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Per spalio mėnesį Suv. Val
stiją valdžia demobilizuos 90.- 
000 kareivių.
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Aplinkybių verčiami prašo
me visų mūsų rėmėjų, kurie 
tik esate skolingi “Darbinin-

. SVEIKSTA.
AVilson kasdien

— Čio- 
skelbia. 
kuriam

Sulyg aprokavimų, padary
tų spalio 1 d., kviečių šiemet 
Suvienytose Valstijose bus 
prikulta 918.471.000 bušelių.

Ukrainiečiai pradėjo karę Prieš išsiskirstymą kongreso
““ . i : Ukrai- vedėjas ’ ' - - -

“Raudonas” svečias.
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$3.50
$4.25
$5.00
$9.00

eina 
geryn. Jau gali sėdėti. Vals
tybiniais reikalais dar neužsi
ima.

reikalus kam nors už “kaltės 
ir prisei- 
dideliais

Ankščiau tilpusiuose “Dar- klausant jo pasakojimų 
bininke” savo rašinėliuose a- raudonarmiečių 1— 
pie Lietuvą, minėjau,

Įvairios žinios apie vokiečių 
kraustymasi iš Lietuvos.

KRAUSTOSI.
Kopenhagen, spalio 8. — 

Sulyg telegramų, gauti) iš Bėr
imo von der Goltzo kariuome
nė pradėjo kraustytis iš Pa
baltiko. Jau subatoj kaikurios 
kariuomenės dalys pradėjo 
kraustytis.

Aclit Ulir Blatt rašo, jog 
didžiuma von der Goltzo ka
reivių patys norį grįžti Vokie
tijon. Tik viena dalis vienos 
divizijos neišreiškusi savo no
ro. Pasitraukimas esąs po va
dovyste von der Goltzo nes nu
skirtasis gen. Eberliard dar 
neatvykęs.

MARŠUOJA RYGON.
London, spalio 10. — Laik

raštis Daily Mail skelbia tele
gramą iš Helsingf^rso, kur 
pranešama, jog vokiečiai mar- 
šuoja ant Rygos. Spėjama, 
kad jie eina Rygon sėsti į lai
vus ir važiuoti Vokietijon, nes 
latviai ir estonai trukdą jų ke
lionę žeme.

NESIKRAUSTYS.
London, spalio 8. — Vokie

čių kariuomenės Kurše išleido 
proklemaciją, kurioj skelbia, 
kad liksią ten. Proklemacijoj 
atsišaukiama į “Tėvynę Vo
kietiją ir visas civilizuotas 
tautas.” Proklemacijoj sako
ma:

“Neatsižvelgiant į Vokieti
jos valdžios įsakymus padary
tus alijantams verčiant, mes 
liksime šiame fronte ginti Vo
kietijos rubežių prieš bolševi- 

• kų gaujas ir palaikysime tik
rus socijalistinius idealus.

GRIEBSIS AŠTRIŲ 
MONIŲ.

Paryžius, spalio 8. 
nykščiai laikraščiai 
jog maršalas Focli,
vakar buvo pavesta pagamin
ti naują notą Vokietijos val
džiai reikale atšaukimo von 
der Goltzo ir jo kariuomenės j 
atšaukimo iš Pabaltiko, da- . 
bar pastatys griežtą ir aštrų į 
reikalavimą. Notoj būsią pa-: 
sakyta, kad jei dar Berlino 
valdžia darys išsisukinėjimų, į 
tai tuoj būsią.griebtasi aštrių i 
priemonių.

kaip dvi valandi prabėgo, be- 
į apie 

raudonarmiečių kariuomenės 
pie Lietuvą, minėjau, Rad veikimą. Jo beklausant užėjo 
Kaunas žmonių sklytinai pri-. man mintis visus pasakojimus 
grūstas. Naujai atvykstan- surašyti, bet tas priešinosi 
tiems į Kauną sunku viešbu-. mandagumo dėsniams ir savo

BŪSIĄS NUBAUSTAS.
Berlin, spalio 9. — Gustav 

Noske, apsaugos ministeris 
vakar Steigiamajame Seime 
pasakė, jog Maj. Bischof, vie
nas iš von der Goltzo karinin
kų Pabaltikoj būsiąs atiduotas 
kariniam teismui už raginimą 
kareivių ten liktis nepaisant į- 
sakymų iš Berlino grįžti na
mo.
— — ■ . t

Suv. Valstijų senatas perlei
do bilių, reikalaujantį Įgyven
dinti karinę prohibiciją. Bi- 
lius reikalauja, kad visi svai
galai būtxj tuoj uždrausti, iš
skiriant turinčius pusę vieno 
nuoš. alkolio/ Bilius paleistas 
į reprezentantų rūmą. Kai ta
me rūme bus perleistas ir kai 
prezidentas pasirašys po juo, 
tai tuomet bus uždrausta par
davinėti 2.75 nuoš. alus, kurs 
dabar pardavinėjamas.

Spalio 8 d. Berline einant į 
Reichstagą tapo pašautas Hu- 
gp Haase, neprigulmingųjų 
socijalistų vadas.

New Yorke bolševikuojan- 
tieji radikalai norėjo padary
ti demonstraciją be leidimo. 
Policistai išvaikė demonstran
tus, kelis desėtkus suarešta
vo ir keliems galvas apskaldė.

Franeija pasiuntė savo gen. 
Mangin i talką gen. Denikinui. 
kurs kariauja prieš bolševi
kus. Dabar gen. Denikino ka
riuomenė paėmė Voronežą.

' SUSITAIKĖ.
Youngstown, O. — Trumbull 

Steel kompanija, samdanti 
5000 darbininkų, susitaikė su 
streikninkais ir dabar prasidė
jo Yonngstown Sheet 
Tube kompanija bando susi
taikinti ir pradėti darbą.

SUTEIKĖ PASKOLĄ.
London. — Ukrainos Prešos 

Biuras skelbia, jog Suv. Vals
tijų valdžia Ukrainai paskoli
no $15.000.000. Už tuos^pini- 
gus Ukraina pirksis Amerike 
įvairių reikmenų. ‘ ■ - -* —

k nu pa virius,
Ui et u riip k r i kšrion: u d e m ok ra f ų *'odas sako 
prakalbą per (Udžiąjų demonstraciją Kaune 
rup p j. 17, 1919. Sako nuo kariško vežimo.

čežėjas.

, SVARBUS AĮSIŠAUKI- 
MAS Į "DARBININKO" 

RĖMĖJUS.

Priešakiij sėdi kareivis

IŠ PRAMONĖS KONGRESO. 
| Spalio 8 d. pramoninis kon- 
; gresas AVašhTngtonėJapd" per
trauktas. Nei viena grupa ne
turėjo įnešimų tai dienai.

prieš gen. Denikiną.
niečių militaris vadas gen. 
Petlura paskelbė gen. Deniki
nui formate karę. Ukrainoj 
susidarė ministerių kabinetas 
ir priešinasi gen.
turbūt dėlto, kad gen. Deni- 
kin nepripažįsta Ukrainos ir 
nori ją paglemžti.

Į Finlandijos soštinę Hel- 
singfors atvyko gen. Krasnov. 
Jis pasakė, jog esąs gen. De
nikino pasiuntinis ir pripažino 
Finlandijos ir Lenkijos nepri- 
gulmybę. Sakė, jog gen. De- 
nikin nemanąs atsteigti cariz
mą.

RENKA AUKAS.
Lavrence, Mass. italai pasi

ryžo surinkti $20.000 dėl Fiu- ’ 
me miesto gyventojų. Italų 
Lawrenee yra 16.000. Fiume 
yra miestas prie Adriatiko dėl 
kurio eina ginčai ar pavesti jį 
Italijai ar Jugo-Slavijai. Ita
lai labai jį savinasi. Dabar tą 
miestą yra užėmęs Italijos ra
šytojas D’Annunzio su būriu 
liuosnorių. Italai renka aukas 
tam reikalui visuose miestuos 

kur tik jų yra.

riuose tankiai teismo nuo
sprendžiai dėl pabėgimo iš ar
mijos yra skelbiami.

Iškilmingas pasitikimas.
Iš Lietuvos raudonarmiečiai 

buvo išsivedę Rusijon kelioli- 
ką žymesnių lietuvių veikėjų, 
kurių tarpe buvo Liudas Gira, 
kun. Vailokaitis, kun. Dogelis, 
adv. Stašinskis, Bortkevičienė 
ir kiti. Laikraščiai ir visuo- - 
menė pradėjo valdžią spirti 
suieškoti būdą juos paliuosuo- 
ti. Lietuvos valdžia pradėjo 
derybas su raudonarmiečiais 
dėl inkaitų ir paskui sutiko už 
vieną lietuvį veikėją duoti du 
raudonarmiečiu.

Mainai įvyko man esant 
Kaune. Kuomet lietuviai vei
kėjai sugrįžo, valdžia jiems, 
parengė iškilmingas sulauktu- 
ves, o premjeras Sleževičius 
grįžtančius iš raudonarmiečių 
nelaisvės lietuvius veikėjus

į ----------------------O------------- -----------------------------

čiuose nakvynę gauti, dažnai! sumanymo atsižadėjau. Šian- 
i priseina vienai, kitai dienai j dieną visų smulkmenų, var-, 
i pastogės ieškoti Kauno miesto dų pažymėtų kariuomenės ; 
Į komendantūroje. Su įgaunių i dalių nebegaliu prisiminti, 
j kariniu atstovu kapitonu Jun-Į Po vakarienės su svečiu at-' 
jkur’u iš syk apsigyvenova Rū- sisveikinome. Ant rytojaus 
■tos viešbutyje dviese mažuose 
į kambariuose, iš kurių vieną 
miegamuoju padarėme, o ant- 

■ rajame svečius priiminėjome. 
Apsilankydavo pas mus kari
ninkai, civiliai ir šiaip žingei- 

! daujantys Amerikos lietuvių 
j gyvenimu žmonės. Pas kupi
doną Junkur ateidavo rusų ar 
įgaunių, o dažniausia latvių 
karininkai pasitarti apie įvai
rius reikalus.

Vieną sykį susilaukėme la
bai nepaprasto svečio. Atsį- 

l lankė pas mus karininkas rusų 
j armijos oficieriaus uniformo
je, bet kepurę ant galvos tu
rėjo taip skaisčiai raudoną, 
kad išsyk mus užintrigavo ir 
valandėlę su juo pasikalbėję ir 

: geriau susipažinę, užklausėme 
kokios tautos armiją svetys at
stovauja. Pasisakė atvirai e- 
sąs rusų raudonarmiečių ar
mijos generalio štabo nariu.

— Bet kodėl Tamstos kepir- 
rė raudona.’ užklausiau žingei
džiai, raudonarmiečiai, kiek 
žinau, raudonų kepurių nene
šioja.

— Ne, — atsakė trumpai, 
tik generalis raudonarmiečių 
štabas raudonas kepures ne
šioja, kiti paprastas dėvi.

Kapitonas Junkur pradėjo 
svetį klausinėti, kokiu būdu 
jis Kaunan atkeliavo, su ko
kiais tikslais ir tam panašiai.

Raudonarmiečių karininkas 
papasakojo mums, kad jis iš 
gimimo yra serbas, gerai kal
ba lenkų, rusų, prancūzų ir 
vokiečių kalbomis, tarnavo ru
sų armijoje, o paskui Rusijoj 
įvykus revoliucijai, prie rau
donarmiečių pristojo ir dabar 
esąs raudonarmiečių genera- 
liame štabe. *

Į Kauną atvyko tiesiog iš 
Dvinsko fronto. Nusibodo jam 
pas raudonarmiečius būti, 
padaręs 
viams, 
miečius 
Kaunan 
armijos štabas leidimą davė ir 
tokiu būdu Kaune atsidūrė. 
Prie to gudriai nusišypsojo.

Paklausėme jo kaip dabar 
Rusijos raudonarmiečių pajė
gos atrodo. Paaiškino mums 
plačiai, kokios raudonarmie
čių armijos dalys veikia, kur 
jos stovi ir kas atskiriems pul
kams vadovauja; prie to pri
dūrė, kad dabartinės Rusijos 
armijos sąstatą yra begalo į- 
vairi. Esama labai geri) pul
kų, kurių Kolčakas su visa sa
vo galybe neįstengs sutriuš
kinti, yra sudemoralizuotų 
armijos dalių, bet aplamai, a- 
not mūsų svečio pareiškimo, 
rusų raudonarmiečių kariuo
menė nėra taip pakrikusi, 
kaip bando ją kiti perstatyti.

Prie Dvinsko prieš lietuvius 
veikia daugiausia' latviai rau
donarmiečiai.

Nors mūsų Svetys buvo la
bai raudonos spalvos, bet rei
kia pripažinti labai iškalbus.

Ant rytojaus
■ dagirdome, kad raudonarmie- 
Ičių karininkas, surinkęs gero- 
į ką pluokštą informacijų apie 
1 lietuvius, dingo iš Kauno.

Kur jis išvažiavo iki šiai die
nai nežinau, bet Kaimiečiai 
man sakė, būk jis atgal prie 
raudonarmiečių grįžo.

Kokiu tikslu jis buvo pas sveikino telegrama, 
mus atsilankęs negalėjome su
prasti. Kapitonas Junkur bu- 
vo linkęs manyti, kad jam rū
pėjo patirti apie Ameriką ir Į- 
gauniją.

Inkaitams grįžus į Kauną, 
visti akis tą dieną į juos buvo 
atkreiptos. Kuomet jie į mie
sto sodną atsilankė “in corpo- 

Gal būti. irę,” žinoma be tų, kurie pake-
Belaisviai. Iyj J?ls,.?i™il,esjiko’ PubVka

» i nuoširdžiai svečius pasveiki-
Prie Kauno miesto yra pa- no. Iš išvaizdos grįžę inkaitai 

rengtas liogeris belaisviams,; neatrodė perdaug nuvargę, 
kurių tarpe daugiausia rau- , bet jiems pas raudonarmie- 
donarmiečių randasi. Išviso j čius teko daug nesmagumų 
belaisvių priskaitoma keli . ant savo pečių pakelti. Rau- 
šimtai. Jų padėjimas sanita-įdonarmiečių nelaisvėje dar ne
riu žvilgsniu apverktinas, j mažai randasi lietuvių. Yra 
Limpančios ligos labai išsipla- i keletas kunigų, , o svietiškių 

beabejo daugiau. Kada juos 
pamainys — nežinia.

„ “Dvidešimts penki.”
Pas rusus prie caro inpilti 

'__________ ...... •” į kailį
“dvacat piat” (dvidešimts 
penkis) buvo paprastu apsi
reiškimu. Ir geras ir blogas 
žmogus tokios malonės iš rusų 

stisilaukdavo, 
bet jeigu man kas būtų sakęs, 
kad dabar Lietuvoje tokie 
žiaurumai yra praktikuojami, 
būčiau tą žmogų kvailiu išva
dinęs ir intaręs judošystėje. 
Paskui pasirodė, kad ir pas 
mūsų žmonės yra nemažai už
silikę rusiško raugo ir inpro- 
čių, su kuriais Lietuvos da
bartinei valdžiai priseina aš
triai kovoti.

Būdamas Lietuvoje du-syk 
patiriau, kad žmonės plaka
ma rykštėmis. Vieno miesto 
komendantūroje, man ten e- 
sant, kareivis prie manęs pa
reiškė viršininkui, kad vienam 
žydeliui už kokį ten pasiprieši
nimą dvidešimts penkis į kai
lį inpylė. Viršininkas greitai 
ranka kareivį sustabdė, gal 
nenorėjo svetimam žmogui į- 
staigos paslapčių atidengti, 
bet jau buvo pervėlu. Paslap
tį sužinojau.

Antrą syk atsitiko šitaip. Su 
kapitonu Junkur’u jau buvo
me giliai inmigę savo viešbu
tyje, kaip mus iš miegų koks 
tai nepaprastas trukšmas pa
žadino.

— Ponuli, dovanok, dau
giau nebedarysiu! per verks
mus kas ten prašėsi ir kartu 
nagaikos pliauškėjimas girdė
josi.

— Ponuli, gana! neišlaiky
siu! plakamas vaitoja. Antras 
.balsas rusiškai nusikeikė ir 
viskas nutilo. Galvas per lan
gą i.škišome ir anapus gatvės 
inžiūrėjome karininko ir ka
reivio pavydalus. Vėliau pa
tyrėme, kad kareivis ant sar
gybos buvo užmigęs ir kari
ninkas jį sauvališkai ir žiau-

tinę ir priežiūra menka. Vie
nas karininkas daktaras mums 
išsireiškė, kad tokis belaisvių 
padėjimas lietuviams gėdą da
ro, bet ir prie geriausių nori) 
sunku dabar visur i 
Lietuvoje aprūpinti 
na susigyventi su 
blogumais.

Belaisvius būriais 
ma prie darbų. Kuomet pa-» žandarmerijos 
matai Kauno miesto gatvėmis 
kelių lietuvių kareivių globo
je išlėto žingsniuojančius be
laisvius, tuojaus prisimeni 
“oborvancus brodiagas,” ko
kių prieš karą galėjai pamaty
ti Rusijoje, o ypač daug, Ros
tove ant Dono. Apdriskę, ba
si, be jokio žingeidumo, tylo
mis žengia sau gatve, tik ret
karčiais pažvelgs į praeivius, 
trenks žaibas iš akių ir vėl 
galvas nuleidžia. Paniurus 
kaip tamsus debesys atrodo.

Uniformos belaisyiai beveik 
jokios neturi. Apsisiautę men
kučiais žiponėliais, kepurių į- 
vairumas didelis, bet daugiau
sia kailinių smailomis viršūnė
mis galima pastebėti; labai 
panašios į kazokiškas. Kai- 
kurie vienplaukiai vaikštinė
ja, daugelis tik marškiniais 
prisidengę.

Senų vyrų tarpe belaisvių 
nėra. Daugiausia žaliukai, 
nuo 17 iki 24 metų vaikinai. 
Lietuviai kareiviai prie belais
vių raudonarmiečių ant sargy
bos esanti, draugiškai su jais 
laikosi. Kalbasi eidami gatve 
ir papierosus bendrai rūko. 
Rods, iš belaisvių pusės ne
buvo ikišiol nei vieno bandy
mo pabėgti. Keli Kauno val
dininkai man tvirtino, kad bu
vo belaisviams pasakyta, kad 
juos paleis Rusijon, tai jie at
sisakę grįžti. Mums sako ir 
čia gerai.

Belaisvių iš karo fronto at
varoma po kelis desėtkus. Vi
sų ūpas nekoks. Patys jie pa
sakoja, kad pabėgimų iŠ rau
donarmiečių armijos pasitaiko 
daug, nors karinis teismas už 

į, ; pabėgimą dažnai mirtimi bau- 
malonus ir karinius reikalus ' džia. Į mano rankas pateko 
pažįstąs puikiai. Nepajutome 1 raudonarmiečių įsakymų, ku-

Lane paprašė, kad 
delegatai prieš išsiskirtysiant 
susipažintų. Po to susimaišė 
atstovai darbininkų, kapitalis
tai, farmeriai, laikraštinin
kai. Dabar grupos skyrium tu- kui” už knygas, už pavienius 
ri sesijas. Po to sumanymai numerius, už pašalinius spau- 
bus svarstyti bendrame posė-jdos darbus arba už įvairius 

pirkinius tuojaus atsilyginti.
Supraskite tą, kad neatsi- 

lyginimas laiku trukdo mums 
darbą ir taip-pat daro skriau
dą mūsų brangiai organizaci
jai. Firmos iš kurių mes per
kame popierą ir kitokias reik
menis neklausia mūsų ar jau 
suvartojome nupirktus daik
tus ar ne; praėjo 30 dienų ir 
užmokėk.

Ypač dabartiniu laiku di
džiuma firmų nori įvesti vi
siškai neparduoti ant kredito. 
Męs savo rėmėjams parduoda
mi knygas ar ką kitą ir-gi ti
kimės gauti užmokestį į 30 ar
ba 60 dienų. Bet veltui, nes 
mums prisieina ir labai tan
kiai laukti užmokesčio 6 mėne
sius, metus ir daugiaus. Tai
gi per tą laiką siuntinėjimas 
bilų kas mėnuo, paraginimų, 
krasaženkliai ir darbas bilą 
beveik padvigubina, o mes 
vistiek gauname tiek, už kiek 
buvo prekių parduota, žino
ma šis atsišaukimas ne vi
siems tinka ir būtų neteisinga 
nepriminus, kad didelė dalis 
mūsų rėmėjų jeigu neužsimo
ka ant syk, tai į 30 dienų če
kį arba money orderį special 
delivery prisiunčia. Taigi dar 
sykį prašome visų tų, kurie 
gavote bilas, o nekurie su pa
raginimais, tuojaus atsilygin
ti. Būtinai turime gauti iki 
18 dienos šio mėnesio, nes tą 
dieną mes turėsime apmokėti 
dideles bilas ir būtinai turime 
gauti pinigus už parduotas 
prekes iš savo rėmėjų.

Atsilyginimas iki tai dienai 
mtnns bus didelė parama. Be- 
to su atsilyginimu laukiame ir 
užsakymų.

“Darbininko” 
Administracija.

dyje.
Spalio 9 d. pramoninis kon

gresas AVashingtone turėjo po
sėdį, kur buvo padaryta trys 
įnešimai: tuoj įvesti pramoni
nę taiį<ą trims mėnesiams, į- 
fteigti arbitracijos komitetą ir 
plieno darbininkų streiką tuoj 
pavesti arbitracijos teismui.

Nuolatinį arbitracijos komi
tetą turėtų įstegiti Suv. Vals- 
tijų prezidentas kartu su Kon
gresu. Jin turėti) ineiti visi 

'gyvieji ex-prezidentai.

Į GERB. KLEBONUS.
Šiuomi pranešame gerb. kle

bonams, kad mes turime paga
minę labai praktiškų uždūši- 
nės lapelių ir konvertukų ir 
juos parduosime šiaip: 

lapei, ir - konvert.
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dalykus.
— Kad jisai pamokintų kaip greičiau susigriebti vy
tai ne ką būtų ir nueiti, o dabar lieps poterius kal- 
pasninkaut, nesivalkiot, kur nereik ir viskas... aš

tai po 
, šiaušė 
panašią

CILIU T E S SAPNAS.
Žinau, kad jūs visi įdomaujate ir žingeidaujate su

žinoti apie Ciliutės sapną dėlto, kad tai yra labai žingei
dus ir įdomus dalykas.

Tik įsivaizdinkite:
Jaunutė, skaisti, graži, geltonplaukė, geltonkasė, 

mėlynakutė, skaistvedė Ciliutė guli ir miega, o miego
dama, žinoma, sapnuoja... bet... apie ką ? kaip ? ko
dėl?.. Čia tai jau ir yra tasai kabliukas, už kurio jūsų 
žingeidumas kapt ir užkliūva ir toliaus jau nei krust.

Arba duokime sau, jeigu toji Ciliutė būtų buvusi ne 
skaistaveidė, negeltonkasė, bet juodbruviukė, smalakutė, 
riestanosiukė, kurios juodi kaip vabalas plaukų pluoštai 
kaip blizgančių minkštų šilkii sruogos apie baltą kaklą ir 
per pečius nutysę draikydamiesi puikiai tyso, akutės juo
dos, ugnim žėri, lūputės siaurutės, raudonos-raudonos, 
kaip kraujas, abišaliai lūpučių juokiantis mažos darosi 
duobutės, smakriukas dailus, smulkus, mažas... Ar-gi 
tai nebūtų gražuolė, kuri kiekvieno jaunuolio širdį prie 
savęs traukte trauktų, žavėte žavėtų? Ar-gi tai never
tėtų sužinoti apie ką tokia juodbriuviukė svajoja, ką ji

nai sapnuoja ? Ką jinai jaučia? Ko jinai trokšta?
Žinoma, kad vertėtų.
Ir aš taip sakau ir sakysiu, bet čia ne tame dalykas, 

čia mums eina ne apie Ciliutės veidelius ir plaukelius, 
bet nei daugiau, nei mažiau kaip tik apie jos — sapną.

Bet kuomi gi abelnai imant yra patsai sapnas?
Sapnas yra arba pakartojimas pergyventų mūsų vai

dentuvėje dalykų, arba pergyvenimas įsivaizdinamų ide
alų, troškimų, geidulių, kaipo toksai, kiekvienas sap
nas yra žmogaus gyvenime tam tikrų proto ir jausmų 
veiksnių atspindžiu. Koksai yra žmogus tokie daug maž 
yra ir jo sapnai.

Ciliutė buvo.. . Jeigu nebūtų buvusi, tai nei sapnuot 
nebūt galėjusi.. . bet kas jinai buvo, tai ne taip lengva 
pasakyti kaip kad tamistos manote.

Bet geriausia pradėkime nuo pat pradžių.
a Ciliutė turėjo motiną, o gal būt turėjo net ir tėvą, 
nors apie tai, kaip kurie gan rimti ir pasitikėjimo verti 
žmonės labai abejojo ar užmiršo dėlto, kad kuomet Ci- 
liutę krikštijo, tai net krikštatėviai-podžiai ir kunigas kle
bonas į Ciliutės metrikus įrašė, kad jos motina yra iš Pa
jaujų Kreivablauzdžių Barbė, o apie tėvą, tai neprisimi
nė nei žodeliu.

Toksai dokumentaiis raštas kaip krikšto metrikai, 
turėjo savo svarbą ir buvo skaitomi teisingiausiu doku
mentu. ypač mergaitėms mainant rūtų vainikėlį ant ke
puraitės — tai yra ištekant arba apsivedant. Čilė į Ame-

josios smakrą, o čia tik tvakst su keliu man į pilvą, kad 
rėžš — nei nepasijutau kaip išsitiesiau kaip ilgas ant grin
dų augštieninkas, dar gerai, kad kambaryje be mudvie
jų nieko daugiaus nebuvo. Tai gal niekas nepamatė...

Ir kuom-gi aš ne vyras ? Gražus kad net neatsigerė
si, stiprus — neapgalėsi. Kalbos kaip vandenio, net ir 
šoku taip, kaip moku.. . Ugi unoras panie tego, juk ma
no bobutės teta pas pono grafa virėjo žentą kiaules ganė 
kol į šuninio pagelbininką neįsimylėjo. Tiesa jis pas
kiaus jos nevedė vien dėl to, kad ne jam buvo Dievo ža
dėta, bet ką tas kenkia... Aš vistiek dvarponių veislės 
ir gana. Kaip man rodos, tai kiekvienas pamatęs mano 
barzdelę ir jos dailumą, iš sykio gali suprasti, kad aš ne 
bile kas.

Jis ją pažino.
Kaltabarzdukui besvajojant, prasivėrė šoninės su

klypusios durys ir įėjo kaip pakuli! kuodas susivėlusi Ci
liutė, kuri prie to ponelio jau antri metai šeimininkavo.

Įėjusi meiliai šyptelėjo parodydama kelis nuo škar- 
buto nurudusius dantis ir kyštelėjo galą raudono šlapio 
smailaus liežuvpalaikio, o tuomi tarpu vieną akelę visiš
kai užmerkė, o su antrąja į Kaltabarzduką tik mirkt, 
mirkt — mirksi...

* — Kurių plynių dabar mirksi kaip gyvatė savo vai
kus rydama. Kodėl pietų neneši ant stalo

— Ką neši kad nieko nėra: paskutinę vištą šįryt va
nagas nunešė, karvę žydas už skolas išvedė, miltus pabai
gėme, lašinių biskelis buvo ir tuos katinas po pečka pa
sinešęs suzelnetino, salotas subaigėme, agurkai dar ne
mezga, ridikai neauga...

— Pasikark tu su visais ridikais ir agurkais, 
valgyt noriu kaip šuva.

— Nebėginėk apie mergas, kaip pakvaišęs, 
gaspadorystę, dirbk žemę kaip visi geri žmonės 
nealksi, kaip šuo.

— Von, kad tavo nei smarvės po mano akių daugiau 
nebūtų.

— Ana va, koks ponas ponutėlis. Užmokėk algą ir 
žinokis su savo visu kromu.. . Aš važiuoju į Ameriką.

— Kas ? tu ? į Ameriką ?. .
— Žinoma, kad ne kas kitas.. . Dėdė atsiuntė laivo- 

kartę atsiima manę į Chicagą.
— Laimingos kelionės, o algą gausi kaip kviečius par

duosiu.

O kad tavę bala, nei nepamačiau... kažkas gal
voje maišosi... tai vis tas balius...

— Koksai balius ?
— Nugi tasai didysis, progresyvis...
— Ar tai ir tu į jį ruošiesi?
— Kur-gi nesiruoši. Jau užsisakiau raudoną šlebę 

su geltonais langučiais, rudą skrybėlę su plačiais krijais, 
o ant viršaus kvietka iš kiaulės šerių padabna i šluotą... 
bet ar-gi viską tau imsi ir išpasakosi taip greit.

— Kad rimti žmonės į jų tuos balius ne kaip žiūri. 
Sako, kad tenai geroms merginoms esama nepatartina ei
ti.

— Et, ką čia... rimtų žmonių patarimų žiūrėk, tai 
ir liksi netekėjusi!..

—Kodėl netekėjusi? Juk ir be tos ištvirkėlių gau
jos galima turėti išvažiavimus, balius, kur dalyvauja pa
dorus krikščioniškas jaunimas. Galima tenai sueiti į pa
žintis. .. Įsimylėti... ir apsivesti.. .

— Tai kur tokie išvažiavimai būna, kas juos rengia, 
aš dar pirmą kartą girdžiu.

— Rengia Lietuvos Vyčiai, rengia Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos kuopos ir kitos katalikiškos organizaci
jos...

— Gerai, kaip bus toks išvažiavimas, pranešk ir man 
važiuosiu ir aš, o dabar sudiev.

— Palauk nebėgk, eiva į bažnyčią ant pamokslo, šian
dien kunigas misijonierius aiškina apie moterims žinoti
nus

ŠVIEŽIENA Iš LIETUVOS.
TIESIOG IŠ LIETUVOS

— KAUNO.

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

MES .PARDUOSIME 35 
RŪŠIŲ PO VIENA KIEK

VIENOS UŽ $1.00
Jų parvežė aprubežiuotą 

skaitlių ir jau nemažai par
duota. Pasiskubinkite su 
užsakymais.

spalvuotTpaveikslai
IŠ LIETUVOS.

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.

rą, 
bet, 
tą ir be jo pasakymo jau senai žinau.

— O gal p asakys ką tokio ko tu nežinai, nei negir
dėjai? — Eiva ir gana, bene čia ilgai...

— Kad jau taip nori, tai galime ir nueiti.. . dėl ma
dos. ..

— Gerai, eiva.
TIKRAS SAPNAS.

Po misijos pamokslo Ciliutė parėjo namo gan užsi
mąsčiusi. matyt, kad bažnyčioje išgirdo ką nors svar
baus. kas sujudino jos protą, sąžinę ir širdį.

Vakarienės pavalgiusi, eidama gult Ciliutė atsiklau
pusi pradėjo poterius kalbėti, net šeimininkė nustebo tai 
pamačiusi, bet iš mandagumo nieko jai nesakė, tik šir
dyje pamąstę: “Duok Dieve tai kūtvėlai dvasią šven
tą, bene atvirs ant gero kelio ir bus žmogumi.”

Užmigo Ciliutė ir sapnuoja: Rodosi jinai eina Lie
tuvos vieškeliu abipusiai javai, vėjo pučiami, juruodami 
linguoja, gegutės kukuoja, lakštingalos gieda, vyturėliai 
aukštai padangėse kabodami sparneliais plasnodami čir- 
virendami gieda, putpelės javuose putpeliauja, griežlės 
pievose grieždamos gerkles plėšia, varlės prūduose ir tven
kiniuose kvarkdamos baltkriaunuoja, net varnos giraitė
je ir tos rodosi taip meiliai ir maloniai kvarksi, kad ta
rytumei dangaus muzykę girdi.

Vėjalis pučia, nešdamas skanų įvairių žolelių kvaps
nį ir meiliai maloniai veidelius glostydamas tarsi myli
masis bučiuoja. Miela, ramu, malonu... linksma...

Saulutė kaitina iš pat aukštumos iš pačių pietų. De
besėliai kur ne kur padangėse išsibarstę vėjo gainiojami 
lekia.

Staiga dangus apsiniaukia aptemsta, trenkia per
kūnas po perkūno, maišosi dangus su žeme, viskas aug- 
štyn kojomis virsta, didžiausi makalienė darosi, o iš tos 
makalienės išlenda senas, šlubis velnias ir išsišiepęs ki
ša plakatą su užkvietimu ant baliaus, kaip tik tokį pla
katą kokį Snarglius jai nesenai buvo davęs.

Jau jinai rodos ima tą plakatą, o velnias šypsosi ir 
savo ilga uodega apsukęs apie jos kaklą traukia ją kar
tu su savimi į pragaro dugną, kur smalos katilai verda 
ir baisiausi liepsna liepsnoja. O tos dūšelės cypia, kau
kia. garbiniuotus kuodus nuo savo galvų raudamos ir mil
tuotus veidus kruvinais nagais draskydamas.. . o visos 
šaukia: eikšia eikšia ir tau, užteks šilumos ir karščio, ir 
tau jau čia vieta priruošta...

Pabudo. Jaučia kaip širdis iš išgąsčio skubiai pla
ka, kaip šaltas prakaitas kaktą išpila.

Pradėjo galvoti. Į ką-gi aš pavirtau ? Buvau Lietu
voje vargdienėlė, bet buvau dora mergina. Skriaudė ma
ne kas tik norėjo, bet mano širdis buvo rami, nes buvo 
nekalta... Ne, nevisuomet buvo nekalta!.. Suėdė pik
ti žmonės mano nekaltybę ir buvau benutolstanti nuo do
ros ir teisingumo kelio, bet neilgai.. . Vėlbėgau prie šal
tinio, kurs visokias kaltybes nuplauja ir juodžiausią der
vą taip išbaltina, kaip žiemos sniegą. Bažnytėlėje atras- 
davau prarastą ramybę, ir sustiprindavau spėkas nau
joms gyvenimo audroms ir kovoms. Taip buvo Lietuvoje, 
o dabar į ką aš pavirtau?

Ačiū Dievui, kad draugė vakar įvedė į bažnyčią ant 
misijų pamokslo....

O gal tai tyčia Viešpats manę paieško. Ir apsiverkė 
gailibmis ašaromis apgailėdama visas savo gyvenimo nuo
dėmes ir klaidas, tvirtai prižadėdama daugiaus į jas ne
grįžti. ..

Ciliutė savo pasiryžime ištvėrė. Šiandiena mes ją 
matome viena iš veikliausių katalikiškose organizacijose 
veikėjų. Jos vardas yra plačiai žinomas ne tik savo mies
te, bet ir visoje plačioje Amerikoje. Jau kelintas metas, 
kaip Ciliutė ištekėjo ir turi keletą vaikučių, kuriuos au
gina Dievo baimėje ir leidžia į katalikiškas mokyklas.

Sau gyvenimo draugą Ciliutė sugriebė ne arklių uo
degomis ir miltuotais žandais, bet savo darbštumu ir tei- 

į singumu, kuriais po savo ant gero kelio atsivertimo atsi- 
— Ciliutė palauk! — sušuko, Geručių Onutė ir nu- žymėjo.

Bet ar daug tokių yra?

III. 
AMERIKE.

— Balius! balius! balius!. .
Šūkavo gatvėj apgarsinimus nešiodamas Skernogių 

Snarglius ir stengėsi kiekvienam praeiviui Įduoti apgarsi
nimą, ant kurio buvo šis tas parašyta ir kunigus pašie-

riką išvažiuodama nepamiršo to dokumento formališką pįanfį gavo turiniu gan riebi karikatūra.
kopiją atsivežti su savim, bet tėvo kaip neturėjusi taip 
ir neturėjo.

Apie tai niekam nesigirdavo, nors po sekretu sakant 
ir tų metrikų niekam nerodydavo, ypač nuo to laiko, kuo
met peržengė Kristaus amžiaus metelių skaitlių.

Ko ta Čilė savo gyvenime nematė? Buvo piemenė, 
antrininkė, pusmergė, mergina, norėjo būt net ir mote
rim, bet kol kas dar to atsiekti nesuspėjo, o kodėl ir 
kaip tai apie tai pakalbėsime toliaus.

Dabar iš eilės eikime prie vieno iš Čilės idealų dėlto 
kad tas mums bus iš dalies reikalinga dėl aiškesnio toli- 
mesnių dalykų supratimo. *

II.
PA G YRI Ų K AL TA B A RZD UKA S.

Nors apie Ciliutės išvaizdą kol kas mes dar neturi
me nei mažiausio supratimo, o apie josios preikšą nežino
me nei to tiek, bet kad jo kaip kurie darbai ne ką ski
riasi nuo ožių idealų (žinoma, jei tik ožiai gali idealus 
turėt), tai mes su juomi pažintį pradėkime nuo aprašy
mo jo barzdos kaipo ožio ypatingiausios žymės.

Kaltabarzdukas turėjo barzdą ne taip kaip šluotą ar 
kaip vėtyklę, bet visiškai prastą. Augo pluokštelis pašiu
rusių rusvai-rausvų gyvplaukių plaukelių ant pat smakro 
galo ir viskas.

Kitas vyras tokios susnabarzdės būtų nei pusę die
nos ant savo smakro net nei už pinigus nelaikęs, bet ne 
Kaltabarzdukas.

Jam toji barzdelė buvo viskas: džiaugsmas, links
mybė, fanaberija, išdidumas, meilė, jo vyriškumo įsi- 
vaizdinimo ženklas. Jis taip su ja susigyveno, kad net 
ir kiti visi kitaip Kaltabarzdžio neįsivaizdindavo, kaip 
tik su nusususia barzdele, o tą barzdelę vėl kitaip nesu
prasdavo kaip tik ant Kaltabarzduko smailaus smakro at
sikišusio galo. Ir po teisybei juodu vienas kito buvo ver
ti — jis barzdos, o barzda jo.

Tai tą savo numylėtą apšepusią barzdelę Kaltabarz
dukas meiliai rankomis glamonėdamas glosto ir po vieną 
plaukelį su dviem pirštais suimdamas pešiodamas lygi
na. .. tampo...

Ar jisai taip sau bovijasi ar rimtose mintyse skęsta, 
sunku yra atspėti. Staiga nei iš šio, nei iš to pradėjo 
visa gerkle beprotiškai juoktis: “Cha, cha, cha, tai kvai
lė merga... Prilygino mano barzdelę... Tfu! kad ji ne
sulauktų. .. girdi kaip Sroliuvienės... liepsnabarzdžio pei
sai.”

Kad čia nors bala degtų, aš jai vistiek nedovanosiu... 
Kas tai matė taip ant juoko laikyt bajoro... barzdą.

Čia vėl meiliai pervedė su rankomis vieną ir kitą kar
tą barzdelę glostydamas galu liežuvio lyžtelėjo lūpas, akis 
aukštyn pakėlęs atsiduso ir valandėlę pamąstęs taip to
liaus tęsė:

— Ar tai girdėtas daiktas, kad ir vakar, aš ją norė
jau pabučiuoti ir jau mano lūpos nuo jos lūpų buvo vos 
per pusę colio, jau pajutau, kad mano barzdelė pasiekė tvėrusi už rankos pradėjo sveikintis labai draugiškai.

Tuom tarpu iš stockyardų grįžo kelios merginos, ku
rių tarpe buvo ir mums jau bent kiek žinoma Ciliutė.

Snarglius rankove raudoną nosį apsivalęs priėjo ir 
prie jų ir joms įteikė po vieną apgarsinimą dar pridėda
mas, kad tai būsiąs balius vienas iš didžiausių ir progre- 
syviškiausių.

Merginos už plakatus pasakė ačiū ir jau pienus savo 
galvelėse darė kaip to baliaus proga pasinaudojus susi
griebti bent kokį vaikiną. Vienai galvoje maišės šlebės, 
jakutės, žiedai, karoliai, špilkos; kitai saldainiai, vy
nas, alus, likieriai, o dar kitai net dievai žino koki keis
tumai po galvelę skrajojo.

Ciliutė ir-gi svajojo apie balių. Reikia žinoti, kad 
Ciliutė jau 5-tas metas, kaip gyvena Amerikoje, jau ji 
ne grinorka, bet sena amerikonka. Jau moka keletą ame
rikonišku žodžiu imaišyt i lietuviškus sakinius. Moka 
šlebę nešiot taip ilgą, kad nelabai kelius teuždengia, mo
ka kaip ant savo veidelio sutalpyt pusantro svaro miltų 
ir kaip iš savo randourudžių neperdideliausių plaukų ant 
galvos padaryti tokį suveltą ir sukedentą kuodą, kad ne
žinodamas vargu begu atskirsi į ką tai panašu ar į avies 
pasturgalį, ar į susivėlusią Lietuvos žydelio barzdą ar į 
nutriušusį garnio seną lizdą.

Tas viskas daroma atkreipimui į save vaikinų domos 
arba tiesiog sakant, kad vaikinai greičiau pastebėtų, kad 
še va aš ne bile kas, imk manę, nes aš iš visos 
noriu ištekėt, ir tai noriu tuojaus.

«

Kiek tai buvo vargelio išsirengti į tą balių.
Toms, kurios turi motinas, tetas, dėdienes, 

devynias sukibusios šūkavo, raitė, svilino, pašė, 
kuodus ir dabino šlebes, kad tik padaryt dukrelę 
ne į žmogų, bet į kokią tenai baidyklę kuoduotai, raguo
tai uodeguotą ir kitonišką negu kad visos kitos jos drau
gės yra, ir žinoma savo tikslo atsiekdavo.

Bet ir tos, kurios neturėdavo nei motinu nei tetų nei 
dėdienių ir tos stengdavosi nuo anų išdykėlių neatsilikti. 
Kiekviena dabinosi palei savo skonį, išgalių ir dailumo 
supratimą.

Ne viena vietoje savo gražių geltonų kasų užsidėdavo 
juodos kumelės suraitytą uodegą ir tą kuodą prismaigiu- 
si devyniomis galybėmis įvairių žibučių didžiavosi kaip 
povas, uodegą pastatęs, manydama, kad jau dabar jinai 
yra už visas gražiausia ir kad visi vaikinai prie jos turi 
kibti kaip muselės prie medaus.

Visos tos ir šimtai toms panašių įvairių keistenybių 
ir kvailių kvailiausių bezdžionavimų ir pamėgdžiojimų 
nuolatos galima pastebėti Amerikos lietuvaičių tarpe, o 
ypač prieš kokį nors balių ar išvažiavimą kuomet prie jų 
nuoširdžiai rengiamos!, taip buvo ir šiuomi kartu.

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.

Skubėkite su užsakymais. 
“DARBININKAS,” 

244 W. Broadwav, 
So. Boston, Mass.

MŪSŲ PASIŪLIJIMAS.
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 
patų.

Jie yra gyviausia mūsų 
merikiečių lietuvių dalis
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 “Kalen
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 $5.00i

Siųsk apgasinimo kopiją 
tuojaus, kad užtikrinus vie
tą šiuo adresu:

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.
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J LIETUVIUS.
(Šitos eilės iš Lietuvos atvežtos).

Kada Lietuviai susipratę
Stos drąsiai prie rimtos veikmės 
Ir žengs pirmyn, miegus nukratę: — 
Galybę jų kas pergalės?

Aušra auksinę šviesą sėja:
Jau beg’ šalin tamsa nakties 
Jau laisvė švinta, — jau didėja 
Viltis laimingos ateities.

Gana Lietuviams pančius nešti; 
Gana tarnauti svetimiems!
Jau* laikas vergo jungą mesti 
Gyvent jau laikas mums patiems!

Pirmyn Lietuviai, vyrs į vyrą, 
Suspietę jiegas vienumon 
Sujungti siekiu, meile tyra, 
Keliausim ateitin šviesion!

Kas augšto tikslo nesuprato. 
Tas gaudo vėjus apgaulių: - 
Už idealą šmėklą stato 
Klajoja tarp klaidžių kelių.

Ne šmėklos mums širdis vvlioja 
Ir ne tušti tik burbulai
Nes mums tiesa už vadą stoja 
Ir mūsų šviesūs yr’ keliai!

Tėvynė, Dievas ir brolybė
Toks idealas kviečia mus!
Dora, gerovė ir liuosybė
Štai mūsų obalsis gražus!

Kas purvą mėgsta, purve guli. 
Tasai purvyne ir supus: 
Turės kvailystę už bičiulį 
Paspirti koja vertas bus!

Kur savymeilė krauna guolį 
Ten perankšta: siaura širdis; 
Brangina žodžiais brolis brolį 
Vienok jam duobes rausia vis.

Vienvbėn, vyrai, susispieskim! 
Rankas paduokim viens kitam! 
Širdyse karštą meilę žieskim! 
Tarnaukim siekiniui augštam!

Ar mes mažai tesusipratę?
Ar idealas negražus?
Ar permažai mes vargo matę?
Ar darbas dar baugina mus?

Lietuvio juk karšta krūtinė, 
Lietuvio delną juk stipri; 
Valia Lietuvio geležinė, 
Mintis nesudrumsta, šviesi!

Mintis kilni, augšta, protinga! 
Kas dvasios lėkseną supras? 
Kaip vėjas ji liuosa, galinga, 
Ji pašiepia laikų audras!

Entuziazmas kalnus griauna! 
Dvasia aru į dangų lėks, 
Žabangų ji sutrins kariauną 
Vainiką pergalės pasieks!

Krūtinėje širdis plasnoja 
Ir verda kraujas vilnimis
Ir jausmai ugnimi liepsnoja 
Ir drąsa žib’ skaisti akis!

I
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MŪSŲ SPORTELIS.
Aš mergelė, kaip roželė, 
Už visas gražiausia. 
Skaisti šviesi, žvali, tiesi, 
Visi} mylimiausia.

Kas pamato, tas pasako, 
Kad aš nebet koki 
Anglikaitė, žvdelkaitė, 
Šioki ir kitoki.

Ant kampelio, prie žydelio 
Moku pastovėti.
Ir šaipytis ir kraipyti, 
Galvą sukinėti.

O tepylų ir dažylų 
Niekuomet netrūksta.
Nuo veidelių ir skruostelių 
Byra, krinta, rūksta.

Man vaikinų, kaip jurginų 
Keli milijonai.
Aplink sukas, vis Leibukas 
Ir italijonai.

Šokti veda, kendžių žada, 
Užfundyt ketina. 
Pabučiuoja, pamyluoja, 
Meiliai apkabina.

Taip gyvensiu, kol pasensiu, 
X iekad netekėsiu.
Patol lauksiu kol sus Trauksiu 
Kampe su pelėsiu.

Aš mužikų raudonikių 
Negaliu apkęsti.
') žydeliai rudbarzdėliai 
Visai nežad vesti.

t

U. Gudienė.

AR SUPRAS?..
jautri širdis ir jausmai mano. 

Ar jau paguodos nesuras ?. . 
Nors arti manęs draugai gyveno. 
Bet mano mintis ar supras?..

O

Ginklianiškis.

Aš skleidžiu jausmus savo krutinės 
Aš skleidžiu jausmus iš širdies; 
Krūtinė trokšta meilės ugninės, 
Bet ją surasti kas padės ?! —

O draugai mano, tie artimieji, 
Manės negali jie pažint
Ir blaivių gėlių žiedai gražieji 
Negali meilės atgaivint...

Tos mano skaisčios brangios idėjos 
Ar-gi jums jausmų neužgaus, 
Veltui troškimai karštieji liejos. 
Kai kaitra saulės be lietaus.

Nors dvasia ieško vis meilės peno 
Vienok ant žemės ar suras —
O draugai visi, brangieji mano, — 
Ar mano mintis jie supras?..

KAREIVIŲ DAINA.
Tautos vėliavą iškėlę,
Mes į kovą iškeliausim;
Savo mielą Tėviškėlę
Gint nuo priešų nepaliausim.

l

DRUSKA.
• v

NAUDINGI PATARIMAI.

Tėvynė, žemė apdangstyta 
Tėvų vargais, garsiais darbais 
Ir bočių krauju apšlakstyta, 
Išpuošta tyliais jų kapais!

Tėvynė savo sūnus šaukia 
Geidauja meilės veikalų;
Sukilkit: kraštas jūsų laukia 
Vadina prie darbų rimtų.

Tėvynės meilė lyg sparnuota 
Šviesios šaltinis pažangos 
Ji tiesia kelią spinduliuotą 
Į šalį laisvės ir tiesos.

Kur meilė saldžiu jausmu trykšta 
Kur mylinti draugų širdis
Ten veido džiaugsmas nenuklysta 
Ten augštos mintys šviečia vis.

Trispalvis ženklas mus vilioja 
J šalį laimės ištikros 
Lietuvos vytis plevėsuoja 
Ir skelbia ateitį šviesos.

Pirmyn Lietuviai! Lai galingu 
Mums džiaugsmu sudreba širdis... 
Kad ir Lietuva bus laiminga 
Liuosybės ir tiesos šalis!

■i
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Pirmyn į kovą, pirmyn! )
Priešą vysim šalin ) 2 kartu.

Mes, kareiviai, esam jauni, 
Tiek daug turime tvirtybių, 
Mūsų Tėviškė taip šauni 
Turi tūkstantis gerybių.

į

Pirmyn į kovą, pirmyn! )
Priešą vysim šalin ) 2 kartu.

i

Mes Lietuvą išvaduosim
Nuo priešų, visų skriaudikų, 
Iš jos vežti nebeduosim 
Kruvinų mūsų skatikų.

Pirmyn į kovą, pirmyn! )
Priešą vysim šalin ) 2 kartu.

Lietuva perdaug kentėjo, 
Daug vargelio ji išvydo, — 
Tautos šventės jai atėjo, 
Laisvės obalsis pasklydo...

Pirmyn į kovą, pirmyn! ) 
Priešą vysim šalin ) 2 kartu.

Kaunas,
Liepos 20 d. 1919 m.

(“Kariškių Žodis”)

?»

Petras Biržys.

Vienas iš reikalingiausiij 
daiktij mūšį] gyvenimui yra 
druska. Be druskos yra ne
skanus kiekvienas valgis. Nors 
ir cukrų kuriame maiste nau
dojame, bet daug kartų ten 
vartojama ir druska.

Druska yra kasama iš že
mės, arba graiboma iš kaiku- 
rių ežerų arba marių dugno, 
kur guli susigrendę druskos 
sluoksniai. Kai-kur galima ra
sti ir šaltinius tekančius sū
raus vandenio, prie jų yra į- 
taisyti druskos išdirbimai. 
Druskos užtektinai veik visos 
šalys turi, nors jos “gatun- 
kas” kai-kiek mainosi.

Druskos naudingumą, mok
slo vyrai prie labai daug daik-1 
tų priskaito.

Druska sergsti nuo puvimo 
visokią mėsą, žuvis; ir šiaip 
jau kitokias valgomas daržo
ves, agurkus, grybus ir tt.

Druska priduoda valgio no
rą ir skonį.

Druską ištirpinus vandeny
je, gargaliuojant apvalo b.ur- 
ną ir gerklių .

Druskuotas vanduo sudrūti- 
na gomurį, dantis baltina ir 
prašalina negardu burnos kva- 
PQ-

Galvos skaudėjimas dažnai 
prašalinamas, jei druskos ant 
liežuvio užsipylę palaikysime 
kokią 10 minučių.

Nuskintos gėlės, įdėtos į už- 
sūdytą vandenį daug ilgiau už
laiko savo gražumą, ir taip 
greit nevysta.

Sąnariams rankų ar kojų su
skaudėjus, druska vandenyje 
ištirpyta trinant dažnai pri- 
gelbsti.

Atsišaldymas, drugys ir pa
našios negalės susimažina, o 
kartais visai išnyksta, jei su- 
uosčius po truputį žiupsnį 
smulkios druskos. L’ostoma 
taip kaip taboka.

Graužimas skilvyje, arba vi
durių nemalimas, gydosi ge
riant užsūdytą šiltą vandenį.

Druskuotas vanduo dažnai 
atgaivina žmogų apalpusį 
nuo susižeidimo, arba kitokių 
atsitikimų.

Dažnai, sūrus vanduo su
stabdo kraujo plūdimą iš opos 
ir nėra pavojinga.

Silpnas ir nuvargintas akis 
atgaivinama, mazgojant su už
rūdytu šiltu vandeniu.

Daugelis kalbėtojų, giedo- 
rių, plauja, gargaliuoja gerk
les su užsūdytu šiltu vande
niu, tuomi sustiprina savo bal
są.

Plaukų, galvos mazgojimas 
su užsūdytu vandeniu, turi 
dideles pasekmes; galva užsi
laiko švari, plaukus sudrūti- 
na, o dažnai sulaiko jų slinki
mą.

Riešutus, ar kitokius kietus, 
ar sunkesnius daiktus, visuo
met reikia valgyti gerai užsū 
džius.

Dar sakoma, kad druska y- 
ra didė pagelba nuo įkandi
mo kokio pavojingo vabzdžio- 
vabalo.

Su druska galima greičiau 
atliuosuoti sušalusius vandeni
nius vamzdžius (paipas).

Sakoma yra, kad su druska 
galima ir ugnį apgesinti, jei ko 
kito taip greit nesugriebus.

Gerai užsūdytas vanduo, pri- 
gelbsti nelaimėje užsinuodi
jusį.

Žiemos laike, skalbėjos nau
doja išplovimui drapanų sūdy
tame vandenyje, sako, kad be- 
džiūdamos drapanos nesušąlą.

Matome, kad druska ant 
žmogaus gyvenimo turi didelę 
įtekmę. Ir veik visame pasau
lyje, visų tautų ji yra varto
jama.

Bet tikrai, kad druska, tai y- 
ra labai gera Dievo dovana pa
saulio žmonėms.

J. V. Kovas.

Kaip išimti aliejaus arba 
dervos plėtmą.

Jei turi suteptą drapaną 
(tik ne šilkinę) su aliejum ar
ba kitokia derva, o gal jau į- 
sisenėjus, išimsi šitaip: sutep
tą drapanos daiktą ištiesk ant 
storo popierio ir tą daiktą iš
tepk gerai su sviestu, tegu pa
būva kelias valandas, tuomet 
lengvai pamuilavęs su šepetu
ku ištrinkie ir vandeniu iš- 
plaukie, plėtmas pražus. Tai 
darydamas, daryk pasitiesęs 
ant lentutės, kad nesuraukšlė- 
tum suteptą vietą drapanos.

Kaip užlaikyti sidabrinių 
K daiktų blizgėjimą.

Sidabrinius daiktus, būtų 
daug geriau, kad juos neplau
ti muilintam arba kitokiame 
šarme, nes tas naikina jų pir
mąjį blizgėjimą.

Karštam vandenyj numaz
gok, per kitą karštą vandenį 
perplauk ir tuoj šluostyk su 
švelniu skaruliu. Tuomet jie 
nepages.

Jeigu jau per ilgą laiką lyg 
apsineša, apsitraukia; tuomet, 
paimk švelnų skarulį, arba 
“flaneles” pasimiltuok trupu
tį kreidos milteliais ir nutrink, i 
išrodys kaip nauji. Laikyk vi
suomet sidabruotus daiktus 
sausai.

Kaip rašalo (atramento) 
plėtmus išimti.

Geriausiai yra su rūgščiu 
pienu, bet jei neturi bent ko
kio pieno, suvilgyk su vande
niu ir ištrink tą daiktą su cit
rina (lemon), paskui su šlapia 
druska pasivilgęs skarulį 
trink; geriaus būtų su šepe
tuku tryti, nes suvis nepasi- 
žaid^ia suteptas daiktas. Pa
trynęs tą daiktą, išplauk van
denyje; jeigu dar liko, atkar
tok ir vėl taip-pat, bet tai da
rydamas, nesiskubink; turėk 
atydą, kad tą vietą trindamas 
neištampytum; povaliai geriau 
padarysi, o plėtmas prapuls. 
Gali ir šilkinę drapaną tokiu 
būdu mėginti, bet povaliai, 
kad netampytum.

Geriausiai yra išimti šitaip:
Staltiesę, ar kitokią drapa

ną, sumirkyk gerai karštame 
vandenyje, žinoma tą vietą, 
kuri suteršta. Ant blekies už- 
degkie geltonosios sieros ir ant 
tos liepsnos sušlapytą drapaną 
laikyk, kad plėtmas būtų ties 
liepsna, taip augščio kad ne
užsidegtų, o tik kaistų; garu 
plėtmas išgaruoja.

Tai darykie lauke, nes siera 
•deganti yra labai tvanki.

Šie patarimai yra užtikrina
mi, nes aš pats jau jais mėgi
nau.

J. V. Kovas.

Valymas baltų zomčinių 
pirštinių.

Vis tik daryk nesiskubinda
mas, o darbas pasiseks. Susi- 
šildyk saldaus pieno, neužvi- 
ryk; į pieną įtrink gįerai skai
staus balto muilo. (Pieno gal 
jūti pusė kvortos). Į tą pie
ną įplak vieno kiaušinio trynį 
ir indėk truputį “eterio” (jo 
gali gauti vaistinėj). Kada jau 
ras tavo maišai ienė prirengta, 
skalbkie pirštines šitaip:

Užsimauk ją ant rankos ir 
trink palengva tuo skystimu, 
pakol matysi kad jau suterši
mas sumažėjo, tuomet gražiai 
padėkle išdžiūti.

Baltos pirštinaitės nepajus 
nuo šito, ir šikšna bus graži ir 
minkšta, kaip nauja.

Jeigu kas įlenda į ausį.

Pasitaiko tokie nemalonūs 
atsitikimai, kad įlenda kas į 
ausį; skruzdė, blakė, svirplys, 
blusa ar kitoks vabalėlis. La
bai nemalonu, kai jis kruta- 
-burzda po ausį. Pirmiausiai 
įšvirkš į ausį valgomos alyvos, 
kad jį prigirdyti, o paskui 
plauk su vasardrungniu van
deniu, ir išplausi visa, kas 
ausyje buvo.

Visa tai daryk su atvda.

Dvasiškas Vadovas — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 AVestminster Avė 
Detroit, Mich.

Pirmininkas — 
Pranas Virak’s,

244 AV. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė, 

1 Grime St.,
So. Boston. Mass.

j Sekretorius —
A. F. Kneižis,

244 AV. Broadvvay,' 
So. Boston, Mass.

Iždininkas —
Jonas Glineckis,

277 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston. Mass.

B. Morkaitė,
145 Main St., 

Athol, Mass.
J. M. Bakšys — 

St. Bemard’s Seminary, 
Rochester. N. Y.

Kontrolės Komisija — 
Kun. K. Urbonavičius.

50 AV. 6-th St., 
So. Boston. Mass.

Kun. P. Juškaitis,
40 York St..

Cambridge, Mass. 
Vladas Jakas,

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass.

Literatiškoji Komisija — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 AVestminster Avė., 
Detroit. Mich.

Kun. I\. Urbonavičius. 
50 AV. 6-th St.. 

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 AV. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

Pranas Virak’s.
244 AV. Broadvvay, 

So. Boston. Afass.
Kun. J. J. Jakaitis ,

41 Providence St..
AVorcester, Afass.

Kaip išimti iš baltų drapanų 
vaisių plėtmus.

Kaip nuo kuriij vaisių, susi- 
teršia baltieji audiniai ir labai 
sunku išimti.
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AM. L. R. K.
FEDERACIJOS 

VALDYBOS 
ADRESAI.

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, III. 

SEKRETORIUS — 
Kun. F. Kemėšis.

381 AVestminster Avė., 
Detroit. Mich.

“DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

žinomi pranešam Grand Rapldn. 
Midi, ir aplelLnkčs lietuviams, kad 
JUOZAS MARGĖMS įgaliotas užraBl- 
nėtl laikraštj “Darbininku” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas: 

JUOZAS MARGELIS.
544 Myrtle St, Grand Rapids, Mich.

‘ Išsirašykite iš “Darbi
ninko” laikraščių iš Lietu
vos. Vž dolerį gausite gerą 
jų pluoštą.

Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS 

DEKLEMATORIUS.
Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dekle- 

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 centu.
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00. 

“DARBININKĄ S,” 
244 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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KAIP DABAR ATRODO LIETUVA.

“DARBININKAS” 
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per. Published every Tnesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joeeph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
rlation of L&bor.

SUBSCRIPTION KATES-
Yearly ...........................................S3.OC
Boston and suburbs...............4.00
Ji'oreign oountries yearly__ _ 4.2c
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“Entered as second-class mater Sept

22, 1915 at the post office at 
Boston, Mass., under

(Pradžia ant 1-mo pusi.) 
riai už prasikaltimą, nubaudė.

Kapitonas Junkur’as iš pa
sipiktinimo norėjo apsivilkti 
ir bėgti ant gatvės karininkui 
jo žiaurumą nurodyti, bet su
silaikė. Ant rytojaus prane
šėme vienam štabo karininkui 
kad tokie žiaurūs dalykai Lie
tuvoje sau vietą suranda.

Lietuvos Valdžia tam tikrais 
įsakymais kūno bausmes už
draudžia ir kaltininkams yra 
skiriama sunki bausmė. Laik
raščiuose Lietuvos valdžios 
pareiškimai tuo reikalu buvo 
tilpę. Bet atsiranda iš valdi
ninkų ir khrininkų tokią, ku
rie senu rusišku papročiu sau
valiauja ir mūsą tautą teršia.

Tik gerai, kad jų nedaug yra 
ir Lietuvos valdžia deda visas 
pastangas tokiems blogiems 
papročiams galvą nukirsti.

Jaunesnioji karininkų ir 
valdininkų karta šviesi, pra
kilni, bet tie, kuriems teko 
prie rusų tarnauti, rusiškų in- 
pročių nemažai lietuvių gyve- 
niman stengiasi inbrukti.

Lietuvos valdžia ar jinai 
bus dabartinėje sąstatoje ar 
naujoje blogumus iš mūsų tau
tos prašalins ir savo tėvynai
nių darbais galėsime pasi
džiaugti. Lietuviai yra demo
kratais ir viršų paims geri 
monią instinktai, blogiems 
:elią užkirsdami.

Jonas E. Karosas.
the Act of March

3, 1879.” Iš DARBININKŲ JUDĖJIMO AMERIKOJE.
VISIŠKAI PRALAIMĖJO.
Bostono policistai streiką vi

siškai pralaimėjo. Tas jau vi
sai aišku. Nauja pųlicijos jė
ga jau sudaryta ir sustreika
vusieji niekur neturi užtary
mo. Dabar Bostone valstijos 
sargyba nuolatai mažinama. 
Kareivių, gatves patruliuojan
čių vis mažiau matosi. Veik 
kasdien jų skaičius mažinasi. 
Policijos jėga skaičių jau to
kia, kokia buvo Bostone prieš 
streiką. Tik ji nėra išlavinta 
ir todėl kareiviai dar tebtalki- 
ninkauja jai.

Bostono policistai streiką 
taip pralaimėjo, kaip kaizeris 
karę.

Prieš policistus griežtai pa
sistatė plačioji visuomenė. Be 
visuomenės pritarimo streiko 
veik nelaimėsi.

Bostono policistų streikas 
buvo pakėlęs du svarbiu daly
ku. Vienas buvo tai tas', ar 
policistai turi teisę streikuoti. 
Antras, tai ar jie turi teisę 
prigulėti prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

Amerikos rimtieji liberalai 
pasirodė esą priešingi ir poli
cistų streikui ir policistų dėji
mui si prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Taip rašė “The 
New Republic,” kurs yra A- 
merikos liberalų laikraštis. 
Savo idėjose ir socijalės re
formos klausimuose tas laik
raštis yra labai radikalus. Bet 
priešingas ir policistų streikui 
ir jų jungimuisi su Amerikos 
Darbo Federacija.

KATRIEMS GERIAU 
PASISEKS.

So. Bostone susitvėrusi s ben
dras komitetas pasibriežė su
rinkti per spalio mėnesį $100.- 
000. Liberahj Nepr. Fondas 
pasiryžo surinkti tiek pat vi
soje Ameerikoje per vieną sa
vaitę. Kas-žin katrie labiau 
priartins prie tikslo!

AMERIKOS KOMUNIZMAS, 
(seka)

Kaip augščiaus matėme jo- 
gei tik tarpe mažos saujalės 
šekerių komunizmas tėra 
praktikuojamas šioje šalyje. 
Labai daug pasišventimo nuo 
jų reikalaujama. Tokio pasi
šventimo vargiai bo norėtą 
mūši} laiką komunistai-socia- 
listai praktikuoti. Be tikėji
mo, nebuvo ir drąsiai galima 
tvirtinti, kad nei nebus gali
ma pasišventimas, sutikimas 
ramybė ir kitos doros gyveni- 
man vykinti. Apart šekerią A- 
merikoje buvo dar ir yra ir 
daugiau komunistų. Todėl 
dabar į kitus prisižiūrėkime.

Pačioje pradžioje devynio
likto šimtmečio būrys komu
nistų iš Vokietijos atvyko į A- 
meriką. Jie apleido Vokietiją 
delei religišką persekiojimą. 
Jie vadino save “Harmonis- 
tais.” Jie apsigyveno Econo- 
mv netoli Pittsburgh ’o, Pa. 
kur ir vėliausiais laikais gyve
no. Ją pirmu vadu buvo Jur
gis Rapp, sumanus valdytojas. 
Pradžioj jiems puikiai klojosi 
gyventi krūvoje po komuniz
mo sistema. Netruko pratur
tėti. Net apie 40 milijoną do- 
lerią nuosavybės turėjo. Na
rių skaitlius siekė virš tūks
tančio. Bet dabar jų Econo- 
my, Pa. vos randasi apie ketu- 
riasdešimts ir visi jau pasenę. 
Jauni neprisideda prie ją. Aiš
ku jogiai ją gyveninio dienos 
jau suskaitytos. Pradžioj jie 
ženydavpsi; ale vėliaus paty
rę jogiai celebatas yra daug 
augštesnis gyvenimo laipsnis, 
liovėsi. Gyveno kaip broliai

CHICAGO, ILL.

Spalio 5 d. LDS. 25 kuopos 
įvyko mėnesinis susirinkimas, 
tuojaus po pamaldų. Susirin
kimą atidarė, pirmininkas V. 
Jodelis. Malonu, kad mūsų 
kuopos narys pagrįžo iš ka
riuomenės Antanas Petrulis. 
Toliaus perskaityta protoko
las ir nutarta partraukti lie
tuviškų paveikslėlių ir atviru
čių, kurių randasi “Darbi
ninke” iš Lietuvos parvežtų ir 
pardavinėti.. Toliaus nutarta 
surengti vakarėlis dėl namo 
“Darbininko” naudos. To
liaus duotas įnešimas par
traukti kelioliką “Darbinin
ko” numerių ir pardavinėti ir 
kalbinti kad daugiaus laikraš
tį “Darbininką” užsirašinėtų. 
Priederystė kiekvieno nario 
būti kaipir agentu. Tas dar
bas pavestas susižinoti su 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ administracija 
ir partraukti keletą ekzem- 
pliorių.

P. V.

PRANEŠIMAS.
Kadangi ateinantį panedėlį 

pripuola Kolumbo Dienos 
šventė, tai utarninko numeris 
neišeis.

su seserimis. Jų komunizmas 
yra laikomas dale jų religijos. 
Jie nusižiūrėjo į katalikus vie
nuolius, bandė nelyginant vie
nuolišką gyvenimą vesti.

Vokiečiai šioje šalyje įstei
gė taip-gi ir kitose vietose ko
munistiškas draugijas, kurios 
net ir po šiai dienai laikosi. 
Jos randasi Ohio valstijoj, 
Zoar mieste; ir Iowa valst. 
Amana mieste. Jie neužlaiko 
celebato. Gyvena ženoti. Ale 
jie netiki į kares. Negal tar
naut kariuomenėje. Jie valdo 
didelius žemės plotus. Turi 
savo abelną iždą. Religija pas 
juos stovi pirmoje vietoje.

Prancūzai ir-gi atvykę į- 
steigė savo komunistišką dr- 
ją vadinamą Icaria. Jie ban
dė uždėti bei įvesti praktikon 
grynai nereligišką “Cabeto” 
komunizmą. Norinčiam pla
čiai apie Icaria žinoti, patar
tina perskaityti “Cabeto” vei
kalą “Voyage en Icarie.” 
Icarijonai atvyko Amerikon 
1848. Pats Cabetas buvo jų 
vadu. Kaip kitiems, taip ir 
šiems pradžioje klojosi viskas 
gerai. Netrunka tasai karštis 
praeit. Paklusnybei dingus, 
puola žemyn ir komunizmo pa
sekmės. Taip tai ir su šiais 
visais buvo.

Beveik visos viršminėtos ko
munistų draugijos buvo įsteig
tos ir susidėjo iš ateivių sve
timtaučių. Dabartiniai šeke- 
riai galėt jau susideda iš ame
rikonų. Bet visas pamatas 
svetimtaučių padėtas. Ameri
konai turėjo ir-gi savo komu
nistiškas draugijas. Pasek- 
mingiausia galėt buvo tai va
dinamų “Pefeetionistų” New 
York valst Onieda mieste. Ją

uždėjo Jonas Humphrev 
Noyes. Perfectionistai tikėjo 
į liuosybę nuo nuodėmės. Per
fectionistai tikėjo į liuosybę 
nuo nuodėmės, žmogus negal 
nusidėti. Susirinkę karts nuo 
karto vienas kitą kritikuoda
vo į akis. Už akiu nekalbėda
vo nieko apie viens kitą. Tas 
buvo labai geru daiktu. Iš 
dalies patartina ir mums toji 
sistema paimti. O ypač mo
terėlėms, kurios' papratusios 
visokias žinias apie viena ki
tą plepėti. Bet vėl atvira kri
tika nekartą atneša ir blogas 
pasekmes.

Kita svarbi ‘‘ Perfectionis- 
tų” ypatybė buvo tai liuosa 
meilė. Jie rokavo viską ben
dra nuosavybe. Todėl ir mo
ters bei merginos buvo ne vie
no bet visų nuosavybė. Jie 
tikėjo kad žmogus gal mylėt 
daugiau nei kaip vieną asme
nį. Jokios nuodėmės mylėti 
daugelį moterų ir su jomis gy
venti Perfeetionistams nebu
vo. Tas beabejo doroms mo
terims buvo.biauru ir prieš jų 
morali jausmą. Praktikavi
mas New Yorko valstijoje 
kaip ir kitose valstijose yra 
užginta. Todėl Perfectionis
tai prasižengė prieš valstijos 
tiesas. Tuojau valstija užda
rė Perfeetionistams biznį. Ir 
jų vadas Noyes išspruko į Ca- 
nadą 1886. Nekurie neva už
siliko susijungę su kitais ran
dasi dar ir po šiai dienai.

Visas komunistą draugijas 
gyvavusias Amerikoje išdės
tyti perdaug vietos užimtą. O 
antra neperdaug svarbu, nes 
jos vis-gi nesudarė visą dar
bininką judėjimą. Bet dar 
vieną negalima praleisti nepa
minėjus, nes ši buvo, tai nely
ginant laiptas nuo komunistų 
sistemos prie industrialės sis
temos. Ši nauja darbo siste
ma buvo uždėta Horoce Gree- 
ley, Alberto Brisbane, C. A. 
Danas C. Fourier ir kitų vadi
namoj “Fourieristais.” Pra
džioje Fourierismas labai pa
tiko žmonėms darbininkams. 
Šioji sistema buvo paremta 
ant komunizmo ir kooperacijų 
metodų. Dirbo visi išvien, 
bet darbo vaisius dalinosi. Bu
vo tai nelyginant, kaip tuom 
laik žmonės manė, tai geras 
sukombinavimas kapitalo, iš
mistų ir darbo. Faurieristai iš
leido savo organą laikraštį, 
kurs vadinosi “New York 
Tribūne.” Redagavo H. Gree- 
ley. Iš geriausiai žinomų 
Fourieristų centrų buvo tai 
“Brook ūkė (Farm)” W. 
Roxbury, Mass. Čion išleido 
kitą laikraštį “The Harbin- 
ger.” Ši vieta buvo iš dalies 
pasekminga. Buvo čion kele
tas gerų mokytų vyrų kaip tai 
Thoreau, Emerson, Loveli 
ir kiti, kurie parašė nemažai 
veikalų. Bet pagaliaus pama
tė ir jie nepraktiškumą. Pra
dėjo smukti. Kuomet ugnis 
sunaikino namus, daugiau jau 
Fouriesistai neatbudavojo. 
Šiandien toje vietoje “Brook 
Farm” randasi bene vokiečių 
prieglaudos namai.

Kiti Fourierisstų centrai 
buvo Wisconsino valst. Ceres- 
co apielinkėje. Žiemių Ameri
kos Phalannas buvo New Jer- 
sey valstijoje, netoli Red 
Bank. Visur lyg tyčia ugniai

sunaikinus pranyko ir jau 
daugiau jie nesistengė atbūda
vote Tas viskas aiškiai paro
do kad kaip komunizmas taip 
ir Fourierismas praktikoje ne
gal ezistuoti. Privalėtų būt 
aišku mūsų socialistams apie 
žemišką rojų svajotojams, kad 
jų pirmtakūnai jau norėjo tąjį 
rojų įvykinti ir, buvo paban
dę, bet iš rojaus pragaras sto
josi. Gerai yra tas visokias 
teorijas kalbėti ir aprašyti, bet 
praktiškame gyvenime. taip 
neina. Puiku yra pasakyti, 
kad mes esame broliai darbi
ninkai, niekas nei mano nei 
tavo (no meum et tuum), ale 
kuomet kelis centus vienas 
taupydamas susideda, o kitas 
savo ir kito praleidžia, tada 
jau randasi kitaip, jau esti ir 
mano ir tavo. Visos tos teori
jos tik sapnais gal būt, o ne 
realybe. Visos įvairios tos ko
munizmo sistemos labai mažai 
teprisidėjo prie žmonijos prog
reso. Komunizmas užmuša 
individualę žmogaus ambici
ją Todėl paliksime jau ko
munizmą o eisime kitą sykį 
prie tikro darbininkų judėji
mo: išaugimo dabartinės siste
mos ii’ darbiu inktj organizaci
jų.

s P. J. J.
HARTFORD, CONN.

Kas norite žinoti ką dabar Blai
vininkai turi veikti? Dui visi į 
prakalbas kurias rengia Conn. 
apskritis, spalio 12 d. parapijos 
svetainėje, 
tojai.

Taip-gi nepamirškite 14 d. spa
lio svarbus susirinkimas Tautos 
Fondo 33 skyriaus, taip pat para 
pijos svetainėje.

NEW HAVEN, CONN.CAMBRIDGE, MASS. 
Netikėtai.

K

Nedėlioję spalio 5 d. pasipy
lė apgarsinimų lapeliai skam
bą: “Linksmas vakaras bus 
Bažnytinėje Salėje, prasidės 
7:30 vai. vakare.” Na-gi ir 
nuvėjau. Atėjęs radau jau pil
nutėlę salę žmonių. Orkestrą 
griežia įvairius maršus, bet 
niekas nežinojo, kas bus to
liaus ant paskirto laiko. Vai 
žiūrau ateina visų gerb. klebo
nas kun. P. J. Juškaitis, ap
suptas žaliu gėlių vainiku. 
Kartu su juomi ir So.’Bostono 
liet, klebonas gerb. kun. K. 
Urbanavičius. Juos priėmė ne
apsakomas delnų ploiimas. Pa
galiaus vakaro vedėją p-lė O. 
Paulaičiukė, pradeda aiškinti 
vakaro tikslą ir pasirodo, kad 
šis tokis iškilmingas vakarėlis

Mūsų kolionijoje nuo liepos 4 
diena 1918 m. gyvavo Veikeptis 
Komitetas, kuris susidėjęs buvo 
iš atstovų nuo visų vietinių drau
gijų, kaip katalikiškų, taip ir tau
tiškų. Virš ' minėtas komitetas 
tūlą laiką gyvavo ir gana pasek
mingai varė politikos darbą kas 
link išgavimo laisvės Lietuvai *ir 
pakėlimo vietos lietuvių vardo 
svetimtaučių tarpe. Kaip visur 
taip ir pas mus atsirado tokių, 
kurie pradėjo vieni kitus šmeižti 
per spaudą ir tokiu būdu kilo ne
susipratimas tarpe to komiteto ir 
buvo jau visai sustojęs veikęs po-

kietaitis, J. Maseliunas, V. Jo
ga, K Bakšis, V. Zaica, J. Pet
raitis, A. Zdažinskas, K. Malo- 
nis, S. Babinas, J. Raulinaitis, 
K. Gudas, V. Gineitis, J. Joga, 
J. Mileris, J. Janusas, J. Malu- 
kaitis, J. Januševičius, M. Va- 
linčius, A. Zablauskas, P. Stat
kus, A. Marozas, A. Tautvidas, 
J. Janušis, J. Baranauskas, A. 
Bakutis, J. Marčinskas, F. Ma- 
čiulaitis, M. Medelis, J. Masiu
lis, F. Masiulis, A. Čepavieia, 
J. Balkus, V. Kripaitis, F. Šid
lauskas, J. Šidlauskas, A. Pavie- 
kas, K. Skarulis, J. Žebris, J. 
Jazukevičia, A. Kašeliuas, O. 
Balčiūnienė, T. Vaikevičienė, F. 
Rasimas, A. Žimktis, K. Tirlikas, 
V. Mikolaitis, S. Gedrimas, J. 
Makeriavičius, P. Meižis, J. Vai
čaitis, J. Tumša, J. Čenkus, J. 

i Makariavieius, J. Šarkus, A. Va-
litikos darbą. Rugsėjo 7 d. 1919 į lauskas> j. Račila> A. Petru. 
vėl tapo sušauktas visų atstovi! v. Januliavičius, M. Dzi-
susirinkimas kur po ilgo pasikal-įkas v Zavarskas, J. Miknis, J. 
bėjimo vėl prieita prie vienybės, jpaklauskas> A. Jasaitis, J. Pil- 
ir vėl sutarta dirbtie išveno, betjvelis> j žemaitis, St. Velička, 
jau kitokiu būdų negu buvo vei- j s Larikas> j. Vaitkevičius. J. 
kiama pirmiaus. Dabar jau ne- Augutis> j. Dauderis, J. Miko- 

____, A. Kerutis, J. Ruzgis, A. 
tarp svetimtaučių, bet ir pinigai DiržiuSj A. Mačys, J. Kazlaus- 
rinkti ir surinkus nesiųsti nei per-: kas> M GudaSr L Kojalis> p 
yieną fondą, bet pasiųsti stačiai i • Ruksnaitis, p. Grigienė, J. Zem- 
Lietuvą vardų Lietuvos preziden- liauskas ir A Petravičius.

A . T-V — • I
Po 50c. S. Zuramskas, 

J. Taparauskas.
V. Biekše, 

kienė, F. Tamošaitis, 
kas, A. Mačiulaitis, 
J. Žilaitis ir P. Galickas.

Viso su smulkiomis aukomis su
rinkta ................................$400.50.

Pasiųsta į Kauna vardu A. Sme
tonos Lietuvos prez......
markių. . .

Pradžia labai graži, 
kad mūsų kolionijos 
katalikai demokratai ir 
kai demokratai šitą darbą varis 
ir toliaus nenuilstančiai, o pasek
mes bus geros, nes visi be skirtu- 

I mo remia mūsų užmanytą darbą, 
į Iš vėlesnių žinių sužinota, kad ir 

“Germa- m^s,l gerbiamas klebonas kun. V.r 
~ ' , kuris yra geras

Kalbėjo adv F J tėvynainis žada tą mūsų darbą 
Bagočius iš So. Bostono, kuris la- remti kiek galėdamas, o tas yra 
L_: o.. 1. J____:..OA nupiešė pagerbtinas dalykas. Visus kvie-
dabartinii padėjimą Tėvynės Lie- čiame i darbą kas dar neprisidė- 
tuvos ir išrodė daug šunybių pa- iote New Haven’o lietuviai; į 
darytu lenkų Lietuvai. ; šventą darbą ’!!

Antras kalbėjo Yale Universi-' Pirm. J. T. Kazlauskas
teto prof. K. Šliupas, kuris savo rašt T K Saikus
nors trumpoje kalboje, bet karš-1 ” įį y Zavorskas
tai ragino visrts laikytis vieny-!
bes ir veiktie dėl labo Lietuvos. ^e.^’ Prierašas: šią korespon- 
Trečias kalbėjo “Garso” redakto-, denciją talpindami, išbraukėme tą 
rius L. Šimutis iš Brooklyn, N. Y. ^Ur b}lvo raš°ma, kad esan-

Visi trys kalbėtojai ragino pub- Fondai Jalį pinigą eikvoda-
1 ' t vi i gausiai auhauu aiivkun. Juskaitis, pasisakė, kari . _ . , x., T. x• v t , , . aukuro, kad tik Lietuvijis apie šio vakaro tvarką vi- .. 
sai nieko nežinojęs ir jį suga
vę į žalią gėlių vainiką visai 
netikėtai. Dėkavojo rengė-

surengtas pagerbimui klebono i . ... r , .’ , ,, . . i-Migu
P J (A vlent,k lietUT1<> vard’ sklelstl ilaitis.

I

Bus net keli kalbė-

S. J. P.

T Ė M Y KIT E.
ŠALIUNO MARŠRUTAS.
Juozas B. šaliūnas kalbės:

Nedėlioj spalio 12 d. 2 vai. 
po pietų Lietuvių salėj Brigh- 
ton, Mass.

Nedėlioj spalio 12 d. vaka
re Cambridge. Mass. bažnyti
nėj salėj.

Panedėlyje spalio 13 Law- 
rence, Mass. bažnytinėj salėj.

Utaminke, spalio 14 Monte- 
lloj, Mass. bažnytinėj salėj.

Seredoj, spalio 15 Norwood, 
Mass. pobažnytinėj salėje.

Ketverge spalio 16 d. So. 
Bostone pobažnytinėj salėj.

Juozas B. Šaliūnas yra žino
mas veikėjas ir nesenai sugrį
žęs iš Suv. Valstijų kariuome
nės. Jis yra aplankęs Lietu
vą, Lenkiją, Latviją, Estoniją 
ir kitas šalis. Jis yra daugiau 
prityręs ir matęs visokių daly
kų, negu bile koks kitas A- 
merike esantis lietuvis. Jis 
yra dalyvavęs mūšiuose Fran- 
cijoj ir lietuvių kariuomenėj 
mūšiuose prieš bolševikus. A- 
pie viską iškalbingai ir indo- 
miai pasakoja. Todėl kur tik 
jis kalbės tesusirenka kuodi- 
džiausios minios žmonių jo 
pasiklausyti.

Kitos kolonijos, norinčios 
rengti šitam veikėjui prakal
bas, arba minėtos kolonijos 
norinčios permainyti dieną, 
lai kreipiasi šiuo adresu:

Ona Jankienė, 
1428 Columbia Rd., 
So. Boston, Mass.

Šaliūnas kalbės Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus reikale.

------------ z 
SUVAŽIAVIMAS.

kun. P. J. Juškaičio dienoje jo 
varduvių.

Prasideda programas. Baž
nytinis choras, vadovaujant 
vargonininkui J. A. Rekiečiui 
dainuoja “Lai gyvuoj sveiks” 
ir kitas daineles, pritaikytas 
tam vakarui. Toliaus sekė de- 
klemacijos, dainos, solo ir lin
kėjimai. Solo dainavo p-lė O. 
M. Šimbalaitė, kuri savo švel
niu balseliu daugiausia pagra
žino programą, net po kelis 
kartus buvo iššaukta atkarto
ti. Už tai jai publika atidėko
jo garsiu delnų plojimu.

Kalba kun. K. Urbanavi
čius. Jis savo trumpoje pra- 
kalbėlėje trumpai perbėgo 
gerb. kun. Juškaičio gyveni
mą, nurodė, kad gerb. kun. 
Juškaitis nėra kilęs iš kokios 
tai aukštos kilmės, bet iš tų 
pačią darbininkų klesos. Jis 
tik per savo sunką ranku dar
bą ir pasiryžimą tarnauti Die
vui pasiekė šio luomo. Tas 
manau,kad davė suprasti kiek
vienam, kad mokslu gali nau
dotis ne tik turtuolių vaikai, 
bet lygiai ir darbininką, tik 
tai reikia gero noro, pasiryži
mo ir tvirtos valios, o tikslas 
bus atsiektas. Baigė savo kal
bą su geriausiais linkėjimais 
ir iššaukė publiką sušukti tris 
valio. Lai gyvena gerb. kun. 
Juškaitis šimtą metų.

Toliaus vėl muzika, dainos, 
deklemacijos ir kiti įvairumai. 
Pagalios prabilo patsai gerb.

to Ant. Smetonos. Rugsėjo 17 ‘ --
d.’š. m. laikytam draugijų susirin- Minskas 
kime tapo perstatyti kandidatai, kaveckas 
į komitetą, į kurį inėjo sekanti i 
nariai:Jonas T. Kazlauskas pirm. 
M. Dzikas pagelb., Klemensas 
Saikus pirmas rašt., Kazimieras 
Makariavieius pirmas ižd., Vla
das Norkūnas antras ižd., Pra
nas Cibulskas ir Antanas Diržius 
iždo globėjai. Šitas komitetas 
tapo patvirtintas visuomeniškame 
susirinkime, kuris buvo 21 d. rug- j 
sėjo ir užvardintas “Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetas” New Ha- 
ven, Conn. Virš minėtas komi
tetas jau pradėjo savo darbą iš- 
ko matyt pasekmes bus geros, 
nes darbuojasi kiek galėdami. 
Pradžioj darbo buvo surengtos 
prakalbos rugsėjo 21 d.
nia” svetainėje. Kalbėtojai bu- Karbauskas, 
vo net trys. 1

bai gyvai ir jausmingai

Vyčių Naujos Anglijos aps. 
suvažiavimas įvyks 26 d.

A. Ber-
J. Ja-

A. Savic- 
J. Radaus- 
J. Dvilis,

9.410.00

tikimes, 
Lietuviai 
tautinin-

vę ant “good time,” o tik kasliką gausiai aukauti ant Lietuvos
ąw>g'

jus iš vergijos. Publikos buvo
. pusėtinas būrelis, aukų tapo su

rinkta $400.50 kurie tapo pasiųs- mato’ nes tai būtų prasižengimas 
ta 22 d. rūgs, stačiai Į Kauna ‘ Prieš teisybę. Kol kas dar ne-

ėšgelbė- nu0 -BĮ siuntė Lietuvai.
Tokį užmetimą daryti esantiems 

Fondams mes nematome jokio pa-

• • • • • • ld d. 1 Utį,o. dldLldl I AVdtllld ! x * *■

jam? ir visiems parapijonams A gmetonos vardu* ig kurf | teko matyt tikra prirodymų, ku-
uz tolų pr.ąns.m» ir meilę, r5 m .........................-..............................
l’iTnin t’tauO! to vi nntm 1-nrTn *

už tokį prisirišimą ir meilę, 
kurią viešai jau antru kartu, 
būnant Cambridge’iuje išreiš-i 
kia. Ragino visus lietuvius I 
dar prie didesnės meilės ir vie
nybės ant toliaus. 
jam buvo suteikta dovanos. 
Piniginę dovaną pasižadėjo 
paaukuoti labdaringoms įtsai- 
goms.

Su tautos himnu programas 
užsibaigė. Svečiams buvo su
rengta vakarienė. Vakarą su
rengė narės Nekalto Prasidėji
mo Panos Marijos dr-jos. Rei
kia pažymėti, kad ši dr-ja dau
giausia darbuojasi dėl naudos 
parapijos.

L.
8-sis
spalio 1919 m. pirmą vai. po pie
tų, Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje 119 apleT St., Nashua, 
N. H.

Geistina, kad visos Naujos Ang
lijos kuopos siųstu savo atstovus 
į šį suvažiavimą nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Apskr. rašt. Ona Sidaravičiutė.

Kaune atsidarė Muzikos ir 
Dramos mokykla. Mokslas 
prasidėjo rugsėjo 15 d. Moky
tojauja Naujalis, TalaLKelp- 
ša, Čiurlionienė, Sutkus, Du
bas, Kirša ir k.

■ riais galima butų tokiuos Įdavi- 
Vienomis prakalbomis neužsiga-:mus prieš esančius Fondus pama- 

nėdinta, dabar rengiama Fėrai,yu°ri- - . „
dėl kurių jau ir svetainė yra pa
imta. Kolektoriai po i____

Antra, organizuojant vie
tinius komitetus ir siunčiant au- 

stubas kas stačiai į Lietuva yra labai 
lankosi ir renka aukas ir dovanas praktiškas darbas ir ji reikia kiek 
dėl fėrų. New Haven’o lietuviai Į -alint remti> bet ir Fondii velki
ne juokais pradėjo veiktie iško 
matyt, kad Lietuva turės didelę 
naudą ir pageibą. Geistina, kad 
ir visos kolionijos Suvienitose 
Valstijose lietuvių apgyventose 
pasektų New Haven’o Lietuvių 
pėdomis. Ligi šiolai surinktus 
pinigus siuntėme stačiai Lietuvos 
valdžiai į Kauną. Tada pamaty
sime, kaip bus didesnė nauda 
Lietuvai.

Rugsėjo 21 d. aukavo sekančiai: 
Po $50.00 K. Makarevičius ir 

S. Cvirka.
Pranas Cibulskis .. — $26.00. 
Po $10.00 J. Vikšris, J. T. 

Kazlauskas, F. čičirka, Iz. Dam
brauskas $10.25, O. Antanavičius, 
A. Pranaitis, J. Griškaitis, D. 
Mikalauskėlis.

Po $5.00 K. A. Saikus, J. Tiš
kus, J. Čirvinskas, K. Balčiūnas, 
A. Zigmontavičius, J. Tiškus, J. 
Čemis, A. Puišis, L. Norkus, 
A. Jackaitis, K. Beržinskas, K. 
Dauderis, L. Bamblauskas.

P. Šidlauskas ...................$2.50.
Po $2.00 F. Luža, A. Mažeika, 

A. Pilvelis, V. Norkūnas, M. Ma
siulis, P. Zuramskas, A. Kripai
tis, K. Morkus, B. Važnis, St. 
Lukauskas ir P. Zaica.

Po $1.00 A. Polskienė, P. Ja
nuška, J. Cenkus, J. Zakaraus
kas, S. Grigas, J. Laurinaitis, P.

Reporteris. Maželis, A Vaitkevičius, M. Vo-

Taipo-gi

Buvęs.

PHILADELPHIA, PA.

Vyčiai parėmė našlaičių prie
glaudą.

Philadephia turi našlaičių prie
glaudą su 15 našlaičių, kuriuos 
šelpia ir užlaiko Philadelphios 
katalikai lietuviai.'

Vyčiai turėjo pramogą su skra
jojančia krasa, užkandžiais ir pa
silinksminimais. Daugiausia at
viručių gavo 67 K. Butkiutė, 33 
M. Valašiniutė, 27 P. Urboniutė,
1- ma dovana saldainių dėžutė,
2- ra sadainių dėžutė, 3-čia špil
koms paduškaitė.

Vakaro vedėju buvo A Grigai
tis, Juzė Butkiūtė ir J. Briedžiu- 
tė. Viso pelno to vakaro $200 
ir visas pelnas paskirtas našlai
čių prieglaudai.

mo nereikia pamiršti, nes juose 
ir buvo invykę kokių dalykėlių 
ar silpnų pusių, bet centralizuotas 
darbas privalo būti pirmoje vie
toje, o necentralizuotas antroje. 
Taip yra daroma visose augštai 
pakilusiose tautose.

Kas link siuntimo pinigų į Lie
tuvą, iš tam tikrų šaltinių yra 
gaunamos žinios, kad būtų prak
tiškiau siųsti per Kopenhago ban
ko tarpininkistę — dėl to, kad 
Vokietija dar nėra galutinai pa
dariusi taikos stt Amerika ir pini
gai kartais gali Vokietijoje už
trukti ilgiaus negu reikia.

DUQUESNE, PA.

I

Susitvėrė L. R. Kr. skyrius.
Spalio 5 d. S. L. . K. 102 kuopa 

mėnesineme mitinge sutverta R. 
Kryžiaus skyrius. Į valdybą iš
rinkta šios ypatos: Pirm. P. Bra
žinskas, Vice-pirm. P. Jankaus
kas, rašt. A. Lekavičius, ižd. 
M. Petraitis. Patartina visiems 
prie to draugijos prigulėti ir ją 
kiek galint remti, nes tikslas yra 
sušelpti Lietuvos žmonių vargus, 
palengvinti našlaičių likimą ir 
aprūpinti Lietuvos sužeistuosius 
ir sergančius kareivius.

Korespondentas.



Turi būti Jakavonis.

Baliai.

giminėm:

Aš šiuomi užsirašau

WATERBURY, CONN.

Lietuvos Vyčių Connectikut ap
skričio susivažiavimas bus Bridge
port Conn., Šv Jurgio parapijos

Dabar atėjus rudeniui, 
kibo pirmutinės už didelio te
atro, t. y. dramos 5-se aktuo
se “Gyvenimo Verpete.” Tai
gi są-gietėms reikia tik palin
kėti gerų, pasekmių ir ant to
liau nenuilstančiai darbuotis.

Bronė Ivaškiutė.

svetainėje. Spalio 19,-1919 m. 
1.30 vai. po pietų. Taigi gerbia
mos kuopos Conn. apskričio ma
lonėkite ko daugiausia atsiųsti 
naujdelegatų, nes turime daug ką 
naujo svarstyt. Vakare bns pra
kalbos, kalbės kareivis J. Šaliu- 
nas buvęs Lietuvos Vyčių centro 
finansų raštinikas.

Lietuvos Vyčių apskr. pirm.
B. P. Gauronskas.

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

CAMBRIDGE, MASS. 
Gausi auka.

Čionai gyvuoja šv. Juozapo 
dr-ja, kuri yra viena iš skait
lingiausių Naujoje Anglijoje 
ir viena iš gausiausių aukuo
toji! visoje Amerikoje. Kaip 
buvo Lietuvių Diena, tai ši dr- 
ja aukavo $300.00. Dabar lai
kytame susirinkime spalio 7 d. 
vėl paaukavo Lietuvos val
džiai $1000.00. Nėra ko stebė
tis iš tokios didelės aukos, nes 
prie šios dr-jos daugiausia pri
guli geri katalikai. O katali
kai visuomet stoja pirmose ei
lėse ųž Lietuvos laisvę.

Draugijos Narys.

Utarninko num. straipsnyje 
apie Merkinės gimnaziją, pini
ginėje atskaitoje tarpe auka
vusių po $10 yra T. Jankaus
kas

SAUGOKIS PIRMTAKŪNŲ.
Influenzos epidemija tai dvi- 

metinė šmėkla. Influenza 1890 
atsikartojo švelnesnėje formo
je 1891 m. Influenzos pargrį
žimas todėl atrodo neišvengti- 
nas šiuos rudenį ir žiemą. Dau
gelyje vietų vidurių ligos tapo 
pastebėta kaipo influenzos 
pirmtakūnai. Tas parodo rei
kalą tokios ištikimos gvduo-

262 4-th St., z So. Boston, Mass. 
Iždininkas Juz. Andriuliunas,

313 4-th St., So. Boston, Mass. 
Maršalka Pov. Lauckas,

61 Story St., So. Boston, Mass. 
Gerbiamieji nariai malonėkit 

atsilankyti ant susirinkimo dr-tės 
Šv. Kazimiero R. K. ,kuris bus 
12 d. spalio 1919 m. 2 vai po pietų 
pobažnytijėje svetainėje 5-th gat
vės So. Boston, Mass. Kadangi 
bus bertaininis susirinkimas to
dėl gerbiami nariai prašomi atsi
lankyti. Turime daug svarbiu 
dalykų apkalbėti kas link dr-tės 
labo. Aš manau, kad žiemos lai
ke mes galėsime parengti prakal
bas kurias mes jau nutarėme 
rengti. Tad visi nariai prašomi 
atsilankyti ir atsivesti naujų 
narių. Prot. rast. V. J. Jakštas.

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. RAšT. — Antanas Motiejūnas, 

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

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass.

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

MARŠALKA — Justinas Tuleikls, 
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.

N0RW00D, MASS.
A f A

Spalio 9 d. vakare mirė Kris
tina Jankevičienė, 33 Tremont St. 
Sirgo apie 3 mėnesius. Paliko 
vyrą tris sūnus ir vieną dukterį 
čia, ir kitą Lietuvoj. Laidos ne
dėlioj spalio 12 d. Laidojimu 
užsiims So. Bostono graborius p. 
P. Akunevičius. Laidojimat bu-, 
su bažnytinėmis apeigomis. Ve
lionė kilus iš Vilniaus gub., Tra
kų pav., Žaslių par. Naravų kaimo.

“Apšvietos Dailės” mokyto- 
P. C. Sabonis.

Organizatorius.

NEWARK, N. J.
Nuo rūgs. 15 d. š. m. Public 

Service strytkarių Co. įvedė nuo 
mylių mokesnį. Už pirmą my- 
lę 3c. už daugiau po 2c. Tai 
dabar darbininkams, kuriems rei
kia toli važiuoti į darbą, gana 
brangiai liešiuoja kelionė, tuomi 
žmonės labai neužganėdinti.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS fcVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

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

Klaidos atitaisymas.

Paaiškinime iš Ansonia, Conn. 
num. 115 “Darb.” padaryta šitos 
klaidos: visi du mėnesiu, turi būt 
du metu; vieton “pasiuntė” San- 
daron $200, turibūti pasiūlė $200. 
$200.

Rugsėjo 20 d. š. m. L. R. K. 
Moterų Sąjunga buvo vainikų 
balius, buvo skirta dovanos dviem 
vpatom su gražiausiu ir navat- 
niausiu vainiku. Dovanas gavo 
p-ne Lukošiunienė, p-ne Pranienė. 
Tuomi jos biskį padarė nesmagu
mo mūsų jaunom merginom.

Rūgs. 27 d. buvo L. D. S. 14 
kp. Obolių balius.

Baisi nelaimė.

LEWIST0N, ME.

L. D. Są-gos 37 kuopa ren
gia dideles prakalbas ant spa
lio 12 d., šv. Baltramiejaus dr- 
jos svetainėje 387 Lisbon St^ 

Kalbės visiems žinomas kal
bėtojas p. A. F. Kneižis, “Dar
bininko” adm. Tai-gi atsilan
kykite visi darbininkai ir dar-! 
bininkės, nes bus plačiai aiš-: 
kinama LDS. tikslas ir abel-1 
nai visų darbininkų reikalai.

Spalio 7 d. L. Vyčių 2-ra kp. 
buvo parengus balių. Žmonių 
atsilankė neperdaugiausiai. 
Programą išpildė Vyčių cho
ras, susidedąs daugiausia iš 
mergaičių. Padainavo Lietu-, 
vos himną ir kelias daineles i 
po vadovyste p. S. Bugnavi- 
čiaus. Taip-pat p. S. Bugna- 
vičius pasakė labai įspūdingą 
prakalbą jaunimo užduotis. ' :

Rugsėjo 23 ir 24 d., LSS. 105 į 
k p. nežinau iš kur buvo su- s 
griebus kokį tai nepraustburnį 
Jukelį, taip kad tas žmogelis 
vien tik gyvates iš burnos ir 
spiaudė.

Spalio 5 d., Moterų draugija 
N. P. P. švč. laikė savo bertai- 
ninį susirinkimą. Tarp kitko 
buvo perskaitytas laiškas nuo 
Liet. R. Kr. Rem. draugijos, 
kur prašoma dr-jos, kad prisi
dėtų su pagelba prie sušelpi- 
mo Lietuvos. Mūsų moterys 
ilgai nesvarstė ir nutarė paau
kuoti iš dr-jos iždo $15.00. 
Bravo! Lai gyvuoja N. P. P. 
Švč. Moterų Dr-ja!

Spalio 5 d. A. L. R. K. Mo
terų Są-gos 6 kp. laikė ir-gi sa
vo susirinkimą ir nutarė spa
lio 25 d. surengti tokį balių 
kokio levistoniečiai dar nie
kad nėra matę. Tai bus “J- 
spėjimo Balius.” P-nia A. Če- 
reškevičienė žada padaryti ir 
paaukuoti tokį šposų, kas man 
sunku būtų ir aprašyti, tą tik 
atsilankiusieji patys savo aki
mis galės pamatyti. Toliau p- 
ni Z. Norbutienė Mot. Są-gos 
kuopai paaukavo labai puikią 
lempą, kuri bus leidžiama ant 
išlaimėjimo.

Man labai malonu pastebėti 
kad mūsų sąjungietės taip la
bai yra atsidavusios Moterų 
Są-gos organizacijos labui. Vi
sos išvien dirba kaip tik skru
zdės ir visi jų užmanymai vi
sados yra atsiekti; nes patar
lė sako: “Kur vienybė, ten 
ir galybė.” Mot. Są-gos kp. 
tai pirmutinė išrinko delegatę 
ant seimo, kas Levistone nau- 
janybė.

miausia vest prekybą su Lietuva; atidaryti savo sandėlius, ir 
Lietuva atsigaus po karo sunkenybių turės įsteigti dirbtuvių 
išdirbti, nes Lietuva vien žemės ūkiu negalės pralobti.

“Amerikiečiai išsiuntė į Lietuvą 300 dėžių maisto savo 
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 drabužiu, 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.
Lietuvių 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:

DUQUESNE, PA.
Rugsėjo 24 d. 1919., atsidarė 

Lietuviškos kalbos mokykla, bus 
mokoma skaityti, rašyti, skait
liuoti ir gramatikos, o kurie jau 
pramokę, tai tiems bus išguldoma 
Lietuvos istorija. Už vaiką rei
kės mokėti 30c. į mėnesį. Vai
kams vr'a geriaus mokslas, negu 
tėvų turtas, dėl to pasistengkite 
kad visus vaikus prisiųstumet į 
mokyklą, nes jie iš to turės dide
lę naudą.

Spalio 1 d. Carnegio Knygino 
Hali, pirmas mitingas abiejų cho
rų. Didžiųjų ir mažųjų. O po 
tam pamokos.

Šį veikimą sumanė 102 S. L. 
R. K. A. kuop. skyrius užvadin- 
tas 
jas

lės, kaip kad visų šeimynų 
vartojamą Trinerio Amerikinį 
Eliksirą iš Kartaus Vyno. Tas 
vaistas veikia stebėtinai viso
se vidurių negalėse. Jis išva
lo žarnas ir sudrūtina jas prie 
normalaus veikimo ir sustip
rina virškinimo sistemą. Karš
čiui atsitikus pasveikstant 
Trinerio Angelica Bitter Ton- 
nic ypatingai patartinas. Kun. 
Skocek iš JarelĮ Tex. rašė į 
mus pereitą pavasarį, kad Tri
nerio Angelica Bitter Tonic la
bai jam pagelbėjo jam Uepa- 
sveikstant iš influenzos. Nusi
pirk abejus Trinerio vaistus 
artimiausioje aptiekoje! — Jo- 
seph Triner Company, 1333-43 
So. Asliland Avė.

(Copyrigth, 1919, by Josepli 
Triner Company).

(Apgarsinimas) 
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Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispepsija,;; 
nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spč-( į 
kų nūs toj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vl-į ? 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių,* j 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. . O

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo,^ 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-O 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas! * 
išsivalx, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši-^ j 
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras,* Į 
Biteria, ir po 3 mėni. sav<y>aveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp** 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė-< > 
kavoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-* * 
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu-į!

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

Pėtničioje spalio 3 d. Atkočiu- 
nienė ant Oliver St. džiovė skal
binius ant porčhj antrų lubų, 
netikėtai virve trūko, moteris kri
to žemyn. Pataikė galvą į ak
menį ir ant syk užsimušė. Pali
ko vyrą su trimis vaikučiais di
deliame nuliudime.

V. Boreika.

Puikūs paveikslai “Pir
mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos/’ Mieris 
12%xl6, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais — didelė nuolaida.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

BOSTONE.
Jeigu norite tinkamas ir at

sakančias drapanas, tai užsi
sakykite pas lietuvius kriau- 
čius:

Norintieji gerų atsakančių 
drapanų užsisakykite pas

ŽINIĮJ IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIU.
APIE

LIETUVIU 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 važines 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- 
tt. Kada 
medžiagai

— 11 » -
WATERBURY, CONN.

Spalio 5 d. įvyko L. D. S. Conn. 
apskričio kuopų bertaininis susi
rinkimas 1:30 vaL po pietų. De
legatų suvažiavo 20. Iš trijų 
kp., vietinė ketvirta, šiame suva
žiavime dalyvavo. Vedėjų iš
rinkta A. B. Jakštys, pagebinin- 
ku p. P. Tatoraitis, rast O Čer
niauskaitė. Vėliaus sekė tari
mai. Delegatų ūpas buvo geras. 
Lankėsi daug ir svečių. Pasvei
kinimas nuo p. J. Tautilo 5-tos 
kp. raštininko.

Suvažiavimas tarimais turtin
gas, nes kuopų delegatai buvo 
prakilnių minčių, visuomet kuo
pos turėtu delegatus rinkdamas 
pataikinti gabesnius, taip kaip šį 
sykį. Tarimu neskelbsiu, nes 
trumpame laike bus protekolas ir 
visi pamatysite. O “Darbinin
ke” du syk rašyti apie tą patį, 
tai nėra reikalo. Po sesijų 7:30 
buvo surengtas puikus veikalėlis, 
kurį išpildė Šv. Juozapo parapi
jos vargoninkas su savo chorų.

Skambina pianą p. Siauris, o 
p. J. Janušaitis smuiku linksęnino 
delegatus. Vėliaus kun. J. J. 
Valantiejus atidarė programą pa
sveikindama delegatus ir svečius, 
paaiškino vakaro programą.

Choras dainavo Amerikonišką 
ir Lietuvišką himną po vadovyste 
p. Siaurio. Toliaus sekė kome
dija dveji! aktų “Kas Bailys.” 
Jurgio rolėje J. Siaurys, Šnibž- 
duko rolėje J. Namura, Aldonos 
rolėje poni Siaurienė. Visi mi
nėti aktoriai puikiai savo roles 
atliko. Po pirmo akto choras 
dainavo porą dainelių. Poni 
Siaurienė dainavo solo, keletą ža- 
vėjančių dainelių.

Užbaigus lošimus ir dainas, kal
bėjo ex-kareivis J. B. Šaliunas, 
kurio kalbos AVaterburiečiai jau 
buvo ištroškę. Kalbėjo apie sa
vo kelionės įspūdžius po Lietuvą 
ir kitur. Užbaigtas programas 
su Lietuvos himnų.

Reporteris.

LEWIST0N, ME.

Spalio 4 d. L. Vyčių 2-ra kuo
pa buvo rengusi paskutinį gė
lių balių. Šis balius savo ypatin
gumu skyrėsi nuo kitų čion reng
tų balių. Kiekvienas buvo pasi
puošęs balta gėle.

Įėjus į sėetainę akį traukė jos 
dailus savotiškas išrėdymas, ža
liais vainikais, lapuotomis medžių 
šakomis, tautiškomis spalvomis ir 
vėliavomis. Tarp dviejų skersai 
pertiestų vainikų buvo parašas 
gražiai žaliomis rūtomis apsags
tytas: Lai gyvuoja neprigulmin- 
ga Lietuva ir L. Vyčiai! Vidury
je kabojo širdis iš rožių nupinta. 
Už tokį išrėbymą daugiausiai gar
bės priguli p-lėms V. Vaičiulaitei 
ir M. Dailvdaitei.

Antra pažymėjimo verta dalis 
yra programo išpildymas. Visu 
pirma Vyčių choras vadovaujant 
St. Bugnaviciui sudainavo L. him
ną. Po to V. Vaičiulaitė jaus
mingai pasakė prozą “Nemunas.” 
Toliaus vienų mergaičių choras 
padainavo “Paukštužėli skrajūnė
li.” Eiles, “Vyčių obalsis” pasa
kė A. Ivaška. Solo“ Vai pūtė, 
pūtė” gražiai padainavo St. Bug- 
navičius. Vėl mergaičių choras 
padainavo “Raseiniečių dainą.” 
Dainos išėjo labai gražiai. Po 
to sekė prakalba St. Bugnavičiaus 
apie jaunimą. Savo puikioj kal
boj gražiai nupiešė L._ Vyčių or
ganizacijos pradžią, jos svarbą ir 
tikslą dėl jaunimo. Taip-gi nu
rodė ir paaiškino ydas, dažnai ap
sireiškiančias pas jaunimą, nuro

vei Į dė kokią bliedį jos neša pačiam 
jaunimui, organizacijai ir tautai. 
Pagyrė merginas už jų veiklumą, 
nes jos daugiau veikia ir rūpina
si tautos reikalais, o vaikinus pei
kia, kad jie apsileidžia ir lavini
mosi veikime yra toliau pasilikę 
nuo merginų. Tas žinoma nela
bai patiko vaikinams, kad juos 
viešai papeikė ir nurodė jų ydas. 
Bet, užtai mes vaikinai turime bū
ti dėkingi, kad kas nurodo mūsų 
ydas,, kurių patys nepastebiam ir 
stengties jas prašalimi, kad dau
giau niekas mums jų neprikaišiotu. 
Jo kalba buvo pamarginta gra
žiais pavyzdžiais ir pamokinanti. 

Po to pasižymėjusi vietinė so
listė p-lė Z. Rimaitė padainavo 
solo “Už šilingėlį,” jos dainavi
mas visiems labai patiko ir buvo 
aplodismentais iššaukta atkartoti. 

Balius darė gražų įspūdį.
Žmonių buvo neperdaugiausia.

A. Ivaška.

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

Bendrovė, pasilieka sau teisę bile kokį užsakymą at
mesti. Užsirašęs toliaus sutinku, kad Bendrovės organi- 
zatyviai iškašciai būtų padengti iš pirmiausiai įplaukusių 
mokesnių. Ant ko ir dedu savo parašą ir ženklą.
Diena..........Mėnesio................... ’..............................1919
Užsiėinimas...........................................................................

| TOKITE
>5 JATUL’S ŠEIMYNIŠKAS 
| GYDUOLES.
5 Jums reikalinga gyduo- ■k 
j Į lės, kurios geriausiai gydo < 
j J šias ligas kaip tai: 
j j Užkietėjimą vidurių $ .50 
» Galvos skaudėjimo ... .50 4 
» Kosulio ir krutinės
» skaudėjimo .... ... .1.00 5 
j j Dėl gero apetito prie
i i valgjo........................ 2.00 a
i{Taip-gi užlaikome ano-

Idiją Europiško sti- a 
prumo.......................1.00 %

Nuo peršalimo ..............50 a
Visokias gydančias žoles a 

galima gauti pas mus. Jūs a 
galite gauti vaistų kokie tika 
pasaulyje vartojama. Rei- $ 

-kale tomistą su orderiui 
; Į siųsk ir pinigus money or- a 
; i deriu arba registruotame a 
; i laiške. Taip-gi reikalauja- a 
i i me agentų ir duodame ge- : 
j Įrą atlyginimą. ;
i Į P. A. JATUL,



LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Simonas Kriliškaitis iš Aukšto- Į užėmė Kauną. Baisiausioje ug- 

sios Panemunės tarnaująs Kaune nyje ir kulkose išbuvome gulėda- 
prie automobilių rašo: 
“Mylimas genty, kada mūsų Lie
tuva nelabai buvo žinoma, o da
bar mes savo krūtinėmis Lietuvos 
priešus atrėmėme savo geležines 
krutinės statome prieš lenkus ir 
rusus ir juos visus triuškiname ir 
laužome.

Tėveliai mano gyvena Kaune 
ir nelabai blogai. Iš mūsų gimi
nių visi gyvi, tiktai diedukas Raz- 
vadauskas mirė.

Kaune pragyvenimas neper- 
brangiausias. Gauname visko 
pirkti, o dugiausia iš Amerikos.”

Rašo, kad siuntęs 2 laiškus ir 
laukęs atsakymo.

Velioną į
Tik džiaugia-

mi duobėse po 3 4 ir 5 dienas ne
valgę. Mes kartu su kareiviais 
maišėmes tarp sprogstančių gra
natų ir bombų, ale dėkui Dievui 
visi išlikome gyvi, tik Jurgio 
Kavaliausko ronija koją bet -iš
gijo. Vokiečiams užėmus su
grįžome atgal į Zapiškį ir nešėm 
prakeiktų vokiečių jungą kaip 
belaisvei. Dabar paėmus viską 
Lietuvos valdžiai jau biski atsil
sime kurie esame namie, o kiti 
einame kariauti už savo tėvynę. 
Stan. Kavaliauskas kariauja mū
sų kariumenėje tur būt ir man 
tuojaus prisieis išeiti ir palikti 
mamytę ir seselę. Pas mus vis
kas labai brangu, kaip tik galim 
išsimaityt: rugių centneris 80 
rublių o pavasarį, buvo net 110 r. 
Jus klausiate ar gauname iš ko
mitetų Amerikos aukautu daiktų. 
Mes kaip einame ką pirkt tai taip 
mokame kaip ir už ne aukas, 
kaip ir už mūsų daiktus. Tuom 
tarpu daugiau nerašysiu.

J-gis Kavaliauskas.

nei už pinigus kur gaut nusipirkt 
nei drabužių, nei avalinnės. Vis. 
kas ir dabar taip tebesą brangu 
kaip ir laike karės buvę.

Marcelė buvo paimta į Rusiją 
ir išbuvusi tenai du mėnesių. Dė
dienė esanti silpna, o dėdė gerai 
gyvenąs. Uždarbių jokių nesą. 
Esą negalima niekur išvažiuot ir 
joki laiškai iš niekur neateina. 
Bet Marcelė būdama dideliame 
'mieste (nerašo kokiame) gavus 
iš Amerikos laišką ir norėdama 
namiškiams parodyti išbėgo iš 
miesto. Perbėgo per frontą kur 
buvo dideli susirėmimai ir atbėgo 
į savo gimtinę ir pridavė iš Ame
rikos laišką. Labai laikia žinių 
ir sveikina visas gimines ir pa
žystamus.

Po $1.00 O. Norkevičienė, A. 
Blažienė, J. Guževičius, A. Kru- 
šienė, A. Laukžienė, S. Kava
liauskas, J. Sidaras, L. Katke
vičienė, O. Jucienė, T. Vaice
kauskas, O. šuškienė, V. Ba
reika, Pr. Dzilionis, M. Kank- 
lis, M. Roniananuskiutė, M. Si- 
inonavičius, J. Liudvinaitis, A. 
Keliavičius, J. Valiukonienė, B. 
Endrinas, Vik. Valickas, A. Ste
ponavičiūtė, ir P. Snaskis.

Smulikų ........ ............... $122.80
Viso .. .. $725.00.

Barbora Vaškevičiutė.

S. Mickui, AVestfield, Mass. 
Rašo sesuo iš Valionos, rugpiu- 

čio 25 d., 1919. Visus sveikina 
apie save rašo taip:

“Mes gyvenome Petrograde nuo 
pradžios karės. Dabar mes ap
leidome tą bolševikų rojų ir į sa
vo paprasto kampelį 
kaimą Gystėnų.
mes parvažiavę per tą bolševikų 
uteliją. Kad ir biedni esame ale 
vis laimingi, kad sugrįžome į savo 
krašteli. Dabar mes gyvename 
pas Velionos kleboną už gaspado- 
rį. Klebonas naujas. Ir sena
sis dar gyvas, bet jau mišių nelai
ko senatvė neleidžia.

Mūsų tėvelis gyvas ir motinėlė 
gyva ir broliai ir seselės. Gyve
nimas visas čielybėje, triobos vi
sos eielos, tik tvartą perkūnas su
degino. Gyvulių tam syk turim 
du arkliu ir vieną priaugantį, vie
ną karvę ir viena priauganti. 
Jūsų moteres gyvenimas tebėra 
čielybėje. Ben. Jakubausko tė
velis brolis ir seselė gyvi, seselė 
ištekėjo už Jakubausko Antano. 
Velionos triobos sveikos, tik bėda 
su drapanoms ir avalinėms. Kaip 
girdėti kiti gauna nuo Amerikie
čių drapanų ir avalinių o dabar 
Lietuva kariauja su bolševikais 
ir lenkais. ’ ’

Jonui Misiukevičiui, Newarke
Rašo M. Levonavičienė iš Bū

dviečių Kalvarijos apskričio.
“Esame visi gyvi ir sveiki, per 

mūsų galvas tūkstančiai didžiau
siu šovinių lakstė, bet Dievas ap
saugojo mus nuo mirties, o ka 
vargo tai nukentem tiek, kad nei- 
ne aprašyt. Tamstų laišką ga
vome 13 d. liepos. Mūsų Kalva
rija visa išdeginta, bažnytėlė liko 
ale dikčiai apdegįta ir apdaužyta 
ir ta gatvė likus kur kalėjimas, o 
taip visas miestas išdegintas ir 
išgriautas. Po Kalvarija bai
siems mūšiams einant rusai stovė
jo Grauduose, Brasave, Margi- 
ninkuos, Kalviuose, Navenėlėi, 
Raudoniškiuos, ir miesto laukuo
se, o vokiečiai Kalvarijoj, Krei
vojoj Janauką ir Jodaliuos. Kur 
rusai stovėjo tai viskas išgadyta. 
Mes buvome po vokiečių tai mes 
mūsų viską atėmė ir iščiuilpė mus 
iki paskutinio lašo kraujo. O 
kaip vokiečių ragus nulaužė, tai 
mes pradėjome atsigriebti. Da
bar Lietuvą jau niekas nepražu
dys. Jau šiądien žėdno lietuvio 
ir lietuvaitės nuo mažiausio iki 
didžiausio, nuo seniausio lik jau
niausio visų širdis pilnos linksmy
bės, kad mūsų kareiviai visus Lie
tuvos priešus grudžia lauk iš 
Lietuvos. .. Mus kareiviai eina 
kariaut ir nevienas jau galvą pa
dėjo už tėvynę, bet priešui Lie
tuvos kareiviai nepasiduos tol, 
kol galva ant pečių bus . .. tokia 
Lietuvos kareivio prisega.”

Jonui Benkui _iš Lynn, Mass. 
j rašo Vincas Čaplikas, Lietuvos 
j kareivių viršila (feldfebelis) iš 
Prienų.

Sveikina, esąs sveikas, bebūda
mas Lietuvos kariumienėje ant 
pozicijų prieš bolševikus beka
riaujant gavęs kulką, bet pasvei- 

I kęs ir dabar esąs komendantūros 
I skyriuje Prienuose už viršilą, j Tėvai esą gyvi ii- sveiki, daug 
vargo nukentę nuo vokiečių, o 
dar daugiau nuo bolšivikų. Bu
vę net ir po lenkais, bet lietuvių 
kariumienė graitai išvadavusi.

Juliukas iš Rusijos kariumienės 
pargrįžęs ir gyvenąs namie. A- 
neliutė su vaikais sveiki. Apie 
švogerį Martyną nieko nežinąs, 
tik nuo kiti} girdėjąs, kad jau 
ant pozicijų granata nutraukusi 
koją, bet tikrų žinių nėra. Lie
tuvon pargrįžę nepažintumėt, vie
tomis, tik dansus ir žeme telikę 
bet ji} triobos attikusios. Varie- 
na ir Alytus tai visai išdegę. 
Laiškas užbaigtas šiais žodžiais:

“Amerikiečiai stengkitės gelbė
ti Lietuvą kiek galit. Žinokit, 
kad jusi} broliukai galvas guldo 
už tėvynę, tai ir jus bent kiek 
prigelbėkit ir iš Amerikos.”

Viršila Vincas Čaplikas.

Juzefą.
Red. prierašas; Įsivaizdinkite 

skaitytojai kaip Lietuvos žmonės 
dalinasi žiniomis su savo giminė
mis, kad net mergina palieka 
mieste vietą ir bėga per frontą, 
kad tik priduoti amerikiečių laiš
ką dėl to negailėkime tų laiškų 
rašyti ir pašalpą jiems pasiųsti. 
15 metų vaikinas stoją, į Lietuvos 

ginėjų eiles.
Elzbieta Dazireekienė — Cam- 

den N. J. Gavo iš Lietuvos laiš
ką nuo Onos Daniunaitės nuo Pa
nevėžio, kur tarp kitko rašoma; 
“Mieli broliai ir sesutės ar gi ma
žai yra amerike Lietuvos žmonių, 
argi negalėtumėte prigelbėt mums 
apginti tėvynę . . .jau baigia mū
sų brolius kankyti. .. Tegul mus 
visus iškankina, bet paliokams 
nepasiduosime ir gana. .. Gausie
nės Antanas ir Mikaičiukas K. jau 
kareiviauja,” (tris Vaikai po 15 
metų amžiaus.)

ŽINIOS IŠ LIET t VOS
Mes beveik kasdin gauname 

laiškų ir laikraščių iš Lietuvos ir 
tas žinias perspauzdiname iš jų.

Beto sugrįžusieji atstovai Lie
tuvių Prekybos Bendrovės yra 
pasižadėję rašyti.

Dabar telpa p. J. E. Karoso ke
lionės įspūdžiai po atngalvių 
“Kpai dabar atrodo Lietuva.” 
Paskleiskite tuos numerius kopla- 
čiausia.

prakalbose
.. $30.00
Žitkus ir

J. Vingilius, iš Pittsburgh. Pa. 
Gavo laišką iš Traupiu, Vkmergės 
apskričio. Rašo taip:

“Esame visi sveiki, jūsų laiš
kas atėjo pirmutinis iš Amerikos 
visoje mūsų apylinkėje ... La
bai vargas, kad dar triobos nepa
statytos, kurias vokiečiai buvo su 
naikinę. Iš valdžios pagelbos 
dar negavom. Statant triobas pir
kom sienojus — rąstus nuo vokie
čių ir mokėjom už kiekvieną po 
3 markes iš kelmo. Darėm po 
3 sienojus. Už pastatymą klė
ties už darbą reikėjo užmokėt 
1.000 markių. Pastatėm 3 tvar
tus, grįeią, daržinę. Pirmiaus 
vokiečiai nebaido statyt, sakė, 
kad reikėsią išeiti į vensėdyjas.

Prieš rugpiutį rugių pūdas kai
navo 100 markių, o po rugpiuties 
50 mark. Vokiečiai atėmė viską, 
paliko tik po pusę svaro duonos 
dienai. Už atimtus grūdus mo
kėdavo 10 markių centnierį. Cent
neris būdavo tris pūdai. Nuo 
vištos reikėjo duot po 3 kiauši
nius į sąvaitę, nuo karvės po 2 
litru pieno ant dienos. .. —

Iš karės negrįžo Mišku Jonas 
ir Juzapas Ramanauskas ar jie 
karėje žuvo ar revoliucijoje, ne
žinia. Mes iš namų niekur nė
jome, vargo matėme įvales, bet 
didelio bado nematėme. Daug 
jaunimo apsivedė.

J. V. Naumavičiui iš Millineket, 
Me. yra laiškas atėjęs iš Vikaviš- 
kio, o kad to žmogaus tenai nesi
randa, tai jį prisiuntė į “Darb.” 
Redakciją. Kas žinot kur tas 
žmogus dabar gyvena, tai tegul 
atsišaukia į “Darbininką” o gaus 
laišką.

S. Beržinskienė So. Bostone ga- 
Rašo 4 d.

Į Dayton,ą Z. Savickui rašo J. 
Kavaliauskas nuo Lapiškių, 11 d. 
rugpj. 1919.

Rašo kad laišką iš Amerikos 
gavę 9 d. rugpj. Sveikina Z. 
Savickį su visa šeimyna. Rašo 
kad tėvas miręs 21 gegužio 1916. 
S. Kavaliauskas mirė 12 baland
žio 1919. Vaclavas miręs 15 
gruodžio 1917. Vaclavas Savic
kis ir S. Kavaliauskas mirė abu 
dėmėtąją šiltine, kuri pas mus 
kaip pasiutus siautė. Kaip vie
sulą nešioja dulkes į krūvą, taip vo laišką iš Kuršėnų, 
šiltinė nešė žmonis į kapus.

Jūsų stuba ir sodas čieli iš baž
nyčios tik krūva griuvėsių liko. gę sulaukę laiško. 
Kaip užėjo vokiečiai palie Zapiš- karės apjakęs, bet tebegyvena, 
kį, tai išvarė į Kauną ir tenais ant vietos. Esą kaip ir nuogi ir 
išbuvome visą laiką kol vokiečiai | basi neturi nei pinigų, bet nesą

. ... $7.20
B. Vaškevičienė, L. 

A. Želakauskas, A. 
J. Karulonas, K. Šar-

Giebas, J. Budėnas, 
V. Žiu-

O. 
J.

rugsėjo 1919 m.
Rašo, kad neapsakytai nudžiu- 

Tėvas nuo

NEWARK, N. J.
Aukos kun. Laukaičio

Jonas Smaidžiunas 
Po $20.00 Antanas 

Vincas Lukošiūnas.
Po $10.00 Jonas Gumauskas, A. 

Dulkis, R. Verkevieiutė, P. Jo
čys, M. Abromaitis, A. Stakne- 
vičius, J. Daukšys, P. Lovei- 
<iutė, V. Varasevičių, J. Gari- 
jonis, J. Agentas irJ. Žemaitis.

J. Zudėnas .
Po $5.00

Arieliunas 
Miškūnas, 
kienė , M.
J. Sikorskis, P. Vaitkus, 
gždas, A. ir P. Radzevičiai, 
Kulikauskienė, K. Maurutis,, 
Vasiliauskas, K. Vainis, O. Ba-
turiutė, S. Misiūnas, J. EI. 
Pranskai, J. Škėma, K. Damb
rauskas, V. Eidukas, A. Ddauk- 
šas, M. Kazlaitė, A. Verba, M. 
Ješkauskas, J. Katilių, 
seckiutė, L. Krasauskas, 
bilienė, J. Malakaukas, 
riuliutė, M. Mačionis, 
rauskas, A. Radzevičius, 
nius, 
nė, 
Baltakis, 
linskas, 
čiutė), 
šaitis, 
turmas, 
kauskas, 
vičiutė), J. Čyža, S. Arlauskas,
K. Antanavičius, P. Didelis, J. 
Jančiukas, P. Čižauskas, O. S’a- 
vulioniutė,

Pranas Juškaitis .. .. $3.00.
Po $2.00 P. Šiurkus, D. Savic

kas, A. Patapas irF. Streibu- 
kauskas.

Po $1.00 K. Beliauskas. V. 
Zmitra, T. Volungevičiutė, P. 
Mažeikis, J. Petrulionis, Al.En- 
čerauskas, A. Diliunas, P. Si. 
korskis, A. Pranienė, J. Sereika, 
P. Kinderavičius, M. Kareivienė, 
A. Masandukas, S. Pranis, A. 
Alubickas, K. Krumėnas. J. Mi- 
siukevičius, 
34, 
M. Sakalauskienė, 
keršis, K. Dulinskas, 
V. Bartuška, 
Barusevičius, 
Tamišienė,

M. Ru- 
M. Ku-

A. And- 
I. Pet- 
J. Šik-

J. Žilinskas, Cic. Zavišie- 
J. Krušis, J. Leismonas, J.

K. Malickac, A. Ši- 
El. Mežienė (Bliunkevi-

J. Jokūbaitis P. Matijo- 
Z. Staniuliunas,

V. Antulis, K.
M. Vidukienė (Žiurke-

J Man- 
Vaiče-

B. Vaškevičiutė $5. 
J. Peseckis, J. Jegumėnas, 

J. Kuosa, J.
J. Kairys.

V. Mikalionis, K 
A. Stankienė, D.

CAMBRIDGE, MASS.

Vardai Lietuvos Gelbėtoju au
kavusių rūgs. 21 d. 1919.

Po $100.00 Kun. P. Juškaitis, 
A. Ivaškevičia ir M. Norbutas.

Po $50.00 Mik. Bubeleviče ir 
J. Jankauskas (ir žadėjo čevery- 
už $50.00), J. Povilaitis, ir Zyzvs.

Po $25.00 Pet. Bartkevičia ir 
žadėjo drapanų už$75.00, J. Šeš
kas, V. Jakaviče, P. Šidlauskas, 
J. Tamulinas ir Ant. Gribavičia.

Po $20.00 A. V aisauskas, O. Da- 
lenentę, M. Lauka, M. Abroma
vičiūtė, J. Malinauskas, S. Pau- 
lukas, K. Praspaliauskas, A. 
Labanauskas ir L. Praspaliuaskas.

L. Kriaučiunaitė .. .. $15.00.
Po $12.00 J. Lukošius ir St.

Pečiulis.
M. Raula ....................$11.00.
Po $10.00 R. Kupiniutė, F. Ki-

seilienė, P. Antanavičiūtė, L. 
Šidlauskaitė, St. Kliavas, A. Viz
girdas, P. Vilkienė, J. Lapinskas, 
S. Balgizas, F. Dabravalskis, T. 
Kopustaitė, D. Labanauskas, F. 
Monkus, J. V. Smilgis, R. Joza- 
palis, K. Banevičia, K. Kliavas, 
St. Mockaitė, K. Arlauskas, F. 
Jankauskas, J. Gražulis. St. Ja- 
neliunas, F. Minalga, K. Tamo
šiūnas. A. Grikštas, J. Stanke- 
viče, S. Zubelis, V. čatkauskas,
C. Kavolius, B. Venčiunas, J. 
Varnelis, A. Gendvilis, S. Kibar- 
tas, K. Jankauskas, P. Tulušis, 
J. Jaškus, P. Jautis, J. Baranaus
kas (ir žadėjo Libertv Bond ver
tes $50.00). ir J. Morkūnas.

Po $6.00 Ant. Bartkevičia, S. 
Urbonas ir A. Palaima.

Po $5.00 J. Bartkus. M. Kavo- 
lytė-Zaveckienė, J. Plekaviče, A. 
Zaveekas, J. Jasinskas, P. Doba, 
J. K. Naujalis, T. Zakaičiutė, 
M. Dailidžiutė, M. Sundukienė, 
Ig. Kazlauskas, Am. Damulinienė. 
V. Bruzguliutė, F. Bondza, J. 
Povilaitis ir žadėjo $20.00. P. Ka
mienas, M. Rameika, M. Rutkaus- 
skas, A. Patombergas, A. Tamu- 
linienė, T. Žokaičiutė, M. Lavo- 
šonis, A. Papartis, J. Bagdonas, 
J. Praspaliauskas, J. Rudaitis,
D. Abrasas, J. Alksnis, J. Ter- 
mėnas, P. Antanaitis, J. Mitri- 
kevičia, B. Jakutis, A. Aukšta- 
kojis, S. Matijosevičia, F. Gerd- 
vainis, J. Alksnis, M. Ananis, 
J. Sargelis, V. Žekevičia, A. Ta
mošiūnas, K. Bironas, S. Samolis. 
A. Tacionis, L. Rudokas, A. Bu- 
rokaitė, J. glaistys, M. Žanisbo, 
F. Talutis, A. Ješkevičienė, A. 
Ruknizis, M. Jakienė, J. Mocke
vičiūtė ir P. Antanaitis.

J. Petrauskas, .. — .. $3.50. 
A. Jackevičiūtė,...............$2.50.
Po $2.00 J. Rudaitis, K. Nor- 

montutė, S. Kiškis, A. Aksomai- 
tis, J. Gintauskas. A. Bironaitė, 
A. Jablonskisc, F. Janulevičia, 
O. Repšaitė, A. Vinciunas, J. Jo
nas, zapalis, Černiauskas ir J. 
Vaičiūnas.
/ Po $1.00 R. Lapinskas, J. Vai- 
kasas, V. Jankauskas, P. Raiga- 
las, J. Šakalis, A. Žemauskienė,
A. Rutkauskas, A. Navilis, M. 
Gerdvainis, B. Pabiežis, J. Puzi- 
nas, A. Skepinskas, J. Straz- 
dauskas, A. Sliužienė, A. Jan
kauskas, T Kasparaviče, S. Pru- 
zas, P. Saktis, A. Strukas,, F. 
Juknis, M. Vinstauskas, J. Kli- 
maviče, K. Janūkas, J. Klimavi- 
če, J. Paznauskas, F. Urbonavi- 
če, K. Skitsmas, K. Ketvirtis, 
J. Burokas, J. Kamiskis, A. 
Matuziukė, J. Augustina, J. Ku- 
meliuks, B. Grigas, W. Sandars, 
J. Rupšaitis. M. Pruškas, A. 
Stepukas. J. Kasparaviče, P. 
Skaudis, J. Bajoroniutė, S. Gra- 
čiunas, A. Jakimaviče, A. Ne- 
meikštis, A. Doroškeviče, A. Siau
bs, J. Dabila, A. Vitkauskas,
B. Strovinskas, A. Sargelius, A. 
Ruškis, J. Šilinis, J. Lapinskas. 
A. Jungia, K. Pakštis, F. Sautac- 
kas, F. Paulikaitė, J. Nomatas, 
Z. Bučinitė, Ž. Zimontė, P. Kali-

naskienė, M. Kalinauskas, P. Stu- 
kienė, D. Stukas, A. Gedrimas, 
A. Makačienė, A. Vaivada, M. 
Raila, P. Kiškis ir J. Aukštalis.

Viso sukolektuota su smulkio
mis aukomis................ $1.508.00.
Rugsėjo 22 pribuvo aukų $125.00.

Pasidaro $1.633.00.
Fin. sekr. Kazys J. Sidabras.

P.S. Kurie patėmisite klaidas 
kas lik vardų ir pavardžių duo
kite man žinoti aukavusieji ne 
mažiau $5.00. Vardai ir antra
šai bus pasiųsti j Lietuvą sykiu 
su aukomis ir drapanomis taip, 
kad Lietuvoje žinotu kas kiek au
kavo dėl Lietuvos ir iš kur paei
na. Kurie aukavote mažiau pen
kių dolerių galite dadėti, kad ir 
jūsų vardas skambėtu Lietuvoje 
kaipo gelbėtojo Tėvynės ir savo 
giminių. Aukavusieje visi pa
duokite savo vardus ir antrašus 
iš kur kas paeina.

Visokiais finansiškais reikalais 
ar informacijomis kreipkitės prie 
fin. serkretoriaus ypatiškai ar 
per laiškus.

Kazys Sidabras
109 Winter St.

Cambridge, Mass.

MUZIKOS MOKYKLA.
D. L. K. Vytauto Beno ir Or- 

kestros Muzikališkoje Mokykloje 
mokinama ant visokių instrumen
tų. Norintieji išmokti atsišauki
te. Kambarys:
339 Broadway, S. Boston, Mass.
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PAPUOŠK SAVO NAMUS PIRMOJO LIETUVOS 
PREZIDENTO A. S M E T 0 N 0 S PAVEIKSLU. 
KAINA 15 CENTŲ. SU PRISIUNTIMU 20 CENTŲ.

Ben-Hur
NAUDINGA KNYGA

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
Su puikiais drobės apdarais tik...........................$1.50

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

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

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

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

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

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

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

būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk
ti.

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

“DARBININKĄ S,”

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

“DARBININKAS”
JAU SIUNČIAMAS

LIETUVON,
Užrašykite savo artimiausiems. Jiems bus brangi dovana.

Skaitydami laikraštį “Darbininką” daug ko sužinos apie Ameri
kiečių gyvenimą, veikimą ir tt.

Į LIETUVĄ “DARBININKAS” METAMS: 3 SY
KIUS Į SAVAITĘ $4.25,1 SYKĮ į SAVAITĘ $2.50; 
PUSEI METU: 3 SYKIUS Į SAVAITĘ $2.25, 1 SY
KĮ Į SAVAITĘ $1.50.

Prenumeratą ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“DARBININKAS”
242-244 W. Broadway, So. Boston, Mass-

DIVIDENTAS 8 NUOŠIMČIAI
JAU NUTARTA IŠMOKĖTI PIRMIEMS METAMS IŠ PELNO

NUO APYVARTOS LIETUVOS AMERIKOS
PRAMONĖS BENDROVĖS.

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

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

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

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

Šerų užsirašymus su pinigais siųskite šiuo adresu:—

LITHUANIAN AMERIGAN TRADING GOMPANY,
112 N. GREENE ST., BALTIMORE, MD.

» 
♦

* 
i

*
♦

» 
i

♦

»
♦

»
* 
i

*
♦ 
»
*

» 
«

i

J



LIETUVOS ATSTATYMO
(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)

PIRMIAUSIA ir DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
KORPORACIJA AMERIKOJE.

JAU IMPORTĄ Į LIETUVĄ PRADĖJO. TUOJ PRADĖS EXPORTĄ IŠ LIETUVOS. KAUNE SKYRIUS VEIKIA KUOGERIAUSIA: JIS SUSIDARĖ IŠ ĮTEK- 
MINGIAUSIĮJ ŽMONIĮI LIETUVOJE. VEDĖJU L. A. BENDROVĖS 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 knygą leidėjas 
Kaune, narys Lietuvos Tarybos, baigęs 
Petrogrado Komercijos Institutą. 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.

TAMSTOS BOKITE DRAUGAIS 
GARBINGŲ ŽMONIŲ.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė, kad 
patarnauti Lietuvoje Atstatymo darbuo
se, sutvėrė skyrią, kurį sudarė vietos 
veikėjai ir įtekmingiausi žmonės Lietu
voje. Į valdybų parinkti šie asmenįs: 
agronomas 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 veikalą ir 
dabar yra vedėjas Lietuvos Prekybos 
Banko, kuris vra taip-gi ir Lietuvoje 
valdžios banku. JURGIS BALTRUŠAI
TIS, buvęs vedėjas ilgą laiką “Žagrės,” 
Marijampolėje ir gerai žinomas vaizbi
ninkas. ANDRIUS VOSYLIUS, buvęs 
“Vilijos’ fabriko vedėjas ir dabar vra 
vedėjas LIETUVOS' ATSTATYMO 
BENDROVĖS.

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 narią Lietuvoje. Ar Tamstos ne
norėtumėt ir-gi rastis tarpe ją ir veikti 
Lietuvai naudingą darbą?

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

Pasiuntė į Lietuvą:

10,000 BAČKŲ KEROSINO
1,000 BAČKŲ GESOLINO.

Visą siuntinį paima valdžia arba ko
operatyvai. Jau visas siuntinys yra ke

lionėje į Lietuvą per Liepoją. Neužilgo 
rengiamasi prie didesnio siuntinio.

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

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 pirmą 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.

ĮGALIOTINIAI IR NARIAI PRAŠOMI DARBUOTIS. KAS DAUGIAUSIA ŠĖRŲ PARDUOS, TAS GAUS DOVANĄ. VISO PASKIRTA 10 DOVANU.
Visais reikalais kreipkitės:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE

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

MES GATAVI SIĮJSTI “DARBININKĄ" 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
vą didžiausias skrynias knygą ir laikraščią.

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

ir pristatyti į Lietuvą užtektinai knygą ir laikraščią
Čia reikia, kad kiekvienas Amerikos lietuvis ir lietu

vaitė suprastą priedermę ir reikalą ir prisidėtą aukoda
mas knygą arba pinigais padengimui lėšų.

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

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

Tai-gi siąskite kodaugiausia žinią į Lietuvą.
Daugiausia žinią apie Amerikos lietuvią gyvenimą 

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

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

Jūsij tėveliai, broliai, sesers ir giminės bus labai dė
kingi, nes laikraštis “Darbininkas” bus suraminimu var
ge ir rūpestyje.

Prenumeratą ir pinigus siąsk šiuo adresu:

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
Mes beveik kasdien gauname laišku ir laikraščių iš Lietuvos ir 

tas žinias perspauzdiname iš jų.
Beto sugrįžusieji atstovai Lietuvių Prekybos Bendrovės yra pa

sižadėję rašyti.
Dabar telpa p. J. E. Karoso kelionės įspūdžiai po antgalvin 

“Kaip dabar atrodo Lietuva.” Paskleiste tuos numerius ko- 
plačiausia.

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

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centą.
Užsisakydami pažymėkite kokiij norite. 
Pinigus siąskite su užsakymu.

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

Nuga-Tone
Pasekme po 20 iienn 
arba grąžiname jums 
pinigus.

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

Iškirpk žemiaus paduotą laiškelį ir išpirkęs “money 
orderį” arba pinigus registruotame laiške siąsk virš pažymė
tu adresu.
Gerb. “Darbininko” Administracija:—

Šiuomi siunčiu $4.25 ir meldžiu siąsti laikraštį “Darbi

ninką” į Lietuvą mano........................................................................
sekančiu adresu:

Vardas - pavardė..................... ........................................................

Miestas ar kaimas .................................................................................

Paštas..................................................................................................... ..

Apskritys.................................................................................... ...............

Su pagarba,

M1LZ1NISKAS is
“Genovaitės Gyvenimas”

PERSTATYS Bus Nedėlioję,

Juozapo
Choras

SPALIO-OCT

COLONIAL TEATRO SVETAINĖJE
84 Middlesex Gatve,

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE
Lowell, Mass

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. Didžiausią dalį 
programo, atliks Orkestrą.

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

užtikrinam, kad busite užganėdinti. Los 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. Ainorį 151 Rogers St. Lowell, Mass.

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

'■ ' '



Rengia L. D. S. KUOPA
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pri-
DYKAI!

-

i

Todėl 
pinigai

da- 
rei-

pilnutėlė svetainė, 
stovėti už durų, ir

re<l.. 
valšč.

l I

J

Pelną
Moksl ei-

Nutarėsusidėjo iš dainų, 
kalbų ir orkestros

-V.4S KAMANTAVIČIUS, C 
G. Russe (LITHUANIA) 
Houthem Furnes, Bclgegue

Antano Melaknos 
ir švogerio Prano 
Abudu yra Kau- 

valščius.

DR. M. V. CASPER 
(Dr. M. V. Kasparavičius) 
Broadtcay,

Tel. So. Boston, 27 
„ _______ : 10—12:30 ryte

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

/

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

V alandos
: Nuo 9 vai. ryta
' iki 8 vai. vakare

prižiūrėti vaiką 3 metų, 
ir užlaikymas geras. At-

Panemunės apskr., Pu- 
Papiškių kilimo. Pir- 
Minersville, Pa., o dabar

Jie patys ar kas kitas

Paješkau brolio
Bajoriškiu kaimo, 
Jūžintu miestelio.
no gub. Novoaleksandro
Girdėjau, kad gyveno apie Chicago, 111^, 
Kas žinote arba patys atsišaukite
K. ŠE.IEVKIENL po tėvų V INGELAI -

129 Granite St.

Paieškau savo tėvų brolių ir sese
rų Lietuvoje. Gyveno Būdos kaime, 
Lazdinų parapijos. Jei esate kas gy
vi prašau atsišaukti, arba kas žino
te praneškite.

Jieva Krivoniutė
526 Dickson St., Homestead, Pa. 

k (10 - 16)

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

Mano adresas:
Stotis Proveniškės j Rumšiškės mi

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

40 Brattly Laite, 
Arlington, Mass.

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 

Tauragė, Lietuva.

Aš Ona Kupriuke paieškau savo 
brolių Kazimiero ir-Matau§0 Kuprių 
Kauno 
saloto
minus gyveno 
nežinau kur. 
praneškite šiuo adresų:

ONA K V P RINKE
11 Holland St., Binghamton, 

(10

Reikalinga mergina ar moteris links- 
maus bXdo. 
Užmokestis 
sišaukite;

M. B.,

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

“.MAGIJOS”
Box 772, Waterbury, Conn.

Tel. Back Bay 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynos: 1—3 ir 6—S P. M. 

'^Jydo visokias ligas -Piskiria akinius 

419 Boylston St. Boston, Mass

332 Broadtcay, So. Boston, Mass. 
Teleįon: So. Boston 253-31.

I Gyvenimo vieta-. 256 IF. 3-rd St. ■
i

Paieškau giminių arba brolio Juo
zapo Laurinaičio. Apie 5 metai at
gal brolis gyveno Boston, Mass., 
bar nežinau kur. Tūrių svarbu 
kalų. • .Atsišaukite;

M. V. Laurinaitis
Box 587 Thomas, IV. Va. (10-16)

1 - - - - -..

Dr. Paul J. Jakmauk
(Jakimavičius)

Priėmimo vaiando,: 
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 ik! 8 vakare 

509W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON.
Tel 602 S. B.

VIETINĖS ŽINIOS.
PINIGAI JAU KAUNE.

National Sliaivmut Bank 
pranešė M. Veniui, bendrojo 
Nuteriotos Lietuvos Draugi) 

‘ Komiteto nariui, jog gavo iš 
Berlino kablegramą/ kurioj 
National Shaivinut Banko te
nykštis korespondentas prane
ša, jog pinigai 21.000 markių 
jau pasiųsta Kaunan, 
aišku, kad dabar tie 
jau Kaune.

Tie pinigai buvo 
rugsėjo 2 d.

DIDŽIAUSIOS PRAMOGOS.
Bendras Nuteriotos Lietu

vos Draugi) Komitetas rengia 
čielą eilę geriausių pramogų, 
pelnas nuo kurių eis Lietuvai.

Didelis koncertas bus spalio 
19 d. vakare pobažnytinėj sa
lėj. Bažnytinis choras, veda
mas p. AI. Karbausko, rengia 
nepaprastą programą su cho
ro dainavimu, soliais ir tt.

Antras koncertas bus spalio 
24 d. vakare Lietuvių salėje. 
Šio koncerto programą suda
rys gerb. kompozitorius AI. 
Petrauskas ir programą išpil
dys Gabijos choras.

Spalio 26 d. Lietuvių salėj 
po pietų bus prakalbos.

Lapkričio 2 d. bus prakal
bos Lietuvių salėj vakare. Tai 
gal būt bus užbaigimas šito 
darbo.

Gi ateinančią nedėlią spalio 
12 d. vakare pobažnytinėj sa
lėj bus masmitingas ir prakal
bos. Be to bus įvairių-pamar- 
ginimų. Kalbės vietos gerk, 
klebonas kun. K. Urbonavi
čius. gerb. kun. Pr. Juškaitis, 
Cambridge, Mass. lietuvių kle
bonas, adv. Bagočius ir kiti.

nuoti solo. Dueto nepamenu 
vardo dainavo p-lė O. Šimbolaitė 
ir p. J. Rakietis. Trumpą gra
žią prakalbėlę tai pramogai tin
kančia pasakė gerb. kun. K. Ur
bonavičius So. Boston’o klebonas 
Nurodė jog gerai pamenąs gerb. 
kun. P. Juškaitį dar studentų, 
kurs laike atastogu su prakalbo
mis važinėdavo, žmonis organizuo
davo ir tt. Jam vakacijos būda
vo rugepjūtė. Jisai esą tik savo 
triūsui ir Dievo pagelbai pasidė- 
kavojęs pasiekė tą augščiausią 
laipsnį. Dabar irgi nemažiau 
darbuojasi. “Todėl jei duočiau 
šiandien patarimus gerb. kun. P. 
J., kartu su geriausiai linkėjimais, 
tai kad nedirbtu perdag, kad ga
lėtu gyventi dar ne dešimtis ir 
dvidešimtis metų, ale mažiausia 
dar penkiosdešimtis. ”

Baigiantis programui mažos 
mergaitės gerb. kun. P. J. Įteikė 
viena gražią fontaninę plunksną, 
o antrą konvertą su parašais au
kų vertės apie penkiosdešimt do- 
lierių. Pagaliaus ir gerbiamas 
jubeliantas kelis žodžius pratarė. 
Dėkavojo visiems susirinkusiems 
už meilę ir padėjimą darbuose, 
tik esą visiems kooperuojant, 
bendras darbas galima pasekmin
gai veikti. Ypač šiais laikais' 
didelę svarbą turi tokis žmonių 
prie klebono prisirišimas. Bai
gė kalbą pasitikėdamas, kad juo 
tolyn juo toli meilė bus didesnė, 
tikresnė ir tvirtesnė.

Toji pramoga užsibaigė su Lie
tuvos himnų ir vakariene. Va
karienę buvo parengusios Canib- 
ridge geriausios gaspadinės. Tik
rai tokios vakarienės-jokiam vieš- 
butije nebūt buvę galima gauti. 
Laikvve vakarienės dar vėl buvo 
keletas kalbėtojų Kelis žodšius 
pratarė kun. K. Urbonavičius ir 
kiti. Taip tai Cambridge lietu
viai apvaikščiojo savo gerb. kle
bono varduvių dieną. _

Ten buvęs.
CAMBRIDGE, MASS. 

Linksmas vakaras.
Spalio 5 d. po bažnytinėje sve

tainėje Nekalto Prasidėjimo P. 
S. S. dr-ja surengė pramogą ap- 
vaikščiojimą varduvių gerb. kun. 
Prano Juškaičio. Vakaras pil
noje prasmėje buvo linksmas. 
Žmonijį buvo 
Daug turėjo 
lauke.

Programas 
deklemacijų, 
griežimo. Visu pirmu prieš pra- nupirkimui išmokėti $5.00. 
sidedant programui, gerb. kun. P.' susirinkime 
Juškaitis būrių maži) mergaičių' apje .$15.00. 
žalias vainikais, baltoms gėlėms 
iškaišytai apsuptas tapo atlydėtas 
iš lauko ant estrados. Čion jau 
buvo prirengta aukšta kėdė labai 
puikiai išpuošta. Visa publika 
stovėjo ir rankoms smarkiai plo
jo. Visa laiką orkestrą linksmai 
žirežė. Aplodismentams aptilus, 
bažnytinis choras po vadovyste 
p. Jono RakiečiO dainavo naują 
negirdėtai gražią meliodiją “Il
giausių Metų” ir keletą gražių 
naujų dainelių. Po dainų prasi
dėjo deklemacijos, kuriose nežino
mų naujų rašėjų tai progai buvo 
pagamintos. Jose buvo išreikš
ta linkėjimai gerb. kun. P. J., 
nurodyta jo darbai, kuriuos Camb 
ridge’je nuveikė.

Kad paįvarinti programą dek
lemacijų tarpais jaunų mergaičių 
sakytoms orkestrą griežė ir cho
ras dainavo. Netruko nei solių, 
duetų. .. P-lė O. Šimbolaitė net 
po tris kartus buvo iš šaukta dai-

Vyčių susirinkimas ir aukos 
aukso kardui.

Spalio 5 d. tuoj po sumai buvo 
Vyčių vietinės kuopos susirinki
mas. Daug ko buvo svarstyta 
ir tartasi apie veikimą ir rengi
mąsi prie apskričio susivažiavimo. 
Nutarta surengti keletą vakarų, 
nekuriuos ir su šokiais, 
skirs Vyčio spaustuvei, 
viams ir aukso kardui, 
iš iždo dabar tuojau aukso kardo 

Au
tame suaukauta 

Tol Cabmridge’o 
j Vyčių kuopa jau savo kvotą su 
j kaupu pripildė. Gerb. kun. P. 
j Juškaitis rodos $2.00 aukavo.

Po $1.00 aukavo p-lė Bironaitė, 
Čekaitė, Jakutis, Jakavičius ir 

■kiti kurių nepamenu. Lai gy
vuoja Cambridge’o Vyčiai.

. Dalyvavęs.

A. 0. ČESNAUSKIUTĖl 
LIETUVĖ SIUVĖJA. . 
Siuvu visokius moteriš

kus drabužius sulvg nau
jausios mados. Taip-gi tai
sau, prosinu ir valau se
nus drabužius. Tai-gi kvie
čiu visas lietuvaites ateiti 
ir persitikrinti mano dar
bu.

72 Plemouth St., 
Cambridge, Mass.

(U-l)

Eikime ant

LINKSMŲ DIDŽIAUSIŲ ŠOKIŲ
L. J. V. KLIUB0 INKORP. 

Subatojė, Spalio - October 11 dieną, 1919 m.
LIETUVIŲ SALĖJE,

Kampas E ir Silver Sts., , So. Boston, Mass.
šokiai prasidės nuo 7.30 iki 11:3O vai. vakare.

GRIEi KOVARJS J.4ZZ ORKESTRĄ

Įžanga merginoms ’ — 30c., — — vyrams — 55c.
Priskaitant Karės Taksas.

SELYKLAS
100 svarų sumalto selyklo ..................................$7.00

Išsiunčiame apmokėjus expre.su, ir po aplai- 
kymui pinigų į visas kolonijas Massachusetts 
valstijoje.

D. F. RYAN,
390 Washington Street, Cambridge, Mass.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS) 

418 W. Market St., 
P0TTSVILLE, PA.

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto 

nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare.

Už vieną sykį .......... 50c.
Už tris sykius......... $1.00
J onas Stolovskis iš Reseinių 

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

LAIŠKAS Iš BELGIJOS
Mes kareiviai Kostantas ir Jurgis 

Blaževičiai norime susižinoti su savo 
seserimis gyvenančiomis Amerike. Tuo 
reikalu kreipiamės j gerb. “Darbininko” 
Redakcijų įdėti paieškojimų šių ypatų: 

Paieškau Barboros čizalienės ir 
Monikos Valentienės Vilniaus gub., 
Trakų pavieto, Punios miestelio, o 
Valentienė šilgonių kaimo, Daugių 
valšč. Taipgi paieškome ir pažįstamu. 
Aš Jonas Kamantavičius ieškau savo 
brolių Juozo ir Petro gyvenusio Kau
no redyboje, Panevėžio apskričio, 
vesėčių kaimo.

Prašome atsiliepti šiuo adresu: 
KOSTANTAS BLAŽIAVIČIUS ir

Cump. P.
4 Blok. 

(10-16)

•‘L*'. * _____

Paieškau savo švogerio Jono Čes
nausko. Jis paeina iš kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Kuršėnų valšč., Pa
maukiu kaimo. Apie 4 metai atgal 
atvažiavo j Chicago, III. Jei kas ži
note arba pats atsišaukite.

ONA KIBARTIENy.
262 W. 3-rd St., So. Boston, Mass. 

(10 - 16)

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

Vargonų Dirbtuvę
177 New York Avė., 

Nevzark, N.

Parsiduoda medinis trijų šeimy
nų namas. Gerai intaisytas, ga- 
zai, trys toiletai, trylika kamba
rių. Randos atneša metams $372. 
Parsiduoda tiktai už $2.200. Ir 
labai lengvoms išlygoms. Ne
daug reikia inešti. Savininkas 
nori išvažiuoti Į kitą miestą. Ma
tyt galit bile kada. Diena ar va
kare, po num. 220 Athens St. So. 
Boston, Mass.

LINKSMUS ŠOKIAI!.

SUBATOS VAKARE, SPALIO-OGT. 11 D.
LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SVETAINĖJE,

26 LINCOLN STREET, BRIGHTON, AIASS.
Prasidės 7:30 vai. vakare ir trauksis ik vėlos nakties.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės, kaip Brigh- 
tono, taip ir iš apielinkės visus širdingai kviečiame atsi
lankyti ir užtikrinam, kad visi būsite patenkinti. Griežš 
viena iš geriausių orkestrą lietuviškus ir angliškus šo
kius. Šoksite ir norėsite, žodžiu sakant, pirmą sykį 
tofcie linksmus šokiai bus Brightone. Todėl visi kaip 
vienas marš ant viršminėtų šokių.

ĮŽANGA NEBRANGI: pavieniam vyrui 40c., pa
vieniai merginai 30c.; porai 60c., priskaitant karės tak
sas.

Šiuoini pranešame mūsų gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvių Mechanikų ir Mašinistų Bendrovė, 
Soutli Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančių dolerių ir jau parduoda sa
vo šėrus. Šerai 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. Šėrininku 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
btuvės South Bostone kame mano, trumpoje atei
tyje, atidaryti labai didelį “Garadžių” su skyriu
mi taisymo kaip automobilių taip ir visokios rū
šies mašinerijų, įrankių ir padarų. Išdirbvstės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininku.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvių, 
mokančių visokio amato ir turinčių visokii) 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.

Alums 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 Broadivay arba pas mūsų Finansų sekretoriij 
Lietuvių Prekybos Bendrovėje po No. 244 Broad- 
way, 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.

AL. POŽELLO GO.

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

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

F

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

pas, ženklelius ir kitokius Drau
gystėms reikalingus dalykus. Rei
kale kreipkitės sekančiu antra
šu :

1908 W. DIVISION ST
CHICAGO, ILL.

(dakš- 
centus

CO.
Berea, Ohio.

•j

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

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

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

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

D R. MORONEY I

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.

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgi} 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.
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i Chirurgas ir Gydytojas.
495 E. Broadway,'S. Boston.

,Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto
nuo 7 iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

.. ..

1 i1,il.lBPT ‘LUUHBMB

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir 

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gva rantuojame

DR. W. T. REILLY

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

Te) So. Boa ton 270

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

Ofiso valandos:
Ryt .is iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bcll Pbone Dickinsoa 3995 M

Dr. Ignotas Slankus 
1210 S. Broad Si., Phiiadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofieo Valandas;

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

Nedeliamis iki 4 no piėtn.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuea sulaiką plioku slinki

mą. praialina pleiskanas, niežėjimą 
odos galvos, aušina plaukus priduoda 
ma jėms reikalinga maista.

Dermafusa padarys kad Justi plae-
rlv kai bus tankus ivelnus ir skaistus, 

ė Oda Jusū Kalvoje bus tyra, pleis
kanos iinyks snt visados ir plaukai 
neslinks d ausi aus!

Reikalaujam prisiusime Jum paė- 
ta suvis dykai ilbandymui sampala.

Prisiųskite 10 c. stampomis peniau
Į timo lėžu. gausi iibandymai dežiute 

Dermafuros ir broli u ra.

BOX 37.

expre.su



