją. Devynios auksinios 
žvaigždės ženklino, kad 9 lietu
viai paguldė savo gyvastį už lais
vę šios šalies ir viso pasaulio.

Žemasis svetainės kambaris, kur 
buvo vakarienė, taip-gi buvo gra
žiai išpuoštas vėliavomis ir ap
link apvesta elektros lemputėmis 
išduodančiomis įvairių spalvų 
šviesą . Prie stalų susodinta a- 
pie 400 ypatų ir apie 150 buvo 
sodinta antrų atvejų.

Programas prasidėjo 7-tą vai. 
vakare.

Rengimo komiteto pirm. J. Ma- 
lišius prakalbėjo į susirinkusius 
užreikšdamas, kad šių priimtuvių 
rengime dalyvavo kuo ne visos 
lietuvių draugijos.

Šv. Kazimiero parapijos choras 
po vadovyste p. L. Vasaičio, pri
tariant orkestrai, sudainavo A- 
merikos ir Lietuvių himną.
Vietinis klebonas kun. J. Kasa

kaitis kaipo narys rengimo komi
sijos pasveikino kareivius ir vi
sus susirinkusius, trumpa bet jau
sminga prakalba* užreikšdamas, 
kad Pittston,o lietuviai sugebėjo 
tinkamai pagerbti savo brolius, 
kurie buvo pasiryžę aukauti savo 
gyvastį už laisvę.

Adv. M. Šlikas buvo perstaty
tas už toastmaster’į. Jis savo 
trumpa kalba padarė nemažą įs
pūdį ant klausytojų.

Sekantis kalbėjo buvęs karės 
kapelionu kun. B. Paukštis. Jis 
kaipo matęs karės baisus paveiks
lus mokėjo susirinkusiems išreikš
ti vargus, pasišventimą ir energi
ją kareivio. Jis sakė: tik aš ga
liu atjausti ką kareivis nukentė
jo. Apiplyšę, nuvargę, nemiego
ję, nulyti per dienas ir naktis, ap
kasuose purvan sulindę vargo, 
kentė už paliuosavimą pasaulio 
nuo žiauraus priešo.

Adv. Mastauskas kalbėjo ang
liškai ir lietuviškai.

Toliaus kalbėjo pavieto proku
ratorius Slattery. Jis kaipo vie
nas iš gabiausiu kalbėtojų šioje 
apielinkėje, padarė didelį įspūdį 
ant publikos. Jis peržveigė vo
kiečių kariavimo siekius, taip-gi 
nurodė, kad taika nebus teisinga 
jei mažoms tautoms nebus suteik
ta laisvė.

Buvo ir daugiau kalbėtojų kaip 
tai; kun. J. Šupšinskas, kun. Sin
kevičius ir adv. Gillispie, bet dė
miai stokos vietos, jų kalbos temą 
apleisiu.

Kalbų protarpiais, choras prita
riant orkestrai publiką linksmino 
lietuviškomis dainomis, kurios su
dainuota net devynios.

Arti šimto kareivių dėvėjo ka
reiviškus drabužius.

Anglų laikraščiai šias priimtu
ves aprašė labai plačiai, ypatingai 
pažymėdami, kad toki vakarai 
Pittstone ne tankiai būva ir kad 
šitas vakaras padarė didelį įspū
dį ant lietuvių kuris pasiliks yl- 
goje atmintyje.

Rengime priimtuvių daugiausia 
pasidarbavo J. Mališius ir L. Va- 
saitis, taip-gi nemažai prisidėjo 
ir kiti komisijos nariai, ypatingai 
moterų komisija. Moterys ir 
merginos kurios patarnavo laike 
vakarienės.

WESTVILLE, ILL.
Ir mūsų kolionija turėjo prosą 

išgirsti gerb. kun. Laukaičio pra- 
. kalbą. Jis buvo rugsėjo 24 d. 
Salė buvo pilna žmonių, nes senai 
jau to laukiam. Pirmiausia pra
sidėjo programas L. Vyičų 85 kp. 
padainavo Vyčių himną, Kur bė
ga Šešupe ir Ilgiausis metus pa
gerbimui gerb. kun. Laukaičio.

*Zun. Laukaitis ištarė chorui 
padėką.

Kalbėtojas labai aiškiai viską 
nupiešė. Žmonėms labai patiko. 
Kalbą sekė kolekta aukų Lietuvos 
reikalams. Surinkta $165.00 ga
lima sakyt tik vien katalikai tiek 
suaukavo. Ačių jiems. Tarpe 
aukų rinkimą padainavo duetą 
“Ilgėsis” p-lė Agota Jurgučiutė 
ir p-ni Antulė Brazaitienė, kuri 
žmonėms patiko. Paskui padai
navo solo Molinėlį Puodą p-lė 
Ona Jurgučiutė. Toliaus L. Vy
čiai dainavo “Oi Oi Oi,” “Eina 
garsas” ir “Ant tėvelio dvaro.” 
Vėl sekė kalba kun. Laukaičio. 
Kadan-gi jis apsakė kaip žmonės 
dabar Lietuvoje gyvena ir kokios 
kainos už'viską mokasi. West- 
villės socijalistai norėjo žmonėms 
nemalonumo padaryti, pradėjo 
šnekėti salėje, bet buvo sustabdy
ti ir išvaryti už durų. Salėje po 
to dar padainavo solo “Kur Ba
kūžė samanota” p-lė Agota Jur
gučiutė ir visi žmonės sugiedojo 
Lietuva Tėvynia mūsų. Išsis
kirstė namo visi su linksmybe, 
išgirdę daug žinučių kas mūsų 
tėvynėje dedasi.

Vytė.

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond.)
Rugsėjo 27 d. vakare Lietuvių 

muzikališkoj svetainėj buvo te
atras, kurį surengė Šv. Jurgio pa
rapijos choro Rūtos ir L. Vvičų 
23 kuopos jaunimas. Vakaro ve
dėjų buvo Medic. studentas P. V. 
Montvilas. Pirm perstatant te
atrą jis paaiškino, kad gabiausia 
aktoriai yr dėl išpildymo savo ro
lių. Šis teatras, kuris susidėjo 
iš trijų komedijų, t. y. Girtuokl- 
su Blavininkų, Gudrus Kvailys 
ir Daina begalo, ’lr dar prie to 
buvo soliai ir duetai, kurios akom
panavo vietnis vargonininkas Gra
jauskas. Tris mergaitės pasakė 
gražias eilias. Visi aktoriai atli
ko savo roles atsakančiai, žmonės 
prisijuokė, nes visos trys tos ko
medijos labai juokingaos. Dau
giausia prijuokino žmonės Pranas 
Hodelis žydo rolėje.

Tarpe pertraukų kalbėjo stu
dentas P. V. Montvilas, aiškiai 
nurodė Amerikos moksleivių gy
venimą. Kvietė kiekvieną Ame
rikos lietuvį ir lietuvaitę eiti prie 
aukštesnio mokslo.

Vakaras iš visų žvilgsniu buvo 
įspūdingas. Dar pirmą kartą 
toks juokingas buvo suloštas tar
pe Richmond’o lietuvių. Visi 
Richmond 'iečiai labai pageidauja 
daugiau tokių juokingi} teatrų 
sulošti.

Pelnas to teatro skiriamas Šv. 
Jurgio parapijos naudai.

Ten buvęs.

WEST LYNN, MASS.
Čia buvo surengtas kancertas 

21 d. rugsėjo 1919 Lietuvių Ukė- 
sų kliubo svetainėje. Tam tiks
lui, kad pagelbėti broliams ir se
sutėms, kurie dabar yra sunkiame 
padėjime manose Lataringijoje. 
Aktoriai buvo vietniai ir iš Mon
tello, Mass. Vardan Lietuvių 
vargšų ištremtų tariu ačių jiems 
visiems už jų triūsą. Visi pui
kiai atliko savo užduotis, ypač 
Abračinskaitė puikiai ir maloniai 
sudainavo. Tikra solistė iš jos 
yra, tik gaila, kad mažai te dai
navo. Čia reikia pažymėti, kad 
Montelle’ietės netik puikios ak
toriuos, bet karštos lietuvaitės.

Žmonių nedaug tebuvo.
S. Kareivis.

A Galinska. K naudai

NEWARK, N. J.
Tautos Fondo 1-mas skyrius 

laikytame mėnesiniame susirinki
me 19 d. rūgs, tarp kit ko, nuta
rė parengti Jomarką (fėrus), ku
rie bus 1 ir 2 d. lapkričio š. m.

Fėrams aukas prašome priduo
ti p. Malakauskui 36 Warwick St. 
Moterų Sąjungos 11 kp. buvo pa
rengus 20 d. ruzs. Vainikų ba
lių dėl naudos L. R. Kryžiaus. 
Oras buvo gražus, tad žmonių atsi
lankė gana skaitlingai ir puikiai 
pasilinksmino. Pelno liko L. R.

apie $70.00. Reikia
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begėdiškai melavo 
kada rašė, jog tie 

kunigo kišeniuje

tik
i

ant arklio joja ir
V. Šauklis rašo:

MŪSŲ PASIOLIJIMAS.

.Jūsų
A. J. Mašiotas, Pirm. 
J. Giraitis, Sekr.

JAU NUTARTA IŠMOKĖTI PIRMIEMS METAMS IŠ PELNO 
NUO APYVARTOS LIETUVOS AMERIKOS 

PRAMONĖS BENDROVĖS.

Lai skaitytojai “Darb.” žinos 
kokias pamazgas moka išvirti lais- 

>>
B. E. P.

St.,

> Sarmatai, Racine, Wis. — A 
pie tai jau buvo minėta.

mm
visur daugiau veikia negu vyrai nevisados yra tvarkoje. Ir čia 
M. Sąjunga taip pat sparčiai ren- ne jis kalbas, o tik “Sandaros” 
giasi prie Tautos Fondo fėrų, kur redaktorius, kuris priimdinėda- 
žada atvaizdinti gražų veikalėlį ‘ mas jo korespondencijas žemes- 
■“Dedė atvažiavo.” jniu pasirodė už V. Šauklį ir “San-

L. L. Sargai allright, muštro dara” parodė ligą 2-jo V. Šauklio, 
repeticijas laiko kas seredos va- Lai skaitytojai “Darb.” 
karą, Šv. Jurgio svetainėje.

L. D. S. 14 kp. balius laikytas vamaniu organas “Sandara.
27 d. rūgs, puikiai nusisekė. Dau
giausia obuolių pavogė p. Vaiči- 
kauskas, už tai gavo gražią dova
nėlę elektrikine lemputę.

Trys Neivarko lietuviai važiuo
ja Lietuvon, M. Navickas, S. V. 
pilietis K. Sruogis ir A Steponai
tis nėra piliečiais(Kur nepiliečiai 
gavo leidimą važiuoti?) Visi kau
niškiai, Šiaulių apskričio.

Mažiukas.

ANSONIA CONN.

V Šauklys parodo, kad A. Gu
džiūnas melagius.

No. 21 “Sandaros” A. Gudžiū
nas rašė, kad kunigas surinktus 
pinisus Lietuvai $80.16 geg. 20,
1917 m. laikė savo kyšenėje suvirs 
du metų. O. V. Šauklys 36 num. 
■“Sandaros” rašo: Mes žinom, 
kad tie pinigai išbuvo pas Šv. An
tano dr-jos kasierių J. Knuli iki 
15 birželio 1918 m. . Pabaigoj
1918 m. J. Knulis norėjąs tuos 
pinigus pėduoti J. Žemaičiui, 
(Šie pinigai ir buvo perduoti J. 
Žemaičiui) Čia V. Šauklis aiškai 
parodo, kaip 
A. Gudžiūnas, 
pinigai išbuvo 
virš du metų.

V. Šauklis 
arklio jieško.
mes nežinom kur tie pinigai dingo 
.. . mes dasižinosim kur tie pini
gai . .. pats V. Šauklis parodė 
pas ką pinigai ir pats klausia 
kur pinigai? Delko nenori pak
lausti J. Knulio ir Žemaičio? nes 
nenori eiti teisingu kelių, ješko 
ten, kur nepamete.

V. Šauklys klajoja, arba striu
kos atminties.

V. Šauklis rašo, kad klebonas 
ketinęs aukauti Nepr. Fondui 
$100 (aš mačiau “Darb.” $200 
Bep.) jei kas darodys, kad su
rinkti jo kišeniuje guli (virš du 
mėnesių Bep.). Ir toliau reika
lauja kad būtų pasiųsta $200 
Nepr. Fondan. Teisybė klebo
nas pasiuntė “Sand.” $200 jeigu 
prirodys kad 81.16 jo kišeniuje 
buvo virš du mėnesių; priešingam 
atsitikime “Sand.” turės išmokė
ti $200 Tautos Fondui. Čia V. 
Šauklis reikalaudamas Nepr. Fon
dan $200 klajoja, arba parodo sa
vo trumpą atmintį, nes užmiršo 
ką išpradžių rašė, kur parodė, kad 
tie pinigai buvo pas J. Knulį ir 
J. Žemaitį, o ne pas kleboną. Jei
gu V. Šauklio teisybė nebūtų nu
smukus ant kulnų, tai neriekalau- 
tu nuo klebono $200, bet nuo 
“Sandaros” kad jį išmokėtų Tau
tos Fondan$200.

Nereikia juoktis iš V. Šauklio 
kad jie klaidą padarė, pats savę 
sukritikavo, nes striukos atmin
ties, o gal trūksta kokio šulo 
į galvą, tai klajojo ir nežinojo ką 
rašė; tik nelaimingas “Sandaro-

i

MANCHESTER, CONN. 
Baisus atsitikimas.

Vietos Amerikoniškas laikraš
tis The Evening Herald rūgs. 22 
d. ant pirmo puslapio didelėmis 
raidėmis indė jo: “Enragd Lith
uanian Murder Giri Wife As She 
Leaves Him; Then Shoots Self.”

Paskui aprašyta kokią pikta
darybę padarė Mike Waschovski, 
24 meti} amžiaus. Jis nušovė sa
vo 17 metų amžiaus pačią, kuri 
buvo nėščia. Deputy Sheriff 
Sheridan gyveno netoli tragedijos 
vietos ir išgirdęs šuvius atbėgo. 
Rado abu pusgyviu. Už penkių 
minutu abu numirė. Po tėvai 
moterukė vadinosi Elena Lukšiu- 
tė. Gyveno nesutikime ir mote
rukė kreipdavosi į centrą, nes ne
gaudavo ant pragyvenimo. Tas 
piktadarys buvo rusas, bet mokė
jo lietuviškai ir prisiviliojo lie
tuvaitę.

Maine valstijoj bulvių šie
met bus prikasta apie 25.000.- 
000 bušelių.

Albanijos Delegacija Pary
žiuje protestuoja Taikos kon
ferencijai prieš ketinimą pa
vesti Albaniją Italijos globon.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
J. S. Worcester, Mass. Atsi

prašome, laiku nepastebėjome 
Tamstos raštelio ir laiku negalė-

22 kp. Valdybai — Vėlai pas
tebėjome Tamstų pranešimą.

V. Mikis, 
rios Tamsta-rašai, yra opus ir mes
jų vengiame, kad nepadidinti ne
susipratimų. Su tokiais dalykais 
išeinant viešumon esti daugiau 
blogo, negu gero.

INFLUENZA NEPAREIS?
Atsikartojimas infhienzos 

“flu” šį rudenį ir žiemą yra 
tikras. Pereitais metais jĄflu- 
enza nusinešė tokį didelį skait
lių įmonių į kapus, kad visos 
karės baisenybės nei kiek ne
baisesnės. Labai patartina šį 
metą panaudoti karės obalsį! 
Nepareis! Visuose didesniuo
se miestuose sveikatingumo 
komisionieriai rengiasi į tikrą 
kovą prieš tą baisią ligą. Jūs 
galite sutikti priešą be mažiau
sios baimės, jeigu jūs apsau
gosite savo sveikatą užlaiky
dami savo vidurius tvarkoje ir 
prigelbėdami jų virškinimui. 
Trinerio American Elixir of 
Bitter Wine yra vienas iš ge
riausių gyduolių šiam tikslui. 
Jos išvalo vidurius, reguliuo
ja virškinimą ir sustiprina visą 
kūną. Visuomet jas turėk sa
vo namuose. Taip-gi gauk 
Trinerio Angelica Bitter To- 
nic, apsirgus slogomis ir pasi
taisant nuo slogų. Visas šias 
gyduoles gausite visose aptie- 
kose. Joseph Triner Compa- 
ny, 1333-43 So. Ahhland Avė., 
Chicago, III. (Copyright, 1919 
nv, 1333-43 So. Ashland Avė.,

(Apgarsinimas)

rr, conn.

Mes Prekybos Bendrovės ge
neroliški agentai, S. M. Danai- 
tis ir J. K. Žemaitis visas in
formacijas suteikiame kiekvie
ną dieną ir vakarą. Mūsų ofi
sas yra po No. 912 Bank St. 
Ateikite į ofisą ir drąsiai klau
skite kas nėra aišku, viskas 
bus puikiai išdėstyta. Mūsų 
ofisas yra ties Lietuviška ko
operacija skersai gatvės pas p. 
J. Žemaičio dirbtuvę. Prie to 
bus galima gauti visus katali
kiškus laikraščius: “Darbinin
ką,” “Draugą,” “Garsą” ir 
kitus galima ir užsirašyti pre
numeratą.
Prekybos Bendrovės Agentai: 

S. M. Danaitis, 
J. K. Žemaitis.

HARTFORD, CONN.
Tėmykite.

Lietuvių Kooperacijos tre
čias bertaininis surinkimas 
bus Spalio-October^G d.^1919, 
7:30 vai. vakare Bažnytinėje 
Salėje 41 Capitol avė. Šis su
sirinkimas begalo svarbus dėl 
visų kooperacijos šėrininkų, 
nes turėsime rinkti narius į 
pildomąjį komitetą (Board of 
Directors). Žinokite tą, kad 
yra svarbu turėti atsakančius 
narius valdyboje. . Visas ko
operacijos gyvavimas ir pelnas 
priklauso nuo tinkamos valdy
bos. Beto turėsime pasikalbė
ti apie pirkimą nuosavo namo 
ir kitus bėgančius reikalus.

Taip-gi bus pardavinėjami 
šėrai.

prieš einant gultų reikia su
valgyti 3 saldainius Partola, 
jeigu viduriai yra užkietėję, 
jeigu turite galvos skaudėji
mą, žagsite ir neturite apeti
to.
- Saldainiai Partola, kaip vi
siems yra žinoma, tikrai ir ge
rai per naktį paliuosuoja už
kietėjusius vidurius, išvalo 
kraują ir ant rytojaus atsikė
lę jausitės lig atgaivintais 
žmonėmis. Partola išvalo or
ganizmą, prašalina galvos 
skaudėjimą ir padaro žmogų 
normališkame stovyj.

Partola žinoma visame pa
saulyj ir už gerą veikimą ji bu
vo apdovanota medaliais še
šiose visapasaulinėse parodo
se.

Partola reikia turėti visados 
kaip sakoma, po ranka dėlto 
reikia jas pasirūpinti išanksto. 
Kožnuose namuose privalo 
rasties Partola.

Partola saldainiai yra malo
nūs dėl skonio ir gardūs. Jos 
tinka vyrams, moterims ir vai
kams. Partola saldainiai par
siduoda didelėse dėžutėse, ku
rios kainuoja tiktai vienas 
doleris, 6 dėžutės už , dolerius.

Mes turime labai daug laiš
kų, iš visų kraštų, kuriuose 
žmonės dėkoja už gerą ir pa
taria visiems vartoti Partola. 
Gaukite ir jūs, tuomet persi
tikrinsite.

Užsakymus ir pinigus rei
kia siųsti sekančiu adresu:

APTEKA PARTOSA,

160 Second Avenue,
New York, N. Y., Dept. L. 3.

(130)

OONN.

“KRYŪPS”
Safoš L. Vyčių Teatrališkas Ratelis iš Hartford’o, CL

su pritarimu vietinės Šv. Jono Draugijos 
SPALIOOCTOB EB 5 DIENĄ, 1919 

Paari ir Ashnuntuck St, Tompsonville, Conn.
Pradžia 6 vai. vakare. Durys bus atdaros nuo 5 v.

Vietiniai ir iš apielinkių lietuviai nepraleiskite nepama
tę šio didelio ir svarbaus perstatymo. Tai yra pirma proga 
šios kolonijos lietuviams bus pamatyti taip puikus persta
tymas.

ų JOS PASAKYSITE ANT TO?
Visokių prekių kainos eina augštyn, bet pas 

mus dar galit nusipirkti už seną kainą čevery
kus lietuvių dirbtuvės Progress Shoe Mfg. Co. 
Sakau už seną, bet dar gausit pigiaus ant 50 
centų, kurie iškirps šitą kuponą ir išpildys.

Iškirpk šitą kuponą ir atnešk krautuvėn 
C. P. Yurgelun, 377 Broadway, So. Boston. 
Perkant čeverykus lietuvių dirbtuvės bus 
atrokuota 50 centų. Šitas kuponas yra ge
ras iki Spal. 15 d. 1919.
Vardas pavardė..........................................
Adresas ........................................................

Pas mus galit nusipirkti gražią skrybėlę po naujausiai 
madai padarytą. Užprašom visus vyrus jaunus ir senus.

RAKANDAI.
Užlaikom Pečius, Lovas, 

Kamodes, Karpetus, Matro
sus, Stalus. Krėslus, Siuva
mas Mašinas, Grafofonus ir 
lietuviškus rekordus.

C. P. YURGELUN,
377 Broadway,

So. Boston, Mass.

-k -k * * -k *Nuga-Tone
Pasekme po 21 iienn 
arba grąžiname jums 
pinigus.

TĖMYKITE VISI!

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl Badidinima veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogui Devynes ii deiimtes visu žmogaus Ii 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketejimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai, reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, i 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonj ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Bekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkutes, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 22—537 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais $...................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

LINKSMAS VAKARAS!
Rengia Nekalto Prasidėjimo 

Panelės švč. Draugija 
Bus Nedėlioję,

SPALIO-OCT. 5 D., 1919

PARAPIJOS SALĖJE, 
Windsor St., Cambrdige, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Gerbiamoji Visuomenė:—

Šiuomi kvočiame visus 
Cambridgiaus ir apielinkių lie
tuvius ir lietuvaites į jau nuo 
senai visų laukiamą vakarą.

Vakaras bus vienas iš pui
kiausių, kokio Cambridgiuje 
dar nebuvo.

Įžanga nebrangi: suaugu
siems 35c., vaikams 15c.

Širdingai kviečiame visus.

UŽSISAKYKITE NAUJĮĮ 
PAVEIKSLŲ.

Puikūs paveikslai “Pir
mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
12^x16, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais — didelė nuolaida.

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

GERIAUSIS KRIAUČIUS 
BOSTONE.

Jeigu norite tinkamas ir at
sakančias drapanas, tai užsi
sakykite pas lietuvius kriau- 
čius:

Norintieji gerų atsakančių 
drapanų užsisakykite pas

Pradinis bertainis dividendas mokėsis Sausio mėn. 1920 m. Gaus 
visi pilnai užsimokėję šėrininkai, taip-gi ir tie, kurie pasiskubins nusi
pirkti serų nevėliau prieš 30 d. Spalio 1919 m.

Jau dabar šėrai yra verti po $15.00, bet iki minėtai dienai nutar
ta pardavinėti sena kaina po $10.00 Šerą.

Todėl kiekvienas da gali suspėti nusipirkti, o kurie jau pirko, savo 
skaičių šėrų padidinti.

Atmink, dabar pirkdamas išlaimi trigubai: — a) pigiai įgysi šėrus, 
b) naudosiesi pirmutiniu dividendu, c) pagreitinsi pakelti Lietuvos pra- 
moniją.

Šerų užsirašymus su pinigais siuskite šiuo adresu:—

112 N. GREENE ST • BALTIMORE, MD.

J. BERZELIONIS & CO. 
4 Haymarket Sq. 

kampas Cross 
arba 28 Chandler St., 

netoli Castle 
BOSTON, MASS.

Geriausias mūsų pasiūli- 
jimas suprantantiems biznį 
ir apgarsinimų vertę biznie
riams, tai yra šis:

L. D. S. leidžia kasmet 
kalendorių ir į jį priima ap
garsinimus. Tą kalendorių 
skaito mažiausia 50.000 y- 
patų.

Jie yra gyviausia mūsų a- 
merikiečių lietuvių dalis ir 
remia tuos biznierius, kurie 
remia juos, arba tas organi
zacijas prie kurių jie pri
klauso.

Tokia organizacija yra L. 
D. S.

Mes turime gana daug sa
vo biznierių lietuvių ir juos 
viršminėtos organizacijos 
nariai ir prieteliai remia, 
kuomet jie mato, kad tie 
mato, kad tie biznieriai gar
sinasi organe “Darbininke” 
arba leidžiamam “KaZen- 
doriuje.”

Ateinančių 1920 metų Ka
lendorius jau baigiamas pri
rengti .į spaudą.

Bet dar dabar yra - gera 
proga mūsų biznieriams ap- 
sigarsinti jame.

Seni Amerikos biznieriai 
išleidžia milijonus' dolerių 
apgarsinimams ir vis karto
ja išdirbtą priežodį: “It 
pays to advertise,” tai ko
dėl mūsiškių 'biznieriai ne
galėtų išleisti bent $15.00 ar
ba net ir $100.00 į metus.

Apgarsinimų kaina į 1920 
metų kalendorių: už visą 
pusi. $15.00, pusė pusi. $8, 
ketvirta dalis $5.00.

Siųsk apgasinimo kopiją 
tuoj aus, kad užtikrinus vie
tą šiuo adresu:
“DARBININKAS,” 

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Km norite pasiplrkt laikmačių ką 
parvežtų iž Lietuvos, ateikite 

P. KAHTAKAVItlA 
Linden and Jefferton Street 

Scrento,

Šiuomi pranešame mūsų gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvių Mechanikų ir Mašinistij Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančių dolerių ir jau parduoda sa
vo serus. Šėrai yra po $50.00 kiekvienas ir jų ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerių. 
Šėrus gali pirkti kaip amatninkai taip ir darbinin
kai be skirtumo lyties ir srovės. Šėrininkų gali bū
ti gyvendamas Amerikoje, Lietuvoje ar kitoje ko
kioje šalyje. Bendrovė siųs savo šėrininkams at
skaitas ir dividendus bei uždarbį ten kur jie gyve
na kas šeši mėnesiai.

Ši bendrovė mano steigti dirbtuves visokioms 
išdirbystėms Amerikoje ir Lietuvoje. Jau turi pa
dariusi suokalbius su savininkais vienos didelės dir
btuves South Bostone kame mano, trumpoje atei
tyje, atidaryti labai didelį “Garadžių” su skyrių-' 
mi taisymo kaip automobilių taip ir visokios rū
šies mašinerijų, įrankių ir padarų. Išdirbystės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininkų.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvių, 
mokančių visokio amato ir turinčių visokių paten
tuotų išradimų, kaip tai puikiausių užraktų, maši
nų padirbimui sutvirtinančių kampų (Anglies), drė- 
kimo skrynelių, įvairių mašinerijų ir Lietuvoje rei
kalingų ūkio išdirbimui padargų — mašinų — įran
kių. Tarpe mūsų išradėjų yra gerai žinomas p. Jo
nas Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitų.

Mums reikia daugel ne tik amatninkų bet ir 
paprastų darbininkų, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštų gerą pelną šė
rininkams o podraug ir naudą visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsų bendrovės.

Norintieji pirkti šėrus ar gauti informacijas 
kaslink mūsų bendrovės malonėsite kreiptis ypatiš- 
kai ar per laiškus į mūsų raštinę kuri randasi po No. 
332 Broadway arba pas mūsų Finansų sekretorių 
Lietuvių Prekybos Bendrovėje po No. 244 Broad- 
wav, South Boston, Mass. Visokias informacijas 
suteikiame kaip žodžiu taip ir per laiškus. Mūsų raš
tinė yra atvira nuo 7:30 iki 10 vai. vakarais.

Lietuvių Mechanikų ir 
Mašinistų Bendrovės VALDYBA.
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“DARBININKO” įgalio
tas AGENTAS.

šiuomi pranešam Grand Rapids, 
Mich. ir apielinkės lietuviams, kad 
JUOZAS MARGELIS įgaliotas užraši
nėti laikrašti “Darbininką” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas: 
544 Myrtle St, Grand Rapids, Mich.

JUOZAS MARGELIS,

WAETRBURY, CONN.
Svarbus pranešimas

Šiomi pranešame mūsų draugi
joms ir kuopoms, kurios rengėte 
balius ar ką kitą, kad du mūsų 
draugai ir nariai garbingų orga
nizacijų, kaip tai: L. D. S. ir ki
tų atidarė dirbtuvė visokių sald
žiu gėrimų ir todėl mes juos pri
valome remti. Kas iš Waterbu- 
riečių dar nežino—paduodame jų 
adresą

Jonas Sutkaitis ir R. Narušis 
41 So. Leonard St. Waterbury, 
Conn. (10 — 7)

Prlsąsk savo antrašą, Amerikos Lle- 
tuvlą antrašą knygai.

šita knyga bus išsiuntinėta į visas 
Lietuvos dalis taip, kad Lietuvoje ta
vo gimines ir pažįstami atvertė šitą 
knygą ir žinos kur jus gyvenate ir to
kią budu galės susinešti su jumis.

Reikalaukite visą informaciją, atsa
kymui įdėdami už 2c. krasos ženklelį.

STRUPAS IR CO.
92 IFanctck St.

Nebark. Ji. J.

I'

REIKALINGI AGENTAI
Rinkimui apgarsinimą ir antrašą. 

Atsišaukite tik tokie, kurie galete duo
ti paliudymą kur dirbate už agentą 
kitokiems nėra atsakymo.

STRUPAS IR CO.
92 Warvick St.

(10 - 7) Neįtark, N. J.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS) 

418 W. Market St., 
POTTSVILLE, PA.

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
mto G iki 8 vakare.

bereikalingas 
IŠGĄSTIS.

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

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

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem
lapį dykai.
“DARBININKAS’’ 
244 W. Broadway,

South Boston, Mass.

AMERIKOS KOMUNIZMAS.
Nevienas iš Europos atvy

kęs tuojau pastebi Amerikonų 
praktiškų būdų. Juomi net vi
sa Amerika didžiuojasi. Nau
jo pasaulio piliečiai neužsiga- 
nėdina spekuliacijomis. Jie 
net iš prigimimo stengiasi vi
sas teorijas vykinti realybėm 
Ši tendencija apsireiškia ypač 
socialiame judėjime. Nors A- 
merika dar jaunutė, palyginus 
su Europa, bet daugel įvairių 
teorijų, idėjų, net ir socialis- 
tiškos pakraipos tapo prakti- 
kon įvesta.

Seniausia Amerikos socializ
mo ir komunizmo forma apsi
reiškė pirmame Amerikos čar- 
tėryje, sulig kurio anglų gy
ventojams buvo leista apgy
venti Amerikos žemę. Jiems, 
pagal anghj karaliaus Jokūbo 
išduoti} tiesų, buvo leista tu
rėti abelna komunistiškų daik
tų sankrovų, kurion visi dėda
vo savo produktus. Iš tos san
krovos po tam dalindavo ku
riems matė reikalų. Čarteris 
išduotas 1606 (Cooke’s “Vir- 
ginia” Chop. UI.). Buvo tai 
taip vadinama pramonės kon
stitucija sulig kurios James- 
toįvn’o gyventojai valdėsi per 
penkis metus. Tuomet radosi 
tiek dykaduonių, kurie tiek 
bėdos pridarė, kad senas ka
reivis, kapitonas Jonas Smitli, 
prispirtas buvo išleisti gąsdi
nimo tiesas, tokioje rūsčioje 
kalboje, “jogei kurs nenori 
dirbti, tas negal gaut valgyt.” 
Komunizmo, socializmo “sap
nai pranyko,” sako Jonas 
Smith, ‘ ‘ iš tuščios vilties Pow- 
hatan’o, aš jau ilgiau negaliu 
kentėti, negaliu, priversti jū
sų pamesti dykaduoniavimų, 
arba nubausti jeigu jūs kolio- 
jatės, baratės. Atsišaukiu 
prie Dievo, kurs sutvėrė, nes 
reikalas gamintis sau maistų 
nepriverčia jus prie darbo. 
Jūs privalote pasigaminti ne 
tik dėl savęs, ale ir dėl ser
gančių. Sergantieji, negalinti 
dirbti neprivalo badu mirti.” 
(Cooke I c., p. 5 f).

Pirmi Piligrimai atkeliavę į 
Naujųjų Angliju buvo susijun
gę maždaug komunizmo ry
šiu. Ypač su Londono prekė- 
jais. Vienok pasekmės nebuvo 
geros. Beveik nei kiek nege
resnės kaip Jamestown’e. Jie 
tuojau dalinai panaikino tų ko
munizmų. Ant syk dar neva 
nepanaikino, nes dar neku- 
riuos žemės plotus paliko kai
po visų-komunistų nuosavybe. 
Tie žemės sklypeliai ir iki šių 
dienų yra užsilikę žinomais 
kaipo komunizmo žeme. Pa- 
vyzdin, juk Bostone vadina
mas “Boston Common” yra 
liekana komunistų nuosavy
bės, nes ir pats vardas “Com
mon” tų reiškia.

Reikia pripažinti, kad tie 
du aukščiau nurodyti komu
nistų bandymai mažų svarbų 
turėjo. Jamestown’e komuniz
mas buvo rokuojamas vien tik 
kaipo; liklaikinis bandymas, 
bei užvadas iš bėdos. Lyginai 
ir visoje Naujoje Anglijoje bu
vo griebtas įrankis tiktai iš bė
dos. Nūnai randasi Ameriko
je daug didesnės komunistų 
draugijos, gyvenančios ramy
bėje su visoms vigadoms ir net 
turėdamos turtus. Bendrų 
žemės plotų užsilikusių nuo tų 
laikų dar nemažai šiandien 
randasi kaip Amerikoje' taip 
ir Europoje. Čion verta paste
bėti, kad pirma baltieji’žmo
nės užvaldė Amerikų, esanti 
indijonai pirmiaus žemę valdę 
bendrai. Amerikos indijonai 
turėjo bendras medžiokles. 
Viena šeimyna (tribe) valdė 
žemės plotų ir naudojosi jos 
produktais, medžiokle ir gynė 
jų net su ginklais nuo kitų. 
Juk ir šiandien dar daug va-

karinėse valstijose randasi in- 
dijonų valdančių bendrai tur
tus. Nekurie mano jogei indi- 
jonaį dar nepriėjo prie to laip
snio kad galėtų valdyti priva
tinę nuosavybę, kaip baltieji 
žmonės, Eiti prie komunistiš
kos tvarkymosi sistemos, prie 
kurios daugelis socialistų taip 
trokšta, reikštų eiti prie pri- 
mityvio, ne civilizuoto tvarky
mosi būdo. Vienuolynuose tie
sa yra komunistiškas gyveni
mas. Bet ten žmones riša į tų 
gyvenimų aukštesni motyvai. 
Ten jie yra pasiaukavę, atsi
davę, nusižeminę, paklusnūs. 
Be tų dorybių jokis komuniz
mas pas civilizuotus žmones 
negal egzistuoti. Galėt todėl 
jau nekurie socialistai prade
da komunizmų niekinti. • Ypač 
tie kūne susitaupę savo ran
kų uždarbio centelių, nusipir
kę savo namus, arba kitų ko
kių asmenišką nuosavybę įgy- 
k-

Paduosim kelis pavyzdžius 
apie bandymų įvesti bendros 
(coinmon) nuosavybės taip va
dinamuose kaimuose. 1774 me
tais iš Anglijos atvyko Ameri
kon Ona Lee “Moting,” su 
keliomis savo pasekėjomis. Ji 
sakėsi kad matė dangiška regi
ni liepiantį apsirinkti toki gy
venimų, kad geriau galėtų sa
vo tikslų atsiekti. Kaip Ona 
Lee, taip ir jos draugės buvo 
Kvekerių sektos. Tuojau jas 
pradėjo vadinti “Shaking 
Quakers” (drebančiomis kve- 
kerėmis, mat jos atlikdamos 
religiškas savo pareigas labai 
drebėdavo. Pagaliaus vardas 
kvekerių buvo visai atmestas 
ir vienu “Shakiųg” vardu jos 
buvo vadinamos. Jos gyveno 
maždaug kaip vienuolės. Tur
tą valdė bendrai. Vienok ne
truko susi vaidinti ir išsiblaš
kė

“Shakeriai” pora metų vė
liaus apsigyveno Watervliete, 
netoli Albany. Jie stengėsi 
užlaikyti celibatų ir nesiprie
šinimų (non-resistance). Su
lig jų nuomonės stoti į karę 
buvo tai didžiausia nuodėmė. 
Tas juos pastatė kebliame pa
dėjime su valstija, kuomet ši 
šalis vedė revoliucijų prieš 
Angliju. Būk vienas iš jų su
sipykęs su kitais tyčia apskun
dė juos valdžiai už jų nepatrio- 
tiškumų ir ėjimų prieš karę. 
Tuojaus jie buvo pašaukti į 
Albany prieš komisionierių, 
kurs liepė jiems padarytt išti
kimybės priesaikų. Kadangi 
tas buvo prieš jų tikybų, to 
negalėjo daryti. Daugelis jų 
ir Ona Lee šaltojon tapo sukiš
ti.

Šioje antroje vietoje “Moti
na” Ona Lee, išradėja “Sha
kerių” jau neliepė gyventi 
komunistiškai. Ji mokino tik 
priedermių, meilės ir abelnos 
labdarybės. Liepė niekad ne
daryti priesaikų, nesiženyti... 
Ekonomijos klausimų ji rišo 
šiaip: “Jūs būkite išmintin
gos, taupykite kiekvienų daik
tų Dievo jums duotų, kad jūs 
galėtumėte duoti neturintiems. 
Jūs negalite priversti nei sėk
los branduolį nei žolės lapelį 
augti. Jei dievas neaugintų ir 
neduotų išmirtūmėte iš bado- 
-neturto. Evangelijos, tai di
džiausias sielos turtas. Būki
te ištikimais: dėkite rankas 
prie darbo, o širdis prie Die
vo. Saugokitės godulystės, nes 
tai yra šelmystės nuodėmė. Jei 
kų turite pertekliaus, duokite 
biedniems.”

Ona Lee buvo neva pranaša
vus, kad Amerika bus liuosa, 
kad kvekeriams būsiu gerai ir 
kad jos įpėdinis Juozas Me- 
acham, buvęs baptistų minis
teris, įsteigs kvekerių draugi
jų. Ji mirė 1784, ir trims me
tai svėliaus kvekeriai įsisteigė 
vėl komunizmų, kurs iš dalies 
ir iki šiol tebegyvuoja Mt Le- 
banon’e New York’o valstijo
je. Ten jie yra tvirčiausi.

“Shakeriai” gyvena nedide
lėmis grupėmis arba didelėms 
šeimynoms vadinamoms. Jie 
dirba ir uždarbius bei produk
tus krauja į vienų vietų. Visi 
po tam jais naudojasi. Jų gy
venimas vadinamas komunis-

atskyrimui nuo didelio tautiš
ko komunizmo, kurs yra ro- 
kuojamas idealu nūn laikų ko
munistų. Šekeriai iš dalies 
mažoje skalėje gali vesti ko
munistiškų gyvenimų, nes jų 
tikėjimas to mokina ir viskas 
paremta ant religijos. Jie ne
va tiki kad jie visi yra sujung
ti špiritualiu ryšiu. Visi esu 
lygūs prieš Dievų. Neva re
mia savo komunizmų ant pir
mų krikščionijos amžių, nuo 
kurių taip yra atsitolinę.

“Shakerių” skaitlius apie 
pabaigų šimtmečio pradėjo 
augti. Jie įsisteigė savo drau
gijas New Yorko, Massachu- 
setts’o, Ohio, Kentucky ir ki
tose valstijose. Išviso buvo 
septyniolika draugijų ir apie 
septynias dešimts bendrovių. 
Dabar jau daug mažiau. Jau 
tik išviso apie keturis tūkstan
čius tepriskaito asmenų-saųa- 
rių. Ekonomijos srityje iš da
lies jie turėjo pasekmių. Vie
nok jie niekad nesapnuoja a- 
pie galėjimų įvesti savo komu
nizmų visam pasauliui.

L. D. S. N. A apskričio 5-tam 
suvažiavime Nashua, N. H. De
legatai užgyrė ir veinbalsiai nuta
rė atspauzdinti Krikščionių De
mokratų Platformą ant tam tikrų 
lapelių, kad supažindinti visuome
nę su Krikščionių Demokratų įsta
tai ir ko lietuvys darbininkas nuo 
Krikščionių Demokratų tikisi.

Virš minėti lapeliai paduoti 
spaudon jau yra spaudinami, tik 
nežinom kiek jų reikės atspauz
dinti, nes da ne visos L. D. S. N. 
Anglijos apskričio kuopos užsisa
kė. Lai šis atsišaukimas būna 
paraginimu toms kuopoms, kurios 
dar neužsisakė minėtų lapelių 
Todėl L. D. S. nariai perskatę šį 
atsišaukimą malonėkite sušaukti 
savo kuopų extrą susirinkimus 
ar mėnesinius susirinkimus nutar
kite kiek jūsų kolionijoi reikalin
ga būt minėti} lapelių. Savo 
užsakymus siųskite apskričio val
dybai.

N. A. A. rašt. A. J. Navickas.

KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO ĮSIGYTI

PUIKU PAVEIKSI} PIRMOJO UETUVOS PREZIDENTO 

ANTANO SMETONOS
Atspausdintas ant geros popieros ir kiekvienas gali įsidėti į puikius 

rėmus ir turėti jį kaipo brangių atmintį.
Šis brangus paveikslas dabar parduodamas “Darbininke.”

’ MIERIO 12i/2xl6. JO KAINA 15 CENTŲ.
100 paveikslų ant syk — $10.00; 500 paveikslų ant syk — 40.00. 
Reikalaujame agentų. Atsišaukite tuojaus.

“DARBININKAS,”
242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskieng, 
359 — 4-th St.

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

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

PROT. RAŠT. — M. MarkuniutS, 
12 Lark Str.

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

Mattapan, Mass.
J. Peeiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtieng. 

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

iVENTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPINĖS 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. Brikaitė,

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 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus 19 d. spa
lio 3:30 vai. po pietų.

WATERBURIEČIAI 
TĖMYKITE!

Užlaikome agentūrų katali
kiškų laikraščių. Pardavinė
jame pavieniais numeriais ir 
taip-gi priimam prenumeratas. 
Mūsų agentūra po No. 912 
Bank St., Waterbury, Conn.

Agentai:
S. M. Danaitis ir 
J. žemaitis.

PRAKALBŲ RENGĖJAMS.
Parvažiavus mūsų atstovams 

p. Jonui E. Karosui ir p. Jo
nui J. Romanui iš Lietuvos 
pasipylė užkvietimai mūsų at
stovams laikyti prakalbas į- 
vairiuose miestuose.

šiuomi pranešame, kad jie
du laikys prakalbas nereika
laudami jokio atlyginimo jei
gu prakalbos bus surengtos 
vien tik Lietuvių Prekybos 
Bendrovės ir Lietuvos Pasko
los reikalams. Už prakalbas 
surengtas kitiems reikalams 
Bendrovė reikalauja $15.00 už 
kiekvienų prakalbų ir pamokė- 
jimų kalbėtojo kelionės iškaš- 
čių.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

120 Tremont St., Boston, Mass.

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, Brlghton, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas.

209 East Cottage St., 
Dorehester, 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' susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No- 
193 Hanover St., Boston, Mass.

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

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, Inkstą, nervą ir abelnas spė-( > 
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. V1-* > 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią,^ > 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. . *>

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojo,^ 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-O 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas* ? 
išsivalx, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurią rėžimas išnyko po užmuši-^ > 
mui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras.* > 
Biteria, ir po 3 meni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp* ; 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykią dė-() 
kavoju Salutaras mylistą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-* ? 
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu-( t 
ta.ra.s * ' ?

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. j *
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, UI. < >

ŽINIŲ Iš LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.
APIE

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ.
Žemiau paduodame ištraukas iš Kaune išleistos “Lietuvos” No. 184, 

Rugpj. 23 d.:
“Amerikos Lietuviai skundžiasi, jog labai maža gauna iš Lietuvos ži

nių, ir todėl nežino Lietuvos padėties. Jie nori visa kuo padėti Lietuvai 
ir tuo tikslu yra atvažiavęs p. Karosas ir p. Romanas. Jiems labai gero 
įspūdžio padarė Kauno demonstracija buvusi 17 rugpj. d.

“Ponas Karosas ir p. Romanas 20 rugp. d. mano išvažiuoti iš Kauno 
ir bus Amerikoj 6 rugsėjo d. iš kur jie važinės po provincijas ir Lietu
vių kolionijas su agitacija, nurodydami kuo gali padėti Lietuvai, ir nu- 
piešdami Lietuvos padėtį. Netrukus manoma suteikti medžiaginės pašel- 
pos.

“Amerikoj yra susikūrus Prekybos Bendrovė kurios tikslas yra pir
miausia vest prekybų su Lietuva; atidaryti savo sandėlius, ir tt. Kada 
Lietuva atsigaus po karo sunkenybhj turės įsteigti dirbtuvių medžiagai 
išdirbti, nes Lietuva vien žemės ūkiu negalės pralobti.

“Amerikiečiai išsiuntė į Lietūvų 300 dėžių maisto savo giminėms. 
Bendrovė išsiuntė 10 tonų maisto (ryžių, riebalų ir cukro), kurs ateis apie 
1 rugsėjo dieną jį perduos Pramonės ir Prekybos Ministerijai. Su tuo siun
tiniu ateina 5 dėžės drabužių, kuriuos sudėjo Amerikos Lietuviai Raudo
najam Kryžiui: 3 dėžės Karo Ligoninei ir 2 dėžės Raudonojo Kryžiaus Li
goniniai.

“Bendrovės tikslas paremti Lietuvos ateitį, jai rūpi, kad šalis būtų 
turtinga ir kad amatai augštai stovėtų. Dirba tam, kad Lietuva būt lais
va ekonomijos ir politikos žvilgsniu.”
Iš virš paduoto straipsnio matyti ką Lietuvos žmonės apie Lietuvių 

Prekybos Bendrovę rašo.
Lietuvos žmonės pasitiki jai, Lietuvos valdžia pasitiki jai, tai-gi ir 

Amerikos Lietuviai drąsiai gali pasitikėti.
Lietuviij Prekybos Bendrovė augina savo kapitalą. Dabar jai reika

lingas didis kapitalas sekantiems darbams.
1. Užpirkimui ir pasiuntimui Lietuvos valdžiai visokių Lietuvai rei

kalingų prekių.
1. Užpirkimui pasažierinio laivo, kuriuomi Amerikos lietuviai galėtų 

grįžti į tėviškę.
3. Prisidėjimui prie brolių Vailokaičių “Lietuvos Ūkės Bankos,” 

Kaune.
4. Įsteigimui Bankos skyriaus Amerikoje.
5. Atidarymui pinigų siuntimo į Lietuvą skyrių.
6. Atidarymui sandėlio ir dirbtuvės Lietuvoje.
Tie visi darbai reikalingi prie Lietuvos atstatymo. Juo daugiau šė- 

rininkų turėsime, tuo geriau darbą galėsime atlikti ir tuo didesnis pel
nas bus šėrininkams.

Kviečiame ir Tamstą prisidėti su savo kapitalu. Jau atėjo laikas 
veikti. Tuojau sėsk ir išpildvk žemiau paduotą aplikaciją ir prisiųsk se
kančiu adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
120 TREMONT ST., BOSTON, MASS.

Aš šiuomi užsirašau..............................akcijų Lietuv
ių Lietuvių Prekybos Bendrovės, kuri yra inkorporuota 
ant dviejų milijonų dolerių kapitalo, ir prižadu išmokė
ti po penkis dolerius ($5.00) už kiekvienų akcija. Su šia 
aplikacija įmoku................................... dolerių. Liku
sius išmokėsiu pagal reikalavimų.

Bendrovė pasilieka sau teisę bile kokį užsakymą at
mesti. Užsirašęs toliaus sutinku, kad Bendrovės organi- 
zatyviai iškaščiai būtų padengti iš pirmiausiai įplaukusių 
mokesnių. Ant ko ir dedu savo parašą ir ženklą.
Diena......... Mėnesio
Užsiėmimas................
Parašas......................
Adresas......................
Miestas.......................

*



LIETUVOS ATSTATYMO

JAU IMPORTU Į LIETUVĄ PRADĖJO

Bus Nedelioje,PERSTATYS

SPALIO-OCT

COLONIAL TEATRO SVETAINĖJE
Lowell, Mass

Juozapo 
Choras

Pramonininkas J. GUSTAITIS (brolis 
Kun. A. Gustaičio, poeto). A. RIMKE
VIČIUS, spaustuvninkas iš Vilniaus. 
P. LEONAVIČIUS, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus valdininkas, ir k.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė turi 
viso 50 narių Lietuvoje. Ar Tamstos ne
norėtumėt ir-gi rastis tarpe jų ir veikti 
Lietuvai naudingų darbų?

Negalima imti mažiau kaip 5 šėrus. 
Už Įdėtus pinigus į Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę visi gauna 4 nuoš. Jau buvo 
išmokėta dividendai per 2 metus. Šie
met už pirmų pusmetį ir-gi apmokėjome. 
Dividendai išmokami iš pelno.

Kas perka iš Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės šėrus, tai remia Lietuvos rei
kalus kodaugiausia ir patsai sau gelbs
ti.

84 Niddlesex Gatve,
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

Dabar turite progų gelbėti Lietuvos 
valdžiai ir žmonėms. Stokite visi į dar
bų ir stengkitės patys tapti nariais Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės, taip-gi pri
kalbinkite kitus.

Lietuvoje trūksta daug reikalingų 
daiktų. Nebuvo' žibalo, nebuvo gazeli- 
no nei automobiliams, nei aeroplanams. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė šiame 
darbe daug vėla pagelbėjo.

Pasiuntė Į Lietuvų:

SH M1LZ1NISKAS“GYVASIS ROŽANČIUS”
4‘Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

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

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

Iškirpk žemiaus paduotų laiškelį ir išpirkęs “money 
orderį” arba pinigus registruotame laiške siųsk virš pažyjaė- 
tu adresu
Gerb. “Darbininko” Administracija:—

Šiuomi siunčiu $4.25 ir meldžiu siųsti laikraštį “Darbi
ninkų” Į Lietuvų mano...............................................................
sekančiu adresu:

Vardas - pavardė................... .................................................
Miestas ar kaimas.......................................................... ............
Paštas............................................................................................
Apskritys.......................................................................................

LITHUANIAN DEVELOPMENT C0RP0RAT10N 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE

320 Fifth Avenue, = = New York, N. Y

Todėl Gerbiamoji Visuomenė!!!
Kaip vietiniai, taip ir iš apylinkių kolionijų Lietuviai ir Lietuvaitės pribukite į šį teatrų, o pilnai 

užtikrinam, kad busite užganėdinti. Loš geriausi aktoriai ir net bus keli aktoriai atvažiavę- iš 
Paryžiaus, kurie savo užduotį atliks kaip pridera Taigi kviečiame abelnai visus beskirtumo 
skaitlingai atsilankyti

Pasipirkite tikietus iš anksto, nes vėliau nebus galima gaut.
Tikietų reikalaukite pas varg.R. Ainorj 151 Rogers St Lowell, Mass.

Tikėtų kainos — $1.00, 57e., 50c. ir 35c.
Užkriečia visus iv. Juozapo choro Komitetas.

Šis perstatymas bus puikus ir įdomus pirmu kartu Lowellyje perstatytas. Apart veikalo bus 
pamarginimų t. y. prasidės su dainomis ir baigsis su dainomis, kurias atliks vietos Šv. Juozapo cho
ras vedamas p. R. Ainorio.

Pertraukose bus soliu dainavimai, parinktos dainos tinkamos prie to veikalo. Didžiausių dalį 
programo, atliks Orkestrą.

MES TURIME 5 TŪKSTANČIUS GRAMAFONŲ IŠDUOTI. 
RAŠYKITE TUOJAUS IR MES PASIŲSIM JUM VIENĄ DYKAI

Tik pamąstykite kokį smagumą jus tu- 
_ rgsite turėdami šį patogų gramafoną

ĮĮ savo namuose, šis gramafonas stipriai 
padarytas ir puikiai nudailintas. Jus 

nHmfflT galėsite linksmintis su savo šeimyna ir 
■i"’ ^Tfflffllffllull flnraH draugais be jokių išlaidų. Delko jus
■tįb H MttM išleidžiate tiek daug pinigų ant bran-
B'.' jlfflh | illllįįliMĮ gaus gramafono, kuomet šis taip ge-

M I r I InUHSfcb ras. kaiP ir braog1 mašina, šie gra- 
Jmafonai yra parduodami už labai auk- HH štą kainą, bet mes duosime šį brangų 

H I gramafoną dėl kiekvieno VISIŠKAI
DYKAI. Ant trumpo laiko dėl tų, ku- 1— H1111 liHInl 8111 II IHIIMHL rie užsisakys nuo musų žemiaus ap- ulllllll I rašomą Auksu Denktą Laikrodėlį, šis

_ laikrodėlis labai stiprus ir puikiai už-
baigtas artistiškais pagražinimais, tu- 

t-upud suqjBQ •Įjgąuui ni3uo<j osi<nv snuy 
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 paminėtą 
gramafoną su penkiomis rekordomls ir vie
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYKAI. 
PASTABA:—šis pasiulijimas tik ant trumpo 
i.uKo. dėlto, kad mes turime tik 5,000 šių 
gramafoną išduoti tam reikalui, kad butą ži
nomi musą laikrodžiai tarpe žmonią. Ant vie
no adreso mes nesiųsime daugiaus laikro
džiu. kaip vieną už kainą $12.95. Gramafo

ną ir rekordus jus gausite dykai. Mes patartam jums pasiskubinti su užsa
kymais, nes pristatymas bus atšauktas ir į labai trumpą laiką ir laikrodžių 
kainos pakils. Atsimink, kad mes ją 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 pastulljlmu, kaip, kad tūkstančiai jau padarė. Kitos 
tokios progos jus jau neturėsite savo gyvenime. Tai-gi rašykite šiandiena J:

EUR0PEAN WATCH 00.,
1066 101wahkM Avs., Chicago, DL Dept. 301

“Genovaitės Gyvenimas”

MES GATAVI SIŲSTI “DARBININKU JŪSŲ GIMI
NĖMS TIESIOG į LIETUVĄ

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

“Darbninkas” turi būti pirmutinis pasiuntė į Lietu
vų didžiausias skrynias knygų ir laikraščių.

Tamistos suprantate, kad pavienis žmogus arba, kad 
ir toki įstaiga kaip “Darbininkas” negali imtis ant savęs 

ir pristatyti į Lietuva užtektinai knygų ir laikraščių.
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.

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 “Darbininkas” bus suraminimu var
ge ir rūpestyje.

Prenumeratą ir pinigus siųsk šiuo adresu:

lionėje į Lietuvų per Liepoją. Neužilgo 
rengiamasi prie didesnio siuntinio. ■TAMSTOS BOKITE DRAUGAIS 

GARBINGŲ ŽMONIŲ.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė, kad 

patarnauti Lietuvoje Atstatymo darbuo
se, sutvėrė skyrių, kurį sudarė vietos 
veikėjai ir įtekmingiausi žmonės Lietu
voje. Į valdybų parinkti šie asmenįs: 
agranomas JONAS SMILGEVIČIUS, 
buvęs vedėjas Alfa Nobelio firmos Var- 
šavoje, po to buvęs organizatorius ir 
vedėjas “VILIJOS”; A. PRŪSAS, bu
vęs vedėjas banko Petrograde, rašyto
jas kooperacijos klausimuose veikalų ir 
dabar yra vedėjas Lietuvos Prekybos 
Banko, kuris yra taip-gj ir Lietuvoje 
valdžios banku. JURGIS BALTRUŠAI
TIS, buvęs vedėjas ilgų laiką “Žagrės,” 
Marijampolėje ir gerai žinomas vaizbi
ninkas. ANDRIUS VOSYLIUS, buvęs 
“Vilijos’ fabriko vedėjas ir dabar vra 
vedėjas LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS.

ĮGALIOTINIAI ir nariai

(LITHUANIAN DEVELOPMENT GORPORATION)

PIRMIAUSIA ir DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
KORPORACIJA AMERIKOJE.

TUOJ PRADĖS EXPORTĄ Iš LIETUVOS. KAUNE SKYRIUS VEIKIA KUOGERIAUSIA: JIS SUSIŪARĖ IŠ ĮTEK- 
MINGIAUSIŲ ŽMONIŲ LIETUVOJE. VEDĖJU L. A. RENDROVĖS LIETUVOJE YRA A. VOSYLIUS.

Kiti nariai:
ST. ČIURLIONIS, prezidento Smeto

nos asmeninis sekretorius ir Lietuvos 
valstybės raštinės vedėjas, VILIUS 
GAIGALAITIS, Mažosios Lietuvos Ta
rybos pirmininkas, buvęs Vokietijos 
Reichstago narys per 9 metus. DR. J. 
ALEKNA, Lietuvos Tarybos narys ir 
Lietuvos Raudonojo Krvžiaus pirminin
kas. SALEMONAS BANAITIS, žino
mas spaustuvninkas ir knygų leidėjas 
Kaune, narys Lietuvos Tarybos, baigęs 

>. Petrogrado Komercijos Institutų. DR.
A. SLIŽYS, Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus viršininkas. PRANAS SMILGE
VIČIUS, valdininkas Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės ministerijoje. AGRONO
MAS J. KRIAUČIŪNAS, Žemės Ūkio 
Ministerijos direktorius. J. KAUNAS, 
Lietuvos Intendantūros Valdininkas. 
I. DOBKEVIČIUS, Lietuvos valdžios 
paskirtas direktorius prie Pramonės ir 
Prekybos Banko. P. TAMOŠEVIČIUS 
kasininkas Valstybės iždo Šiauliuose.

> z
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Jų išradimų.
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Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

DR. W. T. REILLY

332 Broadtcay, So. Boston, Mass. 
Telefon: So. Boston 253-M. 

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

Tel. Back Bay 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynos-. 1—3 ir 6—8 P. M.
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

419 Boylston St. Boston, Mass

J geriausiais prietaisais, su nau
jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame

gsg—gal-, t- »7.- ■ m ~

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo', su

Į
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Sergantieji vyrai ir moterys!
LPj

b

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

®©®@©@s©©©e©©@s@©®®s®@©©©©®®©©ė®©@©©®©©@®®©@®®®©®®®@^
I

I

’ : SS

IĮ 

Į
I

VIETINĖS ŽINIOS.
ĮSTOJO Į KONSERVATORIjĄ
Šiomis dienomis p-lė Elena Ki- 

buriutė įstojo į New England 
konservatoriją ant toliau studi
juoti piano skyrius. P-lė Kibu- 
riutė yra geriausia pianistė Bos: 
tone tarp lietuvaičių. Geriausių 
jai pasekmių. Ji yra Marijos 
Vaikelių pirmininkė.

, Muzikantas. 
___ __ *

PRANEŠIMAS.
Repe tie ja veikalo iš “Meilės” 

bus subatoj 7 vai. vakare. Mel
džiame visų aktorių būti, ant 
laiko. Turėsime pilną repeticiją 
su sceneri jomis idant su didžiausiu 
smarkumu vaidintume spalio 5 d. 
ir pilnai užsitikrintume pasise
kimą.

pondencijas iš Newark’o ir Bal
timore, kur aprašoma apie Karu
žos prakalbas. Ten rašoma apie 
Lietuvos stovį, remiantis prakal
bomis jūsų vienminčio. Tas jū
sų vienmintis veik netikėtinai 
optimistiškai pasakoja apie Lietu
vos padėjimą.

Kaimynas “Keleivis” num. 40 
rašo, buk “Darb.” ant pirmo 
puslapio paskelbęs, kad Lietuvo
je derlius puikus, duonos noreb 
kia, o ant paskutinio garsinęs, 
kad Lietuvoje dabar didžiausias 
badas. Kad pilnai suprasti, 
kaip Lietuvoje yra, patartina Ke- 
leivininkams dar kartų perskaity
ti tame pat numeryje, kur užpuo
la “Darb.,” ištraukas iš Karoso 
aprašymo apie Lietuvą.

Sapienti sat.

Į

Teatrališka valdyba.

PRANAS RIMKEVIČIUS
A. t A.

Mirė miesto ligoninėj rugsė
jo 27 d. Sirgo kelias savai
tes. Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis rugsėjo 30 d. 
Naujosios Kalvarijos kapinėse. 
Gražias ir prideramai katali
kiškas laidotuves surengė ge
rai žinomas graborius P. Aku- 
neiįičius. Klebonas kun. Ur
bonavičius velionį pasitiko iš 
namų ir lydėjo ant kapinių. 
Buvo 56 m. amžiaus. Dirbo 
Woolworthe. Prigulėjo prie 
įvairių dr-jų. Paliko našlę su 
dviem dukterim ir 1 sūnum.

SUSIRINKIMAS.
S. L. R. K. A. 21 kp. mėn. su

sirinkimas bus 5 diena spalio. 
Tuojaus po sumai, meldžiame visų 
narių susirinkti.

Valdyba.

DARBININKAS

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Už vieną sykį 
Už tris sykius

.50c.
$1.00

Jonas Stolovskis iš Reseinių 
miesto ješko savo dukters Zofijos 
Amerikoje. Atsišaukti prašo Re
seinių parapijos klebono vardu: 
Kun. dek. Dočkus, Reseinių mies
tas ir apskritis.

Prisiųskite savo adresų, tai gausite 
megijos Katalogą. Ten rasite viso
kių štukų ir monų. Galėsite išmok
ti ir gauti gerų darbų teatruose 

UMEGIJOS”
VVaterbury, Conn.Box 772

EITRA!
Reikalinga prityrusių darbi

ninkų prie vargonų. Užmokes
tis gera, darbas nuolatinis. 
Pirma proga lietuviams. 
Kreiptis į
ANTANO RADZEVIČIAUS 

Vargonų Dirbtuvę
177 New York Avė., 

Newark, N. J.

REIKALINGAS vyras So. 
Bostone dėl surinkimo užsaky
mą ant skalbinių į Wet-Wash 
Laundry. Atsišaukite.

PENINSULA FAMILY 
LAUNDRY, 

Andrew Square, 
So. Boston, Mass.

nORCESTERIO LIETUVIU
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA 
Vedama VINCO VILKAUS KO

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 kokių norite. Taipgi apdraudžių geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatų. širdingai 
kviečių visus Worcesterlo 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!

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFIUS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame, kad mū

sų So. Bostono ofisas randasi 
po No. 244 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Ofiso managerium yra p. Jo
nas E. Karosas. Pas jį kreip
kitės su visais Bendrovės, rei
kalais. Ten bus galima gauti 
visokiij informacijų apie Lie
tuvą, apie grįžimą Lietuvon ir 
daug kitų dalykų. Ofisas yra 
atdaras kiekvieną dieną nuo 
9-12 ir 4-9 vai.

Lietuvių Prekybos B-vė.

EXTRA ŠOKĖJAMS.
Linksmus šokiai įvyks šios 

subatos vakare Spalio-October 
4 d. Lietuvių svetainėje ant 
kampo E ir Silver St., So. 
Boston, Mass. Lietuvių karei
viai sugrįžę iš Europos ir na
miškiai surengė šiuos šokius. 
Griežš Kovar’s orchestra link
smiausius šokius. Atsilanky
kite visi kurie - mylite šokti. 
Ex-karininkai malonėkite ap
sirėdyti uniformomis.

Širdingai kviečia
Rengėjai.

v •

Paješkau brolių Kosto ir Vitoldo 
Bajoraičių iš Pakuono. Jie prieš ka
rę gyveno Cleveland, Ohio. Aš Vla
das esu už žandarų Rumšiškyje /

Mano adresas:
Stotis Proveniškės j Rumšiškės mi

licijų perd. K. Petr. Kauno apskr. 
Kaunas Vladas Bajoraitis.

s
I

PARSIDUODA gražus dvie
jų žmonių važiuojamas karas 
Studabaker tiktai už $150.00. 
Atsišaukite greitai.

Felix Tonchus,
8 Jay St., So. Boston, Mass. 

(Tarpe I ir K. ir 4-th St.)

(Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.)
Dirbame karūnas, vėliavas, šar- 

pas, ženklelius ir kitokius Drau
gystėms reikalingus dalykus. Rei
kale kreipkitės sekančiu antra-
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AL. POŽELLO CO.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo vslandos:
Noo2 Iki 3 popiet. Nuo 7 tk! 8 vakare

609 W BOA.DWATCor. STSO. BOSTON.
Tai 602 S. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

Antano Melaknos 
ir švogerio Prano 
Abudu yra Kau- 

valščius.

Paješkau brolio 
Bajoriškiu kaimo, 
Jūžintu miestelio,
no gub. Novoaleksandro 
Girdėjau, kad gyveno apie Chicago, 111. 
Kas žinote arba patys atsišaukite 
K. šEJEVKIENt po tėvą VINGELAI- 
TĖ 129 Granite St.
(10 - 10) Scranton, Pa.

REIKALINGA mergina ar 
moteris prižiūrėti kūdikį. Trys 
šeimynoje, $12.00 į savaitę val
gis ir kambarys. Skalbti ne
reikia. Šaukti S. B. 649. Po 
pietų liuosą.

1908 W. DIVISION ST 
CHICAGO, ILL.

AM. L. R. K. 
FEDERACIJOS 

VALDYBOS 
ADRESAI I

Paješkau ■ savo žmonos ir sunans 
Jakubaičią. Kauno apskr., Telšių 
valsčiaus, Garždinu parapijos, Kveiti- 
nu kaimo. Jei kas žinote arba pa
tys tuojau atsišaukyte:

V. JOKŪBAITIS
Bot 587 Thomas W. Va. (10 - 7)

KAIMYNAMS.
Mūsų kaimynė “Sandara” num. 

39 prikiša mums “nudėvėta gar- 
sinimasi būdą.” Išvedžioja, kad 
mūsų paskelbtos žinios apie mais
to stovį Lietuvoje, remiantis gerb. 
kun. Laukaičio ir Karoso praneši
mais, esą neteisingos. “Sanda
ros” redaktoriui patariame pasi
skaityti tame pat numeryje, kur[ 
mums daro prikaišiojimus, kores-

PREZIDENTAS — 
Kun. J. Jakaitis,

41 Providence St., 
Worcester, Mass. 

VICE-PREZIDENTAS - 
Kun. Pr. Bučvs,

2634 W. 67-th St. 
Chicago, III.

IŽDININKAS — 
J. Mockus,

1301 So. 50 Ct., 
Cicero, UI. 

SEKRETORIUS — 
Kun. F. Kemėšis.

381 Westminster Avė.. 
Detroit. Mich.

Paješkau Prano ir Stasio Bujanausku, 
Gudeliu kaimo, Barbieriškio gmino, 
Marijampolės apskr., Suvalkų redybos. 
Pirmiaus gyveno Waukegan, meldžiu 
atsišaukti nes gavau laišką iš Lietuvos 
ir turiu svarbu reikalą. Atsišaukite;

MARIJONA JOSIKIUTt:
43 Punderson Gdns.

Green Road London, E. 2 
England. (10 - 10)

LIETI VIŲ SPAUDOS BEN
DROVĖ.

Mūsų knygyne galima gauti 
puikių maldaknygių ‘ ‘Pulkim 
ant kelių, ’ ’ beto galima gauti laik
raščių ir tik ką atvežtu iš Lietu
vos paveikslų ir atviručių.

Mūsų knygyne galėsite pasiskai
tyti laikraščių veltui. Parduoda
me šėrus Lietuvių Prekybos ir 
Lietuviij Pramonės Bendrovių, 
užeikite, rašykite, pirkite, o mes 
kiekvienam mielai patarnausime.

Mūsų adresas;'
Lietuvių Spaudos Bendrovė

LITHUANIAN PRINTING CO.
6400 S'uperior Avė. Cleveland, 
Ohio. (10 — 10)

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 
lūs) bei spaugus įdėkite už du 
štempų, delei informacijų.

Rašykite ant adreso —

THE WESTERN 
CHEMICAL

P. O. Box J.,

(dakš- 
centus

CO 
Berea, Ohio.

LIETUVIS DANTISTAS |
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius)
425 Broadtcay, So. Boston, MassJ'

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

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

Betnal

Prašau atsiliepti mano seserų Onos 
ir Petronėlės Bildušaičių. gyveno 
pradžioje karo Elezabeth'e, šiaurinėje 
Amerikoje. Mes visi namiškiai tebe- 
esame sveiki. Prašau rašyti taip pat 
draugų. Mano antrašas:

JONAS BILDUŠAS
Tauragės apskričio komiteto pirm. 

Tauragė, Lietuva.

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. X
D. Mažeika ir A. Barkauskas, 
26 Ward St., Worcester, Mass.

JATUL’S ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS.
Apsaugojimui savo sveikatos vartokit:

Jatul‘s Anodia ...............................................................................$1.00
Mūsų Anodia tikrai Europiško stiprumo;

Jatul’s Capsulaz.................................................. 50c.
Nuo užkietėjimo vidurių.

Jatul’s Capudache Capsules .............................................50c.
Rekomenduojam nuo galvos skaudėjimo;

Jatul’s €ough 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.

z 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 pasaulyje 
vartojama. Reikale Tamsta, su orderiu sykiu siųsk ir 

pinigus “Money Order’iu” arba registruotą laišką 
adresuokit:

‘V '4 ■
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RENGIA-------
LIETUVOS VYČIŲ 17-TA KUOPA

STATYS DIDELĮ VEIKALĄ ” I Š MEILĖS”
Viršminėtas veikalas, tai yra penkių aktų drama. Aktoriai yra ge- 

' rai prisirengę tai iškalno tvirtiname, kad lošimas bus atsakantis. Apart 
veikalo gražumo ir aktorių, išsilavinimo, yra prirengta puikūs kostiumai 
ir dekoracija sulig reikalavimo veikalo. Kuopos narės-vytės svetainę iš
puošė lietuviškomis vėliavomis ir vainikais. Visais atžvilgiais šis vaka
ras bus puikus. Tad visi atsilankykite.

ĮŽANGA LABAI PRIEINAMA.
Širdingai kviečia RENGĖJAI.

P. S. Vaikai be tėvu nebus įleidžiama.

-BUS SPALIO 5 D., 1919 
BAŽNYTINĖJE SALĖJE, 

W. FIFTH ST.;
SO. BOSTON, MASS. 

PRASIDĖS 7:30 VAL.

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

nuo 7 iki 9 vakare.

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

Valandos
’ Nuo 9 vai. ryta

I I iki 8 vai. vakare

I S=3

Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 
jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino 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 išexaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pžs mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nudmonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- Įtį 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy- ffjį 
kai.

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko s 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- < 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- j- 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- ’ 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje t 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie "pagelbsti kur kiti būdai nieko 1 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsiiąink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai

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

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

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

Bell Phone Dickinaon 3995 M

Dr. Ignotas Stankus

1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.
Lietuvi* Daktarus ir Chirurgas.

O£*o Valanda^
Nuo 9 rito iki 5 po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 
NedeKetni, iki 4 oo pižtu.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafnsa snlaika plinka slinki, 

ma, praialina pleiskanas, niežėjimą 
odos galvos, angina plaukus priduoda 
ma jėms reikalinga maistu.

Dermafuga p įdarys kad Jnaū plau
kai bus tankus Ivetaus ir skaistus. 
> Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos iinyks ant visados ir plaukai 
nesiimta daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač
ia suvis dykai libandymui sampala.

Prisipūkite M e. stampomls persius 
tlmo lėiu, gausi libandymui dežiute 
Dermafuros ir brožiura.

ARGIL SPECIALTIES CO.
BOT 37. FHIUADELPHiA. et




