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Anglijo? darbininkų partija 
išleido naujų manifestų, kuriuo 
pasmerkia taikos išlygas.

Versaliuose didieji fontanai 
tapo atidaryti gegužio 22 d.

Austrijos taikos delegacija 
taikos išlygas gaus ateinantį 
panedėlį.

Amerikos lakūnas Ried, pa
siekęs Azorines salas, vis dar 
teblaukia gražaus oro, kad lėk
ti į Lisaboną.

Persijos valdžia apreiškė, 
jog sutiktų priimti Suv. Valsti
jų globą.Philadelphijoj sugrįžo dar

ban 4000 sustreikavusių laivų 
statytojų. Vokietijos taikos delegacija 

pasikvietė į Versalius Kautsky, 
neprigulmingųjų socijalistų 
vadą.
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kos priekabir], trukdymų ir 
eikvojimų, kad 1920 m. turėtų 
kuomi atakuoti demokratų par
tijų laike prezidentinių rinki
mų.PRAŠYMĄ PASIUNTĖ.

Kardinolas Gasparri vardu 
popiežiaus, pasiuntė oficialę

Jei prez. Wilson aplankys 
Belgiją, grįždamas į Ameriką, 
tai Belgijos karalius ir kara
lienė atvažiuos rudenį į Ameri
ką.

Bulgarijos ir Turkijos taikos 
delegacijos jau važiuoja į Pary
žių. Jau pasiekė Genevą.

legacijos nariui. Kartu pa
siuntė Vokietijos prašymų, kad 
alijantai suminkštinti] taikos 
išlygas.

KAUNAS.
»r»i IM ■■

Gegužio 21 d. Lawrence’o. bendrus kapitalus, 
streikininkai nubalsavo forma- j Jeigu mes sudedame į vieną 
liai atšaukti streiką

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

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITĄ

Robert Lansing, taikos kon
ferencijos delegacijos narys 
nuc Amerikos, sutiko priimti 
audiencijon Amerikos airių de
legatus.
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NEDĖLIOJ, 25 DIENĄ GEGUŽIO, 1919 M.
ŠVENTO JUOZAPO BAŽNYČIOJE, L0WELL, MASS.

Pradžia 7-tą valandą vaakre.
Pamokslą sakys So. Bostono Lietuvių Šv. Petro parapijos^ 

klebonas, gerbiamas KUN. K. URBANAVYČIUS, visiems gerai®, 
(žinomas ir garsus pamokslininkas. Apart kunigų, bus ir sve-g0 
|čių’ vargonininkų, kurie pasirodys muzikoje. Taip-gi dalyvausiu 
[trys crorai: vietinis Šv. Juozapo Croras; šv. Cecilijos choras, 
jiš Lawrence, Mass. ir Šv. Jurgio parapijos choras, iš Haverhill.sg 

Todėl gerbiamoji visuomenė, kaip vietinė, taip ir iš apie-§§ 
linkinių kolonijų, prašoma atsilankyti ant šios iškilmės kuoskait-ES 
lingiausia. • ®

Kviečia visus KUN. S. KUČAS, Klebonas,

Chini jos studentai Tokioj, 
Japonijos sostinėje, parašė sa
vo krauju protestą prie Slian- 
tungo pusiausalio skyrimą Ja
ponijai.

Vokiečių liaudies partija Stei
giamajam Seimui inteikė pra
šymą su daug parašų, kad Vo
kietijos valdžia parūpintų na- 

krūvą įvairius fondus ir įvai-'mus ex-kaizeriui.

Acceptance for mailing at spė
riai rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oet. 8, 
1917, authorized on July 12,1918.”
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Tris kartus savaitėje ... .>3.00 
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“DARBININKAS,” 
242 Broadvay, So. Boston, Mus.

S centai.

Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 

Bosston, Mass., under the Act of 
March 3, 1879.”
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Laimingos Keliones musų delegatui
KĄ JIS TEN VEIKS.

Jonas E. Karosas, keliaująs 
Lietuvon Lietuvių Prekybos 
Bendrovės reikalais, kartu yra 
delegatu Lietuvon nuo Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Są
jungos ir abelnai krikščionių 
demokratų.

Ką Lietuvoje J. E. Karosas 
veiks, kaipo delegatas nuo kri
kščioni demokratų, ką jis pra
neš nuo mūsų, ką mes norime 
kad jis ten skelbtų.

Mūsų delegatas Lietuvoje 
gyvu žodžiu ir tenykštėje spau
doje skelbs, jog Amerikos lie
tuviai krikščionys demokratai 
karštai užgiria savo vienminčių 
programą Lietuvoje. Jonas 
E. Karosas ten apreikš, jog mes 
entuziastiškai remiame Lietu
vos krikščionių demokratų ra
dikali pasistatymą, kaip tas 
apsireiškia jų programe ir bu
vusio ministerio pirmininko Pr. 
Dovydaičio dekleracijoj; jog 
mes apliauduojame jo užreiški- 
mui, kad “Lietuvos Vyriau
sybė pirmiausia rūpinsis

Lietuvos apsauga 
nuo visų jos priešininkų.” Kad 
“vienintelis šiandien visos ka
riuomenės principas — tai tė
vynė gintL”- . Apliand.uoj.ame. 
buvusio ministerio pirmininko 
Pr. Dovydaičio užreiškimui, 
kad “išnaudojimas ir skurdas 
Lietuvoje neprivalo turėti vie
tos,” kad “žemė turi būti tų, 
kas ją dirbs,” kad “tvarkant 
vidaus reikalus vyriausybė ne
privalo žinoti nei partijų, nei 
luomų, nei tautybes, nei įsiti
kinimų skirtumo.”

Toliau Karosas Lietuvos 
liaudžiai skelbs apie tikrą reik
šmę laisvės. Skelbs, jog lai
svė tai nėra atmetimas įstaty
mų, autoriteto, valdžios; jog 
laisvė tai nėra liuosvbė palai- 
duniauti, ištvirkauti, arba 
skriausti bei išnaudoti silpnes
niuosius; bet nurodys, jog lais-

vė yra tai liuosybė doriems do- ATSISVEIKINIMO ŽODIS, 
rais būdais siekti prie savo me
džiaginio būvio pagerinimo, 
siekti prie protiško išsilavini
mo, dvasinės tobulybės ir ne
varžomai praktikuoti tikybą, j 

Karosas skelbs Lietuvos žmo
nėms apie Suvienytų Valstijų 
protingą laisvę, kaip šios ša
lies piliečiai klauso ir gerbia 
savo išrinktą valdžią, pildo jos 
leidžiamus įstatymus. Nuro
dys, kaip didis buvo Amerikos 
piliečių susiklausimas, kuomet 
ji tapo įtraukta karėn. Nuro
dys, kad per tai karės laimėji
mas buvo pagreitintas.

Karosas nurodinės Lietuvos i 
liaudžiai, kaip laisvos šalies; 
piliečiai privalo nuolatai budė- i 
ti, būti ant sargybos, kad gud
resnieji, nesąžiningieji, ištvir-1 
kėliai, drąsūs padaužos neįsiga
lėtų ir paskui išnaudotų, 
skriaustų dorus žmones.

Karosas Lietuvos žmonėms 
skelbs, kad reikia suskubti pa
čioje pradžioje Lietuvos atsta-. 
tymo ir tuoj paimti pramonę ir 
pirklybą į savo rankas, kad už
bėgti kelią kapitalizmo įsigalė
jimui. O kad tą padaryti, tai 
Amerikos lietuviai su kapitalu 

! pg>4yT'''plu p^hnc tglL-nn _
Karosas kels Lietuvos liau

dies dvasią tuomi, kad tūks
tančiai ir tūkstančiai Amerikos 
lietuvių laukia progos gausiai 
sušelpti saviškius Lietuvoje.

Karosas pasakys nuo mūsų, 
jog mes su didžiausiu pasi- 
biaurėjimu girdime apie Lietu
vos dvarponių prielankavimą 
Lenkijai ir apie tų dvarponių 
talkininkavimą tai mūsų biau- 
riai priešininkei; jog mes sto
vime už tai, kad Lietuvos val
džia tuoj konfiskuotų žemes ir 
turtus tų šalies priešininkų, 
kaip tai daroma visose valsty
bėse laike karės.

Tokius ir panašius dalykus 
skelbs Karosas Lietuvoj.

APIE SIUNTIMĄ DAIKTŲ 
LIETUVON.

Karės Pirklybos Bordas pra
neša (W. T. B*. R. 729) kad dėl 
nenusistovėjusių sanlygų Lat
vijoje ir Lietuvoje leidimas iš
vežti prekes į tas vietas bus su
teikiamas tik išimtinuose atsi
tikimuose.

Leidimų gavimas tebėra tas 
pats, kurį Karės Pirklybos 
Bordas išleido balandžio 14 d. 
1919 m. (W. T. B. R. 695). Siun
tė j ai-exporteri ai turi su prašy
mu priduoti visas informacijas 
kokias tik jie turi ir kurios leis
tų Karės Pirklybos Bordui 
duoti ypatingą leidimą.

BAISI NELAIMĖ.
Cedar Rapids, Ia. — Douglas 

Starch Works dirbtuvėj ištiko 
ekspliozija. Apie 30 žmonių 
užmušta, o apie 100 sužeista. 
Nuostolių už $3.000.000.

Ekspliozija buvo labai smar
ki.

Iš Helsingforso pranešama, 
jog Petrograde bolševikai pa
skelbė cyrų mobilizaciją iki 40 
metų amžiaus. Paskelbė rek
viziciją arklių ir ginklų. Kas 
tik priešinsis rekvizicijoms bus 
vietoje sušaudyti.

APIE TAKSUS.
Lietuvių Biuras, (6 West 

48-th St., Nevv York City) iš į- 
vairių vietų praneša, kad darb
daviai pasilaikydami nuo sve
timtaučių taksus neišduoda jo
kios kvitos. Nesenai išleisti į- 
statymai nuo jų to aiškiai rei
kalauja.

Sekantis paragrafas yra nau
jausi s pranešimas iš Internal 
Revenue Bureau Komisijonie- 
riaus ofise ir jame aiškiai sa
koma, kad darbdaviai turi iš
duoti kvitą patįs ir nelaukti 
kad kas iš kur ją prisiųstų. 
Štai kaip sakoma tuose įstaty
muose.

“Darbdaviai, kurie palaiko 
taksus, turi pagal 45 reguliaci
jos, kurio dalį algos jis palai
ko paženklinti ar tai ant išmo- 
kesnių konverto ar kito kokio 
popierio, svetimtaučio vardą, 
dieną ir užlaikytą sumą. Ti’ 
daug padeda pertikrinėjant 
taksų mokesnius, o ypatingai 
padeda, kuomet svetimtautis 
apleidžia šią šalį ir kuomet 
reikia žinoti, -kiek iš jo prigu
li taksų. Tas taip-pat praša
lins vieną ftusiskundimų prie
žastį, kuriems algos yra palai
komos.”

Brolau:—
Kuomet nuvažiuosi į mūsų 

visi] brangią tėvynę Lietuvą ir 
pamatysi tėvynės lietuvių var
gą, skurdą ir ašaras, tark jiems 
nuo mūsų suraminimo žodį, pri- 
duok jiems vilties.

Pasakyk jiems, kad mes jų 
neužmiršome, kad mes juos 
permažai sušelpėme ne dėl to, 
kad jų vargi] neatjautėme, bet 
dėlto, kad karės aplinkybės 
mūsų darbų trukdė.

Pasakyk jiems, kad mes or
ganizuojame kapitalus, kad jų 
skurdo prašalinimų kogreičiau- 
sia ivvkinus. Kad mes orga- 
nizuojame kapitalus, kad juos 

i visliom kuom reikalingu aprū
pinus, l-.ad mes organizuojame 
kapitalus, kad Lietuvos pre
kybai, industrijai ir žemdir
bystei prigelbėjus atsistoti ant 
savistovūs tautiškos papėdės, ir 

i tinkamai išsivystyti. Kad vi- 
’ >i Lietuvoje esanti turtų gami
nimo šaltiniai neštų pelnų ne 
kokiems ten svetimtaučiams, 
bet patiems mūsų broliams ir 
sesutėms lietuviams, kad lietu
viams ateityje nereikėtų basty
tis po^ platųjį pasaulį, kaip ru
dens vėjo nešiojamiems lapams, 
beieškant duonos kąsnelio, be- 
žūvant svetimtaučių bangose.

Pasakyk jiems, kad mes .grį
šime į Lietuvą ir grįšime ne su 
tuščiomis rankomis, vieni par- 
sinešime savo kruvinu prakai
tu uždirbtus ir nedavalgymais 
sutaupytus centus, o kiti sa
vo mokslų ir prityrimus ama
tuose, industrijoje ir biznyje 
— prekyboje.

O tą viską parvežę įdėsime į 
Lietuvos ateities statymą bu- 
davojimą — gal nors tuomi at
siteisime ir atsimokėsime mū
sų prabočių šalelei už tai kų 
praeityje permažai jos reika
lais rūpinomėsi ir permažai tė
vynę mylėjome.

Pasakyk Lietuvos veikėjams, 
kad mes Amerikos lietuviai ka- 
tal’kai esame visi krikščionys 
demokratai ir kiek galėsime ir 
kuomi tik galėsime, remsime 
Lietuvos’ krikščionių demokra
tų partijos akciją dėlto, kaA-įį
kiek mes matome iš Lietuvos 
valdžios atstovų kalbų ir raštų, 
kuriuos randame ateinančiuose 
iš Lietuvos laikraščiuose, tai 
tik vienų krikščionių demokra
tų programas mus užganėdina 
ir mus pilnai patenkina.

Pasakyk jiems, tegul jie rū
pinasi kodaugiausia darbinin
kų būvio pagerinimu, suteiki
mu mažažemiams ir beže
miams žemių, ir suteikimu len
gvomis išlygomis jiems pasko
lų ant tos žemės apsigyveni
mui.

Tegul kodaugiausia atkrei
pia domos į miestų darbininkų 
skurdą ir darbo sąlygas, juo 
darbo žmonės bus geriau aprū- 

T»i pinti, patenkinti, juo šalyje
greičiaus kils pramonė, didės 
šalies turtai ir kils abelnas ger
būvis.

Pasakyk jiems, kad mes A- 
merikos lietuviai tėvynės rei
kalams sudėjome desėtkus tūk
stančių, bet ateityje sudėsi- 
me, jei bus reikalas ir milijo
nus. Pas mus pinigų yra ir 
tik dabar dar pradėta tie pi- 

inigai koncentruoti ir kelti vie-

rių bendrovių sukeltus kapita
lus, tai jau turime kapitalo ar
ti milijono dolerių, d tai dar tik 1 
pradžia darbo.

Taip-pat pasakyk, jiems, kad 
reikalui prisiėjus, ir jiems rei
kalaujant mes pasistengsime ne 
tik Amerikos lietuvių, bet ir 
amerikiečių kapitalistų kapita
lus pakinkyti į Lietuvos atsta
tymo darbą.

Todelei tegul jie žengia į Lie
tuvos visapusišką tobulinimą, 
išvyst joną ir pastatymą pra
monės, industrijos šalių eilė
se, ir tegul visais būdais sten
giasi prie palaikymo ir pakėli
mo darbo žmonių gerbūvio, o 
mes visuomet būsime su jais. 
O taip dalykams susitvarkius 
ir visiems veikiant vienybėje ir 
dirbant kiek tik kas išgali, 
trumpu laiku išvysime, kad 
mūsų tėvynė ne tik laisve, bet 
ir gerbūviu žydės ir pagarsės 
visame pasaulyje kaipo viena 
iš darbščiausių ir gerbtiniau- 
sių tautų pasaulyje.

Pasakyk mūsų tėveliams ir 
motinėlėms, kad mes savo pra- 
bočių švento katalikiško tikėji
mo neišsižadėjome ir su visais 
jo priešais kovojsfcfe kiek tikį notą pulk. House, Amerikos de- 
galime ir jau toje kovoje taip 
išsilavinome, kad dabar mums 
bedievybės pavojus negręsia, 
jau mes jį pergyvenome ir ap
veikėme, jau dabar pas mus šv. 
tikėjimas pradeda užimti sau 
prideramą vietą ir pagarbą 
gauna tokią kaip reikia.

Linkiu tamistai laimingai 
nuvažiuot į tėvynę ir iš ten 
sveikam atgal prie mūsų su
grįžti ir vėl kartu veikti, dar
buotis taip kaip iki šiol kad 
darbavomėsi.

F. Virakas,
L. D. S. Centro Pirm.

PRATŲSĖ.

Alijantų taikos konferencija 
sutiko pratęsti laiką, kuriame 
vokiečių delegacija turėjo duo
ti atsakymų. Vokiečiai to pra
šė, sakydami, jog negalį iki 
paskirto laiko duoti atsakymą. 
Vokiečiai turėjo duoti atsaky
mą pereitą ketvergų. Dabar 
vokiečiai atsakymą turės pri
rengti iki gegužio 29 d.

Tuo tarpu Vokietijoj tebeina 
protestai prieš aštrią taiką ir 
grumojama, jog po tokiomis 
išlygomis negalima pasirašyti. 
Todėl talkininkų okupacijos 
kariuomenė sujudo. Prisiren
gė bile ką daryti sulyg paliepi
mo. Gatava žengti tolyn į 
Vokietiją.

DAVĖ NEMALONŲ 
KLAUSIMĄ.

Alijantai paklausė Šveicari
jos ar ji sutiktų padaryti di
desnę blokadą prieš Vokietiją, 
jei to kartais reikėtų. Tokis 
klausimas Šveicarijai labai ne
malonus ir visi laikraščiai ra
šo, kad tai varžymas teisių 
mažųjų tautų. Alijantai tą 
klausimą davė dėlto, kad tas 
gali prireikti, jei Vokietija at
sisakytų rašytis po taika.

Anglijos laikraštis Daily 
Mail, kurs buvo paskelbęs, jog 
išmokės $50.000 pirmam lakū
nui per Atlantiką, paskelbė, jog 
tų sumų išmokės Haivkero ir 
Grieve ’o Įpėdiniams. Hawker 
ir Grieve pirmi bandė perlėkti 
per Atlantiką, bet žuvo.

buržujum.” Aš noriu pri
dėti tik štai ką: dabar kaimo 
gyventojai lengviau atsiduso ir 
žino, kad tai mūsų kariuome
nės nuopelnas. Tai-gi reikė
tų atsiminti geradarius ir au
koti kareivijai visokius daik
tus. Jūsų broliai, sūnūs gy
vybę užtkrins, patįs savo gy
vybę užtikrins, patįs savo gy- 
ar ne laikas ir sodžiaus gyven
tojams su jais pusiau duonos 
kąsniu dalintis. Nelaukite nė 
dienos, neškite į kariuomenę, 
kas ką galite.

AKMENĖ.
Vokiečiams išvijus bolševi

kus, gyvenimas mažai pagerė
jo. Vokiečių bandos vaikščio
ja po sodžius ir plėšo gyvento
jus. Bolševikų taip-pat priši- 

I slapstę po miškus ir dabar 
Respublikonų partija pradė- naktimis užpuldinėja žmones, 

jo tyrinėti karės vedimą. leš- Tvarkos nėra. Apskričio koApskričio ko
mitetas, kuris prijautė bolševi
kams, dabar išsiskirstė. Val
stiečių komitetai vieni patys 
neįstengia, kaip reikiant, tvar
kytis. Akmenėje ar Mažei
kiuose reikalinga kuogreičiau- 
sia įsteigti karo komendantū
ras, kaipo bazas, iš kur ga
lėtų valsčių tarybos ar komite
tai turėti paramos.Kauno, Aleksoto ir Šancų 

“ juozapiečių” darbininkų val
dyba kreipėsi į Žemės Ūkio ir 
Valstybės Turtų Ministeriją, 
prašydama leisti išnuomuoti 
Kinderiškių dvarą, kuriuo spe
kuliuoja žydas.

Aleksoto “juozapiečiai” dar-; nos; jų pilni keliai, visi, kaip 
bininkai tariasi su dvaro kūme- skruzdės, 1.JL _--

ŽASLIAI.
Nuo Vilniaus keliais į neuž

imtus kraštus traukia pulkai 
vargdienių, kad nusipirkti duo-

ESTONAI ARTI PETRO
GRADO.

Estonai, kaudamiesi prieš 
bolševikus, eina artyn prie 
Petrogrado. Estonai jau arti 
Gatčinos, kuri už 35 mylių nuo 
Petrogrado. Paėmė Vrugą sto- 

Čia pateko 700 bolševikų 
nelaisvėn.

Seniau buvo žinių, jog iš ki
tos pusės linkui Petrogrado žy
giuoja finai, o nuo jūrės pu
sės veikia Anglijos laivynas. 
Savo ofisus bolševikai jau per
kėlė iš Petrogrado į Maskvą. 
Jų buvo skelbta, jog turbūt 
bolševikams reikės trauktis iš 
Petrogrado birželio m. pra
džioj.

Dabar alijantų taikos konfe
rencija svarsto Turkijos liki
mų. Turi daug keblumų. No
ri sultonų iškrapštyti iš Kon
stantinopolio, bet visų šalių 
mahometonai tam priešingi, 
nes jis yra jų dvasiška galva.

Rusijos bolševikų bosai Le
nin ir Trocki drąsina Vengri
jos raudonuosius laikytis. Pa
taria būti prielankiais alijan- 
tams iki jie užimsiu Rumuni
ją. Tuomet gausią paramos iš 
Rusijos.

Kas kartas daugiau žinių su
senkama apie Vokietijos ban
dymus susiartinti su bolševi
kiška Rusija ir veikti išvien, 
jei talkininkai nesuminkštys 
išlygų.

Berline Kareivių ir Darbi
ninkų Taryba priėmė rezoliuci
jų, kurioj apreiškia, kad po 
taika reikia pasirašyti ir kar
tu atsišaukia j alijantų šalių 
darbininkus.

Suvienytose Valstijose per 
pereitus metus gaisrai pridarė 
nuostolių už $290.000.000.'

■ .

Čiais išnuomuoti Noreikiškių 
dvarų. Derybos dar tęsiasi.

' v

IŠ VILKAVIŠKIO IR MA- 
RIAMPOLĖS PADANGIŲ.

, Įvedus Vilkaviškio ir Ma- 
riampolės apskričiuose karo 
stovį plėšimai pranyko.. Žmo
nės džiaugiasi, kad dabar gali
ma ramiai užmigti. Miesto 
žulikai bailiai dairosi gatvių 
kertėse ir nė vieną neapšaukia

neša maišelius ir 
krepšius. Žydai (matyt tur
tingi) skubiai traukia Kauno 
ir Gardino link. Juos ten vi
lioja spekuliacija.

Kovo m. 9, 10 ir 1 ld. daug 
raudonarmiečių traukė fronto 
link veždami amuniciją, rūbus, 
šautuvus ir patronus. Rau
donarmiečiai eina linksmai, nes 
tikisi pas frontą daug duonos 
rasti, bet kariauti, rodos, ne
ketina.

(Iš Kauniškės “Laisvės”)

James M. Keyes
Advokatas ■-



DARBININKAS

Sveikata
KELIAS Į SVEIKATĄ.

Net ir tuomet, kuomet ant karės laukų Europoje žuvo 
tūkstančiai gyvybių, šimtai tūkstančių mirė čia pat namie nuo 
ligų, kurių lengvai galima išsisaugoti. Karė užsibaigė. De
mokratija laimėjo, bet mes dar turime laimėti kovoje su bai
sesniu, nuolatiniu žmonijos priešu — liga.

Kaip Nuo Ligos Išsisaugoti.
Nėra jokių slaptybių, kurios būtų reikalingos, kad išsi

saugoti nuo ligos. Švarūs namai, švarus maistas, švarios ran
kos, švarūs dantįs, švarus pienas, švarus vanduo, šviežias oras, 

’ sanitariškos išėjimų vietos, kova su musėmis ir uodais — vi
sa tai mažai tekainuoją tečiau jie atlieka pastebėtinus daly
kus ir apsaugoja nuo daug ligų.

Ar jauties, kad savo dalį atlieki?
Ar užlaikai savo namus švariais ir gerai išvėdintais?
Ar geri tik švarų tyrą vandenį? Jei jis semiamas iš šal

tinio ar šulinio, ar tikrai žinai, kad į jį nesiplauja vanduo iš 
išėjimo vietų, sutrynų, mėšlyno ar tvartų?

Ar pienas, kuriuo peni savo kūdikius yra virintas ar pas
terizuotas? Ar gauna kiekvienas kūdikis po tris stiklus kas
dieną?

Ar kūdikis penimas krūtimis, kaip turėtų būti? Ar jis 
švariai užlaikomas ? Ar jam suteikiama užtektinai šviežio oro 
ir ar jis nelaikomas karštoje, troškioje virtuvėje? Ar žinai, 
kad iš bonkos penimi kūdikiai turi gauti orandžių sulčių kas
dieną po pirmam mėnesiui?

Ar žinai, kad musės ir uodai nešioja ligas ir ar nuo jų ap
saugoji savo namus vartodamas tam tinkančius sietelius?

Ar žinai, kad visos slogos yra limpančios, ir gali kitus 
privesti prie sunkios ligos, ypatingai vaikus?

Ar žinai, kad ligos dažnai užsikrečia nuo nešvarių rankų? 
Ar visuomet nusiplauni rankas prieš valgymą ar maisto čiupi- 
nėjimą?

Kuomet kuris nors šeimynos narys serga skarlatina, ty
mais, difterija,.v koklišu, karštinėmis, džiova ar kita kokia li
ga, kurios galima išsisaugoti, ar visuomet praneši sveikatos 
prižiūrėtojui, kad jis galėtų neleisti kitiems tos ligos ragau
ti?

Ar namuose investos rynos? Jei ne, tai ar turi išeinamą
ją vietą, prie kurios musės neprieitų?

Ant galo ar pats ir visa šeimyna esate sveikais? Iš kur 
apie tai žinai? Ar buvo jie sveikatoje ištirti, kaip kad ka
reiviai yra tyrinėjami?

Ar žinai, kad metinis daktaro peržiūrėjimas yra labai nau
dingas, kad susekti pradžią kokios ligos ir tuo prailginti gy
venimą? Ar gali atsakyti taip į visus tuos klausimus, ir ar 
tikrai žinai, kad jūsų kaimynas gali tą patį atsakyti? Ne
leisk, kad jis neatsargiai gyvendamas pastatytų kitų sveika
tą į pavojų? Tame dideliame reikale Vyriausybė žiūri į vi
sus savo gyventojus, kad jie ją visame paremtų.

Pataisymas Paviršutinų Netobulumų.
Imant- į kariuomenę medikaliai tyrinėjimai parodė, .jog 

trečdalis visų vyrų turėjo kokį nors paviršutinį fizišką neto
bulumą, dėl kurio jie netiko į kariuomenę. Didelės dalies tų 
atrastųjų netobulumų visai nebūtų, jei būtų buvę doma atkreip
ta jaunystėje, kitus dar galima buvo ir dabar pagydyti arba 
palengvinti, vartojant tinkamas medikales priemones.

Gerai padarysi, jei šiuos patarimus atvdžiai perskaitysi; 
jie gal padėti pagerinti jūsų pačių ar jūsų vaikų gyvenimo są
lygas.

Patrijotiškų darbų laikai dar nepraėjo. Tautos jaunuo
menės sveikumas, arba geriau sakant, sveikumas visų pilie
čių yra didžiausis kiekvienos tautos turtas.

Neužmirškime karėje ingytų pamokų; nes už jas mes tu
rėjome perbrangiai užmokėti.

Kaipo priederystę sau, savo šeimynai, ir visai šaliai turi 
stengtis būti sveiku, pagerinti, kaip galima geriausiai, savo 
sveikatą, prisidėti prie darbo, kad padarius tvirtą tautą, kad 
ji tiktų ateinantiems dideliems darbams, ir linksmybei ir pla
tesniam gyvenimui, kurio karės nuvargintoji žmonija taip la
bai lankia.

Netobulas Regėjimas. Neužmiršk tai, kad jei kas nors v- 
ra negera su akimis, turi būti tinkamai pataisyta gerai pritai
kintais akiniais. Tai padaryk pas akių speeijalistą, akių 
dispensarv, ar akių ligonbutvje. Nebandyk pats prisitaikilft 
pigius akinius prie savo akių. Laikui bėgant, su netinka
mai pritaikintais akiniais gali labai susilpninti regėjimą ir svei
katą.

Dantys. Išpuvusios dantų šaknįs, užkrėstos smagenįs, iš
puvę dantįs, nelygūs dantįs, kuriais negalima sukramtyti mais
to gali būti priežastimi daugelio svarbių ligų ir visa tai turi bū
ti kuogreičiausiai pataisyta. Insidėk dirbtinius dantis, jei ku
rių dantų trūksta, nes jei nesukramtysi kaip reikia maistą, tu
rėsi už tai atsakyti savo sveikata. Tšvalvk dantis mažiausiai 
du kartu dienoje. Jei turi skaudamus ar išpuvusius dantis ar
ba daug auksinių dantų ar kitaip lopytų dantų,, žiūrėk ar šak
nįs yra sveikos, duok juos su X-spinduliais ištirti. Tai ypa
tingai svarbu, jei turi reumatizmą ar kitą kokią sąnarių ligą, 
kuriai negali kitokios priežasties surasti.

Nosies Kataras, Adenoidai, Sutinę Tonsilai, Smarvė iš 
.Burnos. Tai visa dažnai atsitinka kūdikystėje, tai-gi tėvai 
turi atydžiai savo kūdikius tėmyti. Dažnai tai galima pagy
dyti labai mažomis Operacijomis. Jei pasilieka neišgydytais, 
jie gali prisidėti prie blogai išaugusios burnos ir nosies, silp
nos krūtinės ir nuolatinių silpnumų.

Kojos. Be paralyžiaus, iškrypusių kojų, ar kitų nesveiku
mų dėl susižeidimo ir p. dauguma kojų ligą paeina iš negerai 
pritaikintos avalinės, netinkančio stovėjimo ir vaikščiojimo, 
nesimankštinimo, ir pad muskulų silpnumo. Gerai pritaikinti 
čeverykai, geros ir tinkamos formos, daug prisideda prie pa
taisymo silpnų letenų. įvairių nuspaudimų, “kornų” ir skau
damų narių. Mankštink kojų pirštus, vaikščiodamas “ant 
pirštų galų” keletą kartų dienoje ir kitokiais būdais. Mank
štink visą kūną. Plauk kojas kasdieną. Jei tas negelbsti, 
eik pas chirurgą. Krautuvėse perkamieji lenkimų (arches) 
palengvintojai, tiek tegali pagerinti, kaip kad raišam kriukės. 
Sukumpusius pirštus, nuospaudas ir daug kitų ligų chirurgai 
lengvai prašalina. Kojas gali skaudėti dėl nesveikų dantų, 
tonsilų, tokių nesveikumų atydžiai turi būti išieškota. Vien 
tik letenų lėkštumas, be kitų kokių nesveikumų gali neturėti
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jokios svarbos.
Lengvumas. Per didelis lengvumas gali kilti iš neregulia

rių papročių valgant ir mieganl, ir iš nesimankštinimo. Eik 
pas gydytoją, ar į dispensarį, ar kliniką kad jie ištirtų ar 
neturi kokios nors svarbios ligos (ypatingai kirminų ar džio
vos). Valgyk užtektinai maisto, nuo kurio einama riebyn, kaip 
nurodyta sekančiame paragrafe.

Persunkumas. Kuodaugiausiai mankštinkis. Tegu dak
taras atydžiai ištiria ar neturi kokios ligos. Per didelis sun
kumas, ypatingai viduramžyje, yra priežastimi tiek pat mir
čių, kiek ir širdies liga. Nevalgyk riebuman einančio maisto 
kaip tai, duonos, sviesto, cukraus, taukų, bet jų vietoje var
tok daugiau daržovių ir vaisių.

Trūkis. Nuo trūkio patariama operacija. Pasiteirauk a- 
pie tai su savo šeimynos gydytoju arba eik į gerą ligonbutį, 
kame gausi gerų patarimų ir vaistų.

Hemoroidai. Hemoroidai (pilės) atsiranda dėl vidurių už
kietėjimo ir nesimankštinimo. Nepratinkis vartoti nuolatos 
vaistų, kad pavalninti vidurius.' Valgyk pakankamai rupaus 
maisto — rupios duonos, vaisių, Saločių, spinakų, neraugy- 
tų kopūstų, ropių, celerų, tomatų, cibulių ir kitokių daržovių, 
tai neturėsi “kietų vidurių.”

Jei hemorodai yra skaudūs, operacija palengvins, bet pir
moji priežastis turi būti prašalinta, vartojant tinkamą mais
tą. -

Garankštuotos Gislos (vericose veins). Garankštuotos gįs- 
los dažniausiai atsiranda ant kojų blauzdų. Jos gali būti pa
lengvintos, vartojant gumines pančiakas arba juostas. Kaip 
kada prisieina daryti operaciją (čia reikia didelio atsargumo, 
pasiteirauk apie tai savo šeimynos gydytojo.

Pūslės, inkstų ir šlapumo nesveikumai. Eik pas savo gy
dytoją arba į dispensarį, ar ligonbutį ir pasiduok pilnai gydy
tojaus valiai. Gal būti nieko daugiau nereikia, kaip tik pri
silaikyti vieno-kito patarimo dėl valgymo, darbo ir abelno vei
kimo, bet turi būti laikas nuo laiko daktaro peržiūrimas. Bal
tiniai šlapume gali pasirodyti tik laikinai, bet kuomet jie pa
sirodo, visuomet turi būti atydžiai ištiriami. Jei abejoji apie 
savo inkstų sveikatą, geriau būti atsargiu ir vesti blaivu ir 
sveiką gyvenimą, saugojantis alkoliaus, perdaug mėsos, ir abel- 
nai persivalgymo. Eik laikas nuo laiko pas daktarą. Jei 
šlapume randas cukraus, turi pilnai pasiduoti daktaro ištyri
mui ir sekti visus gydytojaus patarimus dėl maisto dalykų.

Iš Ausų tekėjimas. Ausų Ligos. Eik pas ausų specijalis- 
tą, arba į ausų kliniką. Neatidėliok tokių dalykų, kurie gali 
užkrėsti visas kitas kūno dalis.

Širdies Murmėjimai, širdies Ligos, žmogus su nesvei
ka širdžia negali dirbti sunkaus darbo, bet prisilaikant val
gymo, mankštinimos, darbo ir poilsio taisyklių, jis gali su
laukti senatvės. Jei turi širdies ligą saugokis svaigalų ir 
tabokos, atsargiai vartok kavą ir arbatą, saugokis visokių su
sierzinimų, valgyk vidutiniškai, nevalgyk perdaug prieš ei
nant gulti, alsuok pakankamai šviežio oro, mankštykis kas
dieną atvirame ore, bet daryk tai atsargiai, kad perdaug ne- 
invargintumei savo širdies ir kraujo cirkuliacijos. Pasivaik
ščioti ir išlengva laipioti po kalnus yra sveiką bet tik ne tuo
met, kuomet jauti skausmą krutinėję ar troškulį. Saugokis 
paleistuvystės ir perdidelio išdykavimo. Jei turi svaigulį, troš
kulį ar esi suputęs, turi atsiduoti daktaro atsargiai priežiū
rai. Visos nesveikos širdįs turi būti daktaro peržiūrimos ma
žiausiai kartą į metus. Nereguliaris širdies mušimas, kai-ka- 
da nieko nereiškia, kai-kada jis yra labai pavojihgas ir reikia 
eiti kuogreičiausiai pas daktarą.

Kraujo Spaudimas. Perdidelis kraujo spaudimas gali bū
ti tik laikinas, bet toks žmogus turi būti prižiūrimas ir turi 
vesti savo gyvenimą kaip augščiau buvo nurodytą ypatingai 
turi saugotis persidirbimo ir paleistuvystės. Saugokis svaiga
lų, rūkymo ir persivalgymo.

Plaučių Ligos. Kame tik nužiūrima džiovą tuojau rei
kia eiti pas gerą gydytopją ir elgtis pagal jo įsakymus. Svar- 
biausis dalykas nuo džiovos gydantis, tai šviežias oras ir mais
tingas valgis — duoną sviestas, grūdai, taukai, bet nereikia 
užmiršti ir šviežių daržovių ir vaisių. Saugokis alkoliaus ir 
tabokos. Nevartok patentuotų gyduolių, garsinamų vaistų ir 
nei pas apgavikus daktarus. Saugokis nuovargio, kaip fi
ziško, taip ir protiško. Nieko nelauk. Pranešk apie save 
sveikatos viršininkui arba savo distrikto sveikatos departmen- 
tui. Jie mielai sutiks duoti gerų patarimų.

Reumatizmas, Jis gali paeiti iš užsikrėtusių dantų, ton
silų, nosies ir kitų kūno dalių. Linimentai jo neprašalina. 
Eik pas daktarą ir dantistą ir, jei galimą prašalink priežas
tis.

. Lyties Ligos. Nuo lyties ligų reikia atydžiai ir nepasi
liaujant gydytis tol, kol tik nepasigydysi. Tai reikia daryti, 
kad apsisaugoti savę patį, savo šeimynos narius ir visą savo a- 
pielinkę. Didžiuose miestuose tiems, kurie neturi iš ko išsi
mokėti yra suteikiamos klinikos veltui.

Alkolius. Alkolius, kaip paprastai jis yra vartojamas, ne
priduoda kūnui vikrumo, bet jį silpnina. Smegenys ir dirks
nių isstema valdo visą kūną. Netik, kad allplis sumažina 
veiklumą, bet gyvybės apsaugų prityrimas parodo, kad tarp 
nuolatinių alkoliaus vartotojų, net ir tarp tų, kurie jį vartoja 
su saiku, miršta beveik du kart tiek, kiek tų, kurie jo visai 
nevartoja.

Girtuoklystė be abejonės suteikia įvairių nelaimių, net 
ir vargingą mirtį.

Dirksnių ir proto Ligos. Tokios ligos turi būti atydžiai 
gydomos gero gydytojaus arba kokioje nors nervų ligų ligon- 
butyje. Kaikurios dirksnių ligos kįla iš negerų papročių, bal
inės, nesistengimo pasiimti gyvybės pilnai į savo rankas, ir už
miršti savo vargus. Daug dirksnių ligų paeina iš paviršuti
nių sąlygų, kurios su pagelba gero daktaro ir priežiūros turi 
ir gali būti surastos ir prašalintos.

Įvairios Ligos. Nosies ir gerklės ligos, tulžies ligos, kro-

niškas apendicitis, odos ligos, visi tie dalykai turi būti grei
tai ir gerai daktaro ištirti. Jei neturi šeimynos daktaro, ar
ba jei esi neturtingas, kreipkis į ligonbutį ar į dispensarį.

Nevargk per visą gyvenimą su ligomis, jei jas gali leng
vai prašalinti. Netrumpink savo gyvenimo, nemažink savo 
uždarbio pajėgų, nei gyvenimo linksmumo vien tik iš savo pa
ties apsileidimo.

Vidutinis vyrų ir moterų aukštumas, svarumas ir amžius.
(Vyras turi sverti du svaru daugiau, o moteris du svaru 

mažiau, neg čia parodyta. Jei sveri 25 svarais mažiau, neg 
reikia, tai sveri permažai ir užtikro badauji.)

Imžius.(
Pėdos Coliai ( 15-24 ( 25-29 ( 30-34 ( 3539 ( 40-44 ( 45-49 ( 50-54 ( 5560

5 0 ( 120 ( 125 ( 128 ( 131 ( 133 ( 134 ( 134 ( 134
5 1 ( 122 ( 126 ( 129 ( 131 ( 134 ( 136 ( 136 ( 136
5 2 ( 124 ( 128 ( 131 ( 133 ( 136 ( 138 ( 138 ( 138
5 3 ( 127 ( 131 ( 134 ( 136 ( 139 ( 141 ( 141 ( 141
5 4 ( 131 ( 135 ( 138 ( 440 ( 143 ( 144 ( 145 ( 145
5 5 ( 134 ( 138 ( 141 ( 143 ( 146 ( 147 ( 149 ( 149
5 6 ( 138 ( 142 ( 145 ( 147 ( 150 ( 151 ( 153 ( 153
5 7 ( 142 ( 147 ( 150 ( 152 ( 155 ( 156 ( 158 ( 158
5 8 ( 146 ( 151 ( 154 ( 157 ( 160 ( 161 ( 163 ( 163
5 9 150 ( 155 ( 159 ( 162 ( 165 ( 166 ( 167 ( 168
5 10 ( 154 ( 159 ( 164 ( 167 ( 170 ( 171 ( 172 ( 173
5 11 ( 159 ( 164 ( 169 ( 173 ( 175 ( 177 ( 177 ( 178
6 0 ( 165 ( 170 ( 175 ( 179 ( 180 ( 183 ( 182 ( 183
6 1 ( 170 ( 177 ( 181 ( 185 ( 186 ( 189 ( 188 ( 189
6 2 ( 176 ( 184 ( 188 ( 193 ( 194 ( 196 ( 194 ( 194
6 3 ( 181 ( 190 ( 195 ( 200 ( 203 ( 204 ( 201 ( 198

I't - Higijienos Įstatymai.
1. Vėdink visus savo gyvenamus kambarius.

Dėvėk liuosus,-minkštus rūbus, tinkančius prie laiko, oto 
ir darbo permainų.
Jei viduje dirbi, neumiršk prasimankštinti atvirame lauke. 
Visuomet miegok tyrame ore; jei galima ant lauko.
Kuomet kosi ar čiaudi prisidenk nosinuką prie nosies ir 
burnos ir žiūrėk, kad kiti tą patį darytų.
Visuomet prieš valgį nusiplauk rankas.
Nevalgyk perdaug. Ypatingai saugokis persivalgyti mė-

2.

3.
4.
5.

6.
7.
sos ir kiaušinių.

Neužmiršk valgyti ir rupaus maisto bei vaisių.
Valgyk išlengvą gerai sukramtyk.
Gerk kasdieną, užtektinai vandens.
Eik reguliariškai laukan.
Stovėk, sėdėk ir vaikščiok išsitiesęs.
Neleisk nuodams ir ligoms ineiti į kūną.
Laikyk dantis, smagenis ir liežuvį švariais.
Dirbk, žaisk, ilsėkis ir miegok su saiku.

Rūpesnis yra priešas sveikatos. Stengkis
susieiti į draugiškumą su kitais žmonėmis.
Nesigydyk pats savęs. Saugokis patentuotų vaistų priga
vikų.
Eik pas daktarą pasiteirauti apie sveikatą mažiausiai kar
tą į metus. Taip-pat kartas nuo karto pasiklausk dantisto 
patarimų.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Būk blaivus.

17.

18.

Kaip kovoja su plėšikais 
mūsų milicija.

“Lietuva” ir “Vienybė 
padavė kiek klaidingai apie 
Rumšiškių kunigų apiplėšimą. 
Faktinai buvo taip:

Plėšikai ne 4-II, bet š. m. 5 d. 
apie pusę šeštos v. po pietų 3 
Kauno vežikais atvyko klebo
nijom Pradžioje suvirto į ofi
ciną. Čionai išklausinėję, kiek 
prie klebono yra žmonių ir ar 
visi namie, paėmę tarnaitę nu
vyko į kleboniją. Čionai vie
name kambaryje rado kleboną 
su kamendorium. Jiedviem 
atstatę brauningus, įsakė ne
krutėti. Savę pavadino bol
ševikais, pareikalavo nurody
ti, kame yra ginklai. Paskiau 
kunigams liepė stoti prie sie
nos, o patys pradėjo knistis 
po kambarius. Po to kamendo- 
rių su tarnais išvedė į oficiną, 
kleboną vieną pasilikę, saiki- 
no, kišdami brauningo vamb- 
žius jam į ausis, reikalauda
mi pasakyt, kame yra pinigai 
ir kiti daiktai. Klebonas pa
sakė ir atidavė visus raktus. 
Kuomet iš visur kunigų pini
gus ir daiktus išrinko, tuomet 
liepė klebonui gulėti. Užpa
kalyje surišo rankas, prie ran- * 
kų pririšo vieną koją o antrą 
degino, reikalaudami parody
ti daugiau pinigų. Kleboni
joje pasidarbavę porą valan
dų; vėl suvirto į oficiną, ka
me vienas jų tą visą laiką sau
gojo kamendorių ir tarnus vi
duje, kitas gi laukė. Dabar 
surišo visų rankas. Išeidami 
uždraudžia pirm 3 valandų iš
eiti, ir patys net duris užrė
mė.

Bet man rodos, kad visuo
menei ne plėšimo žinia tiek bus 
įdomi, kiek svarbu sužinoti, 
kaip Kauno miesto pastatyta 
milicija plėšikus gaudo. Aš da
bar įsitikrinau, kad milicija 
vien tik moka protokolus rašy
ti ir registruoti plėšimus, bet 
tik ne plėšikus gaudyti. Tam 
savo pasakymui patikrinti, pa
duodu čionai nuo plėšimo die
nos 5-II ligi 13-11 sutrumpin
tą dienyną.

5- II pavakary buvo plėši
mas. Plėšikai 3-mis vežėjais 
atvažiavo Rumšiškėn perdaug 
anksti. Todėl išvažiavo už 
miestelio, sustojo prie Juoz. 
Stankevičiaus grinčios, suėjo 
visi 9 ar 10 žmonių prie vieno 
vežėjo ir, išgėrę degtinės bon- 
ką nuvažiavo toliau. Už va
landos, pradėjus temti, grįžo 
ir jau nuvažiavo klebonijom

6- IT. Iš ryto vietinės mūsų 
žandarmerijos aficeris sustatė 
protokolą ir nusiuntė Kaunan 
tardytojui.

Miestelio žmonės suprato, 
kad kunigus apiplėšę vakar 
buvę iš Kauno žmonės. Mies
telėnas Juoz. Stankevičius ir 
kiti pasisakė tuos vežėjus at
vežusius plėšikus, tikrai pažin
siu. Nukentėjusieji patįs nie
ko nedarė, manydami kad pa
ti policija imsis ieškoti plėši
kų.

7- II. Vienas klebono tarnų 
Pr. Stankevičius Kaune įėjęs į 
milicijos namus Hindenburgo 
g. N 31 pažino, kaip jis sako
si, vieną buvusį 5-II Rumšiš
kių klebonijoje plėšiką tikrai, 
o antrąjį ir-gi spėja.

8- TI. Juozas Stankevičius 
Kaune pažino vežėją, arklį, ir 
važį No. 10. Tą dieną pažino 
ir važį No. 45, bet nei vežėjas, 
nei arklys ne tas.

9- H. Klebono tarnas papra
šė Rum. žandarmerijos aficierį 
suimti vežėjus No. 45 ir No. 10. 
Aficierius suėmė No. 45.

10- 11. Rum. žandarų aficie- 
ris suimtąjį vežėją No. 45 įda
vė Kaune tardytojui. Klebono 
tarnas Pr. Stanevičius pasakė 
tardytojui, jog 7-II matęs 
Hinderb. g. No. 3f tarp pačių 
Kauno miliciantų 2 plėšiku. 
Nuo tardytojaus Stankevičius 
su aficieriu nuėjo į viršminė- 
tąjį Ynilieijos namą Čionai 
Kauno milicijos viršininkas lie
pė Stanevičiui žiūrėti į mili- 
ciantus, bet toje valandoje tarp 
čionai esančiųjų miliciantų, 
matytų 7-II, nebuvo. Tą pat 
dieną matė važinėjant po Kau
ną vežėją No. 10, bet nei žmo- ' 
gus, nei arklys ne tas. Tas 
pats tik važis.

(Iš “Tiesos Kardas”)

ro sugrįžęs iš Kauno rado at
neštą, iš vakaro 12-11 9-je va
landoje vietinės policijos įsa
kymų, kad 13-11 10-je valan
doje jis atvyktų Kaunan prie 
kriminalo viršininko su Juoz. 
Stankevičium. Įsakymas esąs 
paskutinis. Jei neatvyksią, 
tai gausią užmokėti pabaudos 
po 50 rub. Čionai nustebome, 
nes dar 12-H apie 5-tą valandą 
po pietų K. Rutkauskas buvo 
asmeniškai prie krim. viršinin
ko, kurio prašė parodyti suim
tuosius vežikus ir iššaukti liu
dytoju Juoz. Stankevičių.

Iš augščiau aprašyto plėši
mo matome, jog 6-II Rum. 
miestelio žmonės sakėsi galį 
Kaune pažinti vežikus, vietinė 
policija tai girdėjo, vienok 
neieškojo. Ir tik 9-II pačių 
žmonių prašoma suėmė vežiką. 
10-11 dienoje nuo ryto buvo 
pasakyta Kauno milicijai, kad 
8-II dienoje matė po Kauną va
žinėjant vežėją N 10, atvežusį 
Rumšiškėn 5-II plėšikus. Mi
licija jį suėmė tik 11-11 ir tai 
pačių žmonių spiriama. 10-11 
dienoje ir tardytojui, ir mili
cijos viršininkui pranešta, kad 
Hindbr. g. N 31 tarp pačių mi- 
liciantų 7-II dienoje matė 2 
plėšiku. Esantieji ten pat mi- 
liciantai parodyta tuojaus liu
dytojams, bet visų miliciantų 
neparodyta lig šiai dienai, nu- 
kentėjusiems. Prie rusų val
džios buvo geriau tuo žvilgs
niu: 1915 metais dėl nedidelio 
įtarimo buvo visa kazokų “sot- 
nė” visiems nukentėjusiems 
parodyta. Taip milicijai be
sielgiant nors ištikrųjų tarp 
jos ir nebūtų tų plėšikų, prie 
geriausių norų žmogus negali 
neįtaręs milicijos, juo labiau, 
kad tokie drąsūs plėšimai yra 
daromi pačiame Kaune. Taip, 
šviesią naktį iš 12-11 į 13-11 
dieną Vilhelm. g. N 33 laužėsi 
plėšikai į sandėlį nors šeimi
ninkė mušė, beldė į langą ir 
pati šaukė, tečiau plėšikai, 
nieko nebodami, rainiai darba
vosi. Juk, jei plėšikai žino
tų, kad mūsų milicija ne vien 
tik protokolus rašo ir plėšimų 
atsitikimus registruoja, bet ir 
uoliai pačius plėšikus gaudo, 
tai jau, kaip sau norite, taip 
drąsūs nebūtų.

. Kun. S. Irtmanas.

KAIP KOVOJA SU PLĖŠI
KAIS MUSŲ MILICIJA.

11- II. Tik šiandieną, nors jau 
Kauno milicijai buvo žinoma 
vakar, ir tai prašant klebono 
tarnui su liudytoju Juoz. Stan
kevičium, suėmė No. 10 vežė
ją kurio buvo tas pats tik va
žis. Po valandos milicijantai 
atvarė suimtą vežėją ir-gi No. 
10. Vadinasi jau du NN 10 
atsirado. Kriminalo viršinin
kas paklausė liudytojų, ar jie 
pažįsta katrą nors iš tų dviejų 
vežėjų. Liudytojai atsakė, 
jog tarp jų nėra nei vieno bu
vusiojo Rumš. Po to krimina
lo viršininkas liepė paleisti a- 
bu vežėju. Tuomet klebono 
tarnas Kazimieras Rudkaus- 
kas, kuriam .Juoz. Stankevi
čius 8"-II buvo parodęs N 10 
vežėją, kreipėsi į tą N 10-jo 
vežėją, kurio važį pažino ir 
paklausė je: “Kas su tavo va
žiu 8-H važinėjo.” Vežėjas 
atsakė: “Mano tėvas.” Kaz. 
Rudkauskas vėl klausia: “0 
kas važinėjo 10-H dienoje,” 
vežėjas vėl atsako: “mano tė
vas.” Tuomet Kazim. Rud
kauskas klausia: “Kaip gi, tai 
ta turi net du tėvu: vieną juod
bruvį jauną o. kitą apysenį.” 
Čionai vežėjas, susimaišęs, 
pradėjo aiškinti, kad jis vienas 
tevažinėjęs ir vieną arklį tetu- 
rįs, paskiau jau pripažino, kad 
3 arklių^ turįs ir galų gale nu
siminęs pasakė: “gal ir mano 
brolis važinėjo.” Tuomet jau 
ir kriminalo viršininkas sušu
ko užpykęs ant to vežėjo: 
“kaip gi tu, gyvendamas vie
noje grinčioje, nežinai, kas jū
sų važinėjo: ar brolis ar tė
vas?” Liudytojas J. Stanke
vičius išėjo. Kriminalo virši
ninkas apibarė klebono tarną 
Rudkanskį ir tuomi užbaigė 
tardymą, o nurodytų žmonių 
nenusiuntė suimti.

12- 11. Kaz. Rudkauskas nu
ėjo prie kriminalo viršininko, 
kuris sužinojęs, jog liūd. J. 
Stankevičiaus šiandieną nėra, 
apibarė Kaz. Rudkauską gra
sindamas ant tos “dielos” 
spiauti ir tuo užbaigti. Že
mesnieji miliciantai ir-gi pa- 
grąsino Kaz. Rutkauskiui, kad 
jis patsai gausiąs per nosį už 
žmonių varginimą

13.-IL Kaz. Rutkauskas 
13-11 šeštoje valandoje vaka-

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

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų.
UžsisakydAmi pažymėkite kokių norite.

• Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”
So. Boston, Mass.244.W. Broadway,
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Sveika Lietuva, didžiai varginga, 
Kraujuos pasruvus ir nelaiminga. 
Tu esi brangi mūsų tėvynė 
Nors tave priešai visai sumynė. t

Esi nuo amžių tu mums paskirta, 
Kuomet nusilpus ir kuomet tvirta. 
Brangi motutė buvai nuo seno, ' 
Nes mūsų bočiai tenai gyveno.

Vytautas narsus kaip viešpatavo, 
Pilnoj galybėj tu buvai savo. 
Tavęs kaimynai visi bijojo, 
Niekas nemynė, nepersekiojo.s

Bet ko šiandiena sulaukei miela, 
Nesitikėjo nei tavo1 siela. 
Vaikeliai vargsta svetur išgrūsti, 
Pati pasruvus kraujuose plūsti.

tf

t

Mes tavo sūnūs amerikiečiai, 
Esam vaikeliai tikri tautiečiai. 
Nors ir už jūrių toli gyvenam, 
Savo širdyje tėvynę menam.

•

Dirbam, kiek galim, meldžiam’s aukaujam, 
‘ Laisvės tėvynei ieškot neliaujam.

Kiekvienas bando rankų paduoti, 
Idant iš jungo greit išliuosuoti.

i

Tėvai, sesutės ir broliai mūsų 
Spaudžiami lenkų, vokiečių, rusų. 
Iš visų pusių suspausti tapo, 
Net jų krūtinėj stokuoja kvapo.

Motina Dievo, Pana Švenčiausia, 
Tu Apgynėja mūsij didžiausia. 
Mūsų tėvynė globoje Tavo, 
Tad neapleiskie vaikelių savo.

Esi prie Dievo Tu artimiausia, 
Tavo malonės tikim’s pirmiausia. 
Nes kas tik šaukia pagelbos Tavo, 
Visiems ištiesi dešinę savo.

Taip mes tėvynei krikščionys žmonės 
Visi maldaujam Tavo malonės. 
Teikies išgirsti mūsų meldimo 
Ir paliuosuoti nuo prispaudimo.

Gegužės mėnuo Šventos Marijos 
Praded žydėti rožės lelijos.
Lai mūsij broliai laimę išvysta, - 
Lietuva-brangi laisve pražysta.

Marija brangi, Pana Švenčiausia, 
Užtark pas Sūnų Savo mieliausių. 
Jei Tu apleisi, neliks mums nieko, 
Nors mes ir dirbsim iš viso vieno'.

♦

U. Gudienė.

SVARBUS VEIKALIUKAS.

The Resurected Nations, 
Short histories of the peoples 
forced by the Great war and 
statements of their National 
Claims. By Isaac Don Levine. 
New York, Frederich Astochies 
Company, 1919.

Yra tai naujas veikalas ma
žųjų Europos ir Azijos tautų 
klausimu. Klausimas svars
tomas bepartyvio ir gerai sa
vo darbų žinančio asmens. Lie
tuviams pavesta keturiolika 
puslapių. Perskaičius lietu
vių ir lenkų skyrius aiškiai 
matos, jog autorius savo už- 
briežto bešališkumo tvirtai lai
kos. Ir netik bešališkumo, bet 
ir teisingumo. Lietuviams jis 
pripažįsta pilnų teisę prie etno
grafiškos Lietuvos ir aiškiai 
pasako lenkams, ypatingai 
svarstant Lenkijos klausimų, 
kad jie paliktų kas lietuvių lie
tuviams, jo ieškotų vien tik sa
vo. Tie, kurie esame auto
riaus straipsnį link naujojo 
galybių balansavimo Europoje 
(Žiūr. New Republic) knygų 
skaitydami nesistebėsime radę 
sekančių straipsnio apie lenkus 
užbaigų:
“There can be no just and 

definite solution of Poland’s 
boundary ąuestions unless it 
rests or purdy ethnographic 
lines. More than in any other 
case, Polish historical claims 
are pregnaut with internatio- 
nal disputes. A Poland mušt 
be reunited, free and indepen- 
dent, with access to the sea, 
būt mušt include only genuine- 
ly Polish lands” (Pag. 13.).

Apie lietuvius atsiliepta tei
singai ir prielankiai. Paduo
tas ir žemlapis, kuriame rube- 
žiai su rusais ir lenkais ga
na teisingai nurodyti, bet Prū
sų Lietuva paliekama vokie
čiams. Už tai žinoma, auto- ____
riaus mes kaltinti perdaug ne-skubink!

galime, nes dar nesenai ir mes 
patys tepradėjome aiškiai-Prū
sų Lietuvos rubežius statyti.

Knygoje apibudinama aspi
racijos ir tautiškas gyvenimas 
bei kilimas aštuoniolikos įvai
rių tautų — devynios iš jų pri
guli Europai ir devynios Azi
jai. Kaina, rodos apie pus
antro dolerio. Kalba lengva ir 
graži. Patartina lietuviams jų 
įsigyti ir atidžiai perskaitytu 

M—a.
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KELIONĖ KUN. TAMO 
ŽILINSKO.

Vai pūtė, pūtė šiaurus vėjalis, 
Vai plaukė, plaukė mano laivelis; 
Vai ir priplaukiau gražųjį kraštą 
Iš kurio siunčiu Jums šitą raštą.

Ne lengva yra keliauti šitais 
nepaprastais laikais. Visų pir
ma sunku gauti leidimas išva
žiuoti iš Amerikos, o dar sun
kiau įvažiuoti į kitų šalį. Tiems 
dalykams apsirūpinti reikėjo 
trijų mėnesių laiko, daug ke
lionių, lėšų. Reikėjo perga
lėti stačiai, rodėsi, nepergali
mas kliūtis. Bet štai visoki lei
dimai išgauti, rodosi tik sėti 
laivan ir plaukti. Ir geras 
laivas pasisekė greit gauti. Di
delis garlaivis seniau vadina
mas “Franz Joseph,” o dabar 
“Presidente Wilson” stovėjo 
prieplaukoje pasirengęs iš
plaukti 20 d. kovo. Perku šip- 
kortę pirmos klesės. Bet štai 
įvyksta jurininkų streikas. Rei
kėjo laukti New Yorke daugiau 
kaip dvi savaiti. Laivas išplau
kė 5 d. Balandžio. Išlipau ant 
kranto Neapolyje 20 d. Balan
džio, išbuvęs ant vandens ly
giai 15 parų.

Pradžioje kelionės ištiko mus 
didelės miglos. * Laivas įrėši 
pamaži, kas kartų duodamas 
signalų baubimu. Miglos ant 
marių tai pavojingas dalykas. 
Lengva susidurti su kitu laivu, 
arba su kokiu ledynu. Laivą 
tuomet laukia Titanic’o liki
mas. Žmonių keliavo du tūk
stančiai jhi viršum, daugiau
sia tai Italai grįžtantieji į savo 
tėvynę. Pirmos klesės pasa- 
žierių vos septyni. Vienas dip
lomatas, vienas milijonierius, 
kiti stambūs komersantai. Vi
si augštai išlavinti žmonės, la
bai mandagūs, daug matę ir ke
liavę. Katalikų kunigui reiš
kė visados didelę pagarbų, nors 
nekatalikai. Susipažinęs ar
čiau patyriau, kad beveik visi 
tikintieji žmo,nės. Vienas iš 
jų, Episkopalų tikėjimo žmo
gus, man atvirai pasakė, kad 
kiek kartų buvęs Ryme ir ma
tęs Šv. Petro bažnyčią, tiek kar
tų, girdi, jam buvę gaila, kad 
nesųs vienybėje su Rymu.

Pūtė nelabai smarkus vėja
lis, vienok pakol persiįrėm per 
jūrių sriovę, vadinamų Gulf 
Stream, beveik per tris dienas, 
patyrėme nemažų supimų. Dau
gelis susirgo marių liga, 
pats laikiausi pusėtinai.

Bet, nelaimė, ūmai pasirodė 
ant laivo kitokios ligos: influ- 
enza, pneumonia. Kadangi bu
vau vienų vienas katalikų ku
nigas ant laivo reikėjo eiti prie 
ligonių, klausyti išpažinties. 
Vienas Italas tuojaus mirė. 
Palaidojome jį... ant dugno 
vandenyno. Paskum mirė ir 
daugiau žmonių.

Ypatingai gilų įspūdį ir la
bai liūdnų padarė ant manęs 
palaidojimas to nelaimingo 
žmogelio. Pirmų syk gyveni
me teko man atlikti tokia apei
ga Įvyniojo nabašninkų į au
deklus ir drūčiai apraišiojo vir
vėmis. Prie kojų pririšo dvi 
sunkės geležines štangas ir pa
dėjo ant lentos apatiniame 
deck’e, arti vandenio. Aš at
kalbėjau “De profundis” ir 
negyvėlį nuleido į gilumas. A- 
tėjo man mintis — jeigu šitas 
žmogus dabar galėtų prabilti, 
tai teisingai galėtų melstis: 
De profundis clamavi ad te, 
Domine! Domine exaudi vocem 
meam. (Iš gilumos šaukiu prie 
Tavęs Viešpatie).

Gaila iųan buvo to vargšo. 
Tėvynėje jo laukė pargrįžtan
čio jo žmona su keletu vaiku
čių. Daug esmi palaidojęs 
žmonių, mačiau daug ašarų, 
bet nežinau ar kuomet nors taip 
širdis sopėjo, kaip palaidojus 
šitų svetimų, nežinomų man 
žmogelį. Klausiau jurininkų, 
ar nesudraskys jo kūnų plėš
riosios žuvys (marių vilkai). 
Aiškino man, kad jis nugrim- 
siųs į gilumas taip greitai, kad 
nesuspės pagriebti, o gilumoje 
daugiau kaip dviejų mylių, ko
kia esanti toje vietoje, jau neb’- 
gyvena beveik jokios žuvys, o

Aš

LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Kas užslrdfiys metams “Darbininką,” 

gaus puiku LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite "gauti visokiu knygeliu, 
maldaknygių “Pulkim ant keliu.” 
Kreipkitės pas:

Vaclovą, Sereikų,
170 Tappan St, Kearney, N. J.

PIRK VAKACUOMS
Turėdamas fonta- 

ninę plunksną, galė
si be vaigo susirašy
ti visus įspūdžius, o* 
net ir laiškus.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem
lapį dykai.
“DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA
PĮ UŽ DYKĄ.

Užsakymų gauname labai 
daug ir galimas daiktas, kad 
žemlapių gali pritrūkti. Pasi-

ypatingai plėšriosios.
Artinantis prie Azorų 

koks tai laivas bevieliam tele
grafu pradėjo šaukties mūsų 
pagelbos. Jo mašinos sugedo. 
(S. O. S. vadinasi: Gelbėkite!). 
Buvo manyta, jog tai Amerikos 
transportas, tai yra laivas ga
benantis kareivius. Turėjome 
permainyti laivo krypsnį ir 
skubintis su pagelba tam lai
vui esančiam nelaimėje. Pri
važiavę artyn išvydome, kad 
jau kitas laivas, pirma mūs su
skubęs, pritraukė tų laivą prie 
Azorų. Mes sugaišome pusę 
dienos. Ištiesų, buvo tai ne 
transportas, tik prekinis lai
vas.

Panedelyje, 14 Balandžio, 
pietumis išvydome Portugalų 
žemę, o vakarop, saulei besilei
džiant Afrikos krantus. Gra
žus čia susidarė reginys. Sau
lės raudonas skritulys leidosi 
į vandenis vakaruose, gi iš ki
tos pusės pasirodė mėnulis pil
natyje, nušviesdamas savo bal
zgana šviesa kalnuotus Afrikos 
krantus. Naktis ir diena krū
von susimaišė. Šviesa ir tam
sa, tarsi kovodamos tarp sa
vęs, įvairių įvairiausiomis spal
vomis nupiešė padangę. Ilgai 
stovėjau ant deck’o gėrėdama
sis reginio gražumu ir dvasio
je kartodamas Dovydo Psal
mės žodžius:

“Coeli ennarant gloriam Dei, 
et opera manuum ėjus annun- 
tiat firmainentum. Dies diei 
eructat verbum, et nox nocti 
indicat scientiam.”

[Dangus apsako Dievo garbę 
ir darbus Jo rankų paskelbia 
tvirtumą etc.J

Tą.pačią dieną, apie vienuo
liktų vai. nakties, pasiekėme 
Gibraltarą. Yra tai Anglų tvir
tovė ant uolos, kuri riogso 
prie pačios siaurumos Gibralta
ro susmaugos, jungiančios Vi
duržemių jūres su Atlantiku. 
Tarp Europos ir Afrikos toje 
vietoje vos 11 kilometrų. Su
prantama joks laivas be leidi
mo šeimininkų tvirtovės nega
li praeiti. Todėl kas turi tvir
tovę, tas turi raktų į abi pusi 
vandenų, tas kojitroliuoja Vi- 
duržeminių mares ir patį At- 
lantiko vandenynų. Anglai 
vien tvirtovę valdo. Šiaip tai 
— Ispanijos žemė.

Turint leidimų galima per
važiuoti tų susmaugų ir be su
stojimo, bet mes turėjome čia 
sustoti, kadangi pritrūkome 
anglių, kurių mūsų laivas su
kūrendavo 150 tonų ant dienos. 
Bet dabar nelengva ir anglių 
gauti. Pakol apsirūpinta ang
limis reikėjo išstovėti prieplau
koje lygiai tris paras. Tikė
jomės išlipti ant kranto, pama
tyti miestų, pienavome net to
limesnę ekskursijų į Ispanijos 
žemę, bet čia atsitiko ko mes 
nepermatėme. Anglų valdžia 
padarė laivo inspekcijų Ra
do žmonių sergančių influenza. 
Tuojaus iškabino geltonų fla- 

gę, vadinasi laivas kvaranti- 
nuotas—niekam nevalių apart 
kapitono, nei kojos iškelti. Ir 
visas tris dienas turėjome iš
tūnoti ant laivo'. Nuobodu, 
bet niekų nepadarysi. Besto
vint dar labiau pradėjo sirgti 
žmonės. Du mirė. Tuodu 
palaidota ant kranto.

Ketvergo vakare, 17 Balan
džio, leidomės į tolimesnę ke
lionę, jau per Viduržemių jū
res, palei Algirijos krantus. Čia 
bekeliaujant mirė ant laivo dar 
trįs žmonės. Tuos palaidojo
me jūrėse.

Kelionė per Viduržemių jū
res yra dar gana pavojinga de
lei užsilikusių nuo karės plau
kiojančių minų. Tokios mi
nos gali pliūduruoti labai ilgų 
laikų, pakol nesusiduria su 
kokiu kietu daiktu; tuomet 
eksplioduoja. Sunku jos pa
žinti, nes iš toliau negalima e- 
sų atskirti nuo paprastos bač
kos, ypač gi naktyje sunku pa
stebėti visai. Ypatingai pa
vojinga vieta tai Sardinijos sa
los apielinkė, pro kurių mes 
praplaukėme subatoje, 19 Ba
landžio. Laivas įrėši labai at-

salų

sargiai. Taip besiirdami arti
nomis prie Italijos krantų.

Iš Amerikos iškeliaujant pa
lydėjo mus paukščiai — marių 
varnos (Sea Guli). Dar ant ry
tojaus mačiau jų būrelį be- 
skraidantį apie laivų. Iš Ita
lijos atlėkė mus pasitikti tokių 
pat.paukščių — daugybė. Tie
ji sparnuočiai labai malonų da
ro įspūdį ant keliauninkų. Ži
noma jie skraido apie laivų de
lei sužvejojimo sau maisto, bet 
išsiilgusiam keleiviui atrodo 
tarsi kokie jo geri prieteliai. 
Mat jie toliausia lydi iškeliau
jantį į jūres žmogelį ir pirmu- 
tiniąi pasitinka, kuomet dar esi 
toli nuo kranto.

Italijos krantus išvydome 20 
Balandžio, vadinasi Velykų 
pirmą dienų. Prieš mūsų akis 
klojosi apvilktas pavasario rū
bu Neapolio miestas, apie kurio 
gražumą yra kalbama, kad rei
kia pirma pamatyti Neapolį, o 
paskum... numirti. Iš tiesų 
gamta gausiai apdovanojo šita 
žemės kampelį. Visi buvome 
linksmi pabaigę savo ilgų ju- 
net linksma pranešti visuome
nei, kad ši kuopelė smarkiai 
darbuojas ir auga nariais. Ap
svarsčius kuopos naminius rei
kalus, nutarta surengti išvažia
vimą ant apskričio Conn. pa
rengtos gegužinės 30 d. Tuom 
dalyku pasidarbuoti išrinktas 
Antanas Maciulevičius ir Jonas 
Petkevičius. Toliaus išrinkti 
delegatai apskričio suvažiavi- 
man, kuris įvyks 8 d. birželio 
Bridgeport, Conn. K. Seniū
nas, p-lė E. Baltušytė, A. Ma- 
čiulaitis, P. Kauneckis. Nu
tarta surengti vakarienę sve
čiams pagerbti. Gaspadinės 
p-lė K. Jakšytė, O. Koluc-kaitė, 
M. Gaidimauskienė. Paskiaus, 
rezignavus rašt. U. M. nuo sa
vo darbo, vienbalsiai išrinktas 
raštininku Jonas Sanvaitis.

L. Vyčių 37 kuopa turėjo su
sirinkimų tų pačių dienų 18 d. 
geg. Nors narių skaitlius su
mažėjo, bet veikimas tas pats 
tebėra. Likusieji nepasiduo
da priešams, dirba kiek gali, 
kad tik Vyčiai gyvuoti) ir tuo
met visas darbas eina išnaujo. 
Nutarta susižinoti su LDS. 39 
kuopa ir sykiu parengti išva 
žiavimą. Da nutarta išsimo
kinti teatras, nes jau knygutės 
yra partrauktos.

Spurgonių Jurgis.

neabejotinai katalikiškos if pil-yra skaitomos Federacijos na
rėmis, yra pasitikėjimo1 ir pa
ramos vertos. Dabar prie L. 
R. K. Federacijos jau priguli 
549 draugijų, kuopų ir organi
zacijų su 40826 nariais, neskai
tant 38 parapijas.

Tos draugijos kurios gavo 
spedijalius iš Federacijos pa
kvietimus ir yra jau nutaru
sios prisirašyti prie Centro 
(prie Federacijos), meldžiame 
kogreičiausia prisiųsti duokles. 
Tos kurios dar negavo blankų, 
jei kreipsis į Federacijos Sek
retoriatų, galės gauti.

Su tikra pagarba,
Lietuvių R. K. Federacijos 

Sekretoriato vedėjas
Al. M. Račkus.

N. B. Su visokiais reikalais 
meldžiame draugijų kreipties į 
Centrų šiuo antrašu:— Fede
racijos Sekretoriatas, 1530 So. 
50-th avė., Cicero, III.

noje prasmėje doros, ir
Kadangi Liet. R. K. Federa

cija yra milžiniškiausia lietu
vių organizacija pasaulyje; ir

Tad ši Federacija yra di
džiausias autoritetas lietuvių 
katalikų Amerikoje, kuri stovi 
ant sargybos netiktai lietuvys
tės bet ir katalikystės.

Didžiuma Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenės pilnai pa
sitiki Liet. R. K. Federacija ir 
gerbia to milžiniško Centro au
toritetų.

Tad kodėl Federacija tyli 
šiame klausime? Būtų geisti
na, kad Federacijos Centras 
galutinai savo nuosprendį kuo- 
greičiausiai duotų, nes nūnai 
dr-jos prigulinčios prie Federa
cijos geriau galės orientuotis. 
Tuomi ir Amerikos Lietuviii 
Tarybai aiškiausiai parodytų 
kokios pozicijos tvirtai laikv- 
ties.

Su tikra pagarba,
Pr. Zdankus. ĮEIGOS EGZEKUTYVIO 

KOMITETO

Z
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ATVIRAS LAIŠKAS Į LIET. 
R. K. FEDERACIJĄ.

Gerb. Centro Valdyba:—
Žinote gerai, kad visi lietu

vių katalikų laikraščiai nepa
taria dr-joms dalyvauti šaukia
mam birželio 9,10 ir 11 d., 1919 
m. Chicagos tautininkų-libera- 
lij seime.

Negirdėtis, kad bent vienas 
lietuvių kunigų pritarti] tam 
seimui.

Katalikų kalbėtojai ir veikė
jai yra priešingi dabar šaukia
mam seimui.

Visos lietuvių-katalikų įstai
gos, su Amerikos Lietuvių Ta
ryba priešakyje ignoruoja šį 
seimą.

Tautininkai-liberalai mums 
sako, kad tai yra nekuriu “kle
rikalų” užsispyrimas. Tad 
mums lietuviams-katalikams 
reikia išgirsti pilnai autorite
tingą žodį.

Tuo autoritetu lietuviams 
katalikams gyvenantiems A- 
merikoje, yra Lietuvių R. K. 
Federacija. Prie jos priklau
so visos centralinės organizaci
jos, kurios turi išrinkusios ats
tovus į Amerikos Lietuvių Ta
rybą.

Iš vėliausio Federacijos raš
tinės raporto pasirodo, kad iki 
gegužio 1 d., 1919 m. yra jau 
prisirašiusių prie Liet. R. K. 
Federacijos Centro išviso 548 
draugijos, kuopos ir įvairios 
organizacijos su 40,634 nariais, 
ir

Taip-gi prie Federacijos pri
guli 39 parapijos, kurios nėra 
priskaitytos prie viršminėtos 
skaitlinės su minimum 60,000 
gerų parapijonų.

Kadangi prie Federacijos nė
ra priimamos bile kokios drau
gijos, o gali prigulėti tik tos, 
kurios yra tikrai lietuviškos, *

APSISAUGOKITE!!!

Lietuvių R. K. Federacjia 
skaito sau už pareigų perser
gėti lietuvių katalikų visuo
menę prieš visokios rūšies iš
naudotojus.

Gerbiamieji katalikų laik
raštininkai, kalbėtojai ir vei
kėjai teiksitės nesiduoti leng
vai save apvilti!

Pastaruoju laiku priviso 
daug blėdingų lietuvių visuo
menei draugijų. Nekurios iš 
tų draugijų šventvagiškai už- 
sivardijusios kokio nors šven
tojo vardu, o savo veikimu ei
na prieš Katalikų Bažnyčią, 
niekina tikybų ir naikina do
rų.

Kitos draugijos judošiškai 
pasivadinusios save kokio nors 
Lietuvos Kunigaikščio arba 
garsaus rašytojo vardu, o sa
vo susirinkimuose bolševizmų 
auklėja, išniekina viską kas y- 
ra kiekvienam lietuviui šven
ta ir brangu, eina prieš tautų 
ir lietuviams gėdų daro!

Panašių draugijų vadovais 
daugiausia yra kokie nors tau
tos išgamos, arba katalikų iš
matos. Ir tie vilkai avies kai
lyje, prisidengę “katalikyste” 
arba “bepartyviška tautyste,” 
tikisi apgauti lietuvių visuo
menę ir pasinaudoti!

Tos draugijos trokšta ko- 
daugiausia reklamos, ir jos 
garsinasi kiek tik gali. Ypatin
gai jų korespondentai rašinėja 
į katalikiškus laikraščius ir 
landžioja prie katalikų veikė
jų. Ir kaip kada jiems pavyks
ta nežinančius apvilti.

Tai-gi vardan teisybės ir dėl 
lietuvių labo, L. R. K. Fede
racija pasiryžo trumpoje atei
tyje atspauzdinti visi] lietuviš
kų draugi jų,kurios priguli prie 
Federacijos vardus, ir tuos cir- 
kularus išsiuntinės visiems 
katalikų laikraščiams, gerb. 
kunigams, kalbėtojams ir vi
siems veikėjams, idant jie ži
notų, kurias draugijas remti, 
kurioms duoti pirmenybę ir 
kurių saugoties.

Visos doros ir prakilnios 
draugijos priguli prie Centro, 
tai yra prie L. R. K. Federaci
jos ir kas savaitę vis po kele
tu prisirašo. Bile kokių drau
gijų L. R. K. Federacija nepri
ima. Tai-gi draugijos kurios

Balandžio mėnesyje.
Nuo Prūsų Lietuvių Komiteto 

Chicagoje, per p. J. Ugaudas, 
perdavimui proi-. Valdema
rui...............................$100.00

Nuo Tad. Wasseris, ($10
Lietuvių kariuomenės 
reikalams, $12 metinė 
mokestis į Egz. Komi
tetų)...............................22.00

Nuo Ansonijos Laisvės 
Išgavimo-Komiteto per 
J. Tareilų, perdavimui 
Lietuvos Valdžiai.
Pinigais.....................900.011
Bondsais................... 100.00

Nuo Brighton Park, Clii-
cago, 'Lietuvių, per 
J. Biežis, kovai už Lie
tuvos nepriklausomy
bę ............................... 515.05

Nuo Toronto Lietuvių,
per p. V. Jusaitis, ge
resnei kovai už Lietu
vos neprigulmybę .... 108.00 

» i " -----------
Viso .................$1745.05

.Egzekutyvis Komitetas taria 
širdingų ačiū visiems aukau
tojam ir tiem kurie savo pasi
šventimu ir darbu prisidėjo 
prie surinkimo šių aukų. Visos 
mūsų organizacijos ir visuome
nė yra prašomos dėti kuodi- 
džiausias pastangas rinkime 
aukų. Taip-gi tos organizaci
jos pas kurias yra da nuo se
niau užsilikusių pinigų yra ra
ginamos kuogreičiausia juos 
prisiųsti Egzekutyviam Komi
tetui. Dabar yra svarbiausias 
momentas mūsų kovoje už ne
prigulmybę ir todėl rinkimas 
aukų dabar turi būti varomas 
visomis mūsų jėgomis. -J-

M. J. Vinikas,
Pirmininkas.

z

TeMYKITE LIETUVIAI. 
IR L. D. S. NARIAI.

Užrašinėjam naudng.is laik
raščius: “Darbininką,” ‘Drau
gų,” “Vytį,” “Moksleivį,” 
“Garsų,” “Žvaigždę,” “Tau
tos Ryta,” “Šviesų,” “Vana
gų’ juokų ir satyros laikraštį.

Parduodam knygas: maldak
nyges ir svietiškas. Reikalau
kite tuojaus rašydami: 

A. S. Kuibickąs, 
7602 Aberdeen Avė. N. E. 

Cleveland, Ohio.

K

arba

Nusipirk naują knygą 
MARUOS MENUO*

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MŽN. DIENAI, 

apie
Marijos Gyvenimą, Dorybes ir Jos Garbę. 

Surinko Kun. M. J. D—as. 

KAINA 50 CENTŲ.

Užsakytoms su pinigais adresuok: 
“DARBININKAS,” 

244 W. Broadway,



os Lietuvon

-

-

Eina ii So. Boston’o utarmn- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am Lietuvių Rymo-Katali- 
kų Iv. Juozapo Darbininkų Są-

“DARBININKAS” •

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly pa- 

per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES: 
Tearly.............................. ....$3:00
Boston and suburbs..............4.00
6 months ................................... 1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

NEPAPRASTA PRAMOGA.
Chicagoje Šv. Kazimiero lie

tuvių vienuolijos -seserys su
rengė didžiulį bazarą. Kaip 
“Draugas” praneša, tai baza- 
ras ištikro bus nepaprastas. Ba- 
zaras prasideda gegužio 25 d.

Visose kolonijose yra šv. Ka
zimiero vienuolijos prietelią. 
Dabar gera proga parodyti sa
vo prielankumą tai įstaigai. 
Lai vienuolijos prieteliai pri
sideda prie piniginio ofensyvo 
tos įstaigos. Bazaras tęsis iki 
birželio 1 d. Žinoma vienuo
lija mielai priims ir Liberty 
bondsus, jei kas teiksis ją skir
ti tai naudingai įstaigai. Do
vanas galite siųsti adresu: 
Mother Superior, St. Casimir’s 
Academy, 67 & Rockwell Sts., 
Chicago, III.

KO DAUGIAUSIA TURIME 
PARSIVEŽTI GRĮŽDAMI 

LIETUVON.

Dar nesukako 5 metai, kaip 
aš apleidau savo numylėtą kra
štą Lietuvą. Sunkus man bu
vo persiskyrimas su jaja. Bet 
nesinorėjo svetimiems tarnauti 
ir carų dievams galvą lenkti. 
Tad broliai ir sesers ameriike- 
čiai, jei mums taip yra brangi 
laisva Tėvynė Lietuva, ką-gi 
mes turime parsivežti jon grįž
dami? Viskas bus mums rei
kalinga. Pinigai, mokyti žmo
nės, patyrę biznieriai, nuo ma
žiausio iki didžiausio amatnin- 
kai. Labiausiai turime parsi
vežti štai ką: vienybę, ištver
mę ir didžiausią tėvynės meilę. 
Be vienybės negalima sutvar
kyti šalies. Be ištvermės ne
galės užsilaikyti vienybė. Be 
tėvynės meilės nebus ištvermės. 
Tos ypatybės bus mums rei
kalingiausios dėl sutvarkymo 
laisvos Lietuvos.

Tad, broliai ir sesutės, visus 
prie vienybės šiandiena 
kia mus brangi Lietuva, 
būkime kurčiais.

Lietuvos Sūnus.

šau- 
Ne-

ti į tėvynę. Gyvenu čia, o ma
no širdis ten.

Jau 20 su viršum metą, kaip 
aš gyvenu Amerike. Turiu 
Amerikos pilietybės popieras, 
esu 40 metą amžiaus. Moku 
gerai angliškai ir žinoma lietu
viškai. Kitokią kalbą nemo
ku, nes man ją nereikia.

Visokie darbai ir amatai man 
labai gerai sekasi. Ant to tu
riu gabumus. Esu svietavas 
žmogus. Neužsiimu gėrimu, 
nei su vaidais. Nors esu amat- 
ninkas, bet užsiimu taip-gi biz
niais.

Esu tinkamas krautuvėj, mo
ku barberystę, sliesorystę, tai
sau automobilius ir dviračius, 
‘ ‘ runi nu ’ ’ stry tkarius. Esu 
gerai apsipažinęs su staliorys- 
te. Moku mainą darbus ir 
galiu būt bosu, tik žinoma to 
savo mokslo Lietuvoj nepanau
dosiu, nes ten Lietuvoj nėra 
mainų. Užtad gerai suprantu 
ūkio darbus ir abelnai ūkio 
vedimą.

Gal kaikam bus svarbu ži
noti, jog esu nevedęs.

Laukiu atsidarant kelių į Lie
tuvą ir ten sunaudosiu savo ga
bumus, amatus ir patvrimus.

J. L.

LENKAI BALOJE.
Lenkai neturėjo gero vardo 

civilizuoto pasaulio visuomenė
je, bet laike šios karės jie bu
vo gavę tulus augštus asmenis, 
kurie jiems buvo prielankūs. 
Nežiūrint, kad Amerike len
kas yra nušovęs prezidentą, 
kad net prez. Wilsoną “lenkų 
karalius” kėsinosi nušauti, 
kad polacks, polander yra čia 
tiesiog keiksmo žodis, bet ir 
prez. Wilson Lenkijai prielan- 
kavo. Tečiaus savo imperia- 
listiškais apetitais, žydų sker
dynėmis jie pradeda prarasti 
civilizuoto pasaulio prielanku
mą. Dabar jie įsibriovę Lie
tuvon pasižymėjo lietuvių ir 
žydų pogromais. Ir prasidė
jo bangos protestų prieš palio
kus.

NUOLATINIS DARBAS.
L. Raudonojo Kryžiaus Sa

vaitėje, kuri gegužio 22 d. pra
sidėjo, gal būt ne visur bus 
prideramai pasidarbuota. Dau
gelyje vietų tam laikui buvo 
nuskirti kiti veikimai. Ne
bus didelio nusikaltimo, jei 
nuskirtoje savaitėje nebus pa
sidarbuota L. Raudonajam 
Kryžiui. Bet štai kas tarpe 
mūs visose kolonijose turi in- 
eiti madon: nuolatai veikti d*»l 
L. Raudonojo Kryžiaus. Kiek
vieną progą reikia sunaudoti 
tam. Kiekvienose pramogo
se, kiekvienose prakalbose, 
kiekviename piknike reikia už
siminti apie L. Raudonąjį Kry
žių.

NEAPSIGAUKITE.
Iš liberalų šaukiamojo Chi

cagoje seimo nieko gero nebus. 
Draugijos ir šiaip organizaci
jos privalo neapsigauti. Drau
gijos turės bereikalingų iška- 
ščių ir viskas. O tas jų sei
mas gali gerokai sukompromi
tuoti lietuvius. Atsakomybė 
kris ne vien ant šaukėjų, bet 
ir ant visą jame dalvvausian- 
čią.

Visas geras, kurs gali būti 
iš to “seimo,” tai pakėlimas 
lietuvių vardo, jei tinkamos 
rezoliucijos bus išneštos ir jei 
tinkamai informavimo darbas 
bus pastatytas. Bet kadangi 
tai bus grynai liberalą seimas, 
o skelbiamas, kad būsiąs “Lie- 
tuvią Seimas,” tai šaukėjai tie
siog stumia lietuvius į susi
kompromitavimo kelią.

Kaikurios draugijos, kurios 
buvo nutarę dalyvauti tame 
“seime,” dabar perkeitė savo 
nuomonę.

Supraskite dalyką, nedary
kite bereikalingą iškaščią ir 
nežaiskite svarbiais reikalais.

REIKĖS BRUZDELNINKŲ.

Į Lietuvą grįšiantieji lietu
viai turėtų parsivežti kuodau- 
giausia pilietiškų privalumų. 
Ten reikės žmonių, kurie moka 
draugijoms pirmininkauti, raš
tininkauti, iždininkauti. A- 
belnai ten reikės visuomeniškų 
veikėjų, kurie galėtų liaudžiai 
vadovauti. Mums katalikams 
turi rūpėti turėti ten gerų, su- 
pratlyvų bruzdelninkų, kad va
dovauti liaudžiai ir nedaleisti 
užviešpatauti liaudyje viso
kiems bolševikams, cicilikams, 
laisvamaniams.

Ar galėsime suteikti Lietu
vai tokių veikėjų-bruzdelnin- 
kų? Žinoma nemažai tokių 
čia turime, nemažai tokių grįš 
Lietuvon ir ten pasitarnaus. 
Pažvelgę į mūsų visuomenišką 
gyvenimą pamatysime, jog to
li gražu čia neturime tokių 
veikėjų tiek, kiek reiika. To
dėl negalėsime jų daug Lietu
vai duoti. Žiūrėkime, katalikai 
sudaro milžinišką didžiumą. 
.Nesigailėjo aukų išstatyti daug 
gražių bažnyčių, katalikai tu
ri vienuoliją, užlaiko dvasiškus 
vadovus, užlaiko daug parapi
jinių mokyklų. Mūsų idėji
niai priešininkai nieko pana
šaus neturi. Bet ką mes ma
tome mūsų visuomeniame gy
venime ? Daugelyje katalikiš
kų draugijų viešpatauja laisva
maniai ir cicilikai. Užsimanė 
laisvamaniai seimą šaukti, ap
reiškė jį Lietuvių Seimu, pasa
kė, kad tai Lietuvos reikalais 
tą daro ir ką-gi? Nemažai 
katalikiškų dr-jų davėsi suklai
dinti, ketina dalyvauti tame 
seime, nes renka delegatus.

Daleiskime, kad Lietuvoje 
atsirastų kokia demagogų sau- 
jalė, nepasitenkinanti valdžia 
ir dui agituoti šaukti seimą ir 
įsteigti naują valdžią. Ir ką- 
gi? Gali atsitikti, kaip dabar 
Amerike su “Lietuvių Sei
mu.”

Nieko panašaus čia nebūtų ir 
nieko panašaus ten neatsitiks, 
jei būtų buvę čia ir jei ten bus 
užtektinai dorų veikėjų, tarpe 
neapšviestesnės liaudies. To
kiam darbui nereikia, didelio, 
klesavo mokslo, o tik katali
kiškai visuomeniško susiprati
mo ir jausmo veikti reikalingą 
visuomenišką darbą.

Tad, broliai lietuviai katali
kai, nubuskime, išvvskime sa
vo pareigas ir pavojų. Imki
me čia uoliai dalyvauti visuo
menėje, kad sugrįžę Lietuvon 
būtume taip sakant išmuštruo- 
ti kareiviai veikti visuomenė
je.

kįla

kįla

Susipratęs Katalikas.

KĄ AŠ PARSIVEŠIU.
Kaip “Darbininkas” pakvie

tė rašyti, kas būt gera ir ,nau
dinga parsivežti iš Amerikos j 
Lietuvą, tai parašysiu, ką aš 
parsivešiu.

Aš senai laukiu progos grįž-

Klesų kova.
— Kas tai yra kova? ir ar 

ji yra blogu daiktu?
— Kova yra gyvenimas, gy

venimas yra kova.
Ne kova yra blogu daiktu, 

bet skriauda ir todelei kovoti 
tuomi tikslu, kad iš pasaulio 
skriaudą prašalinti, yra tai 
veikti palei Viešpaties Kris
taus ir šv. Bažnyčios įsakymų 
pamatinę mintį, kuri liepia sa
vo artimą taip mylėti, kaip 
pats savę.

— Iš ko kįla klesą kovos ki
vi rčią pradžia ?

— Klesų kovos kivirčių pra
džia kįla iš skriaudos, ir kįla 
tuomet, kuomet tąją skriaudą 
atjaučia ir supranta skriau
džiamieji, o toliaus iš to išsi
vysto ir pati “klesų kova” su 
visomis savo įvairiausiomis y- 
patybėmis ir pasekmėmis.

— Kodėl iš skriaudos 
klesų kovos pradžia?

— Todėl iš skriaudos
klesų kovos pradžia, kad ir ma
žiausioje skriaudoje visuomet 
gludi diegas atmonijimo ir ga
na tvirtas pamatas arba papė
de išsivystimui keršto, kad ir 
tokio, kurs net nei jokių rube- 
žių pagiežai nepripažįsta.

— Kas yra “darbininkiškas 
klausimas?” ir kas tai yra 
“klesų kova?”

— Teisingai sakant, darbi
ninkiškas klausimas ir klesų 
kova yra tai vienas ir tas pats 
dalykas, nes tai yra kova tarp 
tų, kurie išnaudoja ir tų, ku
riuos išnaudoja, tarp darbda
vių klesos, ir darbininkų kle
sos. Taip yra, dalyką imant 
plačioje reikšmėje, bet siaurai 
imant, tai tasai dalykas kas
dieninėje kalboje reiškia tąsy- 
nes darbininkų su kapitalistais 
už tinkamesnį darbininkams 
atlyginimą už jų nudirbtą dar
bą.

—■ Kas darbininką klausime 
užima svarbių svarbiausią vie
tą?

— Darbininkų klausime svar
bių svarbiausią vietą užima 
tinkamas atlyginimas už dar
bą, kurį darbininkas savo darb
davio naudai už tam tikrą at
lyginimą atlieka arba nudirba.

—Kodėl taip yra?

— Yra taip todėl, kad ant to 
už darbą atlyginimo tinkamu
mo ar netinkamumo remiasi 
veik visi kiti dalykai, ku
rie tiesioginiu ar netiesioginiu 
būdu su darbininką klausimu 
rišasi ir iš darbininkų reikalų 
iškįla.

— Kokią už darbą atlygini
mo normą krikščionys demo
kratai skaito pakankama arba 
užtektina?

— Krikščionių demokratą y- 
ra pripažinta kaipo taisyklėj

x
kad už darbą atlyginimas arba 
alga, turi būt tokia, kad dar
bininkas iš jos galėtą su savo 
šeimyna tinkamai pragyventi 
ir visus savo reikalus aprūpin
ti.

Juo kurie darbdaviai ir darb- 
davystės labiaus prie šitos tai- 
cyklės prisitaiko, juo tenai 
geresnis užsiganėdinimas ir pa
sitenkinimas darbininkų tarpe 
matosi ir juo mažiaus nemalo
numų ir su darbdaviais nesusi- 
pratimij ir kivirčių.

Priešingai, kame į tą taisyk
lę tinkamos domos neatkreipia
ma, su ja prasilenkiama, nuo 
jos išpildymo šalinamasi, o juo 
labiaus, net prieš ją griežtai 
kovojama, tenai tarp darbi
ninkų ir darbdavių santikiai v- 
ra įtempti, nenormaliai, negeis
tini ir žmonių visuomenei pa
vojingi ir kenksmingi.

Tokio negeistino dalykų sto
vio prašalinimas visiems yra 
pageidaujamu, taip darbinin
kams, taip darbdaviams taip 
visai tos apielinkės žmonijos 
visuomenei, ir visi jie, nori, 
bando ir stengiasi dalyką sto
vį pagerinti, bet kuomet pri
einama prie apsvarstymo ir pa
vartojimo įvairią priemonių, 
kuriomis tokiose aplinkybėse 
reikėti} pasinaudoti, tai tuo- 
iaus tarp vienų ir kiti) iškįla 
dideli ausi nesusipratimai, ki- 
virčiai, ginčai ir išsivysto dar
bininkų žmonių kaipo tam tik
ros klesos klesinis susiprati
mas, ir kl erinė kova prieš prie
šingąją klesą: kapitalistus, iš
naudotojus, darbdavius ir jų 
sėbrus.

Kova gali būti tik ten, kur 
randasi dvejopos ar keleriopos 
nuomonės apie vieną ir tą pa
tį dalyką arba dalykų stovį, te
nai kur susiduria kelių žmoniij 
arba kelių įvairių žmonijos 
grupių idėjiniai, luominiai, ti
kybiniai arba materijaliai rei
kalai.

Kova tiktai tenai galima, kur 
yra mažiausia bent dvi priešin
gos pajėgos arba galybės ant 
tiek savyje stiprios, kad mano 
priešą arba pergalėti, arba ma
žiausia, bent nepasiduoti jo į- 
tekmei ir išnaudojimui.

Kova kartais gali būti iš
vengta vienos priešingųjų pu
sių nuolaidumu, bet laimėta, ki
taip negali būti, kaip tik vien 
priešą pergalėjimu.

Be apgalėjimo priešo, nėra 
pergalės, nėra užbaigimo ko
vos; be užbaigimo kovos negali 
būti tikros ramybės, o be tik
ros ramybės žmonija negali bū
ti laiminga pilnoje to žodžio 
prasmėje.

Gamtoje kova, tai papras
čiausias gyvybės ir pažangu
mo apsireiškimas,
matome gyvūną ir augmeną 
karai i jose, o tarp žmonią kaip 
pasaulis yra šernas, kovos ir ka
rės buvo ir tebėra, apie tai 
mums liudija visi senovės užsi
likę paminklai ir net iš seniau
siu laiką.

Dabar pasaulyje siaučia di- 
deliausia kova, kovoja vieni 
prieš kitus, tie prieš tuos, anie 
prieš anuos, kovoja prieš sve
timus ir prieš savus, kovoja vi
si prieš visus jeigu pasakysi
me, ir tai, aš manau, kad ne
labai su teisybe prasilenksime.

Kovoja žinodami už ką, prieš 
ką ir delko, kovoja ir nežino
dami, o kartais net visiškai a- 
pie tai, net nei negalvodami.

Iš įvarią rūšią kovą daugy
bės, aš užsibriežiau tikslu, nu
šviesti vieną kovą, taip vadi
namą “Klesą kovą” ir kelioli
koje iš eilės populerišką strai
psniu pasistengsiu tą dalyką 
po biskelį pakedenti, o tai 
dėlto kad daugumas darbo 
žmonelių apie klesą kovos prin- 
cipą arba visiškai nieko nesu
pranta, arba supranta jį ne 
taip kaip kad dalykai ištiesą 
yra.

Mes kovą

F. V.
(Toliaus bus daugiau)

Iš Liepojaus pranešama, jog 
Latvijoj nuo Bausko iki Šloko 
bolševikai pradėjo ofensyvą

Bolševikai pasitraukdami iš 
Sarapol, Permo gub., papildė 
baisias žmogžudystes. Daug 
moterų ir vAikų nužudė.
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NEW YORK, N. Y.
Veikia išsijuosę.

New Yorko apielinkės lietu
viai veikia dabar išsijuosę. Kur 
tik klausais prakalbos, koncer
tai, vakarai. Ypatingai daug 
pramogų atsibuvo praėjusią sa
vaitę Brooklyne, nors New 
Yorko miestas taip-pat neatsi
lieka užpakalyje.

Pirmiausiai reikia pažymėti 
kapeliono kun. J. F. Jonaičio 
prakalbas, sakytas keliose vie
tose. Žmonės jomis labai in- 
domauja, nes karės dalykai 
dar visiems tebėra prie širdies.

Praėjusią subatą McCaddin 
svetainėje vaidinta operetė 
“Kornevilio Varpai.” Žmo
nių prisirinko tiek, kad nesu
tilpo svetainėn ir nemaža turė
jo grįžti atgal, nežiūrint, kad 
už inėjimą reikėjo nevisai pi
giai mokėti. Veikalą aktoriai- 
-mvlėtojai suvaidino gražiai. 
Ypatingo pagyrimo verti p. So
deika ir p-lė Cesnavičiutė, kai
po geriausiai savo roles atli
kę. *

Panedėlyj, buvo mass-mitin- 
gas, šaukiamas užprotestuoti 
prieš lenkų, rusų ir kitų mili- 
taristų veržimos į Lietuvą. Su
sirinko pilnutėlė Apreiškimo 
Panelės Švč. svetainė. Kalbė
tojų buvo keliatas, jų skaičiu
je vos tik sugrįžęs iš Paryžiaus 
K. Cesnulis, J. O. Sirvydas, L. 
Šimutis ir k. Priimta rezo
liucija, kurioje prašoma, kad 
būtų pripažinta Lietuva ir jos 
valdžia, užprotestuota prieš 
lenkų ir bolševikų žygius. 
Rinkta aukų Tautos Fondui; 
surinkta netoli dviejų šimtų 
dolerių.

Utarninke, Knoff viešbutyje, 
Vyčiai turėjo parengę vakarie
nę priėmimui delegatų, Mas- 
tausko ir Česnulio. Laike va
karienės buvo dainų, kurias 
sudainavo solistės Kairiutė, 
Aušriutė, M. Kižiutė, Giliutė ir 
k., akompanuojant p. Baniui. 
Daug gražių kalbų pasakyta. 
Tarpe kalbėtojų buvo klebonas 
kun. Petkus, L. Šimutis, P. Mo
lis, K. Cesnulis, Mastauskas ir 
k. Svečių dalyvavo apie šim
tą iš New Yorko ir apielinkės 
lietuviškų kolionijų.

Ateinančią nedėlią rengia
mas didelis mass-mitingas vie
noje didžiųjų miesto salių — 
Carnegie Hali. Jį rengia su
dėtinai lietuviai ir ukrainie
čiai. Bus dainuojama lietu
viškų ir ukrainiečių dainų, pra
kalbų ir užtikro išnešta rezo
liucijos.

Tai tik keli aplamai imant 
mažai iš lietuvių veikimo New 
Yorke. Kas juos subytis?

Sigma.

lavinę. Nekurias žaisles tu
rėjo atkartoti, nes publika to 
reikalavo. Tik labai gaila, kad 
žmonių neperdaugiausia buvo, 
nes oras pasitaikė labai gražus. 
Dauguma išvažinėjo ant far- 
farmų. Vakaro vedėja p-lė M. 
Jokubaičiutė priminė apie Liet. 
Raudonąjį Kryžių. Prisirašė 
apie 40 narių. Dauguma su
mokėjo po $1.00 įstojimo. Kad 
iš tokio mažo būrelio susirin- 
kusių tiek prisirašė, tai maty
tis, kad mūsų kolonijoj lietu
viai katalikai myli savo tėvynę 
ir tikimasi, kad į porą savaičių 
neliks nei vieno lietuvio katali
ko neprigulinčio prie Liet. R. 
Kryžiaus. Taip ir reikia. Atė
jo laikas, kaad turime stoti vi
si už vieną ir vienas už visus. 
Ateinančią nedėlią bus praneš
ta, kada bus susiimkimas ir ta
da bus išrinkta valdyba. ..

L. R. K. Narys.

gerskio rolę, tik parodė trupu
tį permažai drąsos ir “sportiš
kumo.” Onytės — Magerskio 
mylimosios, rolę puikiai nuda
vė p-lė D. Mikelioniutė. Jai 
jau ne pirmas kartas ant sce
nos. A Kardišauskas, didis 
scenos mylėtojas, tikrai gabiai 
išpildė Araburdos rolę. Ta
mošiaus rolę atliko A Vaišno
ras. Nors dar pirmą syk ant 
scenos, bet savo rolę suprato 
ir atsakančiai išpildė. Žydų 
— Laizerio ir Berelio, roles at
sakančiai atliko K. Vaisieta ir 
J. G. Bagdžiūnas. Jiems seka
si žydus nuduoti. Baltruvie
nė — M. Sinkauskienė, savo už
duotį gana gerai atliko. Tik 
pritrūko jai tikro Baltruvienės 
balso ir nemokėjo “gerai” pa
vartoti šluotražio užtikus savo 
namuose negeistiną svečią Ara- 
burdą. Liūdytės rolėje gra
žiai .pasirodė p-lė J. Rakaus- 
kiutė. Jos rolė jai labai priti
ko ir ji mokėjo ją puikiai at
likti. Savo pasielgimu ir nu- 
davimais parodė, kad jau ji bu
vus ant scenos ir turi sceniškus 
gabumus. Stonio ir Ignuko 
rolėse gerai atrodė J. B. Mike
liams ir J. Alenskis. Jono ro
lėje puikiai atsižymėjo A. Kve- 
deraviče, Antanukas — J. Mi- 
kelionukas, buvo geras pieme
nukas. Tarpuose buvo daug 
gražių dainų, deklemacijų, pra- 
kalbėlių, juokų ir kitų pamar- 
ginimų. LDS. Choras sudai
navo Lietuvos Himną ir Dar
bininkų Himną. Specijalis L. 
D. S. Choras sudainavo “Už
trauksim naują dainą broliai,” 
“Yr daugel Gadynių,” ir“Dai
nuos šiaurūs Vėjai.” Dekle- 
mavo V. M. Mikelionis “Atsi
mink Tėvynę,” J. B. Mikelio
nis “Kaip Merginą Priviliot,”
J. Markelis “Į Darbą Stokim,”
K. Vaisieta “Socialistai ir Blu
sos,” J. G. Bagdžiūnas “Nau
ji Takai,” J. B. Mikelionis 
“Lietuvos Likimas,” J. Kara- 
nauskas ‘ ‘ Gelbėkim Žūstan
čius,” S. Ribinskas “Senelio 
Mintis.” Specijalis LDS. kuo
pos choras dar sudainavo “Kai 
aš jojau per žalią girelę” ir 
“Eina Garsas Nuo Rubežiaus,” 
ir taip viskas gražiai užsibai
gė. Vietinė Darbininkų kuo
pa jau ne vieną sykį pasirodė 
su puikiai surengtu programų 
ir kuo tolyn tuo geriau jiems 
viskas nusiseka. Mat joje jau 
susispietė visi išrinktieji, susi
pratę, talentuoti vyrai — tik
ri darbininkai. Už tokį jų pa
vyzdingą vienybėje veikimą, 
naudingą lavinimąsi, surengi
mą gražaus prie progos pritai
kinto programo ir tikrai atsa
kantį jojo atlikimą, galima šir
dingai pavelyti jiems geriau
sios kloties ant visados.

Maloniai Jiems Užjaučiantis.

BRIDGEPORT, CONN.
Kareivių sulauktuvės.

Gegužio 10 d. Tautos Fondo 
10 skyr. parengė linksmą balių 
šv. Jurgio parap. svetainėje ka
reivių sutikimui. Buvo ir pro
gramas išpildytas. Programo 
vedėju buvo gerb. klebonas 
kun. M. A. Pankauskas. Pir
miausia Bažnytinis choras ve
damas p. A. Dziko sudainavo 
keletą smagių dainelių. Už
baigė su Lietuvos himnu. To
liaus kareivių prakalbas už
baigdamas kalbė svečias J. J. 
Romanas iš So. Boston, Alass. 
Po to buvo prirengta karei
viams vakarienė. Visu tuo 
surengimu daugiausia pasidar
bavo gerb. klebonas, Petras 
Kauneckis ir A. Dzikas; skanią 
vakarienę pagamino poni M. 
Baltrušaitienė, p-lė E. Baltru- 
šiutė ir p-lė O. Koleckaitė. Dar 
reikia pažymėti, kad ir dr-još 
prijautė kareivius. Prisidėjo 
su aukomis ir dr-jos. Jauni
mo klfubas aukavo $10.00, Šv. 
Jurgio dr-ja ir Mot. Sąj. 18 kp. 
po $5.00.

I

Žmonių buvo gražus būrys 
ir visi dailiai žaidė

Darbininkų veikimas.
LDS. 39 kp. laikė mėnesinį 

susirinkimą 1 8d. gegužio. Na
riai atsilankė veik visi. Tai 
net linksma pranešti visuome
nei, kad ši kuopelė smarkiai 
darbuojas ir auga nariais. Ap
svarsčius kuopos naminius rei
kalus, nutarta surengti išvažia
vimą ant apskričio Conn. pa
rengtos gegužinės 30 d. Tuom 
dalyku pasidarbuoti išrinktas 
Antanas Maciulevičius ir Jonas 
Petkevičius. Toliaus išrinkti 
delegatai apskričio suvažiavi- 
man, kuris įvyks 8 d. birželio 
Bridgepori, Conn. K. Seniū
nas, p-Ife E. Baltušytė, A. Ma- 
čiulaitis, P. Kauneckis. Nu
tarta surengti vakarienę sve
čiams pagerbti. Gaspadinės 
p-lė K. Jakšytė, O. Koluckaitė, 
M. Gaidimauskienė. Paskiaus, 
rezignavus rašt. U. M. nuo sa
vo darbo, vienbalsiai išrinktas 
raštininku Jonas Sanvaitis.

L. Vyčių 37 kuopa turėjo su
sirinkimą tą pačią dieną 18 d. 
geg. Nors narių skaitlius su
mažėjo, bet veikimas tas pats 
tebėra. Likusieji nepasiduo
da priešams, dirba kiek gali, 
kad tik Vyčiai gyvuotų ir tuo
met visas darbas eina išnaujo. 
Nutarta susižinoti su LDS. 39 
kuopa ir sykiu parengti išva 
žiavimą. Da nutarta išsimo
kinti teatras, nes jau knygutės 
yra partrauktos.

Spurgonių Jurgis.

I

NEW BRITAIN, CONN.

Vietinių lietuvių atidai.
18 geg. 1919 m. parapijos sve

tainėj įvyko Tautos Fondo 5-to 
skyriaus ekstra susirinkimas. 
Pradėjus susirinkimą pirmiau
sia buvo skaityta laiškas nuo 
L. Šimučio, Centro sekreto
riaus. Laiške raginta įkurti 
mūs kolonijoj L .R. Kryžiaus 
skyrių. T. Fondo nariai tam 
svarbiam darbui pritarė ir iš
rinko komitetą. Pirm. J. Ba- 
lita, rašt. B. Matulevičiukė, iž
dininku A Gurskis. Nutarė 
parengti prakalbas tam tikslui 
8 d. birželio 1919 m. ir pakviest 
leitenantą kun. Jonaitį ir kitus 
žymesnius kalbėtojus. Prisi
rašė į metinius narius 9 ir už
simokėjo pilnai visiems me
tams. Tai-gi darbas jau pra
dėtas, tik reikia stotį ir dirbt 
su pasišventimu. Brangūs bro
liai ir sesutės Newbritainiečiai 
esat visi kviesti prisidėt prie 
šio svarbaus darbo.

L. R. Kr. Narė.

DU BOIS, PA.

Graži pramoga.

Gegužės 7 d., iškilmingame 
apvaikšičojime vietinės šv. 
Juozapo parapijos ir bažnyčios 
sidabrinio jubilėjaus, vietinė 
L. D. S. 55 kuopa surengė pui
kų vakarą parapijos naudai. 
Sulošta drama “Ponas ir Mu
žikai,” kur dalyvavo sekantie-

Vakaras puikiai nusise- ji scenos mylėtojai: V. J. Mike- 
kė, nes lošikai buvo gerai išsi- lionis gerai atliko Alberto Ma-

NEW HAVEN, CONN.
Moterą veikimas. 

Gegužio 18 d. LRKMS. 
kp. buvo vakarėlis.
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Statė sce

noj veikalą “Katriutės Ginta
rai.”

ANSONIA, CONN.
Laisvamanių nelabumas.

Kuomet susitvėrė Laisvės iš
gavimo komitetas prieš pusę 
metų, tai tautininkai su vieti
niais katalikais galima sakyti 
veikė išvien. Bet pradėjus lais
vamaniams ignoruoti kataliką 
veikėjus, viskas virto ant šo
no. Rengiant ar prakalbas ar 
viešą susirinkimą, tai tik tauti
ninkai komitetai pasitarę ir 
daro, o katalikų prigulintiems 
nariams prie jų niekuomet ne
duodavo žinoti, ką jie veikia ir 
ką taria. Už tai gal ir neįsta
bu, kad jie ir į laisvamanių 
seimą tuo pačiu būdu pririnks 
begales delegatų. Štai “Lie
tuvos” No. 117, randasi žinia, 
būk vietiniai lietuviai išstatė 
bažnyčią tiktai lenkams ir ni- 
geriams. Biaurus pasityčioji
mas iš lietuvių kataliką. Ką 
tie Ansonijos laisvamaniai ma
no? Nejaugi mums katali
kams tikėjimas uždraudžia įsi
leisti pasimelsti kitokios tautos 
ar rasės žmones. Bet aišku, 
kad čia norėta pažeminti kata
likus ir tautininkai patys ma
to niekus skelbią. Mes katali
kai neatbokime.

Viską Matęs.

v*

Suv. Valstijų kongrese įneš
ta bilius, kuriuo reikalaujama 
pripažinti Siberijos valdžią, o 
bolševiką atstovą Martensą de
portuoti.

M
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BRIDGEPORT, CONN.
Gegužio 11 d. lenkų salėj pla

čiai buvo pagarsinta naujos ar
mijos choro koncertas ir teat
ras. Tai-gi ir apsilankiau kai
po mylėtojas dainų ir teatrų. 
Maniau, kad ten bus naujany- 
bių. Bet iš didelio griausmo 
mažas lietus. Tai ir dabar čia. 
Teatrališka operetė būtų ir 
graži, ale aktoriai visai neišsi
lavinę. Tai labai nuobodu bu
vo klaisytis dainos. Solistė 
Anatalįja Jasinskaitė dainavo 
dvi dainas. Ji giriasi, kad jai 
išėjo labai lengvai, nes čielą 
dieną, nevalgius, tik išsigėrus 
stikliuką smagaus vyno, tuo
met ėjo kaip pamuiluota. Tai 
patartina visiems choristams 
bei solistams tas naujas išradi
mas padaryti. Toliaus A. 
Velečkis, pirmiaus buvęs vytis, 
dabar pradėjo dalyvauti ir 
veikti su nauja armija. J. 
Šaučiunas mokytojas sakė pra
kalbas. Sakė, būk korespon
dentai neteisingai ant jų para
šą.

Burbulo Bandžius.

BLOOMFIELD, N. J.

Lietuvių R. Kr. skyr. veikimas.
Čionai lietuviai šiek-tiek kru

ta. Šiuoin laiku daugiausia 
veikia L. R. K. skyrius, kuris 
gegužio 7, turėjo mėnesinį su
sirinkimą su pramoga. Tik 
gaila, kad neperadug susirin
ko. Mat ne visiems supranta
ma svarba L. R. Kryžiaus.

Susirinko apie 10 moteriškų 
ir pusė tiek vyriškių. Perskai
čius informacijas nuo centrali- 
nio pirm. gerb. kun. J. Petrai
čio ir trumpai apkalbėjus svar
besnius klausymus, prasidėjo 
pramoga.

Maž-daug kiekvienas narys 
ir narė šį-tą atsinešė valgomo 
ir paaukavo dėl L. R. K. sky
riaus. Paskui visi tie gardu
mynai buvo pardavinėjami. 
Tokiu būdu nariai pasivaišino 
ir apie $7 pelno padarė, 3 nau
ji nariai prisirašė.

Iki šiol turime apie 37 na
rius. Kaip dėl Bloomfield’o 
tai labai gerai.

Būtų smagu, kad visi ener
gingai darbuotūsi, o ne keli. 
Pinigų jau 20 dol. pasiuntėm į 
centrą ir pas iždininką yra $6 
su viršum.

Turim jau ir drabužių šiek- 
tiek surinkę. Daugiausia dar
buojasi iždininkė p-lė 31. Gu- 
daičiutė ir pirm, p-lė V. Pa- 
parčiutė, bet kadangi prisira
šė daugiau smarkių merginų, 
tai tikimės, kad ir nuo skyriaus 
pradės smarkiau veikti.

O. Staknienė, 
Skyr. Raštininkė.

CICERO, ILL.
LDS. kuopa auga.

Liet. Darbininkų Sąjungos 
49-ta kuopa laikė savo mėnesi
nį susirinkimą gegužio 12 d. 
Per tą susirinkimą į kuopą į- 
stojo šie: Stasys Tamošaitis, 
Marcelė Mironienė ir Marcelė 
Posankienė. Visos veiklios 
šios kolonijos ypatos. Gražu, 
kad dorbininkai auga^ susipra
time.

Moterį? Sąjungos 2-ra kuo
pa laikė prakalbas gegužio 15 
■d. šv. Antano par. svetainėje. 
Kalbėjo gerb. prof. kun. Pr. 
Bučys. Jis išdėjo moterų tei
ses ir priedermes. Jo kalba 
visados yra interesinga ir pa
mokinanti.. Tai-gi kaip visa
da, taip ir šį sykį svetainė bu
vo pilna žmonių jo pasiklausy
ti. Trumpai kalbėjo gerb. kle
bonas kun. H. J. Vaičiūnas. Va
karo vedėja buvo p-lė Aug. Ja- 
kaitė. Šios kolonijos moterys 
veiklios.

Pr.

BROOKLYN, N. Y.
Katalikai uoliai veikia.

Dabar tarp katalikų didžiau
sias bruzdėjimas. Liberalai 
taip-gi pradeda atbusti. Tik 
vieni cicilikai-bolševikai vel
niop eina. Niekas jų negali 
prikviesti prie Tėvynės gelbė
jimo, tai išgamos ir galas.

Štai žemiau paduodu čielą 
ivrtinę atsitikimų bėgyje vie
nos tik savaitės.

Sąjungietės gegužės 10 d.

MeCaddin salėje pastatė dra
mą. “Eglė Žalčių Karalienė.”

Lošimas nusisekė konoge- 
riausia.

Gegužės 11 d. Aprfc Panelės 
Švč. Salėje įvyko susirinkimas 
Didžiojo New Yorko Lietuvių 
D-jų veikiančiojo Komiteto. 
Delegatų nuo dr-jų susirinkę 
buvo apie 50. Vietiniai daly
kai buvo svarstyta šaltai, bet 
ant užbaigos, kada p. J. Kri- 
paitis paprašė delegatų, kad šie 
praneštų dr-joms bei kitoms 
organizacijoms, kad šios išrink
tų delegatus į šaukiamą Chi- 
cagon liberalų “Visuotiną Sei
mą,” tai salėje kilo triukšmas. 
Katalikai nurodo, kad Chica- 
giškis liberalų šaukiamas mi
tingas jokiu būdu neturi teisės 
vadintis Visuotinu Seimu, už 
tai, kad tik viena srovelė jį 
šaukia ir tai ne dėl labo Tėvy
nės, bet taip sau dėl sudrūtini- 
mo savo išgverusios partijėlės.

P. Marius pasiprašo balso. 
Atsistoja ir dui pamokslą saky
ti. Sako: “Broliai, Chicagos 
katalikiškos dr-jos prisideda, 
kurių yra apie 150, o jūs taip 
varotės už... ” Iš publikos 
balsas: “Gal tokios dr-jos kaip 

j kad Brooklyno Jurgine, kuri 
! užsimanė iš savo tarpo išmest 
■ kryžių.” Marius toliau tęsia: 
“Jei jūs nenorite jame (seime) 
dalyvaut, tai leiskite tiems, 
kurie nori. Ir jei jums nepa
tinka žodis “visuotinas,” tai 
lai vadinsis lietuvių seimas.” 
Katalikų pusė pastebi, kad ir 
mes esame lietuviai, dar-gi di
džiuma. Todėl jūs prie “lie
tuvių” turite pridėt liberali) ar 
laisvamanių, tai yra lietuvių-li- 
beralų arba lietuvių-laisvama- 
nių seimas. Marius užsikar- 
ščiavęs ir sėdėdamas kaip ant 
žarijų, pažvelgęs į “Garso” re
daktorių p. L. Šimutį ir užsi
puolė ant jo, sakydamas būk 
esą čia lenkbernių. P. L. Ši
mutis prašo darodyt. Marius 
fakti) neturi.

Sumanymas paduotas, kad 
išnešt rezoliuciją prieš Chica
gos karštagalvių šaukiamą 
“visuotiną” seimą, kuris yra 
grynai partyvis. Paremta. P. 
L. Šimutis ir p. Širvydas rašo 
rezoliucijas. Širvydo paaršyta 
rezoliucijas. Širvydo parašyta 
ninkams, atmesta. Sustato 
kitą ir abi paleido per balsus. 
Šimučio tapo priimta, kuri tu
rės būt patalpinta laikraščiuo
se. Tada Marius išvydęs nie
ko nepešęs išvadino Šimutį 
“Garso” red. vaiku ir kito
kiais epitetais.

Dar vieną dalyką pastebėjau, 
kuris yra labai smerktinas. Tai 
nekuriu katalikiškų dr-jų de
legatų didelis pasižeminimas, 
—pataikaujant liberalams. Štai 
laike balsavimo už rezoliucijas, 
tai keletas susilaikė nuo balsa
vimo, už tai, kad arti prie lais
vamanio sėdėjo. Antri atida
vė savo balsus už liberalų re
zoliuciją. Matote kokie jie v- 
ra delegatai, dar-gi siųsti kat. 
dr-jų. Dr-jos pasiuntė juos 
kaipo ištikimus, o jie pasielgė 
priešingai. Aš tuos nelabuo
sius pažįstu gerai. Dr-jos tu
ri už tai nenutylėti ir kitą kar
tą siųsti žmones su nugarkau
liais, o ne kokius sliekus.

Padėkime, jei būt buvęs svar
besnis dalykas. Padėkime, būt 
buvęs dvisrovinis Visuotinas 
Seimas ir jie ten taip-pat būt 
pasielgę. Kas-gi iš to būtų. 
Dr-stės apmoka jiems lėšas pa- 
sitikėdamos, kad jie ką gero 
nuveiks, o jie vietoje savo pu
sės palaikymo stoja priešo pu
sėn?

Broliai katalikai, pagalvoki
te ką darote! Nerinkite apuo- 
kų-veidmainių, arba šiaip ko
kių šiaudinių katalikų, kurie 
tik apsiima nors būdami ir su 
kopūstinėmis galvomis ant pe
čių.

Užbaigus susirinkimą, tuo
jaus su draugu nuėjome į Mo
terų Sąjungos prakalbas, ku
rios buvo Kar. Aniolų parapi
jos Salėje. Kalbėjo p-lė O. 
Stalionaitė iš Waterbury, Conn. 
apie naudą prigulėjimo prie 
Mot. Sąjungos bei Liet. Raudo
nąjį Kryžių. P-lė O. Stalio
naitė turi gerą iškalbą bei su
pratimą apie organizacijas. Pa
tartina ir kitų kolonijų mote-

Už viena mokytą 
du nemokytu 

duoda.
Taip kalbama Rusijoj. O 

kariais tai sako, kad “už pa
tyrusį du nepatyrusiu siūlo ir 
tai neima.” Tai teisinga.

Patvrusieji, praktingi žmo
nės žino, kad sveikata bran
gesnė už pinigus ir todėl ją 
saugoja. Dažniausios negalės 
pas žmones yra tai pilvo. To 
priežasčių vra daug, bet čia ne 
vieta šioje kolumnoje pasakoti 
apie patį faktą. Jei užleisi- 
te pilvo suirimą, tai gali būti 
blogos pasekmės, kartais net 
pavojingos sveikatai.

Todėl, kuomet jūs turite 
galvos skaudėjimą, pilvo išpū
timą arba baltą apneštą liežu
vį, jei netenkate apetito ir jau
čiate ištižimą ir nenorą dirbti, 
— tai žinokite, kad tai gam
tos signalai, persergstanti jus 
apie tai, kad pilvas ir kraujas 
užteršti.

Bet bugštintis nereikia. Pa
gelba laiku užeis už akių blo
goms pasekmėms. Patyrusie- 
ji žmonės jau žino, jog visuo
se panašiuose atsitikimuose rei
kia suvalgyti 3 Partolos ken- 
des prieš gulimą. Jos apva
lys apsiteršusį pilvą ir kraują 
ir sugrąžįs virškinimą į norma
li ir sveiką stovį. Sekantį ry
tą atsikeli sveiku ir atsinauji
nusiu žmogumi.

Partolos reikia turėti kiek- 
kad ištikus pirmam reikalai jos 
vienuose namuose ant gatavo, 
būti) po ranka. Todėl būti) 
geriausia ir protingiausia įgy
ti dabar, tuoj, išanksto.

Partola yra pasaulėj žino
mas vaistas. Ji buvo apdova
nota auksiniais medaliais ir di
plomais visasvietinėse parodo
se Londone, Paryžiuje ir kito
se Europos šalyse.

Ji parsiduoda dėžutėse, kaš
tuojančiose $1.00. Norintiems 
šešias dėžutės išsiunčiam tik 
už $5.

Užsakymus ir pinigus siųs
kite į:

APTEKA PARTOSA,

160 Second Avenue,

New York City, Dept. L. 3.

(153)

rims parsikviesti ją su prakal
bomis.

Antras kalbėjo p. J. O, Šir
vydas. Širvydas sakė: “Nors 
esu tautininkų srovės žmogus, 
bet turiu už garbę, kad aš esu 
pakviestas pakalbėt Moterų 
Sąjungai. Nemanykite, bro
liai ir sesutės, kad aš esmu ko
kis veidmainis, kaip kai kurie 
kad mano. Aš tikrai atsime
nu kaip mane mano mylima 
motina išmokino pirmiausia 
poterėlių, o paskui katekizmo. 
Tai geros motinos pavvzdis. 
Aš tų dalykų neužmiršiu nie
kados.”

Gegužės 13 d. Apr. Panelės 
Švč. salėje buvo prakalbos Lie
tuvos Liuosybės Sargų būrelio. 
Kalbėjo P. Purvis, dabartinis 
“Vienybės Lietuvninkų” re
daktorius, seržantas V. Vaškas 
iš Newark, N. J., L. Šimutis, 
“Garso” redaktorius, Tarnas 
Šeimis, buvęs “Lithuanian Bo- 
oster” redaktorius ir ant galo 
p. Juozas Ginkus. vakaro vedė
jas, pakvietė patį organizato
rių Tėvynės Liuosybės Sargų 
J. Milių. Visi kalbėtojai kar
štai ragino prisidėt prie virš- 
paminėtos organizacijos kas 
kuo išsigali. Buvo renkamos 
aukos dėl šios organizacijos. 
Surinkta virš 35 dol. Žmonių 
atsilankė pilna salė.

Gegužės 15 d. Kar. Aniolų 
parapijos salėje kalbėjo kape
lionas kun. Jurgis Jonaitis. Tai 
labai iškalbus žmogus bei didis 
patrijotas. Savo kalbą paįvai
rino visokiais dalykėliais su
rinktais iš karės lauko. Ka
dangi kalbėjo vardan Tautos 
Fondo, todėl užbaigus prakal
bą, to fondo nariai rinko aukas. 
Surinko $38.76.

Žmonių atsilankė pilna salė. 
Matušia Mykolas.

L. D. S. Reikalai.
L. D. S. NAUJI NARIAI NUO 

KOVO 1, 1919IKI GEG.
15 D. 1919.

1 kp. South Boston: J. Matu
levičius, J. Roželė, Felik
sas Zaleckas, Feliksas Za- 
kauskas, Jonas Zaikauckas, 
Juozas Razvidauskas.

2 Kp. Montello, Mass.: Alex 
Kodelis, Frank Kukauskas, 
Juozas Kašėta, Ignas Ko- 
dis, Vincas Miliauskas.

3 kp Norwood, Mass. r Jonas 
Janušaitis, Aleksandr. Mar
cinkevičius, Liudvikas Pa- 
levičius, Barbora Adomai
tienė, Antanas Latauskas.

5 kp. Waterbury, Conn.: Mo
tiejus Šliava, Antanas Ba
landa, Zigmantas Klivečka, 
Salemonas Palokaitis, Vin
cas Pabilionis, Jonas Ma
kauskas, Izidorius Tamo
šaitis.

6 kp. Hartford, Conn.: Jurgis 
Lukoševičius, Petras Jan
kauskas, J. Litvinas, P. 
Staškevičius.

7 kp. Worcester, Mass.: Ona 
Rimšaitė, Anelė Mačiuliu- 
kė, Petras Landžius, Juozas 
Čiunys, Juozas Savickas.

8 kp. Cambridge, Mass.: Jur
gis Baranauskas, Juozas 
Burbulis.

9 kp. New York, N. Y.: Izi
dorius Tamulevičia, Petras 
Šarka, Jonas Paulauskas, 
Pranas Titėnis, Juozas An
drijauskas, Kazys Kazmau- 
skas, Julė Smalinskiutė, 
Petrone Kazkaitė, Kazi
mieras Navagreckis, Petras 
Janušauskas, G. J. Barta- 
šius.

10 kp. Brooklyn, N. Y.: M. 
Pronca, B. Bogužas, J. Va
nagas, A. Vitkūnas, Juozas 
Kandimas, Petras Miltenas, 
M. Savickas, Veronika Ta- 
mašaičiutė, Ona Ignatavi
čienė.

12 kp. Brooklyn, N. Y.: A. An- 
driulaitis, A. Sniečkus, J. 
Noreika, A. Pocevičius, J. 
Juškevičius, J. Užupis, Ale
na Karvelienė, A. Gabrevi- 
čiutė, Domininkas Gabar- 
tas, .G. Gelusevičius, P. Ga
linis, J. Matulaitis, O. Matu- 
laičiutė, J. Bartkevičius, A. 
Šertvietis, L. Šimutis.

14 kp. Newark, N. J.: Vincas 
Aimanas, J. Budinąs, J. Ar- 
bašauskas, S. Beržinskas, 
P. Blažis, P. Butkus, P. But
kus, S. Dambrauskas, N. 
Daukšvs, J. Laučius, V. 
Naikelis, A. ataupas, M. 
Skeberdis, F. Staškus, J. 
Tumsiras, A. S. Trečiokas, 
S. Vaičekauskas, J. Žemai
tis, A. Atkevičius, P. Dzen- 
kaitis, K. Sideras, A. Stan
kevičius, A. Slavas, N. Stan- 
kiutė, A. Valinčius, O. 
Laukžemis, M. Senkevičius, 
J. Jančuikas, M. Brown, J. 
Šikšnius.

16 kp. Elizabeth, N. J.: K. Ber
notas, J. Davidonis, J. Ma- 
tuzas, P. Kirvalevičius, B. 
Pečiulis, M. Nasteckas, T. 
Bernotas, M. Stapinckas, J. 
Jakimavičius, V. Jusinauc- 
kas.

18 kp. Paterson, N. J.: P. Juš- 
kaitis, J. Sarapinas, B. Ged- 
gordaitė, A. Klimas, J. Mo
tiejūnas, F. Baltuška, J. No
reika, J. Rudminas.

20 kp. Chicago, UI.: J. A. Ber- 
kelis, M. Raudeliūnas.

22 kp. Brighton, Mass.: P. Vib- 
ras, F. Kučirauskas, L. Jan
kauskas, St. Šaulėnaitė, A. 
Pautienė, A. Buslevičiutė, 
B. Beliausas, F. Martinkus, 
A. Plonis.

24 kp.: W. Lynn, Mass.: A. če- 
batorauskas, J. Staknis, J. 
Alekna, V. Vengraitis.

25 kp. Chicago, UI.: Jurgis Zo- 
kaitis.

26 kp. Rumford, Me.: Vincas 
Rugėnas.

27 kp. Kingston, Pa.: Petras 
Burba.

29 kp. Chicago, I1L: Simonas 
Austinas, P. Šimkus.

30 kp. Baltimore, Md.: A. Sa- 
vickiutė, F. Petkus, J. But
kus, M. Vaitukaitis, V. Skir
stąs.

33 kp. Hyde Park, Mass.: An
tanas Valatka.

34 kp. Scranton, Pa.: J. Tamo
šaitis, J. Gvazdauckas.

36 kp. New Britam, Conn.: M. 
Miezlaiskiutė.

49 kp. Cicero, UI: K Kava
liauskas, V. Bukauckas, J. 
Mikolainis, B. Posanka, E. 
Simonaitis, K Kavaliaus
kas, J. Povilonis, V. Bukaus
kas.

51 kp. Cleveland, Ohio: V. Ma
linauskas, J. Vaizmužis, J. 
Vilimaitis, K. Saimonas.

53 kp. Homestead, Pa.: Petras 
Petraitis.

55 kp. DuBois, Pa.: A. Vaikš- 
noras, A. Kvederavičius,A. 
Zuralionis, P. Vailionis, P. 
Bobarskas.

56 kp. Hudson, Mass.: F. Ja
nuškevičius.

64 kp. Akron, Ohio:, A. Stepo
navičius, A. Petrauskas, J. 
Dupkunas,* A. Valantiejus, 
V. Janušaitė, J. Mockevi
čius, M. Lietuvninkas.

65 kp. Nashua, N. H.: M. Ber- 
natavičiutė.

66 kp. Youngtsown, Ohio: J. 
Bukonas, N. Skatikas, J. 
Kaptarauskas, M. Baratins- 
kas. •

69 kp. Dayton, Ohio.: P. RaČ- 
kevičius.

70 kp. Lawrence, Mass.: T. Ja- 
zukevičius, A. Janulevičius.

71 kp. Rochester, N. Y: M. Bar
tusevičius, J. Braknis, M. 
Jovaiša, P. Kajeckas, A. 
Nevedanskis, M. Pranckū- 
nas, J. Petkevičia, V. Uzai- 
la, B. Uloza, J. Černius, A. 
Belikevičius, J. Griškevi
čius, J. Jakšas, J. Levaitis,
O. Peredniukė, T. Paliukas, 
J. Tamošauskas, M. Ventis,
I. Vilimas, V. Urbonas, J. 
Musteika.

73 kp. Linden, N. J.: V. Baraus
kienė,. J. Barčiauskas, K. 
Maslauskas, L. Šilanskas, F. 
Kanktavičius, M. Šarkevi- 
čienė, J. Rauba, J. Marcin
kevičius.

72 kp. Detroit, Mich.: M. Va- 
ranauckas, A. Pitkeviče, J. 
Nakas, P. Kundelis, J. Jan
keliūnas, J. Čepulionis, P. 
Banionis, I. Balčiūnas.

74kp. Manchester, N. H.: P. Ja
kaitis, D. Taraškaitis, Z. 
Kondrotas.

75 kp.:, Westville, UI.: Kun. L. 
Brigmanas, A. Vainauckas,
J. Urbonas.

76 kp. Jersey City, N. J.: Ka
zys Adomunas, L. Smitkus,
P. Nakvaša, J. Skardis, M. 
Krutulis, J. Čižą, A. Šur- 
gatas, V. Sadaitis, K. Nu- 
garis, M. Nedzveckas, P. 
Rapkauckas, A. Levonaitis,
K. Linkaiti, S. Remeika, V. 
Raplauskas, Boleslavas Slv- 
vis, R. Šaučiūnas, D. Ker
ti s, J. Blazas, J. Tyla, M. 
Stanionis, A. Zutkiutė, J. 
Dedela, A. Šidlauskas, S. 
Šimkus, J. Jocys, S. Vernic- 
kas, F. Matulis, V. Brazgis, 
F. Kurmis, K. Kepalis, D. 
Degutis.

NAUJOS KUOPOS.
78 kp. Philadelphia, Pa.: J. Jaš- 

kelevičius, Ona Taleišienė, 
J. A. JaškeTevičius, P. Bin
gelis, I. Liepa, Pr. Pūkas, 
J. Ramonas, V. Kuraitis, J. 
Aušra, K. Sartalis, A. Čiur
lionis, V. Rilbikauskas, Y. 
Akstinas, K. Damulevičia, 
J. S. Jaškelevičius, J. Jaš- 
kauskas.

79 kp. Greenfield, Mass.: Jur
gis Povilaitis, Jonas Povi
laitis, M. Mickūnienė, J. 
Micuta, A. Pukštalienė, I.

Baniuškevičius, A. Balkus, J. 
Banuškevičienė.

80 kp. Kenosha, Wis.: S. Poš
ka, J. Karbauskas, F. Ravo- 
tas, P. Savickiutė, kun. A. 
Balinskas, J. Dabašinskas, 
V. Ališauskas, P. Bartkus, 
A. Balkauskas, J. Steponai
tis, P. Jusis, V. Ališauskas, 
P. Indriulis, K. Malcevičia, 
P. Fabijonaitis, A. Jonikas,
J. Rolys, J. Vitkus, R Ba- 
liauskas, S. Zaleckis, J. 
Traškutis.

Su džiaugsmu sveiikname 
naujus narius ir tikimės, kad 
Tamistos visi būsite gerais ir 
ištikimais nariais šios taip gar
bingos organizacijos LDS.

Darbas neelngvas, bet jeigu 
tik visi kaip vienas dirbsime, 
mes pilnai galėsime atsiekti sa
vo tikslą. Svarbiausia kiek
vieno LDS. nario užduotis iš
auginti šią organizaciją bent 
iki 10,000 narių, o tuomet vi
sus sumanymus organizacijos 
gerovei labai lengvai galėsime 
įvykdinti. Tai-gi, lai kiekvie
no LDS. nario užduotis būna 
prikalbinti po keletą naujų na
rių.

LDS. Centro Fin. Sekret.
A. F. Kneižis.

Lietuvių Rakandų 
Bendrovė.

SPECIAL VAIKAMS.

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

LITHUANIAN 
PURNITURE CO.,

268 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

PINIGAI ORLAIVIUOSE.
Ar jus norite skrajoti po orą? Pa

statyk orlaivį arba aeroplaną dėl savęs 
ir išmok skrajoti. Mano pienai nuro
dys jums kaip padaryti orlaivius už 
pigiausią kainą. Visi pienai ir nuro
dymai už 75c. Adresuok:

Genėral Repair Shop,
2500 E. Somerset St., Philadelphia, Pa. 

(No. 2)

Kasdien išsiunčiame po ke
letą desėtkų užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAtALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

292 E St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

210 Silver St., So. Boston, Mass 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

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

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 18 d. Ge
gužio 3:30 vai. po pietų.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.

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

BOSTON, MASS.
PTRMTNTNKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

104 Market St, Brighton. Mass. 
FTN. RA*T. — Juozas Kavaliauskas.

12S Heath St. Roibury, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas.

244 D Street So. Boston, Maus. 
MAPAAT.KA — Justinas Tulelkls.

130 Botren St. So. Boston. Mass 
D. K K. Keistučio Draugija Boston. 

Mass. laito mėnesinius susi rinkimas 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
198 Hanover St., Boston, Masa

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį............50c.
“ tris sykius...........$1.00

Paieškau pusbrolių: Vinco, Ma- 
teušo ir Jokūbo Varnaičių. Paei
na iš Suvalkų rėd., Vilkaviškio 
apskr., Lankeliškių arapijos. Pirm 
6 metų Vincas gyveno Philadelphi- 
joj, o dabar nėra- žinios kur jis 
randasi. Kas žino, arba patys mel
džiu atsišaukti ant adreso:

O. Varnaičiutė-Šabrinskienė,
13 Spring Lane, S. S. Glasgow, 

Scotland.

Paieškau dėdės Simano Ališaus
ko ir Konstancijos Ališauckiutės, 
paeinančių iš Lankeliškių, Suval
kų rėd., Vilkaviškio aps. Dėdė 
jau apie 24 metai kaip Amerike, 
bet kur gyvena nėra žinios. Taip
gi noriu susižinoti su pusbroliu 
Juozu Tamošausku ir pussesere 
Uršule Suuiakariute ir kitais gi
minėmis. Kas žino apie juos ar 
patįs malonėkite atsiliepti ant ant
rašo :
Mar. Liutkevičiutė-Burauskienė, 

22 Crown St.r, S. S. Glasgow, 
Scotland.

Paieškau sesers Monikos Virba- 
lytės Kauno gub., Ukmergės pav., 
Žemaitkiemių vai., Činelių kaimo. 
Pirmiaus gyveno So. Boston, Mass. 
o dabar nežinau kur. Turiu svar
bų reikalą ir ji pati ar kas kitas 
atsišaukite šiuo adresu:

Augustas Virbalis, 
2038 Rubble St., Chicago, I1L

Paieškau Martuko duktė Anta
no ir Viktorijos Seiliukės. 1904 
m. atvažiavo pas brolį į Plymouth, 
Pa. ir apsivedė su J. Stačkoniu. 
Jos tėvas buvo mašinistu pas Nor- 
butus Barkūniškyj, Suv. gub. Aš 
esu duktė Andriaus ir Jievos Bra
zaičių. Prašau atsišaukti.

Mrs. Magdė Ananka,
612 Lanstoff St., Scranton, Pa.

AR NORITE PAPUOŠTI 
SAVO STUBĄ?

Jeigu stubos pleisteris surūkęs 
arba rakandai nusitrynę, sudau
žyti, aš pataisau ir padarau taip 
kaip naujus.

Jeigu turite sieninį laikrodį ir 
dar geras, o neina, tai aš patai
sau ir norinčius išmokinu taisyti 
už labai prieinamą kainą. Prašau 
atsišaukti žemiaus paduotu adre
su per laišką arba ypatiškai į na
mus.

MIKAS KALAUCKAS, 
12 Rock St., Pittston, Pa.

Paieškau pusseserės Agotos Le- 
oniukės(Matulionienės)Suv. gub,, 
Marijampolės pav,, Plutiškių par., 
Leskavo kaimo. Taip-gi paieškau 
pusbrolio Petro Radzevičiaus Su
valkų gub., Marijampolės pav., 
Plutiškių pav., Sinkaviškių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą.

Mrs. Magdė Andriukaitis,
612 Lanstoff St., Scranton, Pa.

Paieškau brolio Jono Snapkau- 
sko Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Vaitkabalių vai. Pirmiaus 
gyveno Brooklyn, N. Y., o dabar 
nežinau kur. Jis pats, ar kas ki
tas praneškite šiuo adresu:

Juozas Snapkauskas,
22 Gatės St., So. Boston, Mass.

Paieškau brolio Jono Bagdono, 
kuris gyveno Hartshame, Okla- 
homa; dabar nesurandu. Jis pats 
ar kas kitas malonėkite man pra
nešti kur jis dabar gyvena.

Juozas Bagdonas,
180 Mt. Pleasant St., Athol, Mass.

PARSIDUODA RAKANDAI be
veik nauji dėl 4 kambarių. Par- 
siduos pigiai. Priežastis pardavi
mo, išvažiuoju į kitą miestą. At
sišaukite.

Zigmas Strašinskas,
194 Athens St., So. Boston, Mass. 

(Ant trečių lubų)

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

P. Bartkevi&a,
877 Cambridge St.,

E. Cambndge, Mass.



Psychės Pasaka.
(VERTIMAS)'

Sykį gyveno karaliaus duktė, taip puiki ir graži, kad kiek
vienas negalėjo atsigerėti žavinčio jos gražumo.

Prilygindavo jų net prie deivės Venus, mintydami, kad bu
vo ne mažiaus spindulinga, o kadangi nebuvo galima davesti, 
kad panašus gražumas galėtų būti asmenės žmogystės ypaty
be, tai tapo pastatydinta šventinyčia kunigaikštytei, lyg ko
kiai dievybei.

Vyresniosios jos seserys, visai prastos, nepatogios, iš pa
vydo ir piktumo net vyto.
• Vienok jų užvydėjimas nieku nebuvo palyginime prieš dei
vės Venus pavydumų, kurs privertė jų tverties pagiežos.

Tad-gi iš sielvartos vienų dienų išsipažino Enos’Ūi.
— Jeigu ištikrųjų esi mano sūnus, tai sudrebėsi iš panie

kos, koki patiko mane. Mirtinieji drįsta tvirtinti, jog ant že
mės skritulio suradau sau lygių ir vien tik dėl jos pradeda 
mane pamiršti. Jau nebėra aukų mano aukurams; visas jų 
dievotumas nusikreipė dėl tos nevertos ypatos, kurių labiaus 
išaugština už mane. Turėčiau pareikalauti nuo Zeuso, kad 
panaikintų žmonių giminę Perkūno žaibais, bet žmonės esu ak
li ir be sųmonės, tai-gi — neatsakomi. Neprivalome jų baus
ti, bet bausti tų puikybėn išsikėlusių karaliaus dukterį, kuri 
savinasi man priklausomų garbę. Mano sūnau, tau atsiduo
du. Imkie savo saidokų, nužengkie ant žemės ir atlikie pa
giežų už mane tikrai, garsiai!

Eros apglaubė baltuosius Afroditės kelius.
— Ne vylies, mano motin, pasitikėdama savo sūnum, kaip 

yra tiesa, kad esi gražiausia deivių tarpe, taip-pat yra tie
sa, jog aš esu mikliausias dievaičių tarpe ir taip-gi tiesa, 
kad kunigaikštytė, pasikėlusi puikybėn, stosis paniekos au
ka dėl tų visų, kurie gerbia ja šiandienų. Tarkie vien tiktai 
jos vardų. * .

— Vadinasi Psyche.
— Gerai; atnaujinsiu vilyčias ir pasiskubinsiu.
Eros būti) išmintingiaus pasielgęs, duodamas savo prižadų 

tiktai po kunigaikštytės pamatymui. Gi pamatęs ją, tapo 
taip apžavėtas, jog visai pamiršo apie savo prižadus. Pa- 
galiaus gi yra žinoma, kad panašūs užmiršimai tankiai atsitai- 
ko žemesniąjam dievaičiui ir, kad kreivprisiekystė kartais 
būna vienatinis išėjimas. Kas, vienok, nepaprastai dėl jo 
atsilaikė, tai toji įstabaus jausmo rūšis, kurių atjautė, pa
matęs Psychę. Eros turėti abejonės negalėjo: tas jausmas
— tai buvo meilė. .Ji taip labai jį nustebino, kad jis pats 
save pervėrė viena tų vylyčių, paskirtų kunigaikštytės nu
žudymui. J r tuo tarpu jis pražuvo; likosi pats savęs au
ka, nes vylyčios nuodai perėjo į jo kraujų.

— Niekingas išdavike! — šaukė iš Olimpo augštybės Ve
nus ant sūnaus, raudama iš įšėlimo ilgus aukso plaukus.

Ant jos Šauksmo atbėgo Apollo ir paėmė visai intūžusių 
nuo verksmo į savo prieglobstį.

— Zeuso sūnau! — pašaukė, — vai, kaip nelaiminga esu!
— Ar-gi neatkeršysi už mane bent tu, kurį mylėjau pirmuti
ne meile — Ak! jeigu neesi nedėkingas, tai padarysi kų-nors 
dėl manęs. Dar neužmiršai gal tų laimingų valandų, ku
rias sykiu pergyvenova ant Rodos salos po rožių lietum? — 
Ar-gi tai galima, pasakykie man tu, kurs gerai žinai mane
— ar-gi tai galima, kad žemiška esybė, galėti) būti gražesne 
už Afroditę? •
/į. Tai tardama, apkabino Apollono kaklų drebančiomis sa
vo rankomis, kurios atrodė esą pritraukiančios, baltos, roži
nės, laumės dirksnių apgobtos tinkleliu.

Apollo sudrebėjo, užtikrino ją, jog gerai atsimena links
mumus, patirtus ant Rodos salos, pagaliaus-gi dadūrė:

— Klausykie, Afrodite, suradau būdų praradimui tos 
Psychės, kurią žmonės taip aklai gerbia, kad galima minty
ti? jog atsakau jiems savo šviesos. Žinai, kad ant žemės val
dau žinyčių daugybę. Jų vienai įsakysiu taip, idant nuro
dytų niekingos kunigaikštytės tėvui, kad jis savo ranka nužu
dytų jų ant aukų aukuro.

—Ne! — atrėmė Venus, — tegu ne miršta; panaši baus
mė būtų per maža... ~ - -

— Turi tiesų. Tepalieka ištremta, idant žmonės užmirš
tų jų ir, kad tame ištrėmime datirtų baisiausių kankinimų! 

! X* . *

j *• * sjc sfc

; Neužilgo Psychės tėvas ištikrųjjų paskatino pasiteirauti ži- 
nyčios rodos. Neramino jį duktė, abejojanti vyro išsirinki
me. Skaitlingos daugumos tarpe pataikaujančių, kurie pribu- 
vinėjo iš įvairių pasaulio šalių, turėdami: vienas tai garbės 
ženklų, kitas — didžius turtus, o vienok nesugebėjo nei vie
no pasirinkti sau už vyrų. Naujai pribuvusiųjų tarpe pas
kutinis buvo visagalis kunigaikštis, kurio įširdimas galėjo*su- 
teikti dideles nelaimes, o pataikumas — dideles naudas. Psychė 
atmetė jį ne dėl išdidumo, bet dėl neaiškaus kokio tai atjau
timo, kad vyras, kurį likimas jai paskiria, nepriguli prie 
mirtinųjų pasaulio.

Karalius paklausė žinyčios ant kiek vertas ir teisingas y- 
ra duktės atjautimas?

— Karaliau, —'atsakė kunigas Apollonui patariant, — 
Psychė vos tik pusiau teatspėja savo likimų. Tas, kurs tu
ri likti jos vyru, ištikrųjų nėra dar buvęs tavo dvare. Bet, 
tesisergsti! — ne dei jos laiminga moterystė!,— Sužiedoti- 
nis, kurį turės imti, yra baisusis siaubūnas, gimusis nu- 
nuodintuose Stykso vandeniuose. Jeigu trokšti apsaugoti sa
vo žmones ir savo viešpatijų nuo sunaikinimo, kurį padary
tų tas baisus sutvėrimas, tai reikia ištremti pačio dukterį ge
dulingame aprėdale ant bent kurio kalno viršūnės ir ten jų 
palikti.

Karalius, geras monarka, mylėjo savo žmones daugiaus 
dar negu savo vaikus.

Kadir labai apgailestavo, vienok paklausė žinyčio patar
mės.

Galima sau įsivaizdinti nuliūdimų, kuriuo persiėmė visa 
viešpatija dienoje, kurioje aprėdytų Psychę gedulingais pa- 
rėdniais ir apgobtų juodu velionu verksmingų bei griaudin- 
gų flirtų atbalsiais vesta jų iš pilies! — Minios labai gai
lestavo ir verkė, prisiekdami, kad velyk genaus būtų bu
vę žūti baisūno nasruose negu netekti dieviškosios Psychės.

Vienok, karalius, apvaldęs savo nuliūdimų, liko neper
kalbamas ir su iškilu užsispyrimu lydėdamas sekė paskui sa
vo dukterį, lydimų ant kalno, kur jų turėjo palikti.

Psychė, dar už jį ramesnė ir atsidavusi dievų valiai, tvir
tu pastovumu ir didžiu vidujiniu nusiraminimu, lipo augštyn. 

Gedulingi parėdniai nesugebėjo apniaukti jos gražumo, taip, 
jog medžiai, kuriuos praeidinėjo, lingavo meilės džiaugsmu, 
beriant po jos kojomis gėles ir lapus.

Ilgai tęsėsi eisena. Pagaliaus-gi pradėjo rodyties aukštos 
uolų viršūnės, lankomos vien tik laukinių arų. Buvo tai vie
ta, kurių apreiškė žinyčia, kaipo slėpimosi vieta ištremtų- 
jai kunigaikštytei.

Skaudus dejavimas išsiveržė iš visų krūtinių ir paplūdo 
ašaros, kuomet karalius paskutinį sykį nubučiavo duktės 
skruostus ir iš sielvartos atsigrįžo, kad pabėgti. Vis-gi pa
liko jame dar tiek sųmonės ir spėkų, kad paliepė savo pa
valdiniams, idant su juomi pasiskubintų.

Viešame nuliūdime tik vyresniosios karaliaus duterys ver
kė nuduotomis ašaromis, sieloje-gi mintydamos:

— Nūn-gi, kuomet Psychė pasimirė dėl žmonių, tai patai
kaujantieji ateis prie mūsų...

Visų apleista Psvehė tuo tarpu apsidairė ir nieko neregė
jo apart prapulčių, o iš jų kiekvienos rodėsi išlendantis baisū
nas, ^paskirtas dėl jos vyru.

Pastovumas ir ranfumas staiga jų apleido, o prisiartino 
baimė, nuo kurios jos keliai sulinko ir rankos išsitiesė, lyg 
norint pagelbon šaukti kokį tai slaptingąjį išganytojų... Ir 
kryžmai krito puikioji kunigaikštytė ant kietųjų akmenų.

*
* *

Koks buvo jos nustebimas, kuomet atmerkė antakius! 
— Vietoj’ juodųjų prapulčių, ties kuriomis ją palikta, pa
regėjo aplinkui save puošnias kolumnas, sienas iš agato ir 
deimantines sėdynes. Vietoje uolų, ant kurių krito apalpu
si, atjautė po savim iš gulbės plunksnų lovų, paremtų trim 
aukso kojom, viršuj-gi atidengtu purpuriniu baldakimu. Ant 
savęs enebe ture jo jau gedulingų parėdnių, bet audinius taip 
puikius, kaip kad Veneros juosta. Jos pečiai, krūtinė ir 
liemuo linko nuo taip daugybės brangakmeni) sunkumo, jog 
ant jų žvilgterėjimo negalėjo susiturėti nuo džiaugsmingo juo- 
kimosi.

Atsistojo, kad persitikrinti, ar kartais nesapnuoja, per
bėgo milžiniškas sales, kurių vienos buvo puikesnės už ki
tas iki prisiartino prie plataus taraso, iš kur metėsi regi
nys į žavėtinus daržus tolumoje. Po kvepiančias alėjas, ku
riose turtingai žydėjo nežinomos gėlės, išdidžiai vaikštinėjo 
povai, uodegomis auksu veriančiomis; dideliame prūde, ku
rio vilnys liejo tykią kaskadą, plaukinėjo baltos gulbės iš vie
nos karolinių salelių į kitą, o ten toliaus matėsi, mirtų gi
raitėje, kaip dvi purpli ištiesė į save savo snapus, lyg pasi
bučiavimui.

— Kur-gi esu ? — kur-gi esu ? — pašaukė Psychė.
O Zefiras į jos ausį sušnabždėjo:
— Nenusistebėkie, kunigaikštyte: aš tai pagavau tave 

apalpusią ir tyliai atnešiau čion. Esi tavo sužiedotinio palo- 
ciuje.

— Ką? — mano sužiedotinio, to baisaus siaubūno? — 
Ar-gi tai galima, ka<j jam prigulėti) tas išdidus palocius?

— Apart to, ką tariau, daugiau nieko nežinau kų tau be
sakyti, gražioji Psyche.

— Dar bent pasakykie, kada turiu jo laukti?
— Dar šių naktį; būkie kantri!
Psychė būtų norėjusi ir toliaus klausti nematomo savo tar

pininko, bet jis nuskrydo, palikdamas už savęs tik ilgų lazu- 
riniai sidabrinį vandens vilniavimosi prūde, kurį sujudino 
prasišalinimo laike. ’ ” •

Tame-gi laike atbėgo nimfų būrys, apsupdamas jų-ir au
kojant jai savo patarnavimą, užtikrinant, kad kiekvienas 
jos pageidavimas, kad ir sunkiausias, bus išpildytas.

Psychė prašalino jas nuo savęs: troško tik vieno — pri
siartinimo nakties, kurioje pažinti būsiantį savo vyrų.

Kaip-gi ilgai keliavo dangumi Apollono vežimas! — Va
karas vienok prisiartino, o. nimfos nunešė kunigaikštytę į 
iš gulbės plunksnų lovų, išmaudė jų kvepaluose ir puošniai 
aprėdė.

Čia Psychė staiga išgirdo šalę savęs iškilų balsų:
— Ar jau esi užganėdinta, kunigaikštyte, palocium, ku

rį įsakiau dėl tavęs pastatyti?
Ir tuo pačiu sykiu atjautė glamonėsio apčiuopimų.
— Kas esi? Pasakykie! — pašaukė, drebėdama iš bai

mės ir tuo pačiu sykiu — linksmumo.
— Nesibijokie! Esu tavo sužiedotiniu, bet-gi ne tuo bai

siu siaubūnu, kurį tau apreiškė melaginga žinyčios ištarmė, 
tik tuo, kurį atjautė verpetingas tavo atjautimas. Norėčiau 
aiškiaus apsakyti, kuom esu, kurs tave myli, bet ne ga
liu: turiu palikti nematomas tavo' akims.

— Ak! — atsiduso Psychė, — jaučiu, kad pats negali 
būti minėtu siaubūnu. Taip-gi maloni yra tavo kalba! — 
Ne maniau, kad galėtų gyvuoti lygiai stebuklinga, taip pe
rimanti sielų muzika! — Taip-gi saldus yra tavo glamonė- 
sis! — Ne maniau, kad galėtų gyventi tas, kų priduoda kū
nui tiek saldumo... Ak! — sakvkie, dar kalbėkie ir pa- 
imkie mane visų! — Bet, dėl ko-gi tavęs nematimo toji kan
čia? - • -- '

— Apie tai neklauskie. Ne galiu tau atsakyti. Aš ta
ve matau ir tas mane žavi; jeigu sykį pamatytum mane, tai 
prarastum mane ant visados...

— Prarasti tave, prarasti? — ak, kaip-gi tai galėčiau ant 
to sauvaliai pristoti? — Tai-gi, tau pasiduosiu, mano vieš
patį ir sužiedotini, nes jau dabar nieko nebetrokštu, kaip tik 
tavęs klausyti ir pildyti viską, kų nuo manęs pareikalau- 
SI.. • • •

Ar-gi galima žodžiais apibriežti tų meilės naktį? — nak
tį, taip trumpų, deja! — Nes aušrinei brėkštant Psychė jau 
verkė puošnioje lovoje *pati viena.

Slaptingas sužiedotinis pranyko dar prieš pirmuosius auš
rinės spindulius ir jau nebesigirdėjo begalinės meilės jo bal
so!

*
♦ ♦

• Kitomis naktimis ir-gi grįždavo ir vėl prasidėdavo kas
kart vis nauji meilumai.

Kadaise tų atlankų laike Psychė į jį tarė:
— Mano Viešpati, dienos būna man taip ilgos be tavęs, 

kad ir tarpe žavėsiu, kokiais mane gausiai apteikei tame pa- 
lociuje, vienok alpstu iš nuobodumo, laukdama tavęs iki vą
škarui. Tu, kurs tveri stebuklus, ar-gi nenorėtum pavely
ti, kad karts nuo karto vyresniosios mano seserys pribuvi- 
nėtų pas mane tavo nubovijimo laike?

— Tos dvi tavo 9eseri, kurios tavęs neapkenčia? — Sau
gokis jų, ne trokškie jų pamatymo! — Sunku jomdviem bu
vo paslėpti linksmumų, kuomet buvai ištremiama.

—.Bet kur-gi ten; pati mačiau, kaip verkė. Pagaliaus- 
gi, aš jiedvi myliu. Tikėkie man, kad, jeigu galėtum vėl

KONCERTAS!
K ♦

ŠOKIAI
Gegužio - May 30 d., 1919 m. 

Mechanic’s Hali,
Main Street, Worcester, Mass.

Rengia L.Vyčių 26 kuopa ir Bažnytinis Choras.

Programo išpildyme dalyvaus ir iš kitę koloniją chorai ir solistai. Taip-gi iš
pildyme koncerto dalyvaus Lietuvių orchestra.

TIKIETAI 55c. ir 75c. PRADŽIA 6:30 P. M.

Šv. Kazimiero par. Choras veda mas vargonininko A. Z. Vismino.

Lietuvos Vyčių 27 kuopa Rengia

GEGUŽINĘ!
Gegužio 30 d., 1919

Parke

CIVIC ASSOCIATION-Everet Hali,
N0RW00D, MASS.

tX t tX X X X tX X t f tX XT tX X X❖

Vietos L. Vyčių 27 kuopa padėjo visas pastangas, kad jų rengiamoji ge
gužinė visais atžvilgiais pilnai patenkintų joje dalyvaujančius.

Vyčiai sutelkė visų vietinę Norwood’o lietuvių kolionijų pagelbon atsa
kančiai surengti minėtų gegužinę: pakvietė vietcs chorų, gavo pagelbon vieti
nes draugijas ir net kreipėsi į apylinkės vyčių kuopas ir chorus, kaip tai: Law- 
renco, So. Bostono, Brocktono, Cambridgio ir Lowellio. Kaikurie užkviestie
ji jau prisiuntė savo prižadėjimus dalyvauti. Neeatsakiusiųjų dar Į pakvieti
mų, vyčiai prašo' kogreičiausiai atsakyti. Montellos ir Lawrenco vyčiai priža
dėjo dalyvauti su baseball’iu; ypač Montello vyčiai, kaip girdėti, stropiai ren
giasi. Tų gi, kurie norėtų bėgti lenktynėmis, prašome užsiregistruoti ne vė
liaus 20 šio mėnesio dienos. Prašome taip-gi visų apylinkės lietuvių, kad 
kas tik galėtų pamarginti šių gegužinę driliais ar šiaip jau padoriais triksais, 
atsiliepti su pasižadėjimais į minėtų kuopų antrašu: Mr. Kavaliauskas, 1123 
Washington Str., Nonvood, Mass., o vy-čiai už tų gražių pagelbų mokės būti dė
kingais. x

Parkas, kur rengiama gegužinė, taip dailus, kad Naujoj Anglijoj vargu 
surasi geresnę kur gegužinėms vietų. Atsitikus net lietingam orui čia yra dide
lė salė, kur liuosai gali sutilpti 3-4 tūkstančiai žmonių ir dar vietos šokiams 
liks keliems šimtams porų.

Nuoširdžiai todėl kviečiame visos Naujos Anglijos lietuvius-lietuvaites 
dalyvauti šioje smagioje pramogoje.

UEŲTVOS VYČIŲ 27 KUOPA.

bmnmmmnnmmmnnmnmmunmmmsi
AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI KASAU.

A S labet sirgau per 3 metus, nuslabngjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevlrinimas pilvelio, nuslabnejimas kraujo, inkstu, nervų ir abelnas sp4- 
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubeUų, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bitterlo Kraujo valytojo, 
Nrtvatnna, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui minė
tos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
lSslvalz, diegliai nebebade po krutinę. Vidurių režimas ĮSnyko po užmuši
mui visų ligų. Begiu 3 menesių ISgerdavau kas savaite po buteli Salutaras. 
Btteria, ir po 3 meni, savo paveiksle pamačiau tokj skirtumų kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių d6- 
kavoju Salutaras mylįstų geradejui ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoSlrdžial kreiptis prie Salu
taras:

SALUTARAS, Chemical Institution, J. Baltrūnas, Prof. 
1707 S. Halsted St. Tel. Canal 6417. Chicago, HL I
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susitikti, būtą ne mažiaus laimingos už mane.
Ir, kuomet Psychė neperstojo jo maldauti, jos mylima

sis galop tarė:
— Ne noriu tavęs akyveizdoje tapti saumylis, kurs atsi

duoda vien tik sau. Rytoj pamatysi savo seseris, vienok ne- 
patikėkie jųdviejų patarmėms.

Ant rytojaus, ištikrųją, dvi nepatogios kunigaikštytės, 
atneštos Zefiro sparnais, pribuvo į slaptingą palocių.

Pamačiusios stebėtinus įvairumus, kuriais Psychė buvo 
apsupta, negalėjo Įtikėti, aiškiai matant savo akimis ir su 
nustebimu žiūrėjo viena į kitą. Tuščias užvydėjimas griaužė 
jųdviejų širdis; rodėsi, jog perkniubs, nerymodamos iš apim
to piktumo.

Psychė atgaivino jųdviejų spėkas gaivinančiu gėrimu, pa
duotu iš aukso ir brangakmeniais išdabintos taurės.

Tuomet seserys pradėjo klausinėti?
— Tai-gi, esi laiminga?
— Neapsakomai.
—- Tuo geriaus! — o aš taip bijo jausi apie tavę! — min

tijau, kad tavo vyras, anas siaubūnas, jau seniai tave suri
jo1

— A, mano vyras nėra siaubūnas.
— Vaje! — tai-gi jis nėra toks baisus, nepakenčiamas, 

kaip tai apreiškė tau žinyčia?
— Niekados negalėjau pasitikėti laimingesnio sąryšio...
— Tiesa, kad nedaug būtų buvę kunigaikščių, kurie bū

tą galėję tave apteikti tokiais patogumais.
— A! tas tai mažai ką paliečia. Vienok, kas man^ dau

giausiai įspūdžiuoja, tai...
Cia-gi Psvehė truputį susirūpino.
— Tai... — užklausė abidvi seseri padvigubintu žingeidu

mu.
— Tai — jo balso saldumas... jo kalbos meilumas...
— Taip tai? — nieko daugiaus? — O kokios-gi jo žy

mės? — Ar augštas, tvirta, tikęs kelinėti sunkumus, kaip 
Herkules? — Ar gal yra jaunuolis taikintojas, panašus Ado
ni e s esybei?

— Tai gal būti tas paskutinis.
— Rodosi, daug nepasitiki savo žodžiams; perstatvkie jį 

mudviem, o nuspręsiva.
— Bet-gi, kad...
— Vaje, gal nebūsi juk-gi užvydinti dėl mudvieją? — 

Ir-gi tikiu, kad pačios priederme yra net supažindinti jį mum- 
dviem...

— Be abejonės... Vienok šiandieną negalėsiu jokiu bū
du išpildyti judvieją velinimo... mano vyro nesiranda...

— O kur-gi iškeliavo?
— Nežinau.
— Kaip tai, ar-gi tau nepasakė? — Jeigu taip, tai reiš

kia, kad jis tavęs nemyli.
— Bet-gi, kur ten; labai jis mane myli.
— Ne, nemyli. Vos po kelią susijungimo dieni] palik-' 

ti čia pačią vieną, tai ne meilės ženklas.
Abidvi nepatogios seserys pradėjo ją kamantinėti ir iš

metinėti be perstojimo, kad pagaliaus Psychė net apsiver
kė ir verkšlendama, išpažino jomdviem, kad visai nepažįsta 
savo vyro.

Tuomet abidvi visa gerkle pradėjo juoktis piktu juoku:
— Ha, ha, ha, ha! — dėl ko-gi nepasakei to iš pat pra

džią? — O, tyroji Dijana! — jeigu tavo vyras nesiduoda ten 
pažinti, tai ištikrųją dėl to, kad jis yra anuo baisūnu, ku- 
tĮ apreiškė tau žinyčia. Gali tvirtinti, kaip sau nori; tie
sa yra, kad pavėlinai išnaudoti savo užsitikėjimą. Kiekvie
ną sykį, jeigu būčiau tavo vietoje, būtinai turėčiau žinoti, ko 
laikyties... ir dar tą pačią naktį nelaukiamai užžiebčiau liam- 
pą atsakomame laike, kad atidengti paslaptį.

— Ak! — prasitarė Psychė, — tą tai griežtai užgynė man 
daryti.

Ir vėl pasipylė piktas nebylis juokas iš abiejų seserą lū
pą.

— Ištikrąjų, tur būti turi tam priežastis... taip yra... 
Bet-gi, matai, jeigu būtum mikli, tai tavo vyras net neži
notų, kad peržengei jo įsakymą. Na, turiva viltį, kad su
teiksi reikšmesnių paaiškinimų, kuomet kitą sykį aplankysiva 
tave...

.. .Kam-gi visados noriai klausomės piktųjų patarimų?
Nakčiai prisiartinus Psvehė numylėtinio globėsvje atsi

minė viską, ką pasakojo jos seserys.
Staiga pajautus, kad Slaptingasis jos numylėtinis miega 

giliu miegu, pagriebė liampą ir ją užžiebė.
O kaip-gi stebėtinas pajautimas ją apviešpatavo, kuomet 

nuleidusi šviesą ant iš gulbės plunksnų lovos patėmijo jame 
dieviškąjį Eros’ą!

Tiek buvo pamėgimo saldžiająme žemesnio dievo sapne, 
judėjime rankos, ištiestos ant auksinių garbinių, atvertose, 
it dėl pabučiavimo, rožinėse lūpose, visame naiviai žavinčia- 
me kūne, kurio skaistus atspindis dar labiaus padaugino liam- 
pos šviesą..., jog Psychė neišgalėjo suvaldyti lėpingų savo jaus
mą.

Ir toje valandoje iš drebančią jos rankų nuvarvė
jo alyvos lašas ant neapdengtos dieviškojo numylėtinio kruti
nės. x

Jis-gi išbudo.
— Ką-gi, Psyclie, padarei? — pašaukė.

ni, kad pastačiau tau tik vieną išlygą dėl mudviejų meilės 
palaikymo, o jąja buvo: aklasis užsitikėjimas? Neišlaikei 
baidymo. Nekantrusis tavo žingeidumas mudu pražudė. Ži- 
nokie, kad tikroji meilė nepakenčia neužsitikėjimo. Tai-gi, 
likkie sveika, Psyclie, sudiev! — tu, kuri pasirodei būti die
viško numyĮėjimo neverta!

Tai pasakęs, Eros pranyko, o sykiu su juomi nugrimzdo 
į žemę puošnusis palocius, kuriame Psychė pergyveno kele
tą laimingų, bet, deja! taip trumpą valandą!

Ir vėl apsiautė ją tamsios prapultys, ties kuriomis palikęs 
buvo jos tėvas. ’

Baugiomis akimis pažvelgė ant vienos iš ją. Baisiu oši
mu puolė iŠ prapulties smarkus šaltinis, peršokdamas uolas, 
it putomis, apspitęs smakas.

— O, Eros, Eros, atleiskie man! — maldavo. — Kadan
gi nežinojau, kaip būti tavo mylima, tegu-gi liksiu to bai
saus siaubūno pati!

Ir šoko į dugną šaltinio, kurs įšėlusiai srioveno ties jos 
kojomis. v

Netrukus, vėliaus, nelaimingos Psychės seserys, žingei
džios jųdviejų patarmių pasekmės, pribuvo ant kalno viršū
nės. Tikėjosi, kad Zefiras jąsdvi ir vėl nuneš ant savo spar
ną į stebėtiną palocių, bet ant ją balso, šaukiančio Zefirą, te
atsakė tik smarki viesulą, nunešdama jąsdvi į bedugninių tam- jas, kaip tai Moliere ir Corneillę 1670 m., bet nei vienas nepa- 
sybią gelpaes. -

Juk atsime-

*
* •

Vienok šaltinis, kurio dugnan metėsi nelaiminga Psychė, 
suvis nepriėmė panašaus grobio. Staiga nutyldęs įšėlusias sa
vo bangas, tylučiai paguldė nusiverkusią esybę .ant gražiai 
minkštos pievos.

Bet, kam-gi vertas jai buvo tas gyvenimas valandoje, 
kurioje turėjo sau pati viena likti, kaipo našlė po Eros’ui, 
dieviškąjam jos numylėtiniui!

Tai-gi, klaidžiojo be tikslo ir be vilties, pati nežinodama, 
kur surasti apsisaugojimą.

Vienok-gi ji jautė savo iščiuje jau drebantį neilgo sugy
venimo vaisią.

Kelionėje svyruodama iš nuovargio vieną sykį inžengė į 
Cerėros šventinyčią, kad atsilsėti bent valandėlę. Ir, kuo
met pradėjo maldauti deivės užjautimo dėl jos vargo, tokį atsa
kymą išgirdo:

— Ne manęs privalai tu maldauti, varginga Psychė, bet 
keršijančios deivės Venus. Ne žinai, rodos, kad visą tavo 
nelaimę pagimdė jos pavydas. Jeigu nori padaryti galą jos 
neapykantai, tai reikia, kad nusižemintum ties tos deivės ko
jomis ir, kad melstum atleidimo už tai, kad esi per daug gra- v •
Zl. -

Tuomet Psychė pasiskubino į Afroditės šventinyčią.
— O, Venus, jeigu yra tiesa, kad tave užrūstinau, tai su- 

simylėkie ant mano ašarą. Vai man, jeigu kuomet buvau 
graži, tai dabar — pažvelgkie ant manęs, o deive... juk-gi 
ja jau nebesu. Išliejau tiek ašarą, jog mano akys prara
do senąjį patraukimą. Tiek daug kentėjau, jog sunyko ma
no kūnas. Jeigu kada nors prasikaltau, tai kaltė ištiko ma
ne. O, spindulingoji Olimpo deive, buvau neverta palik
ti tavo sūnau mylima, tai prisipažįstu ir jau net nebegeidžiu 
tos laimės sugrąžinimo; tik noriu, kad bent sykį surasti ga
lą mano kankinimams, prisiunčiant man mirtį.

Ką tik užbaigė graudulingą savo maldą, pasirodė prieš 
ją baisioji Cipridė.

— Ne, tavo kančioms dar nebus galo, — tarė. — Ne tik 
kad man atėmei mano garbę, bet taip-gi ir mano sūnų. Už 
tokius prasikaltimus negali susilaukti greito atleidimo. Tu
rėsi naują bandymij eiles pereiti, kad užsitarnautum pasigai
lėjimo.

Psychė pasidavė visam kam.
Venerai įsakius, Nuliūdimas ir Vienatvė baisiai ją plakė 

rykštėmis, ji-gi visa tai kentėjo.
Nesipriešinant paklausė, kuomet Eros’o motina paliepė 

jai kelią minučią laike perdalinti didelę grūdą krūvą į mie
žius, rugius ir avižas; bėgo per badančius ir aštrius uolų ak
menis gauti aukso vilną pluoštelį nuo pašvęstos avies kailio; 
ėjo semti vandenį iš nunuodinto šaltinio, keturią smakų sau
gojamo.

Ti] sunkiųjų darbą kiekviename matė tikrąją mirtį ir jos 
laukė, bet ta suramintoja nesiartino.

Paskutinę viltį apibudino joje Veneros įsakymas, paliepian
tis jai nužengti į pragaro tamsybes, kad išmelstą nuo Prozer 
pinos gražumo dėželę su balsamu.

— Gal Prozerpina mane palaikys pas save: vis-gi jos pa
prašysiu, — mintijo sau.

Vienok pragaro deivė atsakė:
— Nenoriu tave laikyti tamsiame Aveme, toje kankini

mą vietoje, nes tavo esimas permainytą ją į'lėpumo šventi
nyčią. Priimsiu tave tik ant Zeuso įsakymo. Skubiai-gi grįž- 
kie ir atiduokie Venerai tą dėžutę. Ji taip labai nusidžiaugs, 
jog ištikrąją galės apsivaldyti ir taps bent kiek gailingesnė 
dėl tavęs. Vienok, atminkie, kad kelionėje neatidarytum tos 
dėžutės!

Varge, kam-gi karalienė davė tokį įsakymą?!
Pirm to Psychė visai būtą nei nepamanius apie tos paslap

tingos dėžutės atidarymą, bet vaalndoje, kurioje užginta...
Kaip pirmą sykį, taip ir dabar žingeidumas ją prara

do.
Dar nesuspėjo nužengti ant žemės, kuomet jai paspau

džius atšoko dėžutės viršelis.
Pragaro dūmai staiga išėjo ir apsupę ją visą juodais ka

muoliais. Psychė krito ant žemės be žado.
*

* *
Vienok Eros visad mylėjo nelaimingą savo pačią.
Matydamas jos kančias, jis-ig pakėlė maištą prieš moti

nos žiaurumą.
Ir nubėgęs prie apalpusios Psychės, paėmė ją už rankos ir 

išbudino pabučiavimu.
— Kelkis, gražioji mano mylima, — tarė. — Perdaug 

jau kentėjai. Sykiu eisiva pas Zeusą pareikalauti teisy
bės.

Ir Zeus susigraudino, nes neįtikėtina buvo likti nejaut
riu ant taip graudingą meilės atspindžių, Eros’o ir Psychės, 
maldaujančių petys į petį, idant pavelytų jiemdviem mylė- 
ties.

Olimpo viešpats net parengė iškilmingas vestuves.
Buvo tai didi iškilmybė, kokios nuo seno dar nebuvo.^ Vi

si senieji dievai verkė, atjauninti, to sąryšio regėjimu; nek
taras ir ambrozija liejosi upeliais.

Psychė, paėmus iš Hebe rankų taurę gėrimo, kurs sutei
kia nemirtinumą, išgėrė ant sykio prie garsių viso Olimpo links
mybės ir džiaugsmo1 atbalsių.

Išgėrė amžinosios gražybės' nektarą.
...Po tam netrukus pagimdė Linksmybę, 'dieviškos savo 

meilės vaisią.

O, vienok, gaila, nes padavimas apie Psychę perstata vie
ną žymesniąją symbolią, mūsą minties symbolį, paskirtą, kaip 
gražioji kunigaikštytė, dieviškąjam susižiedavimui su idealu, 
prie kurio vis skrieja. Jo apturėjimo artima, kartais jaučia 
slaptingąjį numylėtinį čia-jau prie savęs; nematomas, ap- 
vylia savo įkvėpimu. Ir gimsta geiduliai, tos blogos pata
rėjos, kuriomis mūsą mintys kartais pasiduoda, taip-pat, 
kaip ir neatsargi Psychė pasidavė blogąją seserą pakuždoms; 
dieviškasis užiedotinis pranyksta sykiu su stebuklingu svajo- 
ni palociumi, (kurį galima vien tik suieškoti), o paskui našlės 
liūdėsis apima apleistą mūsą mintį. Ir vien tik per ašaras, 
vargus ir erškėčius tegalima sugrįžti prie dieviškojo savo su- 
žiedotinio. 4
Pittsburgh, S. S., Pa. 29-IV-1919.

A. Matutis.

A,

“VANAGAS”
Jau kalasi ir balandžio mėnesyje 1919 m. iš kiaušinio išritės ir 
nabašninko “Žvirblio” sostą užims savaitinis juoką bei saty
ros laikraštis “Vanagas,” kurio metinė kaina tik 2 dol.

Tuojaus reikalingi agentai ir korespondencijos. 
Visais reikalais kreipkitės:—

UVanagas” Pub. Co.
951 Nathan St., Akron, Ohio

P. S. “Vanagas” bus ne klerikališkas, ne šliuptarniškas, 
ne bolševikikas, bet toks kaip ir visi vanagai.

į
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PILTEČIAL
Jei jūs esate auka visokių pri- 

gavysčių 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
mų ir papročių.

Massachusetts Immigracijos 
biuras duoda specialį patarimą 
iškilus ginčams kas-link neuž- 
mokčjimo algų arba kas-link ne
teisingo apsaugojimo darbinin
kų, arba kitokias darbininkų 
agentūrų prigavystės. Taip-pat 
prigavystes kurios būna surištos 
su atsitikimais kriminališkuose 
arba civiliuose teismuose — že
mės apgavystes — apkaltinime 
kas-link pinigų įmokėtų bankoms 
dėl išsiuntimo giminėms į kitą 
šalį ir kurių negavo tie žmonės, 
kuriems buvo siųsti — apkalti
nime kas-link pinigų padėtų į 
privatiškas bankas, laivakorčių 
agentūrų ir tt.

Perkalbėtojus duodame vi
siems, kurie negali - susikalbėti 
angliškai.

Atsišaukite ypatiškai arba ra
šykite į
Massachusetts Bureau of Immigration 

Komu 109, Statė House. Boston

Visi dekimes į
Lietuvos Amerikos Pramonės 

Bendrovę
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė yra visuomeniška įstaiga, suor

ganizuota demokratiškais pamatais. Visi jos šėrininkai turi lygą balsą sulyg 
nupirktų šėrų skaitliaus.

Į šią Bendrovę ineina žymiausi Amerikos lietuvių veikėjai, žmonės su pri
tyrimu ir net ekspertai kaikuriose industrijose.

Bendrovės tikslu yra sumobilizuoti Amerikos lietuvių kapitalą, siųsti iš 
Amerikos Lietuvon reikalingą Lietuvos atstatymui medegą, mašineriją, įran
kius, maistą ir tt.

Lietuvai reikia milžiniško kapitalo, kad atstačius išgriautus namus, įren
gus ūkės, nutiesus gelžkelius, aprūpinus miestus ir miestelius elektra ir tt.

Mes, Amerikiečiai tam galime pagelbėti, dėdami kapitalą krūvon ir gaben
dami Lietuvon reikmenis. Kas bus iš Lietuvos išvežama, išstatysime ant mar- 
ketą kitose šalyse. Mūsą sudėtas kapitalas Lietuvon pargabens reikalingiau
sius daiktus, atgins Lietuvą nuo svetimtaučią siūlomą “malonią,” suteikiant 
jai kapitalą, gimums, šios Bendrovės šėrininkams, bus ateityje didelis pel
nas.

Šios Bendrovės šėrai yra po $10.00. Galima pirkti, kiek norima. Parduo
dama ir po vieną šėrą. Užmokesniui priimami ir Liberty Bondsai už pilną ver
tę. Norintiems parduodama ir ant išmokesnio po 10 nuoš. į mėnesį.

Dabartinė Valdyba: J. S. Vasiliauskas, prez., J. E. Karosas ir kun. J. Pet
raitis, vice-prez., P. Molis (Mulevičius),sekr., kun. J. J. Kaulakis, iždin-

Užsirašykime, kiek kurio kišenė išneša, dabar ir siąskime čekius, money 
orderius ir laiškus šiuo adresu:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY
112 N. GREENE STR., BALTIMORE, MD.
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Pirmutinį sykį legenda apie Psychę pasirodo pas Apulė- 
jų, apysakoje, vardu “Auksinis Asilas,” kuriuo veikalo yra 
gražna, papuošalas.

Jeigu, ją atantrinant, kartais atsitolinome nuo lotyną fi- 
lozofo teksto* tai tik dėl to, kad apysaka nėra jo tvėrinys, 
bet vien tik kad jis suriša misterišką temos aprašymą, jaū se
iliaus gyvuojantį ir, suteikia vandentuvei plačią dirvą įvai
riems kitiems bandymams.

“Pasaka apie Eros’o it Psychės meilę, — kalba H. Blaze 
de Blyzy, — yra vienu iš tą slaptingą įkvėpimą žmogaus vai
dintu  vės, kuri be galo ir krašto klaidžioja amžinose erdvėse, 
atsidavusi nesuvaldomą zefirą valiai, apipulta, išsklėsta įvai
rią aušrinią atspindžiais”...

Dar nepapuolė, kaip kitos legendos (Rama, Promoteus, 
Faustas ir tam panašios) į rankas genijaus, kurs jai suteik
tą tobulą ir visad-esančią formą. Įvairieji autoriai, įvairiais 
laikais, rašė ta tema pasakas, poemas, net-gi tragi-komedi-

liko atmintino veikalo, kuriuo žmonija gėrėtųsi.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Koorporacija New Yorke.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasekmingai vykdo šią reikalą atlikimą:
1) Atstatyti Lietuvą ekonominiai, sudarant didelį kapitalą pramonės (išdir- 

bystės) ir pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.
2) Padaryti Lietuvą neprigulminga nuo svetimą išnaudotoją, paimant visą 

šalies pirklybą ir pramonę į lietuvių rankas.
3) Pakelti Lietuvos abelną gerovę steigiant fabrikus, dirbtuves, laivą kom

panijas ir tt.
4) Pagerinti Lietuvių gyvenimą organizuojant juos į pirklybos draugijas, su

randant gerus uždarbius, palengvinant įgijimą ūkės įrankių, mašiną, gy
vulių, javų ir tt.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė rūpinasi lietuvių gerove Amerikoje:

1) Steigia Lietuvių Banką su Užrubežinią Reikalą (Foreign Exchange) Sky
riumi pinigą mainymui, siuntinėjimui, laivakorčių pardavojimui ir tt.

2) Organizuoja Keleivių Namą aprūpinimui keliaujančią į Lietuvą ir į kitas 
šalis.

3) Padaro ir paliudija rejentalius dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, da
lą išieškojimus, įgaliojimus (daviernastis), išgauna dokumentams konsu
lo paliudijimus ir tt. .

Lietuvos Atstatymo Bendrovė inkorporuota ant $1,000,000, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto čarterio ir po val-džios priežiūra. Bendrovės šėrai (akci
jos) kaštuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių šėrą vienam žmogui. L. 
A. Bendrovės pelnas išdalinamas visiems darbininkams, iš ko yra geras pelnas 
kiekvienam nuo indėtą pipigą. Prie L. A. Bendrovės galima prigulėti ir Lie
tuvoje gyvenant. Bendrovė steigia savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos 
miestuose.

z Z *

Visi dtldtfts prie Lietuvių Atstatymo Bendroves!
Reikalaukite paaiškinimų šiuo adresu:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATICN
. 320 6-th Avė., Nour.York, N. Y.
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Vietinės žinios.

IŠLEISTUVĖS.

Ketvergo vakare buvo Karo
so išleistuvės. Vakarienė bu
vo Quincy hotelyje, o po to Šv. 
Petro salėj buvo programas. 
Hotelyje buvo apie 25 asmenis. 
Tarpe jų buvo vietos gerb. 
klebonas kun. Urbonavičius, 
svečiai-kunigai Ambotas iš 
Hartfordo, Ct., Švagždis iš 
Norvood, Mass. ir Čaplikas iš 
Wųrcester, Mass. Buvo sve
čias inž. Ivanauskas, p-lė M. 
Užkuriate iš Lavrence, Mass. 
Kiti vietiniai. Programas po- 
bažnytinėj salėj buvo labai gra
žus. Indomiai kalbėjo kun. 
Urbonavičius, kun. Ambonas, 
kun. Čaplikas, F. Virakas ir 
galop Karosas. Tarpe prakal
bų dainavo bažnytinis choras, 
p-no M. Karbausko vedamas, 
solo dainavo Varaitis ir Anta
navičius, p-lės Narinkevičiutė 
ir Motiejūnaitė dainavo duetų. 
Susirinkusioji publika labai 
mielai išgirdo A. F. Kneižio 
pranešimų, kad nuo Bostono 
lietuvių Karosas veža aukso 
fontaninę plunksnų Lietuvos 
prezidentui. Tuoj sudėjo rei
kalinga sumų užmokėti už 
plunksna. Ant plunksnos iš
rėžta šitaip:

Antanui Smetonai 
Pirmajam Lietuvos Prezidentui 

Bostono Lietuviai 
5-23-1919.

Galop uždainuota Lietuvos 
himnas. Po programo Karo
sas, lydimas artimųjų prietelii] 
pribuvo stotin ir išvažiavo Neiv 
Yorkan. Su juo išvažiavo J. 
J. Romanas ir J. Mikalauskas, 
Bostono universiteto teisių 
skyriaus studentas.

Visi, kurie tik buvo pereitų 
nedėlia LDS. 1 kuopos pramo
goje, labai ja giria. Nebuvu
sieji, pagyrimus girdėdami, 
gailisi nėję.

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 
REIKALAI.

20 gegužio So. Bostone Šv. 
Petro lietuvių parapijos svetai
nėje Įvyko susirinkimas Bosto
no ir apylinkės “L. Ž. Banko” 
šėrininkų, kur Bostono delega
tai F. Virakas ir J. E. Karosas 
išdavė raportus ir paaiškino a- 
pie Žemės Banko stovį kaip 
viskas paaiškėjo seime, kuris 
įvyko Brooklyne.

Raportai vienbalsiai primta, 
ir ųžgirta, kad vardas “L. Ž. 
Banko” nepermainyta, išreikš
ta pasitikėjimas naujai išrink
tąją “L. Ž. B.” valdyba ir iš
reikšta padėka kun. Jonui Ži
linskui už surinkimų Į Lietuvos 
Žemės Bankų per jo iniciatyvų 
ir pastangas 100.000 dolerių, 
nutarta ir toliaus “L. Ž. B.” 
reikalus nuoširdžiai remti.

CAMBRIDGE, MASS.
Tautos Fondo 35 skyriaus 

mėnesinis susirinkimas Įvyks 
nedėlioj, 25 d. gegužio tuoj po 
sumai Lietuvių Bažnytinėj 
Svetainėj.

Visi nariai malonėkit susi
rinkti. Taip-gi, kurie auka
vote Į Tautos Fondų didesnes 
aukas ir dar negavote diplomų, 
tai malonėkite ateiti ir atsiim
ti.

J. Smilgis, T. F. 35 sk. sekr. I

BRIGHTON, MASS.
Prasidėjo lietuviška vaikų 

mokykla 15 d. gegužės. Įsteig
ta rūpesčiu LDS. 22 kuopos, 
lėšomis šv. Jurgio ir Šv. Vin
cento dr-jų. Mokytojais yra 
kun. P. Juškaitis, Cambrid- 
giaus kleb. ir jo vargonininkas 
Jonas A. Rakietis. Mokyklų 
lanko 70 vaikučių. Brighto- 
niečiai labai džiaugias mokyk
la. O labiausia iš to, kad gerb. 
kun. P. Juškaitis pasižadėjo 
nuolat atsilankyti ir pamokin
ti mūsų vaikučius.

Iš Brightono “Laisvėj” tilpo 
žinutė, po kuria pasirašo L. 
W. Nabagas dikčiai apsilen
kė su teisybe. Rašo, būk per 
paskaitas LMPSA. 49 kp. 4 ge
gužio prisirašė 8 naujos narės. 
Ir būk tai visais atžvilgiais nu
sisekė gerai. Tštikro-gi nie
kas neprisirašė.

Brigtonietis.

wghton;mass.----
Šv. Vincento vyrų ir moterų 

dr-ja gegužio 18 d. buvo užpir- 
kus mišias So. Bostono lietuvių 
bažnyčioje. Mišias atlaikė ir 
pamokslų pasakė gerb. kun. 
Urbonavičius. Tų pat dienų 
po pietų Lietuvių salėj buvo tos 
dr-jos pramoga. Dainavo Cam
bridge’iaus lietuvių bažnytinis 
choras, p. Rakiečio vedamas. 
Dvi choristės sudainavo solius. 
Grojo benas, p. Buinio veda
mas. Buvo renkamos aukos 
mokyklos reikalams. Po $1.00 
dėjo P. Kiunis, J. Petrauskas, 
P. Vencius, O. Platokienė, K. 
Beliauskienė, E. Prilgauskienė, 
S. Zakauskas. Išviso surinkta 
$25. Prakalbų sakė vietinis 
veikėjas B. Ajauskas. Taip 
programų tęsėme tris valandas 
ir galop sulaukėme gerb. kun. 
Urbonavičiaus. Salėj tada pa
sidarė graži tyla. Gerb. kle
bonas kalbėjo ištisų valandų. 
Prisirašė 31 narys. Programo 
vedėju buvo V. Širka.

* WORCESTER, MASS.

Baalndžio 25 d. suvienytos 
katalikiškos dr-jos buvo paren
gę šokius Father Mathevrs sa
lėj. Prisirinko jaunimo pil
na salė ir visi gražiai linksmi
nosi. Dr-joms atliko gryno pel
no $40 su centais. Suvieny
tos dr-jos buvo užmanę uždėti 
valgomų daiktų krautuvę ir tų 
užmanymų padavė dr-joms ant 
apsvarstymo, bet kaip girdė
jau, tai tik viena dr-ja tų už
manymų teparėmė, o kitos at
metė. Tokiu būdu sunku bus 
kas inkūnvti, nes pas mūsų 
brolius dar trūksta susiprati
mo. Gegužio 31 d. bus suvie
nytų dr-jų susirinkimas Vyčių 
name 22 Wavearly St. Visi ats
tovai ir atstovės malonėkite 
pribūti, nes jau bus rengia
masi prie piknikų ir daug kiti] 
svarbių reikalų.

Dr-jų Reporteris.

BROOKLYN, N. Y.
Gegužės 20 d. Liet. Vyčių 

New Yorko ir New Jersey aps
kritys surengė vakarienė 
Knopp Manision House, pager
bimui sugrįžusiam iš Pary
žiaus, didžiai gerb. delegatui 
adv. Mastauskui, nuo Taikos 
Konferencijos.

Toast-Masteriu buvo L. Ši
mutis “Garso” Redaktorius.

Kalbėjo gerb. klebonas kun. 
N. Petkus, pp. Staknis iš Neb
ark, N. J., poni Bendoraitienė, 
Krušni skas, Šivickas, Molis, 
adv. K. Česnulis, kuris buvo 
tyčia pasiųstas' į Paryžių Ame
rikos Lietuvių Tarybos dėl ap- 
simainymo žiniomis su esančia 
ten Lietuvos delegacija ir iš
tyrimų apie neištikimybę mūši] 
pasiųstų delegatų taip kaip 
kad buvo užmesta Amerikos 
laisvamanių. P. Česnuliui už
klausus delegacijos apie neiš
tikimybę Tėvynei gerb. adv. 
Mastausko, delegacija nusiste
bėjusi iš taip purvino laisva
manių šmeižto. P. Česnulis 
parsivežė dokumentų parašytų 
nuo finansų ministerio p. M. 
Yčo, kuris liudija, kad nieko 
blogo nesu patyrę apie mūsų 
gerb. pasiuntinį. Tai špyga 
panosėn mūsų šmeižikams-lais- 
vamaniams.

Toliaus kalbėjo delegatas 
gerb. adv. Mastauskas. Be 
kitko sakė: “Aš tuo laiku nie
ko nežinojau, kad jie (laisva
maniai) mane taip šmeižė. Vis
kas perėjo. Todėl būdamas 
krikščioniu atleidžiu jiems, nes 
jie nežinojo, kų darė.” To
liau sakė: “Per mano pasidar
bavimų buvo įleista iš Lietuvos 
atvykusi delegacija į Paryžių. 
Juk nenorėjo įsileisti per intri
gas lenkų. Ant galo išvažiuo
jant ir pačiam Šliupui išrūpi
nau leidimų į Paryžių. Tai 
matote, kaip blogų dariau Lie
tuvai, bet tuščia jų. Viskų 
dariau sųžiningai pagal savo 
išgalės, ir todėl jaučiuosi lai
mingu. Už tai garbė ne man, 
bet jums broliai”...
Iš liberalų buvo apie 5 vpatos, 

iš kurių galima paminėti pp. P. 
Mikolainis, J. Danielius ir Pr. 
Bajoras turbūt kaipo reporte-

sakymas lengvas. Sakoma, kad 
katė paliejus pienų susipranta. 
Taip ir mūsų vadinamieji tau
tininkai. Nors jų akutės drū
tos, bet vis-gi tirštų dūmų pa
bijojo.

Matušia Mykolas.

ROCHESTER, N. Y.

Iš L. R. K. veikimo.
Gegužio 19 d. L. R. K. skyr. 

laikė susirinkimų. Nutarta 
surengti milžiniškų išvažiavi
mų užkviečiant visas katalikiš
kas dr-jas dalyvauti jame, ku
rios be abejo sutiks ant to. P-lė 
K. Dubickaitė prižadėjo kreip
tis į vietos A. R. K. gavimui 
siuvamų mašinų. Darbinin
kai, išrinkti eiti per krautu
ves ir stubas rinkimui reika
lingų daiktų, jau pasekmingai 
dirba. Panedėlio ir ketvergo 
vakarais tie daiktai yra pri
imami L. K. svetainėj. Pasi
šventimas lietuvaičių neaprašo
mas. Svederių ir pančekų pri- 
megsta daugybė. Daug pri- 
gelbsti tam veikimui ir klebo
nas kun. J. Kasakaitis.

T. Fondo skyr. valdyba J. 
Rickis, P. Butrimavičius ir A. 
Zimnickas dienos laike įbrido į 
purvynų iki ausų. Dabar šau
kiasi pagelbos, kad kas juos iš 
ten išvaduotų. Klausymas, kur 
akys buvo kuomet brido?

N. 0.

Lietuvos Zemlapis 
ištiestas taikos 
konferencijoj.
Lietuvių Darbininkų Sųjun- 

ga pasirįžo išdalinti Lietuvos 
žemlapiu!? su naujais nustaty
tais rubežiais savo nariams, 
skaitytojams ir rėmėjams visiš
kai dykai.
Už žemlapį nemokėk nei cento. 

Įsigyk jį dykai.
Kiekvienas LDS. narys pri

kalbinęs naujų narį gaus žem
lapį dykai.

Kiekvienas skaitytojas pri
kalbinęs naujų skaitytojų ir-gi 
gaus žemlapį dykai.

Kiekvienam, kuris pirks iš 
laikraštį “Darbininkų” taip
gi gau.s žemlapį dykai.

iKekvienam, kuris pirks iš 
“Darbininko” Knygyno knygų 
arba iš religiškų daiktų, duosi
me žemlapį dykai.

Gera proga įsgiyti Lietuvos 
žemlapį dykai.

Pasiskubink, nes gali greit 
išsibaigti.

Lietuvos žemlapis 11x13 dy
džio.

“DARBININKO” Spaustu
vė atlieka visokius spaudos 
darbus nuo mažiausio iki di
džiausiam. Draugijos arba pa
vienės ypatos pirm paduosiant 
spaudos darbų į kitų spaustu
vę kreipkitės į gerai įrengtų 
“Darbininko” spaustuvę, pra
šydami apskaitliavimo kiek 
toks ir toks darbas kainuotų. 
Paskiaus sulyginkite su kitų 
spaustuvių kainomis, o pama
tysite didelį skirtumų.

Pavienės ypatos, draugijų ir 
kuopų pirmininkai, sekretoriai 
ir kiti žymesni kolonijų veikė
jai atsispauzdinkite vizitinių 
kortelių, kad nereikėtų kas sy
kis ieškoti plunksnos ar paiše
lio išrašymui savo vardo ir ad
reso.

Mes spauzdiname 100 korte
lių vardas, pavardė ir adresas 
už 75c.

Mes pagaminame draugi
joms finansines knygas, kvitų 
knygutes ir tt

Visokiais reikalais kreipda
miesi, rašykite tiesiog į

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 620.

riai. Kas do priežastis, kad 
neatsilankė jų daugiau? At-

klausdami: “Ar prohibicija 
paliečia taip-gi ir vaistų? Ar 
aš galėsiu gaut jo po liepom 1 
dienai?” Suprantama, jūs ga
lėsite jį gaut taip kaip šian
dien, nes Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixeris 
yra legitimuotas vaistas, ku
ris vėl likosi pripažintas Su
vienytų Valstijų Internal Re- 
venue Departamento Washing- 
tone, gegužės 2 d., 1919, kaipo 
prohibicijos įstatymo leistinas 
vaistas. Taip-gi Trinerio An- 
geliea Bitter Tonic likosi pri
pažintas — ir ar jūs žinote šitų 
stebėtinų vaistų? Jis atgaivi
na gyvumų ir energijų ir sun
kių darbo naštų padaro lengva 
kai plunksna, dėlto vaistas, 
ypač ūkininkams pjūties metu 
yra svarbus. Pasirūpinkite 
turėti atsargoje šitų vaistų. 
Visi aptiekoriai parduoda. Jo- 
seph Triner Co., 1333-1343 So. 
Asliland Avė., Chicago, III.

Francijos prez. Poincare ke
tina aplankyti Belgijų.

17-tas Metinis
BALIUS!
Šv. Petro ir Povilo 

Draugystės 

Gegužio 30 d., 1919
Bus skanių valgymų, gar

džių gėrimų, puikiausia muzi
ka. Galės šokt jaunimas ir se
nesnieji kiek tik jų dūšelė no
rės.

Balius bus Lietuvių Svetai
nėje, kampas E ir Silver gat
vių.

Svetainė atsidarys pusė dvie
jų po piet, balius prasidės ly
giai kaip dvi ir tęsis iki vėlai 
naktį.

Valio visi, kas tik gyvas, į 
Petrinės balių!

PIKNIKAS
----- Rengia-----

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-ja 
Bus PĖTNYČIOJE, _ 

30 D. GEGUŽĖS-MAY, 1919, 
AMERICAN FELT DARŽE

Kamp. Hyde Park ir Dana Avė. 
HYDE PARK, MASS.

Prasidės kaip 12 valanda 
dienų ir trauksis iki vėlai va
kare.

Tikietai vyrams 35 c. 
Moterims 25c.

Kviečia visus atsilankyti 
Rengimo Komitetas.

TEATRAS
“UŽKERĖTAS JACKUS”

SCENOJE.

----- Rengia-----
ALRK. Moterų Sų-gos 49 kp.

S U B A T O J E,

GE6UŽIO-MAY 24, 1919.

LIETUVIŲ SALĖJE,
26 Lincoln St., Brighton, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga prieinama,

Grieš geriausia lietuviška or
kestrą p. L. Buinio.

Širdingai kviečia
Komitetas.
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I “MIRGA” SCENOJE i 
|
I 
i

Kas nori pamatyti lošiant puikų veikalų “Mirgą,” ateikite 
------------Į------------

LIETUVOS VYČIŲ 26 KUOPOS VAKARĄ 
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO 25 DIENA, 1919 

BAŽNYTINĖJE SALĖJE,
WAVERLY STREET, WORCESTER, MASS.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Tai bsu puikiausias vakaras, nes loš gabiausi rtistai. Kvie

čiame ateiti. Įžanga prieinama.
Renginio Komiisja.

O
T

Rengia
Lietuvos Duktių po globa M. Svč.

NEDĖLIOJĘ,

Gegužio-May 25 d., 1919. 
Bažnytinėje Salėje,

Fifth Street, So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės žymiausi kalbėtojai apie draugijos ir kitus svar
bius reikalus.

Bus įvairių pamarginimų. Dainos, deklemacijos ir tt. Be 
to šiose prakalbose bus geriausia proga prisirašyti prie didžiau
sios moterį] draugijos ir už numažintų Įstojimų ant pusę.

Širdingai kviečiame koskaitlingiausia ateiti.

Draugijos Temykit!

KOMITETAS.

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
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 išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius .draugijų.

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

M. A. NORKŪNAS,

16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

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

Sergantieji vyrai ir moterys!

“DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

žinomi pranešam Grand Rapids, 
Mich. ir aplellnkės lietuviams, kad 
JUOZAS MARGELIS Įgaliotas užraši
nėti laikraštį “Darbininką” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas:

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

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Nuo S Iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 
S0jW ROADWAYCor. 8T 30. BO8TON. 

Tel 602 S. B.

DR. F. MATULAITIS
Išvažiavo ant studijų į 

Chicagų. Sugrįš Birželio 
menesyje į Bostonų.

fHf

Kad būt gražiu
Vartok tą most}, ji padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTĄ. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima sląst 
popierini dolerį arba stampomis.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct. 
•eeeeceeeeeeeaeeeeeMMM 

h Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER

O (Dr. M. V. Kasparavičius) ;
425 BR0ADWAY,

South Boston, Mass. ;
Tel. So. Boston 27. {

į * Ofiso valandos: 10—12:30 ryte Į 
1:30^-6^6:30—9 P. M.;

Tel. Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Specialistas paslaptinei ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą 3erllno, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

Ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedėliomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietą.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.
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PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

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

PRIE DORCHESTKR 8T.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Valando. 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

NedSItoml. 
euo 10 vai, ryte 
iki 4vai. vakare.

Tol. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.

Galima susihMati ir Uftavitz'ai 
Ofiso valandos: 

Ryt iie iki 9 vai. 
Po pietą 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dr, J.H. Staknevičius
234 Lafayette St., Kamp.

Ofiso valandos:
8-11 RYTE
a-a po putu
S-S VAKARE

Jefferson st,
NEWARK. N. 4.
Telefoną.

Market

AR GALIU JĮ GAUTI — 
BE ABEJONĖS*

Prohibicijos įstatymas dau
gelį žmonių neramina. Dauge
lis žmonių, kurie žino, kad vie- 
nintėils vaistas, kuris visuo
met pagelbsti nuo blogo apeti
to, subliuškimo ir įvairių kitų 
skilvio silpnumų, yra Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyne 
Elixeris, dėlto, iie rašo mums

Į TEISINGIAUSIA IR GE- ii 
! RIAUSIA LIETUVIŠKA I!

APTIEKA.

'! Sutaisau receptus su di- ; j
! džiausią atida, nežiūrint, ; ; 
! ar tie receptai Lietuvos ar ; j
i Amerikos daktarų. Tai ; ; 
vienatinė lietuviška aptie- | Į

1 ka Bostone ir Massachu- | ; 
setts valstijoj. Gyduolių ga-; [ 

• lit gaut, kokios tik pašau- | j 
[ lyj yra vartojamos. Galit ] | 
reikalaut per laiškus, o aš H 

į prisiųsiu per expresų. I J 
K. ŠIDLAUSKAS,

; Aptiekorius ir Savininkas z 
226 Broadvay, kamp. C St, | 

| SOUTH BOSTON, MASS. | 

|Tel. S. Boston 21014 ir 21013*

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

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė Į 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- j 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peršifi- i 
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 i
173 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

Teatro. BOSTON, MASS.
Nedėldieniais ir šventėmis Į 
10 ryte iki 2 po pietų. I

Bell Phone Dlckineen 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., PHaddphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nue 9 rito iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M 

NedeRemis Iki 4 napttte. 9

Ofiso valandos
9 ryto iki 8 vakare

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.




