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UŽĖMĖ NAUJAS VIETAS.

Talkininkai Francijoj. šiau
riniame fronte tebsivaro pir
myn. Užėmė keletą naujų po
zicijų, Atgavo, daug miestelių 
ir sodžių. Dasivarė netoli di
delio miesto Bapaume.

Vokiečiai buvo atgabenę 
daug sustiprinimų ir bandė at- 
silaikyti. Bet neįstengė. Talki
ninkai paėmė Mametz, Martin- 
puich, Le Sars ir Le Barąue.

Nuo pereitos seredios iki ne
dėlios vien anglai paėmė nelai
svėn 17.000 vokiečių. Jiems 
kliuvo taip-gi daug vokiečių 
artilerijos ir amunicijos. Tarpe 
paimtųjų nelaisvėn besą kele
tas austrų.

Prieš francūzus tarp upių 
Oise ir Ailette vokiečiai pada
rė smarkias kontr-atakas. Čia 
nutėmyta daug austrijokų

SLAVŲ SUVAŽIAVIMAS 
AUSTRIJOJ.

Kaip vokiečių laikraščiai 
skelbia, tai Austrijos slavai 
mieste Laibach turėjo didelį 
suvažiavimą, kur dalyvavo 
kroatai, serbai, slovėnai, Če
kai ir lenkai. Jie išrinko slavų 
Tarybą. . . ‘

Tas suVažiavimas, žinoma, 
buvo surengtas Austrijos val
džios parodymui, jog slavai iš- 
.tikimi Austrijai.

Laibacho vyskupas Eglič 
priiminėjo slavų delegacijas ir 
jį delegacijos sveikino, kaipo 
būsiantį slavų primatą. Vys
kupas sakė,, jog jis stato save 
į eiles jugo-slavų, kovojančių 
už savo teises.

NUSIDURĖ.

Vokiečių vyriausybė pradėjo 
naujas pastangas padidinti ar
miją. Ima armijon seniau pa
liktus vyrus. Ima kariuome
nėn daugiau vyrų iš dirbtuvių. 
IŠ Kruppo dirbtuvių paimta ar
mijon apie 40.000 darbininkų.

Oakland, Cak — Bert L. 
Wortben išradėjas. naujo kul
kosvaidžio, nusidūrė savo dirb
tuvėje. Sako tą padarė, kad 
sunkinosi savo silpna sveika
ta. Jis sakė, jog jo kulkosvai
dis spiaus 3.600 kulkų minutė
je. Jo išrUstojimašina jau e- 
santi valdžios bandoma.

r- .
Vokietija pasiuntė Ispanijai 

paaiškinimą apie torpėdavimą 
ispanų laivų. Praneša, • jog 
negalį gvarantuoti saugumo 
Ispanijos laivams. Toks apsa
kymas gali vesti prie pertrau
kimo diplomatinių ryšių.

Vokiečiai pradėjo drūtintis 
palei Meuse upę. Nors ta vie
ta yra tolokai nuo mūšio lini
jos, bet matyt, kad nesitiki at
silaikyti. Prie tų darbų daug 
suvaryta belgų ir karės nėlais- 
vių.

Vokietijos vyriausybė aštriai 
protestuoja prieš ispanų keti
nimą už kiekvieną sutorpeduo- 
tą laivą paimti internuotą vo
kiečių laivą.

IŠVADINO KVAILIAIS.
Vokiečiu kapitonas Persius, 

garsus karinis ekspertas, išva
dino durniais tuos, kurie ma
žina Amerikos reikšmę karė
je-

PALEIDO OFICIERIUS.
Bolševikų valdžia buvo su

areštavus 23.000 senosids ar
mijos oficierių. Tai dabar jie 
tapo paleisti. Tą padarė , dėl
to, kad buvo verčiami gyven
tojų. Gyventojai grasino su
sprogdinti Kremlį, jei oficie- 

’riai nebus pąliuosuoti.

ŠNEKA APIE TAIKĄ.
Pastaruoju laiku paimtieji 

nelaisvėn vokiečiai kalba apie 
taiką. Kalba apib tai ir ofieie- 
riai, kas yra visai nepapras
tu apsireiškimu. Pirmiau ofi- 
cieriai būdavo išdidūs ir su pa
nieka sakydavo, kadi vokiečiai 
turi-sutriuškinti anglus.

KAIZERIENĖ SERGA.
Vokietijos kaizerienė sun

kiai sunegalėjo. Daktarai sa
ko atsitaisysianti per keletą 
savaičių. Sunegalėjo dėl dide
lio besidarbavimo apie sužeis
tuosius. Ji lankiusi daug ligoT 
ninių ir kalbėjusi ilgai su vi
sokiais sužeistaisiais iš dabar
tinių mūšių. Tas labai veikė 
ant jos nervų ir sunegalėjo.

VAROSI PIRMYN.
Japonijos karvedys Otani 

Vladivostoke paėmė vadovavi
mą ir jau dabar japonai smar
kiai varosi pirmyn. Japonai 
pasivarė užu Nikolaevsko.. -

Dabar veik visa Siberija yra 
susivienijusi ir turi vieną val
džią, Tik apie Trkuteką bolše
vikai su pagelba vokiečių ir 
austrų karės nelaisvių dar šei
mininkauja. Siberija yra susi
jungus veikti prieš Vokiečius ir 
bolševikus.

*

KAREIVIŲ IR JŪREIVIŲ KARINŽAPDRAUDA. 
PRANEŠIMAS GIMINĖMS UŽMUŠTŲJŲ ARBA 

, SUŽEISTŲJŲ VYRŲ KARĖJE.
PASAUGOJIMAS NUO NETEISINGO IŠNAUDOJIMO.

NEMOKĖK PINIGŲ niekam, už pagelbėjimą išjieškoti 
t Jums prigulinčią apdraudą iš Suvienytų Valstijų valdžios, 

Amerikos Suvienytųjų Valstijų valdžia Jums išmokės 
- kiekvieną centą, kuris prigulės Jums.

Tamstai nereikalingas jokis advokatas.
Ateik į šį Biurą ir Jūs gausite be jokio atlyginimo, dykai, 

visus patarimus ir-reikalingą prigelbėjimą, ’ tinkamam išriši
mui Jūsų reikalavimo. *

Jeigu Jus negalite ateiti, tai parašykite laišku ir reikalin
gas informacijas tuojau suteiksime. '

MASSACHUSETTS BUREAU OF IMMIGRATION, - ' 
Štate Housę, Boston.

Seimas, tai seimas, bet kuo
met apie seimų įspūdžius rei
kia rašyti, tai žmogui taip vis
kas į krūvą susivelia, kad ne-į 
žinai už kurio galo griebtis — 
nors imk ir persiplėšk.

Dar kad būtų šeimas tiktai 
vienas, o čia jų visa virtinė 
ir visi tolu gyvi aktyviški, 
smarkūs—kad net viskas kun
kuliuoja kaip verdama bulvie
ne puode. 1'

Delegatai karščiuojasi, dele
gatės dar labiaus, o čia po tris 
sesijas į dieną. reikia išsėdėti 
posėdžiuose, dar meilė Dievo, 
kad oro temperatūra nekįla 
augščiaus 80 laipsnių, tuomet 
būt visai blogai.

, Pradedant rašinėti apie sei
mų įspūdžius visųpirmiausiai 
reikia pažymėti, kad Baltimo- 
rė, kur seimai šiuom kartu yra 
laikomi tai grynai europiškos 
tvarkos miestas; išveizdi kaip 
paprastai didesnieji Vokietijos 
miestai. Švarus, čystas, gat
vės plačios, dūmų neperdau- 
giausia, žmonių perdaug nu
skurusių ir išblyškusių nesima
to.

BaltimorieČiai lietuviai, kiek 
teko su jais susidurti, daro sa
vo užsilaikymu ir išvaizda ma
lonų įspūdį. Matosi, kad jų 
tarpe didelių įsikarščiavimų 
nesą, kad tarpu savęs gyvena 
gan geruose santikiuose.

Jų tarpe turtuolių -nėra, bet 
gan pasiturinčių nestokuoja ir 
amerikoniškai išsireiškiant, y- 
ra ir tekių ką verti po kelias 
dešimtis tūkstančių, bet svar
bių svarbiausia yra tas, kad 
bažnyčią, kleboniją ir pa
rapijos salių namą, mokyklą— 
turi taip gerus — kokių visose 
Amerikos lietuvių kolonijose 
nerastume.

Parapijos salių name mo
kykloje yra net keliolika di
desnių ir mažesnių salių taip 
kad ant syk kelių organizaci
jų seimų posėdžiai gali atsibū
ti, tik visas trukumas yra ta
me, kad delegatai iš kalno prie 
to nebuvo tinkamai prisirengę 
ir didžiuma delegatų savo ko
lonijos kelių organizacijų ant 
syk esti delegatais ir per—tai 
darosi keblumai tame, kad ne
gali visuose kiekvienos organi
zacijos posėdžiuose dalyvauti.

Kaip jau pereitu kartu ra
šiau, seimus pradėta iškilmin
gomis bažnytinėmis pamaldo
mis ir Federacijos sesija buvo 
pirmutinė.

Delegatų buvo apie. 50-60. 
Hartfordo klebonas ir Federa
cijos pirmininkas, kun. Ainbo- 
tas atidarė sesiją.

Paaiškino to seimo reikšmę 
ir aplinkybes ’delei kurių yra 
sušauktas, taip-pat paaiškino 
dielei ko šaukiamą visų idėji
nių organizacijų seimai kartu 
ir vienoje vietoje •— būtent 
delįo, kad įvyktų katalikų vei
kėjų visuomeniškame veikime 
geresnė vienybė ir, artimesni 
ryšiai. * ‘ ’ ■

Paaiškinta tvątka šeimų, ir 
vietos, salėse, kuriose kokių oų 
ganižacijų Seimai hūs laikomi.

Išrinkta selino vedėjai ir ko-

Inisijos nariai — bet apie tai 
rašiau jau praeitame savo lais
tė. .
r Apie spaudos reikalus ir ki- 
;o meto seimąvimo dalykus 

= svarstyta, bet galutiną tų da- 
lykųjšrišimą palikta tolimes
nėms sesijoms, * kuomet jau 
ras galima matyti kiekvienos 
organizacijos kongrese daly
vaujančių atstovų nutarimai ir 
nuomonės. ’ t

. Tuomi posėdis užsibaigė.-*’
Po pietų prasidėjo LD§. sei

mo posėdžiai vienoje salėje, ku
ri yra visųdidžiausia, o mažes
nėse salėse buvo posėdžiai 
Moksleivių, R. K. , Susivieniji
mo ir Spaudos platinimo drau
gijos.

Apie LDS. posėdį jau apra
šiau man ding praeitame lais
tė. x

O Spaudos Draugijos ir Mo
ksleivių Komisijos man papra
šius maloniai suteikė Šias ži
nias:

Moksleivių Seimo vedėju iš
rinkta P. M. Juras,, rašt. J. Ba
kšys. Ateinantiems metams į 
centro Valdybą išrinkta šios 
ypatos: Pirm. — Jonas Navic
kas; vice-pirm. ;— Ignas Va- 
lančiūnas, ižd. — X Petraitis, 
dvas. vad. — kun. P. Juškai
tis, redaktoriumi — L. Šimu
tis.

Iš nutarimų pažymėtina, kad 
kun. P.. Jusaitis apsiėmė bū
ti redaktorium. " x

Kad “ Moksleivis ”<bus spau- 
dinamas “Darb.” spaustuvėje. 
Kad išeidinės pradžioje kiek
vieno mėnesio. Kad kitais me
tais seimai būtų kiekvienos or
ganizacijos atskirai.

Moksleivių seimui vieta Chi
cago arba Ne^- York’as, kur 
nubalsuos kuopos.

Išviso Moksleivių Sus-me 
narių 340, naujų iki seimui na
rių prisirašė 146, kuopų išviso 
yra 19, ižde kapitalo

Spaudos Draugijos Centro 
valdyba tik knygas teprisiun- 
tuši. Tai išrinko valdybą ir 
pavedė paimti visą katalikiš
kos spaudos platinimo darbą 
ir “ Spaudos Savaičių” rengi
mą į rankas Spaudos Dr-jos.

v

VOKIEČIŲ REPRESIJOS 
LIETUVOJ.

Italų laikraštis “II Corriere 
diitaiia” liepos 7 d. indčjo ži
nutę viršminėtu antgalviu. 
Praneša, jog vokiečių vyriau- 
sybė nuolatai darosi agresiviš- 
kešne linkui Lietuvos Valsty-' 
binės Tarybos ir trukdo jos 
veikimą visokiais būdais. Vo
kiečių vyriausybė uždarius Vil
niuje “Lietuvos Aidą,” Tary
bos-organą, už vokiečių vy
riausybės kritikavimą.

Žinutė baigiasi šitaip:
“Konfliktas tarp Tarybos ir 

vokiečių vyriausybės nuolatai 
aštrėja ir gal daeis iki labai di
delio krizio.”

Tik ką atėjęs “Išeivių Drau
gas” praneša:

“ ‘Lietuvos Aido’ No. -67 
(birželio 8, 1918 m.) išėjo vi
sai blank-tuščias, vien su ant-' 
galviu ir prierašu ant viso bal
tumo:

“ ‘Vyriausio Rytų Karą Va
do (vokiečių — Red.) įsakymu 
‘Lietuvos Aidas’ yra uždraus
tas spausdinti, ligi birželio m. 

-16 d. 1918 m. Artimiausias 
numeris (68) išeis. antradienį 
š. m. birželio 18 d.’

“Priežastis to uždraudimo 
nepažymėta, bet, matomai, kds 
nepatiko generolui Hindenbur- 
gui (ar kunigaikščiui Leopol
dui) iš No. 66.

“Iš visų laikraščių straips
nių matyti, kaip neteisingi 
‘socialistų1 prikišimai būk ka
talikai kaizerio šalininkai. Vi
si laikraščiai tik ir terašo apie 
reikalą pilnos neprigulmybės, 
.ne apie reikalą kaizerio val
džiai bernauti. Dar geriau tą 
rodo sustabdymas ‘ Lietuvos 
Aido,’ katalikų organo.

«

F. V.

■
' * v
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KIEK MAIŠTO REIKS 
TALKININAMS.

Amerikos mąisto administra
torius H. Hoover . sugrįžo iš Eu
ropos.* Apreiškė, ką Amerika 
turės suteikti talkininkams šią 
žiemą. Sakė, jog Amerika tu
ri dalintis su talkininkais krau
jo liejimu ir taip-gi maištu. Sa
kė, jog talikninkams Amerika 
turės duoti ateinančiais metais 
riebalų 4.000.000.000 svarų, 
jautienos 900,000.000. svarų, 
500.000.000 bušelių grūdų ir 1.- 
500.000 tonų cukraus.

Be kito vko H. Hoover pasa
kė:

“Užderėjimai Francijoj, An
glijoj ir Italijoj didesni negu 
to galima Jravo tikėtis baisiuo
se laikuose, kuomet tie-kvyrų 
atitraukta-frontan. Tas įvyko 
moterų dėka. Jok‘s kitas regi- 
■nys negali taip sujudinti ame
rikono širdį, kaip taB, kad tie
siog milijonai moterų darbuo
jasi laukuose, kuomet vyrai 
dirba dirbtuvėse ir stumia vo
kiečius atgal.”

“Ateinanti žiema bus Euro
pai sunki,*nes anglių bus ma
žiau, negu pernai ir žmonių 
sveikata todėl negali pasilaiky
ti, jei prie to dar duonos ir 
diebalų stoką kentės. Mūsų 
pilnas, išpildymas maisto paža
do pereitais metais ir mūsų už
tikrinimas suteikti šiemet dar 
daugiau prašalinomuo jų bent 
bado baimę.”

Daug degtines sudege.
SUDEGE DAUG DEGTINES.

■ Owensboro, Ky. Subatoj 
kilo Green River Distilling Co. 
sandeliuose. Nieko negalima 
mNU išgelbėti. Sudegė 43.000 
bačkų degtinės. Jos vertė bu
vo arti 10 milijonų dolerių.

Gaisras prasidėjo nuo degan
čios sąšlavų krūvos.

Gaisras buvo labai navatnas^ 
Bačkos nuolatai ekspliodavo. 
Ekspliodūodamos išmesdavo 
kitas į padanges. Kas minuta 
deganti bačka lėkė ’augštyn ir 
paskui krito. Nukritus sprog
davo ir tuomet išsiliedavo deg
tinė, kuri tuoj užsidegdavo ir 
plačiai pasklisdavo liepsna į vi
sas puses. O iš dirbtuvės tekė
jo ugninės upės. Grabėmis te- 
kėjo liepsnojanti degtinė į lau
kus ir į Ohio upę* Tarpais bū
davo taip kad išrodė, jog visa 
apygarda skęsta liepsnose.

Už tą degtinę valdžią būt ga
vus taksų $6.750.000.

Caatoh, O. — Nedėlios vaka
re buvo gaisras. Sudegė Klein 
& Heffelman Co. sandėliai. 
Nuostolių Už apie $1.500.000.

War savings Stamp 

issuedbythe 

United Statės
Goverment.

* ’
Geriausias taupymo būdas. 

Patartina lietuviams pirkti, 
ženkleliai arba “THRIFT 

STAMPS” parsiduodapo25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
LIEPOS mėnesyj parsiduoda 
po$4,18.

i ~ Jų galite gautiKRASOJE, 

*BANKO JB, “DARBININ
KO H administracijos ofise 
pas; kitusagentus.

-Pėtnyčios vąltare New ‘yprim 
išvaikė parodavimą soęijalistij, 
anarchistų ir ųidoblistų; : Jie 
paroduodąmi .dainavo ir sklei- 
de kurstančiąUitĄratrlrą. . I

PILIEČIAI.
Jei jūs esate auka visokių pri-. 

gavyseių arba neteisybių, tai 
praneškite apie tai Massachusetts 
Immigracijos biurui, kuris už
dėtas dėl apsaugojimo ateivių ir 
nuo kurio gausite prielankų pa
tarnavimą visi tie, kuriems sto
ka žinojime anglų kalbos,, įstaty
mą ir papročių., v .

Massachusetts" Immigracijos 
biuras duoda speciali patarimą 
iškilus ginčams kaš-Įink neuž- 
mokėjimo algų, arba kas-link ne
teisinga apsaugojimo darbinin
kų, arba . kitokias darbįnįhkų 
agentūrų prigavystes. Taip-pat 
prigavystes kurios būna suristos 
SU atsitikinMiiš - kriminališkuoso 

; arba civiliuose teismuose že
mes apgavystes apkaltinime 
kas-link pinigti įmokėtų bankoms 
dėl išsiuntimo giminėms į kitą 
Šalį ir kurių negavo tie žmonės, 

\ kuriems buvo siųsti apkalti- 
; rimą kasdmk pinigų padėtų’. į 
privatiškas -bankas, laivakorčių 
agentūrų ir tt. ' ,

Perkalbėtojus duodame vi- 
j sienas, • ktfi’ie negali susikalbėti 
angliškai

AtšiŠauktte ypatiškai arba ra* 
• šyMte-i ’ ,

MiiifsadJMienii BuleMu of
I Kuom10V, »taU IIou»r» BQ»ton

KAS DIKTUOS TAIKĄ

Italijos laikraštis Tribūna 
skelbia, jog Amerikos intekmė 
kasdien auga. Amerikos kari- - 
nes jėgos ir-gi kasdien didėja. 
Todėl, raio, Amerika galų ga- 
le~padiktuos taikos išlygas.

GLOBOJA ČEKO-SLO- 
VAKUS.

Amerikos Raudonasis Kry
žius Vladivostoke globoja 20.-. 
000 čeko-slovakų tremtinių.’ 
Tarpe jų yra 4.000 vaikų.

PABAIGS ŠIĄ SAVAITĘ.

Suv. Valstijų kongresas šią 
savaitę pabaigs svarstyti apie 
bilių reikalaujantį registruo
tis vyrams nuo 18 iki 45 metų, 
amžiaus. Po to bus svarstoma 
pakėlimas taksų. Bus pakel
ta, kad įplaukų būtų $8.000.- 
000.000 metuose. Toliau bus 
svarstoma prohibicija. Pienuo
jama uždaryti galiūnus ir bra- 
varus nuo sausio 1,. 1919*. r

KARE NULEMTA. '
y —22—'--------. ■ -«4.

Francijos premjeras Clemen-. ... 
ceąu pasakė, jog talkininkų 
pęrgąlės paskutiniųjų dienų 
aiškiai nulėmė karę. Vokie
čiai po tokių smūgių neatsi
griebs.

KAIZERIO PAVEIKSLAI 
GATVĖSE

Vokietijoj prasidėjo nepa
prasti nuotikiai. Pasklido gan
das, jog bus pakeltas karinis 
amžius, t. y. kad ims armijon 
senesnius vyrus, negu ligšiol 
ėmė. Tai Berlinė išreikšta daug 
nepasiganėdinimo tuomi. Mo
ters ir seni vyrai susirinkę gat
vėse svarstė tą dalyką ir pyko. ’ 
Paskui išsiskirstė. Netrukus 
iš daugelio namų pasipylė gat- 
yesna paveikslai kaizerio, jo į- 
pėdįnio,, Hindenburgoę Luden-. z 
dorffo ir kitų karvedžių. Žmo
nės buvusieji gatvėse mindžio
jo tuos paveikslus. ""

Chinijos armija, einanti pri- - 
si jungti prie talkininkų Vladi- , 
vostoke, pasiekė Mukdeno.

*■

JAU .RENGIAMAS 
L.DARB.KALENDORIUS 

1919 M.'
" Biznieriai pasiskubinkite pri
rengti apgarsinimus. Kalen
dorius 1919 m. bus puikiansiaš 

išvaizda ir turiniip ir užtai 
garsinties jame pilnai apsimo- • 
kėš. ’ ' ‘

Kainos už apgarsinimus la
bai prieinamos,

Apie platesnias iriforinaci-' 
įas kreipkitės priM

vo sttnegalėjęs daliar jaučiftsi; 
gerėliau.- Tūri plaučių uždegi- ^42 W.

REIKALAUJA $1 VALAN 
; ; DOJ. -

Laivų dirbtuvių meistrai pa
reikalavo $1 valandoj. Tą rei
kalavimą padavė tam tikram 
valdžios komitetui, kurs turi 
teisę priversti darbdavius pa- 
kelti algas. ' ’ . ’

JAUČIA BISKĮ GERIAU.
į Ne\v Yorko kaidinolas Far- 
ley, Imrs našĮmoju tyįku bu- 
vo sunegalėjo dal
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"DABBUISIir
M ir. Bro*dw*y, Sooth Bortoi

Prieiais blogos laikražčius reikia gerus pastatyti ir platinti Juos, 
kad pataisius blogų, laikraščių padarytą piktą.

Popiežius Leonas Xin.
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PRIVERSTINAS AE

RAVIMAS.

Tautos, turinčios savo val
džias, vartoja prievartą tarna
vimui ir gynimui tautos bei 
valstybės. Priverstinai imama 
kariuomenėn ir priverstinai į- 
vedama visokios kitos regule- 
ėijos, naudingos bei reikalin
gos tautai.

Lietuvių tauta neturi savo 
valdžios, negali versti savųjų 
prisidėti prie kovojimo už Lie
tuvos laisvę ir tarnavimo tau
tos reikalams. Taip dalykams 

- esant labai pasunkėja lietu
viams kova už neprigulmybę.
(

Štai jau ketvirti metai, kaip 
eina karė, ketvirti metai, kaip 
įsteigė Amerikos lietuviai fon- 
duSj iš kurių eitą pašelpa nu- 
kentėjusiems dėl karės ir poli
tiškiems Lietuvos reikalams. 
Bet parokavus po kiek tų au
kų atseina ant kiekvieno ame- 
rildečio, tai išvysime, jog A- 
merikos lietuviai, būdami ge- 

. rose aplinkybėse, aukavo tik 
mikroskopiškus trupinius gim
tinės reikalams, kuomet ji yra 
baisiausiame padėjime.

Įvairių daryta pastangų, 
kad išjudinti Amerikos lietu
vių visuomenę, kad gausiau 
aukautų Lietuvos reikalams. 
Pasekmės ris ne kokios. Rei
kia mat kokio nors priversti- 
numo.

Šių metų katalikiškojo. Su
sivienijimo kongrese užgirta 
rezoliueija, kurioje patariama, 
kad kiekvienas .Susivienijimo 
narys antsidėtų mėnesinėmis 
mokestimis Tautos Fondui. 
Panašias rezoliucijas užgyrė i- 
dejinių organizaciją seimai 
Baltimorėj. Reiškia- visos ka
talikų centralinės organizaci
jos deda moralę pareigą ant sa
vo narių mokėti mėnesines mo
kestis į Tautos Fondą.

Dabar visų šitų organizaci
jų kuopos kuolabiausia privalo 
žiūrėti, kad nei vieno slacke- 
rio nebūtų, ty. kad kiekvienas 
mokėtų sulyg išgalių į Tautos 
Fondą Laike susirinkimų iš- 
kamantinėkite ar visi yra ant- 
sidėję mokestis. Jei ne tai rei
kalaukite, kad kuogreičiausia 
tą padarytyų.

Nuo šitų idėjinių, centrali- 
nių organizacijų neprivalo at
silikti pašalpinės, kurią nema
žai yra. . Jose yra narių ne- 
prigūlinČių prie didžiąją OTga- 
nizacijų. Tai-gi jose gali slap
stytis slackeriai* Jie ten turi 
būt užklupti. Todėl veikles- 

. nieji pašalpinių dr-jų, kliubų, 
visokią ratelių nariai privalo 
žiūrėti, kad ją tarpe nesiras- 
tų slackerią. Susirinkimuose 
ineškite, kad dr-ja uždėtų mo
ralę ant narių pareigą mokėti 
mėnesines į Tautos Fondą.

Sujuskimę tuoj. Įneškime 
tuos sumanymus artimiausiuo
se susirinkimuose.

Lietuva ant prapulties kran
to. Visi į darbą gelbėti ją.

mo- 
prie

kad

Aukokite į Tauto* 
-- Fondą

SAVESUKIRTO.

“Naujienos” suvarė save ir 
socijalistus ožio ragam

Nesenai indėjome iš “Išei
vių. Draugo” citatą iš Vokieti
jos socijalisto Davido kalbos, 
sakytos Reichstage birželio 24 
d. David pasakė,“ jog Voke- 
čiai šeimininkaudami Lietuvo
je pasėjo neapykantą ir nepa
sitikėjimą ir nepajėgė intikti 
jokiam Lietuvos gyventoją 
sluogsniui.

Tai “Naujienos” vaišina sa
vo skaitytojus atšildytais barš
čiais apie kun. Bartuškos pasi
rašymą po dekleracija, reika
laujančia ‘ ‘svetimo kraujo’ ’ 
princo, apie vysk. Karevi
čiaus siūlijimą Vokietijos val
džiai padaryti Lietuvą “Krik- 
šeioniškai-konservatyve 
narchija, prisiglaudusią 
Vokietijos,” ir tt.

“Naujienos” tikrina,
David neturėjęs omenyje parti
ją bei ją vadą. Girdi socijalis
tai prikaišioję ne katalikams 
vokiečiams atsidavimą, o kuni
gams.

Na, tai ką David turėjo ome
nyje, minėdamas Lietuvos 
sluogsnius? O kas žino kokį 
žodį vokiškai jis pavartojo. Be 
abejonės jis turėjo omenėje 
luomus. Kun. Strimas aiškiai 
parodė, jog Vokietijos socija
listai turi nepaprastą apetitą 
ant kunigienos. Todėl jei iš- 
tiesą Lietuvos kunigą luomas 
su vyskupu Karevičium' prie
šakyje, būtą buvęs atsidavęs 
vokiečiams, tai apie tai būtą 
neužtylėjęs. .

Be to visi žino, jog kun. Bar- 
tuška niekuomet nepasirašė po 
jokia dekleracija, reikalaujan
čia Lietuvai “svetimo kraujo” 
princo.

Gi apie vysk. Karevičiaus 
neva išsireiškimą apie krik- 
ščioniškai-konsėrvatyvės mo
narchijos Lietuvai, tai buvo 
vokiečią laikraščio pranešta. 
Jei vokiečią laikraščiui tikėti 
apie teisingumą to išsireikimo, 
tai reikėtų tikėti ir šitam pu
siau oficialio vokiečią vyriau
sybės organo “Norddeutsehe 
Allg Zeitung”:

“Pripažinus Lietuvos nepri
klausomybę vykusiai tapo išb
ristas Lietuvos klausimas. Vo
kiečią vyriausybės jau. senai 
buvo nuspręsta išpildyti Lie
tuvių tautos norą, atnaujini 
Lietuvos valstybę. Tąjį suma
nymą remdavo ir vokiečią im
peratorius, atstovaudamas vo
kiečių valstybių Sąjungai tarp
tautinės teisės reikaluose.”

Šitaip minėtas laikraštis pa
rašė po von Hertlįngo paskelb
tosios Lietuvai popierinės ne
priklausomybės.

Todėl jei “Naujienos” taip 
tvirtai tiki apie ąno vokiško 
laikraščio paskelbimą apie ne
va vysk. Karevičiaus išsireiš
kimą, tai be abejonės, jei jos 
nori būti logiškos, tai turi ne- 
kitaip . atsinešti į virŠoituotą 
pusiau oficialio vokiečių vy
riausybės organo kaslink Lie
tuvosneprigulmybės.

“Naujieną” 
tai pasaky-

pusiau oficialio vokiečiu vy •_ -1__ <rK
tuvosneprigūlmybes.

Tai ką, pone 
radzibatoriau, į 
si?

r- - •

Manyk sau kaip nori , skai
tytojau; gi ai Itottfriikų pik 
vardžių au ImitoBDmLba^arii^ 
kai-maskoliškai zoolįogiškomis 
uodegaitėmis neapkenčiu Ir 
tiek. Kodėl? Ve kodel. Vrnų- 
pirmu, jose jokio mažiausio 
senso nėra. Jei kam aš paša* 
kyšiu, jog aš vadinuoiri Mor
kus, užtenka. Jėi jis yra lie- 
tuvys, arba nors bent lietuviš
ką kalbą pažįsta, Žino, ką 
reiškia Morkus, ir, kad tai y- 
ra lietuviškos pavardės cha- 
rekteristika* MeŠingai, jei 
aŠ panorėsiu tą patį tikslą pa
siekti pasivadindamas savę 
“Morkevičius.” Ištfkrąjų, kfc 
dangi “Morkevičius” Lietu
viškoje kalboje nereiškia nie
ko, o kitose dar mažiaus. Ar- 
ba : jei, daleiskim, man kas sa
ko, jo pavardė Badžius yra,, 
labai gerai. Žinau, kad žodis 
radžius paeina nuo žodžio ras
ti; užtad Radžius tai yra te
kis žmogus, kuris ką randa, 
ar, jau rado. AtpenČ, jei man 
jis sako “Radzevičius” vadi
nąs. Ką “Radzevičius” reiš
kia, nežinau ir nemanau, kad 
kas pasaulyje yra, ką geriau 
nežinotų už manę. t

Nekartą galvą laužau, ką-gi 
ištikrųjų lietuviškos pavardės 
gale “vičius” reikštų? Vie
natinė koiikliuzija, ką akiu 
puola, tai ve Ši: gal, sakau, 
lietuviškas “vičius” Vokiškam 
“von” lygus yra. Vokiškos pa
vardės dažnai prasideda su 
“von.” Ir taip: von Moltke, 
von Capelle, von Bauer, ir tam 
panašiai. Daleidus, kad lie
tuviškas “vičius” vokiškam 
“von” lygus yra,’ beabejonės 
jis turėtų laikytiesi vokiškos 
konstrukcijos taip-pat. Vieto
je, kad rašyti Jonas Monkevi
čius, kur-kas patogiau skam
bėtą taip: Jonas “vičius” 
Morkus! Bet kadangi dabar 
esame užimti ^tokiais dalykais,, 
kuriuose senso kupina, ar-gi 
negeriau būtą be-sensiškus 
“vyčius” lenkiškomarkon su
brukus, tiesiogk Varšavon pa
stūmėti?*. Laimingos kelio
nės!!!

Gal niekam lenkiški “vy
čiai” neįkįrejo tiek, kiek man! 
Pirmu kart mokyklon einu. 
Mokintoja klausia, kaip vadi
nuosi? Jonas Morkevičius, at
sakiau. Su Jonu mažiausio 
keblumo nepatyriau. Gi kada 
priėjau prie “Morkevičiaus,” 
nors gyvas žemėn lysk. Kaip 
vėliau patyriau, mokintoja 
mano pavardę parašė taip: 
Jonas “Morkovitz.” Kitaip 
sakant, lietuvio sūnuką, a- 
merikonė mokytoja^ vienu 
plunksnos pabraukimu, žyde
liu pevertė, ir dar kaip leng
viau* Pasiūgėjus, darbo ieš
koti einu. Darbdavys klausia, 
kaip vadinuosi? Jonas Mor
kevičius, atsakiau. Darbda
vys, kelis kartus galvą paka
sęs, parašė — paskum paty
riau — ve kaip: Jonas “M-or- 
kiewicz.” Šiame darbe dir
bau neilgai* Tuojau ėjau dar
bo ieškoti kitur. Klausia, kaip 
vadinuosi? Jonas Morkevi
čius, atsakiau. Atminkime, ką 
iš manę padarė čia*.. Na-gi... 
Jonas “Morkievich!” Nese
niai Pilietystės Popieras išsi
imti sumaniau. Klausia, kaip 
manę vadina? “Morkevičius- 
-Morkovitz-Morkiewicz - Mor
kievich,” atsakiau* ^‘Ar -ta- 
mista, klausia, esi kokis indi- 
joną kunigaikštis, ar tik šiaip 
jau privatis žmogus?” Prįva- 
tis, privatis, supykęs atsa
kiau.

Matau, jog nieko nebus, nu
ėjau pas lietuvį advokatą, kad 
jis man patartą, ką su lenkiš
ku “vyčiu” geriausiai pada
ryti galima. “ Tamstele, sako, 
tamista esi ne “Morkevičius,” 
o tik tiesiog lietuviškai Mor
kus.” Man net akis nušvietė. 
TeČįau, dar negalas. Mano te- 
vas imdamas Pilietystes Popie
ras, savo Morkevičią parašė 
štai kaip: “Morcavage.” Va^ 
dinasti aš nėi ne “Morkevi* 
Čįus,” neine “Morkowitz-Mor- 
kievricž-MorkieVichį* * o tik 
“Morcavage!” Ką dabar da* 
ryti!.. * Suramino lietuvys

V . * “ ■ .

advokatas įMĖki ir čia. ,Nuri- 
vedėT manę pria klerkoB korto, 
kada mieŽai UŽ 25c. sutiko iš
duoti tėvo popierą dublikatą, 
kur ’aŠ vadinuosi Jonas Mor
kus. Biuomi Ogu naano’ kan- 
k^ne m’užribaįjėr Bet užtai* 
gi dabar esu linksmas^ kai pa
vasaris, kad dėl mano pavar
des' niekas pakaušių nekrapš
to ir manę indijoną'kunigaik
ščiu nevadina.. 4

Negana. Uodeguotos mūsą 
pavardės gaišina laiką ir pini
gus. Ypač šalyje, kur . gyve
name, pavardes ne taip tan
kiaipriseina tarti, kaip rašyti. 
Įsivaizdinkime sau draugijos 
raštininką, kuriam, susirinki
mo laikė, priseina kelius šim
tus sąnariu peršaukti. Kiek
vienos pavardes gale pride
dant “vyčių,” suprantama, 
pusė laiko nugaišta be jokio 
reikalo. Šimtą kart geriau bū
tą, jei visi draugijos sąnariai 
vien draugais būtą, o ne len
kiškais “vyčiais.” O jei pri
dursime ir tai, Įdek popieros, 
juodylo bereikalingaiištroja- 
ma. už lenkišką “vyčių” gal
vos, suprasime, kaip- labai 
mums lenkiški “vyčiai” nerei
kalingi. Bet už vis svarbiau
sia yra ta, kad tokiose pavar
dėse senso nėra. Pavyzdin, 
Jonas Morkevičius, dar šiaip, 
taip; bet, daleiskim, jo pir
mas vardas, Morkus yra ir-gi,
— ką darysime dabar? Nejau
gi rašysime “Morkevičius 
Morkevičius ?.. ” Išeitų, kad 
vienas žmogus turėtų už gar
bę net du kart lenkišku “vy
čiu” būti, o lietuviu niekados. 
Į Varšavą su tokiais “vy
čiais!”

Tai tiek “vyčiams.” O da
bar “auskas.” Koki gali bū
ti logika pavardėse šiose :Saka- 
las - ‘ ‘auskas, ’ ’ Baronas-4 ‘ aus
kas,” Milius-“auskas,” Bač
kas- ‘ ‘auskas,” Simas - “aus
kas,” Blažįs-“ auskas ?” Kaip 
kas, gi aš jokios logikos jose 
nematau. Daugiau nieko, kaip 
tik blogus norus arba ignoran- 
iciją tų, kurie pirmi šioms 
šmėkloms pradžią davė. Ką- 
ką, gi net ir šventąją vardams 
“auskus” kabinėti, tai jau ne 
juokai. O gal ir čia rašyti rei
kėtų “auskas”- Sakalas, “ aus
kas’-’ Baronas, “auskas” Mi
lius, “auskas” Račkus, “aus
kas” Siinanas, “auskas” Bla- 
žis?..

Klausymo nėra, kadi “vy
čius” ir “auskas” aršiau, ne
gu kėnuolė lietuvišką ausį ga
dina, tečiau šiędvi uodegaiti 
šiaip-taip dar galima nors bent 
linksniuoti; bet gelbėk mus, 
Viešpatie, nuo pavardžių tą, 
ką riečia nosį ant “o” Kaip 
ve: “Ivoško,” “Lopatoj” “Ši- 
leiko,” “Skripko,” ir tam pa
našiai. Jei taip savo pavardę 
rašo, taria Lietuvos kaimietis, 
jam reik atleisti; bet kuomet 
tai daro lietuvys, amerikonas, 
kurio plaučiai visuomet esti 
laisvės, apšvietos oru kupini,
— neatleistinai Imk rankon, 
gerbiamasis, lietuvišką grama
tiką ir patirk, pats sau, prie 
kurio linksniavimo, tamista, 
savo “o” pritaikinsi?.. Pa
mėgink linksniuoti. .. Nei du, 
nei vienas. Perdėm nonsensas. 
Mesk lenkišką baronką šalin, 
o užleiskim vietą lietuviškai 
a! -

“Vyčius,” “auskas” ir “o” 
pravedė kelią japoniškoms, 
meksikoniškoms, kitajiškoms 
galūnėms. Berods, “vyčius,” 
“auskas,” “o” nei biskį nege- 
resnis už “vage,” “outh,” iiį 
dabar jau nesuskaitomai galy
bei, tam panašią. Ypatinga! 
LietuviškL “kalbotyrai0 su
skubo Švenčiausią Panelę 
“Mergele” pavadinti, gi pats 
save laiko už garbę kad ir len
kiškomisbaronkomis vadinti* 
Kur gerešhią “kalbotyrą” ieš
kosi!

Tai pavardės. Apie vardus 
ir-gi daugk galima pasakyti. 
Aš nematau mažiausios racijos, 
kodėl Juozas vadinasi “Juoza
pu,” Kazys “Kazimieru,” Sta
sys“StanislovU,” Mikas “My- 
kolų,“ 
mi,”

Krisiu* ‘‘Chrizottomu,” Balt
ruj “Baltramiejumi,” Aleksa 
‘ Ahmksaadrumi,’ Matas “Mo
tiejumi,” Jaras “ Jaronimu?” 
Suprantama, viri vaidai suri- 
lietuvinti nesiduos, tai aišku; 
vienok, sulietuvinkim nors 
tuos; kuriuos galime,; kurie lie- 
tuvinti jau esą pradėti. Negi 
aš matau, kodėl Marė vadina- 
si “Marijona,” Julė “Jutijp- 
na,” Nastė “Anastazija,” Ka
trė “Katarina,”Barbe “Bar
bora,” Brimė “Pranciška, 
Magdė “Magdalena,” . Gile 
“Cirilijaį’^Petronė “Petrineli- 
jat”

■ Prie progos galima pažymė
ti dar ir apie tuos, kario sa
vo pavardėse raides kartoja^ 
kaip’ot, “Kammaitis,” “Ta- 
rutto,’? “BaŪtto,” ir taip to- 
liau.HKbkia priežastis gali bū
ti Čia, tverti lietuvišką gra
matikątiesiog už pat gerklės ? 
Jokios nėra. Tai yra grynas 
lietuvio inteligento apsileidi
mas arba bezdžioniavimas. To
kie niekuomi nesiskiria nuo 
visokią ‘ ‘ Cibulscavage. ’ ’ Kaip 
jau pirmiau išsitariau, tam
siam Lietuvos kaimiečiui at
leistina, gi inteligehtui tai ža
dėti negalima. Kas mums iš 
tokio inteligento, kurio pavar
dėj su mūšų gramatika nesutin
ka? Mums reikia didvyrių, ką 
lietuvišką gramatiką pažįsta ir 
myli! '

Dviejų nuomonių būti nega
li, kad Uodeguotos pavardės 
intaką daro į mūsų geografiją." 
Jei ne “vyčiai,” “auskai,” 
“o,” niekas neišdrįstų Vilnių 
vadinti “ Vilno,” Kauną ‘Kov- 
no,’- Gardelį “Grodno.” Lie
tuva yra vienatinė šalis pasau
lyje, ką nuosavios terminolio- 
gijos turėti nenori. Pasiganė- 
dina svetimų pamazgomis. Iš 
karės lauko žinias beskaitant, 
matosi, kaip keblūs kitų šalių 
vietų užvardinimai esą. Už
tenka paminėti Przemysl. Vie
nok visi' rašo Przemysl, o ne 
kitaip. Vadinasi, lyginai taip 
būtų ir su mumis, jei mes tik 
mestum paskui lenkiškas ba- 
ronkas sekioję. Gi dabar, sve
timi mūsų atbukimą nujausda
mi, juokus iš mūs daro. Priė
jo prie to, jog daugiau niekas 
mūsų terminoliogija neįdo
mauja. Kas tik lietuviško, ta
ria; rašo taip, kad net dantis, 
gelia.

Reikėtų suprasti, ir tai, kad 
Lietuvoje gyvenantieji lietu
viai šią klaidą dar ilgai nepa
stebės. Pirma, todėl, kad jie 
bus kitais reikalais užimti. 
Jiems rūpės randas, kariuome
nė, finansai, mokyklos, kai
mynai. Ją rankos ir be to pū
slėtos bus. Autra, todėl, kad 
jie tame, rauge gimę, augę ir 
kitaip negirdėję, manys, kad 
tik taip, o ne kitaip, turi būti, 
žodžiu, jiems daug laiko rei
kės pirm, negu jie taip, kaip 
męs, dalyką stovį pamatys. 
Laikas jiems jausmus atbuki
no, tik laikas ir vėl pataisys. 
O laikas, juk tai nuobodus 
daiktas. Taip kad šios parei
gos našulys ant mūsą pečių 
krinta. Tai nieko! Nuvertė- 
me didesnius kalnus, o su ma
žyčiais nesikamuosime ilgai. 
Susipratimo, gerų norų, idė
jos, atsidavimo daugiaus nau
jai Lietuvos erai brėkštant!

Morkus.

Prairia <r BraneiSku- 
Klimai “Klemensu,”

NUOLATAI GERINAME.
“Darbininkas” nuolatai rū

pinasi kuogeriausia patarnauti 
savo skaitytojams. ‘ Rūpinasi 
pagerinti turinį, paįvairinti 
straipsnius, pritraukti geres
nius rašytojus, publicistus,.vi
suomenininkus ir literatus. Ša
lę rimtų, svarbių, ilgų raštų 
dedame trumpučių, smagią, 
indomių raštų. Gauna mūsų 
skaitytojai ijgesnių- lengvų 
Smagių skaitymų. Tėmykite 
šitame numeryje. Turime gerą 
straįpšnį Morkaus, kuriuo mū
sųskaitytojai džiaugiasi. Sa- 
le-gi to sraipsnįo yra ‘‘Gro
bai,’’ puikus Jaro vertimas 
garsaus Indijos rašytojo K 
Tagorės. ‘

Mūsų skaitytojai brangina 
gerus “Darbininko” bendra
darbius. , Ęe abejonės mūsų 
bendradarbiams mielabendra- 
darbiauti &ih?biiainktti/y kėtd-
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Grobai.
(KkriM&a-Groblai.) " 
B. Tagoro pasaka.

Gretimame kabaryje šalę mūs 
mokinių miegamojo kybojo 
žmogaus ’ grobai. Nakčia jo 
kaulai barškėjo nuo vėjelio 
dvelkimo. Dieną tuos, kaulus 
barškindavome mes patys. Mat 
Kampbęllo gydymo mokyklos 
studentai buvo mokinami oste- 
ologijos, (kaulų sudėjimo mok
slo) j nes mūsų globėjai buvo 
pasiryžę padaryti mus visą 
mokslų žinovais. Kiek jiems 
tai pasisekė, mums nereikia sa
kyti tiems, kurie mus pažįsta; 
o da geriau nesipasakoti tiems, 
kurie inūs .nepažįsta. \

Daug metą prabėgo nuo tą 
laikų. Tuo laikotarpiu grobai 
išnyko iŠ kambario, d osteolo^ 
gijos mokslas iš mūsų smegę- 
nyno, nepalikdamas jokio pėd- 
sakio.

Vieną dieną mūsą namai pri
sigrūdę buvo svečią ir man te
ko nakvoti minėtame sename 
kambaryje. Tokioje nepripras
toje apystovoje miegąs nesitei
kė atsilankyti ir aš, besivar-. 
tydamas šonas nuog šono, gir- 
dėjau visas nakties valandas 
viena po kitos artimos bažny
čios išmušamas. Ilgainiui kiek 
pamirksėjusi ir paspraksėjusi 
užgeso.lemputė kambario kam
pe? Vienos ar dvejos laidotu
vės buvo tik ką atsitikusios 
mūsą šeimynoje, tai-gi lempu
tės užgesimas nuosekliai pa
kreipė mano mintis prie mir
ties. Didžiulėje gamtos areno
je, maniau sau vienas, lempu
tės šviesa žūvanti amžinose 
tamsybėse ir atsiskirimas su 
šviesa mūsą mažą žmogiškų 
gyvybių, dieną ar nakčia, iš
rodo labai panašu.

Mano minčių bėgis priminė 
man grobus. Kuomet aš sten
giausi įsivaizdinti juos dengu
sio kūno paveikslą, staiga man 
pasirodė, būk kas tai vaikščio
ja aplinkui mano lovos, gra
baliodamas išilgui kambario 
šienų. Išrodė lyg kad ieškotų 
ko tai, ko negali rasti, ir šni
pinėtą po visą kambarį vis 
greitesniais žinksniais. Aš bu
vau įsitikrinęs, kad tas-viskas 
buvo vien mano neišsimiegoju
sią, suerzintą smegenų vaisius; 
ir kad mano smilkinių tvaksė
jimas atrodė lyg pėdų šlepsėji
mas. To nepaisant išpylė ma
ne šaltas prakaitas. Kad atsi
kratyti to apgaulingo stovio 
sušukau garsiai:— kas ten? 
Žingsniai tarytum sustojo ties 
mano lova ir pasigirdo atsaky
mas:— Tai aš. Atėjau Suras
ti savo grobus.

Atrodė kvaila nusigąsti sa- 
vo. vaidentuvės padaro; tai-gi 
tvirčiau įsigaubdamas į prie
galvį dėl viso ko vėptėlejau:— 
Gražus reikalas valkiotis šiuo 
nakties laiku! Kam-gi tau tie 
grobai reikalingi?

Atsakymas atrodė paeinąs 
nuo pat vorą tinklelio. — Kas 
do per klausimas! Tuose gro
buose buvo kaulai, kurie juo
sė mano širdį? apie ją žydėjo 
mano dvidešimts šešių metą 
grožė* Ar-gi man nesinorėtų 
pamatyti juos da kartą

— Žinoma, tariau aš, visai 
išmintingas pageidavimas. Na 
tai eik sau ieškoti, o aš tuom 
tarpu stengsiuosiu truputį pra
migti.

Tarė balsas:— Bet aš spėju, 
kad tamistai ilgu. Gerai, aš 
sėstelsiu valandėlei ir mudu 
pasišnekučiuosiva.- Kiek metų 
atgal aš buvau papratusi sėdė
ti šalę vyro ir jį Šnekinti. Bet 
per pastaruosius trisdešimts 
penkis metus aš vėjo blaškoma 
klajoju vien po liepsnojančias 
mirusių rietas. Malonėčia da 
sykį pakalbėti su vyru, kaip 
kad anais laikais.

; Jutau kaip kas tai atsisėdo 
visai šalę mano lovos tinkle
lio, Prisitaikindamas prie ap
linkybių, .atsakiau kiek, gali
ma Širdingesnių balsu:— Tas 
bus tikrai gražu. Kalbėkime 
ką nors malonaus. .

■ — Juokingiausias dalykas, 
kokio aš negalėČia sugalvoti, 
yra tai mano gyvenimo istori
ja. Leisk man tamstai ją pa
pasakoti. ■

BažnyČibs laikrodis, išmušė 
antrą*

\
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’ —"KmMUetbuvau 
gyvųjų ir jauna, aš bijojau 
vieno daikto, kaip mirties, o 
juo buvo mano patu* Mano 
jausmai gali būti prilyginti tik 
žuviai pagautai su meškere. 
Nes tarytum pašalietis būtą iš
plėšęs mane su aštriausia meš
kere iŠ ramios kūdikystės liz* 
do ir nuog’jo aš negalėjau 
Į^trūktL Manų pats mirė i dū 
mėnesiu-po mudviejų vestuvių, 
o. mano gimines ir pažįstami 
skubinosi išreikšti man savo 
nuliūdimą. Mano vyro tėvas 
akylai ištyrinėjęs mano veidą 
tarė į mano anytą:* Ar n&r 
matai,, kad ji turi piktas akis? 
—- Ar tamsta bet-gi kiaušai? 
Tikiuosi mano istorija patin
ka?

— Tikrai labai patenkintas, 
•— atsakiau, pradžia begalo 
juokinga.

— Tai-gi tetęsiu toliau. Šu 
džiaugsmu sugrįžau į savo tė
vo namus, Žmonės stengėsi 
paslėpti tai nuog manęs, bet 
aš žinojau kad aš apdovanota 
retu ir skaisčiu gražumu. Ko
kia tamstos nuomonė ?

— Labai gali būti, bampte- 
lėjau, bet atsimink, kad aš 
tamstos niekad nemačiau.

. —Ką! Nesmi matęs? Kaip
gi mano grobai? Ka-ka-ka! 
Nesirūpink. Aš tik juokavau. 
Kaip-gi galėčia tamstą įtikrin- 
ti, kad todvi duobės"* turėjo 
plačias, tamsias, spindinčias 
akis? Ir kad raudoną lūpelių 
nusišypsojimas buyo nė kiek 
nepanašus į tą dantų skalini- 
mą, kurį tamsta buvai pratęs 
matyti? Vien bebandant šiek 
tiek atvaizdinti tamstai švel
nią bet stamantrią lyčių liek
numą ir pilnumą, ką jaunystės 
pilnybėje žydėjo-klestėjo tą se
ną, išdžiūvusią kaulą paviršiu
mi, man darosi ir juokai ir pik
ta. Prakilniausi mano laiką 
gydytojai nebūtą drįsę sapnuo
ti apie pavartojimą mano kau
lą, kaipo medegos osteologi- 
jai. Ar žinai, kad vienas gy
dytojas, kurį aš pažinojau, pri
lygino mane prie auksinės 
čampak’o gėlelės. Tas .reiškia,; 
kad jam vien likusioji žmoni- 
ja'tiko fizijologijos mokslo pa- 
vaizdinimui, o aš buvau gro
žės gėlele. Ar-gi gali kas įsi
vaizdinti čampak’o gėlės gro
busi

Kuomet aš vaikščiojau, aš 
jutau, kad kiekvienas mano 
pasijudinimas lyg spindantis 
deimantas siuntė grožės ban
gas į visas puses. Ištisas va
landas praleisdavau besigėrė
dama savo rankomis — ranko
mis, kurios būtą galėję, val
dyti šauniausią vyrą. Bet tie 
seni pastirę mano grobai buvo 
klaidingu tamstai “ liudininku, 
kuomet aš negalėjau užginti 
ją begėdį šmeižtą. Ve dėlko iš 
visą vyrą tamstos nekenčiu 
labiausia! Jaučiu kaip malo
nu man būtų sykį ant visados 
nuvyti miegą nuog tamstos a- 
kių su mano šilto ir rožinio 
meilingumo regėjimu, ir iššluo
ti visas supelijusias osteologi- 
jos liekanas^ kurią pilni tams
tos smegenys.

— Prisiekčia, surikau, kad 
osteologijos neliko nė pėdsako 
mano galvoje ir kad vienatiniu 
daiktu, kuris ją dabar pripil
do, yra spinduliuotas tobulo 
graikštumo regėjimas, kursai 
žėri tamsios nakties priedanks- 
tyje. Daugiau nieko nestengiu 
pasakyti.

— Aš neturėjau draugią- 
-merginą, tęsė toliau balsas. 
—- Mano vienatims brolis bu
vo pasirįžęs neapsivesti. Man 
vienai tekdavo sėdęti sodelio 
medžiųpavėsyje ir svajoti, kad 
visas pasaulis’ esąs įsimylėjęs į 
mane; kad bemiegės žvaigž
dės savo įsistebeilijimū sotino
si mano gražumu; kad vėjelis 
atsidusdavo užkliudęs mane 
prie vienos ar kitos progos; ir 
kad pievutė kurią lietė mano 
kojos netektų žado, jeigu ji 
būtų jį turėjusi. Man atro
dė, kad visi-pasaulio vaikinai 
buvo, kaip žolės lakštai po 
mano kojomis, o mano širdžiai, 
nežinau kodėl, darydavosi lių- 
dha* Kuomet mano brolio 
draugas šekgaras pabaigė me
dicinos kdegiių, patapū mūsų. 
itimynoB gydytojumi. Nekar-' 
tą buvau jau i mačiusi iš užu '
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idtetengalo^ Mano brdis buvo 
keistas žmogus ir nesteteng-! 
davo pažvelgti į pasaulį atvi- 
rotnis akimis. Fasaubjįe jo 
skoniui permaŽa buvę erdvės; 
tai-gi pamaži jis pasitraukė 
nuęg jo te dingo kokiame už
kampyje. Šekgaras buvo jo 
.Vienatinis draugas, tai-gi jis 
buvo vienūrinią vaikinas, kur|-< 
aš galėdavau matyti/ Ir kuo- ? 
mot vakarais aš ilsėdavausi so- ; 
driyje te įsivaizdindavau vai
kinus ties savo kojomis, tai ją 
kiekvienas" visad būdavo Šek- : 
garas. — Ar tamsta klausai! 
Ir ką manai!

— Atsakiau atsidusdamas: \
— buvau besvajojus, kad tai 
ašbūčia buvęsŠekgaru!

— Lukterėk truputį. Pirma 
išklausyk visos pasakos. Vie
ną dieną lytų metu aš gavau 
karštligę. Gydytojas atėjo ma
nęs pažiūrėtų. Tai buvo pir
mutinis mudviejų susitikimas. 
Aš gulėjau priešai langą, kad 

. vakarų pažaras galėtų sušvel
ninti mano sudėjimo kaitulį. 
Kuomet gydytojas įeidamas 
žvilgterėjo į mano Veidą, aš į- 
uivaizdinau save juo besant ir 
žvelgiau pati į save. Puikioje 
vakaro šviesoje aš pamačiau 
švelnų, giedrą veidą besilsin- 
ti, kaip "išdrikoji, gėlė) ant 
minkštos, baltos priegalvės. 
Palaidi garbiniai žaidė ant 
kaktos, o gėdingai nuleisti 
blakstienai svaidė pusiaušešėlį 
ant primerktą akių.

Gydytojas nedrąsiu, tyliu 
balsu paklausė mano brolio :— 
Ar galiu ištirti jos pulsą?

— Aš iškišau pailsusią aps
kritą rankos kekę iš po antklo
dėlės. Ai, pamaniau, kuomet 
žvilgterėjau ant jos: “ kadi tai 
ant jos būtą sapyro branzole- 
tas! (Indijos našlės dėvėja vien 
baltai be žibučių ir pagražini
mų). Aš niekad nebuvau'ma
čiusi gydytojo taip pamestinai 
tyrinėjančio ligonio pulsą. Jo 
pirštai drebėjo belaikant mano 
ranką. Jis saikavo mano karšt
ligės laipsnį, aš jutau jo šir
dies tvaksėjimą. —- Gal tams
ta netiki man? — Tikrai įti
kėtina, tariau, — žmogaus šir
dies tvaksėjimas seka savo pa
saką

— Kuomet aš da kelis kar
tus susirgau ir vis buvau išgy
dytą aš patėmijau, kad išsva
jotieji garbintojai laike mano 
vakarinių pasivaikščiojimų su
mažėjo ligi vieno! Ir pagaliaus 
mano mažame pasaulyje beli
ko vienas gydytojas ir vienas 
pacijentas.

Tais vakarais aš pripras 
tau paslapčiom pasirėdyti į 
šėmai-melsvą s a r į; savo 
kason supintus plaukus pada- 

• bindavau balto jasmino kekele;
ir su veidrodėliu rankoje atsi
sėsdavau savo paprastoje vie
toje po medžiais.

— Gal bet-gi tamsta manai, 
, kad paties savo gražumo regi

nys gali greitai įkyrėti? Tai
gi kad ne! nes aš matydavau 
save ne savo akimis. Aš žiū
rėdavau į save lyg aš būčia gy
dytojas; stebeilijausi, gėrėjau
si ir pašėlusiai įsimylėjau. 
Vienok nepaisant tų visų pri
tyrimų aš slėpiausi pati nuog 
savęs ir atsidūksėjimas šiule- 
nosi .tik apie širdį, neišsiverž- 

- damas eikštėn, lyg vakaro 
dvelkimas.

—Vistiek aš nuog to laiko 
niekad nebuvau" viena. Kuo
met vaikščiojau, tėmijau nu
leistomis alumis savo smulkių 
pėdelių žaismę ir spėliojau ką 

> justų gydytojas, jeigu jis bū-, 
tų su manimi. Vidudienyje 
padangės žėrėjo saulės spindu
liais ir niekas nedrumstė jų ty
los, nebent retkarčiais toli 
pralekiančio vanago riksmas. 
Už mūsą Sodno sienos praeida
vo pardavinėtojas muzikaliai 
šaukdamas:—- apyrankės par
davimui, krikštolo apyrankės!

' O aš pasitiesusi snieginiai bal
tą drobę ant pievutės mėgda
vau gulėti nnt jos pasidėjusi 
galvą ant rankos. Kita ranka 
tam tyčia nudribusi ilsėdavosi 

į* ' ant drobes, o aš įsivaizdyda- 
vau, būk kas toks patėmijo 

į mano rankos puikią pozą, būk 
suspaudė ją į abidvi savo pa- ___ _
bučiavo ir pamaži tolinosi ša- si miltelių, kuriuos nepastebi- 
lin.-r-Ką kad aš čia pabrig ---------- - - - > - — *
čia savo pasaką f Kaip tai atro 
riytą!

žvilggmujjknrs^ 
dį,tarė:—Mte«ieitit

Užtraukė murika. Ai nuė
jau į savo kambarį ir apsirė
džiau įnuotakinius šilką" ir 
auksą rūbus. Išsiėmiau ii sau- 
gotuvės ir savo brangakmenius 
ir papuošalus^ ir visus užsiko
riau ant savęs; plaukus persi; 
juosiau raudonu moterystės 
raikščiu. Tuomet sodno po me- 
džiupriisrengiau guolį.

Taį buvo žauni naktis. Švel
nus pietą vėjelis pabučiavimu 
šalino pasaulio snaudulį. Jas- 
mino ir b ė 1 a kvapsnis pri
pildė sodną džiaugsmu. ,

Kuomet muzika ėmė įsisma
ginti; mėnulis blanko vis la
byn pasaulis su ištiso am
žiaus Šeimyniniais ir giminiš- 
■kais pergyyvenimais tolinosi 
nuog mano pažinimo, lyg ko
kia apgaulė; — tuomet aš už
simerkiau ir nusišypsojau.

Įsivaizdinau, kad kuomet 
žmonės atėję ras mane, tai iš
vys ant mano lūpą nelyginant 
ružavo vyno pėdsakus, ir kad

Ne pabaiga,
ririOrian nžsimąa&usĮri 3b 
žinoma,; būtų tenputį nepilna, 
bet aš lengvai praletečia nak
ties likutį dasiprotėdamas ga
lo.

— Bet tas padarytą pasaką 
perdaug rimta. Kame pasiro
dytą jos juokingumas! Kur 
dėtųsi grobai su ritaiinančiam 
dantimis,! Tai-gi leiskie man 
jąpabaigti.
X Kaip tik gydytojas įgijo 

truputį, praktikos jis pasiėmė 
mūsą žemutiniame namo gyve- 
nime kambarį savo ofisui. Aš 
mėgdavau tuomet . retkarčiais 
juokais klausinėti apie vaistus 
ir nūodiuB ir kiek reikėtų vienų, 
ar kitų vaistų, kad nužudyti 
žmogų. Dalykas .buvo jam gi
miningas te jis būdavo iškal
bingas, kaip vaškas. Tie pa
šnekesiai pripratino mane prie 
minties apie mirtį; te taip mei
lė bei mirtis patapo dviem 
vienatiniais dalykais, kurie 
pripildė mano mažą pasaulį. 
Mano pasaka dabar beveik pa- 
baikta —nedaug tebeliko.

— Nedaug nė nakties tebeli
ko, sumurmėjau.

— Po kiek laiko patėmijau, 
kad gydytojas pasidarė keistas 
užmiršublis te atrodė, kad jis 
lyg ko gėdinasi, ką stengiasi 
nuog manęs paslėpti. Vieną 
dieną jis atėjo puošniau pasi
rėdęs ir pasiskolino vakarui 
mano brolio karietą

Negalėjau pergalėti savo 
smalsumo ir nuėjau pas brolį 
pasiteirauti. Po trumpo pasi
kalbėjimo apie kitus dalykus 
paklausiau:—Beje, Dada, kur 
važiuos šį vakarą gydytojas ta
vo karietoje?

Mano brolis atsakė trum
pai:—

— Mirti!
— Et, pasakyk man, neat- 

leidau, — kur tikrai jis va
žiuos.

■— Apsivesti, pasakė jis aiš
kiau.

— Ar, tikrai! sušukau aš ir 
ėmiau garsiai te ilgai kvatoti.

Pamažėli iškvoščiau, kad 
nuotaka buvo turtuolė, kuri 
gydytojui dalies atneš daugybę 
pinigų. Bet kam jis užgaulio
jo manė slėpdamasis su visu 
tuo ? Ar aš jo kada buvau pra
šiusi nevesti kitos dėlto, kad 
tas sutaupys mano širdį! Vy
rai yra nepasitikėtini. Aš pa
žinojau savo gyvenime tik vie
ną vyrą ir alriemirksnyje pa
dariau šį atradimą.

Kuomet gydytojas, pabai
gęs savo darbą, atėjo į vidų 
ir rengėsi važiuoti, aš perga
lėjusi juoką tariau:— Giidiė- 
jau, tamsta, šį vakarą apsive
sk

Mano linksmumas išmušė 
gydytoją iš vagos ir erzino. ■■

— Kaip-gi tai gali būti, tę
siau, kad nesama iliuminaci
jos, nė muzikos!

Atsidusęs atsakė:— Ar-gi 
vestuvės toks džiaugsmingaš 
atsitikimas?

Vėl pasileidau juokais. — 
Ne, ne! tariau, to negali bū
ti! Kas kada , girdėjo apie 
vestuves be šviesų te muzikos!

Kamavau brolį tolei, kol, jis 
neįsakė visų linksmų Vestuvių 
pabūklų.

Visu laiku stengiausi links
mai kalbėti apie nuotaką, apie 
būsimus nuotikiusj apie tai? 
ką aš darysiu nuotaką parsi- 
vedius namon. — Ir, gydytojau, 
užklausiau, — ar vis da ban
dysi čiupinėti pulsus? Ka!ka! 
ka! Nors vidujiniai žmonių, 
ypač vyrų, minties veiksmai 
nematomi, bet galėeia prisiek
ti, kad šitie žodžiai varstė gy
dytojo vidų, kaip nuodingos 
jietys.

Vestuvės turėjo būti kelia
mos vėlai nakčia. Prieš prasė
siant gydytojas te mano brolis 
siurbčiojo ant verandos po 
stiklą vyno, kaip buvo pratę 
daryti kasdien. Menulis bu
vo tik ką užtekėjęs; "

Aš įėjau šypsodamosi ir ta
riau:

— Ar užmiršai, daktare, ves
tuves! Jau laikas pradėti.

čia turiu pasakyti tamstai 
vieną dalyką. Protarpiu bu
vau nuėjusi į vaistinę^ įgiju-

I,- 
mai įbėriau į gydytojo "stiklą, *

Gydytojasišmaukdamas stik-__ ____
lą riėnu yptt Buiudintu brisu te prie lietuvių balnyMos ktebo*

teky»t& '^WbWbaįitet JMtet
▼imi, tą nurišvMojimą kurs teį budriai p&mąstykibtą 
nušviestą mano veidą. Bet 
varge su nuotakystės angai 
▼arge su nuotakiniate šilkuirl 
aukso rūbais! Kuomet mane 
prižadino barškėjimas manyje 
pačioje, tai-aš pastebėjau tris 
vaikiščius, beaimokinančiūs os- 
teologijos iš mano grobą. Kur 
mano viduje banguodavo 

ir susisielojimai, 
kur vienas po kito skleizdavo- 
si mano jaunystes žiedo lape
liai, ten mokintojas skubėjo 
su pagaliuku įvardinti mano 
kaulus. Ir ar patemijai, ta- 
mista, kokią nors nusišypsoji- 
mo žymę, ko aš taip rūpestin
gai troškau!

— Na, bet kaip tamistai pa- 
tiko pasaka? ■'

— Pasigėrėtina! atsakiau. 
Čia sugydo pirmieji gaidžiai. 
— Ar tu da čia! užklausiau. 
Atsakymo nebuvo girdėti.

’ Į kambarį įslinko ryto prieb- 
lindis. '

Vertė Jaras,

ROCHESTER, N. Y. 

Pavyzdigos vestuves.
Buvo vestuvės Juozo But

kaus su p-le Ona Leviekiute. 
Jaunavedžiai kun. J. Kasakai- 
čio surišti neatmezgamu mote
rystės ryšiu rugpj. 17 d. Sve
čiai linksmai praleisdami lai
ką sumanė sudėti auką Tautos 
Fondui. Štai aukotoją sura
šąs: Po $1.00: J. Butkus, J. P. 
Levickas, A. Mastauskas, Z. 
Griška, S. Levickas, J. Sinke- 
vičia, M. Levickienė, 0. Pe- 
rėdnikiutė. A. Sinkevičia ir A. 
Kuliesas po 50c. J. Levickas 
ir V.-Viezalis po 25c. Viso $9.- 
50. Šitie pinigai perduoti vie
tiniam Taut. Fondo skyr. iždi
ninkui . K. Andriuškevičiui. 
Linkima jaunavedžiams 'ge
riausios kloties ir gero sutiki
mo.

j: p. l.

no darže. Tai labai graži vie
ta.

Komitetas darbuojasi, kad 
prirengti visokią įvairiausią 
daiktą, visokią smagią pasi- 
bovijimų dėl jauną, seną ir ma
žą. Visiems bus indomu pama
tyti ir linksmai praleisti tas 
dvi dieni,

Tiesa, ir kitais metais būda
vo bazarai, bet šįmet bus vie
nas iš dailiausią ir geriausią.

Tai-gi lietuviai katalikai y- 
patĮugai, kuriems rupi bažny
čios ir tikybos laisve meldžia
me koskaitlingiausia atsilanky
ti ir prisidėti prie mūsą ren
giamo bazaro.

Kviečiame visus “Darbinin
ko” skaitytojus, kuriems ne
toli ir iš apielinkią miestelių, 
kaip tai: E. St. Louis, Collins- 
ville,, Madison’o, Granite City 
ir kitur. Visi būsit pilnai už
ganėdinti.

Kom. K. V.

ST. LOUIS, MO.

Šv. Juozapo parapija pasek
mingai gyvuoja.

Jau keli metai praslinko, 
bet aš atsimenu, kaip šiandie, 
kada šv. Juozapo parapijonai 
turėjo savo pirmą susirinkimą 
kaslįnk nupirkimo nuosavios 
lietuviams bažnyčios. Atsime
nu dėlto, nes ant to susirinki
mo buvo visokių nuomonių 
žmonių. .

Vieniems rūpėjo staymas ba
žnyčios, kitiems-gi jos griovi
mas, ir tame žinoma, buvo ga
na daug ginčų. Ir tie ginčai 
taip man įpuolė į galvą ir atsi
menu iki šiai dienai.

Tie žmoneliai, kurie buvo 
didžiausia priešingi įsteigimui 
lietuvių katalikiškos bažnyčios 
St. Louise, šiandie vargsta vi
sokių nelaimią suspausti. O 
kurie įsteigė tą bažnyčią, auka
vo savo sunkiai uždirbtas cen
tus, tie šiandie ne tik ką nėra 
biednesni, bet kur-kas laimin
giau gyvena ir turi daugiau iš
tekliaus už anuos skūpuolius, 
kurie nei cento nedavė ir da ki
tus atkalbinėjo tvirtindami, 
kad SteLouis’e bažnyčia nega
lės užsilaikyti. Bet ačiū Die
vui jų tvirtinimai veltui, žėd- 
ną metą apmokama tūkstantį 
skolos ir jeigu Dievas padės ir 
toliau taip, tai ūmu laiku išsi
mokėsime. O bedievių, soeija- 
Iistų susukti biaurūs lizdai jau 
baigia irti ir gal . greitu laiku 
užsibaigs. , ' • ■

Ypatingai, parapijai sekasi 
dielto, kad'mes turime gerą ir 
jdarbštų kleboną gerb. kun. Vit
kų. Taip-giLparapijpskonute- 
tas ir-gi labai pagirtinas. Visa
dos sutartinai su klebonu dar- 
buojasi parapijos naudai..

Dabar yra rengiamas didelis 
bazaras arba fėrai, kurie į- 
vyks pirmą te antrą dieną rtig^ 
sėjo^.Bteridėą nedelioj po pie- 
tą te baĮgsią pąnedėlio vakarė 
Darbo Dienoj . Baiatas bus

_ ‘ sesu
tės, budriai pamąstykite, ką 
darote! Išnarpliokite žabangus 
alkolįo, pažvelkite i kruvinas 
ašaras jūsų brolių, sesučių, iš
blaškytus Rusijos tyruose, kai
zerio geležine letena prispaus* 
tus?* Šis teį laikas nusižemi
nęs maldauja jūsų pagelboe; 
ausis atidarykite, rankas išties- 
kitėį "o amžinoji garbė jus lau
raisapvainikuos -

Apie itemuosimk

Kalbėjau apie suaugusiuo- 
sius. Reikia nepamiršti nei 
jaunimo. Yra tai pumpuras, 
kuris netrukus išskleis savo 
gražius žiedus ant tautiškos 
dirvos, bet klausimas arir su 
tokia pat nauda, kaip ją pra
nokėjai t Aprūpinimas pri
klauso tėvams. Kaip, žygis, ne- 
retkarčiais pasitaiko biaurūs 
apsireiškimai... Nesant prie 
kasyklą dirbtuvių, auginamos 
mergaitės būna tėvą/ ypačiai 
motiną raginamos tekėti, net 
trylikos, keturiolikos metą am
žiaus, o ypatingai už tą jauni- 

. kią, kuriuos motinos globoja 
arba myli. Mergaitė purtosi, 
verkia, kad permaldavus mo
čiutę. Dažnai negelbsti. Ište
kėjus pametą vyrą, arba bėga 
nuo tėvą ir kaip žygis papuo
la į ištvirkimo urvus. Taip 
skaistusis jaunimas kaip muse
lė Smetonoj ir nuklįmsta — am
žių užbaigdamas. Nesistengia 
prieš dukrelės subrendimą pra
mokanti reikalingą darbą ir 
gaspadinystės priedermių, kaip 
lygiai ir motinystės prieder
mią. Turtingesnieji jaunuoliai 
turi pas motinas pirmenybes, 
o dukterį priskaito į eiles pa
skutiniąją. Koks-gi gali būti 
porystoj gyvenimas, jei močiai 
tinka, o duktė purtosi; ar vė
liau ar ankščiau ašaros. Mo
čiute, kaip tu nemylėsi savo 
žento, vis-gi ne tu, o dukra su 
juo turės gyvent. Todėl leisk 
subręsti, išaugti savo dukrai, o 
paskui išmintingai duok pata^ 
rimus už ko tekėti.

. . i

kak buvo geresniame padėjime. 
Bet toji moterį dr-ja per susi
rinkimą nutarė nesidėti. Tai
gi vestuvių nebus. Kliubas 
tuom buvo pagarsėjęs, kad bu
vo pakvietęs į prakalbas tau* 
fos išgamaą kurie niekino lie
tuvių tautą, papročius, tikybą, 
veikėjus. .Todėl, katalikai ne
pavydi kliubui laimės nueiti i 
Markso karalystę.

Kai cicilikai ir^progresistai 
smunka tai katalikiškos orga
nizacijos labai kįla. Bujoja 
LDS. 56 kp. ir Moterą Sąjun
gos 45 kp. Nepraeina susirin
kimo, kad neprisirašytą naują 
narią.

Jaunimo čia nedaug tėra. 
Vieni- tik bolę lošia, o kiti ir 
gerais darbais užsiima. Vienas 
vaikinas, didelis cieilizmo ša
lininkas naktį iš rugpj. 2 į 3 
buvo peršautas ir dabar guli 
Marlboro ligoninėj.

Progresistai- šiemet dar pasi
žymėjo piknikais. Nedėliomis, 
kada padorūs žmonės į bažny
čias eina, tai progresistai su 
alaus bačkomis važiuoja už 
miesto baliavoti. Bačkutes be- 
tuštydami šneka apie gerus lai
kus, kuomet cicilizmas ateis, 
kuomet taip čia dėsis, kaip pa
laimintoj Rusijoj. Kada jiems 
pinigą pristinga, tai stovėda
mi ant gatvių kampą šunų ro
les lošia—loja į praeivius. Lie
pos 14 d. Jonas Taparauskas 
laukė strytkario. Tai socijalis
tai ėmė į jį loti, kaip Lietu
voj pikčiausi Šunes. Būtą il
gai skalinę, bet greit strytka- 
ris atėjo. Teisybė lipant ka- 
ran nesiekė, kaip pikti šunės, 
kąsti į kulnis, bet turbūt tik 
todėl, kad bijojo kitą žmonią.

Žodžiu sakant progresistai 
atprogresavo prie to, prie ko 
juos vedė šlamštai, šlamštą re
daktoriai ir cieilizmo mokslas.

Pakeleivis.

tų ištyręs dalyką, tai Wų M* 
nojęs, kad teisme lifidytejai 
pripažino, kad socialistai pa
skyrė 14 ypatų nužudyti mane. 
Todriųm^ kad norėjimas 
nužudyti ypatų nėra menkas 
dalykas. Žinoma, kad socialis
tai nenori prisipažinti, kad 
jie tą norėjo padaryti. »

_ R.Stanislavičte.

HUDSON, MASS.
Kaip progresuoja katalikai ir 
kaip nuprogresavo cicilikai.

Trys metai atgal žmonės čia 
buvo taip cicilikų aptamsinti, 
kad apšvietus bijodavo, kaip 
ugnies; šlamštai buvo . taip 
prasiplatinę, jog geriems raš
tams nebuvo vietos. Būdavo, 
kad jei kas skaito padoresnį 
laikraštį ar knygą, tai turi tą 
daryti pasislėpęs, nes kitaip 
būsi paniekintas, tąmsūnu iš
vadintas. Be paliovos čia lan
kydavosi visokią cicilikiškų 
spykięrių, kurie cicilikizmą 
aiškino ir apie žemiškojo ro
jaus atėjimą skelbė. Tai su
kvailinti žmonės atiduodavo 
paskutinius centus,, kad tik jie 
veiktų ir greičiau žemiškąjį ro
jų įsteigtų. Tuomet tie vado
vai ištikro gyveno, kaip že
miškame! rojuje. Bet dabar jie 
pajuto, kad ši žemė yra ašarų 
pakalnė. Laikai atsimainė, ją 
gadynė pasibaigė.

Tai-gi du metu atgal čia ė- 
mė apsigyventi apšviestesnių 
katalikų ir jie pradėjo versti 
gyvenimą į gerąją pusę. Jie 
ėmė drąsiai stovėti už katali
kybę, ir tautybę ir ėmė rūpintis 
apie rengimą gerų prakalbą. 
Jie ėmė drąsiai rodytis.su ka
talikiškais raštais ir rodyti 
žmonėms kas bloga ir kas ge
ra. Žmonės pradėjo protautiir 
prisįžiūrinėti arčiau ir supras
ti geriau cieilizmo skelbėjus. 
Erne išvysti, jog tai tikri vil
kai avies kailyje. Tai-gi ir 
pasviro Hudsono lietuvių gy
venimas į antrąją pusę.

Dabar cicilikų šlamštams 
nėra čia vietos. Jau cicilikai 
verkšlena po savo šlamštus, 
kad “progresyvnškiems” kal
bėtojams kelias uždarytas. Tai 
veik teisybė. Štai nesenai jie 
bandė turėti prakalbas. Par
sigabeno NeviackąiŠ Worces- 
terio. Kaipo reporteris nuė- 
jauteaš. Salė mažiukė, besą 
su komitetais ir kalbetojum 19 
ypatų. Iš to aišku, kaip.cicili
kai nusmuko nuo koto., Svieto 

. .lygintojų pulkas visai susmu- 
yiuasis Šių dieną . laikas į tas ko. Tas pat dedasi su Kliubu. 
apuvaiginteB naims šaukiau Kliubas ketino apsivesti su iJ

EKBORT, PA.

Iš angliakasių gyvenimo.
Kai atvažiavau Pennsylvani- 

jon, kalnuoton apygardon, tai 
keletas keistų apsireiškimų 
lenda akysna. Palei Pittsburgh 
randasi daugybė mažučių mie
stelių, daugiausia anglių ka
syklos. Uždarbiai pelningi, 
gaunama nuo $85.00 iki $160.00 
į dvi savaiti. Nėra šičia kam
pelio, kad nerastumei lietuvių; 
kaip lygiai, nėra mažiausios 
kolonijos be “špykyžės” (slap
tas urvelis svaigalų). Kad ži
notumėte skaitytojai, ypač chi- 
cagįeČiai, kaip tie urveliai uo
liai yra lankomi! Tiesiog ste
buklai. Keliauja žmogelis iš 
kasyklų nuvargęs, susitepęs, 
juodas, gal manysite namon 
— ne; stačiai į slaptąjį urve-' 
lį. “Susistiprinęs” neretkar- 
čiais krivuodamas traukia na
mon, nelyginant, kokis valdy- 
mierius, kepurę pakreipęs, joj 
kabo “gviždė” (lemputė). Pa
rėjęs sušunka: “

“Duok vandens pavėla
vau!..”

“Ignai, tu paduok ir nugarą 
numazgok tam latrui — prisi
lakė biaurybe.”

Pažvelgk, kode! burdingie- 
plauna gąspadoriaus -mk 

garą ^Mat gaspadinėlčs gal
vutė sunkiai pakeliama nuo pa- 
duŠkos, rudis pilamas pilvan, 
pasklido te nuslimpino galvon, 
kurią slegia nemilaširdingai 
žemyn. Prisimena patarlė: 
Puodas puodą vanoja, Pa" 
žvelgk abu suodini.

Patyriau vieno mažučio 
“Įdubėlio” atskaitą vieno mė
nesio. Įplaukė $900.00, kostu- 
męrių turi nedaugiau kaip 20, 
o kur urveliai, kiek dolerių 
juose paliekama. Primink a- 
pie Tautos Fondą, apie gelbė
jimą nuvargintos Lietuvos. 
Tartum kurčiai-n^byliai. Kru-

HARISON IR KEARNEY, 
N. J.

d. rugpj. Neprigulmybės 
jo 18 skyrius surengė pra

kalbas ir buvo pakviestas Dr. 
J. Šliupas. Nieku naujo nepa
sakė tik tą patį, ką jau pas 
mus kiti kalbėtojai senai aiški
no ir "baigdamas savo prakal
bą pasakę, kad kataliką visuo
menė, kaip tai kunigija reika
lauja karaliaus Lietuvai. Sa
kėj kad čia priorganizuoja ka
talikai visokią dr-jėlią ir yy- 
čią, kurios nieko nesidarbūo- 
ja dęl labo Lietuvos ir užbai
gė su tuom prakalbą neišaiš
kindamas, kaip ir kur reika
lavo katalikai karaliaus ir ko
kiu būdu vyčiai nesidarbuoja 
dėl atgavimo Lietuvai nepri
gulmybės. Taip-gi nepaaiški
no kur ir ką nuveikė laisvama
niškosios dr-jos. Tegu Šliupas 
paaiškina, kur katalikai bal
savo už karalią.

Štai ką pasakojo.
Savo virškinimą pagadinau 

galutinai) valgisveikė, kaip 
nuodai, užkietėjimai vargino 
mane,, o atsikėlęs rytais jaus
davau palinkimą grįžti atgal - 
lovon. Kentėjau nuo nemigos . 
ir dėlto visuomet buvau nuo
bodžiu. Daug pinigą išleidau 
gydymuisi, bet viskas buvo 
veltui. \

O DABAR PAŽIŪRĖKITE 
ĮMANĖ. -

Ar jums teko matyti kada 
nors tokią aiškią permainą! 
Ar žinote, kas man prigelbėjo . ’ 
išsigydyti? AŠ jums pasaky
siu ; tai PARTOLA išvijo nuo- . 
dus iš mano vidurių, išvalė 
kraują ir privedė prie sveiko 
stovio. Manąorganizmas svei
kas ir normaus.

Stojau nauju žmogum ir pra
dėjau stebūldingai uždirbti ir 
pasidariau linksmiu, kaip se
niau ir laimingu.

Už tą visa dėkoju Partolai.

PABANDIKITE JUS IR 
BUSITE LAIMINGI.

Partola rekomenduojama ir 
parsiduoda didelėse dėžėse, 
kainuoja tik $1.00. Vienos už
tenka palaikymui sveikatos 
čielos šeimynos trims 
siams.
die.

Užsisakykite

Dykai.
Siunčiame dailią ir naudingą 

dovaną kartu su Partolos už
sakymu.

APTEKA PABTOSA, 
160 SecondAve., 

New York, N. Y. Dpt. L. 3.

CHESTER, PA.

Laikė Konferencijas pas mus 
kun. Dr. Maliauskas per visą 
savaitę nuo 11 iki 18 d. rugpj.

1. — 11 d. rugpj., nėdėlioj 
kalbėjo: Ar Kristus buvo Die
vu.

•pavyto toiai

BINGHAMTON, N. Y.
Socijalistų išsiteisinimas.

„ “Naujienos” 189 numeryje, 
12 d. rugpj. 1918 m. patalpino 
korespondenciją kokio ten “A. 
B. Vargšo,” kuris rašo, kad 
‘Darbininkas’ patalpino ‘biau- 
rų šmeižtą” Jis sako kad 
“Nei LSS. 3 kp. panašių nuta
rimą darė, nei kalbamasai 
Venciunas pasakojo ką pana
šaus teisme.” Tai-gi, nors ne
galima . dažinoti ar LSS. 33 
kuopa dare tokius nutarimus 
dr ne bet vis yra žinoma, kad 
teisme trys'liudytojai pasakė, 
kad ** yra susitarę 14 ypatų iš 
socialistą, kurie susitarė nu
žudyti Stanislavičią. ” Ir Šitas 
Vinckūnas sakė many kad aš 
negyvensiu ilgai*.. Teisme žino
ma, kad Vinckūnas nepripaži
no, kad jis norėjo nužudyti ma
ne, bet buvo pripažintas 
‘‘guilty—kaltas ir nubaustas 
10 dieną kalėjime.

Dartoliaus “Naujienos” ra
šo: “Stebėtis reikia, kadi iš ši
to menko dalyko Tėmytojas 
padaro tokį kiaurų, šmeižtą* 
Bet dar daugiau reikia stebė
ti^ kad ‘Darbininko’ redakto
rius, neištyręs dalyko. tekį 
kiaurą Šmeižtą deda laikraŽ- 
tin?* Matyt^d te nNaujte* 

i ną” redaktorių* pate neištyręs

2. —12 rugpj..: Bedievią se
kretai viešai išaiškinti.

3. — 13 d. rugpj.: Tikėjimo 
pamatai ir jų stiprumas.

4. — 14 d. rugpj.: Bedievią 
pastangos atitraukti žmones 
tikėjimo.

5. — 15 d. rugpj.: Baisybės 
Surengtos katalikams.

6. — 16 d. rugpj.: Kas nai
kina mūsą tautą ir sveikatą.

7. — 17 d. rugpj. atsakymas 
į klausimus.

8. — 18 d. rugpj. nedėlioję 
atlaikė sumą ir baigė savo kon
ferencijas apie auklėjimą vai
ką.

Gaila, kad buvo labai dide
lis, karštis, tai nelabai daug 
žmonią lankėsi. Bedieviai ir 
cicilikai, taįJąnkėši visais va
karais. Stengėsi gauti $1.000 
nuo kun. Dr. Mailausko, norė
dami sumušti, gryną mokslą, 
bet ant galo kaip teikia paim
ti $1000.00, tai visi cicilikėliai 
ausis nuleido, net ir savo rašto 
nebesuskaite.

Chesterietis.

“ŽINYNĄ” 1918 m.
Žinynas turi suvirŠ 250 pus

lapių. Atspausdintas ant ge
rospopieros ir Visuomet bus 
naudingas informacijoms. Ne
lauk ilgįaus, negali'netekti ir 
tuosyk tai kaput Knyga iri 
istoriška te ko ilginus įą Iriky* 
Bite, tuo bus vertesnė.

Atspausdinta 1000 egzote .r. 
jau neperdaugiausia liko. Pa
siskubinkite.

Užsakymussiųskite Mūo; ad-

ŠUNYNAS,”
South Borton,

1»

rodytis.su
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... _ Įl<iauksoriškądarbą.LiudVikas
,. pasigenda S<t Bostoųfeihų. gi^įag^ 62 Hudson, Ave.> Bro- 

Visienas gerai zmomas-p.’Jo.-] o]riyių N. Y. 
nas Ramanauskas rašo, jog pa-1 . ’ " 
sigenda žinių iš So, Bostono.
Šašo, jog mažai kas jam te-lšV. BALTRAMIEJAUS DRAU- 
rašo. Pasigenda So. Bostono GIJOS VALDYBOS ADRESAI? 
merginų. Todėl teatsimena So. | ’' AVAUKEGAN, TrJ. ’
Bostonietės apie jį. Be to ra- [ 1 . . ‘
šbLoticįerystėsmokslas pųiMMr 
sekasi. ^fedfe^Kaipsutversi-

. te lietuvių fegijoną, tai ir aš VICE-PIRir.31-Skirius, _ 
būsiu prisirengęs jam vadovau-l 911 —8-thSt 
ti.” Jo adresas: Student John prot. RAŠT. S. Gadmkis, 
J. Roman 2-ndCo., E. O. T. C.p 
CampHumphreys, Va.

. „ - Sugrįžo subatoj. Canibrid- 
ge’io iietuyių klebonas kun. 
P. Juškaitis iš .Baltimorės su
grįžo subatos rytų. Jisai šei
niuose turėjo didelį pasisekimų, 
nes Moterų Sų-gos Seimas iš
rinko garbės nariu, o mokslei- 
vių esimas išrinko savo organo 
redaktorium.

Užsiregistravo 150.000. Pe
reitų subatų Bostone jaunikai
čių užsiregistravo apie 150.000 
Žydai tų. dienų nesiregistravo. Į 

. Pagal žydų prašymų jų regis- 
-tracija atidėta ant panedelio.

R.

«
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pardavėjo gabumusir gryną 
rekordą. „ žmc^us
gali misi jungti ant viao gyve
nimo su augančia Massachu- 
setta VaMijos korporacija. Pui
ki ateitis. Kreipkitės asmeniš
kai, Srba laišku (angliškai) 
įas MR.-W.tL.
te st., Room 210 Bostųn, Mass.)

* . u. • I.< . |
ĮBĮiia^ .1.1 I „I"| I : -W.< ■ I

ZDASKUTYKLt (B s r b e r 
s lt o p) bu 3 krėslais, ir viekas 
gerai įtaisyta sulig šių dienų. 
Parduosiu už $100. Atsišauk!

* Fistorino,
168 ISt., So. Boston, Mass.

GERIAUSIASGRABORIUfiT 
fe —. ' 1

BALSAMU0T0JA8. f 
S. BARASAVIČIUS. -■

AŠ patarnauju ne tik So, Bos
tone, bet lygiai važinėju fe į kitus 
miestukus. •’ , .

Mano įkainos už palaido jimą la- 
bai'prieinamos; suaugusiems nuo 
$^0,00; mažiems nuo $15.00, 

\ Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kviętkas), Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir iŠ tolįaus atvažiuoti, ’ 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.

•Jeigu jūs kas siųstų pas kitą 
grabęrių, tai pirma užeikite pas 

jhąne dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonuoki- 
te: So, Boston 1052—W.

. S. BARASEVIČIUS, 
OFISAS: 808 Broadway. So. 

Boston, Mass.
GYVENIMO VIETA: 287 D St, 

So. Boston.

PO GLOBA MOTINOS 1VA 
VALmotADOOL

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. — T. Aimenakienė, 

359-Fourt^i St. -
Viče pirm. •— P. Giedraičiutčj 

103Sixth Št,
Prot. Sekr. — M. Morkūniutė, 

\12LarkSt-
; Fin.Sekri — A. Lukalevičiutė, 

377a Broadvray,
Iždininkė M. Mačiulfutį f 

' 42 Silvėr St, J. .
Kasos glėbė jai: E, Plevokienė,"' ? • 'j 

M. Stukienė. ‘ ’
Marialka O. Mlzgirdienė. , 
Board direktoriai: M, Žilina-

kienė, P. Venięnč, V. SbngaiHc- 
nė,A.KasinskaitSir X ČOairiė* 
ni. » ■

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

antrą utarininka kiekvienomė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv, .

ĘElKALAUJAMEbučerio, 
kuris būtų atsakančiai apsipa
žinęs su tuo darbu. Atsišaukit 
i Cambirdge’io Lietuvių Ko
operaciją, 39 Poriiahd _St.> 
Cambridge, Mass. •

Ieškau Juozo ir Antano Lu
koševičių, pirmiau gyveno Chi- 
cago je, dabar nežinau kur. Jie> 
yra iš Kaimo gub.^ Rasenių pa- 
vieto,zPajuros sodžiaus.,

Agota Kaminskaite,
83 Elmwood avė., 

W. Lynu, Mass.

PIRMININKU Y, J. Kudirką 
ST Frtmkmi/lt, Norvood. M«to. 

VICB-PmM. — V. VarMąritoltfi, , 
Mt, So. Itoatęn, Ma«. 

RAiTININKAB Ju J. Navicku 
SB H«atotf Avt.; Norvood,^ Masa. 

KASIBRHJS—• M. Abračinakaa, 
187 Arato St, Montėlto, 

KASOS GIXWM:-r Oi ’Nevulhltū, 
M ChapoU Sf., Nonvood, Mass. ir 
A Roieniukū, 148 Ames S t, Mon- 
tsilo, Ma»a.' .' ■ :

AKINIU KRAUTUVE
_ , _ Prirenka fe autaiscf akinius ge*'

* ri I riadria tik paa re^trUotus &>to 
VISVOMET TEISINGAS t^etrism ; c

IR ATSAKANTIS. ; r James Conroy ir JoBeph Ecker 
“Aš galiu pasakyt, kad ašį Reikale visuomet kreipkitės pas 

esu daug geresnėje sveikatoje į juos. • 
nuo to laiko, kuomet aš pra- Į 
dėjau vartoti Trinerio Ameri
konišką Kartaus Vyno Eibarą. 
Aš vargiai ‘ tcišlipdavau iš lo-į t
vos,-mano alkis visai buvo pra- / į^ 
žuvęs ir aš visai mažai tegalė-; 
jau miegoti. Tai-gi aš buvau 
nervupta įs turėjau užkietėju
sius vidurius. Aš buvau li
goniu bėgyje 20 metų ir galiu 
pasakyti, kad trinerio Ameri- f 
koniškas Kartaus Vyno EIixH 
ras pailgino mano . gyvenimą Krautuvė adresas : 125 Tre- 
ant dešimts metų.” - mont.St, Boston, Mass prie Park

Taip mums parašė Mrs. Th. st, tunnel arba prieš Bark st baž- 
Bjarson rugpjūčio 12 d. 1918 Į nyčią.
m. iš Springville, Utah. Ir jos _
manymas yra tūkstančių kitų Rhftromą ffainftO
Trinerio kostumerių manymu. unOrttlllS UuįlIOSi
Ir taip yra tikrai: Trinerio Tikką išėjo iš po spaudos 
Amerikoniškas Kartaus Vyno viena iš gražiausių dainų C. 
Elisiras yra atsakančiausiš I Sosnauskio ^Užmigo Žeme.” 
vaistas visose vidurių netvar- Vienas exemplioris 35. c! I- 
kėse: užkietėjime, nevirškim- maut daugesnį skaitlių exėmp- 
me, galvos skaudėjime, nėr- liorių, nuleidžiama didelis nuo- 
viškume, abelname silpnume] šiltis. Reikalaudami adrešuo- 
ir tt. Aptiekose — $1.10. kitę:

Trinerio Linimentas yratas vaistas, kuris kiekvienu btj)imSKIS
laiku esti tikru ir atsakančiu ^22 Dnffield st, Brooklyn, N. Y. 
vaistu. Mėginkite jį dėl reu- ______ ______________________
matizmo, neuralgijos, strėnų . .
gėlimo, iššinėrimo, tinimo i? Nusipirk mosties. 
tt. Aptiekose 35 ir 65c. Per . .. oim.
krasį 45 ir 75c. Joseph Trmer į“ ?T. 
Company, 1333-1343 S. Ash-Į 
land Avė., Chicago, Dl. guBištepkvri^niaj^ą

(Apgarisnimas) I a?

- ■" ......  ’ " .... ■
AUŠROS V. M. D. DRAUGYS-Tdus ttb» il*koi fe piaMina ris# 
TĘS VALDYBOS ADRESAI. Ikins spuoffu nno veido. /Įtaigai 
Pinn. -—Jonas P. Andnulūiu- Įguli siųsti fe sUusųkMnis. 
nas, 20 Pine S>t., Athol, Mass. unira

Draugystės box 191*..... J. RIMKUS,
Vice-pirm. Rapalas Gažimuas p. o. Box 36, Holdbrook, Mass. 

25 Essex St. Athol, Mass. 
Prot. rašt. — Juozas Aidikonis, 

20 Pine Str., Athol, Mass. 
Fin. Rašt. — Vladas Matylis, n

. 387 South St., Athol, Mass. 
Trečias Rašt. — St. Vidugiris, Į 

20 Pine St, Athol, Mass. 
Kasimus" — Petras Paščius, ‘ 

34 Pine St., Athol, Mass.
Kasosglobėjai:— 

Antanas Andriliunas, 
92 Tem St., Athol, Mas& _____ _______* . t ' Į r'--' - * —. - - »

Jonas Stanis, ✓p7- ------- -—- ------- -—

ŽV. ELZBIETOS DRAUGIJOS (ROęHES-
VALDYBOS inKTOAT. TER’ĮOv^^^P^tMS

hIrtfokdcot®. lietuviams.
Pirm. — P. Gelažiūtė, Kas užsirašys “Darbininką’
1 41 Capitol Avė. į ant visą metų, g»us už 60c.
Vice-pirm. — M. Bubenaitė, į vertčs dęvafcų knygomis ir tik 

57 Hudson St. įtruihpanie laike: todel ndids-Rašt.*—H. Valavičiūtė, Įlriibihkite.^

42 Magnolia St. -'ąptifeėtite didelę
Tel. Charter 3466. jnaųdą del savęs ir paremsite 

Fin. Rašt. — V. Smitkus, li^t^]kišką^^udąffe drauge
23 Liberty St. [savo pĖfeą^įją,< nes visas pel-

Kas.,— FP Plikūnienė, nas eis ant parapijos, o ne dėl
103 Bond St. [manęs. Vienatinis mano tiks-

I- las yra, platinti apŠvietą ir do
rą tarp Momų. , .

| ši proga tik vietiniams gy
ventojams.

Juozas S a u n o ra s, 
7 Dudley st, Rochester, Ne Y.

P B AU E ŠIMĄ S.
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materijų, paprastų ir 
vilnonių I. Deitch persikėlę į nau

ją geresnę rietą po No. 40 Harri- 
son ąve., Boston. Senas adresas 
buvo: 149 Dover St. Dabar kreip- 

J kites iiucTądresU: J. DEITCH, 
Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos ; į- I 40 Harrison AveM (kampas Beach 

vairus Ženklairkųkardos, šarpos, antspaudos, gutikučiai * IĮ augŠSiaus ant ■vienų lubų), Bos- 
dėl įvairių^organizacijų'fe susivienijimų^ Išdirbu viską, I i ton, Mąšįį, Tel. Beąch 2954. 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigią^ greit įr sų. dailės |
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar- . 
pę .lietuvių Amerikoje, užtat mūĄ ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jąti UŽgabėdino tūkstančius draugijų.

Naujos Organizacijos reikalaukite probųj senos gi 
prisiųskite save ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M A. NORKŪNAS, (

1115 S. Victoria St.,
N. Chięago, UI.

FIN. RAŠT. — S. Misiūnas, 
817 May St.

IŽDININKAS — J. Dackevičia, 
174 — 10-thSt., >

N. Chicago, III.

“VADAS“ — Lietuvių pabėgėlių 
Rusijoje savaitinis laikraš
tis.
Metams 6 rubliai. Adresas: 

Petrograd, Lermontofski. prosp. 
10, 9.

Paiežkau Stanislovo Zajausko 
paeina iš*Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kurtuvėnų miestelio. Turiu svar
bų reikalą ir prašyčiau kad jis 
pats ar kas kitas praneštų šiuo ad
resu :■

BEREIKALINGAS 
DŽIAUGSMAS.

“V. Lietuvninkų” laiko di
deliu daiktu įsisteigusią So. 
Bostone vasarinę vaikų moky
klą, kur vaikai per vasarą pa
mokinami lietuvių rašybos, 
skaitymo, Lietuvos istorijos. 
Bet juk prie daugumos lietu
vių bažnyčių yra lietuvių mo
kyklos, kur per žiemą vaikai 
lietuviškai mokinami, Chica
go j yra ^didelė auklėjimo įstai
ga šv. Kazimiero vienuolynas. 
Na, o juk tos įstaigos iš “V. 
L.” tik paniekinimus tegirdė-Į 
jo. Na, tai kodėl “Vienybę 
L.’ 1 džiugina So. Bostono mo
kykla! Mes čia pat gyvenan
tieji nieko nematome, kas ga
lėtų džiuginti. Priešingai, šie
met šitoji mokykla daug blo- 
biauėjo, negu pavyzdžiui per
nai. Trys mokytojai biskį pa
mokinę rezignavo. Buvo ir ki-

' tokių negerumų.
Na, o kodėl vis-gi toji mo

kykla džiugina tulus žmones? 
Mat _čia neva visos srovės vei
kia išvien, Sulyg “ V. L. ” taip I 
visur turėtų būti.

Ant nelaimės “V. L.” ir vi
sų jos vienminčių turime pa
sakyti, jog taip neturi būti ir 
nebus. Jei So. Bostoniečiai 
varysis prie pastatymo bendros 
mokyklos, jei tame darbe vi
sos srovės jungsis, tai pada
rys tokią klaidą, kurią anfc 
ščiau ar vėliau labai apgailes
taus.

Jei lietuviai dar neišmoko 
išvien veikti bendruose, poli
tikos reikaluose, tąi kaip jie

PILIEČIAI.
Jei nori tikrų informacijų, ar

ba jei jums reikia rodos, kuria 
'galėtum tikrai. pasitikėti kas-link 
bile kokio kasdieninio klausimo 
jūsų kasdieniniame gyvenime, 
arba reikaluose surištuose su 
darbu arba namų, tai ateik į ofi
są Massachusetts Bureau of 
Immigration, Room 109, Statė 
House, Boston.

Jei nesusikalbi šios šalies kal
boj, tai bus duotas perkalbeto- 
jas, kurs išklausys jūsų reikalus.

Šisai biuras, yra įsteigtas jūsų 
apsaugai, jūsų patarnavimui ir 
mielai suteiks visus patarnavi
mus dykai.

Ateik pats, arba rašyk, kad 
ir lietuviškai, jei tas jums ge- 

i riau į *
į Massachusetts Bureau of Immigration 

Boom 100, Stote Houie, Boitoa

Ona Jaselskiene,
16 Ford St., Gardner, Mass.

. Mes,K Jonas Žemaitis ir Veroni
ka. SabaŠauckiūtė paieškome Onos 
DekeNutes iš Vilkaviškio miesto, 
Suvalkų gub. Girdėjome, kad. y- 
ra vedus ir g^reno Baltimore, Md.. 
Taip-gi Katarinos Batisiutės Su
valkų gub., Antanavo valsčiaus. 
Meldžiame atsišaukti šiuo adresu:

John J. žemaitis,
912 Bank St., Waterbury, Conn.

Tai. So.Bo»ton270
DR.JOBNMicDONNELL, M.D.

Galima itiiMalbttt ir liflavitaiai. 
Ofiso valandos:

Ryt tie iki 9 vai. 
Popiety!. iki 8 

vakarais 6 iki 9 
536 Broadway, So. Boston.

DOVANAI!
Kas užsiraSys pas mane “Darbinin

ką” ant metą, tas gaus dovaną pui
kią knygą su paveikslais didelio for
mato “Clevelando Lietuvių Istorinė 

Tažvalga.” Siųskite S3.00 už. prenu
meratą, o knyga tuojaus bus jusą na
muose.

Ad. Po'gazelskis,
8311 Pulaski Avė., Cleveland, Ohio.

OHIO L. D. S. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRMININKAS — K.“ StupinkevMia, 
Bos 945, Struthers, Ohio. 

jVICE-PIRMININKAS — J. Jonuška, 
2120St C!airave.,N. E. Cleveland, O.

RAŠTININKAS — M. J, Šimonis, 
1604 E. 81-st St, Cleveland, Ohio.

IŽDININKAS — A. S. Vaitkus,
232 Alaska St, Daiton, Ohio. 

IIŽDO GLOBĖJAS — P. Pocius, 
Į 229 So. Main St, Akron, Ohio.
ORGANIZATORIUS—A. S. Kulbickas,

Paieškau Agotos Naverevskiu- 
tes, Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Mikališkių vaisė., Serginės 
kaimo. Ji pati ar kas kitas, atsi
šaukite šiuo adresuBussia, Gor. 
Kostroma, Nižnii Naberežnii Gos- 
pitaį No. 18, SilvestrasKaspara- 
vičius.

IEŠKAU VIETOS UŽ ZAKRI
STIJONĄ. Esu gerai prityręs ’ 
prie tokio darbo ir turiu paliudi
jimą. Nuo kariuomenes liuosas.: 
Jeigu kam iš gerb. klebonų reikė
tų, meldžiu rašyti šiuo adresu:

Jonas Leknickas,
797 Bank St., Bok 146, 

Waterbury, Conn.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriauBiaiB prietaisais, bu 

naujų išra imu. 
~Visą darbą gvarantuojame.

DR.W.T.REILLY
469Bmdway,So. Beitu,Mus.

PBK DOBCBSmOt Bf.*
Valandos 

nuo 9 vai. rito 
iki 8 tai. takas*

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINESDR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.

PIRMININKAS — M. žioba,
4 LevantSt.,Dorchester,Maea. 
Telphone: Ilorcester 6973-—W. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 Wlnfleld St., So. Boston, Mase.

I PROT. RAST. Jonas Glinecklz,
282 Sllver Str., So. Boston, Mass.

II PROT. RAST. — Marijona Brikaitę
210 Silver Str., So. Boston. 

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 
280 Flfth St, So. Boston, Mase. 

KASIERIUS—Andriejus Naudžiūnas, 
16 Winfield St,-So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Jonas Urbonas, 
145 Silver St., So. Boston.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugpjūčio 18 
dieną.

/

l

LIETU VISEGTOGRATAS 
Ar tūri savo didelį p«v«ik>]ąY 

Jeigu ne, , tai 
ateik. Ir nmtitrauk pase tralno 
imhinat ir gaoaL rieūe dkkd| ar*. 
tistiSkai pėdarytą pavalkiIi visid

Talpai noriatlaiaokytla to aatn 
ta gaU atflžaukti :

>. J. DRIZ4,
89980.9MSŽ,Pfe

Paieškau Stepono Narkaus, pa
eina išPikielų parap., Telšių pa
vieto, aKuno gub. Pirmiaus gy
veno Chicago, UI. Taip-gi sesers 
Pranciškos Rapalaitė iš . Kaimo 
gub., Žemalės parap. ir sodos. Ir 
brolio Severino Gurauskio, Židi
kų parap., Telšių pav., Kauno g. 
Malonėkite jie patįs ar kas kitas 
atsišaukti šiuo adresu :

K. S. Rapalas,
50 Savvtell avė., BroCkton, Mass.

['TT

TĖMYKITE!-
Gera proga pradėti biznį su 

gali tikėtis pasekmingai išvien | mažais pinigais ir~ nemokan- 
veikti ypatingame darbe, to-/" 
kiame kaip auklėjimas, kur 
katalikai iš principo negali 
bendrai veikti. Ar-gi “V. L.” 
nieko negirdėjo apie tą garsų 
pasikalbėjimą tarp laisvama
nių ir katalikų inteligentų 
“viename didmiestyje?”

' So. Bostoniečiai jau yra iš
bandę išvien veikti su ^tautie
čiais” viename kultūriniaihe 
darbe. Tai buvo steigimas , 
laikraščio (“Ateities”). JeiĮ 
So. Bostoniečiams anoji pamo- Į 
ka buvo permaža, tai, jei ry4 
šis bendrai steigti mokyklą, tu
rės didesnę, užtad pragaištin-į 
gesnę pamoką, negu steigiant ! 
“Atęitį.”

čiam vesti biznį. Nusipirk bo- 
linę (Pool Room) tai galėki 
daryti lengvą pragyvenimą ir 
be galvos sukimo., Penki sta
lai, parsiduoda lietuvių apgy- 
ventoj vietoj. -Savininkas ei
na į kitą pramonę. Visai pi
giai parsiduoda. Atsišaukitėl

248 Vėrnon Street, 
Worcester, Mass.

k
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PARSIDUODA FARMA 45 ake-|
. riai Žemes, 6 karvių, 1 arklys,, 79 

vistų, 10 kiaulių. Didėlis plotas4 
žemės užsod-yta bulvėmis, kornais l 
įr kitokiomis daržovėmis. Parai-Į 
duos visai pigiai. Visai arti sto
tis, krautuvė, krasa įr kitos rei
kalingos'vietos. Labai patogi vie
ta gyvenimui. Atsišaukit tuo jaus J 
( ZIGMAS MARTUŠIS, 
Box 28, Princeton Depot, Mass.

; REIKALINGA išsilavinusių 
merginų siuvėjų prie elektros 
jėga varomų mašinų, Užmo-I 
kestis užtikrinta beriųiokinantt 
ir darbas atsakantis. Atsišau-I 
kitę tuojaus. Empire Mfg. Co., 
įjMuupBs JuJMSijr ir w*

Draugijos Tėmykite!
• V ’ . “

D. L. K. KEISTUČIO DR-J0S 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
MHMININKA8—Jonu Idon.viaM,

122 Bowen St.,.8o, Boston, Mm. 
VICE-PIBM. — PranM Tulolklz, 
k 190„BoVen 8t, So. Boston', Mua. 

PROT. RAŠT.—Juozapas Vlnkevlčiua, 
147' W. 6-th St, So. Boston, Maas. 

FINANSŲ RAŠT. — St Noreika, 
105 Silver st, S. Boston, Mass. 

KASIERHTS — Andriejui Zalleckaa, 
244 D Str., So. Boston, Mass. 

MARŠALKĄ — jnaHnaa Tulfilkil, 
180 Bowen St. So. Boston, Mm 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos- 

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mus. 
Malonėkite risi ateiti fe daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.

Tikra medikališka atydą gali pridėti tau metų prie 
gyvenimo fe gyvtnimf prie metiį. ■

ATEIK TUOJAUSPASMANE 
Su bile kokia .chroniška nervųI 
arba supainiota liga kuri reika- 
Jaująt Specialisto patarnavįnąo. 
Ką tamsta, reikalauji, tai tei- 

singaus gydymo. Nei vienas ne-' 
turi tėiw eikvoti savo sveika-: 
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi. 
Tai šaukis tuojaus.

673 Washington Street, 
Seęond Floor. 
Offlce Hours:

DAILY
9 A. M. to 8 P. M. 

SUNDAYS
10 A M. to 2 P. M. 
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DR. F. MATULAITIS
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Ofltoadyaoa Gydą vMto H«aa
14 P. M. 74 P. M. Prataria Ariniu.t r

419 BoylstoMStrBestMrMufc

Paieškai! savo mamos Onos 
Krailienės, kuri mane palikot 
mažutytę 5 metų. Paliko ma-s 
ne siratą prie tėvelio, o pati iš
važiavo į platų svietą. Pasiė-?i 
mė su savim ruskį vaikiną, o ji- 
nemoka ruskai šnekėti ir neži
nau, kaip , jinai susikalba sų~ 
juo, o ąš biedna sirata verkiu1 
kas diena ir prašau savo ma^ 
mytėsf “Sugrįžk pas mane,”; 
aš laukiu labai ir esu pasiilgus 
si, o gal kas kitas žinot. Duo
kit man žinoti kur mano ma
mytė yra.

AnelijaKirailyte, 
•87 W. 7-th-st.f S. Boston, Mass.

Paieškau. savo brolių Kazio,1 
Jono,- Petro ir Adomo. Kilę 
ii Vilniaus gub., Trakų pav./ 
OnušiŠkio vai, Žinančiųjų a- 
pie juos meldžiu pranešti. Gir-’ 
dėjau,) kad gyvena E. Cam- 
bridge, Mass. Adresas: 
‘ Stanislovas MikolkeviČius, 
223 Wilbur st.> Scpanton, Pa.

1

REIKALINGA tuojaus agėh- 
tų pardavinėti “Darbininką’’ 
pavieniais egzemplioriais. Duo
dame gerą atlyginimą* Atsi
šaukite į

[y
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■”K - DlCktnian

Dr. Ignotas Stankus
1210 S* BrtadSL, Philadelplua/Pa.

Lhtuvii Diktatas ir Chirurgu. : 
Ofiao ValamUil .

. Nua t rito Iki B po pfctu ‘ 
Vakarais, Ęattorga niM* IHtP.M.

_»

LAIME TAVgS LAUKIA!
. Paimk šitą šlubą. .6 Šeimynų 
ant Bolton st, S. Boston, Mass. 
netoli St. Vincento bažnyčios 
įųs$ykūi‘ SavidhW turi“ kitą 
biznį, liepia parduoti ant pir
mo pasiūlymo. Kreipkitės pas: 

A. J. Kupetys, ‘
848 W. imdvray, \ So. Boston.
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J. H. Kenealy, M.- D.

Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 
Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų tikrą fi
zišką stovį fe padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 
vehgk kančių ir netikrumą chirurgijos.

MANOSTEBŽTINASPASISEKIMAS
gydyme ligų, skaudamų fe chroniškų priguli nuo to, 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen
tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidų 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams. z

AB TAMSTA KENTI
Silpnumu nervų, silpnumo užpakalis (nugaros), Užmir

šimo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo, 
Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaidimo, Neaiškaus 
matymo, Silpnumo sąnarių, VotČių, Slogų; Lašėjimo. į 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gęrklM apvilkto liežuvio. 
Šios ir daug Mtų yra pihnas pęrsergėjimas, kad Tamsta 
trotiji savo sveikatą ir pajėgas.

Aš tikras ešu kad daugumas abejoja fe bijo pasakyti * 
; K viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik- 

* ras kuomet atsilahičysi įūri gydytas padoriai fe mandagiai 
fe ką tik man pasakyti dm giliai paslaptyje. Tikrai Teisin
gas, Gerbiamas ir $tikfew į kiekvieną ypatybę fe kuomet ■ 
tu atsilankysi dėl gydymo žinok, kad būsi palinksmintas.

- Mano kainos patarnavimo dėl visų .prieinamos, biedmems 
fe turtingiems. Įtikiu, kad tamsta pasinaudosi šia proga ir 
aš pasakysiu, ar gali, ar. ne atguli savo fizišką stoti.

. Atsnankyk dabar — neatidtifekl , , • -

• : ■ specialistas - .
673 WASHINGTON BTREET, . EOBTON, MASS. 

Anirot duryi nuo Gayity Ttheatre.
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