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KAS DEDAS KURŠE.

Sales

Rep.

reikia pinigus

Lenkų

Reporteris.

iriausiai

Sales Corpo-
Tremont St.,

TURĖJĘS ANGLIJOS 
PRITARIMĄ.

Komercijiniai raportai rūgs. 
29 cituoja kablegramą, gautą 
iš Londono nuo Gen. Hollis, 
kad Britanijos valdžia nuėmė 
išvežimų muitų nuo sėlyklų,

KAINA 5 CENTAI.

Kopenhagen, spalio 16. — 
Anglijos-francūzų eskadra iš 
suvirš -20 laivų atplaukė Ry
gon. Tokia žinia gauta iš pri
vatinio latvio pranešimo.

BOLŠEVIKAI NEATSI
LAIKO.

Lietuvos padangė 
niaukiasi

KARĖS STOVIS LIETUVOJ
Generalė Mobilicazija.

London, spalio 16. — Visoje 
Lietuvoje paskelbta karės sto
vis ir paskelbta trijų klesų 
kareivių mobilizacija. Taip 
pranešama telegramoj čia 
gautoj iš Kauno'. Rusijos ka
reiviai po vadovyste pulk. 
Vierkolič buvo sukoncentruo
jami Lietuvoj ir su vokiečių 
pagelba jiems pavyko paimti 
telegrafo ir telefono stotis. 
Mokyklas pavertė į kazermes. 
Lietuvių vėliava visur užėmė 
vietų rusiškų ženklų. Pulk. 
Vierkolič išleido proklemaci- 
jų, kurioj skelbia, kad jei lie
tuviai iš liuosos valios vėl 
jungsis prie senosios Rusijos, 
tai Lietuvai bus duota patval
dystė po Rusijos suverenitetu. 
Iš antros pusės, proklemacijoj 
sakoma, jei lietuviai priešin
sis rusams, tai jie bus “skai
tomi išdavikais.”

AMERIKOS GENEROLAS 
PABALTIKON.

Paryžius, sp. 16. — Brig.- 
-Gen. Sherwood A. Chenney 
tapo nuskirtas nariu prie tarp- 
alijantinės militarės misijos, 
kuri vyks į Pabaltiko valsty
bes žiūrėti išsikraustymą iš 
ten vokiškos kariuomenės, ku
ri buvo po von der Goltzo va
dovyste.

KAUNĄ PAĖMĘ LENKAI.
Stockholm, spalio 16. — 

Lenkai pradėjo ofensyvų prieš 
germanus-rusus Pabaltikoj, 
kaip iš Rygos pranešama. 
Skelbiama, būk jie paėmę 
Kaunu, kurs guli į šiaurės va
karus už 60 mylių nuo Vil
niaus netoli Kuršo rubežių.

London, spalio 16.
jėgos paėmė Kaunu, kurs guli 
ant pat šiaurinio galo jų lini
jos.

London, spalio 16. — Iš vo
kiškų bevielių telegramų su
žinoma, jog pulk. Bermondt 
atsisakė veikti kartu su gen. 
Judeniču. Tų darus dėlto, 
kad nepripažįstųs Pabaltikoj 
susitvėrusių naujų valstybių.

Toliau vokiečių bevieliu te
legrafu pranešama, jog vaka
rinė Rusijos Centralė Tarvba 
panaikinus vokiečių valdžių 
Mintaujoje, jos vieton paskv-

M®

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

rus “Rusijos general-Guber- 
natorium gvardijos pulk. 
Sheidemann.

Toliau vokiečių bevieliu te
legrafu pranešama, būk pulk. 
Bermondt vedus derybas su 
lenkais išvien veikti prieš bol
ševikus, gi gen. von Eberhard, 
Vokietijos valdžios paskirta
sis į vietų von der Goltzo no
rįs veikti sutartinai su Lietu
vos valdžia ir rengia konfe
rencijų su Lietuvos valdžios 
atstovais.

Iš šitų žinių, liečiančių Lie
tuvą nieko tikro nesimato. 
Bet abelną išvadų darant, tai 
tos žinios rodo, jog Lietuvos 
padėtis yra rūsti. Išrodo, jog 
dabar Lietuvos neprieteliai iš
tiesė savo nagus, kad Lietu- 
vų pasmaugti ir išsižiojo, kad 
jų praryti. Vienok be Lietu
vos valdžios oficialių žinių 
tikro dalykų stovio nesužino
sime.

Amsterdam, spalio 16. — 
Laikraštis Handelsblad skel
bia, būk Anglija buvo davus 
pritarimų Rusijos pulk. Ber- 
mondtui veikti su savo jėgo
mis Lietuvoj. Būk Anglija bu
vo pritarus, kad jis sudarytų 
frontų tarp Šiaulių ir Dvinsko 
ir eitų prieš bolševikus. Bet 
paskui Anglija atšaukus tų 
leidimų. Apie tų minėtų laik
raštį painformavo Popov, 
pulk. Bermondto atstovas. 
Pulk. Bermondt su savo jėgo
mis veikia išvien su vokiečiais 
Kurše it Lietuvoj.

Stockholm, spalio 17. — 
Kronštadtas buvo bombar
duojamas Anglijos laivyno ir 
pagalios pasidavė. Anglijos 
laivai įplaukė į tos tvirtovės 
uostų.

London, spalio 16. — Gen. 
Judenič, vadas šiaur-vakari
nės Rusijos armijos, paėmė 
Gatčinų ir nesulaikomai žy
giuoja link Krasnoje ir Cars- 
koje Selo, kurios guli 18 ir 15 
mylių nuo Petrogrado.

Bolševikų jėgos visai mažai 
tesi gina. Iš orlaivių buvo pa
matyta, jog didelių drūtviečių 
apie Petrogradu nesu.

Iš Petrogrado bolševikų bo
sai kraustosi, nes raudonar
miečiai buntus kelia.

Pietinėj Rusijoj gen. Deni- 
kin varosi pirmyn. Paėmė O- 
rel.

SUBATA, SPALIO 18 D., 1919.

Lietuvos kariuomenė ant muštro.

ATGAL Į AMERIKĄ.
Lietuvos gyventojų padėji- ^jonų _ ^^Pratusių^J^uvių 

...V, .. J - “ . v. -
taip-gi svarbesnius reikalus ko^gruobonio^žiaunos, 
atlikę, nutarėme apleisti Kau
ną rugpjūčio 20 dieną ir ke
liauti atgal Amerikon.

Išvažiuoti iš Lietuvos nesi
norėjo. Beauštant! mūsų tė
vynės laisvė, Lietuvos Vals
tybės kūrimo darbas, kuriam 
darbininkų reikėjo, o ypač 
Lietuvos graži ir maloni gam
ta viliojo mane pasilikti ir ant 
visados gimtinėje apsigyven
ti. bet reikėjo grįžti Ameri
kon užbaigti kaikuriuos rei
kalus ir tokiu būdu likimas 
antru kartu privertė su Lietu- jauna mergaitė kaunietė, o

Sėsdamas Kauno - stotyje į 
traukinį prisiminiau žemaičių 
šauksmą: Perkūne dievaiti, 
nemušk žemaitį, bet pliek gu
dą kaip šunį rudą ir nuo sa
vęs pridūriau: lenkams ir kol- 
čakininkams sprandų nusuk!

Iš Kauno išvažiavome vaka
re. Nakties laiku nieko ypa
tingo iš vagono lango negali 
pastebėti, todėl savo atidų nu
kreipėme į sankeliauninkus, 
kurių buvo nedaug.- Su mumis 
iki Virbalio važiavo Aleksan
dro Račkaus sesuo ir viena

dintų.

Pas mus Lietuvoje prieš ka
rų naikino miškus prasiskoli
nę dvarininkai, karo laiku vo
kiečiai lietuviškas girias labai 
išretino, o vietomis visai iš
naikino, bet Lietuvoje dar 
miškų užsiliko ir jei valdžia ir 
patys žmonės miškų apsaugo
jimo griebsis, lietuviai galės 
miškais pasidžiaugti. Lietuvo
je būdamas patyriau, kad da
bartinė lietuvių valdžia labai 
susirūpinusi miškų likimu, 

yra net išleistas įsa- 
kuriuo draudžiama 

ar kirsti.

ORGANIZUOKIT LIETUVOS BONŲ PLATINIMO 
KOMITETUS.

vaTatsisveikinH.
Nelinksma buvo išvažiuoti 

iš Lietuvos ir dėlto’, kad iš 
lenkų pusės mūsų tėvynei grę- 
sė didelis pavojus. Rusai ir 
vokiečiai žiauriai mūsų tautų 
nuskaudė ir tebeskaudžia, bet 
su jais lietuviai vargais nega- 

"iais apsidirba, gi lenkai, tu
rėdami paramų ’ iš kaikurių 
talkininkų begėdiškai drąsiai 
Lietuvos kraštan veržiasi ir 
prievarta lietuvius verčia “po
nų” valdžių pripažinti. Vil
niuje ir jo apielinkėse, o taip
gi Suvalkijoj lenkais užimtose 
vietose Pilsudskio bernai 
“polskas apiekas” mūsų žmo
nėms prie šautuvo »ir “bizū
no” pagelbos antmeta. Buvo 
daug tokių atsitikimų, kad 
lenkai suvargusiems lietu
viams tol pašelpos neteikda
vo, kol tie nepasirašydavo no
rį po lenkų valdžia gyventi.

Lietuvos dvarponiai ir jų 
vaikai lenkais užimtose vieto
se policistų pareigas pildo iš 
liuoso noro; yra nemažai lie
tuvių bajorų vaikų lenkų legi- 
jonuose, kurie į Lietuvą eina. 
Tokie gražūs lenkų žygiai ap- 
maudos jausmą lietuviuose ke
lia ir Lietuvos žmonės yra pa- 
sirįžę kariauti su lenkais iki 
paskutinio.

Lenkai, Kolčakas, vokie
čiai Lietuvą iš visų pusių 
spaudžia ir didelio reikia pasi
šventimo ir narsumo tiems 
grobikams kelią užkirsti į mū
sų tėvynę. Tik atsiminus, kad 
prabočių didvyrių Keistučio ir 
Vytauto ir Gedemino darbai 
lietuvių jaunuomenės dvasią 
gaivina, turi vilties artimoje 
ateityje laisvos ir neprigul- 
mingos Lietuvos veliamų iš
vysti plevėsuojant ant mūsų 
krašto padangių. Širdis jau
čia, kad laisvės iš lietuvių ir 
pikčiausi gruobonvs nebe
įstengs išplėšti. Lietuvos len
kiškos dvasios ponai gali par
siduoti—jie mūši) krašto atei
ties nenulems, bet liaudis, jei 
kuris iš priešų Savo legijonais 
visų Lietuvą užpiltų, lietuviš- 

į ka liaudis nepasiduosį vergi jų

Rodos, 
kymas, 
miškus parduoti 
Apskričiuose yra sudarytos 
miškams globoti tam tikros 
įstaigos. Paskirta valdžios 
žmonės, kurie miškus suraši
nėja ir prižiūri, kad miškų 
niekas veltui nenaikintų.

Nuo savo kaimynų vokiečių, 
o dar labiau nuo danų lietu
viai gali daug ko pasimokinti 
Lietuvos ūkio geresniam su
tvarkymui. Apie danus, kurie 
ūkio vedime yra vokiečius 
pralenkę parašysiu kitų syk, 
o dabar apsistosime Berline, 
Vokietijos sostapilyj.

Berlinan invažiavę vakare 
pastebėjome ramią vokiečių 
sostinės išvaizdą. Gyvenimas 
atrodė normaliu; gatvėse pil
na žmonių; automobiliai, gat- 
vekariai visais kraštais trau
kė. Krautuvės, teatrai skais
čiai elektra apšviesti. Prekių 
krautuvėse matėsi daug, apie 
kainas neteko patirti, nes lai
ko mažai turėjome, todėl sku- 
binomės tik aplamai Berlino 
paviršutinę išvaizdų patirti.

Viešbučiuose pragyvenimas 
nebrangus. Už didelį ir gražų 
kambarį viešbutyje prie sto
ties užmokėjome keliolikų 
markių, pietūs tame pat vieš- 
butyj kaštavo dviems 28 mar
kės.

Berline buvome tik 12 va
landų ir nespėjome Lietuvos 
atstovybės aplankyti. Girdė- 
jonie, kad Lietuvos atstovybė 
labai gražiai Berline įsirengu
si ir dr. Puryckis puikiai lie
tuvių reikalus vedus.

Vokietija su savo sostapiliu 
Berlinu, kaip buvo galima pa
tirti po karės jau atsigauna, 
bet vokiečiams dar daug ko 
trūksta prie normalio gyveni
mo vedimo.

Jonas E. Karpsas.

KAS TAI YRA BONAI?
Kas išleido Lietuvos Bonus?

Lietuvos valdžia.
Kas už juos atsako?

Lietuvos Valstybė 
su savo turtu.

Kokiose sumose yra 
pardavinėjami?

Po $50.; $100.; $500.; ir 
$1000.

Kokis procentas yra moka
mas už bonus?

54 procentas į metus iš
mokamas kas šeši mėnesiai. 

Kada prasideda bonų termi
nas?

Spalio 1 d. 1919 m.
Kada baigsis bonų terminas?

Spalio 1 d. 1921 m.
Kaip greitai bonai bus išduo

dami?
Tuojaus kaip jie ateis į A- 

meriką. Lietuvos valdžia 
žadėjo atsiųsti į National 
Shawmut Bank of Boston a- 
pie spalio 15 d.

Pasibaigus terminui kas 
bonus išmokės pinigus?

Lietuvos valdžia.
Kur bus pinigai išmokami?

Ir Lietuvoje ir Amerike.
Kokiais pinigais bus išmoka

ma už boni^?
Kaip kas norės. Doleriais 

arba auksinais pagal tos 
dienos kurso.

Taip. O kada bonai bus 
Amerike, tai kvitas bus ga- 
Įima išmainyti ant bonų.

Kas ant kvitų pasirašo?
Tas kuris priima pinigus. 

Ar bus Liberty Bonds pri
imami už Lietuvos bonus ir su 
kokiomis išlygomis?

Bus priimami primokant 
po $5.00 nuo kiekvieno šim- 
dolerių.

Ar galima bonus pirkti ant 
išmokesčio ir kokiomis išlygo
mis?

Taip galima. Su užsaky
mu reikia įmokėti $5.00 nuo 
kiekvieno $50.00 ir tada mo
kėti pagal išgalės. Panašiai 
kaip kad buvo su Liberty 
Bondsais daroma.
Reikalaudami kvitų, paliu

dijimų, ingaliojimų, infor
macijų, siųsdami raportus, 
užsakymus, pinigus ir su vi
sais reikalais kreipkitės šiuo
G/lTPOTl •

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

120 Tremont St.,
Boston, Mass.

antrame vagono skyriuje ame
rikonų maitinimo komisijos 
narys karininkas taip-gi su 
jauna mergaite. Kalbos šal
tinis greitai išsisėmė ir iki 
pat Virbalio, prisipažinsiu, 
snūduriavome.

Mauručių, Pilviškio, Vilka
viškio stotis pravažiavome be 
jokių trukdymų, užtai Virba- 
lyj ir Kibartuose turėjome 
daug vargo, kol vokiečiai 
mus savo globon perėmė. Rei
kia teisybę pasakyti, kad vo
kiečiai su mumis labai manda
giai elgėsi, bet visokių forma
liškumų atlikimas, paso ant 
kiekvieno žingsnio rodymas 
1^1 iaunink u s labai nuvargina. 
Amerikoje sumanei kur nuva
žiuoti, išsipirkai bilietų ir ke
liauk sveikas, Europoje-gi ta
ve kaip pradės nuo vieno val
dininko prie kito siųsti — am
žinojo žydo bėdos ir vargai 
prisimena.

Iš Eitkūnų Karaliaučiaus 
linkui išvažiavome nakties lai
ku. Bevažiuojant pradėjo auš
ti ir prieš mūsų akis atsivėrė 
Prūsijos ūkininkų gražūs ir 
tvarkūs laukai. Arčiau Berli- 
no ūkėse galima pastebėti dar 
geresnę tvarkų. Vokietija y- 
ra pavyzdingo ūkio šalis. Tuš
čių plotų nesimato. Kiekvie
nas žemės sklypelis kuotinka- 
miausia sunaudotas. Ūkinin
kų gyvenimai dailūs; apie 
švarumų nereikia nei sakyti. 
Vokiečiai švarumu pralenkia 
daugelį tautų.

Derlius tose Vokietijos da
lyse, kur mums teko prava
žiuoti atrodė gana geras, bet 
Lietuvoje mačiau geresnio. 
Užtai miškai prie savęs pil
nai mano atidų pakreipė. Miš
kus Vokietijoje ne tik kad 
saugojama nuo išnaikinimo, 
bet tiesiog auginama. Priva
žiuoji kur miško plotų ir ma
tai barus jaunučio, paaugusio 
ir tvirto suaugusio miško. Iš
kirto vokiečiai miško dalį, ne
spėjo medžius nuvežti, jau So
ldiną naują, tokiu būdu Vokie
tijoje kelmynų nematysi, o 

Į dar dažnai pastebėsi kur lau-lma stengsis padirbti kuo dąu-
I

1. Pranešama iš New Yorko, 
kad daug geležinių prekių už
sakymų gaunama iš Francijos, 
Belgijos ir Egypto.

2. Iš Cologne praneša, kad 
keliatas Vokietijos automobi
lių firmų susijungė, kad pra
lenkti Suvienytas Valstijas 
dirbant motorinius karus. Ši- 

! ta draugija vartos Ameriko
niškų metodų, kiekviena fir-

I ir kovų laimės. Apžioti 5 mi- ‘ke žemės sklypų mišku užso-

GIRARDVILLE, PA.
Nedėlioj, 12 d. spalio klebo

nui iš sakyklos paraginus, su
sitvėrė komisija pardavinėji
mui Lietuvos Bonų. Pirm, iš
rinktas Raibikis, rast. Dauno
ras, kas. .Seliokas.

Nutarta, pradedant darbų 
pareikalauti viešai iš L. Pre
kybos Bendrovės formališko į- 
galiojimo nuo Lietuvos Val
džios, kad tikrai yra įgalioti
nė tam darbui atlikti, t. y. par
davinėti L. Bonus.

WATERBURY, CT.
Lietuvos Vyčių 7-ta kp. lai

kydama mėnesinį susirinkimų 
12 spalio šįmet apart visoko 
nutarta dėtis prie Lietuvos 
laisvės paskolos, jau ir prasi
deda pasižadėjimai: B. Digrys 
$150, S. M. Danaitis $200, K. 
Sakalauskas $50, A. Jakštys 
$100, P. Kevenas $100, V. Va
siliauskas $50, A. Ramanaus
kas 50, J. Kanapė $50, P. Du- 
vinckas $50, A. Didžbalis $50, 
P. Klevicka $50, B. Gauron- 
skas $200, J. Kacinauskas 
$100, K. Ladyga $250, M. Zic- 
kus $50; labu pasižadėjimų 
$1500. Žinoma jeigu ką vy
čiai, 7-tos kp. nariai žada, tai 
ir nejuokais ir padaro. Praė
jusių Laisvės Savaitę užsispy
rė visus Waterbury lietuvius 
subyti ir padarė savo. Suau-

stybės bonus Amerike parda
vinėti?

Lietuvių Prekybos Bend
rovė (Lithuanian 
Corporation).

Kas ingaliavo Lietuvių Pre
kybos Bendrovę?

Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Ministerija, prita
riant Lietuvos Ministerių 
Kabinetui.

Kokiu adresu 
siųsti?

Lithuanian 
ration, 120 
Boston, Mass.

Kurion bankon bus pinigai 
už bonus dedami?

National Shavmut Bank 
of Boston.

Kas tų bankų nurodė pini
gams dėti?

Lietuvos valdžia.
Kas atsako už pinigus pakol 

jie pereis į Lietuvos Valdžios 
rankas?

Komitetai arba ypatos, 
kurie priima pinigus už bo
nus atsako už juos patol, pa
kol pasiunčia Lietuvos Bo
nų Iždan. Tada jie pereina 
pilnon Lietuvos Valstybės 
kontrolėn. ,

Kas gali bonus pardavinėti? kavo virš tūkstantį dolerių.
Visi, kurie tik turi inga- Jokia draugija to neįstengė 

padaryti. Šitų sykį ir kas-žin 
kaip bus. Ar rasis kas kad vy
čius galėtų sukirsti! Kadan
gi susirinkime tik pusė narių 
buvo, o kuomet kiti sužinojo . 
kad tas atsitiko, tai sakė ne- 
pasiduosim. Kas prieš vyčius 
stoja?

Visi, kurie tik turi inga- 
liojimus nuo Lietuvių Pre
kybos Bendrovės.

Kaip galima gauti ingalioji- 
mų pardavinėti bonus?

Reikia kreipties pjie Lith
uanian Sales Corporation, 
120 Tremont St., Boston, 
Mass., prisiunčiant paliudi
jimų nuo atsakančios ypatos 
arba nuo draugijos.

Kur galima bonus pirkti?
Pas tam tikrų komitetų, y- 

patų, įstaigų, redakcijų ar 
krautuvę, kuri turi paliūdi- 
jimų nuo Lietuvos Valsty
bės Bonų Pardavinėjimo 
Amerikoje Ingaliotinių, ar
ba prisiunčiant pinigus tie
siog Lietuvos Bonų Iždan 
adresu: Lithuanian Sales 
Corporation, 120 Tremont 
St., Boston, Mass.

Ar bus išduodamos kvitos už 
pinigus sumokėtus už bonus? alaus ir žuvies.

Statistikų Skyriaus genera- 
lis štabas praneša, kad iš 5,- 
880 priešų nelaisvių, kurie bd- 
rie buvo Suvienytų Valstijų 
kariuomenės rankose, rūgs. 
14 d. 1,832 buvo dar laikomi 
barakuose.



I

t

2

Gyventojai LaRochelle apie 
Lietuvų kalba namie, viešuose 
susirinkimuose. Seka mūsų 
stovį. Manę vienas antras 
klausinėja ar tai faktas toji 
pasklidusi žinia apie Anglijos 
žygį. Kų daro jums Prancūzių 
jos vadai!.. Ar jie jus pripa
žįsta ir tt. Laužau liežuvį 
kaip įmanydamas. Visiems aiš
kinu dalykų stovį. Visi jau
čiame esu nepriklausomais. 
Lietuva savaimi jau nepriklau
soma nuo seniau. Kūdikis gi
męs stiprėja. Nerūkus įvyks jo 
krikštynų iškilmė. Bus tai iš
kilmė Alijantų viešo pripažini
mo nepriklausomos Lietuvos.

J. D.

Buvau jau rašęs Tamistoms 
iš LaRochelle apie mūsų mili- ; 
tarės misijos dalyvavimų iškil- ; 
mėse sulauktuvių LaRochelle 
123-čio regimento rugsėjo 10 d. 
Tiek vietos ir apielinkių švie
suomenė ėmė indomauti Lietu
va ir josios atsiradimu pasau
lyje, kad spaudos čia sųjunga 
surengė Olympijos teatro sa
lėje tam tyčia konferencijų, 
kad užgana padaryti žingeidu
mui čionykštės visuomenės.

Kalbamoji konferencija įvy
ko vakare 24 š. rugsėjo. Kon
ferencijos vakaro programa 
buvo gan gyva. Dalyvavo or
kestrą, dainininkai, muzikai ir 

* krutamieji paveikslai. Paskai
tas apie Lietuvų laikė plačiai 
žinomas lietuvis savo' veikalais 
Pmcūzijoje p. Lubič-Miloš ir 
p-Įė J. Chodkauskaitė — vedė
ja spaudos ir Informacijos 
Biuro prie mūsų delegacijos 
Paryžiuje.

Susirinkusieji nesitikėjo iš
girsti to, kų jie tų vakarų iš
girdo ir sužinojo. Pas juos gi
mė nauja valstija Lietuva su 
savo garbinga praeitimi ir su 
garbingais savo siekiniais šia
me tarpulaikyje.

Klausytojus žavėjo daili 
prancūzų kalba, kuriaja kal
bėjo . abu mūsų prelegentai. 
Pats turiningumas paskaitos, 
gyva iškalba, liuosa elegantiš
ka prelegentų išvaizda augštai 
iškėlė lietuvių vardų, ir susi
rinkusiems suteikė tiek gra
žaus įspūdžio, tiek pasigerėji
mo suteikė, kad aplodismen
tams galo nebuvo.

Prancūzai čia mus ir pager
bė ir pamylėjo. Kaipo valdžios 
čia atstovas susilaukiau atsi
lankant pas mane su vizitą vi
sus čia valdžios ir visuomenės 
atstovus, pradedant guberna
toriumi, kariuomenės vadu, 
miesto majoru, ir baigiant ki
tais jau žemesniaisiais.

Per konferencijų ir-gi tie pa
tys atstovai susirinko, lietu
viams reikšdami užuojautų ir 
pagarbų. Ant estrados, pa
puoštos žaliumynais, gėlėmis, 
prancūzų ir lietuvių vėliavo
mis, visi jie ratu susėdo apsup
dami mūsų prelegentus. Ten 
pat sėdėjo mūsų kariškos mi
sijos vadas pulkininkas Ged
gaudas su savo adjutantu ka- 
ružu Biliūnu. Atrodė, kad Lie
tuvų apsupo prancūzai, kad 
išklausyti ko tenai trūksta, ko 
reikia. Visi klausėsi atvdžiai, 
kų jiems pasakojo lietuvis ir 
lietuvaitė. Ne žodžius, ne sa
kinius, bet kiekvienų jų jaus
mų klausytojai gaudė, reagavo, 
aplodismentais lydėjo. Buvo 
tai valanda, kuomet visi čia 
susirinkę ir lietuviai ir pran
cūzai viena mintimi gyvenome, 
viena jausmų jautėme — vienų 
liuosų nepriklausomų Lietuvų 
viduryje su Vilniumi su mūsų 
“amžina ugnimi.”

Konferencijai pasibaigus, su
sirinkome su prancūzais pasi
šnekučiuoti, su svetimtaučiais 
įspūdžiais apie lietuvius pasi
dalinti.

Valio Lietuva, valio nauja 
valstija, valio nauja jauna kul
tūros nešėja! Nuo savo atsira
dimo pasaulyje LaRochelle nė
ra girdėjęs ir matęs nieko pa
našaus. Apie Lietuvų ir lietu
vius nė sapnuoti nesapnavęs!

Gėrėjomės mūsų prelegen
tais ir gerbimui nebuvo galo. 
Ypač patiko prancūzams tas, 
kad lietuviai moka prabilti 
gražia klasiška prancūzų kal
ba.
^Gubernatorius kėlė sveikatų 

Lietuvos moterių. Jos esu ly
gios prancūzėms. Viena pran
cūzių vardu Prancūzijos mote
rių pabučiavo Lietuvos čia at
stovę. Visi žymėjo, kad pa
sibučiavo susimylėjo ir dvi 
tauti, dvi vclstybi Prancūzija 
su Liptų va!

Išsiskirstėme namo lydimi 
šauksmu valio Lietuva, valio 
Prancūzija.

Rytojaus laikraščiai išnešio
jo gražių žinių apie tų Lietu
vai parengtų konferencijų.

Kas tai gražaus pradeda bū
ti mūsų likime. Čia pat paskli
do žinia po laikraščius, kad 
Anglija jau pasiruošė Lietuvų 
pripažinti nepriklausoma.

/

LIETUVIAI K ARCHAN
GELSKO IŠVEŽTI NAMO.
Tamistų laiškelį, rašytų 31 

liepos, gavau, bet pažadėtų 
jame laikraščių ir knygučių 
dar negavau ir vargu beprisi- 
eis gauti. Turi būt kame nors 
ant krasos arba cenzūroje, kaip 
visados ėsti, paieškoti jų taip
gi sunku, o ypač dabartiniuo
se laikuose, kada pas mus į- 
vyksta taip vadinama evakua
cija, ypač lietuvių, latvių, es
tų, lenkų ir kitų. Mat po 4 
suvirš metų jau ir mes susilau
kėme tos laimingos valandos, 
kada bus galima grįžti Tėvy
nėn ir ten pargrįžus statytų sa
vo gyvenimų ant naujų pama
tų Nepriklausomoj Laisvoj 
Lietuvoj.

Tolesniai galiu Tamistoms 
pranešti, kad dienos mūsų gy
venimo čion Archangelske, 
taip vadinamoje toje prakeik
toje šiaurėje, kame mūsų kovo
tojų už laisvę kaulai pūna, jau 
suskaitytos ir už dviejų dieni} 
keliauju Tėvynėn. Kų ten 
veiksiu, pats nežinau, vienok 
kaip dainius išsitarė: “Kur 
Tėvynė mtisų brangi, tenai šir
dis mūsų traukia.” Ketverius 
suvirš metus, ilgėdamies Tė
vynės, čionai pragyvenome, 
pastaruoju laiku, ypač pava
sariui išaušus, buvo mūsų rū
pintasi, klabinta ir visur pra
šyta, ypač Lietuvos Valdybos, 
taip-gi Londono* lietuvių, kad 
mus išgabentų iš čion, vienok 
susilaukėme to laiko, kada 
mums buvo pasakyta: pasi- 
rengkite, imkite leidimus ir 
bilietus, jus vešime namon. 
Pirmas garlaivis “Carica” iš
plaukė iš Archangelsko dau
giausia su lenkais ir estais į 
Dancigu ir Revelį 17 d. rug
pjūčio. Ant to' garlaivio lietu
vių mažai teiškeliavo, taip a- 
pie 50 ypatų ir tai beveik tik
tai tokie, kas lenkams patai
kauja, arba jųjų buvo pavi
lioti ir prikalbėti, mat gavo 
net veltui kelių nuo savo glo
bėjų ir “ponų”. Antras gar
laivis “Willochra” išplaukė 
31 d. rugpjūčio į Liepojų ir Ry- 
gų vien su lietuviais ir lat
viais, o taip kaip ant vieno 
garlaivio lietuviai ir latviai ne
sutilpo, tai paskirtas dar tre
čias garlaivis “LaVlata,” ku
ris turėjo išplaukti 6 d. rugsė
jo, bet iš tūlų priežasčių tapo 
atidėtas ant 10 d. rugsėjo. Pa
staruoju garlaiviu galutinai 
grįšime Tėvynėn ir beveik visi 
lietuviai, išskyrus mažų skait
lių pasiliekančių ir negalin
čių keliauti; tarpe pasiliekan
čių randasi: vaistininkas Pet
ras Baltušis provizorius, Pet- 
rogradekaja vaistinė, taip-gi 
vaistininkas* provizorius Ado
mas Valius, Staro-Archangel- 
skaja vaistinė, taip-gi vadi
nantis save lietuviu Notaras 
Vitukevičius. Jis ir-gi didelis 
organizatorius rusų vietinės 
kariuomenės prieš bolševikus; 
neveltui jam rusų šiaurės val
džia davė vietoj pulkininko — 
general-majorą. 'Dar lieka čio- 

' nai pora namų savininkų, ku
rie visi negalėdami likviduoti 
savo turtų negali išvažiuoti, 
bet apgailestauja. Buvo čio
nai apie pora šiihtų lietuvių 
kareivių šiaurės fronte pa
šauktų, bet juos iš dalies pa
sisekė grąžinti, daugumui iš 
jų kaipo iškeliavusių iš Angli
jos laike karo, buvo grąžina-
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mi atgal Škotijon pas savo šei
mynas, o kurie buvo rusų ar
mijoj tai tiktai su pagelba sų- , 
jungiečių pasistengimo grąžin
ti Tėvynėn, nes rusų valdžia 
ų darbų visokiais būdais truk

dė, beveik nei vieno neatleido 
nuo tarnystos, dargi grųsino 
bausme už tai, jeigu kas pa
mėgintų išvažiuoti be jų ži
nios ir tt. Didžiausį ir svar
biausi darbų laike evakuacijos 
lietuvių tai atliko čionai ypač 
Lietuvių Tautinis Komitetas, 
kurį sųjungiečiąi pripažino 
kaipo tikrų Lietuvių organiza
cijų arba atstovybę ir be Ko
miteto paliudijimo nei vienam 
nebuvo duotas nuo Evakuaci
jos Biuro leidimas važiuoti 
Lietuvon. Tokius tautiškus 
paliudijimus Komitetas paga- 
iaus išdavinėjo ir kareiviams 
ietuviams, ant kurių pamato 

Sųjungiečių Evakuacijos biu
ras jiems davė leidimus ir bi- 
ietus grįžti Tėvynėn neveizint 
rusų valdžios prieštaravimus, 

kareiviai gavę leidimus ir bi- 
ietus, sėdo į garlaivį ir išva
žiavo, taip sakant neatsisvei- 
dndami su savo “načalstva,” 
nors juos ir pavadino “dezer- 
tirais”; tai tiek to. Sunku į- 
spėti kiek kareivių pasiliko, 
nesiliko, nes jeigu jų būta ka
me nors tolimuose pakraščiuo
se šiaurės fronto, apie kų Sun
ku sužinoti, bet galima tikė- 
;is, kad tai pavienės ypatos. 
>aike evakuacijos Komitetas 
pasiskyrė sau už pareigų pa- 
arnauti tiems piliečiams, ku

rie parodys pasportus, arba ki
ras dokumentus liudijančius 
<ad jie priguli prie: Vilniaus, 
Kauno, Suvalkų ir Gardino 
rėdybų, nežiūrint į tautystę ar
ba tikėjimų, taip kad per Ko
mitetų perėjo apie pora šimtų 
jaltgudžių Gardino rėdybos, 
iurie buvo Komitetui labai dė
dingi ir išreiškė savo norų pa
grįžus Tėvynėn, kovoti ne tik 
jrieš bolševikus, bet ir prieš 
enkus, nes tikrieji jų kaimy

nai ir draugai; tai esu lietu
viai.

Laike evakuacijos nuo 8 d. 
rugpjūčio ligi 7 d. rugsėjo per 
Lietuvių Komitetų perėjo 873 
ypatos, kas visai nesitikėta, 
kad toks didelis skaitlius Lie
tuvos piliečių būtų šioj šiaurėj 
atsidūręs laike pasaulinio ka
ro; Gegužės mėnesyje š. m. 
mūsų buvo padaryta registra
cija lietuvių, kame pasirodė 
vos 427 ypatos teužsirašė, tai 
ir buvo skaitoma apie 500 y- 
patų, vienok evakuacija paro
dė kų kitų. Dar per tuos 4 me
tus, iš priežasties nepriprasto 
šiaurės oro, keletas desėtkų 
lietuvių, persiskyrė su šiuomi 
pasauliu toli nuo savo Tėvy
nės Lietuvos. Daugumas iš 
grįžtančiųjų tautiečių į Tėvy
nę skiriasi vienas nuo kito sa
vo materiališkame padėjime. 
Žinau iš jau pagrįžusių ant 
garlaivio “Willochra” keletu 
ypatų iškeliavo gerai pasitu
rinčių, ypač viena ypata net 
su pora šimtų Rūkstančių šiau
rės pinigais valizose, tiktai ne
labai linksmai važiavo Lietu
von, viena priežastis — gaila 
buvo pamesti čionai gerus už
darbius, o antra tai buvo liūd
na, nes nuvažiavus Lietuvon 
su šiaurės apskričio pinigais 
bus keblu, nes ten jųjų niekas 
neims, prisieis žydeliams ati
duoti už pusę kainos, mat e- 
vakuacijos laike Archangels
ke žuvo iš apyvartos Valstijos 
pinigai taip vadinami “cars- 
kie.” Teko' matyti dar ir to
kių, pirmam atsitikimui prie
šingų, kada moteriškė, atbė
gus į Lietuvių Komitetų apsi
ašarojusi ir išbalusi, puolė Ko
miteto nariams rankas bučiuo
ti, maldaudama pagelbos jos 
vargingame padėjime, nes vy
ras mažai teuždirbus, o tokio
je brangenybėje vargu su tre- 
jata vaikų tegalima esu pragy
venti. Turinti porų tūkstančių 
rublių sutaupius, bet tai neuž
tenka ir pusei kų reikia užmo
kėti už garlaivį. Maldavo kdd 

’ Komitetas suteiktų jai veltui 
kelių. Tai-gi Lietuvos piliečių 
tarpe pasirodė didelis skirtu
mas. Tokių moteriškių ir tam 

į panašių Lietuvių Komitetas 
. pagelbėjo daugybę ir galima 

sakyti beveik visus grįžtančius

Tėvynėn, vargu iš viso skait- 
liaus vos 10 nuoš. teužsimokė- 
jo už garlaivį. Išpradžių Ko-' 
mitetas pats nesitikėdamas 
kad veš beturčius veltui, nes 
buvo paskelbtos kainos: 1 kha- 
sa 30 svarų, II kliasa 18 sv. ir 
UI kl. 12 sv. galima mokėti ru
sų pinigais po kursu 80 r. sva
ras. Tai-gi Komitetas išdavi
nėjo paliudijimus be mokesčio 
važiuoti išimtinai šeimynoms, 
esančioms vargingame padėji
me, bet pagaliaus, po pasikal
bėjimo Komiteto pirmininko 
su Anglų armijos vadu, gene
rolu Ironside, kame genero
las pasakė: Jeigu negali užsi
mokėti už kelių, tevažiuoja 
veltui, duokite liudijimus, An
glų Valdžia nenorinti gauti 
pelnų iš pabėgėlių. Tada jau 
laisvai buvo duodamą paliudi
jimai beveik visiems, norin
tiems Tėvynėn grįžti. Apart 
garlaivių į Pabaltijos kraštų, 
garlaivis “Kep Verd” 4-LX iš
plaukė į pietinę Rusiją, Juo- 
dųsias mares su gyventojais tų 
kraštų, pasažieriais. Dar pa
skelbta paskutinėmis dienomis, 
kad apie 12-IX išeis dar trįs 
garlaiviai į Angliju, kas nori 
iš Archangelsko išvažiuoti, te
važiuoja su tais paskutiniais 
garlaiviais, nes daugiaus dėl 
privatiškų žmonių garlaivių 
nebebūsiu, nes pradėsiu Ang
lai patįs gabentis namon, taip 
kad Archangelskas pasilieka 
pačių rusų apgynimui nuo bol
ševikų. Mobilizuojasi patįs 
nuo 17 ligi 50 metų ir traukia 
į frontų, "nes ligi šio laiko dau
giaus kaip metai praslinko, 
kaip rusai tiktai slepiasi už 
nugaros kitataučių, o dar kei
kė kitataučius, mat esu čionai 
atvykę užima jų vietas ir tar
nystes. Pakol nebuvę kitatau- 
čių-atėjūnų, viskas buvę pigu. 
Kada gi dabar tie atėjūnai su
bruzdo juos apleisti, tai su
bruzdo juo labiaus ir vietiniai 
“ treskojedai ” šaukė susirinki
mus, daro nutarimus, neišleis
ti nei vieno iškeliauti iš Ar
changelsko, nebeišdavinėti už- 
rubežinių pasportų, prašyti 
rusų kariuomenės vado, kad 
užgintų kareiviams iškeliauti 
ir keliaujančius net bausti, mo
bilizuoti visus ligi 50 metų ir 
tt. Gaila, kad tie nutarimai 
neturi spėkos, garlaivis eina 
už garlaivio perpildyti, kaip 
privatiška publika, taip lygiai 
važiuoja ir kareiviai, kam tik
tai Evakuacijos Biuras išdavė 
leidimų. Rusai buvo manę 
prie garlaivių statyti šnipus 
pertikrinėti leidimus prie' iš
einančių garlaivių, bet Anglai 
prie pirmo jų pasirodymo juos 
praginė. Ne jūsų, sako, daly
kas kas važiuoja ir jūs mūsų 
neturite tiesos kontroliuoti. 
Keistas padėjimas, ypač vie
tinių gyventojų, nes nežino kų 
veikti jiems. Sųjungiečiai skel
bia: išvažiuokite visi, ypač 
šeimynos, nes kada mes pa
tys iš čionai išvažiuosime, tai 
niekas neatsakys nei už pasi
likusių turtų nei gyvybę. Tie- 
siok pasidarė suirutė. Rusai 
gi patįs ant savų spėkų nepa
sitiki kas link atrėmimo bolše
vikų, o jeigu pastarieji užpul
tų ant rusų ir įsibriautų į Ar
changelsku, tai tiesiok pada
rytų “svobodų” su visais dek
retais. .

Tai-gi pagaliaus tariu nuo
širdžiai ačiū Tamstai už laiš
kelį, sveikinu, linkių geros 
kloties ir ligi pasimatymui 
Lietuvoje. Valio nepriklauso
ma Lietuva ir tegyvuoja lais
vi.Jos piliečiai!!!

Su pagarba,
Vincas Vegis.

■jį-

| Žudos iš prekybos
srities.

užrubežių. Įvežant daugiau 
prekių jų kuiną nupuola, bet 
kartu su tuo dėl sumažėjimo 
pinigų jų kaina arba vertė pa
kyla ir išeina taip, kad šalis 
be pramonijos neturi nei pre
kių nei pinigų.

Paskola (kreditas) ir vertės 
permaina.

Nors iš ekopominio atžvil
gio į kylimų ir puolimų kai
nų veizint, nėra didelio skir
tumo dėlto, kad vis-gi tai y- 
ra taip sakant balansavimas 
arba svyravimas tarp vertės 
pinigų ir vertės prekių, vienok 
prekyboje kainos turi labai di
delę intekmę ir labai svarbių 
reikšmę. Aukštos kainos be
veik visuomet esti gerbūvio 
ženklu. Tenai, Ipir ant prekių 
yra augštos karnos yra tiki
masi, kad visokia prekyba bus 
pasekminga. Puolimas kainų 
priveda firmas ir išdirbystes 
prie bankruto, ir atneša be
darbę.

Mes patys esame to liudinin
kais. Dabar kainos ant visko- 
taip yra augštos, kad Ameri
ka niekuomet tokių neturėjo. 
O vienok darbininkai gerai tu- 
risi ir nors rūgoja ant augštų 
kainų, bet vis-gi turi iš ko 
pragyventi, apsivilkti ir dar 
prie taupumo šiek tiek atidė
ti.

Fabrikantai ir piekėjai turi 
didelius pelnus, vieni išdirbda
mi antri parduodami prekes. 
Darbininkai gali brangiai par
duoti savo ūkio išdirbinius ir 
išmokėti savo paskolas, taip- 
pat yra su fabrikantais ir pre- 
kėjais.

Kad visas ekonominis vei
kimas būtų paremtas ne ant 
tai puolimas kainų veiktų ge
rai, prekyboje būtų net pagei
daujamas. Bet ant nelaimės 
dabar taip nėra. Dabar visur 
pramąnė, išdirbystę ir preky
ba remiasi kreditu, o puoli
mas kainų, mažina kreditų.

Puolimas kainų geras yra 
skolintojui, kilimas kainų ge
ras yra skolininkui. O kad 
kiekvienas prekėjas ir išdirbė
jus yra ne skolintoju, bet sko
lininku, dėlto puolimas kainų 
daro puolimų skolininkų, arba 

1 tų kurie turėjo drųsos rizikuo- 
: ti ir pinigus sudėti į įvairias 

pramones" ir išdirbystes.
Puolimas kainų silpnina pi- 

nigų cirkuliacijų, apyvartų, o 
■ tas apsunkina išmokėjimų pri- 

sižadėjimų, sutarčių kas žino
ma, nepageidaujamai veikia į 
prekybų ir išdirbystę.

F. V.

• v

Pranešama iš New Yorko 
kad Amerikos žydai per 8 mė
nesius baigiantis rugpjūčio 3 
d. surinko beveik $6,000,00 1 
pagelbai žydų užmaryje; ir 
daugiau negu pusė šitų pinigų 
buvo naudota Lenkijoje.

t

Dr. A. C. Miller, kalbėda
mas apie “Pragyvenimo bran
gumo problemų Am. Draugijų 
Kepimo Industrijos susirinki
me, Chicago, rūgs. 24, pasakė, 
kad, “pragyvenimo brangumo 
problemos aštriausioji forma 
yra darbo ir algų problemos.

Permainos pinigų ištek
liuje.

Nors įvyksta permainos pi
nigų ištekliuje, tai yra, kad 
nartais aukso yra daugiau, 
sartais mažiau, vienok tokios 
permainos nestovi staigiomis.

Prie aukso ištekliaus nusta
tymo arba reguliacijos įtek- 
mingiau veikia tarptautinė 
jrekyba. Viena šalis aprūpina 
dtų šalį tuomi, — ko tenai nė
ra arba trūksta. Atsitikimai 
staigių permainų įvyksta nuo- 
atos su javais ir maisto daly
tais. J?as, kas užderi vieno- 
e šalyje, neužderi kitur. To

dėl javai iš vienos šalies plau
kia į kitų, o už javus pareina 
auksas.

Mažas aukso kainos pakili
mas arba puolimas apsireiškia 
nuo to, ar tos naugės-metalo 
yra daugiau ar mažiau. O kad 
ieškojimas ir kasimas aukso y- 
ra sunkus ir brangus, dėlto ne
apsimoka laikuose, kuomet 
tredito, bet ąnt grynų pinigų, 
aukso kaina yra žema Toksai 
atsitikimas pavyzdžiui dabar, 
tuomet aprūpinant Europų vi
sokiomis reikmenomis laike 
tarės Amerikoje prisikrovė 
aukso užtektinai.

Pasitaiko kartais atradimai 
naujų aukso kasimo plotų, 
kaip tai anais laikais buvo Ka
lifornijoj ir Australijoj. Per
viršis, kurs iš tos priežasties 
atsirado, padarė didesnį ju
dėjimų prekyboje ir iš dalies 
sumažino to brangaus metalo 
kainų, taip kad aukso ieško
tojai jau nematė naudos jo ieš
kojime.

Kaip jau minėjome, ant auk
so kainos didžiausių įtekmę tu
ri žemdirbystės vaisių produk
tai. Jie yra kaipo tuo šalčiu ir 
karščiu, kurs kiloja aukso kai- 
nų kilimo ir puolimo boromet- 
rų.

Dirva, tinkamas jos išnau
dojimas ir prielankus žemdir
bystei klimatas, tai yra visų- 
svarbiausi veiksniai, liudijan
ti apie šalies turtingumų.

Dėlto tad kiekviena šalis tu
ri kreipti daugiausia domos į 
tai, kad tinkamai būtų išdir
bama žemė ir jos produktai 
tinkamai sunaudojami. Šalies 
valdžia turi priedermę imti į 
savo globų žemės išdirbystę, 
kad žemdirbiai galėtų tinka
mai išauklėti stipria pramone 
žemdirbystės vaisių produk
cija remiama.

Pinigų vertė išsireiškia
< kainose.

Kokia yra pinigų vertė len
gva pažinti iš kainų. Dabarti
niais laikais pergyvenama lai
kotarpį pinigų pigumo. Taip 
Europoje taip ir čia Ameriko
je už viskų turime mokėt labai 
brangiai, visi rūgojame ant 
brangumo. Priežastis to bran
gumo gludi nienkoje vertėje 
pinigų. O maža vertė pinigų 
Amerikoje priguli nuo to, kad 
Amerikoje yra perdaug aukso, 
o Euroopje nuo to, kad apy
vartoje yra perdaug popierinių 
pinigų, kurių padengimui val
stybių ižduose nėra užtektinai 
aukso o yra didelis reikalavi
mas įvairių prekių. Šalys yra 
išnaikintos, nualintos, o kaip 
paprastai karės laikuose, val
džios išleido daugybes popie
rinių pinigų ir sidabrinių, ku- 

■ rių padengimui arba išpirki- 
, mui savo sandėliuose neturi 

aukso.
Amerikoje yra ant tiek ge

rai, kad ir pinigų ir prekių 
yra užtektinai. Europoje žmo- 

1 nės popierinių pinigų turi už
tektinai, bet stoka prekių ir 
todelei pinigai turi labai mažų 
vertę.

Prekių vertė.
Du dalykai turi įtekmę ant 

prekių vertės, o tais yra: stoka 
prekių arba jų perviršis.

Silpnai išvystyta pramonė 
reikalauja daug visokių pre
kių kurios prisieina įvežti iš 

. r

TIK REIK KIBIRKŠTĖLĖS, 
TUOJAU IR KARĖ.

— Duokime tiem netikė
liams, kam jie Išganytojų nu
kankino.

Žydų “gevalt” šauksmai 
taip-pat nenustojo. Baisus re
ginys buvo. Bet ačiū Dievui 
dar vis muštis nepradeda.

Jau, jau, rodos visi prisi
rengę, tik reik kibirkštėlės į- 
skilti...

Bet štai. Vienas senas žy
das, gal rabinas, matydamas 
kad žydų mažesnis būrys, ir 
jie gali gauti nuo žmonių iš
perti kailį, sušuko:

— Vyrai!.. Klausykit. Mes 
Pilviškių žydeliai nieko nekal
ti, apie Išganytojo nukanki
nimų ir Jo nukryžiavo jimą. 
Mes žinom, kad viskų tai pa
darė Šakių miesto žydai, ir 
jums tai dabar priparodom!..

Žmonių minia nurimo, nume
tė ant vietos akmenis, plytas ir 
kitus vėzdus. Ir pradėjo skir
stytis ramiai, tarsi buvo po 
sunkiausiam darbui. •

Pilviškių žydai pasiliko lai
mingi.

Kaž-kas iš minios atsiliepė 
keletas balsų:

— Nepraeis jiems. Suvažia
vę į Šakius, mes Šakių žydams 
atkeršysime.

Ir taip toji užsidegus karė 
be nuostolio maloniai užsibai
gė.

Paskui visi džiaugėsi bile 
niekas nepradėjo muštis.

J. V. Kovas.

DĖDĖ SIMAS, — 
“UNCLE SAM.”

Didžiai gerbiamas paprotys 
yra “Uncle Sam” gerbti tarpe 
Su v. Valst. Amerikos gyvento
jų. »

Man regis, kad didžiuma, o 
ypač iš ateivių mažai kas apie 
tai yra girdėjęs arba skaitęs, 
todėl pasiryžau kiek žinoda
mas apie tai ir su gerb. skai
tytojais pasidalyti.

Šitaip tas paprotys užsili
ko':

Revoliucijos laikuose, mėsos 
inspektorius buvo tūlas Sa- 
muelWilson, mieste Troy, New 
Yorko valstijoje. Tas vyras, 
S. Wilson, labai buvo žmogus 
geros širdies, visi jį mylėjo, y- 
pač tie, kurie pas jį dirbo. Jie 
paprastai jį vadindavo “Uncle 
Sam” (Dėdė Simas).

Apžiūrėta mėsa būdavo iš
siųsta kontraktoriui Elbert 
Anderson, kuris tuom užsi
ėmė.

Ant siuntinių, ženklus per
žiūrėjimo išspausdavo raides: 
“E. A. U. S.”

Jei darbininkų kas paklaus
davo, kų tai reiškia tos ketu
rios raidės, tai jie juokais iš
aiškindavo, kad reiškia: El
bert Anderson ir Uncle Sam. 
Tie juokai tos žinios vis plati
nosi, ne tik toje apielinkėje, 
bet jau ir toli pasklido.

Žmonės taip pamylėjo tuos 
žodžius, kad štai, U. S. — Uni- 
ted Šates — pradėjo skaityti 
“Uncle Sam.”

Tokį aiškinimų keli metai 
atgal skaičiau viename New 
York laikraštyje.

J. V. Kovas.

Senieji atsitikimai, visuo
met malonūs prisiminti. Tai
gi ir čia, nors nelabai svar
bus, bet kad truputį juokin
gas, tai pasiryžau tų vaizdelį 
nupiešti, tegu ir jis pasiliks 
mūsų pergyventų nusidavimų 
užrašuose.

Atsitiko taip, Pilviškių 
miestelyje, Mariampolės aps- 
kirčio. Bet jau gal bus labai 
senai.

Pilviškių mugės (jomarkai) 
yra plačiai visiems aplinki
niams žinomi, nes ten iš da
lies, būdavo geras prekyme
tis.

Sykį, suvažiavus į mugę iš 
visų kraštų, nei iš šio, nei iš 
to, sukilo prieš žydus žmogių 
trukšmas ir neapykanta, mat 
būvo išreikšta didžiausia kal
tė, girdi:

— Kam, žydai senovėje nu
kankina ir nukryžiavoio Išga
nytojų Ir, jie kalti už tai at
sakomybės!.. —

Rengėsi prie didelės kovos.
Žmonės rinkosi į vienų būrį, 

žydai-gi į kitų Riksmas, truk
šmas visam mieste. Visi pri
sirengę; pilnos rankos akme
nų, plytgalių, rungų, mietų, 
ir tt. kas tik kokį įrankį nusi
tvėrė, tuom manė gintis.

Žmonėse balsai šaukė:
* •

AL. POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
, Darome draugystėms visokius 
parėdus, vėliavas, sarpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Divišion Str., 
Chicago, UI.

DYKAI!
Prisiuskite savo adresu, tai gausite 

megljos Katalogą. Ten rasite viso
kių Stnkų ir .nonų. Galėsite išmok
ti ir gauti gerų darbų teatruose

“MAGUOS”
Box 772, Waterbury, Conn.



DARBININKAS

MARGUMYNAI.Nemuno liudesis KILIOS TEISYB4S.

(Dialogas).takeles susigėdusi

Aš regiu kad nepri-
J. V. Kovas.

%

KONCERTO ĮSPŪDŽIAI.
t

jau 
Jo-
yra

i
z

nuleido že- 
pratarė: —

Ką sakai Jokūbėli?
(truputį garsiau). Sa

maniau, kad tu nepri-

JOKŪBAS. Na, Baltrau, kur 
trauki ?

BALTRUS. Sveikas, svei
kas (sveikinasi). Baltrus kur
čias.

SU KURČIU NESUSIKAL
BĖSI.

I
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Tykus, puikus vakarėlis 
Taip ramu ant lauko. 
Dar tykesnis vandenėlis 
Nemunėliu plauko.

Vai tu Nemune plačiausis, 
Lietuvos upeli.
Kol taip tyli prakilniausis 
Upelią tėveli.

Tu papuošale tėvynės 
Kodėl taip nuliūdai.
Ar tu atsilsio sulaukei ’
Ar skausmuos’ apsnūdai.

Tavo širdis kuotankiąusiai 
Iki šiol tvaksėjo,
Tavo bangos kuosmarkiau-

[siai

t

NAUDINGA KNYGA

Visuomet riedėjo.

Tarkie garsus Nemunėli, 
Kas tau atsitiko.
Tavo veidas daug tamsesnis 
Skaistybė išnyko.

Mano širdis, mano siela 
Šiandien pusiau plyšta.
Mano ašaros išlietos
Atgal neĮ)sągrįžta.

Kiek aš išnešiau brangybią 
Ant savo krutinės, » 
Turto ašarą ir kraujo 
Iš savo tėvynės.

Kiek aš auką susilaukiau
. Vienas Dievs težino, 

Jąsias priešai gilumoje 
Mano paskandino.

Vokiečiai ir bolševikai 
Krimto kiek galėjo, 
Ant pat galo net ir lenkai 
Prie ją prisidėjo.

Bet aš vilties nenustosiu 
Su šituo liūdesiu.
Neužilgo vėl iškilęs 
Linksmybėj žibėsiu.

Pirmi priešai jau susmuko, 
Smuks ir paskutiniai.
O aš Nemunas tarnausiu 
Lietuvią tėvynei.

U. Gudienė.

NAŠLAITĖ. r

Tarp augštų kalneliu, upelis tekėjo, 
Vargšės našlaitėlės, žabus rinkinė j o.

Vargai, vargai spaudžia našlaitėles, 
Jų mielas tėvelis pas Dievą nuėjęs.

Mama tur pundelį, duktė gabanėlį, 
Šakučių surinko prakurti ugnelę,

Vargai, vargai spaudžia našlaitėles, 
Jų mielas tėvelis pas Dievą nuėjęs.

Girioje paukšteliai, purpsena ir šaukia, 
Upelėj žuvelės sau nardo tik plaukia.

Tiktai vargai spaudžia našlaitėles, 
Jų mielas tėvelis pas Dievą nuėjęs.

Visi, kas tik gyvas, sau linksmybę turi, 
O vargšės našlaitės vis į dangų žiūri.

Vargai, vargai spaudžia našlaitėles, 
Nes jųjų tėvelis pas Dievą nuėjęs. 

Našlaičių neguodžia, nei jokia linksmybė, 
Tik spaudžia jų širdį nuobodi liūdnybė.

Vargai, vargai, spaudžia našlaitėles, 
Jų mielas tėvelis pas Dievą nuėjęs.

J. V.

t
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Kovas.

Ben-Hur
ISTORIŠKA APYSAKA 18 JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.

Su puikiais drobės apdarais tik.......................... $1.50
Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega

lo visą branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti

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

KAS JOJE YRA?
Joje rasi aprašymą atsitikimą iš senovės laiką prieš V. Jė

zaus užgimimą. Toliaus rasi apie nėgimimą, 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 Oaliliečiu.

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 ją netekti. Pinigus siųskite “money order’iu” 
arba registruotame laiške šiuo adresu:

“DARBININKĄ S,”

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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VINCO NELAIME.
Skersbalią viensėdijoje gy

veno jau iš seną senovės darb
štus, taupus ir dori žmonės 
Plikbarščiais vadinami, nors 
ją tikroji pavardė buvo Riest- 
usiai.

Kodėl juos praminė Plikbar
ščiais, sunku įspėti. Vieni sa
ko kad Ricstūsiai nelabai pa-' 
ranku esą ištarti, tai dėlto pa- 
lenkesnė pavardė pramanyta, 
kiti dar kitaip tvirtina^ bet be
ne tik bus teisingiau kad už 
ją taupumą, kad jie mažai mė
sos t e valgydavo ir gavo Plik- 
barščią garbiugą nors ir ne- 
perdailiausią pavardę.

Bet pati pavardė žmogaus 
nei garbingu nei geru nepada
ro; norint turėt pas žmones 
pagarbą, tai reikia arJ»a ką 
nors garbingo prakilnaus nu
veikti arba būt turtingu.

Ar Plikbarščiai buvo ką pa
girtino nuveikę ar ne aš neži
nau, bet turtingais buvo ir per 
tai buvo visų gerbiami — bent 
akyse kuomet jie patys matė ir 
girdėjo.

Tai tie Plikbarščiai susilau
kė sūnų Vincą ir jį išaugino į 
vyrus.

Vincas taip-pat buvo darbš
tus kaip ir visa Plikbarščių 
veislė, buvo sveikas, stiprus ir 
raudonas kaip burokas, vienu 
žodžiu žaliukas ir vienturtis 
tėvūnainis.

Kaip apie toki, tai visos a- 
pylinkės merginos ne tik ką 
dienomis svajodavo, bet net 
naktimis sapnuodavo kaip tik 
jam patikus ir patekus Plik- 
barščiams Į marčias. Bet Vin
cas sau ūselius raito į mergeles 
pažiūri, su viena su kita pa
šneka, maloniai švptelėja, bet 
apie apsivedimą, tai nė mo
tais.

Palei Dubysą ant krantelio 
buvo menkutė bakūžėlė.

Vienui viena stovėjo lazdy
ną pašlaitėje tarsi senovės ty
rą vienuolio stubelė. Aplink 
trobelę buvo nedidelis daržiu- 
kas su burokais, kopūstais, 
bulvėmis ir darželis su įvairio
mis žydinčiomis gėlelėmis ir 
pora loveliu žaliąją garbiniuo
tą rūtelią. Nors trobelė buvo 
prasta sulinkusi, bet daržas ir 
darželis buvo pavyzdingiausio
je tvarkoje. Nei vienos pikt
žolės "nei už pinigus nesuras- 
tūmei. Viskas išravėta, išpū- 
renta sutvarkyta. Matomai 
kad trobelėje yra kas nors kas 
tvarką palaiko ir keno rankos 
darbo nesibijo ir tą darbą my
li.

Sučiulbo, susuokė, sutralia- 
liavo pilkos lakštingalėlės pa- 
dubysių karklyną krūmuose. 
Sugaudė daubos, šlaitai ir gi
relės visi klausosi saldžiausių 
giesmelių.

Žolelės iš savo žiedelių palei
do skaniausi kvapsnį, rasa per
lo lašeliais pradėjo kabinėtis 
ant žolelių lapelių, nes oras, 
pradėjo į vakarą atvėsti, vien 
tik nuo kalno upelis čiurenda
mas tyrą kaip krikštolas van
denėlį ir besirangydamas tarp 
karklynų užgulusių krantų 
skubinosi į motiną Dubysą kad 
su ja susijungus greičiaus pa
siekti tėvą Nemuną ir Lietu
vos Baltmario krantus.

Nei mažiausio1 vėjalio, tyla, 
ramybė vien tik lakštingalų 
dainelės puikios trelės kaip 
brilijantų kaskadomis ritasi... 
žavėja pasaulį...

Priėjo prie Dubysos Mariu
tė, pasikaišė už juosmenio si
joną, persižegnojo ir breda. 
Juo tolyn juo gilyn. Jau iki 
pusiau blauzdų, jau iki kelią 
jau dar augščiau augščiau...

Mariutė stiepiasi, eina vien 
pirštą galais it led-neled per
brido per patį vidurį, per pa
čią gelmę ir į pakraštį išbri
dusi pradėjo rankomis mazgo
ti savo kojas kad būtų baltes
nės.

Jai taip kojas bemazgojant 
nei nepastebėjo kaip iš' užpa
kalio priėjo Vincas ir • tarė: 
“Padėk Dieve Mariute.”

Kaip elektros padilginta šo
ko iš vandens Mariutė, jos 
veideliai užkaitę nuraudo kaip 
žarija, kaip putinas, mėlynas

myn ir nedrąsiai 
Atleisk tamista aš tamistos ne
mačiau.

— O aš tamistos tyčia lau
kiau.

— Manęs laukėte?
— Taip aš turėjau prie ta

mistos reikalą.

— Prie manęs reikalą? Tur
būt kokį darbą turite ar audi
mą norėjote duot, bet aš da
bar einu į dvarą dienas už bul
ves, tai negalėsiu tamistai pa
sižadėti.

— Tai-gi aš kaip tik ir no
rėčiau kad tamista man pasi- 
žadėtumei.

— Dar turiu tris dienas į 
dvarą atlikti, tai paskui galė
siu ir pas tamistas dirbti, o 
pirmiaus jokiuo būdu negalė
siu.

— Bet aš turėjau ką kitą o- 
menėje.

— Ką-gi tokio?
— Aš norėjau kad tamista 

man pasižadėtumei... ant... 
visados.

— Nesuprantu... aš turiu 
prižiūrėti sergančią motinėlę, 
turime savo daržą ir kitokius 
darbus, o žinai tamista, kad 
aš užsiimu audimu ir turiu jau 
daug kam prižadėjusi austi tai 
aš tamistai galiu pasižadėti tik 
didesniame darbymetyje ke
lias dienas padirbėti, o ne vi
sada.

— Kad tu Mariute manęs 
nesupranti, aš noriu kad tu už 
manęs tekėtumei.

Čia Mariutė į Vincą drąsiai 
pažiūrėjo ir matomai norėjo 
jam atkirsti kokį nemalomj ar 
aštrą žodį. Bet ar tai Vinco 
rimta ir nemelaginga išvaizda, 
ar kas kitas ją nuo to sulaikė 
ir jinai tik pasakė:

— Sudievu Vincuti, aš krū
muose apie tokius dalykus ne
šneku. Ir tai tarusi kaip stir
na spruko link savo grintelės 
taip greitai, kad Vincas nei ne
pasijuto kaip pasiliko bestovįs 
patsai vienas.

t
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Šiandien kaip sykis suėjo du 
metai kaip Vincas su Mariute 
apsivedė. Juodu gyveno lai
mingai, jau turi susilaukę net 
sūną. Tos laimės jiems net ki
ti pavydi, bet kiek buvo įvai
rią įvairiausią šneką kol Vin
cas apsivedė. Kiek įvairiau
sią intarinėjimą ir šmeižimą 
Mariutės ir Vinco — net baisu. 
Visa apylinkė keletą mylią 
aplinkui šaukte šaukė, kad 
Vincą prie Mariutės traukia 
nelaimė. Bet Vincas sau ūsus 
raitydamas iš tą visą pasaki] 
šaiposi ir tiek to. O kuomet 
Vinco tėvas užklausė:

— Vincai kodėl tu tą varg
šę Mariutę nori imti, juk yra 
gana daug turtingesnią nami- 
ninkią, kurios su mielu noru 
už tavęs eitą, juk tu turi žinot 
kad mes nebile koki tenai sus
kiai, kad ir mes dar šį tą tu
rime ir esame šio to verti. Bū
tą gerai ir į giminę susiėjus su 
sau lygiais.

— Tai-gi tėveli aš ir noriu 
Mariutę imti dėlto, kad jinai 
yra man lygi. Mano rankose 
darbas tirpte tirpsta, taip-pat 
ir Mariutės rankose viskas 
degte dega. O antra vertus, 
tai man labiausia patinka jos 
būdas: drąsi, atvira, maloni 
nuolaidi, su visais sutinka, jo
kio nepadoresnio žodelio nie
kuomet neprasitars, o jeigu 
kas kitas per neatsargumą 
prasitaria, tai jinai nurausta 
kaip žarija. Dėlto tėveli jinai 
man patiko ir aš noriu ją imti 
sau už moterį ir tikiuosi kad 
su ja būsiu laimingas.

— Gerai vaikeli ir imk ir aš 
su motina tam pritariame, te
gul judviem Dievas palaimina. 
O žmonią šnekos, tai vėjas.

Dabar gerbiamieji pasakyki
te kas Vincą traukė prie Ma
riutės, ar nelaimė. Juk visi 
taip sakė? /

Jį traukė tikra meilė, o mei
lę sužadino Mariutės gerumas.

Tokią nelaimę duok 
kožnam bei vienam.

JOK. Sveikas, sveikas, sa
kau kur eini?

BALT. Tai-gi, tai-gi (lin
guoja galva). Jau seniai ne
prigirdžiu.

JOK. 
girdi.

BAL.
JOK. 

kiau, 
girdi.

BAL. Mačiau ir aš, kad Jo
nas su Pranu girti.

JOK. A, tegu juos pintys, 
kas man ten su jais! Klausyk, 
ar nežinai, kiek gal būt jau lai
ko?

BAL. Ne, kaimynėli, nema
čiau jūsą vaiko.

JOK. Negirdėjai... Klausiu 
kelinta valanda?..

BAL. Nei eisiu, nei ką; tuščia 
jų, tegul jie sau vadina.

JOK. Žmogau^ suprask... 
Aš klausiau, ar daug laiko jau 
po pietą. |

BAL. Tai-gi kaimynėli, nė
ra lytaus, negali nei arti nei 
akėti. Labai dirvos kietos .

JOK. (nekantriai į šalį). O, 
kad tu surugtum...

BAL. Tai-gi, negal, gyvu
liai žagrės nei akėčių patrauk
ti.

JOK. (stebisi). Aš daug 
kurčią mačiau, bet taip kurčio 
kaip kad tu, tai neatsitiko ma
tyti. ..

BAL. Ką-gi dabar daryti, 
kaimynėli. Žinau, kad plikas, 
bet mano pačiutė dar labiau 
plika.

JOK. Aš nekalbu apie pli
ką, tik sakau, kad tu labai ne
girdi.

BAL. (atsidusęs). Visiems, 
visiems, kaimynėli, reikės 
mirti.

JOK. tJau turbūt su tavim 
šiandien nesusikalbėsim.

BAL. Kur-gi, kaimynėli, 
nepadėsiu. Jeigu tik reiks, 
tai ir padėsiu.

JOK. Tu vis kalbi savo ir 
gana.

BAL. Tai-gi, tai-gi. Atsią- 
siu vyrus kurią dieną ir padės 
jums nupjauti šieną.

JOK. (nekantriai). Aš jau 
šieną nupjoviau ir namie jau 
visą sausą turiu ir tavęs nepra
šau, kad man padėtum! Sa
kyk ką klausiu, aiškiai ir ne- 
pleperiuok kas nereikia.

BAL. Buvau vakar, ir ap
žiūrėjau kiek blėdies padary
ta; mat išmyti javai išbraidy
ti sėjimai; labai daug blėdies. 
Ketinu skąsti į teismą.

JOKUB. Skūskie, žinokis 
kad ir į pragarą. Pusę valan
dos kalbėjau, ir nei žodžio ne
galėjau prieiti apie ką kalba- 
va. (Į šalį). Jisai kalba savo, 
o aš savo, ir plepava kaip du 
žiopliai. (Į Baltrą). Sudiev, 
gal kitą syk būsi protingesnis 
(eina).

BAL. Sudiev, sudiev. Ačiū 
sveikas pašnekinęs. (Į šal. Pa
sirodo kad nekurčias). Aš ži
nau, ką aš darau. Šioje ga
dynėje geriausiai būti kurčiu 
ir nebyliu, o savo daryti, kas 
tik būtą naudinga. Jis norėjo 
iš manęs gana daug susižinoti, 
o dabar kaip pūtęs į ragą nu
ėjo sau nieko negavęs. (Len
kiasi).

uždaryti, va, tai buvo įspūdin
gas laikas, nes nereikėjo mo
kytis.

Mokytojas. Kalbi kaip senis. 
Bet įspūdžiai tavo žemi. Būtą 
galima tave priskaityti prie 
tinginėlią.

Jonukas. Nors aš būčia pri- 
skaitytas ir prie tinginėlią, 
bet man vis geriau būtą kad 
nereiktą mokytis.

Mokytojas. Na, dabar 
aiškiai pats prisipažinai, 
nuti, gerai tingėti, kada 
laiko, bet kada darbo laiks, 
reikia visiems dirbti.

Juozas. Na, ką Jurgi, ar bu
vai vakar vakare ant koncer
to?

Jurgis. O-gi tas žioplys Pra
nas nusiviliojo, sako: tik ei
me, tik eime, būsiąs gražus 
koncertas. U-gi nuėjom, žiū
riu prisirinkus pilnutėlė sve
tainė, mes vos jau tik gavo
me įsisprausti į paskutines sė
dynes.

Juozas. Na, o ką?., 
certas patiko ? Puikiai 
dė artistai!..

Jurgis. Nei šiaip, nei
negaliu pasakyti, nes to kon
certo aiškiai nei numačiau.

Juozas. Nematei?.. Įsta
bu?.. Koncerto reikia dau
giau klausyti es, negu matyti.

Jurgis. Du sykiu dikčiai nu
sigandęs krūptelėjau, kuomet, 
nežinau kam visi svetainėje e- 
santi pradėjo rankomis ploti.

Juozas. Reiškia, koncertas 
žmonėms patiko, kad triukš
mingai rankomis plojo.

Jurgis.
Aš visą
miegojau, nei negifdėjau.

Juozas. Jurgi, reiškia dar 
nemoki koncertą klausyti, kad 
nuėjęs į svetainę snaudi.

J. V. Kovas.

Likšiol lietuvią nuomonė bū
davo tokia, kad teisybė yra 
tiktai viena. Bet mainosi lai
kai, mainosi gadynės, keičiasi 
ir pasaulis...

“Vien. Liet.” jau išrodinėja, 
kad sakyt, kad Lietuvoje žmo
nės neturi kur dėt pinigą ir 
juos į žemes kasa kaip Karu
ža prakalbose po Ameriką sa
ko, esanti tikra teisybė. Taip- 
pat sakyt, kad Lietuvoje žmo
nės nekuriose vietose badauja, 
kad Lietuvoje viskas sunkiai 
eina vien tik dėlto, kad tenai 
stoka pinigą taip-pat esanti 
teisybė. Kaip sau norite, vy
ručiai, bet čia kas nors yra ne 
taip. Čia katras nors meluoja 
ir nori žmones apmulkinti, bet 
katras tą daro palieku spręsti 
tamistoms patiems - 
dalykas gana aiškus.

juk čia
•n

F. V.

J. V. Kovas.

MOKYKLOJE.

Mokytojas. Na, vaikučiai, šį 
rytą pasikalbėsime apie įspū
džius, kuriuos tenka dažnai 
susidurti prie mūsą aplinkinio 
gyvenimo. Kuris man pasa
kys ir išreikš savo įspūdžius, 
kuriuos susitiko šį smagą, 
grąžą rytą.

Jonukas (pakėlęs ranką). 
Aš žinau.

Mokytojas. Na tai sakyk.
Jonukas. Šis rytas man nie

ko įspūdžių nepadarė, nes vis 
vien reikėjo eiti į mokyklą. 
Bet atsimenu, trįs, ar keturios 

| savaitės, kaip buvo labai šil-
F. V. ta, o buvo priversta mokyklą

• j r - .'z . . • ., '' V -

Dieve

Kon- 
išpil-

taip

A, ką jį delčią!.. 
vakarą sėdėdamas

W. D. Hines, generalis gelž- 
kelią direktorius, patvirtino 
sekančias žinias:

Pirmieji apskaitliavimai per 
savaitę kuri baigias rugsėjo 
20 d. parodo, kad žymiai dau
giau pagaminta minkštąją an
glių (priskaitant ir anglis ku
rias apverčia į koksus) ir per
gabenta geležinkeliais. Tai 
parodo, kad Gelžkelio Admi
nistracijos pastangos pagerin
ti anglių padėjimą buvo pa
sekmingos.

Pirmasis apskaitliavimas ge
ologišką matavimą per savai
tę kuri 'baigias rugsėjo 13 d. 
parodė kad 11,080,000 toną 
buvę pagaminta tą savaitę, ir 
iš to apskaitliavimo pasirodė, 
kad 11,062,000 tonij anglią 
buvo pagaminta ir pervežta. 
Pirmasis apskaitliavimas per 
savaitę kuri baigias rugsėjo 20 
d. parodo, kad 11,258,000 to- 
ną buvo pagaminta tą savaitę. 
Tai-gi tą savaitę daugiau ang
lią pagaminta neg kokią nors 
kitą savaitę šiais metais.

NEPATENKINTAS.

Kerėplą Pranas, meilinosi a- 
pie Sagučią Julės, ir dažnai a- 
teidavo ją palankyti. Bet buvo 
juodu taip susipratę, kad daž
nai mokėdavo namiškius ap
sukti “apmonyti.” Priežastis 
tame: kuomet ateidavo Ke- 
rėplius į Sagučius, Julė imda
vo. ir pavarydavo laikrodžio 
laikrodžio rodykles kokia po
ra valandą atgal, mat dary
davo dėlto, kad tėvai nesi- 
bartą, jei per ilgai išnaktom 
Kerėplius bovytūsi pas Juliją. 
Tėvai to nei nesuprato, o Ke
rėplius ir Julė iš to pasinaudo
davo. Bet atsitiko šitaip, kad 
ta paslaptis tapo atidengta, 
per mažąjį Julės broliuką, ku
ris dar lankė mokyklą.

Pirmutinis buvo Julės bro
liukas, kuris pradėjo neapkęs
ti Kerėplos atsilankymą į ją 
namus.

Sykį, einant gatve susitinka 
Kerėplius Julės broliuką ir 
klausia:

— Vytuk, sveikas. Man ro
dos kad tu mane neapkenti, 
kuomet aš į jūsą namus atsi- 
lankau ?

— Kad sveikas nepaprastus 
šposus seu Julija iškreti. — 
Atsakė vaikas.

— Tarsi nieko blogo... Ro
dos visuomet apsieinu su visais 
jūsą namais kuomandagiau- 
siai. — Teisinosi Kerėplius.

— O, taip. Labai manda
giai Apie tai niekas nieko ne
gali užmesti. — Patvirtino vai
kas.

— Tai kas-gi kenkia? Pa
klausė Kerėplius.

— Klausyk tamista. Pasa
kysiu, ką aš patėmijau. Kada 
tamista pas mus ateini, tuo
met Julė atsuka laikrodį ko
kias dvi valandi atgal, na ir 
rytą atsikėlus, vis dar tarsi y- 
ra laiko, o nueinu į mokyklą, 
jau dikčiai paisvėluoju, ir gau
nu nuo mokytojaus už tai baus
ti... Sakyk sveikas, ar ta
mistai būtą tas malonu, jei kas 
taip padarytą?.. Paklausė 
vaikas.

Kerėplius pasijuto, kaip šal
tu vandeniu perpiltas, kuomet 
išgirdo ją paslaptį atidengta.

J. V. Kovas.

Rugsėjo 23 senatas išnešė 
Šen Kenyon’o rezoliuciją, kad 
daryti investigacijas plieno 
darbininką streiko, ir nuspręs
ti ar bus galima panaudoti Fe- 
deralį veikimą. Tyrinėjimas 
buvo Šen. Mokslo ir Darbo Ko
miteto pradėtas rūgs. 25 d.

Departmentas praneša, kad 
Kariuomenės ligonbučiuose 
bus galima visiems paleistiems 
kareiviams ir jurininkams 
gauti aprūpinimą.

RACINE, WIS.
Įgaliotas agentas.

Šiuomi pranešu vietos ir a- 
pielinkės lietuviams, kad aš 
esu agentas. Pas mane galite 
gauti visokią maldaknygią ir 
svietišką knygą. Taip-gi už-' 
rašau laikraščius “Darbinin
ką” ir “Draugą.” Nedėliomis 
galite mane rasti Bažnytinėje 
svetainėje 815 Park Avė., Ra- 
cine, Wis.

Gyvenimo vieta:
A. Valinskas, 

1332 Herreck Av., Racine Wis.

GERIAUSIS KRIAUŠIUS
BOSTONE.

Norintieji gerą atsakančią 
drapaną užsisakykite pas

4
J. BERZELIONIS & CO 
Haymarket Sq. 

kampas Crosg St 
arba 28 Chandler St., 

netoli Castle Sq.
BOSTON, MASS.
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rei jau kitaip būva Todėl ir 
paskiriam pirmą Darb. Judė
jimo periodą iki Civilei Karei.

mes atsiprašome aut syk visą 
Binghamptoniečių ir vedėjo jų 
raštų nei iš vienos, nei iš ki
tos pusės gautų. Bet būtų la
bai gera, kad T. F. valdyba 
duotų jiems pilnai patenkinan
tį paaiškinimą, ir tai per spau- 

Kad neįvilkti laikraščio į be-1 dą, nes spaudoje buvo užsi- 
reikalingas ir ilgas polemikas, pulta. . .

Iš Rymo praneša, kad dėl 
streiko Britanijoj nebus pri
statoma Italijai anglių iš Bri
tanijos ir tas trūkumas bus la
bai atjaučiamas. Nors Belgi
ja, Amerika ir Vokietija siun
čia anglių į Italiją, tečiau la- 

juojbai mažai ir neužtektinai.

kimų daug daugiau buvo ne
kaip kartais istorija pamini. 
Bet tai jie darbininkų judėji
me esti išėmimais.

Pirmuose Amerikos istori- 
jos lapuose nėra jokios žymės 
panašioms nūnlaikinėms pre
kybos unijoms. Beabejo tru
putį pagalvojus pasirodo aiš
ku, kad tuomet ir nereikėjo 
tokių unijų, bei darbo organi
zacijų. Darbininkų unijos 
randasi ten, kur daug darbi- ■ 
ninku yra susispietusių prie 
išdirbystės centrų. Šioje šaly
je pradžioje beveik nebuvo , 
dar nei tos kliasos, ir nebuvo 
jokio didelio miesto, nebuvo 
jokio didelio išdirbystės cent
ro. Pirmas surašąs (census) 
1790, padarytas liudija, jog ■ 
tada Suvien. Valst. buvo tik
tai vienas miestas kurs skaitė 
apie keturiasdešimts tūkstan
čių žmonių. Tiktai 1840 tasai 
miestas išaugo į pusę milijono 
sielų. Žmonės tuomet dau
giausiai užsiimdavo agrikul
tūra. Ūkės darbas būdavo at
liktas pačių savininkų arba 
neprigulmingą kelių darbinin
kų. Tie keli samdininkai nie
kada nei nepagalvojo apie su
tvėrimų organizacijos. Beabe- . 
jo galėt nebuvo priežasties bei 
reikalo, o antra tie darbinin
kai taip buvo išsimėtę, kad su
sinėsimas jiems buvo kaip ir 
negalimas. Beto darbininkams 
nebuvo su kuom kovot. Vie
nas prieš vienų. Na o jei nu
sibodo prie kito dirbt, žemės 
buvo užtektinai, galėjo eit 
pasiskirt sau žemės kavalką ir 
jį dirbt Tokiu būdu samdi
ninkai greitai susilygindavo 
su buvusiais jų darbdaviais. 
Žieminėje dalyje Amerikos A. 
U. palyginamai su pietine, la
bai mažai tebuvo vergų. Ver
gai čion dažniausiai apžiūrė
davo namus arba laukuose pa
skirtų darbų dirbdavo. Jie ne
darė jokios įtekmės ant abel- 
no darbininkų judėjimo. Pie
tinėje dalyje visokis darbas 
buvo atliktas iki pat civilei ka
rei, vienų vergų. Čion jau ga
lima buvo rastis darbininkų 
organizacijoms. Bet kaipo 
vergams niekas nebuvo leista 
Vergai nelyginant gyvulių 
vietose būdavo alikomi. To
dėl apie jokių organizaciją jų 
tarpe negal būt kalbos.

Pradžioje dirbtuvės išdirb
davo tiktai tuos daiktus, be 
kurių negalima buvo apseiti t. 
y. praktiškos vertės. Audek
lus, pavvzdin visad namuose 
darydavo. Kiekviena šeimy
na sau susiverpdavo, išsiaus- 
davo ir pasiūdavo drabužius. 
Prie amatninkų skyriaus pri
gulėjo stalioriai-dailvdės, kal
viai ir siaučiat Jie dažniau
siai dirbdavo savo mažose 
dirbtuvėlėse, pats vieni be 
jokių pagelbininkų arba su ke
liais tiktai, kurie pramokę 
tuojau patys užsidėdavo' dirb
tuvėles. Kaip prieš karę pav. 
būdavo Lietuvoje. Ten kiek
vienas gaspadorius stengėsi 
viską pasidaryti. Pirktinių 
drabužių retai tematydavom. 
Viskų ką gaspadoriai turėda- 
samdyti, tai šiaučių, kriaučių, 
staliorių ir kalvį. Kit ką vis
ką pats pasirūpindavo.

Ilgainiui šioje šalyje tie a- 
matninkai ir mechanikai pra
dėjo būt toki neprigulmingi ir 
tokių įtekmę ant reikmenų tu
rėti kad net sutvėrė organiza
ciją, nors istorija tą faktą 
ir nepripažįsta. “Žemiau ver
telgų,” sako profes. Hosmer 

. aprašydamas Bostono žmones, 

. “yra darbininkų klasa suda
ranti energiškiausią kūną... 
Karceriai buvo drąsūs poli
tikieriai. Virve vaikščiojanti 
šaika buvo energiška nerami 
iki maištų privedanti. Erzin- 
damiesi bardavosi su karei
viais, kas galutinai privedė 
prie “Bostono žudynės Mas- 
saire.” Kaulkierių kliubas bu
vo tai sąryšis (kūnas) sutver
tas politiniems tikslams, pasi- 
brieždamas už tikslą padėti 
pienus pastatymui nekuriu as
menų į užsitikėjimo ir jiegos 
vietas.” Samuel Adams, p. 15.

Pirmi metai devyniolikto 
šimtmečio rpdo

DELEI UŽSIPULDINĖJIMŲ 1 
ANT TAUTOS FONDO.

Kiekvienas geras darbas, ■ 
kiekviena graži idėja turi sa
vo priešininkų. Turėjo ir te
beturi jų nemaža ir mūsų Tau- ; 
tos Fondas, nors jisai ir dau- < 
giausia šiais laikais Lietuvai 
gera padarė.

Nuolatiniai priešininkų šauk
smai net kai-kuriems ir katali
kams galvas susuke. Kada a- 
noji spauda pradėjo savo su
tartinę, kad, girdi “Tautos 
Fondas” nei vieno cento Pa
ryžiun ųenusiuntęs, kad neiš- 
duodąs jokių apyskaitų — kai 
kurie ir katalikai lyg pradėjo 
abejoti: gal ir ištikrųjų Tau
tos Fondas toksai niekadėjas, 
kad nei pinigų nesiunčia, nei 
apyskaitų neišduoda. O kada 
T. Fondo Seime delegatai iš
girdo, kiek pinigų nuo pra
džių T. Fondas išsiuntė Lie
tuvos sušelpimui, kiek nusiun
tė Lietuvos delegacijai — ne 
vienam tarsi iš naujo akys at
sidarė.

Bet riksmas savo padaro. Ta
sai priešininkų riksmas ne vie
ną mūsų veikėją suklaidino. 
To pavyzdžiu gali būti Bingh- 
amptono lietuvių kolonija. Su
rinko lietuviai pinigus į T. 
Fondą, o kai prisiėjo išsiųsti 
— štai ir pasirodė laisvamanių 
riksmo pasekmės: į tarpą T. 
Fondo priešininkų atsistojo 
net ir vietinis kunigas, kurs iš
rado reikalingu daiktu net pa
rašyti porą straipsnių į dien
raštį “Lietuvą” priešais T. 
Fondą. Mūsų supratimu T. 
Fondo centro valdyba — ypač 
jojo raštinė turėtų būti labai 
jautrūs kas link opinijos, ku
ri yra sudaroma apie Tautos 
Fondą.

1) Nereikėtų duoti šiek tiek 
pamatuotos priežasties užsi
puldinėjimams prieš T. Fondą: 
paskelbiant apyskaitas ant 
tiek smulkias, ant kiek tai ga
lima; išsiuntinėjant tas apys
kaitas T. Fondo skyriams;

2) Kuodažniausiai atsiliepti 
į visuomenę, suteikiant reika
lingų paaiškinimų apie T. Fon
do veikimą, apie jo reikalus; 
kartkartėmis nebūtų pro šalį 
atremti ir daromus užmetimus.

Parėmimui to geismo mes 
privesime tik vieną faktą. Kun. 
K. Ambrozaitis užsipuldinėda- 
mas andai “Lietuvoje” ant 
Tautos Fondo, prikišę valdy
bai, kodėl ji neišsiuntusi draf- 
to, išrašyto vardu Paryžiaus 
delegacijos, o kodėl ji parei
kalavusi iš delegacijos ingalio- 
jimo iškeisti tą draftą į dole
rius. Kiek mes atsimename 
Ti Fondo sekretorius nedavė 
tuo laiku ganėtino paaiškini
mo, kodėl taip buvo pasielg
ta. Dabar pasirodo pasekmės 
to apleidimo: mes gauname iš 
Binghamptono daugelį ilgiau
sių laiškų, straipsnių, atsišau
kimų, kritikų, užsipuldinėji
mų, iš kurių pasirodo, kad 
kai-kurie vietiniai katalikų 
veikėjai ėmė manyti, jog T. 
Fondo valdyba turėjusi aiškią 
intenciją pasisavinti tuos pini
gus sau, o nesunaudoti jų Lie
tuvos laisvei.

Mums rodosi, kad į panašų 
užmetimą Valdyba turėjo at- 
sakvti neatidėliodama.

pradžią. Nors dar miesto gy
ventojai tuomet, šioje šalyje 
vos sudarė ketvirtą nuošimtį 
visos čion esančios žmonijos. 
Vienok New York’o mieste 
1802 atsitiko pirmas streikas, 
labai panašus mūsų laikams. 
Minėtame mieste jūreiviai 
gaudavo dešimts dolerių į mė
nesį. Jie norėjo, kad jiems 
alga būt pakelta keturiais do
leriais į mėnesį. Tą savo rei
kalavimą pasiryžo įvykinti 
prievarta, gerumu nesusitai
kant. Štai visi metė darbus. 
Darė parodas po miestą. Pri
spyrė ir kitus darbininkus ku
rie uostuose dirbo, mesti dar
bus, ir prie streikierių prisi
dėti. Netrukus pasileido vi
sokios kalbos, būk tie jūrei
viai prasižengė prieš tiesas, 
papildė kriminalį darbą... 
mat tuomet tiesos neleido 
streikuoti. Valdžios sargai 
tuojau pradėjo gaudyti ir a- 
reštuoti streikų vadus, sukišo 
juos šaltojon, ir tuomi užsi
baigė pirmas darbininkų strei
kas New York’e. (Skaityk 
History of the People of the 
U. S. Vol. n p. 618. 
ter.)

Pirmiausios darbo organiza- i 
cijos formos buvo tai unija 
vienos darbininkų klesos vie- 
noje vietoje be jokio sąryšio 
su kitose vietose bei kitos kle
sos darbininkais. Tokios uni
jos buvo randamos tai vienur 
t ai kitur Suv. Valst. nuo 1800 
iki 1825. Jos neturėjo dide
lės įtekmės iki vėlesniam lai
kui. New York’o laivų buda- 
votojų draugija tapo inkorpo
ruota 1803, bal. 3, o namų dai- 
lydžių New Yorko miesto uni
ja buvo inkorporuota 1806.

New York’o kompozitorių 
rašėjų organizacija turėjo būt 
suorganizuota ir-gi pradžioje 
to šimtmečio. Nes 1817 m. bu
vo jau tvirta draugija. Ji bu
vo vadinama “New Yorko Ti- 
pografiška Draugija,” jos 
pirmsėdžiu buvo p. Petras 
Force. 1818 metais ji tapo in
korporuota. P. Weeds, ku
riam buvo pavestas inkorpo
ravimo darbas rašo: “Atsi
menu su kokiu nuolankumu ė- 
jau prie legislatūros pasižy
mėjusių narių ir kaip aštriai 
man atšovė du ponai, kurie 
baisiai susijudino išgirdę idė
ją patyrusių mechanikų (drau
gijos) inkčrporavimo. Vie- 
nok-gi aplikacija buvo pasek
minga. Panaši, tipografistų 
draugija susitvėrė Albany 
mieste 1821, Tuose metuose 
buvo ten streikas iššauktas. 
Darbininkus neprigulinčius 
prie unijų vadindavo “žiurkė
mis.” Tas parodo greitą au
gimą į tvirtą uniją Tipografiš- 
kos draugijos tame mieste.

Visos tos unijos buvo New 
York’o valstijoj. Jokių re
kordų nerandama apie pana
šias bei prekybos unijas kitur 
Amerikoje. Pirmoji Mass. 
valstijoje galėt susitvėrė 1822 
metais. Ji vadinosi “Kolum
bo Labdarybės Laivų būdavo
te jų Bostono ir Charlestown’o 
Kaulkerių Draugija.” Sekan
čiais metais jinai gavo čarterį 
iš Massachusetts legislatūros. 
Jos tikslu buvo tobulinti išra
dimus ir skatinti savo narius 
prie to. Už tai buvo teikiama 
premijos. Gelbėti mechanikus 
teikdama jiems paskolą; šelp
ti nelaimingus bei nelaimės 
prislėgtus mechanikus ir jų 
šeimynas.

Pirmas bertainis devynio
likto šimtmečio, todėl galimas 
skaityti daiginiu periodu, 
kurs kaip ir prirengė darbo 
klausimą prie nūnlaikinio dar
bininkų judėjimo. Su pagelba 
organizacijų, darbininkai nuo
lat stengėsi gerinti savo padė
jimą. Bet nuo 1825 m. tas vis 
aiškiau ir aiškiau apsireikšda
vo. Todėl nuo to laiko darbi
ninkų istorija jau pradeda būt 
aiškesnė. Ir nuo tada, nelygi
nant, nauja dvasia, nauji dar
bininkų siekiai apsireiškė. 
Darbininkai labiau pradėjo 
jaustis žmonėmis esą ir su
prast savo svarbą žmonijoje, 
kaipo sociale klasa. Nuo tada 
iki dabar tos mintys tarp dar
bininkų visad buvo ir yra. Bet 
iki pat Civilei šios šalies karei 
tarp darbininkų judėjimo ne- 

permainos buvo didelių permainų. Po ka-

STREIKO BĖGIS.

Pittsburge plieno kompani
jos skelbia, būk sustreikavu
sių darbininkų kasdien grįžta 
darban. Streiko vadai skel
bia, jog streikininkų eilės 
nesimažina ir jog taip gerai 
laikosi, kaip pirmose streiko 
dienose.

Streikininkams uždrausta 
laikyti susirinkimus. Tai 
streiko vadai tą dalyką neša 
teisman.

Pranešama, būk Gary, Ind. 
policija susekus, būk tarpe 
streikininkų susekta raudonų
jų lizdas. Būk buvęs suokal
bis sukelti revoliuciją ir nu
versti valdžią.

asmeniškai pasimatyti ir pla- 
čiaus apkalbėti siunčiamos mi
sijos reikalą, bet vis nepasise
kė, nes jisai būna tai New 
Yorke, tai Washingtone ir 
sunku yra jį surasti. Paga
liaus, spalio trečioje dienoje 
sužinojau jog kun. Burke yra 
Washingtone, tuojaus telefo
nu susižinojau su Katalikų 
Taryba ir sutarėm kad dvylik
toje valandoje galėsim pasi
matyti su kun. Burke. Kadan
gi tuo1 laiku Washingtone bu
vo kun. J. Petraitis, todėl ji
sai, p. Mastauskas ir asai nu
ėjom su minėtos komisijos pir
mininku pasimatyti.

Iš pasikalbėjimų su kun. 
Burke patyrėm, kad iš devy
nių mergaičių važiuojančių 
Lietuvon šešios yra patyrusios 
mokytojos, jų užduotimi bus 
išmokyti anghj kalbos bent 
dvidešimts lietuvaičių baigu
sių gimnazijas, vėliaus tas lie
tuvaites bus galima pargaben
ti Amerikon kur joms bus vel
tui suteikta kursai įvairiuose 
Amerikos universitetuose.

Pastebėta kun. Burke kad 
kur kas būtų geriaus ir dar
bas būtų pasekmingesnis jei 
Katalikų Taryba daugiaus 
lietuvaičių siunčiamon misi- 
jon inimtų. Kun. Petraitis 
pastebėjo kad Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Rėmėjų 
Draugija turinti kelioliką pa
tyrusių ir registruotų slaugo- 
tojų, todėl ar nebūtų galima 
bent kelias jų prie šios misi
jos pridėti. Linksma yra pra
nešti kad kun. Burke sutiko 
keturias lietuvaites slaugoto- 
jas pridėti ir Lietuvon pasiųs
ti. Tos mergaitės turės atva
žiuoti AVashingtonan ir bent 
savaitę pabūti Katalikii Tary
bos specijalėje mokykloje, kur 
galės nors kiek su darbu susi
pažinti ir kur bus galima jas 
ištirti, nes Taryba labai daug 
domos kreipia į būdą, išsila
vinimą ir į tinkamumą siun
čiamų ypatų.

Užklausus kun. Burke ar 
galėtų Katalikų Taryba paim
ti ir išlavinti savo mokykloje 
vienutę susidedančią iš kelio
likos lietuvaičių dėl rekons
trukcijos darbo Lietuvoje. 
Kun. Burke pažadėjo susižino
ti su Taryba ir išreiškė viltį 
kad tas bus galima padaryti 
jei tik mes parūpinsime tinka
mų mergaičių. Yra pageidau
jama kad mergaitės būtų kole
giją užbaigusios, arba būtų 
šiaip gerai išsilavinusios ir tu
rėtų patyrimą visuomeniška
me veikime. Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Rėmėjų Drau
gija tuomi užsiims ir suras 
tinkamas mergaites.

J. J. Bielskis,
Informacijos Biuro Vedėjas.

KATALIKŲ TARYBA TEI
KIA SVARBIĄ PARA

MĄ LIETUVAI.
Kiek ankščiaus jau buvo ra

šyta kad National Catholic 
War Council nusprendė siųs
ti Lietuvon tam tikrą misiją 
susidedančią iš mokytojų, 
slaugotojų (nursių) ir šiaip iš
lavintų mergaičių sanitarijos, 
dajetetikos, namų ruošos da
lykuose. Misija susideda iš 
aštuonių amerikonkų, viena 
lietuvaitė, prižiūrėtojas ir 
gal būt vienas gydytojas. Tos 
misijos galva Dr. Thomas 
Walsh, gerai žinomas rašyto
jas, poetas ir lektorius, jau 
nuvyko Lietuvon, su juo nu
važiavo ir vienas lietuvis vai
kinas. Misija jau pilnai pasi
rengusi tik laukia nuo Dr. 
Walsh žodžio įsakant kada tu
ri išplaukti.

Katalikų Tarybos komisi
jos, besirūpinančios Europai 

Ipašelpą teikti, pirmininku y- 
Ira kun. Burke. Daug kartų

STREIKŲ REIKŠMĖ.

Skaudžiausias ginklas kovo- i 
je su kapitalizmu darbininkų 
vartojamas yra streikas.

Streikas yra toks baisus da
lykas, kąd prieš jį dreba vi
sas pasaulis.

Prieš streiką dreba ir kapi
talistas, ir valdžia, ir darbda- 
vis, ir darbininkas ir visa vi
suomenė.

Bet nežiūrint tos baimės ir . 
to drebėjimo kaip vienų taip 
kitų, tasai juodas streikų bau- ’ 
gos debesys kas kartas labiaus 
ir labiaus aptraukia darbinin
kų pasaulio pasviečius. O tas 
viskas darosi ne be priežasčių 
ir tų priežasčių yra • devynios 
galybės.

Viena iš svarbiausių prie
žasčių stumiančių darbininkus 
prie streikavimo, tai pragyve
nimo nesvietiškas pabrangi
mas. Juk kiekvienam yra aiš
ku, kad pora metų atgal už 
pusę dabartinių uždarbių gali
ma buvo pusėtinai žmoniškai 
pragyventi, o dabar ir du syk 
tiek gaunant nėra galima ga
lus su galais sudurti.

Darbininkas mažai uždirb
damas stengiasi kad ir su bai
saus streiko pagelba padidinti 
savo uždarbį.

Toliaus eina įvairūs sukčių 
kapitalistų išnaudojimai, ku
riuos jie įvairiausiais būdais 
darbininkams daro.

Trečioje eilėje iš dalies jJrie 
to prisideda ir netikęs visuo
menės surėdymas.

Tai tos visos priežastys yra 
taip sakant ekonominio pa
grindo, bet yra ir priežasčių 
politiškų kurios taip pat svar
bią rolę lošia.

Politiško pobūdžio streikus 
organizuoja daugiausia bolše
vikai ir IWW.Jie dažnai ir te
nai streikus iššaukia kur iš 
atžvilgio streikai ne tik nepa
geidaujami, bet net stačiai 
darbo žmonėms blėdingi.

Jie iššaukia streikus sukir- 
šinimui darbininkų masėse ne- 
užsiganėdinimo ir keršto jaus
mų, kad paskui tą panaudojus 
platinimui savo idėjų. Žino
ma tikram reikalui esant strei
kas esti kad ir nepageidauja
mas, bet neišvengtinas daly
kas ir ginklas kurio reikia dar
bo žmonėms griebtis ir kovot 
ant žūt būt.

Darbininkai turi atminti ši
tą taisyklę:

Šaltai ir visapusiškai apgal
vot ir vengt kiek tik galint 
streiko; bet jeigu jau kartą 
nuspręsta streikuot, tuomet į 
jokias aukas neatsižvelgiant, 
sustreikuot paskirtu laiku vi
siems ir laikytis vienybės iki 
galutino streiko laimėjimo.

Vienybėje galybė. Streikas 
parodo darbininkų susipratimo 
laipsnį.

Kol nėra streiko, mes dar
bo žmonės galime tarp savęs 
kovoti ir ginčytis kas link į- 
vairių teorijų ar gyvenimo da
lykų ir apsireiškimų, bet sy
kį išėjome streikuot, tai kol 
streikas bus užbaigta turi bū
ti visi ginčai ir teoretiški da
lykai atidėta į šalį, turi būti 
vienybė tokia, kokia vra vie
nybė gerai disciplinuotoje ka- 
reivijos armijoje kuomet sto
vi karės lauke.

Streikas tai darbininkų kle- 
sų kovos laukas ir tas yra iš
gama kuris streiklaužiauja, 
skebauja ar tam panašiai pa- 

, sielgia, toks nevertas garbin
go vardo “darbininkas” ir 
jau darbininkų draugijoje ne- 

; turėtų būt vietos.
Kuomet mes žinome kac 

streikas yra baisiu daiktu, 
kuomet mes žinome kad strei
ką iššaukia tokios ir tokios 
priežastys, kuomet mes žino
me kad tų priežasčių esama į- 
vairių: vienos svarbios kitos 
nesvarbios, vienos ekonomi
nės, kitos politinės ir dar ki
tokios; kuomet mes žinome 
kad pirm išeisiant į streiką 
reikia gerai apgalvoti ar verta 
streikuoti ar ne; kuomet mes 
žinome ka4 išėjus į streiką 
reiika visokius darbininkų dėjome pastangas kad su

Pirmas periodas 1800-1861.
Pati pradžia darbininkų šio

je šalyje buvo neorganizuota. 
Buvo manoma bei griebiamosi 
prie komunizmo sistemos; bet 
greitu laiku patįs darbininkai 
pastebėjo tos sistemos neprak- 
tiškumą. Turėjo griebtis ki
tokios sistemos.

“ Organizuotas darbas yra 
tai darbas normaliame padėji
me” — sako p. R. T. Ely. Dar
bininkų unijos pradžia randa
si Europos istorijoje. Jos ten 
jau mažiausiai žinomos per 
suvirš šešis šimtus metų. Ga
lėt kiekvienoje šalyje ir laiko
tarpyje atrasime darbininkų 
organizacijų apsireiškimą, ten 
kur daugelis liuosų darbinin
kų dirbdavo. Draugijos bu
vo ir yra taip naturalės ir nau
dingos žmonėms, kad juo ci
vilizacija tobulinąs, tuo dau
ginas ir draugijos. Žmonės 
greitai pastebėjo, kad būryje- 
-draugijoje esti galybė, — at
simetimas isolacija tai silpny
bė.

Vienok gi apie šimtą metų 
atgal niekas negirdėjo apie 
darbininkų organizacijas A- 
merikoje sako R. T. Ely. Nors 
ir Europoje buvo senovės for
mos organizacijos, bet šiųlai- 
kinių organizacijų nebuvo. 
Buvo tai laikotarpis-perėji- 
mas iš senų į naujas prekybos 
unijas, darbininkų įstaigas. 
Nebereikalo Adomas Smith’as 
aprašydamas senovės darbi
ninkų padėjimą sako: “Vie
šuose apsvarstymuose darbi
ninko balsas mažai tegirdimas 
buvo, o dar mažiau rokuoja- 
mas; išimant tik nekuriuose 
ypatinguose atsitikimuose, 
kuomet jo šauksmas buvo pa
statytas ir prigelbėtas, bei pa
remtas, jo darbdavių, ne dėl 
darbininkoj ale darbdavių 
naudos bei jų ypatingiems sie
kiams.” Kitoje vietoje tas 
pats rašėjas sako kad išdirbė
jai “priverčia savo darbinin
kus su spėka ir žiaurumu” 
tuos kurie norėtų panaikinti 
visas restrikcijas ant liuosos 
prekybos. (Skaityk Adam 
Smith of Nations 1776).

Sunkias dienas pradžioj A- 
mterikos darbininkai turėjo 
pergyventi. Nemažai buvo iš
naudotojų. Nebereikalo tat 
šioji šalis sukilo prieš Angli
ją bei jos darbininkų engėjus. 
Sukilimas buvo tiesa politiš
kas, bet “no taxation without 
representation” arti rišosi su 
darbininkų klausimu. Tie
siog tuomet su darbininkais 
labai žiauriai apseidavo.

Aišku, kad dabar jau suvis 
atsimainė laikai. Dabar jau 
prievartos nėra ir žiaurus už
laikymas pakeista geresniu, 
malonesniu. Vienok-gi mažu
moje atsitikimų, ar tai maiš
tuose ar rokavimuose su dar
bininkais, dar ir dabar gana 
žiaurumų esti su darbinin
kais. Istorija yra pažymėjus 
nemažai tokių atsitikimų. Pav. 
Camden ir Amboy Trans. Co. 
Didelis žiaurumas link darbi
ninkų matėsi per jų sukilimą 
“The Standard Oil Co.” neda
vė jokio susirinkimo darbinin
kams laikyti kuriame būt af>- 
kalbama komerciška liuosybė 
alyvos prekystėje. Tas pats 
buvo ir su Western Union Te- 
legraph Co. O kas neatmena 
didelių žiaurumų pavartotų 

i laike audeklinių darbininkų 
streikų Lavrence ir kitur. 
Arba dabartiniais laikais 
Pittsburghe, Pa. plieno išdir- 
bysčių darbininkų streikuose. 
Todėl darbdavių žiaurumas 
su darbininkais dar atsikarto
ja nors ir dvidešimtame am
žiuje.

Tokiuose atsitikimuose, kur 
darbdaviai bei kapitalistai gi
na savo tiesas, nors tartum es
ti tai darbininkų dėjimas, bet 
tikrai tai kapitalo. Tų atsiti-

“Ganytojas,” Žemaičių vys- 
<upi jos laikraštis, praneša, 
NN 4-10), jogei per tris mė

nesius (3-45) pasimirė 15 ku
nigų, daugiausiai beriamąja 
šiltine. Tuom pačiu laiku Sei
nų vyskupijos pasimirė dar 
tunigai: Ciplijauskas, Sterčio- 
cas, Sendzikas ir dar kiti vis 
jeriamąja šiltine. Daktarų 
pasimirė, apie 10, vaistų stoka, 
prietaisų maža, (vokiečių vis 
pasiimta ir išvežta), daktarų 
maža, taip-pat neužtenka ir 
felčerių, seserų ir pamokyto 
personalo, galinčio ligonius 
prižiūrėti. Labai maža yra ir 
skalbinių, užklodžių, pagal
vių, rankšluoščių, net ir lo
vų. Reikalinga ūmu laiku atei
ti Lietuvai pagelbon, nes li
gos visuomet esti baisesnės už 
patį karą, nes du kart tiek pa
ima aukrj ir veda tautą prie 
didelio nusilpimo.

Vįsoj Žemaičių vyskupijoj 
pagal Ant. Viskonto (La Li- 
tuanie, Religeuse, p. 288) 
prieš karę buvo 637 kunigai, 
Seinų gi vyskupijoj 352 kuni
gai.

Lietuvos Militarė Misija jau 
Amerikoje. Misijos priešaky
je yra pulk. Juodis ir Pulk. 
Perry; pulk. Gedgaudas at
važiuos vėliaus. Misija apsi
stojo Washingtone ir inteikė 
savo kredencijalus Egzekuty- 
viui Komitetui; jau darbuo
jasi pilnoj kooperacijoj su Eg- 
zekutyviu Komitetu. Ofisai 
taip-gi paimti prie Egzekuty- 
vio Komiteto.

J. J. Bielskis, 
Informacijos Biuro Vedėjas

Egzekutyvis Komitetas ga
vo iš Kauno sekančią kable- 
gramą:

Naujai perorganizuotas Ka
binetas susideda sekančiai:

Ernestas Galvanauskas pre
mieras, finansų ir prekybos 
ministeris;
Profesorius Valdemaras užru- 

bežinių reikalų ministeris;
Daktaras Elizejus Draugelis 

vidaus reikalų ministeris;
Juozas Tūbelis apšvietos ir 

žemdirbystės ministeris;
Čarneckis komunikacijos mi

nisteris ;
Letukas karės ministerijos 

administratorius ir laikinasai 
Lietuvos kariuomenės vadas;

Merkis, buvusis karės mi
nisteris yra Letuko padėjėjas.

Ministerių skaitlius suma
žintas nuo dvylikos iki septy
nių.

Lietuvoj Baisi Šiltinės 
Epidemija.
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L. R. Kryžiaus Dr-ja Spalio

Broliai ir sesers So. Bostono ir apielinkių lietuviai. Jūs jau žinote, jog nuo rugpjū-

R. Tai ton “Kad 
O. Gališaus- 

” P.
Petkiutei 

A. Žižminskai- 
f,

Vakarą vedė p. J. Štaras, 
R. K. pirm.

NASHUA, N. H.
Graži užuojauta.

Spalio 12 d. Bostono L. D. 
kp. artistai Nashuaj sulošė

Atlošė

K.
L.
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B. VALBNTUKt, Pin. raitininkai. M. ROMAN IBNk, IHo gįobtiaA.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.
WATERBURY, CONN.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
-Gelbėtojų Dr-ja laikė savo mėnesi
nį susirinkimą 10 d. spalio Šv. 
Juozapo parapijos svetainėj. Su
sirinkimą atidarė pirm, pagelb. P. 
Gribauskas. Darbas eina gana 
pasekmingai. Prisirašė 10 naujų 
narių ir užsimokėjo po $1.00 savo 
mokesties. Vėliaus atsilankė pirm, 
p-lė O. Stalionaitė ir pranešė, kad 
tikimasi greitu laiku gauti, vilnų 
-dėl mezgimo tiesiog iš dirbtuvės 
už nužemintą kainą. Taip-gi ra
gino, kad visos merginos ir mo
terys rengtųsi prie to darbo. Y- 
ra kviečiami, kad prisidėtų ir vi
rai. Turiu už garbę pranešti, 
kad Tautos Fondo 40 skyrius kar
tu su L. R. K. rengia bazarą, ku
rio pelnas skiriamas L. R. K. Ba- 
zaras prasidės 18 d. spalio ir tęsis 
iki 27 d. spalio. Taipgi yra kvie
čiamos visos Waterbury’o dr-jos 
lankytis ant surengto mūsų Baza-

CLEVELAND, OHIO.
Plieno dirbtuvių streikas dar 

neužsibaigė. Moterų Rubsiuvių 
Unija padovanojo aukso žiedą lie
tuvaitei p-lei M. Mašiotukei už 
jos narsų pasidarbavimą darbi
ninkų tarpe. Ši lietuvaitė netik 
svetimtaučių darbininkų tarpe 
darbuojasi, bet yra plačiai žino
ma L. D. Sąjungoj, ypač Cleve- 
landiečiams ji būdama veikalų 
artistė-mėgėja.

PHILADELPHIA, PA. 
Port Richmond.

Lenkai, kaip girdėjau, nori 
išmesti lietuvius iš savo parapijos 
šv. Vaitiekaus. Gi klebonas kun. 
Monkevičia sako gerai, tas gali
ma. Bet lenkai, jis sako sulyg 
tiesų turį lietuviams atiduoti jų 
dalį, sulig jų skaitliaus, parapi
jos turtų. Dšbar vargšai nežino 
ką daryti. 0 lietuviai nori kad 
juos vytų, regis ir kun. Monke
vičia eitų su jeis .. jis gi lietuvys.

Girdėjęs.

NEWARK, N. J. 
Bengiasi į Jomarką.

Liejyklos lietuviai darbininkai 
rengiasi prie Tautos Fondo suren
gto jomarko (fėrų) busiančio 1-2 
d. lapkričio š. m. Minėti darbi
ninkai sumanė pirkti iš kompani
jos puikų pečių tiems fėrams. Tie 
patys darbininkai yra nutarę pa
švęsti savo darbą padarymui ir 
išpardavinėjimui tikietų ir taipgi 
jie patys mano pirkti po keletą.

Fundatoriais to dalyko yra se
kanti darbininkai: J. Yučius, V. 
Yučius, S. Venslovas, V. Anto- 
lis, J. Yokubaitis, J. Liaudans- 
kis, J. Židonis, J. Garijonis, P. 
Stonis, M. Stonis, J. Stolpinas, 
A. česnuleviče, N. Butvidas, J. 
Kanišauskas, J. Yatulis, V. Rim- 
kauskas, Juoz. Gužavičius, Jon. 
Gužavičius, A. šliavas, V. Gali- 
nott, J. Malakauskas.

Šitas mažas būrelis lietuvių y- 
ra tai nepailstanti darbininkai 
tautos ir milaširdystės darbuose. 
1917 m. tos pačios kompanijos lie
tuviai darbininkai buvo nupirkę 
tokį pat pečių dėl naudos bažny
čios. Surinko grynų pinigų vięj 
$220.00.

5 
d. parengė įvairų vakarą Šv. Pet- 
tro ir Povilo parap. choras ir so- 
certo dalį išpildė vietinis Šv. Pe
tro ir Povilo parap. croras ir so
listai. Pirmiausia choras sudai
navo “Kur bėsa Šešupė.” Kal
bėjo gerb. klebonas kup- A. Dės
nis. Savo kalboje nurodė kiek 
pirmiau lietuviai nukentėjo nuo 
maskolių žiaurumo. Nuo bolše
vikų žvėriškumo, bet pastaruo
ju laiku turi daugiau kęsti nuo 
lenkų “broliškumo,” ragino vi
sus aukoti drabužių ypatingai sve
telius.

J. Banis L. R. K. rašt. pers
kaitė kiek dr-ja turi narių. Pas- 
kiaus trumpais žodžiais ragino, 
kad Grand Rapids’o visos dr-jos 
ir pavieniai taptų nariais L. R. K. 
J. Vaišiunas savo kalboje gražiais 
pavyzdžiais nurodė, kaip męs tu
rim savo tėvynę mylėti ir ten sa
vo brolius šelpti.

J. Kurantavičius savo kalboje 
nurodė, kaip narsiai lietuviai ko
vojo prieš bolševikus, o dabar 
pasiryžę nei vienos pėdos be krau
jo neužleisti lenkams. P-nia A. 
Kamantauskienė pasakė %iles 
“Buk Lietuvis.” Jį savo grau
džiais žodžiais kiekvienam sujudi
no širdį.

Tolias sekė soliai, duetai. A. 
Mondeika ir V. Puzaras dainavo 
duetą “Vale Valuže,” klausyto
jams taip patiko, kad rankų plo
jimais net tris kartus buvo iššauk-

Solosi A Mondeiko, “Kur 
bakūžė samanota” ir J. Vaičiūnas 
“Vai Varge.” V. Puzaro dainos 
nepamenu. Soliai buvo puikiai 
sudainuota, nes visi po kelis kar
tus buvo iššaukti padainuoti.

Pagaliaus choras sudainavo 
“Kur Lietuva, ten gražu” ir 
“Lietuva Tėvyne Mūsų.”

Aukų surinkta 26 dol. su cen
tais. Centro Ižd. p-lei B. Vaš- 
kiutei pasiųsta 70.00 dol. “Dar
bininke” pirmiau buvo garsinta 
aukavusių vardai. Minėtam va
kare ir pirmiau aukavo sekančios 
ypatos: kun. A Dexnis $2.00, 
Jonas Blažys $5.00, Pijus Jan
kauskas $2.00, L. Vyčių 43 kp. 
$16.80, S. L. R. K. A. 54 kp. $3.00, 
Šv. Petro ir Povilo parap. choras 
$2.00.

Po $1.00: Juozas Kurantavi
čius, Antanas Jarusavičius, Vin
cas Eeuteris, Junas Turuta, Jo
nas Rakauskas, Uršulė Brazaitė, 
Ona Brazaitė, Balt. Juodsnukis, 
Aug. Kemera, Ant. Užas, Pra
nė Jezavickicnė, Petr. Barštienė, 
Izid. Adomaitis, Jonas Noreika, 
Jonas Lukšis, Mar. Margelienė 
Adelė Kamanauskienė ir Ona Ste
ponaitienė, A. Mondeika ir pirm. 
$1.00. 
L.

(kapitono) širdį tokia milžiniška 
minią su dideliu buriu lietuviškų 
kareivių traukiančių Dėdei Šamui 
priešakyje. Leido eiti taip kaip 
buvo prisakyta.

Gatvėmis pamaršavus apie 2 
vai. suėjo kiek tik tilpo į didžiulę 
McCaddin salę (daug turėjo grįšt 
namo, nes netilpo), kur buvo sa
kytos prakalbos ir išneštos dvi 
rezoliucijos: Viena kad Suvie
nytų Valstijų kongresas (Vald
žia) pripažintų Lietuvos ir Ukrai
nos Respublikas, o kita, kad len
kai išsineštų iš Lietuvos ir Ukrai
nos žemių. Nuo lietuvių angliš
kai kalbėjo p. Tarnas Šeimis, o 
lietuviškai gerb. kun. Petraitis. 
Taip-gi kalbėjo angliškai vienas 
New Yorko korespondentas ir dar 
keletas įžymesnių politikierių, 
kurie labai simpatizavo lietuviams 
ir ukrainiečiams. Dar turiu pa
sakyti, kad p.p. Banys su Strum- 
skiu ir savais chorais labai dailiai 
sudainavo keletą dainelių.

Rezoliuciją priimant lenkber- 
niai bandė sukelt lermą, bet “dė
dės” su lietuviškais kareiviais 
numalšino ir viskas išėjo kopui- 
kiausiai.

meto visko. Tai p-lė Kazimiera 
Butkutė gavo net dvi dovanas 
Vietiniai esperentininkai iš to yra 
pradžiugę ir gerijasi darbštumu PADEK ON£ IR PAIEŠKOJIMAI, 
ir prakilnumu savo vienmintės-es- 
perantininkės.

BROOKLYN, N. Y.
Milžiniška demonstrancija prieš 

lenkas.
Spalio 4 d. Didžiojo New Yor

ko Lietuvių Dr-jų Sąrišis su uk
rainiečiais turėjo milžinišką de- 
monstranciją. n Demonstrancijoje 
dalyvavo daug dr-jų su savo vė
liavomis. Šv. Petro dr-ja ir Bli- 
ssvilles L. I. buvo su savo benu. 
Prie to dar buvo nešama kelioli
ka transparantų su įvairiais obal- 
siais kas lenkams labai nepatiko. 
Mudviem su draugu beeinant šą
li takich zlodzieew.” Manau sau, 
kad gal būt “zlodziejų” didesnių 
pasaulyj nesiranda, kaip lenkai, 
nes lenda į svetimas žemes it toji 
pailgaveidė į daržą, o vienok 
dar drįsta vadinti kitus “zlodzie- 
jais.”

Lenkai bandė pakenkt demon- 
strancijai, bet nenusisekė, nes 
keletas vyrukų perkalbėjo kapi
toną, o gal būt suminkštino jo rie daugiau pasidarbavo surensi-

1
“Prieš vėją nepapūsi”
puikiai užtai Nashuos 65 L. D. S. 
kuopa iškėlė artistams puikią va
karienę ūžtą pripuola didžiausia 
padėka ypač p-lei Bugailaitei ir 
p.p. Nadžeikams. Apie patį pro
gramą ir lošimą manau patys ren
gėjai parašys.

Kuopos Jonukas.

PHILADLPHIA, PA.
Šauniai pasidarbavo.

Kaip jau buvo minėta apie ruo
šimą balio ant naudos lietuviško 
siratnamio, tai tas balius ir atsi
buvo 27-tą rugsėjo. Ir, bravo 
jums trvskart vyčiai 3-čios kuo
pos už prakilnų ir šaunų pasidar
bavimą delei naudos našlaičių. Ba
lius gryno pelno atnešė su viršum 
200 dol. Vyčiai, rengėjai tos 
pramogos davė dovanas tiems, ku-

WATERBURY, CONN.
Tautos Fondo ir Lietuvos Rau

donojo ^Kryžiaus rėmėjų komisijų 
susirinkimas buvo fėrų reikale 10 
d. spalio. Pasirodė, kad darbas 
eina gana pasekmingas. P. Bal
trušaitis ir J. Peleckas surinko 
daug aukų nuo svetimtaučių.

Rep.

RACINE, WIS.
L. D. S. 63 kp. spalio 5 d. statė 

scenoje komediją “Jonukas ir Ma
rytė.” Pavyko kuogeriausia. Tik 
dalykas tame, kad Racine mote
rys nemoka ar nenori savo vaiku
čių daboti nuo bėginėjimo, krik- 
štavimo, o tokiu budu daro didi 
nepatogumą artistams. Per vai
kų daromą trukšmą negalima su
prasti veikėjų kalbos. Prieš pra
dedant programą kalbėjo klebo
nas kun. A. Daugis, kuris labai 
plačiai išaiškino L. D. S. prasmę 
ir jos vertę ir ragino visus rašytis 
į Darb. Sąjungą, ir kad kiekvie
nas skaitytų “Darbininką.” Pert
raukose deklemavo p-lės M. Pet- 
kiutė “Rudenį,”
bučiau paukštelis,” 
kiutė “Atsimink Tėvynę. 
Petkiutė dainavo M. 
pritariant pijanu,
tė “Kodėl neapsivedi.

Pasibaigus programui L. R. 
K. nariai užbaigė su Lietuvos hi
mnu. Po to muzika ir šokiai. Pu
blikos buvo pilnutė svetainė. Dan
gau tokių vakarų.

J. Kesminas.

KINGSTON, PA.
Spalio 5 d. š. m. susitvėrė mū- 8aut laikraščių, 

sų parapijoje Liet. Raųd. Kry
žiaus skyrius. Gerb. kleb. kun. 
J. Inčiura prie kiekvienos progos 
karštai iš sakyklos ragina žmones 
prisidėti pinigiškai ir aukuoti rū
bus, 
būdais: 
po grinčias, 
ruošė ir t.p. 
kos plaukia, 
to susidaro 
pateko: .. Viršiausis organizato
rius ir kasierius kun. J. Inčiura, 
pirmininkas A. Sodeika, 1-mas 
raštininkas A. Čepanonienė, 2-ras 
Elzb. Kadišienė, kasierius A. Pe- 
čkys, kasos prižiūrėtojai: Teof. 
Bužiutė ir J. Jonaviče, 2-ras or
ganizatorius A. česnavičius. Val
dyba pasiryžus uoliai pasidarbuo
ti, ir tikiu kad ši kolonija neat
siliks nuo kitų.

Spalio 12 d. išrinktas būrys 
išpardavinėjimui Lietuvos bonus.

26 d. spalio vietini^ choras vai
dins “Daina be galo” ir “Žydas 
statinėje.” Abu veikalai muzika- 
liški ir orkestruoti. Chordas de
da visas pastangas, kad vakaras 
visame pavyktų. Laukiame sve
čių iš apielinkių miestų.

Kingstonietis.4

Aukite renkamos visokiais 
: per dr-jų susirinkimus, 

rengiamuose vaka- 
Nors nedidelės au- 

bet doleris prie ki- 
suma. Valdybon

KLAIDU PATAISYMAS.
“Darbininke” numeris 115-tas 

(595-tas), apsakymėlyje: “Mi
ręs šaukia kovot už laisvę Lietu
vos” yra sakinys: “Gi man bele
kiant, staiga sušuko visi ”, .. tai 
klaida .. turi būti.: “Gi jam be
skaitant, staiga sušuko visi,” 
Toliau: “Gi generolas Kusmane-* 
kas.” Tur būti: “Gi generolas 
Kusmanekas.” Dar toliau: “Aš 
gi po meilingų su jo apsisveikini- 
mų,” turi būti: “Aš gi po mei
lingi} su juo pasisveikinimų. ’ ’ Prie 
galo yra: “Vienok, jei nevis-vien 
nepasiduosim ”.. Tur būti: ‘ ‘ Vie
nok jei pralošim,....vis-vien nepa
siduosim.”

čio mėnesio pabaigos So. Bostone veikia bendras “Nuteriotos Lietuvos Draugų” komite- 
tas. — 
labiausia paremti kovojančius už savo teises Lietuvos žmones.
Bostone ir apielinkėse neliktų nei vieno lietuvio, kurs neprisidėtų dabar prie šito krik
ščioniško, labdaringo, kiekvienam doram žmogui brangaus mielaširdystės darbo. Komi
tetas jau turi veikiančiosios vietinės visuomenės užsitikėjimą ir paramą. Bet Komitetas 
nori visos plačiosios liaudies sąveiksmo. Tenelieka nei vieno lietuvio, nei vienos lietuvės 
bei lietuvaitės neprisidėjusios prie mūsų. Po biskelį, po mažą dalelę dėdanai, bet jei bus 
tūkstančiai tokių, kurie po biskelį dės, tai iš tų biskelių susidės milžiniška krūva.

Milžiniški mūrai susideda iš mažų plytų, platūs miškai susideda iš mažai vietos 
užimančių medžių, begalinės jūrės susideda iš mažų lašelių. Mažytės skruzdės suneša ir su
daro didžiulius skruzdėlinus. Ir mes lietuviai, neturtingi Bostono ir apielinkių darbinin
kai, jei tik dėsime po trupinėlį, tai be savęs apsunkinimo ir be nusiskriaudimo įstengsime 
sudėti $100.000 ir pasiųsti į Lietuvą čielą laivą su visokiomis reikmenomis.

Jei turėtume tarpe savęs vieną kitą milijonierių ir vieną kitą pusmilijonierių ir ke
letą didžturčių, tai jiems būtų mažmožis tokią auką padaryti, kokią mes užsibriežėme. 
Perki didžturčiai klotų po $20.000 ir būtų $100.000. Tarpe mūs nėra tokių didžturčių, ku
rie galėtų dėti po dvidešimt tūkstančių dolerių. Užtad mes turime 5.000 tikrai gerų pra
kilnių darbininkų. Tie 5.000 darbininkų dėdami po $20 ir sudaro $100.000. Kaip tai len
gva neturtingiems, silpniems darbininkams atlikti didžiulį darbą, JEI jie visi dedasi prie 
įvykinimo to darbo. *

Antras mūsų darbas yra tai pasiųsti tiesiog Lietuvon laivą su visokiomis reikmeno
mis — drabužiais, avalinėmis maisto daiktais ir tt, ir tt To darbo atlikimas yra toks pat 
kaipir pinigų rinkimas. Bostone ir apielinkėse yra bent 5.000 geros širdies, veiklių mote
rų. JEI kiekviena jų sutaisys po dvidešimties svarų pundą (o tai visai nedidelis drabu
žių pundas), tai išviso būtų 100.000 svarų. Tai graži būtų auka ir geras indėlis į lai
vą. *.

Toliau kartu su šiuo siuntiniu priimama bus asmeniški siuntiniai. Kiekvienas lietu
vis su tuo laivu galės siųsti tiesiog saviškiams. Vieną baksą galite pripakuoti valgomais 
daiktais, į kitą indėti drabužių, avalinių, siūtų, adatų, guzikų, žvakių ir tt ir tt. Už ši
tų asmeniškų siuntinių pergabenimą reikės užmokėti.

Iš to kas viršuje išdėta matote, jog čia darbas platus, didelis, reikalaująs daug 
pasidarbavimo, kad jį atlikti. Komitetas nesigaili nei darbo, nei laiko, nei energijos. 
Bet viskas bus veltui, jei plačioji liaudis, jei žmonės nesidarbuos. Buvo laikai, kuomet 
šituose darbuose veikėme pasiskiistę, srovės veikė kas sau. Tuomet daugelis pasigesda
vo vienybės, sakė, kad .JEI visi į daiktą dėtume, tai pasekmės būtų gauseaiės. So. Bos
tono ir apielinkių lietuviai tą trumpą žodelį JEI išbraukė ir veikia išvien. Tas akmuo sto
vėjęs ant kelio ir trukdęs darbininkus nustumtas. Tad dabar visi į platų vieškelį ben
dro, sutartino darbo. Parodykime visai Amerikos lietuvių visuomenei, jog vienybėj vei
kiant dešimt kartų daugiau nuveikiama, negu veikiant srovėms atskirai.

Tenelieka nei vieno lietuvio, kurs neišgirstų šio atsišaukimo, teneestie nei vieno 
lietuvio, kurs neprisidėtų prie šito bendro darbo.

Tame komitete veikia visokių pakraipų ir įsitikinimų asmenys, kurie tik nori kuo- 
Komitetas nori, kad So.

A. IVAŠKEVIČIUS, Pirmininkai.
P. PETRAUSKAS,
J. E. KAROSAS — Vicepirmininkai. .... . .J. SOKAS, Iždininkai. NORKUS,

M ALEI KIETI, Prot. raitininkai. R PRATAPAS 
GAIDYS,

J. LEKAVIčIA

M. ROlfANIENt, '
P. GUDAS,

M. ZOKAITIS — Pre»o» komitetai.
M. VENYS, Pramogų rengijat.
ADV. P. J. BAGOUUIB, Patarėjai.

GARDNER, MASS.
Čia žmonės kiti ant tiek tam

sus. kad tiki stebuklingiems dak
tarams ir važinėja jų pagelbos 
jieškoti, bet daugelis jau apsiva
lė ir pamatė savo kvailumą — 
kuomet susipras visi?

I*

Gerbiamas ‘ ‘ Darbininke ’ ’ aptu
rėjome nuo tamstų du syk laik
raščius. Užtat širdingai ačių, 
kad tamstos atsiunčiat mums pa
siskaityt. Mes negalim iš niekur 

Francijoje lie
tuvių laikraščių nespausdinama, 
o iš Lietuvos negaunam, nes ko
respondencija dar neiną. Gyve
name sunkiame padėjime, dirba
me sunkius darbus kasyklose ir 
geležų fabrikuose. Uždarbis men
kas, o pragyvenimas labai bran
gus, valgis; ir apsivilkimas taip 
brangus, kad negalima pragy
vent su savo uždarbiu. Taipogi 
blogame padėjime esame, kad ne
turim savo kunigo ir bažnyčios. 
Neturime kaip atlikti savo dva
sios reikalų. Taip-gi auga vai
kai be prirengimo prie šventų sa
kramentų ir be mokyklos. Mel
džiame tamstų įdėti į “Darbinin
ką” paieškojimus. Daug mūsų 
giminių yra Amerikoj.

Petras Navickas, Kauno gub., 
Zarasų pav., Saloko miestelio ieš
kau savo brolėnų Justino ir Petro 
Bartaškos.

Pranas Daunis, Kauno gub., 
Šaulių pav., Kingių kaimo ieškau 
savo dėdės Juozo Daunio ir brolė
no Domininko Valiušio. Anta
nas Stasiulis Kauno gub., Telšių 
aps., Novariunij miestelio, Jo
nas Černiauskas Kauno gub., Za
rasų pav., Saloko miestelio. An
tanas Medeliauskas, Kauno gub. 
Panevėžio pav., Gulbėnų sodžiaus, 
Ignacas Stačkevičius Kauno gub. 
Zarasų pav., Dresvetos miestelio, 
Juozas Žukauskas Kauno gub., 
Panevėžio pav. sodžiaus Beeiunų. 
Junas Gužauskas, Kauno gub. 
Kauno pav., Edmundas Vaitunai- 
tis Suv. gub., Vilkaviškio pav. 
miesto Virbalio, Bronislavas Tre- 
mbelis Kauno gub. Zarasų pav., 
Tauragnų miestelio, Antanas Ga- 
liaskas Suv. gub. Vilkaviškio pav. 
sodžiaus Agliniškių. Simonas Ri- 
bickas Kauno gub. Ukmergės 
pav. Kunigiškių sodžiaus. Alek
sandra Elzbuts, Kauno gub. Šiau
lių pav. Gruždžių sodžiaus. An
tanas Vilenkiavičius Suv. gub. 
sodžiaus Nikolaevsko, Ona Navi- 
kauskienė, Suv. gub., Marijam
polės pav. Prienų miestelio. Gi
minės ir pažystamieji rašykit ant
rašu :

Lietuvių Komitetas,
Nilvange 15 rue de Castelnau

LORRAINE.

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

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

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

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

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str 

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

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

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINfiS DRAUGUOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

209 East Cottage St., 
Dorehester, Mass. 

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

MARSAI.KA — Justinas Tulelkis, 
180 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.

NEWARK, N. J.
Persergėjimas.

Čia buvo žmogus 4 pėdų augš- 
čio, rauplėto veido, didelių a- 
kių, nešiojo akinius, kamiško 
apsiėjimo. Suvalkų gubernijos, 
Punsko parapijos, vadinasi Mike 
Baikauskas, 13 metai kaip Ame
rikoje, prie jokit} organizacijų 
nepriguli. Kaip girdėti tai jis 
apskuto bučerius ir kitus dabar 
išdūmė kitur. Sakosi norįs ap
sivesti su turtinga mergina ir to
kios jieško, bet sergėkitės nuo 
tokio jaunikio.

M. Chernius.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
L. Vyčių Kuopoms Žinotina.
N. A. A. iš eiles 8-tas suvažia

vimas įvyks 26 d. spalio 1 vai. po 
pietų Šv. Kazimiero par. bažnyti
nėje svetainėj 119 Tempei St., 
Nashua, N. H.

Geistina, kad visos kuopos iki 
suvažiavimo atsilyginti} į Apskri
čio iždų užsimokėdamos nuo na
rio po 5 e. į metus, nes randasi 
dar kuopti neužsimokėjusių. Siu
skite apskričio iždininkei O. Bu- 
gailaitei 24 Hoįvard St., Nashua, 
N. It. Kuopos negalėdamos pri
siųsti atstovą įnešimus siųskite 
šiuo adresu:

L. Vyčių
119 Tempei St.,

• Nashua, N. H.
L. Vyčių N. A. A- Iždininkė

Ona Z. Bugailaitė.

Komercijiniai raportai rūgs. 
17 d. praneša, “kad skaičius 
moterų dirbančių Britanijoje 
rugp. 1, 1914 m. buvo 45,000, o 
liepos 1919 m. 179,000.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare.

APSAUGOJIMUI SAVO |
SVEIKATOS VAR- 1

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

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

M. A. NORKŪNAS,
I Lawrence, Mass.

i i JATUL’S ŠEIMYNIŠKAS X 
i į GYDUOLES. £ 
i į Jums reikalinga gyduo-* 
i Įlės, kurios geriausiai gydo * 
i į šias ligas kaip tai: *
i [Užkietėjimą vidurių $ .50* 
i [Galvos skaudėjimo ... .50 * 
([Kosulio ir krutinės 
i [ skaudėjimo...............
i [ Dėl gero apetito prie
i [ valgio............. ............... 2.00 %
i [Taip-gi užlaikome ano- * 
i [ diją Europiško sti- > 
i [ prumo............................ 1.00 £
i [Nuo peršalimo ................50 J t
I [ Visokias gydančias žoles j i 
i [ galima gauti pas mus. Jūs ; į 
I [ galite gauti vaistų kokie tik; > 
i [pasaulyje vartojama. Rei- ; i 
Skale tamista su- orderiu*, 
j [siųsk ir pinigus money or- * i 
i Įdėriu arba registruotame * į 
; i laiške. Taip-gi reikalauja-; i

i!
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[me agentų ir duodame ge
trą atlyginimą.
! “ ‘
!
[
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P. A. JATUL, 
(Jatulevičnis) 

O. Box 2128, 
Boston, Mass.



ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ JAUNIMĄ.
• ________ •*

Jaunime, Lietuva Jūsų 
Paramos Lau

kia.

Jaunime, mūsų troškimai ir 
svajonės jau pildosi, Lietuvos 
nepriklausomybė jau ne svajo
nė bet įvykusis faktas. Lietu
vos nepriklausomybę, kaip 
mums praneša jau pripažino ir 
Anglija. Reikia tikėtis kad 
greitai ir Suvienytos Valstijos 
paseks pavyzdį liuosybę mylin
čių valstijų,/kurios jau pripa
žino Lietuvos nepriklausomy
bę; ypač duoda mums progą 
tikėtis kad Suyienytos Valsti
jos bus sekančios pripažinime 
Lietuvos nepriklausomybės, 
nes Suvienytos Valstijos gerai 
žino ką reiškia nešti svetimą 
jungą ir moka apibranginti 
žmonių teises.

Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę reikės dar daug 
pastangų padėti kol atstaty
sim bent tą kas laike karės li
kos sunaikinta ir kas yra ne
atbūtinai reikalinga nepriklau
somai valstybei. Iš pastarųjų 
nuotikių Lietuvoje matome, 
jog tenykštės jiegos nevisos ga
li būti įkinkytos rekonstruk
cijos darban, nes kai-kurie sa- 
vvmeilės ir užgrobimo dvasia 
persiėmę kaimynai kėsinasi 
ant tik ką pražydėjusios nepri
klausomos Lietuvos valstybės, 
todėl Lietuvos sūnams priseina 
statyti savo jiegas ir krutinę 
tėvynęs laisvę ir nepriklauso
mybę ginti.

Matydami kas Lietuvoje de
dasi, mes Amerikos lietuviai, 
ypač jaunimas, kurie iki šiol 
taip energingai dirbom dėl Lie
tuvos labo, netik kad negali
me rankų nuleisti, bet su pa
dvigubinta energija privalome 
darban stoti kad jį tinkamai 
užbaigti, kad užbaigti staty
ti tą Dievnamį, kuriuomi mū
sų gentkartės galės didžiuotis 
ir kuriame lietuvių tauta jau
sis laiminga. Kad darbą tin
kamai atlikti, privalome būti 
prie jo gerai prisirengusiais. 
Beabejo visiems yra aišku, 
kad būdami pakrikusiais ma
žai ką galėsim nuveikti, tad 
sueikim arčiaus, suremkim 
pečius, džiuginančios pasek
mės mus laukia! Jaunime, 
stokim po vėliava Lietuvos 
Liuosybės Sargų!

Pastebėjau, kad kai kurių 
tarpe pasirodė nerimavimas ir 
abejonė ar bent bus galima 
kada nors savo tikslas atsiek
ti. Nors daug ką būtų galima 
šiame reikale pasakyti, bet 
manau pakaks šiuo tarpu pra- 

* nešimo iš Paryžiaus, kurį že- 
miaus paduodu, kad nušviesti 
kas mumis laukia, kas yra da
roma ir kuomi mes galime pri
sidėti.

Amerikiečių Brigada.
x Šiomis dienomis pulkininkas 
Gedgaudas, įgaliotinis Lietu
vos užrubežio karinės misijos 
padarė sutartį su buvusiu A- 
merikos armijos kapitonu 
Swarthout, pavesdamas jam 
vardu Lietuvių Valdžios orga
nizuoti brigadą, stos į Lietu
vių armiją kaipo atskira vie- 
nata kariauti su Rusais-Bolše- 
vikais ir ginti Lietuvos ribų. 
Brigada prisidės ir prie Lietu
vos atstatymo, padės taisyti 
Lietuvoje gelžkelius, kelius, 
pagelbės tvarkyti miškus ir su- 
darytJftąskaitų nuostolių pada
rytų abelnai karo metu, o ypa
tingai laike vokiečių okupaci
jos. Užtatai į aficierių ir pa- 
aficierių štabą yra parenkami 
specialistai nevien karo profe
sijoje, bet taip-gi sugabūs tech
nikoj, inžinerijoj, pramonėj ir 
girininkystėj. Komanda bri
gados atsiliks Anglų kalboje. 
Anglai priimami į ją lygiomis 
teisėmis su Amerikiečiais.

Priėmimo liuosnorių biurai 
atidaryti Paryžiuje, 24 Rue 
Bayard, kur kasdien atsilanko 
šimtai tik-ką išstojusių iš A:
merikos armijos kareivių ir a- 
ficierių, žemesniųjų ir augštes- 
niųjų rangų. Suverhuotų afi
cierių ir kareivių dalys tuom 
tarpu bus sunaudota apsaugo
jimui pirktųjų iš Amerikos
Likvidacijos Komisijos pre-vinimuisi būdai kariuomenėje 
kių, suvežant jas ir bekrau- naudojami yra tinkamiausiais,

jant į laivus, o kita dalis bus 
tuoj pasiųsta Lietuvon.

Čia Francijoj, bus surinkta 
tik dalis brigados, kuri būtų 
kaipo branduolis, prie kurio 
vėliaus galėtų prisidėti Ameri
kos ir Anglijos lietuviai, pri
valą tarnauti Lietuvių armijoj, 
arba norintieji įstoti į Lietuvių 
armiją, kaipo liuosnoriai.

Mokestis aficierių yra tokia 
pat, kokią jie gaudavo Ameri
kos armijoje, atmušant 20 
nuoš. Mokestis kareivių yra 
maž-daug tokia, kokią gauna 
Lietuvos kareiviai, minėtinai 
10 Amerikos dolerių mėnesiui.

Sulyg Tarybos nusprendi
mų, Lietuviai liuosnoriai, ko
voju už Lietuvos neprigulmy- 
bę, turės pirmenybę gavime 
žemės iš buvusiųjų valstybės 
dvarų ir majoratų. Taip pat, 
sulyg priimto valstybėse pa
pročio, turės pirmenybę prieš 
kitus gavime urėdų ir valdiš
ki} vietų. Amerikiečiai arba 
Anglai liuosnoriai, negalėda
mi pretenduoti mūsų urėdų ar
ba žemės, baigdami tarnystę, 
gaus, sulyg nuopelnų bonusą 
pinigais, kurs, pridėjus prie 
jų aktualės dabartinės algos 
(10 dol. į mėnesį) sulygtų al
gai, kurią jie gaudavo Ame
rikos armijoj.

Atvažiuoja Delegacija.
Mūsų atstovai Paryžiuje pra

neša kad Lietuvos valdžia už- 
gyrė Amerikos brigadą, orga
nizavimo darbas pavesta pulki
ninkui Gedgaudui, pulkinin
kui Juodžiui ir Žiliui. Pulki
ninkas Gedgaudas netrukus 
atvažiuoja Amerikon. Tad, 
matote jog rekonstrukcijos 
darbas yra daromas ir norin
tieji tuojaus gali prie jo prisi
dėti. Norintieji prie Lietuvos 
atstatymo ir jos nepriklauso
mybės apgynimo prisidėti, tą 
gali padaryti tapdami Lietu
vos Liuosybės Sargais, nes 
dekvienam gali būti supranta
ma jog reikės tūli prisirengi
mai atlikti, o tas pasekmin- 
giausia galima padaryti tik 
per organizaciją.

Kas yra Lietuvos Liuosybės 
Sargai?

Lietuvos Liuosybės Sargai 
yra lietuvių jaunimo organiza
cija. Prie šios organizacijos 
gali priklausyti: 1) Lietuviai 
tarnavusieji Amerikos arba ki
tų valstybių kariuomenėje, 2) 
kiekvienas sveikas, doras ir 
geras tėvynainis lietuvis, trok
štantis tėvynei kuomi nors pa
gelbėti. Reikia pastebėti, kad 
amžius skirtumo nedaro, bile 
tik sveikas, doras ir geras lie
tuvis tad ir gali tapti nariu mi
nėtos organizacijos.
Lietuvos Liuosybės Sargų už

duotimi yra: Doras, krikščio
niškas gyvenimas. Tėvynės 
meilė. Protiškas ir fiziškas 
lavinimąsi. Būti pasirengu
siems ginti žmoniškumo ir lai
svės principus. Ginti tėvynės 
laisvę ir teisėtai išrinktą žmo
nių valdžią. Būti pasirengu
siems prie didžiausio pasiau- 
kavimo ir, reikalui esant sta
tyti savo gyvybę už tėvynės 
nepriklausomybę. Kas prita
ria tokiems tikslams yra nuo
širdžiai kviečiamas tapti na
riu Lietuvos Liuosybės Sargų 
organizacijos.

Kiekvienoje kolionijoje susi
daro tos organizacijos būrys, 
kuriam bus iš centro suteikta 
numeris iš eilės. Kolonijų bū
riai sudaro apskričius, o aps
kričiai sudaro vieną centralę 
raštinę. Vi^ą organizaciją 
tvarko Tarybų nuskirtas vy
riausias organizatorius. Kiek
vienas būrys išsirenka sau raš
tininką ir organizatorių, tą pa
tį padaro ir apskričiai; reika
lui esant, organizatoriai pa
tįs pasirenka sau padėjėjus. 
Organizatoriai renkami vie
niems metams. Būrių susirin
kimai laikomi bent kartą į mė
nesį ; apskričių suvažiavimai 
atsibūna tik patarus vyriau
siam organizatoriui.

Atsiekimui virš nurodytų 
tikslų būriai steigia vakarinius 
kursus. Kadangi fiziškam la-

todėl ir Lietuvos Liuosybės 
j Sargai fiziškam išsilavinimui 
tuos būdus naudoja. Visi bū
riai privalo naudoti vienodus 
fiziško lavinimosi būdus. Kiek
vienas narys gauna tam tikrą 
kortelę, kuri jam tarnauja 
kaipo garbės ženklas. Nariai 
gauna veltui visus organizaci
jos leidinius.

Todėl, dar pakartosiu, jau
nime, spieskimės po Lietuvos 
Liuosybės Sargų vėliava! At
siminkime mūsų poeto žodžius: 
“Kur du stos visados daugiaus 
padarys; viens padės, kits pri
dės, draug toliaus farys.”

Patyriau, kad įvairiose ko- 
lionijose susitvėrę būriai dar 
nesusižinojo su centro raštine; 
tad visų tų būrių kurie dar 
nesusižinojo su centro raštine 
ir dar neturi numerio, prašau 
kuogreičiausia susižinoti kad 
būtų galima darbas smarkiaus 
pavaryti. Mes pagaminom tam 
tikrą aplikacijos blanką, ku

rią kiekvienas norintis į šią 
organizaciją įstoti privalo iš
pildyti. Aplikacijas galima 
gauti centro raštinėje. Cent
ro raštinės vedėju yra J. K. 
Milius, 458 Grand Street, Bro
oklyn, N. Y. Norintieji gali 
kreiptis tiesiog prie manę Wa- 
shingtonan.

J. J. Bielskis,
L. L. Sargų Vyriausias Or

ganizatorius.

1

i
1
1 
!

KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO ĮSIGYTI

PUIKįl PAVEIKSLU PIRMOJO LIETU VOS PREZIDENTO

UŽSISAKYKITE NAUJŲ 
PAVEIKSLŲ.

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.

H i! U

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

rėmus ir turėti jį kaipo brangią atmintį.
Šis brangus paveikslas dabar parduodamas “Darbininką.”

Mierio 12|xl6j. Kaina 15 centų. Su prisiuntimu 20 cent.
100 paveikslų, ant syk — $10.00; 500 paveikslų ant syk — 40.00. 
Reikalaujame agentų. Atsišaukite tuojaus.

“DARBININKAS,”
242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTOJT, MASS.
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PUIKUS

TEATRAS
“ŽMONES” DRAMA.

Rengia Pilnųjų Blaivininkų 7 kp.
Bus Nedėlioję,

Spalio 19 d., 1919.
Bažnytinėje Salėje,

Windsor St, Cambridge, Mass. 
Prasidės 7-tą vai. vakare.

Gerbiamoji visuomenė jauni ir seni malonėkite atsilanky
ti koskaitlingiausia, nes šis vakaras bus suloštas puikus 
teatras, net keturių veiksmų. Dar tokio puikaus Cambridge 
nebuvo. Minėtą veikalą suvaidins So. Bostono gabūs akto
riai. Mes žinome, kad visi atsilankiusieji bus pilnai užga
nėdinti. O kurie neatsilankvs, gailėsis. Bus daug juokų ir 
džiaugsmų. Tai-gi kviečiame širdingai visus vietos ir apie- 
linkės lietuvius bei lietuvaites.

ĮŽANGA 25 CENTAI.

“DARBININKAS”
JAU SIUNČIAMAS

LIETUVON,
Užrašykite savo artimiausiems. Jiems bus brangi dovana.

I

įkaitydami laikraštį “Darbininką” daug ko sužinos apie Ameri

kiečių gyvenimą, veikimą ir tt.

j LIETUVA “DARBININKAS” METAMS: 3 SY
KIUS į SAVAITĘ $4.25,1 SYKĮ Į SAVAITĘ $2.50; 
PUSEI METŲ: 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.

♦ 
♦
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LAI PLEVĖSUOJA VĖLIAVA
KIEKVIENO LIETUVIO NAMUOSE.

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

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

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

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

Vėliavų kainos:
No. 1. Celuloido veliavukė ant spilkutės............... 05
No. 2. Drobės; 12x18 colių; ant lazdutės su pa

auksuota viršūne .... '................................... 25
No. 3. Šilkinė; 12x18 colių; ant lazdrftės su pa

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

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

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

Draugijoms, Komitetams, Krautuvėms ir A- 
gentams- perkant daug, duodame nuošimtį.

120 Tremont St., Boston, Mass.

Šiuomi prisiunčia $...........ir meldžiu man
prisiųsti vėliavą No......... su ta išlyga, jei man
vėliava nepatiks galiu grąžinti atgal ir gauti 
savo pinigus. 
Vardas-pav.

Adresas

Miestas

i
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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 Šerų 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 šėrus, 
b) naudosiesi pirmutiniu dividendu, c) pagreitinsi pakelti Lietuvos pra- 
moniją.

Šerų užsirašymus su pinigais siųskite šiuo adresu:—

LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY,
112 N. GREENE ST.,/ BALTIMORE, MD.

A
Lithuanian Sales Corporation, AS, ADOMAS A. KARALIAU SKAS, SEKANČIAI RAŠAU. |

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija,] 
ne virinimas pilvelio, nuslabntjimas kraujo, Inkstų, nervą ir abelnas spė
ką nustojimas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. VP 
sur leikojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rnbežlą, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. . ’

Bet kada parelkaalvau Salutaras vaistų, Bitterlo Kraujo valytojo,] 
Nervatona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas] 
lžsivali. diegliai nebebadė po krutinę. Vldnrlą rėžimas Išnyko po užmuši-, 
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras.1 
Blteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tok] skirtumą kaip tarp] 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas Ir 1000 sykiu dėt 
kavoju Salutaras mylistą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-] 
žjstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Saln- 
taras:

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



ATSTATYMO

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

lionėje į Lietuvą per Liepojų. 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.LIETUVAI GELBIAMA DAIKTAIS.

*

Lietuvoje trūksta daug reikalingų 
daiktų. 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-

% N. Y. Times rūgs. 26 d. tal
pino Tautiškos Mokslo Drau
gijos pranešimą, kad Suvieny
tų Valstijų viešos mokyklos 
pradėjo naują mokslo metą su 
trūkumu 38,0000 mokytojų.

(Iš Kauno “Lietuva”)

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

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

Ir, būdamas toks, tu- 
Va- 

Lietuvos 
- yra ne-

bū- 
būtų 

kultūros 
sujun-

Pasekme H 21 ilena 
arba grąžiname jom 
pinigus. v

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.

ŠVIEŽIENA Iš LIETUVOS.
TIESIOG IŠ LIETUVOS 

— KAUNO.
Puikiausių atvirlaiškių 

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

Statement of the ownership, 
management, circulation, etc., 
reąuired by the act of Cong

ress of August 24, 1912.
Of “Darbininkas” published 

tri-weekly at So. Boston, Mass. 
for Oetober 1, 1919. Statė of 
Massachusetts, County of Suffolk.

Before me, a Notary Public in 
and for the Statė and county 
aforesaid, personally appeared 
Anthony F. Kneižis, who, having 
■been dūly swom according to law, 
deposes and says that he is the 
Manager of the “Darbininkas.”

1. That the narnės and addres- 
ses of the pūblisher, editor, mana- 
ging editor, and business mana- 
gers are:

Pūblisher St. Joseph’s Lithua
nian Ass’n of Labor, 242-244 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Editor Frank Virak’s, 3 Dunham 
Park., So. Boston, Mass.

Managing Editor Frank Gudas, 
25 Story St., So. Boston, Mass.

Business Managers Anthony F. 
Kneižis, 52 G St., So. Boston, 
Mass. ,

2. That the owners are:
Frank Virak’s President 3 

Dunham Park, So. Boston, Mass.
Anthony F. Kneižis Secretary, 

52 G St., So. Boston, Mass.
John Glineskis Treasurer, 244 

Broadway, So. Boston, Mass.
3. That the known bondholders, 

mortgagees, and other security 
holders ovnins or holding 1 per 
eent or more of total amount of 
bonds, mortgages, or other secu- 
rities are:

Intertype Corporation, 50 Court 
St., Brooklyn, N. Y.

Ą. F. Kneižis, Manager. 
Swom to and subscribed before 

•ne this 18-th day of Sept. 1919.
John J. Roman.

(My commission expires Feb. 
16, 1923).

TAMSTOS BOKITE DRAUGAIS 
GARBINGŲ ŽMONIŲ.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė, kad 
patarnauti Lietuvoje Atstatymo darbuo
se, sutvėrė skyrių, kurį sudarė vietos 
veikėjai ir įtekmingiausi žmonės Lietu
voje. Į valdybą parinkti šie asmenįs: 
agranomas JONAS SMILGEVIČIUS, 
buvęs vedėjas Alfa Nobelio firmos Var- 
šavoje, po to buvęs organizatorius ir 
vedėjas ‘ ‘ VILIJOS ”; A. PRŪSAS, bu
vęs vedėjas banko Petrograde, rašyto
jas kooperacijos klausimuose veikalų ir 
dabar yra vedėjas Lietuvos Prekybos 
Banko, kuris 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.

akademija ir tt. ir tt. Tuomet 
būtų ir prekybos ir pramonės 
centras, nes žaliąją medžiagą 
ir dirbinius Lietuvoj vežioti 
nesunku. Kad ir kažin, kokia 
būtų “graži” lenkų' šovinistų 
mistifikacija, tačiau realingie- 
ji ekonominiai gyvenimo pa
grindai pagaliau ima viršų. 
Tat perėjus pirmajam šovinis
tiniam kaituliui, lenkai pra
deda atsipeikėti ir žiūrėti re- 
alingiau į gyvenimą. Net tok
sai “Nasz Kraj” ima jau ki
tą giesmę giedoti... kurkas 
žemesne priegaida. Pavyz
džiui, viename paskutinių nu
merių (104) skelbia, kad Vil
nius esąs nebe lenkų miestas, 
bet tarptautinis kelių tautų, 
būtent, lygiai jisai priklauso 
lietuviams, lenkams ir gu
dams.
rįs būti Lietuvos sostinė 
dinasi 1) Vilnius - 
sostinė, 2) Lietnva 
priklausoma valstybė. Tatai... 
“Nasz Kraj” ir jam panašūs 
turėtų pasigauti daugiau pilie
tinės drąsos ir padaryti atitin
kami) išvadų.

/
ventojų skaičius sumažėtų 
perpus. Sumažėjus gyvento
jams, sunyktų ir prekyba. Na
mų savininkai ir pirkliai ne
tektų reikalingų gyventi prie
monių. Vilniauš pirkliai ir 
namų savininkai dėl Vilniaus 
prijungimo prie Lenkų vien 
pralaimėtų. Tačiau darbinin
kams būtų dar vargiau. Vil
nius dabar savo mašinų, savo 
anglių, savo-žalios medžiagos, 
savo duonos neturi. Ir reikė
tų būti pramonės ministeriui 
visai bepročiu, kad leistų 
Vilniuj steigti dirbtuves, ma
šinas, medžiagą ir visa kita 
gabent iš kitur, ir paskui pa
dirbtą vėl dangint atgal į Var
šuvą, ypač, kad nuolatai grės 
pavojus strategijos atžvilgiu. 
Darbininkai savaimė neturėtų 
jokio uždarbio. Kad taip at
sitiktų, gana aiškiai sako šių 
dienų atsitikimai. Lenkai Vil
niuj savo nieko nesteigia, tik
tai rankioja kas dar liko Vil
niuj neišvogta ir dangina ga
las žino kur—į Varšuvą. Paga
liau Vilnius niekuomet savo 
duonos neturėjo. Patys Len
kai savo duonos sau niekuo
met neištenka, į Vilnių prista
tyti jos nesugebėtų. Vilniuj 
grėstų nuolatai badas. Juk 
dabar, kad ne maišininkai, 
dieną įr naktį velka duoną iš 
Suvalkijos ir Kauni jos, Vil
nius badu senai būtų išmiręs. 
Lietuva Vilniaus prijungimo 
prie lenkų niekuomet nepamir
štų ir duonos Vilniui neduotų. 
Tat priskirti Vilnių prie Len
kų—tolygu duoti Vilniui mir
ties orderį.

Antra vertus, Vilnius 
damas Lietuvos sostinė, 
administracijos ir 
gyvenimo centras, 
giąs visas vyriausias valdžios 
įstaigas. Čia parlamentas, Mi
nisterijos, Universitas, teis
mai, knygynai, konservatori
ja, Mokslo Akademija, dailės

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
Mes beveik kasdien gauname laiškų 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 antgalvių 

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

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE

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

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

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspaūzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

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

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, ”Šo- Boston, Mass.

VILNIAUS “PROBLEMA.” Į

Kaunas, rugsėjo 1 d.
Lenkų buvusis užsispyrimas 

žūt būt priskirti Vilnių prie 
Lenkt) turėjo politinės psicho
loginės prasmės. Jie puikiai 
žinojo, kad Lietuva Vilniaus 
niekuomet neišsižadės, su juo 
niekuomet nesiskirs. Dėlto1 jei 
būtų pavykę šiokiu ar tokiu 
būdu prijungti Vilnių prie 
Lenkų, tai ir Lietuva nenorė
dama skirtis su Vilnium, bū
tų ar šiokia ar tokia kombina
cija susijungusi su Lenkais, 
l^d Vilniuje savaime, pats 
toksai, be Lietuvos, be Lietu
vos derlingų laukų, be Lietu
vos marių, yra lenkams 'ne
brangus, šiandie, galutinai ir 
pabaigtinai atskyrus Lietuvą 
nuo Lenkų šiandie anoji pa
slaptis baigia ryškėti. Šian
die niekam jau nėra paslaptis, 
šiandie aklas begali abejoti, 
kad Lietuva bus nepriklauso
ma. Ir lenkai aiškiai mato, 
kad netolimoj ateity su nepri
klausoma Lietuva šiaip ar taip 
reikės skaitytis ir kaimynvbėj 
gyventi, Taip pat aiškiai ži
no, kad Lietuva vis tiek Vil
nių turės gauti. Tat ir daros 
suprantamas paskutiniojo me
tų lenkų politikos pagrindo 
sviravimas, ir stačiai nežino
jimas, kaip iš keblios padėties 
išeiti. Iš tikrųjų, Vilnius be 
Lietuvos galėtų būti tiktai mi
nusas, nieku būdu ne pliusas. 
Viena, strategijos atžvilgiu, 
Vilnius, turėdamas pašaly Lie
tuvos ir Rusų sieną, visuomet 
būtų pavojuje, joks aukštes
nis kuriamasai gyvenimas ja
me būtų neįmanomas. Būda
mas pasieny, jokiu būdu ne
galėtų būti administracijos 
centru. O Vilnius, kaipo tok
sai, jokių gamtos turtų netu
ri. Jo gyventojai iš senovės 
pirkliai, valdininkai, darbi
ninkai. Nesant administrac; 
jos ir kultūros įstaigų, gy-

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. Broadway, 
So. Boston, Mass.

i Sutaisau receptus su di- . 
; džiausią -atida, nežiūrint, : 
; ar tie receptai Lietuvos ar ;
! Amerikos daktarų. Tai ; 
; vienatinė lietuviška aptie- ;
Į ka Bostone ir Massachu- j 
: setts valstijoj. Gyduolių ga-;
; lit gaut, kokios tik pašau- ; 
I lyj 7ra vartojamos. Galit ;
[ reikalaut per laiškus, o aš ; 
Į prisiųsiu per expresą. ';

K. AIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas ;

.226 Broądway, kamp. C St,
SOUTH BOSTON, MASS. ; 

TeL & Boston 21014 ir 21013
NMMMMMMNNMMeM

(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)

PIRMIAUSIA ir DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
KORPORACIJA AMERIKOJE.

JAU IMPORTĄ! LIETUVA PRADĖJO. TUOJ PRADĖS EXPORĘ Iš LIETUVOS. KAUNE SKYRIUS VEIKIA KUOGERIAUSIAi JIS SUSIDARĖ Iš JTEK- 
MINGIAUSiy ŽMONiy LIETUVOJE. VEDĖJU L A. BENDROVĖS LIETUVOJE YRA A. VOSYLIUS.

Kiti nariai:
ST. ČIURLIONIS, prezidento Smeto

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

Nusa-Tone
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Box 587 (10-16)

TĖMYKITE VISI!DIDELĖS PRAKALBOS!

PIRMOS KLESOS

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. valca.

Rengia ŠV. JURGIO DR-JA 
BUS NEDĖLIOJĘ, 

SPALIO 19 D., 1919

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

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

Tel So. Boatoo 270
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.

Galima susikaUrti ir UtitviitM 
Ofiso valandos: 

Ryt ds iki 9 vai. 
Po pisto 1 >ki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Paieškau Ambroziejaus Mikšio; 
paeina iš Antašavos par., Klingių 
kaimo, Panevėžio pavieto, Kauno 
rėd. Turiu svarbą reikalą At
sišaukite.

Jonas Tamošauskas,
32 Laurel St., Athol, Mass.

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

Mano adresas:
Stotis Proveniškės į Rumšiškės mi

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

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 Dtckson St., Homestead, Pa.

Paieškau puseserės A. Jankai- 
tės. Apie keturi metai atgal gy
veno Detroit, Mich. Kas žinote 
arba pati malonėkite atsišaukti.

A. Leikaitė,
244 Broadway, S. Boston, Mass.

Paieškau savo brolių Antano ir 
Juozo Rimkų. Juodu paeina iš 
Kauno gub., Raseinių valsčiaus, 
Nelapių kaimo. Atvažiavo Ame
rikon 1913 m. Jei kas žinote ar
ba patys atsišaukite.

J. Rimkus, Tawe Memelniede- 
rung (Ostpreusen) Germania.

Reikalinga mergina ar moteris links- 
maus bXdo, prižiūrėti vaikų 3 metų. 
Užmokestis ir užlaikymas geras. At
sišaukite ;

M. B., 40 Brattly Lane,
Arlington, Mass./ (10-16)

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

Tel. So. Boston, 2N 
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

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

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

nuo 7 iki 9 vakare.

Paieškau švogerio Antano Ado
maičio Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Sintautų par., Suopių kai
mo. Pirmiaus gyveno Pittsburgh, 
Pa., o dabar nežinau kuh. Jis pats 
ar kitas meldžiam pranešti jo ad
resą. Atėjo laiškas iš Lietuvos.

Kazys Venis,
18 National St.. So. Boston, Mass.

Tel. Back Bay 4200

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

419 Boylston St. Boston, Mass

kai
VYRAI IR MOTERYS

NEGAMINK DAUGIAU LAIKO.

Teatro. BOSTON, MASS.
Nedėldieniais ir šventėmis

9 ryto iki 8 vakare

VIETINĖS ŽINIOS.
— ' 1 ■ ■ •

LAIŠKELIS “DARBI
NINKUI” IŠ LIE

TUVOS.

Iš laisvosios Lietuvos 
siunčiu pasveikinimą —

Gyvasties verta 
tokia valanda,

Mažai ant svieto 
jų žmogus randa.” 

Kun. Tarnas Žilinskas.

Ateinančią nedėlią pobažny- 
tinėj salėj bus didelis masmi- 
tingas drabužią rinkimo reika
lais. Teateinie visi, kam tik rū
pi prigelbėti Lietuvai.

Susirinkimas. Spalių 19 d. 
(nedėlioj) bus susirinkimas P. 
Blaivininkų 49 kp. bažnytinėj 
salėje tuoj po sumos. Kviečia
mi visi nariai į tą susirinkimą, 
nes yra daug svarbią reikalą 
aptarimui ir bus galutinai iš
duota atskaita iš buvusią
prakalbą ir pikniko. Kiekvie
nas narys nors po vieną narį 
privalo prikalbinti prie dr-jos. 

Pirm. P. Grink.

’vo prie beno. Dabar savo a- 
mate yra gerai išsilavinęs. 
Taip-gi yra geras giesminin
kas, prie šv. Petro bažnytinio 
choro prigulėjo per 10 metą ir 
yra pasižymėjęs solistas.

Laimingas ir linksmas su
grįžo prie savąją.

Rep.

Aukos Surinktos Lietuvai Lietu
vių .Svetainėje .N. L. Drg. Kom. 

Prakalbose 5 d. Spalio 1919.
So. Bostono Lietuvių Ex-karei- 

vių šokit) pelnas. $73.50,
Povilas Karvelis ....................... 50.00,
Kazimieras Venis ........25.00. 
, Po $10.00: Zigmas Trušinskas, 
Vincas Kališius, P. Skuduras, K. 
Supranavičius, S. Tamušauskas 
Ignas Stigas, Juoz. Račkauskas, 
J. Lipkevičius, P. Adlis, Tanias 
Yakavonis, V. Gudulis, J. Roza- 
va.

Po $5.00: Vincas Savickas, St. 
Klevas, Andr. Mikalauskas, Pov. 
Bušas, Ant. Krasauskas, A. San- 
gaila, M. Smuikaitis, J. Dauna, 
Daminikas Abra.

Po 2.00: P. Mulevičius, J. Ra- 
svodauskas, J. Gudaitis, F. Ra- 
pšis.

Po $1.00: P. Lapinskas, A. Ne- 
viera, J. Bakunas, P. Jasokas, 
J. Grubinskas, J. Gintalas, K. 
Vestvila, J. Lukauskas, V. Gru- 
dzinskas, A. Kartavičiutė, D. Už-, 
darus, Z. Zavajauskienė, Z. San- 
gaila, A. Mūras, P. Koris, J. 
Bukevičius, J. Jakštis, J. Virbic
kas, J. M. Neviackas, St. Emen-

, P. Kairys.
Viso pribuvo 363.85.

K. Gaidys, rast.

BRIGHTONE STREIKAS.
Skerdykloje išėjo streikan 

125 darbininkai tarpe jų 5 L. 
D. S. nariai. Streikierių di
džiuma lietuviai.

Reikalauja 60c. į valandą, 
8 vai. darbo dienos vietoje 10 
dabar. Už viršlaikio pirmas 2 
valandas pusantros, o už kitas 
dubeltavą, mokestį. Taip-pat 
už šventas dienas dubelt. lai
ką. Pripažinimą unijos. Strei
kas iššaukta 11 valandą nak
tį 15 spalio. Kaip matosi, tai 
vietiniai žmonės streikieriams 
pritaria. Kariuomenės pri
kimštos pilnos šapos, bet taip 
atrodo kad ir kareiviai prieš 
streikierius nesistato.

Yra streikierių tarpe ir to
kių, kuriems tuojaus bus iš vi- 
sumenės pašalpa reikalinga. 
Taip tikime, kad kuomet atsi
šauksime į visuomenę, kad su 
savo pagėlba mūsų kovoje pri- 
gelbės ir parems.

Streikieris.

PAIEŠKOJIMAI IR

Už vieną sykį 
Už tris sykius

REIKALAVIMAI.
f-

.50c.
$1.00

Antano Melaknos

Abudu yra Kau-
X

Novoąleksandro valščius.

Paješkau brolio
Bajoriškių kaimo, ir švogerio Prano 
Jūžintu miestelio.
no gub.
Girdėjau, kad gyveno apie Chicago, DL 
Kas žinote arba patys atsišaukite 
K. šEJEVKIENt po tčv* YINGELAI- 
Tt 129 Granite St.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Randasi “Darbininko” ad

ministracijoj. Jie atėjo iš duo
tą paieškojimą p. J. E. Karo
sui. Visi yra vietinią So. Bos
toniečių.

Valerija Varžinskaitė
Uršulė Stelingaitė (3 laišk.) 
Ant. Simonavičiutė (2 laiš.) 
Katrina Petraičiutė
Barbora Kreiwis
Ona Kairaitė (2 laiškai)
Veronika Zaleckiutė
Kazys Niauronis
Marijona Gudaitė
Antanas Kairys
Petras Šniaras 
Liudvika Šidlauskaitė.

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

LAIŠKAS Iš BELGIJOS
Mes kareiviai Kostantas ir Jurgis 

Blaževičiai norime susižinoti su savo 
seserimis gyvenančiomis Amerike. Tuo 
reikalu kreipiamės į gerb. “Darbininko” 
Redakcijų {dėti 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 Jaoz-o- ir Petro gyvenusio Kau
no redyboje, Panevėžio apskričio, Pa- 
vesėčlų kaimo.

Prašome atsiliepti šiuo adresu: 
.KOSTANTAS BLAŽIAVICIUS ir .JO
NAS KAMANTAVIčrfS, 6 Cump. P. 
G. Russe (LITHUANIA) 4 Blok. 
Houthem Fumes, Belgegue (10-16;

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

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

(10 - 16)

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

M. XJ. Laurinaitis 
Thomas, W. Va.

da
rei-

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.

Paieškau savo giminaičio Juo
zo Baginsko Kauno rėd., Treškių 
parapijos. Girdėjau kad pirma 
gyveno Detroit, Mich., bet dabar 
nežinau kur. Jei kas žinote arba 
patys malonėsite atsišaukti.

Juozas Silinskas,
90 Pardee St., New Haven, Ct.

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

PARSIDUODA apynauji rakan
dai visai pigiai. Atsišaukite.

J. GURINSKAS,
325 3-rd St., So. Boston, 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 pirm. 
Taurage, Lietuva.

I:A. 0. ČESNAUSKIUTĖ H 
; LIETUVĖ SIUVĖJA. q 
; Siuvu visokius moteriš- ’ * 
[kus drabužius sulyg nau-*[ 
gausios mados. Taip-gi tai- ’ 
; sau, prosinu ir valau se-11 
nūs drabužius. Tai-gi kvie- į! 
čiu visas lietuvaites ateiti!^ 
ir persitikrinti mano dar- !

72 Plemouth St., 
Cambridge, Mass. į 

(H-D

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

poptot. Nno 7 Iki B v«tar
S0tW BOkDWA.T Cor. ST SO. SO8T0N. |

TalSOSS. B. S

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

LIETUVIŲ- SALĖJE,
26 Lincoln st., Brighton, Mass. 

3-čią vai. po pietą.
Gerbiamieji:—

Kviečiame visus atsilankyti 
ant šių prakalbų. Tikslas pra
kalbų yra, kad paaiškinus ko
kią naudą neša šv. Jurgio dr- 
ja ir ką yra nuveikus per 13 
metų.

Tą dieną bus priimami nau
ji nariai už pusę įstojimo. 
Kalbės garsūs kalbėtojai su
grįžę iš Lietuvos, taip-gi gerb. 
kun. Pr. Juškaitis.

Kviečia visus
Rengėjai.

Aš Ona* Kuprinke paieškau savo 
brolių Kazimiero ir Mataušo Kuprių 
Kauno red., Panemunės apskr., Pu
šaloto valšč., Papiškių kaimo. Pir
miaus gyveno Minersville, Pa., o dabar 
nežinan kur. Jie patys ar kas kitas 
praneškite šiuo adresų: *
■-s .

ONA KUPRINKE .
11 Holland St., Binghamton, N. Y. 

(10 - 16)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
L. D. S. 12 kuopos Raštininkui. 

Apie kuopos susirinkimą žinutę 
gavome pervėlai ir dėlto negalė
jome pagarsinti.

Hartford, Conn. ponui P. G. 
,Gerai, kad tamstos surinkote kun. 
Laukaičio prakalbose apie $600 
Lietuvos reikalams, o į eieiliką 
šlamštuose telpančias korespon- 
densijas nekreipkite domos, nes 
tai priprasti šmeižtai, į kuriuos 
rimti žmonės neatkreipia domos. 
Kas loja tegul sau loja, o mes di
rbkime rimtą ir tėvynei naudingą 
darbą.

(Paskelbimas) 
APSISAUGOKIT.

Sveikatingumo komisijonie- 
riai apreiškia, jog šią žiemą 
turėsime pas save influenzą, 
jei neapsisaugosime nuo jos 
iškalno. Išsilenkimas tos bai
sios epidemijos atsikartojimo 
yra begalo svarbus dalykas, 
atsiminus kiek ji pernai pašla- 
vė žmonių iš šio pasaulio. Val
gykit reguliariai ir tai prastą 
maistingą valgį, vaikščiokit 
daugiau nei važinėkit prikim
štuose karuose ir vartokit Tri- 
nerio Amerikinį Eliksirą iš 
Kartaus Vyno, kuris užlaikys 
jūs žarnas atviras ir sudrūtins 
jūs kūną prieš ligas. Musku
lų ir narių reumatas, taip-gi 
neuralgija tai rudens ligos da
bar geriausias laikas pasirū
pint Trinerio Linimemto kuris 
duoda tikrą pagelbą: Nuo šal
čio ir kosulio Trinerio kosulio 
malšintojas geriausias. Pas 
savo aptiekininką rasi visus 
Trinerio vaistus. Joseph Tri- 
ner Company, 1333-43 So. Ash- 
land Avė., Chicago, Dl.

(Copyrigth, 1919, by Joseph

SUGRĮŽO.
Spalio 10 d. iš S. V. laivy

no, sugrįžo p. J. Markūnas, iš
tarnavęs virš du metu. P-as 
Markūnas kaipo buvo geras 
muzikantas, tai ir laivyne bu- Triner Čompahy).

SELYKLAS
100 svarą sumalto šelyklo ....................................$7.00

Išsiunčiame apmokėjus expresą ir po aplai- 
kymui pinigą į visas kolonijas Massachusetts 
valstijoje.

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

Paieškau tėvo Kazimiero ir bro- 
lią: Petro ir Antano Ketvirčių 
Ukmergės apskr., Viaprią val
sčiaus, Panaterią parapijos, Kan- 
eiškią kaimo. Jei kas žinote ar
ba patys malonėsite atsišaukti:

K. Ketvirtis,
45 Concord St., Norwood, Mass.

PIRMI DIDŽIAUSI

ŠOKIAI
Liet. Darbininką Są-gos 1 Kp. 

Bus

SPALIO 18 D., 1919 
LIETUVIŲ SALĖJE, 

Kampas E ir Silver Sts., 
So. Boston, Mass.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Kviečiame visus. Grieš pui

kiausia orkestrą, lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius.

Komitetas.

PRANEŠIMAS VISUO 
’ MENEI.

Kaunas Nation Picture Film 
Mfg. Company (krutamąjų pa
veikslą išdirbimo kampanija) nu
pirko nuo Tatra Production Co. 
visus negatyvius ir pozityvius pa
veikslus ir Filmas ir gavo visas 
tiesas (all rists) rodyti šiuos pa
veikslus. Paveikslai nutraukti 
Lietuvoje ir ką tik parvežti Ame
rikon. Draugijos, parapijos ir vi
si norėdami parengti vakarus ir 
pamatyti Lietuvą krutamuose pa
veiksluose, rašykite greitai.
KAUNAS NATION PICTURE 

FILM MFG. CO.,
314 Walnut St., Newark, N. J. 

Prez. V.(K. Puodžiūnas, 
Sekretorius M. Truska.

Jei tamstos plaukai Šimpa darosi plo> 
nais; turite nežėjimų galvos uodos; turite 
pleiskanas, arba kitokius symptomus gal
voje, puola Jūsų plaukai, ar žyla, maždaug 
jau išpuolė. Nepagailėkite laiko, bet 
prisiųsklte už du centų štempią Ir savo 
adresų, o gausite informacijas. Net ku
rie turite sveikus plaukus, neprošal] tu
rėti geras žinias. Bus duodami recep
tai. čia rasite pasekmingų specialų. . .

Talp-gl tie, kurie turite šlakus 
lūs) bei spaugus Įdėkite už du 
štempų, delei informacijų.

Rašykite ant adreso —

THE WESTERN 
CHEMICAL

P. O. Box J.,

(dakš- 
centus

CO., 
Berea, Ohio.

I

fenomas per 25 metas ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytą Valstiją Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | Ll ETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigą ir kitą žinią 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
141 W&8hinston Street, New York, N, Y

Šiuomi pranešame mūsą gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvią Mechaniką ir Mašinistą Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančią dolerią ir jau parduoda sa
vo šėrus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir ją ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerią. 
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 siąs 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 “Garadžią” su skyriu
mi taisymo kaip automobilią taip ir visokios rū
šies mašineriją, įrankią ir padarą. Išdirbystės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininką.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvią, 
mokančią visokio aipato ir turinčią visokią paten
tuotą išradimą, kaip tai puikiausią užraktą, maši
ną padirbimui sutvirtinančią kampą (Anglies), drė- 
kimo skrynelią, įvairią mašineriją ir Lietuvoje rei
kalingą ūkio išdirbimui padargą — mašiną — įran
kią. Tarpe mūsą išradėją yra gerai žinomas p. Jo
nas Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitą.

Mums reikia daugel ne tik amatninką bet ir 
paprastą darbininką, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštą gerą pelną šė
rininkams o podraug ir naudą visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsą bendrovės.

Norintieji pirkti šėrus ar gauti informacijas 
kaslink mūsą bendrovės malonėsite kreiptis ypatiš- 
kai ar per laiškus į mūsą raštinę kuri randasi po No. 
332 Broadvav arba pas mūsą Finansą sekretorią 
Lietuvią Prekybos Bendrovėje po No. 244 Broad- 
way, South Boston, Mass. Visokias informacijas 
suteikiame kaip žodžiu taip ir per laiškus. Mūsą raš
tinė yra atvira nuo 7:30 iki 10 vai. vakarais.

Lietuvią Mechaniką ir 
Mašinistą Bendrovės VALDYBA.

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

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

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą -’gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

469 Broadvay, S. Boston, Mass

I
PRIE DOCHESTER ST. 
Valandos

Nuo 9 vai. ryta 

iki 8 vai. vakare

Kūne sergate kroniikomis, nervų, kraujo, skūroa arba ko
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirikina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku-
luoee, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje
pasitark su manim.

BeU Phena DicUnaan 3tK*S M-

Dr. Ignotas Stankus 
121SS.BrMiSUPHMldpUa,Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiao Valanda* 

Nuo 9 rito iki Spepiata 
Vakarais, KatoargaaooŽ iirižP.M.

iH4p.aižta.

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

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

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

Ofiso valandos
10 ryte iki 2 po pietų.




