
VOL. IV, N

t

ŽINIOS.ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
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Portugalijos parlamentas 
išrinko prezidentu Antonio 
Almeida.

9K

New Yorke labai pabran
go persikėlimai. Gyventojai 
atrado, kad verčiau mokėti 
pakeltą randą, negu kraus
tytis į pigesnę vietą.

kituose Anglijos miestuose 
eina duonkepių streikas ir 
jau pritrtiko duonos.

I

Vengrijoj nauja pervers
me. Įsteigta naujas minis
terių kabinetas su kunigaik
ščiu Juozu priešakyje.

IŠRINKO PREZI
DENTĄ.

Kun. K. Urbanavičius,
T. F. Pirmininkas.

DAUGIAU SUSTREI
KAVO.

Kadangi p. Lopata tautininkų seime .Uhicago j e už- 
reiškė, jog Lietuvos delegacija Paryžiuje nei.cento nėra 
gavusi iš Tautos Fondo, ir

Kadangi tautininkai, pasinaudodami tuoiyi p. Lopa
tos melu, per spaudą ir žodž iu mėgina

Kaip protas, taip ir patyli
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

— Washington.

Brooklyne streikuoja 
strytkarių darbininkai. Bu
vo riaušių. Sužeista apie 
60 žmonių. <

*• Acceptanee for mailing at ape 
eial rate of postage provided f»r 
in Section 1103, Aet of Oet. X, 
1917, authorized on July 12,1918 "

mi tuomi p. JLopa- 
diskre^iduot Tau- 
ajr vigą katalikų

i pirkdami daug laimės. | Livei-poole ir

ROMANO KABLE- 
GRAMA;

i 
i

New Yorke sustreikavo 4 
aktoriai. Užsidarė 13 teat
rų. .

i vykinti. Jo manvmu reikia 
! laikyti nuolatinių kareivių 
510.00, ir lavinti kariniame 
muštre visus jaunikaičius 
sulaukusius 19 m. amžiaus.

Kansas C it y.
tą kviečių buvo atgabenama 
kasdien po 850 vagonų. Dėl 
karšapių streiko teatgabe- 
nama po 200 vagonų.

Worcesterio, i

“Kuieitni aa j*A:unci-elas> cuatter 
Sept. 22, 1915 ai 
Roieton, Mass., 
Mare h 3. 1S79”

I
Tel. So. l»osi<jn

92 (572). SU BATA, RUGPJŪČIO 9 D., 1919. KAINA 5 CENTAI.

ass. lietuvių mergaitės ir bernaičiai, priėmusieji pirmąją šv.. Komuniją liepas 13, 1919. Priešakyje sėdi gerbiamas klebonas kun. Jonas J. Jakaitis.
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IŠ DARBININKŲ JUDĖJIMO.
INTEIKe SAVO PLF.VĄ J lošia gonją, eina i teatrus.

; Tas daugelį stebina. 
Kas manoma daryti t 
Pagerinimai, bus daroma 

tuoj. Valdžia nelauks iki 
susierzins darbininkai, iki 
prasidės nesulaikomi judė-tos Fondą, Amerikos Lietuvių Ta 
jimai. Pirmu dalyku kon-~visuomenę, tai Tautos Fondo valSybaTdar syluyra verčia- 
grese bus priimta apsvars-; 1na paskelbti visuomenei, kiek Tautos Fondo pinigų yra 
tyti geležinkelių visuomeni- pasiųsta Lietuvos delegacijai Paryžiuje.
nimą. Ketinama atsteigti Gruodžio mėn. 1918. pasiųsta Profesoriui Valdema- 
darbo bordą, kurs laike ka- ruį (tuom laiku buvusiam Lietuvos premierui) per Eus- 
rės veikė. Patariama pa- tildą Banką Stoekholme $25.000.00.
šaukti iš Europos Hooverį, Tįe pinigai tebėra Euskilda Banke, Švedijoje, nes 
kad sutvarkytų maisto rei- kada pinigai nuėjo, prof. Valdemaras iš ten jau buvo iš
kalus. Aštriai bausti maisto i važiavęs. Tuos pinigus Lietuvos valdžia bile kada per 
spėkų!entus (profiteerius). prof. Valdemar gali pasiimt. (Be abejonės Lietuvos de

legacija žino apie tuos pinigus ir stebėtis reikia kodėl jų 
neatsiima. “Darb.”) /

Sausio mėn. 1919. pasiųsta Paryžiun $10.000.000 per 
kun. Alšauską, kuris išvažiuodamas Lietuvon, likusius 
pinigus Lietuvos delegacijai perdavęs.

Vasario mėn. pasiųsta $10.000.00 vardu prof. Valde
maro į Paryžių.

Sausio mėn. kun. Vilimo vardu pasiųsta $5.000.00, 
kurie delegacijai tapo sugrąžinti.

Išviso /Tautos Fondas nuo Lapkričio mėn. 1918. iki 
šiam laikui yra pasiuntęs Lietuvių delegacijai Paryžiu
je $50.000JXX

Prie to, Tautos Fondas, Lietuvos valdžiai prašant, 
išmokėjo $35.002.00 Byoir’o publikacijai, kuri skelbia 
Lietuvių vardą Amerike. Tautininkai buvo žadėję pusę 
pinigų, t. y. $30.000.00 publikacijai išmokėti, tečiau tik
ram reikalui atsiėjus jie tą atsisako padaryti. Tokiu bū
du Tautos Fondui atsieina visos,lėšos panešti.

Čia dar nepažymėti pinigai siųsti kun. Dobužiui ir 
j Šveicarijos moksleiviams, kas viskas drauge suimta su- 
i daro.apie 135,000 dol., kuriuos Tautos Fondas bėgyje ma- 
j žiau kaip vienų metų yra aukavęs viešiems Lietuvių rei; 
‘ kalams.

1i

W ashington, rugpj. 6. — 
Šiandie organizuotų darbi
ninkų atstovai inteikė kon
gresui pieną apie suvisuo- 
meninimą geležinkelių. Tą 
padarė geležinkelių inžinie- 
rtų Brolijos viršininkas 
Warren S. Stone ir Frank 
Morrison, Amerikos Darbo 
Federacijos sekretorius^ 
Kongreso nariai davinėjo 
juodviem klausimus. Klau
simai tęsėsi per penkias va
landas.

Stone pasakė, kad, jei 
maistas neatpigs ir jei daly
kai taip toliau tęsis, tai už 
keletos mėnesių Amerike 
bus blogai. “Žmonės nebad- 
miriaus, o jie mirs kariau
dami. Sakė, kad ateis lai
kas, kuomet valdžia turės 
visas kainas nustatyti. Dar
bininkų vadai paaiškino, 
kaip šios šalies demokratiją 
vąldo autokratija. Sakė, 
kad jei valdžia pasistengs 
nupiginti maistą išriš visą 
darbininkiško neramumo 
klausimą. Frank Morri
son sakė, kad jei suvisuo
menintas geležinkelių val
dymas bus pasekmingas, tai 
bus varomasi prie to ir kito
se pramonėse. Jisai nuro
dė, kaip yra su pragyveni
mu. Sakė, kad karei pa
sibaigus visi tikėjosi, kad 
maistas atpigs, o to nebu
vo. Nuo gruodžio mėnesio 
maistas abelnai -imant pa
brango ant 2 nuoš. Iš viso 
maistas pabrango nuo 1914 
m. ant 82 nuoš. Jei val
džia nesikiŠ tai bėgyje se
kančių šešių mėnesių mais
tas dar pabrangs atit kokių 
10 nuoš.
* Įvairiuose miestuose kar- 
šapių streikai ir darbinin
kų vadų reikalavimai nupi
ginti maistą, suvisūomenin- 
ti geležinkelius ir kitokie 
darbininkų -judėjimai labai 

įjudino Washingtono vai-1 
ininkus ir kongresą. Tik 
rez. Wilson visiškai ra- 

linksmas. Reguleriai *

Chicagos stockyardų dar
bininkai ketina streikuoti, 
jei nebus atšaukta nuo 
stockyardų sargyba, kuri 
daboja, kad neištiktų- rasi-. 
nių riaušių.

I
Havėrhillio, Mass. polie

monai pareikalavo pakėli
mo algų. Dabar patrolme- 
nai gauna po $4.10 
seržantai po $4.22, 
nai po $4.34.

Kopenhugen, Rugpj. 8. — 
Lietuvos valdžia leidžia pir- 
mją paskolą 30 milijonų 
markių, su keturiais ir puse 
nuoš. ' Paskola vieniems 
metams. Bondsai po 500.- 
(XX) ir 10.000 markių. Ame
rikos lietuviai privalo pirk
ti bondsus, prisiunčiant pi
nigus kablegramu: Lithua
nian Legation, Copenhagen. 

i Remkite, kiek galėdami, 
į Markės labai pigios. Lietu
viai
Važiuojame Liepojun ket
verge. Biznio daug. 300 

į lenkų pradėjo ofensyvą 
ant Merkinės ir Seirijų. 
Lenkai, gavę sustiprinimų 
privertė lietuvius trauktis 
atgal. Vėliau lenkai užpuo- 

I lė ties Alvtum. Lietuviai i
I sulaikė lenkus. Paėmė 25 
arklius ir 25 šautuvus. Foch 
paliepė lenkams apleisti 
Lietuvą. Vokiečių kariuo
menė visiškai apleido Lie
tuvą.

NORI KARALIAUS. Anglijos kariniai laivai 
____  Baltikoj nuskandino bolse- 

Londono laikraštis Dailv viki) submariną.
Express skelbia žinią iš Bu- -------
dapešto apie tai būk Rumu-1. Hoover, galva tarptauti
ni jos karalius Ferdinandas : nės gelbėjimo komisijos, su- 
esąs kviečiamas būti Veng- . laikė maisto siuntimą Buda- 
rijos karalium. Vengrija ir į peštan dėlto, kad ten ru- 
Rumunija tuomet būtų su- j munai siaučia.
jungtos, kaip seniau Veng- j 
rija su Austrija kad buvo.' 
Karalius Ferdinandas j 
atvykęs Budapeštan.

Ali j antai pasiuntė Rumu
nu ! nijai ultimatumą, grasin- 

■ darni sulaikymu Rumunijai 
j maisto, jei nepasitrauks iš 
į Budapešto.

—
Buffaloj pasibaigė Ko

lumbo vyčių kongresas. Pri
ėmė rezoliuciją, reikalau
jančią /viri jai neprigulmy- 

I bės. Kongrese buvo ir Suv. 
įValstijij karės sekr. Baker. 
■ Pasakė, kad vyčiai daug

Anglijoj prie jau strei- ■ pasitarnavo laike karės.
kuo j ančių angliakasių prisi Į ~
dėjo 11.000 Škotijos anglia- į Armijos išlaidos metams 
kasių. Yorkshire’o darbi-I atseitų Suvienytose Vaisti
ninkai turėjo su kompanijo-; j°se $900.000.000, jei karės 
mis konferenciją, bet nieko [sekretoriaus pienai būtij į- 

gero neišėjo.

Prez. Wilson įsakė gele
žinkelių direktoriui Hines 
tartis su sustreikavusiais 
karšapių darbiųinkais.

* '*'■
Naujojoj Anglijoj sustrei- i 

kavo 25.000 karų darbiniu-j 
kų. Dėl tos priežasties daug Į 
traukinių sutrukdyta.
'----------------- -

NUBALSAVO GRĮŽTI 
DARBAN.- ;

Rhode Islando strytka
rių streikuojantieji darbi
ninkai nubalsavo grįžti dar
ban. Streikavo nuo liepos! 
18. Reikalavo po 60c. vai., ‘ 
o sutiko dirbti už 56c. vai.

Roman.
Red. prierašas. Šitoji ka- 

blegrama atsiųsta lietuviš
koje kalboje. Keistai čia 
skamba tas, būk Lietuvos 
valdžia užtraukia paskolą 
tik vieniems metams. Ar tik 
čia nepadaryta klaida kab- 
legramoj. Paprastai pa
skolos užtraukiamos ilges
niam laikui.

ĮVĖLĖ GRAŽIAUSIĄ 
MERGINĄ.

Švedijoj, ties Stockholmu, 
tapo nužudytas Rusijos bol
ševikų agentas Ardasjev. 
Toje žmogžudystėje esanti 
įvelta ir Vanda Gysser, ku
ri yra žinoma, kaipo gra
žiausia mergina Švedijoj.

I

James N. Keyes 
Advokatas

t . , t

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

JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITĄ.
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LAIVAS SU DOVANO
MIS VOKIETIJON.

—
Iš Philadelphijos išplau

kė laivas Thala. Išplaukė 
tiesiog į Hamburgą. - Di
džiuma krovinio to laivo v- I* , 
ra pakai maisto ir drabu- 
žiu, kuriuos Amerikos vo
kiečiai pasiuntė saviškiąms 
Vokietijoj. ... ' i
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iDS. narys pri-
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6:00 L. D. S. ir Kunigų Sąjunga.

yra su mediniais

/

■
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okėk nei cento.

lės,

DARBININKAS
♦

z paveiksiu; yra tai ųei-

PARDUODŪ geriausos iš- 
dirbystės vyriškus ir moteriš
kus laikrodėlius ir kitokius 
auksuotus ir aukso daiktus. 
Beto parduodu GRAMAFO- 
NUS, REKORDUS ir REIN- 
KOTUS. Norintieji pirkti ar
ba persitikrinti kreipkitės šiuo 
adresu:

Felix A. 7ahrirM,
244 Broadvay, So. Boston.

Lietuvos Žemlapis 

 

ištiestas taikos 

 

konfėęencijoj.

Lietuvių Darbininką Sąjun- 
inti Lietuvos 
ujais nustaty- 
savo nariams,

‘DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

•Siuotnl pranešam Grand Rapida, 
Mtch. ir apielinkCs lietuviam*, kad 
JUOZAS MARGELIS įgaliota* užraki
nėti laikrašti “Darbininku" ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas: 

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

Pati už save kalba. Pirk dabar, nes vėliaus 
pritruks. Tai naujausios laidos maldą knyge- 
je. Joje atrasi visas reikalingiausias maldas. 
Gražiai papuošta visokiais paveikslėliais ir tin
ka visiems.

Galima gauti “Darbininke” ir pas agen
tus. Kaėna $1.50, $1.85, $2.00, $2.50 ir $3.50.-

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

ga pasirįžo išd 
žemlapius su 
tais rubežiais 
skaitytojams ii rėmėjams visiš
kai dykai.

A. Matutis.

IN MEMORIAM.
TAI YRA

ATMINIMUI.
Tema skolinta iš anglų kalbos.

Ji stovėjo po nulinkusiomis šakomis, kurios ją apglobė ir,, 
rods. atsikreipė į nusileidžiančią saulę, kurios liepsna pasku
tinius išdavinėjo spindulius; kitados ji būtų labai inspudžia- 
vns tais žavėjančiais nusileidžiančios Vakaruose saulės spindu
liais, bet šiandieną ji stovėjo šalta ir it Euterpė iš marmuro 
svajojo... ...

— O, moteriške, nelaiminga moteriške! — aimanavo ji 
liūdnai. — Dievas tverdamas tave būti vyro drauge, tarė: “Ne
gera žmogui būti vienam. Padalykime jam padėjėją į jį pa
našią,” bet, deja! kas per viena tu esi: jo drauge, ar tik 
žaislu?!..

— Stepone, mano kūdiki, kas tau yra? Ko tu taip už
siminti jusi ir liūdna ? — klausinėjo meiliai tetulė prisiartinusi 
prie josios.

Tylėjimas.
— Kas-žin-kas tokio slapto ar negero tavyje yra tose die

nose, — tęsė toliaus tetulė, nesulaukdama nuo jos jokio atsa
kymo ir geisdama surasti mergaitės sieloje neramumo priežas
ty, meldė, kad ji pasisakytų, kas ją neramina ir ko taip už
siminti jusi...

Stepone mėgino užslėpti neramumą nusijuokimu, bet jo
sios tetulė laikėsi savo ir geidė išrišti neramumo priežastį.

— Nieko blogo su manim neatsitiko, — tarė pagaliaus Ste
pone. — Ignacas Gintautas ir aš ką tik persiskvrėva ir aš a- 
pie tai be perstojimo mąstau.,

— Tai-gi, judu nebevesite? — užklausė tetulė didžiai nu
stebusi.

— Mudu nebuvova viešai pasižadėję, kad vesti, — pa
aiškino Stepone, — bet, mintiju, kad mūsų ilgas draugavimas 
tebuvo vien tik kaipo prižadų rūšys.

Tetule nieko į tai nebeatsakė, tik liūdnai nukreipė akis į 
žaliuojančias ir vilniuojančias pievas pajūryje.

Ignas Gintautas, apie kurį mergaitė mintijo, buvo tai 
jaunas vyras, su kuriuo Stepone susitiko du metu atgal Yale’s 
universitete; jo iškalbingumas ir maloni išvaizda, greitai pri-! 
traukė prie savęs geltonplaukės prisirišimą; jo melsvos akys, 
Įvyksiančios iš po juodų antakių, viliote viliojo prie savęs mer
gaitę...

Po susitikimui netrukus širdingais tapo draugais. Gel
tonkasės mergaitės apsiėjimas ir visas josios būdas jį užžavėjo 
ir nieko kito neregėjo, kaip tik vienatinį idealą josios sapnų 
ir svajonių pasaulyje...

Ignas Gintautas, užbaigęs universitetą, stvėrėsi rašytojo 
karjieros ir vėliaus didžiai pagarsėjo, kaipo gabusis drama
turgas.

— Stepone! ar galiu aš užklausti tavęs, iš kokios tu prie
žasties su Gintautu persiskyrei? — užklausė josios tetulė.

— Dėl to, kad aš niekados nesutikčiau su eretiku apsi
vemti, — atsakė Stepone.
j — Ar gi tai tiesa, kad Gintautas būtų eretikas? — už- 

_klausė iš baimės drebėdama tetulė.
— Tikra tiesa. Kuomet aš jį sutikau pirmą sykį, tai bu

vo tikras katalikas, bet paskui, vėliaus, sėbravimas su jo 
profesijos žmonėmis, kaip tai laisvamaniais ir indiferentais, 
visai suteršė jame tikrąjį tikėjimą ir pagaliaus pradėjo nebe
tikėti net į kai kurias brangaus mūsų tikėjimo dogmas.

— Tai-gi, jis jau nebeateina tavęs aplankyti? —' tęsė to
jaus tetulė.

— Taip. Bet gi šį vakarą jisai ateis pasakyti man pas
kutinį “sudiev”...

Sena tetulė nieko nebeatsakė, tik paėmus po ranka Stepo- 
uę, vedėsi į vidų.

— Jaunas vyriškis trokšta su jumis pasimatyti salione,
— prašnekėjo tarnaitė, sutikusi jiedvi žengiant jau vidun.

Nuoširdus džiaugsmas atgaivino nubalusį josios veidą, 
kuomet apleido tetulę, kad pasimatyti su Gintautu.

— Gintaute! visai nesitikėjau jūsų taip... — susiturėjo 
staigiai, kuomet jame pamatė rūstų žvilgsnį, kokio dar ne
buvo jo akyse mačiusi.
z — Žinau, bet turiu ankščiaus apleisti, negu tikėjaus, — 
aiškinosi jisai. — Ar dar tebesate tame pačiame užsispyrime ? 
Gal truputį atsileidote ir persimainėte?..

— O jūs... — nusijuokė meiliai.
— Aš jau apie tai pasakiau pirmiaus, —atsakė tvirtinan

čiu balsu. — Galiu pasiduoti bent kokiam protingam reikala
vimui. bet tavo reikalavimas yra tiesiog neprotingas, šian- 
dieną. juk tai dvidešimtasis amžius, mano brangioji ir tu tu
ri tą suprasti, kad joks žmogus nėra priverstas savo proto ir 
valios atiduoti tuščiam misticizmui. Be to gi tasai tikėjimiš- ' 
kų dalykų skirtumas mūsų tarpe, rods, neturėtų būti mū
zą persiskyrimo priežastim. Tu likkie liuosa savo tikėjime, 
• aš taip-gi, turiu teisę būti laisvas, kas link mano...

' — Taip, Igne, — pertraukė jinai jo išvedžiojimus. — 
gerai suprantu, ką tu geidi tuomi pasakyti, bet gi mote
rystė, sulvg katalikų Bažnyčios mokinimo, privalo netiktai < 
Būti kūno ir krauju, bet proto ir sielos, sujungimu. Aš inei- 
<nau į netvarkų gyvenimą, apsivedusi su žmogum, kurs at- i 
«sako tikėti ir paniekina mūsų tikėjimo dogmas.

— Tai-gi, kad tapus su tavim suvienytu, turėčiau ko- : 
votį prieš pirmeivių kritikų tvirtinimus, nepaisyti mokslo ati
dengimų, daugiaus dar, turėčiau po kojų net paminti savo i 
protą ir nusilenkti garbingame nusižeminime prieš duonos da- ‘ 

ir šaukti: “ECCE DEUS MEUS.”
— Ir tu užsigini prieš taip aiškius Evangelijos žodžius? i

— užklausė stropiai ir vėliaus tvirtinančiai dadūrč: — Tie gi 
Sodžiai — “Štai Mano Kūnas” — tikrinančiai atsako tiks-

— Tavo mokytieji teologai paėmė tuos žodžius literati 
■šame supratime, o žinokie, kad pasaulinio mokslo žmonės 
supranta juos metaforiškai ir tą patį patsai protas pamatuo-

— Taip dalykams stovint, vadinasi Kristaus mokslas lai- 
Iob visą pasaulį stabmeldybėje suvirš devvnioliką šimtme-

— Jisai bent daleido, — aiškino Gintautas, — bet anaip
tol nedavė pradžios. Žmonių aklybė ių. neišmintingumas tai 
padarė.

— Bet, dėl ko gi Kristus atėjo šin pasaulin: ar panai
kinti stabmeldvbę, ar atgaivinti ir praplatinti ją menkesnėje 
esmėje?..

Gintautas tylėjo nekurį laiką.
— Ai tikiu į vieną tik auką, — pratarė pagaliaus ji- 

— toji yra gi Kryžiaus auka. Pirmųjų kraujo aukų

iŠ tolimos praeities, tavo žodžiai, rods, palietė mano ausis 
ir išgirdau: “Darykite tai mano atminimui”... Tuojaus pa
siskubinau nuvykti prieš Didžiąji Aukurą it įtikėjau į tai, ką 
keleri metai atgal tu man buvai pasakius, kad — “Darykite 
tai mano atminimui” — gali tik tereikšti Tikrąjį Esimą šv. 
mišių Aukoje: tame garbingame pusdienyje aš jau tikėjau šv. 
Povylo tikėjimu; supratau, jog kraujo auka buvo reikalinga 
atšešėlinti Griaudulingą Tragediją to reginio atminčiai ir tu
ri reikšti daugiau, negu tą duonos dalelę...

Stepone nieko neatsakė, bet tyliai dėkojo Augščiausią- 
jam, kad išklausė josios maldą ir atvedė suklydusią avelę į 
būrį...

— Norėčiau žinoti, — pratarė jinai,
žvilgterėjo ‘ žvaigždėtą jau dangų: — ar dangus taip linksmi
nasi. kaip, kad aš?......

Ir, rods, iš Nepermatomos Nematomybės išgirdo atsaky
mą:

— “Sakau gi jums, jog didesnis bus džiaugsmas dangu
je iš vieno nusidėjėlio, darančio atgailą, negu devyniij 'dešim
tu devvniu teisiųjų, nereikalaujančiu atgailos” (Luk. XV. 
7)...

' *

Seimai, Seimai

kiekviena buvo vien tik simboliu 
kalinga žmogui, kad jisai laikytų savo dvasioje tą didžią
ją auką, kuri turėjo atsibūti ant Kalvarijos kalvos.

— Tiesa, Igne, bet, jeigu Senojo Įstatymo aukos buvo 
taip reikalingos, kaip kaj pats tvirtini, idant žmogus atmin
tų apie Didžiąją Kryžiaus Auką, tai ar gi nereikalinga yra 
žmogui ftuka, kuri jį laikytų, idant apie tai neužmirštų? 
Sunku yra-žmonėms atminti, bet dar lengviaus pamiršti. 
Aleksandras, geisdamas, kad jo vardas liktų amžinas, pa
statė pylį ir praminė ją vardu Aleksandrija; Konstantinas 
dėl tosios pat priežasties permainė Bvzantium į Konstantino
polį ir Viešpats Kristus, kad žmonės atmintų tąjį griaudu
lingą reginį, tai yra, kuomet erškėčiuotas Žmogus-Dievas 
merdėjo ant Kryžiaus, savo Apaštalams tarė: “Darykite tai 
mano atminimui” (...“in mei memoriam facietis”—) Ai/gi 
pats nemanai, kad toji duonos dalelė būtų tinkama taip griau- 
dingos tragedijos atminimui.

Gintautas užsimintojo ir tylėjo ilgoką laiką.
— Mano miela, — pradėjo ne taip jau tvirtinančiu bal

su, — palyginimai niekuomet nesutinka ir niekados negaliu 
priimti to mokslo, kurį man perši, taip-gi nesitikiu, kad 
ir tu priimtumei mano... Paskutinį tad syki tavęs meldžiu, 
pameskie mūsų tikėjimų skirtumą svarstyti ir visai apie tai už
miršti. Ar padarysi taip?..

Gan ilgas tylėjimas.
— Gintaute, negaliu to padaryti... — nusilpo josios bal-! 

sas ir apsiašarojo...
Jiedu persiskyrė: viena atmetė šį pasaulį dėl Dievo mei- 
kitas gi — Dievą dėl pasaulio meilės...

* ♦

Savaitės, mėnesiai ir metai slinko, bet apie Gintautą vi
sai nieko nesigirdėjo. Kartais pasitaikydavo, kad jo veika
lai pasirodydavo žurnaluose, bet kokioje padangėje talentuos 
tas dramaturgas randasi, tai niekas nežinojo ir niekam tai 
neaidėjo ir nerūpėjo, tik vienai širdgiela perimtai Steponei. 
Nežiūrint į tas visas jo klaidas ir užsiginimus, jis tečiaus 
buvo vienatinė dėl josios mintis. Kas dieną ji lankydavo kop
lytėlę ir, prieš Švenčiausiąjį klūpodama, praleisdavo ilgas 
valandas, melsdamosi už žmogų, kurs dėl pasaulio meilės 
užsigynė ir išsižadėjo Tikrosios Aukuro Esybės.

Kad mergaitės sveikata silpnėjo, niekas tam neužginčijo. 
Puikūs, raudoni skruostai nubalo; šviesios, žydrios sapnų 
akys, kurios žavėdavo kiekvieną, nebeteko viliojančios gra
žybės.

Ji visai persimainė.... Puikioji gėlė nyko... Mieste
lio žmonės visaip apie ją kalbėjo, o labiausiai senos moterys, 
susirinkusios į būrį... Kalbi] nesuvaikysi: visokių galėjai į- 
va i rūmų girdėti...

O, kaip mažai žmonės tepažįsta vienatos širdį, perimtą 
skausmo bangomis, kurios be paliovos siaučia ūždamos ir pu- 
todamos...

Tūlą puikųjį spalio vakarą ji pati viena vaikštinėjo po 
sodną, atsirandantį netolimais josios tėvų namų. Ir čia jo
sios mintys persikėlė į praeitį, — suvirš jau penki metai, ku
rie ją skyrė nuo to žmogaus, kurį jinai mylėjo, — penki 
skausmo ir vienatvės metai, kurie artino ją arčiaus į amžino 
atsilsiu vietovę... Vaizdai keitėsi vienas paskui kitą ir jie 
vaizdino jai puikiąsias praeities mintis ir ta, jog jinai būtų bu
vusi pirmutinė ranka puikiuose Gintauto karjieros pienuose, 
jeigu ne tasai skaudus likimas, kurs jį sutepė ir nuo josios at
skyrė.. . Būtų tai buvusi jai vienatinis džiaugsmas: būti ta
me pačiame romane, tuose pirmuose meilės — draugavimo 
vaizduose, tose aplinkybėse, kuriose kituomet po sodnus ji
nai su juomi vaikštinėdavo, o sugrįžus, malonusis jo tėvas 
paimdavo, idant sykiu aplankius netolimą mokyklą, iš kurios 
gabusis dramaturgas sėmė pirmąsias gyvenimo pamokas.

žmogau! — suaimanavo liūdnai. — tu negali už
kuri suteikė 

nelemta moteriške, esi gimus vien tik 
bet atminti!..

išgirdus už

v- O, 
miršti, užmiršti negali... pamirši gal motiną, 
tau gyvatą... bet, tu, 
dėl to, kad nepamiršti,

Staiga jinai atsigrįžo, išgirdus už savęs žingsniavimus 
žvyruotu taku ir patėmijo prisiartinantį josios link žmogių 
Sudrebėjo, atsiminus, jog jinai randasi visai viena.

— Stepone! — pasigirdo malonus vyriškio balsas.
— Igne Gintaute! — pratarė staigiu balsu ir štai pama

tė sapnų tikrenybę ir tvirtai puolė į jo prieglobstį.
— Brangioji, atėjau, kaip vagis nakčia, tavęs melsti 

atleidimo; melsti ir, kad atsiteisčiau už padarytas tau nuos
kriaudas.

Jinai atsakyti nieko neišgalėjo: viskas jai atrodė lyg ko
kiu tai nebūtu sapnu...

Dramaturgas nedrąsiai žvilgterėjo į josios veidą — tą vei
dą. kurs jį kankino jo sapnuose, kurs jį sekiojo nuodėmių pa
kalnėje.. .

— Stepone! — atsiduso giliai, — aš sunaikinau tau tas 
tavo gyvenimo dienas. Esu lvg koks užpuolikas, bet klau- 
sykie: atleiskie man tą viską ir mano gyvenimas bus tavo... 
Aš pribuvau tau išpažinti, kad aš permainiau savo gyveni
mo pažvalgas, kad aš pagaliaus sugrįžau į Katalikų Bažny
čią—

— Gintute, — nusišypsojo visas josios veidas ir linksmu
mu persiėmė siela; — aš nujaučiau, kad tu tą padarysi; kas- 
žin-kas, rods, man kalbėjo, jog mano malda prie Švenčiau
siojo bus išklausyta...

— Tavo malda išklausyta, — tarė dėkingai. — Tie penki 
metai, kurie mudu skyrė, artino mane prie pragaro slenksčio. 
Bet, Stepone, Apveizdos ranka yra sargi. Turiu tau išpa
žinti, kokiu tai būdu įvyko manyje staiga permaina. Me
tai atgal buvau išvažiavęs Europon, kad ištyrus garsiųjų dai
lininkų paveikslus. Aplankiau garsias Prancūzijos ir Italijos 
paveikslų galerijas. Daugiausiai praleidžiau laiko prisižiū
rėdamas Pinturicchio, Perugįno ir Rafaėlio paveikslams, bet, 
kuomet pradėjau studijuoti Guido Renio arkiveikalus, tuomet 
tai didi permaina įvyko mano sieloje. Tai buvo Romoje, trys 
menesiai atgal; vieną pusdienį nuėjau bažnyčion “San Ix>- 
renzo in Lucina” studijuoti to garsaus artisto-dailininko Gol
gotą. Kuomet stojau prieš tąjį paveikslą, stebėtini jausmai 
apviešpatavo mane visą. ’ Neįstengiu to visko tau išpasakoti. 
Praradau kritikavimo dvasią ir norą. Kitų paveiksluose gė
rėjaus jų drama, tragiką. Gan augštai kėliau tų artistų-dai- 
lininkų gabumus, talentus, bet jokios perversmės manyje jie 
nepadarė, kaip kad Guido Renio paveikslas. Jajne aš ma
čiau krauiuose paplūdusią ir sužeistą Nukryžiuoto Kristaus fi
gūrą. Mačiau baisų dienos esimą, permainytą į naktį. Gir
dėjau tolimą griausmą,' žemės drebėjimą; gamta, rodos, ai
manavo, Viešpačiui mirštant. Ir mačiau tąsias verksmo ir 
sopulio akis, griaudu! ingai žiūrinčias į dangų iš po antakių, 
perimtų agonija ir išsirodė, kad visa tai išmetinėjo man,

LIETUVIŲ KATALIKŲ ORGANIZACIJŲ FEDERACIJOS 
SEIMAI WORCESTERr MASS., RUGPJ. 18-22, 1919.

Metinis Federacijos, iš eilės dešimtas, Kongresas bei A- 
merikos lietuviij katalikių organizacijų Seimai šiais metais į- 
vvks rugpjūčio 18-22 mieste AVorcėster, Mass.

Visos organizacijos yra raginamos tuojaus rinkti atstovus 
ir išduoti jiems po dvi kopiji Įgaliojimų (mandatų): viena ko
pija abelniems Federacijos posėdžiams, antra gi ypatingos 
draugijos posėdžiams, kurios kuopą Įgaliotinis atstovauja,

Taip-pat reikia pagaminti ir dvejopi įnešimai: vieni, ku
rie apeitų Amerikos lietuvius, ir tie bus Federacijos posė
džiams; antri gi Įnešimai pagamintini paskiros organizacijos 
reikalais (Blaivininkų, Moterų Sąjungos, Darbininkų ir tt.).

Atstovi] Įgaliojimus ir Įnešimų rezoliucijas turi paliudyti 
draugijų valdybos parašai, būtent: dvasiško vadovo, pirmi
ninko ir protokolų sekretoriaus. /

Šitų metų Amerikos katalikų seimai turės ypatingą svar
bą, nes jie bus daromi ant Lietuvos neprigulmvbės slenksčio. 
Viešoji Amerikos lietuvių katalikų akcija turės tvirčiaus susi
tvarkyti.

kuomet išdidžiai Už žemlapį neriai 
Įsigyk/jį dykai.

Kiekvienas lL 
kalbinęs nauūį narį gaus žem
lapį dykai. \

Kiekvienas \ skaitytojas pri
kalbinęs nauju skaitytoją ir-gi 
gaus žemlapį} dykai.

Kiekvienai, kuris užsirašys 
laikrašti “Darbininką” taip
gi gaus žemfapį dykai.

Kiekvienom, kuris pirks iš 
“DarbininUo” Knygyno knygų 
arba iš religiškų daiktij bent 
už vieną dolerį, duosime žemla
pį dykai./

Gera proga Įsgiyti Lietuvos 
žemlapį dykai.

Pasiskubink, nes gali greit 
išsibaigti.

Lietuvos žemlapis 11x13 dy
džio. {
“Daibininkas” Lietuvos žem

lapį duoda dykai tiems, kurk 
pas jnus daro biznio už $1.0 * 
Lietuvos žemlapį gauna dykai 
visi nauji skaitytojai ir LDS. 
nariai. Pasirūpinkite geromis 
išlygomis gauti Lietuvos žem
lapį.

KATALIKIŠKŲJŲ ORGANIZACIJŲ SEIMŲ TVARKA. 
SEKMADIENIS — 17 RUGPJ.

8:00 P. M. Delegatų Patikimo Vakaras.

BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE.

PIRMADIENIS — 18 RUGPJ.

9:30 Seimų Atidengimo Pamaldos, dalyvaujant J. M. Vyskupui 
T. D. Beaven, D. D.

10:30 — 12:30 Federacijos posėdis.
2:00
8:00 Koncertas.

ANTRADIENIS — 19 RUGPJ.

8:15 Giedotos Mišios, kurias atlaikys kun. P. Juškaitis, L. B. 
S. pirm.

9:00 — 12:30 L. B. S. ir Kunigų Sąjunga.
2:00 — 6:00 L. D. S. ir L. B. S.
7:00 — 10:00 L. D. S. ir L. B. S.

TREČIADIENIS — 20 RUGPJ.

8:15 Giedotos Mišios, kurias atlaikys kun. M. J. Urbonas, Mo
terų Są-gos dvas. vad.

9:00 — 12:30 Federacijos posėdis.
2:00 — 6:00 Moterų Sąjunga, Tautos Fondas ir L. D. S.
8:00 Teatras.

KETVIRTADIENIS — 21 RUGPJ.

8:15 Giedotos Mišios, kurias atlaikys kun. K. Urbanavičius, 
T. F. pirm. '

9:00 — 12:30 Tautos Fondas, Moterų Sąjunga ir Spaudos Dr. 
2:00 — 6:00 Moterų Sąjunga ir Spaudos Dr.
8:00 — 10:30 Iškilminga Vakarienė.

PENKTADIENIS — 22 RUGPJ.

8:15 Reųuiem Mišios už mirusius Lietuvos kariautojus.
9:00 — 12:30 Moterų Sąjunga ir T. F. (Raud. Krvž.)
2:00 — 6:00 Federacijos posėdis.

Lietuvių Rakandų 
Bendrovė.

SPECIAL VAIKAMS. .

21!
J ' - *

Vežimėliai 
račiukais apsisukanti į abi pu
si. Atsileidžia ir užsidengia ga
las ir viršus. Parduodame už 
eash arba ant išmokesčio.

UTHUANIAN 
FURNITURE CO-,

268 W. Broadway,
So. Boston, Mass.



DARBININKAS

LAIŠKAI LIETUVON.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
Inkorporuota ant $2,000,000.00

v •
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Romybė
Draugo” spaustuvės

UODAI—KAIP JIE VEI
KIA IR KAIP JŲ AP

SISAUGOTI.

Apgarsinimus 
o Bendro- 

“ Lietuvių Į Pramonės 
<” “Lietuviu Preky- 

;” ir“

PIRK V AKACIJOMS
Turėdamas fonta- 

ninę plunksną, galė
si be vargo 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- 
lapi dykai.
“DARBININKAS”
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Laiškus Lietuvon galima 
siųsti ir visi privalo siųsti. 
Rašykite saviškiams senu 
adresu, ant konverto aiš
kiai parašant Lithuania. 
Kai šiomis dienomis iš Wa- 
shingtono pranešta, kad 
Suv. Valstijų paštas imasi 
dastatyti laiškus Lietuvon,
“Darbininko” pastos sky
riuje buvo vienas laiškas už
registruotas. Iš miesto paš
tos sugržino, pažymint, kad 
tik paprasti laiškai tepri- 
imami Lietuvon.

APIE VAŽIAVIMĄ LIE
TUVON IR KITUS 

DALYKUS.

autogoniz-

BENDROViy VEIKIMAS
—

BENDROVES TURI VEIKTI 
IŠVTEJV.

Lietuviai vos tik pradeda at
busti ir griebtis pranionės di
desnėje skalėje ir rodosi reiktų 
mūsų finansinėms įstaigoms 
sugyventi kodideliausioje san
tarvėje ir veikti) intensvviškai, 
taip, kad Lietuvai ir lietu

 

viams būtų iš t<į kodidžiausia 
nauda, bet ar \aip dabar y- 
ra ?

Vos pradėjo mi\sų finansinės 

 

įstaigos dygti ir Į jau rodosi, 
kad tarp jų gims 
jao diegai.

Beskaitant ; 
“Lietuvių Atstab 
vės,” ‘J 
Bendrovės, x
bos Bendrovės” ir “Lietuvių 
Statymo Bendrovės^’ rodosi, 
kad visų geri ir naudingi tiks
lai užsibriežta ir galima vi
soms palinkėti visų geriausių 
pasekmių, tik tegul kiekvie
na bendrovė siekia prieito tiks- 

, kuriam jinai yra sutverta. 
Pradedu iš eilės: 1 .
‘Lietuvos Atstatymo B-vė ”
Turės darbo keliems desėt- 

kams metų kol atstatys Lietu
voje tai, kas karės laiku yra 
išgriauta — tai kaip jau ir iš 
paties bendrovės vardo aišfcu 
yra tos bendrovės tiesioginiu 
tikslas, ir jinai prie jo turi 
siekti ir į nereikalingus daljM 
kus nesivelti, o tuomi ji Lie
tuvai pasitarnaus kogeriausia 
ir tos bendrovės veikimą visi 

. lietuviai rems.
Bet ar taip dabar yra? Ro

dosi, kad nevisiškai, o gal aš 
klystu, gal dalyko neperma- 
tau, bet man atrodo, kad to
ji bendrovė daugiau užsiima 
politikos reikalais, negu Lie
tuvos atstatymo darbu, ir tas 
jai neina Į sveikatą, ir tik iš 
tos priežasties — vieninteliai 
iš tos, o ne iš kitos jinai surin
ko ne $1.000.000, bet tik apie 
$200.000. Reiškia insivėlė, ne 
Į savo specijališkumo dalykus. 
Tas jai ir pakenkė. Jeigu ji
nai tąją klaidą atitaisytų ir to
liaus rūpintųsi vien savo spe- 
cijališknmo srities dalykais, 
pamatytumėte kaip greit jos 
dalykai pradėtų kilt aukštyn, 
kaip jinai greitai atgautų dau
gelio lietuvių akyse prarastą 
užsitikėjimą. Iš to būtų di
džiausią nauda Lietuvai o ben
drovės šėrininkams didesni 
dividendai. Nereikti], intari- 
nėti nei vienos bendrovės j— 

"nei visuomenės narių, būk jie 
turi ką tai paries “L. A. Ben
drovę” kaip dabar kad daro
ma yra “Atst. Bendrovės” or
gane.

‘Lietuvių Pramonės B-vė.”
Tos bendrovės tikslas yra iš

auklėti ir ištobulinti Lietuvos 
pramonę. Jos tikslas yra dar 
platesnis negu “Lietuvos At
statymo Bendrovės” ir jai y- 
ra lemta Lietuvą pastatyti pra
moningųjų šalių eilėje ir jei ji
nai, “Lietuvių Pramonės Ben
drovė” tiktai tą vieną tikslą 
atsiektų, tai jau Lietuvai’ tiek 
pasitarnautų, kad amžiais jos 
vardas istorijoje su pagarba 
būtų minimas o tos bendrovės 
šėrininkai turėtų iš dividendų 
aukso kaip vandėnio.

Juk pramonė duotų visiems 
Lietuvos žmonėms uždarbio 
tiek, T ' " 
svetimus pasviečius bastytis ir i 
duonos kąsnio ieškoti — būtų 
pačioje Lietuvoje visiems vis
ko užtektinai.

“Lietuvių Prekybos B-vė.”
Tos Bendrovės užduotis yra 

pirkt ir parduot.
f » I _

Pirkt Amerikoje ar kitose Į maldoms. Kas telpa “Pamal 
pasaulio šalyse tokiuos daik-‘J" "— -s-*.—
tus, kurie yra reikalingi Lie
tuvoje ir juos nugabenus į Lie
tuvą parduoti, taip-pat supir
kinėti Lietuvos prekes ir nuga- 
honn« i kita ° ~ ■■"'■■■"s Į Rita 

ivinėti 
karimo

didumo kapitalu, pradedant 
keliais tūkstančiais, o baigiant 
milijonais dolerių.

Ir tas darbas yra labai Lie
tuvai naudingas ir reikalingas, 
o šėrininkams prie tinkamo da
lyko vedimo gali duoti nema
žus dividendus. Bet svarbiau
sia tai išdirbtų organizuotą 
prekiavimo lietuvišką mašine
riją, be ko nei viena kultūriš
ka tauta neapseina dėlto, kad 
apšeiti negali.

“Lietuvių Statymo B-vė.”
Jos tikslas daugiausia yra 

prigelbėti namų ir dirbtuvių 
statyme-čia Amerikoje, o iš 
dalies ir Lietuvoje, bet prie ge
ro tarp visų virš įvardytų ben
drovių darbo padalinimo, tai 
tos bendrovės veikimo sritis 
turėtų būt čia Amerikoje ga
minti Lietuvos atstatymui rei
kalingąją medžiagą, o tos’me- 
džiagos reikės tiek ir tiek. Jei
gu “Lietuvos Statymo Bend
rovė” to nepadarys ar ne
įstengs padaryt, tai lietuviai 
bus priversti viską pirkti pas 
svetimtaučius ir iš to visas pel
nas pereis i svetimtaučių maš- 
nelę o ne lietuvių.

Abelnai viską i krūvą suve
dus išeina taip, kad mūsų ben
drovės turėtų darbą pasidalin
ti ir bendrai vienybėje viena 
kitos neužgauliu*lamos’ veikti 
dėlto, kad jos visos yra užsi- 
briežusios naudingo darbo tik
slus’ir Lietuvos ir lietuvių la
bui. O iš ju vardų išeina taip, 
kad jos turėtų:

“Lietuvos Atstatymo Bend
rovė” rūpintis atstatymu iš 
griautų vietų Lietuvoje, “Lie
tuvių Pramonės Bendrovė” tu
rėti} stengtis -teiju pramonės, 
industrvo* ir dirbtuvių cent 
rus Lietuvoje pr.' J.bstint tai 
viską aprūpinti tinkamiausio
mis mašinomis, žmonėmis spe
cialistais žinovais ir kapitalais, 
paskola lengvomis išlygomis.

‘“Lietuvių Prekybos Bend
rovė” privalėti} viską statyt į 
Lietuvą ko tenai reikalinga o 
viską iš Lietuvos atpirkti ko 
tenai yra perdaug.

O transportacijos, laivyno 
reikalai ir tiems panašūs, tai 
yra visoms keturioms bendro
vėms bendri ir apie jų nustaty
mą turėtu visi} bendrovių ats- 
tovai bendrai tartis ir veikti iš
vien. Tuomet tai mūsų pla
čioji. visuomenė tomis įstaigo
mis pilnai užsitikės ir joms vi
soms kapitalo ne tik ką užteks, 
bet bus ir perdaug.

suprasti delko tur tikė
ti ir pagaliaus pildyti, didę 
svarbą priduoda šiai kningai. 
Tuos trumpus svarbiausių tie
sų paaiškinimus perskaitęs ir 
netikėlis privalėtų tapt tikin
čių. . . Tokių aiškinimų galėt 
nerasi jokioj kitoje maldaknin- 
gėj ir net *nė katekizme.

Turinio įvairumą padidina 
įvairios su atlaidais maldos, 
dievoti lavinimai ir įvairių 
škaplierių paaiškinimai. Iš to 
visa matome, jogei nė viena 
maldakningė netur tiek maldų, 
litanijų, psalmių ir kitų dievo
tų pamokinimų kaip’“Romy
bė Jums.” ši kninga tikrai 
suteiks ramybę sąžinei kiek
vienam, kurs ją nuolat vartos..

Kalendorius telpa joje ant 
pat galo. Įtalpos surašai net 
du joje telpa.

Iš turinio atrodo, jog ši knin
ga turėtų būt labai didelė. 
Tiesa ji susideda iš 958 pusla
pių. Vienok atspausdinta ant 
plonos popieros tėra vos trijų 
kvoterių (Į) colio storio, pen
kių colių ilgio ir trijų pusės 
pločio. Išvaizda-formatas nė 
kiek nėra didesnis kaip “Bal
sas Balandėlės” maldų kninge- 
lės. Tai labai parankaus di- 
•dumo. i <.i,i .,J

Apie kalbą šios kningos nė
ra ką minėti. Kalba grynai 
lietuviška, be jokių žargonų. 
Gramatikos taisyklės ir-gi vi
sur pilnai užlaikytos.

Išvaizda apdarų labai graži. 
Pagražinimai skolinti nuo Bre- 
vioriaus Jėzaus ir Marijos. Mo- 
nogramos abi viršelių pusės 
neensakemai gražiai papuošia.

Nėr ab< rėš jog ši kninga
• visų ryšima ’r kiekvienas 
st<m>:s 1;^' kričiausiai įgy- 

Š'a ’ pirkdamas pa
remsi ir šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyną, nes pelnas yra 
tam Vienuolynui paties išleidė
jo paskirtas.

Kun. Pranas Juškaitis.

NAUJA KNYGA.
Nepersenai pasirodė nauja 

Maldų-Kninga — “
Jums” “ 
išleista kun. Jono J. Jakaičio 
lėšomis. Šioji knyga skiriasi 
nuo kitų maldakningių. Dar 
tokios kningos lietuviai iki 
šiol neturėjo. Turiniu ir for
matu tikrai viršija visas iki 
šiol išleistas maldakninges.

Turinys šios kningos labai į- 
vairus. Pirmoje vietoje ran
dasi Dvasiški žiedai, bei trum
pi pamokinimai iš Švento Raš
to. Jie, tikrai, nelyginant v- 
ra tos kningos raktu. Toliaus 
seka įvairių maldų rinkinys. 
Maldos surankiotos iš visų ge
riausių maldakningių kaip iš

Tūkstančiai lietuvių tuoj 
norėtų važiuoti Lietuvon. 
Visaip ir visur teiraujasi, 
kaip galima gauti leidimas. 
Įvairiose įstaigose atsako 
jiems, kad dabar negalima. 
Girdėjome, kad vienas žmo
gus išleido arti $500. beban- 
dydamas gauti inofrmacijų 
ir leidimą. Jis Washingtone 
tame reikale buvęs du kar
tu.

Žmonės, gaudami valdiš
kose įstaigose atsakymus, 
kad negalima išvąžiouti ir 
girdėdami, kad Karosas jau 
Lietuvoj, o Romanas, Vaš
kas jau arti Lietuvos, 
žino, kuris čia galas, 
škais ir asmeniškai i 
kreipiasi paaiškinimų.

Valdžia duoda pasportus 
važiuojantiems tik biznio 
arba kitais svarbiais reika
lais. Lietuvon nuvažiuoja
ma per Kopenhagą, (Dani
jos sostinę) ir Liepojų. Ka
rosas iš Kopenhago Franci- 
jos kariniu laivu nuplaukė 
į Liepojų. Romanas su 
Vašku, kaip jo kablegra- 
moj minėta, turbūt paklius 

[Liepojim ar Klaipėdon per 
iStockholmą (Švedijos sosti
nę).*

J? I lietuvi, kalbos taip fr kitų kai- 
bų. Čion ras maldas visokių 
luomų žmonės, pasauliniai-, 
dvasiškiai ir vienuoliai. Prieš) 
šv. Mišių maldas, Sakramento 
Atgailos ir šv. Komuniją yra 
įdėti labai geri ir naudingi pa- 

j aiškinimai. Ypatinga vieta su
teikta Apaštalystės draugijos

1 vai ra®

JONAS E. KAROSAS,
Lietuvių Prekybos B-vės atstovas Kaune.

Praskina kelius į Lietuvą,
Užlaiko savo atstovą Lietuvoje.

Susijungė su viena iš Lietuvos didžiau 
šių bendrovių, t. y. Nemuno Bendrove. 
Jau maistą ir tavorus siunčia į Lietu
vą, paieško gimines Lietuvoje ir kas 

diena jos veikimas eina platyn.

Jei[nori žinių apie
Siuntinius į Lietuvą,
Pinigų siuntimą,
Laivokartes,

Paieškojimus ir 
Grįžimą į Lietuvą,

Parašyk mums laišką o mes prisiusime 
vėliausius paaiškinimus apie tuos dalykus.

Mes savo šėrininkams mokame nema
žiau 8 nuoš. ant jų įdėtų pinigų. Šerai par
siduoda po $5.00.

Lietuvių Prekybos* 
Bendrove

244 W. Broadway, So. Boston, Mass. •

Uodai nuo senovės yra 
žmogaus kankintojai ir prie-i 
.šai. Pajūryje, šlapiuosiose 
vakarų ir šiaurvakarų pie
vose ir tolimuose šiauriouse, 
pagirių lygumose ir kalnų 
lankose, tie kraugeriai gy
vūnai nesuskaitomais bū
riais visur mus sutinka, ar 
tai darbą dirbant ar tai ant 
poilsio išvažiavus.

Pelkės, tvenkiniai ir bag- 
nos yra teeaus tik vieninte
lės vietos, kuriose uodai 
veisiasi. Truputis lietaus 
vandens senoje skerdynėje, 
arba šlapioje stogo lynojo, 
jei palikti be priežiūros ant 
lauko gulėti suteikia Uo
dams miesto ir miestelio a- 
pielinkėse veisimos vietą ir 
platina nesmagumą, yra 
priežastimi nemiegojimo ir 
veda prie keiksmų ir įvai
rių nemalonumų.

Jei uodai būtų vien tik 
paprastais kankintojais tai 
dar nereikėtų prieš juos ve
sti kovą, bet atsimenant, 
kad yra keletas uodų veis
lių. kurios apsigyvenusios 
po visas Suvienytas Valsti
jas platina drugį ir tuomi 
daugel labai derlingi] apie- 
linkių padaro tokiomis, ka
me niekas nenori gyventi ir 
kad viena uodų veislė krui 
randasi pietuose platina gel
tonąjį drugį, tai nėra jokio 
atsisakinėjimo, kad juos 
naikinti būtų nereikalinga.

Suvienytų Valstijų Žem
dirbystės Departmentas iš
leido ūkininkų Bulletin 444 
vardu “Remedies and Pre- 
ventatives Against Mosąui- 
toes.” (Vaistai ir Apsisau
gojimo Priemonės nuo Uo
dų.). Tą Bulletin prirengė 
Dr. L. O. Ho\vard entomolo- 
gijos Biuro vedėjas. Tas 
Bulletinas pirmiausiai bu
vo atspauzdintas 1911 me
tais, bet tai laidai išsibai
gus dabar išnaujo perspauz- 
dintas ir suteikiamas veltui 
kiekvienam kuris nori žino
ti kaip išsisaugoti ir neleis
ti platintis uodams savo a- 
pielinkėje* Bulletine apra
šoma svarbumas prieš uo
dus darbo, kaip apsisau
goti nuo įkandimo ir įvairūs 
dalykai, kaip tai: kur jie 
veisiasi, kaip jie gyvena, 
ir kaip naudotis prigimtais 

i uodų priešais kad nou jų vi- 
Įsai apsisaugoti.

tVENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINfiS DRAUGIJOS 

VALDYBA.

SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — G. Gedmirias,

126 O St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — S'tep. Navickas,

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus 20 d. Lie
pos 3:30 vai. po pietų.

Progress Shoe Corp
Pirmiausia Lietuvių Avalų Išdirbyste. 

Amerikoje ir ant viso žemės kamuolio
Gerbiami Amerikos lietuviai! Mes Progress 

Shoe Corporacija norim atkreipti jūs atydą į tai, 
kad jūs mūsų prašymą ir atsišaukimą 'paremtumėt, 
taip kaip pridera geram lietuviui.

Progress Shoe Korp. yra susiorganizavusi vien 
tik iš Lietuvių darbininkų; kapitalo sudėjo $35.000. 
Avalų darbas jau yra varomas. Mūsų išdirbystės ] 
avalai (čeverykai) jau pasiekė nekurias Amerikos 
Lietuvii] krautuves. Avalai yra išdirbami geriau- -i 
sios skūros, tuo tikslu, kad Lietuvis nusipirkęs lie- j 
tuvių išdirbystės avalus turėtų užsiganėdinimą ir ] 
pasigėrėjimą jų tvirtumu ir gražiu darbu.

Todėl, mielas drauge lietuvi, kuomet tau rei- 1 
kia poros čeverykų, tai visuomet klausk Progress 
Shoe Company’s darbo čeverykų; pirkdamas vi šuo- I 
met'žiūrėk, kad ant čeverykų būtų stampa su žirg- j 
vaikiu. Lietuviai, jūs būtinai reikalaukit iš krau- 
tuvninkų mūsų darbo avalus, o krautuvninkai vi- j 
suomet jūsų reikalavimus išpildys. ‘

Lietuviai krautuvninkai, kurie dar nedavę už
sakymų Progress Shoe Corp., malonėkit pasiskubin
ti su užsakmu, nes mes tikri esame, kad mūsų daT- 
bo avalais pilnai užganėdinsime jus, o jūs savo kos- 
tumerius.

Progress Shoe Corp. yra inkorporuota ant $100.- 
000. Šeras $100. Ypata gali pirkti ne daugiaus 
kaip 10 šėrų (už vieną $1,000 10 serų).

Drauge Lietuvi, kviečiame jus prisidėti prie 
Progress Shoe Corp., pirk šėrų, pakol dar parduo
dame, nes vėliaus negausite. Avalų išdirbystės 
biznio pasekmės geros. Pirkusiems šėrus lemia gerą 
ateitį. Tuojaus išpirk “Monev Order” vardu P. K. 
WYČHUNAS, Kasininkas Progress Shoe Co. Money 
Order ir laišką su jūsų pilnu adresu vardu ir pavar- . 
de siųsk S. A. MILCHIUS, Sekretoriui.

Progress Shoe
95 SPARK STR., BROCKTON, MASS.

Sj

LIETUVOS DUKTERĮ DRJ01 
PO GLOBA MOTINOS tVENfc 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI

JAU GALIMA GAUTI 
AL. M. RAČKAUS 

PRAKALBAS.
» • • *'.» * -

I Reikalaujant visuomenei, 
įnomas prakalbininkas Al. M. 
I Račkus atspausdino mimeogra- 
fu savo prakalbų, temoje:
“Darbininkų Neprieteliai.”
Kas nor žinot kaip pažint 

! darbininkų neprietelius ir kaip 
pagerint darbininkų būvį, taip- PROT. RAŠT. — M. Markuniutf, 
gi kas nors susipažint su soci- 
jailzmu, lai nusiperka šią bro
šiūrėlę. Socijalistams p. Rač- 
kaus prakalbos yra labai kar
čios. Kaina su prisiuntimu 50c. 
Adresuokite:

M. Ambrose,
.1530 So. 50-th Avė., Cicero, UI.

SEIMAS.
Pensilvanijos Lietuvių Seimas.

Z

APSKRIČIO N. IR N. J. 
VALDYBŲ ANTRAŠAI.

Pirmininkas — J. Pelutis.
88 Warwick St., Newark, N. J. 

Vice-pirm. :— A. Mierninkas,
10 Harrison St., Paterson,' N. J. 

Iždininkas — J. J. -Liudvinaitis, 
j Box 411, Linden, N. J. 
Raštininkas — A. J. Dymta.

456 Grand St., Brooklyn N. Y. 
“Garso” Redakcijom 

O r ga n ix o t o r i ai:
J. J. Liudvinaitis, 

Box 411, Linden, N
A. Kazlas,

85 Prospect St., Newark. N.
A. Gerulaitis,

177 Diekes St., Kearney, N.

I

dų Vadovėlyje,” čion viskas, 
ale dar ir daugiau randasi. 
Toliaus ‘nemažai surankiota 
čion yra maldų Panelės Šven
čiausios ir Šventųjų garbei.

Norintis sutverti Marijos 
Vaikelių Sodaliciją, Aniolo 
Sargo arba Tretininkų draugi
jas. antroje šios kningos dalv- 
ie ras geriausius išaiškinimus 

ir kitų kalbų, 
reikattngas rin- 

i ką krikščionis t tiri ti

genaus) 
i§ 'anglų* 

Naudingas ir 
cinys

j

J

V* 
Zl-

J. Januška,

v •

OHIO IR MICH. L. D. S. AP
SKRIČIO VALDYBOS 

. ANTRAŠAI.
Į Pirm. — Kun. M. Cibulskis,

324 Alaska St., Dayton, O.
I Vice-pirm.

. 1069 E. 72-nd St., 
Cleveland, Ohio.

Rašt. — M. Ardzijauskas. 
1653 E. 26-th Str.,.

Cleveland, Ohio.
Ižd. — A. S. Vaitkus, '

I Post Offiee deri/. 
Dayton, Ohio.

Liepos 1 dięn. Loughram ho- 
tel Hazleton, Pa. Pennos vei- 

|kejų būrelis, reprezentuojan- 
tis įvairias kolonijas, išrinko! 
komisiją sušaukti Pensilvani
jos lietuvių seimą Mahanoy Ci- 
tv. Pa. rugsėjo 1 dieną. Greitu 
laiku bus paskelbta platesnės 

i informacijos ir išsiuntinėta 
J draugijoms užkvietimai.

Kun. P. Gudaitis, Sekr.

Rugpj. 1 d. 1919
Tamaąua, Pa.

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

YICE-PIRM. — A. CyžiuvietfA 
377A Broadway,

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

12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS - 
M. Kilmoniutė, 249 River Str, 

• Mattapan, Mass.
J. Pečinkoniutė, 190 Knedani 

Str., Boston, Maw».
MARŠALKA — Ona Mizgirtient, 

135 C Str.
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LIETUVIAMS TAISOMA
1KILPOS.

AP-

NuoNENUSIMINKIME. Neprieteliu Patys Ap
sisaugosi™.

Ema ii So. Boston ’o atarnrn- 
tais, ketvergais ir Bubatomis. Lei- 
dfia Am. Lietuvią Bymo-Zatali- 
ką iv. Juozapo Darbininkę 
Inga

“DARBININKAS”

(The Worker)
Tu® laUiuumau tri-weekly

y®r. FublLhed. every Tuesday, 
laursday. and Satnrday by 8t. 
Joseph’s Litimamau E.-C. Asso- 

oi Laooz.

STTBSCRTPTTON KATES- 
*»arly ........................................$3.06
Boston and įburbs ....__ .4.00
*. mnr/hc ...................................1.50
Eoreipn cnnntries yearly ....4.25

SU TVERTO JAU, 
SAUGOK MUS NUO 

PRIETELIŲ.

chicaginis, ?.
New York'o katalikų tri

jų valstijų seimas tapo užre- 
korduotas garsiame leidiny
je “New York Times Curi 
rent Histoty.” Veik čiėlĄ 

špalta parašyta apie tą sei
mą ir išreikštą protestą 
prieš lenkus. Apie chicagi- 
nį seimą nei gu-gu.

. *

Nusiminimas yra nedory
bė. Visi jos turi saugoti^. 
Silpnadvasiai lietuviai da
bar gali pulti nusiminiman, 
kuomet pastaromis dieno
mis atėjo iš Europos žinių 
apie tai, kad lenkai nepai
so alijantų įsakymų, gula 
ant Lietuvos ir kol kas ne
mano laikytis už alijantų 
nuskirtos demarkacijinės li
nijos.

Lenkų užpuolimas ant 
Lietuvos, žinoma, yra ne
maža bėda. Dabar atėjo 
Lietuvos kovos už neprigul- 
mybę krizis. Sunki valan
da. Bet nepasirodykime 
silpnadvasiais, ne tik ne
nusiminkime, o darykime 
tą, ką* kiekviena drąsi, už 
teisybę stojanti tauta dary
tų. Padidinkime savo dar
bus. •

Už savaitės bus mūsų di
džiųjų organizacijų seimai. 
Jie dar kartą visam civili
zuotam pasauliui primins 
apie Lietuvos teises ir iš
reikš protestus prieš mūsų 
neprietelius lenkus ir bolše
vikus. Lietuvių balsas sei
muose pakeltas atsimuš Į 
Washingion, Paryžių, Lon
doną, Rymą ir da praskam
bės po didžiuosius laikraš
čius. Tuomi bus užduotas 
smūgis geram lenkų vardui 
civilizuoto pasaulio akyse. 
Ir tą lenkai pajus.

Teestie keliami protestų 
mitingai lietuvių ir ukrai
niečių. kaip tai jau dauge
lyje vietų padaryta.
f Vienok, svarbiausias daik
tas, tai parėmimas kovojan
čios Lietuvos. Protestai ir 
šauksmai ant neprietelių, 
kvietimas civilizuotų tautų 
ir valdžių mus užtarti yra 
svarbus darbas, bet vien tuo 
nepabauginsime ir nenu
veiksime savo neprietelių. į 
Reikia plieno kardo.

Tas padidėjimas iš lenkų 
pusės pavojaus tesujudina 
visus lietuvius. Baudžiavos, 
lenkų jungo ir kitokios pa
našios lenkų “dovanos” ne
samos Lietuvai, tenubudina 
kiekvieną snaudulį, tepa- 
akstina prie aukojimo dėl 
Lietuvos gynimo kiekvieną 
ikšiol šykštai ir visai neau
kojusį Lietuvai. Susipra- 
tiisieji budinkite snaudalius 
ir raginkite.darban.

Rusijos Agentai Dirba Vi
somis Keturiomis.

Pastebėtinas Priemones 
Naudoja, kad Lietuvos 

Pripažinimą Sutruk
dyti.

rodos kogi daugiaus 
viskas dailu ir 

Bet pažiūrėkime iš 
ką gi tas reiškia, 
jog Korėja ran-

KATRIE DAUGIAU 
PADARĖ.

Liberalai su didžiausio
mis agitacijomis, su neleis
tinomis priemonėmis, su di
džiausiais šmeižtais šaukė 
Chicagon seimą. Ir buvo iš 
didelio debesio mažas lietus. 
Katalikai trijų valstijų po 
ehicaginio seimo šaukė sei
mų New Yorke. Jau tuomet 

, matėsi, kad tas datigiau pa-' 
ritama vo Lietuvai,

>d’ toksai mūšų pozicijos tęs, apie kuriuos gal vėliaus 
| laikymosi nėra pataika vi- pakalbėsim, 
imas. Mes nereikalaujame 

pataikauti, nes stovime už 
teisybę ir reikalaujame tik 
tąv kas mums šventai- pri- 

Į klauso. Mes pripažįstame 
; visoms tautoms joms pri
klausančias teises; mes esa
me įsitikinę, kad kiekvienai 
tautai privalo būti suteikta 
teisė pačiai valdytis savo ša
lyje, bet mes nenorime sa
vo reikalų maišyti sū bile 
kuria tauta, kas aiškiai ma
tytis, jog tas yra mums 
kenksminga. Tad šalin to
kie “prieteliai,” kurie to
kius dalykus piršdami truk
do mūsų žengimą prie ne
priklausomybės.

Pastaromis savaitėmis at
važiavo iš Europos tūla mo
teriškė. Buvo jinai Lietu
voje, matėsi su mūsų dele
gacija Paryžiuje. Nuo Lie
tuvos Valdžios išgavo net 
diplomatinį pasportą. At
važiavus Amerikon jau spė
jo pripasakoti įvairiausių 
dalykų; duoda mūsų vei
kėjams visokius patarimus 
neprašyta perša tūlas vpa- 
tas neva Lietuvos reikalus 
ginti. Nuvažiavus šiai mo
teriškei į Amerikos sostinę, 
Washingtoną, kaž kokiais 
galais Korėjos reikalais be
sirūpinantys žmonės suren
gė jai iškilmingus pietus. 
Tas gerai ir gražu — bet ku
riems galams jie kuo ne vi
są vakarą praleido Lietuvos 
reikalų apkalbėjimui? Ant 
kiek yra žinoma lietuvių at
stovai tuose pietuose neda
lyvavo ir tik apie juos suži
nojo, kuomet jau buvo po 
viskam.

Ant kiek sužinota šioji 
moteriškė pirmiaus savę va
dino kanadiete, paskum an
gle, amerikonka, dar vė
liaus lenkė ir net daug dir
bo dėl lenki], dabar rodos 
savę vadina lietuve, bet dar 
neteko girdėti, kad būtų pa
sivadinusi Koriejietė. O, 
well, tas nieko nereiškia, 
mat tą bile kada galima pa- 
darvti.

Šioji moteriškė labai daug 
kalba apie Lietuvos Delega
ciją Paryžiuje. * Perstato 
Delegacijos narių charekte- 
ristiką. Nelinksma lietu
viui jos kalbos klausyti: de
legacijoje esąs tik vienas 
“fine” žmogus, kitas apy- 
geris, ir trečias nieko sau, 
o kiti tai: girtuoklis, tai 
girtuoklis, tai plauguriais 
apaugęs ir su vaikiškom 
akiAi, kitas drabužių nie
kuomet nesuprosina, čeve- 
rykų nevaksuoja, dar kitas 
vien apie save kalba; vie
nas iš jų mėgstąs savo pra
vardę matyti svetimtaučių 
spaudoje, o gavęs interview 
penkioms minutėms, išbūna 
pakol tik jo iš tenais neiš
meta, ir tuomi suprantama, 
kartą ant visuomet šio laik
raščio duris ir špąltas lietu-' 
viams uždaro. O dar kitas 
įrėmęs akis į Paryžiaus de
besius poezijas rašo; o kitas 
nieko nekalba ir paskutinis 
nieko nedaro...

„Tiek to, tas mums šiuo 
tarpu nesvarbu, bet pažiū
rėkim kas do per vienas tas 
taip giriamas “fine” vyras. 
Nugi tas pats žmogus, kurs 
būdamas Amerikoje labai 
daug reikalų turėjo su ypa- 
ta, kuri randasi tarpe tų, 

į kurie deda pastangas tietu-

; Tasai “fine” žmogus yra 
ra tas pats, kurs vieton 
Lietuvos reikalais rūpintis 
rašinėja tūliems asmenims 
privačius laiškus šmeižda- 
mas mūši] pastatytus veikė
jus ir ardydamas mūsų su
tartiną veikimą. Tašai 
“fine” žmogus yra tas pats, 
kuris lietuvių vardu viešai 
išreiškė džiaugsmą, kuomet 
Alijantaf pripažino Kolča- 
ką, tą vieną iš didžiausių 
Lietuvos laisvės priešų, nes 
jisai ir jo agentai visur skel
bia, ir prirodinėja, kad dau
giausia, ką Lietuva turėtų 
gauti, tai tik autonomiją po 
Rusijos jungu.

Daug ką būtų galima pa
sakyti apie tą “fine” vyrą, 
bet tegul bus gana. Užten
ka ir to, ..kad pamatyti ko
kiomis priemonėmis mūsų 
priešai naudojasi.

Kam-gi toksai žeminimas 
Lietuvos atstovi], kuriuos 
valdžia yra Paryžiun pa
siuntusi? Kam-gi toksai gy
rimas to vieno “fine” vyro, 
apie kurio pro-lietuviškumą 
yra geri pamatai abejoti ? 
Nėra abejonės, jog tas vis
kas yra daroma su tikslu 
pakreipti lietuvių politiką 
carizmo skeveldroms pagei- 
daujamon pusėn.

Gal būt veria pastebėti, 
kad šioji moteriškė gal yra 
ir nekaltu įrankiu Lietuvos 
priešų, bet tą laikas paro
dys, dabar remiamės ant to, 
ką matom ir girdim.

Iškeliant tokius dalykus 
aikštėn nėra mūsų tikslu 
alarm sukelti, bet tik delei 
visuomenės žinios, tegul 
mūsų priešai žino, jog jų 
darbai mūši]. žmonėms yra 
žinomi ir suprantami. Nė
ra priežasties mums alar- 
muoti, mūsų laimė, kad tu
rime Tarybų Egzekutyvį 
Komitetą, kuris saugoja 
Lietuvos reikalus ir pasek
mingai reaguoja į priešų da
romas šunybes.

Mes reikalaujame draugų 
ir prietelių. mes labai bran
gi nam mums suteiktą pagel- 
bą. bet mes biaurimės pa
sielgimais tų, kurie po prie
danga prietelystės stengia
si mus įklampinti. Šalin 
tokie “prieteliai”! Šalin iš 
kelio, Lietuva prie liuosy- 
bės žengia!

Brydvaišis.

t

Pastaruoju laiku pastebė
tinai daug įvairių “priete
lių? pradėjo pirštis Lietu-* 
vai ir Lietuviams patarnau
ti, nes desperatiškai ver
žiasi lietuvių tarpan, steng
damiesi įtikinti reikalingu
mą mūsų veikimą “geres
nėm' pusėn pakreipti. Žūt 
būt, matyt pasiryžo Lietu
vai įpiišti rusiškos meškos 
patarnavimą.

Štai jų vėliausios priemo
nės. Įkalbinėja lietuvių at
stovams. kad jie viešai pa
skelbtų, jog pripažįsta 
Korėjos nepriklausomybę. 
Tuomet Korėja, tą patį pa
darysianti pripažindama 
Lietuvos nepriklausomybę. 
N a,
bereikia, 
gražu, 
arčiaus, 
Žinome, 
dasi Japonijos globoje. Ja
ponija nori ją sau pasilai
kyti. taip pat kaip kad Ru
sija stengiasi Lietuvą at
gauti. Tarp Suvienytų Val
stijų ir Japonijos nekokie 
santikiai randasi. Dėdė Ša
mas vengia visko to, kas 
tuos santikius galėtų divu- 
giaus įtempti. Korėjos at
stovai norėjo važiuoti Tai
kos Konferencijon Pary
žiun, bet Valstijos Depar
tamentas atsisakė duoti 
jiems leidimą šią šalį ap
lošti.

Mes dedame pastangas, 
kad S. V. pripažintą Lio

lių* os nepriklausomybę ir 
tikimės tą greitai gauti. Bet 
ko galime tikėtis maišydami 
savo reikalus su Korėjos? 
Juk tą darytume, ko S. V. 
nepageidauja ir ko negalė
tų pakęsti.

Reikia pastebėti, kad mū
sų reikalus pradėjo maišy
ti su Korėjos reikalais kaip 
tik r-o to, kuomet S. V. Val
džia specijaliai prašė tūlos 
organizacijos, kad šiuo tar
pu Korėjos klausimo nekel
tų ir taip-gi po to, kuomet 
pranešė, kad Korėjos rei
kalų nemaišyti su Lietuvos 
reikalais. X

Mes ieškome priturimo 
Taikos Konferencijos’ Pa
ryžiuje. Taikos Konferen
cijoje ir Japonija dalyvau
ja. Mūsų maišymąsi Ko
rėjos klausimu būtų erzini
mas Japonijos ir i vertimas 
Taikos Konferencij + duris) viams įkalbėti, kad Korė jų 

‘nuo mūsų užsidaryti. ’ ■ j pripažintų; šioji ypata
Gal kas mėgintų pfimes- šė nemažą rolę ir surengto- 

(ti mums pataikavimą;jr ge-fj*1 Koriejiečių vakarienėje;, 
negu riniraąsį;> reikia pažymėti

APSEIK BE DAKTARO.

•py

Jei dabar atsitinka tau 
nelaimė sunegalėti, tai tu 
atsilankęs pas daktarą į o- 
fisą už rodą užmoki po $2. 
O jei šaukiesi namo, tai už
moki $3.00. Tėmyk, tik už 
vieną sykį tiek moki. O kur 
dar vaistapalaikiai ? Vėl 
dar atsimink sugaištą nuo 
darbo laiką. O ką tau dak
taras ir vaistai gali prigel- 
bėti? Labai mažai. Dak
taras tik patars, kaip svei
katingai užsilaikyti, kad 
greičiau atsigriebtum. Gal 
dar ir vaistai šiek tiek gel
bės. Bet jei sveikatingai 
gyvensi, tai nereikės nei 
sirgti, nei daktarų, nei-vai- 
stų, nei kitų biesų. Jei no
ri išvengti negalių, ligų fr 
klapatų, tai žinok ir užlai
kyk sveikatos įstatymus. O, 
tuos įstatymus sužinosi, 
* * Darbininke ” ;>v gauiianijefi 
knygos “Sveikata.” ■ ■ Kaina 
$2.00/ Reiškia iiek užmokė
si. kiek ^daktarui ųž tik W- 

į daug Šposų jisai vtu iškir- uą Ipteomnų ^intymi

N. P. P. MARIJOS B AŽNYTINIS CHORAS CAMBRIDGE, MASS.
Viduryje sėdi gerb. kun. P runas Juškaitis, šios parapijos klebonas ir šalę jo jau

nas, be t gabus čhorvedis p. J. Rekaitis.
(Šis choras dalyvaus LDS. AL1A .Apskričio išvažiavime 10 d. ruigpj. Lau'rence, Mass.)

SVEIKI BROLIAI IR SESUTĖS DARBININKAI
P R 0 G R A M A S:

/

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRIČIO IŠVAŽIAVIMO

10 DIENA RUGPJŪČlO-AUGOŠT 1919
ŠVENTO PRANCIŠKAUS P AR AP. DARŽE

PRIE WELCH’S POND METHUEN-LAWRENCE, MASS.

Pradžia 1-mą vai. po pietų.

DALIS PIRMA.

Generalis prižiūrėtojas ir vedėjas

A.VT.LVAS F. KNEIŽIS.

1)

5)
I

Kauniečių Orkestrą.
2) Kalba p. A. Bendoraitis, iš So. Boston.
3) Kauniečių Orkestrą.
4) Vaikų lenktynės po priežiūra Z. Kla- 

patausko.

DALIS ANTRA.

“Darbininkų Himnas” — Suvienyti 
Chorai, vadovaujant p. M. Karbauskui.

6) Svečių pasveikinimas — Gerb. Kun. F. 
Virmauskis.

Lavvrence’o Šv. Pranciškaus par. cho
ras ir solistai, po vadovyste p. M. Pau- 
likaičio.
Kalba Gerb. Kun. K. Urboną vyčius, 
So. Bostono lietuvių Šv. Petro parapi
jos klebonas.

9) Montello, Mass. Šv. Cecilijos Choras ir 
solistai, po vadovystė p. R. Juškos.

10) Kalba p. F. Virak’s, LDS. Centro pir
mininkas.

11) Cambridge’io N. P. P. Marijos Choras 
ir solistai po vadovyste p. J. Rekaičio.

12) Kalba Gerb. Kun. P. Juškaitis, Cam- 
birdge’iaus lietuvių parapijos klebo
nas.

13) So. Bostono Šv. Petro Bažnytinis Cho
ras ir solistai po vadovyste p. M. Kar
bausko.

14) Kalba p. Pranas Gudas, “Darbininko” 
Redaktorius.

15) Norvood’o Šv. Cecilijos choras ir so
listai, po vadovystę p. Stasevičiaus.

16) Kalba Gerb. Kun. J. Švagždis, Šv. Ro
ko lietuvių parapijos k^ebonos Monte
llo, Mass.

17) L. Vyčių 17 kp. So. Boston, Mass. pro-Į^
gramas. ’ • - ,
a) Solistai: D. Antanavičia ir p-lė Stč* ’

<. **’ ‘ * •
St. Motiejūnaitė.

b> Monologistas: A. Bendoraitis. 
Pertrauka irai.
,. Lrike pertraukos svečiai prašomi 
prie pAUNĮŲ PIETŲ pagamintų 
So. Bostono ŠEIMININKIŲ po prie- 
žiūra-p-niofc ŠEJEFKIENĖŠ ir Sw-

G
L J

7)

8)

valkų, Vilniaus, Kauno ir Gardino šei
mininkių po priežiūra p-lės J. KRI- 
VIUTĖS.

Pietaujant, visą laiką grieš “Kau
niečių Orkestrą.”

DALIS TREČIA.

19) Kalvarato sukimas.
20) Bulviukių mėtymas.
21) C’narles’o Chaplin’o “triksai” ir kito

kie juokai po priežiūra p. Savilionio.
22) Įvairūs žaislai po priežiūra p. Z. Kla- 

patausko.

Vyrų lenktynės, akrobatai ir kitokie 
atletiški veikimai po priežiūra p. J. Ja
kubausko.

Virvės Trauki m a:

23)

24)

---------- V v i- ų------------ 
So. Bostonas su Montello, 
Lavrence su So. Boston, 
Norvvood su Montello, 
Nashua su Haverhill, 
Lowell su Brighton,

a)
b)
c)
d)
e)
f) Cambridge su Worcesteriu

Po priežiūra pp. R. Juškos ir J. Matuko

Merginų ir moterų lenktynės ir visokie 
žaislai po priežiūra p-lių Z. Žukauskai
tės ir M. Brikaitės.

Virvės Traukimas moterų ir merginų:
a) So. Boston su Worcester’iu,
b) Ląwrence su Cambridge’iu,
c) Brighton su Nonvood’u,
d) Lowell su HaverhiU’iu,
e) Nashua su Montello

Po priežiūra p-lių —
M. ir Z. Žukauskaičių, „. 

L. Čebatoriutės ir
V. Saulaitės.

27) Maišuose lenktynės po priežiūra ir nu
rodymais p. Savickio.
Tarpuose griežia Kauniečių Orkestrą.. 
Užbaigiant, suvienyti chorai, vadovau
jant p. M. Karbauskui, sudainuoja

“LIETUVA TĖVYNĖ MŪSŲ.”

Paskolų bombardavimas.
Programui pasibaigus seka atkartoji
mai ir naujr išradimai, kuriems vado
vaus pp. V. Širka, S. Kneižis, J. Gli- 
neckas ir A. Vaišiauskas. ■

25)

26)

18)

■ •j
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DARBININKAS

[pC.M.JORDAN, M.D.
♦f-

PRADŽIAI.
■■ :

ras laiškas

I

Kova Lietuviai laimės.

I

i

L. D. S. REIKALAI.

I

I

ųąbųtu tiol

0 kas svarbiausia duoti ge
rų įnešimų seimui. Taipgi ku
rie yra užtraukę mokestį, mel
džiame ateiti užsimokėti.

Kp. Rašt,

denio teatras bus suloštas cho
ristais. Gabiausieji aktoriai 

Nutarė turėtiprie ko veda Iaisvamanybė ir išpildys, roles, 
laisvamaniškos draugijos. To1- metinį išvažiavimų sykiu su

• a » • * * O Ir 1 1 IV 4

Organizuokimės ir organi
zuokime savo kapitalus 

dėl atstatymo Lietu
vos.

*mas bus 11 d. Rugp., Tval.'vA' 
kare, Lietuvių Ūkėsų Kliubo

KODĖL ŽVĖRYS NE
SERGA?

Lietuvoj gyvenimas vis bė
ga pirmyn.

Apie Lietuvos atstatymo 
darbą.

komis, todęigridgĮ eergsrūo yi-j tai ųąbų 
«uomenės> Jp^tttėpnfo ■ < &ri!| /Kata* 
teisę T. F. seime dalyvauti. *___

WORCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA 
Vedama VINCO V ILK AUS KO 

’ 314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

Turi n ant pardavimo dangyb? genj stubų ir farmtj, dideli# ii ma
lu brnntri# ir pifcftj. po visas dalis Worceaterio. pas mane galite pasi
rinkti kokią norite. Taipg| apdrnndlitj geriausia Amerikos kompani
jose. namus rakandus, automobilius, gyvastf Ir sveikatą. širdingai 
kviečią v1«n* AVorcesterio lietuvius atsUankyti pas mane, o nS uitikri- 
nu teisingą patarnavimą. NeufanirSKte adreso;

Ofisas: 314 Main Str., Room 6 
Gyvenimo vieta: 63 Seymour Str. 

. LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

I esam^ dėkingi gerb. kun. J. rinkimų tuojau po sumai, Baž- 
| Petraičiui, nes jei ne jo kalba,'ni tynė je Svetainėje. Kviečia-

I. 1

Lietuvos klausimas svarsto
mas.

Bolševikai su lenkais ir vo
kiečiai priešai Lietu

vos.

TĖMYKITE!

Didelis išvažiavimas ren
giamas Bažnytinio Choro ir 
L. Vyčių 1 kp. Rugsėjo- 
-Sept 1 d. 1919 (Labo r 
Day) Brockton, Mass.

Ant gražiausios ūkės. Tė- 
mvkite pranešimus vėliaus.

Buvusia ispektorius chirurgas 
prie valdžios pencijų Suv A 

, Valstijų.

Pirmas atvi-

Mi

ki atsitikimai turėtų visiems 
akis atidaryti.

Klebonas.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ,
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION 
320 FIFTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.

narių pri si 
žtįua ims ir

RUSIJOS RUBLIAI!
Pas mane galima gauti netikrą po

pierinių pinigą. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunką atskirti nuo tikru)#. 
Tokie pinigai reikalingi teatrus io- 

ifciant arba kas nori pasidžiaugti tur
tingumu.

Kas nori tokią pinigą klauskit per 
laiJką Įdėdami kroso* ženkMIĮ. Ad- 1 

vėsuokite: _

K. J. Intas,
P. O. Box 73, Chicago, UI.

me atsilankyti visus narius, 
akai svarbus sasirin- 
Nus renkami delega

tai į Seimą. ,

Svetainėje, 25 Čamden St. Vi- 
i nariai malonėsite atsilanky

ti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti.

Komitetas.
WORCESTER, MASS.

Vieša padėka.
Šįmetinis T. Fondo 30 škyr. 

piknikas į ęs 3 rugpj., šalę 
miesto ūkės, buvo vienas iš pa- 
sekmingįausi Diena buvo 
graži, todėl if žmonių suplaukė 
daug. Malonu yra pastebėti 
tokį WorcesterieČių nuoširdų 
darbavimųsi Lietuvos tėvynės 
labili, nes piknikan suvažiavo 
ne vien jaunuoliai, kaip pa
prastai būna, bet ir žili sene
liai su savo, nuo metų susi
lenkusioms senutėms; buvo 
svečių ir iš kitų kolionijų ir 
visi darė “biznį”, nes girdi, 
tai vis dėl Lietuvos labo. To

 

dėl šis piknikas^T. Fondo 30 
skyr. davė pel virš $100 
kas, pagal šių laifcų brangeny
bė, retenybė.

Šiais keliais žodžiais išreiš
kiu širdingą ačiū kniko ren
gėjams, visiems darbininkams 
ir darbininkėms, dirt 
pasišventimu, naria 
Fondo, rėmėjams ir) 
svečiams už atsilankymų ir 
paremymą taip prakilnaus 
darbo. —

Kun. J. Čaplikas,
T. F. 30 sk. pirmininkas.

iems su 
minėto 

visiems

WESTFIELD, MASS,
Pastaraisiais laikais kilo ke

letas nemalonumų iš p. J. Ja
ruševičiaus naujai sutvertos 
Vytauto draugijos ir keleto su
agituotų laisvamaniškų triuk
šmadarių. Kad tuos nemalo
numus prašalinti veiklieji ka
talikai sušaukė susirinkimų, 
kuriame dalyvavo apie 200 
žmonių.. Apsvarstė tos drau
gijos reikalus ir atradę kad to
ji draugija eina laisvamaniš
kais keliais ir stovi laisvama
nių globoje, kurie elgiasi sau- 
vališkai, nutarė tų draugija 
prašalinti iš katalikiško veiki
mo, užprotestuoti jos dangs- 
tymuisi po katalikystės skrais
te ir persergėti nuo jos katali
kus. Todeliei turiu pranešti, 
kad katalikai nieko bendro to
liaus neturi su Vytauto drau- 

• gija, jai yra uždrausta dangs
tytis katalikystės vardu ir jos 
pasielgimas bei visas veikimas 
gali būti pri skaitytas tik lais
vamaniams, o ne katalikams. 
Tame susirinkime taipos-gi nu
tarta prašalinti iš katalikiško
jo veikimo septynis asmenis. 
Tokiu budu pas mus įvyksta 
vėl ramybė. Katalikai smar
kiau sustiprėjo, nusikratė nuo 
pelų; žinoma anie dar kiek lai
ko triukšmaus, šmeiš katali
kus, bet tie šmeižtai katali
kams nei kiek nelips, nes pe
lai nuo grudi) atskirti ir anų 
dabar visai atskiras veikimas.

Neseniai susiorganizavo pas 
.mus R'. Kryžiaus skyrius, bet 
turėdamas veiklų komitetų nu
veikė į trumpų laikų daugiau 
negu kitur per ilgus laikus. 
Iš tokios mažos kolionijos jau 
drapanų, surinko nemažai pi
nigų ir vis dar plaukia. Gražu 
žiūrėti kaip žmonės atjaučia 
Lietuvos vargus. Tik ne .visi

NEW PHILADELPHIA PA.
Vieša padėka.

3 Rugpiučio, vietinis klebo
nas Kun. M. Durickas viešai 
padėkojo savo parapijonamš 
už suaukuotus daiktus,- vertės 
$1850.00, paskirtus nukentėju
siai Lietuvai, kurie jau pa
siųsti centram Tie daigtai, 13 
skryniose, iš kurių kurių viena 
skrynia su 400 svarų miltų, pa
aukota paties Kun. M. Duric- 
ko, buvo pasiųsti centran 9 
Liepos ir tiktai dabar kaip 
praneša laikraščiai gauti. Kad 
taip visų kolionijų lietuviai 
darbuotųsi su tokiu atsidavi
mu ir atjautimu kaip šioje ko- 
lionijoje, tai beabejo sumažė
tų vargai musų brolių Lietuvo
je

Merginų Unija.

Kaip pirmas L. R. K. sky
riaus darbas vertas didelio pa- 
girimo taip lygiai nemažesnio 
pagirimo užsitarnauja Kun. M. 
Duvickas, kuris rūpinasi su
tverti uniją mergaičių, dirban
čių marškinių dirbtuvėse, gar
sindamas jų susirinkimus ir 
ragindamas prigulėti į uniją. 
Kiek girdėjau tai bosai tų 
dirbtuvių, po kelis kartus at
silankė pas Kun. M. Du vieką 
su visokiomis propozicijomis, 
bet jis atrado vertesniu pageri
nimą būvio darbininkių mer
gaičių negu turėti prielanku
mą savininkų dirbtuvių.

Si Dži Džei.—

ROCHESTER, N. Y.
Musų žingsniai.

Gal nė vienas pastebėjęs 
laikraščiuose iš vietos krikš
čionių, demokratų judėjimo 
įsivaizdina tą mažutę saujalę 
žmonių, kaipo kokią milžinišką 
kolioniją, dėlto, kad jie Baž
nyčios ir Tautos dalykuose vi
suomet ir- visada pirmutinė 
vietą užima. Ir beabėjo taip 
yra. Visi prakilniausi darbai, 
visi tautą remianti sumanymai 
kįla iš Rochesterio, arba būna 
jais paremiami. Pradėjus mi
nėti visus jų nuveiktus darbus, 
net laikraštyje vietos stokuo- 
tų. Tik ką paskutiniomis die
nomis, sumanytas darbas, žai
bo greitumu atliktas. Ant ne- 
užgestančio tautos aukuro su
dėta arti 2,000 dol. dėl parėmi
mo Lietuvos kariuomenės. Jei 
pirmutinis liuosnorių pulkas, 
būdamas basu beginkliu, su 
dalgiais sumušė ginkluotą ir 
sotų priešą, tai yra viltis tau
tos atgimimo. Bet kuomet jie 
gaus paramą iš Amerikos lie
tuvių jų pasiryžimas nepaduo- 
ti svetimiems nė pėdos žeme
lės, dar daugiau sustiprės. Ir 
jeigu kitos lietuvių kolionijos 
paseks Rochesteriečius tai iš
vaduos Lietuvą

Šv. Cicilijos Bažnytinis Cho
ras vedamas p. J. Šokelio gra
žiai gyvuoja, pašalpos keliais 
eina., Rugp. 1 d. susirinkime 
nutarė prigulėti prie A L R. 

atjaučia. Mergaitės pasakojo, ĮK- F- ir paskyrė 5 d. metinės 
kad kuomet užėjo pas poraI mokestės. Juk tai šaunus 
žmonių prašydamos gelbėti choristų darbas. Taipgi tas 
Raudonąjį Krvžių gavo štai • choras atsižymėjęs yra veikalų 
kokį atsakymą: “Aš priguliu statymais. Pirmutinis šio ru- 
į Vytauto draugiją, nieko ne
gausite, eikit lauk”. Tai štai

/■ .
GIRARDVILLE, PA

3 d .Rugp., klebono rupesniu 
parapijos naudai buvo rodomi 
krutamieji paveikslai. Pasi
darbavimas atnešė naudų dar
bininkams ir parapijai.

Panedėlyje, 4 Rugp., buvo 
iškilmingos laidotuvės Jono 
Palubinsko, kuri kelios dienos 
atgal anglių mainose užmušė. 
Jonas Palubinskas gimė Lie
tuvoje'48 metai atgal, Dobra- 
ve Suvalkų* gub., Starapolės 
pav., Panemunės — Pažaislio 
vai. Amerikoje išbuvo 18 me
tų. Gyvenimų vedė gražų, pri
gulėjo prie prakilnesnių drau
gijų k. t. prie parapijos, Šv. 
Vincento draug. ir Šv. Jurgio 
kareivių.

Pastaruoju laiku dirbo Mi- 
nerzville, Pa. mainose, kur pa
baigė savo amžį. Nelaimė at
sitiko per neatsargumų. Be
degant anglyje skylę, uždegė 
gazų, kur esplioduodamas nu
metė žemyn tuom tarpu iššovė 
skylę ir anglis suužė ant nu
mesto žemyn Jono ir jo drau
go, kur abu žuvo.

Laidotuvėse dalyvavo ir kun. 
Dumčius iš Minerzvilles, pas
tarasis pasakė gražų pamokslą 
apie mirties valandų. Žmonių 
prisirinko pilna bažnyčia, da
lyvavo ir draugystės.

Malonu matyti panašias lai
dotuves, nes žinai, kad yra už
sitarnavę to; visi gailisi, visi 
kalba ir atmena. Laimingas 
kurs praleidžia dorai gyveni
mų.

Laidotuvėmis rūpinosi Jono 
sesuo su vyru An. Šliumba. 
Pažymėtina dar tas,kad Šlium- 
bai tik-kų buvo nudžiugę, mat 
jų sūnus parvažiavo iš kariuo
menės, bet dabar vėl liudėsis 
jiems, nes neteko mylimo gi
minaičio Jono.

Reporteros.

Rugp. 3. d. L, Vyčių 2-rų kp. 
buvo parengus išvažiavimų į 
girias. Vieta be savo gražumo 
buvo dar išpuošta tautiškomis 
spalvomis ir lietuviškomis vė
liavėlėmis. Pasitaikius gra
žiam orui privažiavo nemažai 
žmonių — daugiausiai jauniu 
mo, kuris linksminosi, šoko, 
žaidė įvairius žaislus. Ant va
karo tapo išpildytas progra
mas. Vyčių 2-ros kuopos cho
ras, vadovaujant gerb. St. 
Bugnavičiai padainavo L. 
Himnų, “Paukštužėli skrajū
nėli” ir“ Loja šunys ant kie
mo”;, vienų mergaičii) choras 
labai gražiai sudainavo “Ma
tulė mano” ir kvortetas susi- 
dųs iš Z. Rimkaitės, N. Mikšto, 
M. Bernotaitės ir T. * Rudoko 
puikiai padainavo ‘ ‘ Močiutė 
mano”. Po to Vyčių • kuopos 
pirm. p. St. Bugnavičius pasa
kė įspūdingą prakalbą apie 
patrijotizmą. Ant galo choras 
sudainavo Vyčių Himnų. La
bai didelį įspūdį darė, kuomet 
žodžių “Štai plevėsuoja vėlia
va” iškilo iš choristų tarpo 
daugybė Lietuvos vėliavėlių. 
Po to dar pasilinksminus, visi 
skirstėsi ir linksmiai dainuo
dami traukė namų link.

Lewistono idėjinių organiza
cijų kuopos, niekuomet beveik 
nesiųsdavo delegatų seimuos- 
na, bet dabar Mot. S-gos kuo
pa pravedė kelią išrinkdama 
M. Dailydaitę į seimą. Ją ren
giasi pasekti ir L. D. S-gos 
kuopa.

Ant Rugp. 13 d. T. Fondo 99 
skyrius rengiasi perstatyti 

- miesto svetainėje (City Hali) 
“Amerikos Demokratijos Is
torija”.. Šis veikalas pirmą 
kartų bus lošiamas lietuvių 
kalboje. Lietuviai turėti] visi 
atsilankyti ant to vakaro, nes 
visas pelnas eis vien tik sušel- 
pimui Lietuvos gyventojų. 
Daug svetimtaučių žada atsi
lankyti, taipgi Y. M. C. A. na
rės gelbsti jo surengime. To
dėl lietuviai turėtų pasirodyti, 
jog myli ir įdomauja dailę.

Žmogelis.

“Kanklių Benu”.
Nuoširdžiai dėkai musų kar

što tėvynainio gerb. kleb. kun. 
J. Kasakaičio, jo krūtinė ku
riamoji ugnis, kiekvieno širdį 
pasiekė liepsna. Ir taip jo su
manymais, jo 'pakolinimais, 
jo kolonijos darbai augo, 
stiprės.

HARTFORD, CONN.
Sąjungiečių veikimas.

6 d. Liepos, Moterų Sųjun
gos 17 kuopa turėjo išvažiavi
mų, nors oras buvo ūkanuotas, 
išrodė ant lietaus, bet per die
nų nelijo ir svečių atsilankė 
nemažai. Buvo ir iš kitų ko
lionijų.

Bet į vakarų nekurie nespėjo 
sugrįžti laiku namuo, tai lie
tus biskį išprausė.

3 d. Rugp. š. m. laikytame 
susirinkime, tarpe visokių bė
gamųjų reikalų išrinkta dele
gatė į Moterų Sųjungos seimų.

. P-lė M. 0 Pateskaitė.

ROCHESTER, N. Y.
71 kuopos L. D. S. bus mė

nesinis susirinkimas 11 d. Rug- 
piučio, panedėlio vakare, pap
rastoje vietoje. Meldžiu visų 
narių ateiti ir užsimokėti sa
vo mokestįs.

F. Gikis,
. Kuopos rašt.

Jūs turbūt žinote, kad 
miško žvėrys, oro paukščiai, 
vandenų žuvys nepažįsta li
gų. Nei jiems galva skaus
ta, nei jiems pilvas sopa. 
Naminiai, vienok, gyvuliai 
ir paukščiai apserga. Ko
dėl taip yra? Todėl, kad 
visi sutvėrimai, būdami ant 
valios, gyvena sveikatingo
se sųlygose. Žmogus-gi nu
tolsta nuo gyvenimo sveika
tingose sųlygose, todėl ir su
silaukia visokių negalių ir 
ligi). Žmogus dažnai ir na
minius gyvulius laiko ne- 
sveikatingose sųlygose. Tai 
ir jie keipsta, skursta ir ser
ga, kaipir pats žmogus. Ko
kios yra tos sveikatingos są
lygos? Keletą žodžių, nei 
čielu straipsniu to nepasa
kysi. Apie tai yra gera, di
delė, visiems suprantamai 
parašyta knyga Sveika
ta.” Kaina $2.00. Parsi
duoda “Darbininko’’ kny
gyne. Tuoj nusipirk ir su-

Ištikro, stebėtina, kad tiek 
daug kenčia nuo silpnumo ir 
nuvarginti nervų, nežinodami 
nuo ko kenčia, pavyzdin, dau
gumas pajutę pilvo skausmų, 
pradeda gerti visokias alyvas, 
druskas magnesias ir bereika
lingai nustoja valgę. Tokiu 
būdų jie dar labiau silpnina 
savo organizmų. Skausmo 
priežastis turėtų tūti atrasta 
nervų systemoje.
Tas pats atsitinka su tais, ku
rie kenčia nuo galvų skaudėji
mo, anemios, nemiegojimo, ne
valgymo etc., jie pirmiausia 
nori pasveikti nežinodami kad 
ligos priežastis yra nervų svs- 
tėmoje.

Keletas meti) atgal mažai, ar 
gal visai nieko nebuvo žinota 
apie nervų systėmų ir jų vei
kimą. Šiandiena tas viskas la
bai gerai jau žinoma. Žmogus 
negali būti sveikas ir tvirtas 
jei nervų svstėma nėra gerai 
maitinama.

Kiekviena diena ligonis man 
sako: “Daktarai, aš nežinau 
kaip aš jaučiuosiu, aš nežinau 
kas yra, bet aš jaučiuosiu visa
dos sloginamas apsunkintas, 
piktas, silpnas, aš nemiegu, 
kur turėčau ir neturiu apeti
to”, aš atrodau kad 10 dalis to 
ligonių kenčia dėl nervų mais
to stokos, ir to trumpa gydimo 
su Partoglorv Chemistų Phar- 
macist N. C. Partos, ligonis 
pasveiktų sustiprėjęs, pilnas 
naujos energijos ir gyvumo.

Savo profesijoje aš visados 
stengiausi paslėpti nuo publi
kos medicinas, bet Partogloria 
aš žinau, ir jį skyriasi nuo vi
sų kitų gyduolių.

Kiekvienas gydytojas turi 
žinoti nervų vaistus ir išrašyti, 
silpnam, nervuotam ir ligoniui 
Partagloria.

Aš mėginau Partoglom per
sitikrinau, kad suteikia stipru
mo, ir atgaivina nervų svstė- 
mų. Tikrai stebėtina kaip 
greitai Partoglory pagydo li
gonį, silpnų ir nuvargintu ner
vų. Įvieną savaitę ligonis 
jausies visai kitaip.

P. S. Gydimas už 5 butelius 
Partoglory kainuoja $5.00 pas 
pirmos klesos Partos Pharma- 
cy, 160 2-nd Avė New York.

C.M.JORDAN,M.D.
(G. 134).

UETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖJL KAMPELIS.
—
kij atstovas Suvienytose” 
Valstijose, patvirtino tą 
Valdemaro pranešimą lie
pos 31 d. per Ne\v Yorko 
spaudą. Matote kur mūsų 
tautos priešai.

Nežiūrint daugelio priešų. 
Lietuva bus pripažinta ne- 
prigulminga ir lietuviai lai
mės. Už jų paliuosavimą 
stovi Anglija, išdalies A- 
merika ir daugelis neutralių 
šalių. Amerikos visuome
nė ir-gi už Lietuvos nepri
gulmybę. Tautų Lyga, sa
ko Hooveris, pripažins Lie
tuvai laisvę ir padės demo
kratišką tvarką užvesti ir 
jis stovi už Lietuvos nepri
gulmybę.

Mes rengkimės savo ša
liai gautą laisvę paremti ir 
Laisva Lietuva atstatyti iš 
po griuvėsių. Dėlto orga
nizuoti žmonės reikalingi, 
nes organizacijoj pajieges- 
ni. Beto atstatymui šalies 
reikalinga daug pinigo. Su
organizuoti kapitalai yra 
datig pajiegesni už išmėty
tus. Galybė vienybėje. Tai
gi, broliai ir sesers, mes pul
kimės ir organizuokimės dėl 
parėmimo Neprigulmingos 
Lietuvos.

Pirmiausioj i organizaci
ja atstatymui Lietuvos po 
karės susitvėrė 1916 m. ant 
bepartyvių pamatų. Ja j a v- 
ra Lietuvos Atstatymo Ben
drovė. Ligšiol Lietuvos At
statymo Bendrovė veikia 
bepartyviai ir tik atlieka 
patrijotišką darbą — mūs 
šaliai gelbėti.

Jau Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė turi skyrių Kau
ne. Adresas: Lietuvos At
statymo Bendrovė, Katinas, 
Lithuania.

Tenai darbuojasi keletas 
inteligentų ir šiaip žnYonių 
prie atstatymo darbo.

BROLI IR SESUO IR 
TU DĖKIS PRIE MŪS 
LIETUVOS ATSTATY
TI!

Atliksi kartu abu reika
lingu dalyku:—

1) Įstosi į Lietuvos Atsta
tymo Bendrovę, t. y. į orga
nizaciją Lietuvai gelbėti;

2) įdėsi savo kapitalą į 
organizacią, tai ir pinigas 
bus suorganizuotas Lietuvai 
gelbėti.

Stok brolau ir sesuo ir 
sudalykime tvirtą spėką, tai 
padarysime didelius darbus 
savo tautai.

Įstojant perkate nema
žiau penkis šėrus, Šeras $10. 
Už pinigus mokama nema
žiau 4 nuošimčius. Ir Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
šėrai yra Lietuvos Liuosy- 
bės Paskola.

Klausdami inTormacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

Buvome apleidę Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės Kam
pelį. Ir tuoj jo mūsų nariai 
pasigedo. Laikas nuo lai
ko vėl pradėsime dėti ir pra
nešime trumpai, kas dedasi 
Lietuvoje.

Lietuvoje gyvenimas vis 
artinasi prie normalio. Žmo
nės ir valdžia dirba išvien 
ir atlieka didelius darbus; 
šalį atstato, finansus val
stybės sutvarko, užveda vi
sur tvarką, plėšikus ir ka
rės paliktus blogus papro
čius prašalina, ligas naiki
na, sanitariškumą įveda, ka
riuomenę organizuoja ir 
lenkus ir bolševikus muša ir 
stumia atgal iš savo žemių.

Kooperacijos organizuoja
ma ir yra kone kiekviename 
miestukyje ir net kaimuose. 
Gaminimo, pirki iavimo,
taupymo ir skolinimo ko
operatyvai veikia perdėm 
visą šalį. Kursai įsteigti 
žmonėms paruošti vedimui 
kooperatyvų, ministerijoje, 
yra įsteigtas kooperacijos 
departamentas kontroliavi
mui ir jungimui vienan vi
sos valstybės kooperacijų 
sąryšiu. Veikimas su pa- 
gelba kooperatyvų pagelbsti 
lietuviams savo rankose pa
laikyti pirklvbą ir ateityje 
pagelbės pramonėn įeiti.

Jau Paryžiuje Lietuvos 
klausimas svarstomas ir 
Foch padavė jų pieną rube- 
žiaus tarpe Lenkijos ir Lie
tuvos Respublikos. Len
kams paliepta atsitraukti 
lig Suvalkų, o iš ten ir 
šiaur-rvtį. Daugiau nieko 
žinios nepranešė.

Vėliau gerb. Valdemaras, 
užsienio reikalų ministeris 
ir pirmininkas Taikos Kon 
ferencijoj Lietuvos delega
cijos paskelbė, kad Leninas 
padaręs su Lenkija sutartį, 
sulig kurios Lietuva padali
nama tarpe Lenkijos ir Ru
sijos. Vokiečiai ir-gi su len
kais padarę sutartį prieš 
Lietuvą. Martins, bolševi-

JUS NUSISTEBŽSIT.
Jeigu jus išrodot sergančių, 

jeigu jūsų apetitas blogas, jei
gu kenčiate vidurių užkietėji
mų, išpūtimų, galvos skaudėji
mų nemigę ir jeigu jaučiatės 
sustingusiu, be jokios energi
jos — tuojaus paimkite Trine- 
rio Amerikoniško Kartaus Vy
no Eliserio ir jus nusistebėsit 
patyrė kų reiškia šitas vais
tas. Jus galite gauti jį visose 
aptiekose, nes Trinerio Ame
rikoniškas Kartaus Vyno Eli- 
xeris yra pripažintas vaistu 
sulyg prohibicijos įstatymų ir 
užtvirtintas Suv. Valst Reve- 
nue Departmento WashingtOr 
ne gegužės 2 d. 1919. Jis susi
deda iš medikalę vertybę tu
rinčių karčių žievių, žolynų ir, 
šaknų ir išvalo vidurius,sustip
rina visų organizmų. Šitas 
vaistas kaip ir Trinerio Ange- 
lica Kartus Tonikas atgaivina 
spėkas ir tarnauja žmonėms 
jau nuo 29 metų. Gaunamas vi
sose aptiekose,

Joseph Triner Co. -1333-1343 
So. Ashland avė., Chicago, UL

NASHUA N. H.
Rugpiučio 5 d., 1919 m..

L. D S. 65 kuopa Nashua,
N. H. įnešimai seimui:

1. Kad organas “Darbinin
kas” eitų kaip dabar, bet su
batomis turi būti aštuonių 
puslapių.

2. Kad L. D. S. Straikierių 
Fondas nešelptų laisvamanių 
ar cicilikų vien tik L. D. S. na
rius.
. 3. Kad L. D. S. centro valdy
bos nariai nerezignuotų be lai
ko. 1 | n

4. Kad centro valdyba pa- žirok reikalingiausius sau 
dalykus. •

. . y   ___■
pasiliktų ta pati.
L. D. S. 65 kuopos valdyba:
‘ v? Pirm. L. J. Nadzeika, 

Rašt O. Z. Bugailiutė.
A HARTFORD, CONN.
* n) d. Rugpiučio š. m. L D. 

j S. 6 kp. laikys mėnesinį i Shsi-

CLEVELAND, OHIO.
Išrinko delegatą

Liepos 30 d. Katalikų Drau
gijų Sąryšis pusmetiniame su
sirinkime be kitų svarbių nu
tarimų plačiai apkalbėjęs iš
rinko delegatą p. V. Gudiną 
dalivauti 
me kongrese. I 
vauti Tautos Fondą 18-22 dd. Į mėnesinį susiri: 
rugpiučio, Worcester, Mass. j rašė 54 napji narei už tą mes

Musų kolionijos Lietuviai esai 
nemažai yra prisidėję su au-į Petraičiui,'nes jei ne jo kalba,1 nitynėje Svetainėje.

Choristas.

LYNN, MASS. ..
1 d. L. Raudonojo 

’ S^ytiĄ AjaMj<y sav<x 
susirinsimą. * Pnsi-
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PIEMENS KNYGOS.
Į

Nekuris mokslo vyras, pra
leisdamas dyklaikį Lietuvoje, 
mūsų Tėvynėje, didžiai gėrė
josi ir įspudžiavo jos gamtos 
gražumu; apart to didesniu 
dar pamėgimu ir atydumu Ty
rinėjo lietuvių būdo ypatybes, 
kuriomis negalėjo atsigerėti ir 
augštai brangino.

Vieną kartą, po kelionės, 
nuvargęs, grįžtant troško tru
putį pasilsėti ir dėl to tai susi
turėjo ties viena gličia, prie 
kurios sėdėjo piemuo. Profe
sorius prisėdo sale jo ir užve
dė kalbą.

Pirmiausia kalbėjo apie gi
rias, šlamančius ir ošiančius 
šimtamečius aržuolus, kurių 
pilna buvo Tėvynėje, paskui 
apie piemenį] gyvenimą, paga
liaus gi apie prie vienatvės pri
sirišimą ir jos malonumą.

Profesorius, nustebintas tik
rumu ir aiškumu, kokiuo tas 
piemuo atsakinėjo ant jo už
klausimų ir, kad sudarydavo 
tvirtas ir išmintingas išvadas, 
tad gi iš žingeidumo jo užklau
sė:

— Pasakykie gi man, mie
las, kaip ir iš kur galėjai taip 
daug išmokti, niekur nesimo- 
kinęs, o praleidęs visą laiką 
bandos ganymu laukuose ir gi
riose?

— Savo gyvenime teatsklei- 
džiau vos tik tris knygas: pir
mutinė, buvo tai Dievo darbai, 
apsupantieji mane ir jie tai 
garsina man Sutvertojaus ga
lybę, išmintybę ir gerumą; ant
roji — tai mano sąžinė, per ku
rią pažįstu Jo didybę ir teisin
gumą; trečioji — tai Dievo žo
dis. apreiškiantis Jo gailestin
gumą ir malones. Tos trys kny
gos ištikrųjų yra geriausios, 
nes mokina mane dorai gyven
ti ir tiksliai mirti.

Mokslo vyras žemyn nuleido 
akis, o atsisveikindamas su 
juo “labą naktį,” kelionėje 
sau mintija:

— Mažiaus skaitė, bet dau
giaus dar už mane žino.

? A. Matutis.

I

VARTOJA DAUG 
KALBU.

San Francisco. — Savo 
metiniame raporte valstijos 
emigracijos ir apgyvendini
mo komisija sako, kad kuo
met karė prasidėjo ji siuntė 
drafto įstatymus, kurious 
visi turėjo žinoti parašytus 
16 kalbų.

Komisija nesutinka su di
dumos viešąja opinija, kad 
žinojimas Amerikos kalbos 
yra refkalingiausis ateiviui 
dalykas, kad suprast Ame
rikos idealus. Komisija ti
ki, kad pranešimai ateivio 
kalboje yra apribota dalis 
bile kokio atsakančio Ame- 
rikanizacijos programo, ir 

’ laukti kol ateivis išmoks 
angliškai pirm neg leisti 
jam susipažinę su Amerika 
būtu ignoruoti didžiausi 
reikalą jo apsišvietimo.

Pasiremdami ant šitos te
orijos Komisijos Biuro kal
bėtojai eina prie valstijos 
svetimtaučių ir jų prigimto
je kalboje aiškina jiems 
tuos dalykus, kurie juos 
painioja naujose aplinkybė
se. Jie išaiškina jiems į- 
statymus, kuriuos ateiviai 
peržengia is nežinojimo; su
sipažįsta su darbininkų atė
jūnų bėdomis ir tarpinin
kauja tarp jų ir darbdavių; 
jie išaiškina jiems jų prie- 
derystes naujoje žemėje, 
kaip ir jų teisės yra jų pri
vilegijos.

PARSIDUODA VAISTINĖ 
(Dmg-store). Parsiduos už $12.- 
000. Įmokėti $2800. Geroje lie
tuvių apgyventoje vietoje. Ap
leidžiu miestą. Atsišaukite tuo
jaus.

M. W. Madden,
376 Millbury st., Worcester, Mass.

UBAGŲ BALIUS 
BEI '

ELGETŲ PUOTA
Komedijėlė viename veiksme. 
VEIKIANČIOS YPATOS:

1) Juliukas Kurkiukas, Direktorius uba
gų akademijos, apie 20 m.

I Pora Ubagų,
II Pora Ubagų,
III Pora Ubagų,
IV Pora Ubagų,
V Pora Ubagų,
I Atėjūnas Ubagas,
II Atėjūnas Ubagas.

(Ubagai charekterizuojasi pagal norą 
— kupri, šleivi, spangi, šlubuoti, ploni, 
stori... įvairaus amžiaus. Taipo-gi ir mo
ters, geriausia kiekviena kitoniškai. Die
dai su lazdomis ir botagais ir po vieną ar 
po du krepšiu. Basi, su vyžomis, batais.) 

Scena perstoto giraite. Mokytojas Ju
lius Kurkis vaikščioja po sceną pasirengęs 
gana švelniais rūbais su lazdele rankoje, su 
cilinderiu aukštu ant galvos. Mokytojas 
vaikščiodamas kalba. Galima aną ap
rengi juokingai — apvilkt princalbertu, 
iš kešenių iškišt raudonas škepečiukes, in- 
dėt buteli su degtine i kešeniu ant krutinės 
apačios.
JULIUS (vaikščiodamas po sceną). Nei 

aš turėjau tėvą, nei aš turėjau mo
tiną! — Pagimdė mane bobutė, iš 
mielaširdystės! — na ir padovano
jo Jonui ir Magdei Kurkiams, ku
rie dabar mano tėvais vadinasi.

Anie man pasakoja, kad aš 
buvau nuo mažų dienų didis šposi
ninkas. Daug karių da vystykluo
se būdams, o jau pridirbdavau 
šposų!!! — Kiti tam netiki! Bet 
taip buvo!.. Jeigu mano tėvai me
lavo, tai ir aš meluoju. Aš ne 
kvailas, sunkiai dirbti nenoriu... 
Lai tą darbą kvailesni už manę at
lieka. Aš turiu ant pečių kak
lą. (Stoja ir čiupinėja) — Ant 
kaklo... turiu galvą... (Vėl čiupi
nėja). — O galva... tai mat ne ko
pūsto. !.. Mano galvoj proto, tai 
kaip turtingo kaimiečio aruode 
pupų.., Galima būtų jiet keletą 
pūrų primieruoti... Visa apie- 
linkė kalba apie mano šposus... 
Kalba apie elgetų akademiją, ku
rią aš... (Sustoja vaikščiodamas, 
išsitiesia — rodo pirštu į krutinę 
lyg badydamas)... Aš, aš inkū- 
riau... —Visas svietas girdėjo 
apie šposus mano elgetų... O kas 
juos taip išgarsino?.. O-gi akade
mija!.. O kas ten juos mokina? 
— O-gi .Juliukas Kurkiukas!.. 
Taip mane visas svietas vadina. — 
Nusibodo čion man bevaikščioti ir 
laukt ant mano elgetų-mokinių. 
Prižadėjo tame laike pradėti rink
tis. (Žiūri į laikrodėlį). Taip jau 
laikas. Patrauksiu biskį — bus 
šilčiau. (Purtosi). — Br!.. Br... 

(Ištraukia buteliuką).Br!..
— OJkaip čion ir vėsu ir drėgna!.. 
(Atkemša ir geria). Už sveikatą 
Juliuko! — (Išgėręs lūpas šluosto, 
buteliuką atgal kemša į delmoną). 
Kad kas matytų, turbūt manytų 
kad tai degtinė. — O čia visai ne! 
— Tai tik gyduolės nuo pilvo, nou 
jaknų ir kepenų skaudėjimo. — 
Žmogus juk ne jautis... Ir jau
tis ir-gi suserga kartais — o-gi 
aš... tokia švelni, jautri ypata!.. 

(Už scenos girdėt giedojimas 
vyro ir moters.)

Kai aš mažas buvau; 
Šile ožius ganiau, 
Ant kelmelio sėdėjau, 
į krepšelį žiūrėjau!..^

JULIUS (kiaušo. Nutilus dainos aidui 
kalba). Na tai jau ir pradeda 
rinktis piano valkatos. Tuoj čia 
viens iŠ jų pribus su boba... Tu
rės man viską apsakyti ką matė, 
ką girdėjo ir kas atsitiko svarbiau
sio — nuo paskutinio susirinkimo 
— nou paskutinės lekcijos...

(Jam tą pabaigus kalbėti, iš
lenda iš už medžio diedas su bo
ba.. . Diedas šlubuoja — boba ei
dama gret prilaiko jį. Abudu uba
giškai apsirengę. Boba dikčiai ku-

r
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protą. Pamačiusi buliuką nusi
gąsta. .. sustoja... Diedas nuima 
kepurę, o boba ištiesus ranką siun
čia jam bučkį).

I-MAS DIEDAS. Na-gi jau mūsų direk
torius kad pasipuošė, tai ir pasi
puošė.

BOBA. Išrodo it augščiausios kilmės jau
nikaitis. Kad taip būčiau jaunes
nė!..

JULIUS (šypsodamasis). Tai kas-gi jau 
tada būtų.

BOBA. Tai mat jau... (Biskį sustoja), 
ant savo diedo ir žiūrėt nenorė
čiau !..

JULIUS. Na sveiki seniai, kaip laikotės? 
— Kas girdėti? — Matau kad 
krepšiai pusėtinai pilni. Datna
vos atlaiduos pilnai pasisekė.

DIEDAI. Ačiū, ačiū tamistai. Tamistos 
mokslas neišėjo veltui. Ir laike 
atlaidų ir po atlaidų-eidami čion 
juomi naudojomėsi!..

(Diedas ištraukia linksmai iš 
užančio skarulį, o jame pluokštą 
pinigų).

DIEDAS. Štai diraktoriau — visas pun
das pinigų!

JULIUKAS (ima į rankas, atvynioja, žiū- 
• ri ir stebisi.). Na matau, matau,

kad turi didį pluokštą. Tas nega
lima idant jį laike atlaidų Daina
voje surinktumei.

DIEDAS. Kam. kam. bet direktoriui, 
negaliu meluoti, tai-gi ir papasa
kosiu : Po paskutinės mūsų lekci
jos akademijoje, kaip buvo pasa
kyta, ir aš nuėjau į Datnavą. Žmo
nių pilną, kaip kirminų. Pri
rinkau su boba štai ve krepšius 
duonos ir kitokių Dievo dovanų. 
Po atlaidų nėr ko laukti, aš pasi
ėmęs krepšius, lazdas ir bobelka 
— dui į šitą ve giraitę, kaip buvo 
jūsų liepta! — Bet kada ubagui 
gana ? — Nors krepšiai ir pilvas 
plištų nuo Dievo dovanų, tai jam 
vis da maža!.. Skubiai eidams 
šen ir ten užėjau paubagauti. At
sitiko užeiti pas vien vokietę. Inė- 
jęs į stuba pagarbinau Dievą ir 
pradėjau balsiai kalbėti “Tėve 
Mūsų.” Kada vokietė užgirdo žo
džius: “Kaip danguj, taip ir ant 
žemės,” pertraukė man kalbėjimą 
poteriui ir klausia manę. — Iš kur 
aš žinau kad danguje taip kaip ir 
ant žemės ? — Ar tu, sako toliau, 
buvai danguje ? — Taip, sakau, 
kvailai vokietei; buvau ir tik ką 
grįžtu iš dangaus.
klausia: — Na o ar tu nesimatei 
su mano Fricu ir ar nežinai ką jis 
ten daro? — O-gi kaip, sakau, 
ir mačiau ir žinau apie jį viską! 
Danguje jis su angelais ir šventai
siais į kazyres lošia. — Štai ne
senai pralošė visus pinigus, na ir 
dar liko skolingas. — Šventieji ir 
angelai privertė jį atidirbti už sko
lą. Na ir ką turėjo daryti? Tur 
atidirbt, nors ir priseina ne vie
na karta sunkiai dirbti. Štai da 
anksti, anksti, o jau Fricui reikia 
kelti. Ateina Angelas dar jam 
saldžiai bemiegant ir traukia Fri
cą už kojos ir šaukia: “Ei. Fric! 

'■kopk, saulutę užžiebk!” Fricui 
tą darbą atlikus, kitas angelas ir 
vėl šaukia: “Ei, Fric! eik už- 
gesink žvaigždutes” ir tt. ir tt. O 
kas aršiausia, kad angelai priver
čia Fricą nekartą visokiom šven
tom bobelkom batukus valyti. Ka
da tą pasakojau, vokietei net aša
ros byrėjo!.. Man pabaigus kal
bėti, ji tuojaus sušuko: “O gai
la man, gaila, mano Frico! Ar 
nežinai dieduk, kiek ans ten pra
siskolino?” — O aš sakau: “Kur
gi nežinosi, bet jūs tiek nemanau 
kad turėtumėt. Prasiskolino apie 
penkis šimtus markių.” — Tai nie
kis sako prūsė” ir tuojaus nubėgo 
į skrynę, išėmė 5 šimtus ir man j 
pinigus paduodama sako: “Die-i 
dūk, skubink nunešk pinigus į 
dangų ir užmokėk skolą už Fricą, 
lai ans ten būna kaip ponas, o ne į 
•kaipo pastumdėlis. ’ Gerai, ge- Į 
rai, sakau aš vokietei, bet Fri- į 
cas tur gaut pinigus greit o jūs j 
žinote, kad į dangų toli, pėkščiam ; 
einant ilgai užtruks. Na ja. na i 
ja”!.. — tarė vokietė, “tai imk

dieduk sėsk ant kurio nori mano 
arklio ir jok skubiai.” — Tada aš 
vėl sakau vokietei: Dievas davė 
man štai bobą ir liepė su ja nie
kados nesiskirti, neapleisti jos. 
Jeigu an apleisiu, tai bus nuodė
mė, o su nuodėme nieks negali į 
dangų ineiti — tai-gi turi su ma
nim jot ir mano bobelka.

Na ja, na ja!., tarė vokietė, 
ir sako: Na tai paimk kitą arklį 
ir savo bobelkai ir skubink!.. jok 
ir paliuosuok Frieą... Aš tada 

' tuoj pasiėmiau porą kogeriausių 
arkliukų ir dui su bobelka į arti- 
miausį miestą. Arklius parda
viau ir štai ve ir už arklius ir ant 
išpirkinio Prico turiu apie tūks
tantį markių. Mat, kvailiais nei 
sėja, nei jų išaria, bet patys atsi
randa. — Kvailas duoda, o pro
tingas ima. — Štai ve ir aš, pa
ėmiau ir turiu.

JULIUS. Kaip matau, tai iš .tavęs gud
rus senis...

DIEDAS. Ha. be gudrumo, ta būtų ma
ne jau senai ir vabalai suėdę.
(Aniems bekalbant vėl girdisi šū
kavimai už scenos ar koki diedų 
giedojimai.)

(Nata kaip Linksmą Dieną 
Apturėjom.)
“Geri laikai mums užstojo 
Kada ponia durnavojo, 
Tik vien blėkus ėst norėjo, 
Mėsos kitos nežiūrėjo — 

Nenorėjo!..
J ULIUS. Matyt anai porelei ir-gi neblo

gai sekėsi laike Datnavos atlaidų. 
— Kas-žin kokius anie gerus lai
kus turėjo. Aniems atėjus, dasi- 
žinosime.

(Sueina ta pora ubagų, kurie 
apie blėkus giedojo). 

DIEDAI (ineidami ant( scenos).
bus pagarbintas!

JULIUS ir pirma pora ubagų. — Per am
žių amžius. Amen.

JULIUS. Matyt gerai jums pasisekė, kad 
linksmi grįžtate.

DIEDAI (II pora).
z-

Tegul

v.

s

I

— Vokietė vėl

Neblogai! — Visai 
. neblogai. Štai pilni krepšiai Die

vo dovanų, o ir delmdhai netušti. 
Yra ir skambučių ir popierinių pi
nigučių.

JULIUS. Matau! matau!.. Ir aš iš to už
ganėdintas, kad mano mokslas nei
na už dyką. Tai-gi papasakokite 
kuris iš jūsų kaip buvo ir kokiu 
būdu pelnijote ?

BOBA. Gerai mokytojau — papasakosiu 
aŠ. nes diedui mano sunkų, ans 
dusulį tur.. . Buvo taip: Dai
navo viskas sekėsi gerai. Žmonės 
ausis pastatę, akis išvertę klausė 
mūsų giedojimo. Šmotais krovė
me į krepšius visokį valgį. Buvo 
ir pinigų, bet neperdaug. Po at
laidų, eidami į paskirtą čion vie
tą, užėjome pas tūlą bajorpalaikį. 
Geras matyt ir nepuikus žmogus, 
bet mačiau kad susirūpinęs buvo 
•nežinia ko didžiai. Dovanokite 
ponuli sakau aš, matau kad ta- 
mista susirūpinęs. Ar negalėčiau 
žinoti priežasties, gal kuomi galė
čiau pagelbėti. Ponas pažiūrėjo 
ant manęs, biskį nusišypsojo ir sa
ko: O gal jūs ir pagelbėtūmet man. 
Gerai, pasakysiu. Ir taip mums 
kalbėjo: Turiu aš moterį bajorę, 
ana didžiai myli blėkus ir beveik 
nieko daugiau nenor valgyti, tik 
anuos blėkus ir blėkus. Blėkų ne
duosi, tai visai nenor valgyti ir 
verkia tada ir pyksta ir kas-žin ką 
daro. Rodos net kvąilvstė ana *• 
apima. Tai-gi priseina ma beveik 
kas kelios dienos mušti galviją, 
nes senų blėkų ir-gi nenori valgyt. 
Neužilgo tai jau visam dvare gal
vijų visai, neteksiu. Ką čia pa- 

, darius kad mano moteris jau dau
giau tų blėkų valgyti nenorėtų ?

— Ponuli! tada jam sakau, 
už gerą atlyginimą aš apsiimu aną 

-nuo to atpratinti... Ir sulygome i 
už tris šimtus rublių. Liepiau pa- Į 
šaukt virėją ir aną pamokinau | 
kaip padaryti. Virėja tą ir pa- į 
darė.

JULIUS. O ką ana padarė?
BOBA. Tai beveik gėdinuosi net apie taii 

kalbėti, bet jeigu jau norite, tai

4
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jau ir pasakysiu, j ‘
Virėja pagamino blėkus, pa

statė viduryj virtuvės kulbę, ant 
tos kulbės sudėjo blėkus. Paskui 
ant anų blėkų atsisėdo įr su apnuo
ginta savo piesta pradėjo anuos 
blėkus trinti. Tame laike taip 
buvo’padaryta, kad ana ponia ba
jorė į virtuvę turėjo ineiti. Ponia, 
tą pamačius, nusistebėjo ir užsi- 
gėdino. Paskui klausia, ką virė
ja daro? Virėja sako, kad blė
kus gamina poniai ant pietų. Ta
da ponia klausia: O? kam reikia 
plika piesta anuos trinti. Virė
ja mano pamokinta, ę'sako: Taip 
daryti reikia dėlto, kad anų smar
vė į vidų piestos sueitų; jeigu to 
nedarysi, tai anie plėšiu atsiduo
tų. Tai tai visados taip daryda
vai suriko su nusistebimu ponia. 
— Na tai kaip darysi ? — sako vi
rėja, 
kie, jau aš jų il
siu. — O šitus, sako bajorė, ati
duok šunims, Idi anie juos su
ėda.” j

Ponas nudžiugo ir nė tik man 
tuos suderėtus/ pinigus išmokėjo, 
bet da šimtą ąaugiau dadėjo, nes 
tikras buvo kad jau jo ponia nerei
kalaus daugiau blėkų. Tokiu bū
du, štai apart duonos, mėsos, smul
kių iš Datnavos atlaidą, turime 
ve ir šitą ketvertą šimtų rubliu. 

(Čia rodo pundą pinigų išim- 
dama iš užančio. Diedai ploja į 
delnus.).

JULIUS. Nėr. ko sakyti. Matomai moks
las uždyk jums nenuėjo. Gerai! 
— Tas man daduoda smagumo kad 
ir toliaus vesti akademijos moks
le /

DIEDAI./ Mes ir dėkingi esame Tamstai 

 

už/nurodvmus, kurių visokiose ap- 
inkybėse datyrėme.

/ (Aniems bekalbant, girdisi 
vėl dainavimai už scenos... Vėl 
ateina trečia ubagų pora.)

JULIUS. Jau turbūt trečia porelė mūs 
akademikų ateina.

(Už scenos dainuoja.)
Žyds norėjo pelnyt,

- Bet apsirokavo.
Buvo smarkiai plaktas
Už gašlumą savo.

“Daugiau ijtiu blėkų uevir- 
ragaut neragau-

Kur-gi nematysi! 
po atlaidų visi iš- 
čia vėl turbūt vėl

O-gi aš senelis 
Už savo gudrumą, 
Gavau nuo bajoro 
Pinigu daugybę.

JULIUS (kada ubagai nustoja dainuoti.). 
Ar girdite, štai ir trečiai pore- 
lei turbūt pasisekė, nes linksmai 
giedodami apie pinigus mini.

3-ČIA PORA. (Ineidami ant scenos linkte
lėja galva ir sako) : Tegul bus 
pagarbintas. ..

JULIUS'?/- visi. Per amžių amžius Amen! 
Tai jau ir jūs parkeliavote iš at
laidų ? Gerai- Džiaugiuosi. O 
daugiau mūs akademijos narių ar 
nematėte ?

DIEDAI (II pora). 
Matėme! Bet 
krikome ir tik 
Susirinksime.

JULIUS*. Ar daug pelnijote laike atlai
dų ? ’

DIEDAS (III poros). Laike atlaidų tai 
nedaug, tik po atlaidų. Buvo taip: 
Išėję iš Datnavos ėjome keliu į ši
tą štai Sagavo dvaro giraitę. Pa
keliui sutikome bėgantį šuniuką 
toki gražų, kad ir apsakyti sun
ku. Buvo ans alkanas. Aš aną 
paviliojau ir šuniukas prisiartino 
prie manęs, tada maniškė aną 
čiupt už sprando, o aš tuoj užri
šiu virvutę už kaklo ir laikau. Pa
šėręs aną gerai, pripratinau tuoj 
prie savęs ir einu. Beeidamas da- 
sižinojau, kad vienas didžiausis 
apygardoj ir bagočiausis bajoras 
didelius pinigus prižadėjo tam, 
kas jo šunį atradęs atves. Gerai 
būtų uždirbti, bet nežinojau visai 
prie ano pono kelįo. Sutinku žy
dą ir žydas apsiima mane nuvesti 
prie pono, jeigu jam duosiu pu
sę to, k pats gausiu.,— Ką dary
si, sutikau. Žydas atvedė prie 
dvaro vartų, bet saygas toliaus ei
ti neleidžia ir reikalauja vėl pusės



VISI

Viens,

— žmogus tas pats 
Ką daro galvijas,

- J. Kriviutė. 
Z. Žukauskai-

kreipęs ant gret 
bos)

Nieko bendro su gagonu 
eik

ir pradėjo 
nuli!” — O

pažįsti

LINDEN, N. J.
Lietuvis Koutraktorius.
Reikalauju darbininkų kar- 

penterių prie namų budavoji- 
mo. Aš turiu užėmęs daug na
mų pabudavoti ir reikalinga 
daug vyrų. Tai-gi čia kaip tik 
ir proga darbininkams norin
tiems dirbti prie namų budavo- 
jimo. Užmokestis gera, o dir
bam tik 8 vai. į dienų. Tai-gi 
tuojaus meldžiu atsiliepti į ma
ne patys šiuo antrašu laišku:

iš Puędiški Ga- 
goną. Visi susirinkę iš atlaidų 
mūsų draugai turės po piet nors 
kuomi užsigarduoti.

JULIUS. Nors mažiau nei kiti, bet vis-gi 
ir tu iš Datnavos atlaidų naudojai 
— gana ir to, ne visiems gali vi
same vienodai sektis, — bet vis-gi 
ir tu gana gabus pasirodei gauda
mas tokiu būdu ant užsigardavimo 
mums žąsinų.„ ■ • • r

. (Juliui tai pasakius, niekam 
negirdint ineina V pora diedų ir 
kaip pirmieji sako-.) >. . . , V'-*'

TEISINGIAUSIA IR GE- ; 
RIAUSIA LIETUVIŠKA ; 

A P T I E K A.
I

Sutaisau receptus su di- ; 
džiausią atida, nežiūrint, ; 
ar tie receptai Lietuvos ar | 
Amerikos daktarų. Tai j 
vienatinė lietuviška ąptie- j 
ka Bostone ir Massachu- | 
setts valstijoj. Gyduolių ga-1 
lit gaut, kokios tik pašau- | 
lvj yra vartojamos. Galit ) 
reikalaut per laiškus, o aš i 
prisiųsiu per ezpresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas ! 

226 Broadway, kamp. C St., į 
SOUTH BOSTON, MASS. i 

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

VISI
KUPRYS. Bet... vaikai beždžionės.
VISI. Sakė, beždžionės vaikai ?! Vaje tu 

mano! (Visi nusistebi, krūp
teria ir galvomis linguoja.J

JULIUS. Tai tų supratome, bet kaip anie 
aiškino apie mainų bobomis, tai 
tu tų da nepasakei.

KUPRYS. Ponuli, tai daug kalbėti, bet 
aš pasistengsiu trumpai papasako
ti. — Tai-gi pagal tų aukšta “cici- 
likų” mokslų 
kų galvijas.
sako anie tų viską daryt gali ir 
žmonės, nes -cicilikų mokslas savo 
mokiniams duoda visuotinų kodi- 
džiausių liuosvbę. Anie pasakojo, 
kad nereik bijot Dievo, nereik bi
jot kunigo, bet reik tik vengti 
žandaro ar ziemskio. Jeigu anie 
nemato, tai galima viskų daryti.

* ‘ ; (Dar ne galas)

duoti vaikų!
BOBA (V poros). Tamsta, aą žinojau, 

kad ans ten nepražus. Ir net ne
matė to pono dvaro. Bevažiuojant 
per girių Jonukui užsimanė lau
kan. Arkliai sustojo, ponas anų 
kaip peliukę paleido ant kelio. 
Pagiryj buvo daug lapų.' ' Jonu
kas gėdinusi po akių pono reikalų 
atlikti ir palindo po lapais. .. Po
nui laukt nusibodo 
šaukti: “Kur tu J

. ans sako — “Po la 
“Kų darai Jonuli!” - 
šių ponuli.” O pont 
čiau, greičiau, o Jonukas sako: 
Jau, jau, tik už žolių užkliuvau! 
Ponas ieško j,'ieškoj ir kada nusi
bodo jam laukt ir ieškot, sėdo į 
karietų, o Jonukų pajiko. Var
gas buvo vargšui, bet neprapuolė.

ginoje
(Šaukia) Op! op!., op! 

DIEDAI (už scenos). Op! op! - 

JULIUS. Laikas užkąst!.. Op-op!

pinigų negausiu, nes aniems 
?ks. Vietoj pinigų, sakau, lai 
ibšūs žmoneliai ką kitą gaus, 
takau ponui: “Noriu 100 bi- 
” Nusistebėjo ponas ir klau- 
anęs delko noriu ne pinigų 
būnu ? Pasižino j ęs ■■

proga 
krepšį ir saka ueiva boba, 
landėlei sutikęs gaspadinaitę už
kalbinau ją tardamas: Gaspądinė- 
le, ar tamista nematei kartais ir ar 
nepažįsti kartais gogono kų 5š 
Puodiškių į Krapšiškius persi
kraustė ? Ar tamista kada su juo- 
mi kartais ko bendro neturėjai? 
Ana gaspadinėlė nebeturėjo laiko 
su manim kalbėti ir bėgdamas pa
sakė 
neturėjau ir turėti nenoriu 
sau sveikas. Tai-gi aš su boba ir 
atėjome čion sveiki, atsivesdami 
su savim žąsiną

Visi susirinkę iš

DIEDAI. Gerai. Tuojaus. Op-op! (Ir 
paskui renkasi, o aniems atėjus, 
Julius juos sodina formoje pusra
čio, kad publika anuos visus ga
lėtų matyti. Julius stovėdamas 
sako):

JULIUS. Kaip pasakysiu trys, tai visi 
krepšius kad sykiu nuimtūmėt. 
Būkite prisigaminę, 
cįu. trys!

(Visi krepšius ima, bet nely- 
. giai-)

JULIUS. Da nelygiai. ' Pakabykite vėl 
ant pečių. Išnaujo. (Visi vėl už
sikabina). Viens, du, trys!.. (Vi- 

. _ si padaro gerai.
JULIUS. Dabar gerai! — Bet tu Kuprį 

(rodo ant diedo kuproto) matau 
' kad ne prie savo bobos sėdi, mato

mai išmainei anų Datnayoje ant 
atlaidų.

KUPRYS (rodo išsiganjimą ir žiūri atsi- 
sėdinčios bo- 

’eisybė, msL tamista gėriau

to, kų aš gausiu. Reik manau sau 
ir ant to sutikti. Einu da toliaus 
ir suninku prie pat durių palociaus 
lekojų. Tas reikalauna ir-gi tos 
jau. paskutinei daleles, taip kad 
jau man pačiam nieko nebelieka... 
Ir Jani to sutikau.

Ponas pamatęs šuniuką, bai
siau nudžiugo ir klausia kiek aš už 
tą patarnavimą noriu. O aš ma
niais 
visi tį 
tie g!

Tad 
zūnųį 
šia nd 
tik bteunų.' Dasižmojęs ' ponas 
apie viską, liepė atskaityti žydui 
52 kaupiu, o sargui ir lekojui po 
25 — d man už gudrumą davė du 
šimtu Rublių, — kuriuos štai ve 
turiu py i e savęs.

(Čią rodo į užantį. Diedai 
ploja į delnus.}

JULIUS. GudruAesi ir vertas pagyrimo. 
Gudriau ir aš pats gal nepadary
čiau. y ,

(Už scenos vėl girdisi giedoji
mai.) \

Plaukė gagonas 
’ per Nemunėli, 

. Glr-gir-gir, gar-gar-gar — 
per Nemunėlį.

Paskui gagoną, 
plaukė žąselė, 

Gir-gir-gir, įar-gar-gar — 

plaukė žąselė.
JULIUKAS. Ar jūs girdite, — štai vėl 

girdėti kad nauja pbrelė artinasi 
prie mūs. Linksmai traukia. Tur
būt ir-gi eina ne su tuščiais krep
šiais. ’ \ '

DIEDAI IR BOBOS. Jeigu butu tušti, 
tai taip negiedotų. Ne!.. ąe!..

DIEDAS ir BOBA (IV pora ineinaiat ant 
scenos). Tegul bus pagarbintus...

JULIUS ir VISI. Per amžių amžius. \ A-
- men.

JULIUS. Na tai kas-kart mūs daugiau ir 
daugiau renkasi. Kaip laikotės ? 
Kaip jums sekasi ?

DIEDAI (IV pora). Viskas gerai ir pa
sekmingai. Ir Dievo dovanų ir pi
nigučių surinkome po biskį.

JULIUS (artinasi prie diedo, kurio tarba 
labai išsipūtus, dalyti tarbą ir sa
ko) : Matau, matau, tarba gero
kai pasipūtus.' Dikčiai turėjote 
pasidarbuoti, kad taip aną pri
kimšti.

DIEDAS (juokdariiasis linksmai). Nei jau 
taip daug darbavomės, nei ką. Ei
dami iš atlaidų užėjome pas ūki
ninkų* kurio stubelka čia pat sto
vėjo prie kelio. Liejome į vidų, o 
čia matome gaspadinaitė pusry- 

• ' čiams barščius verda, o barščiuo
se matyti didelis- šmotas mėsos. 
Gaspadinaitė pasigyrė, kad žąsi
ną verda. Užgirdus tai, žąsies 

t kvapas net man nosį pradėjo ku- 
’ tenti, o ant širdies net saldu pa

sidarė. Gaspadinaitė padavė mums 
po šmotelį duonos, o pati kur tai 
skubiai išbėgo. Aš pasinaudojau 

šmukšt žąsiną iš puodo į 
Po va-

N. A. L. D. S. Išvažiavimo 
Veikiančioji Komisija 

Rugpjūčio 10 dieną 
Lawrence, Mass.

Prie pardavimo saldžių geri-v 
mų ir šaltakošės—O. Bugailai- \ 
tė, St. Saulaičiutė, V. Šaulai- \ 
tė, J. Žukaitis, A. Mikšis, S. 
Kudarauskas, K. Antanavi- 
čia ir J. Nanartonis.

Prie valgių 
L. Čebatoriutė, 
tė, M. Žukauskaitė ir O. Jan- 
kienė.

Žaislų vedėjas — Z. Klapa- 
tauskas.

Atletų ir kitų tam panašių 
vedėjas — J. Jakubauskas.

Prie išpardavimo tikietų —
J. Glineckas, V. Širka ir S. 
Kneižis.

Prie Barčekių — V. Jakas. 
Sutaisymui stalų ir tt. — J. 

Kalėda, A. Petronis ir Z. Kla- 
patauskas.

Prie įėjimo — J. Glineckas, 
A. Vaisauskas ir p-lės Žukaus
kaitės.

Prie drabužių — A. Petro
nis ir J. Kašėta.

Nusamdymui orkestros — J. 
Kriviutė, L. Čebatoriutė ir A. 
Petronis.
Prižiūrėjimui daiktų darže —
K. Baltrėnas.

Supirkimui valgių ir gėri
mų — L. Čebatoriutė, J .Kri
viutė, J. Norkūnas, J. Skutce- 
vičia ir kun. F. Vermauskis.

Beto viršpažvmėtos vpatos 
pasižadėjo gauti dauginus dar
bininkų reikalui esant.

Dabar dar sykį širdingai 
kviečiame visą visuomenę at
važiuoti i šį išvažiavimą rug
pjūčio 10 d.

’ Rengimo Komisija deda vi
sas pastangas, kad visi liktų 
užganėdinti. Užsakymus ant 
gėrimų ir valgių padvigubino. 
Šeimininkės Bostono ir visų 
gubernijų ruošiasi pavalgydin
ti bent .3000 žmonių.

Žaiski komisija dirba išsi- 
juosusis ir jau šiame išvažiavi
me bus naujanvbių. Pamaty
site ko dar niekados nematėte-

Šis pranešimas ir pakvieti
mas lai būna paskutiniu.

Programa bus įvairi.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — .Tonas Adomavičius, 

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

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

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

209 East Cottage St., 
Dorcliester, Mass. 

KASTERIUS — Andriejus Zalieckas, 
244 D Street, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — .Tustinas Tuletkis, 
130 Bovven St., So. Boston, Mass. 

D. I- K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedSldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

Belandžiodamas po girią, rado ans 
šmotą žarnos. Inlindo ans į žar
ną, idant šilčiau būtų anam girio
je nakvoti. Anksti rytą jau den
gėsi išlipt iš žarnos, o čia mato, 
kad lapė kaip drūta prie jo bėga.

• Užuodus žarną, capt ir aną prari
jo. Jonukas nudžiugo, kad ano 
dantimi visai nekramtė, tai-gi ma
no sau: Nedurnas aš! lipsiu ko- 
toliausia nuo dantų ir taip beli
pant, iškišo po valandėlei galvą 
ten, kur dantų nėra! Lapė sku- 

„ biai bėgo į kaimą vištų smaugti.
Kada prisiartino prie vartų ir jau 
rengės anas užpulti. Jonukas iš 
užpakalio galvą iškišęs suriko :Viš- 
tos kad-ku-da!—kad-ku-da! Pri
darė baisaus trukšmo. Lapė iš pik
tumo susilenkė ir Jonukui norėjo 
galvą nukąst, o Jonukas šmakšt ir 
pasislėpė. Tada lapė gražumu Jo
nuko prašė, kad ans jai medžiok
lėje ant vištų nekenktų. Jonukas 
sutiko tą nedaryti, tik reikalavo 
nuo lapės, idant ana nurodytų ke
liu mane ve (rodo pirštu ir senė 
rodo pirštu Į savę) pavytų ir idant 
Jonuk s prie mūs paliktų. Lapė su
tiko ir po kelių valandų it žibai- 
nis bėgdama mus pavijo. O Jonu
kas, mus pamatęs, zvabt iš lapės ir 
iššoko. Mes nudžiugę — nunešėm 
Jonuką namo, o patys čia su pi
nigais atkelia vom.

JULIUS. Laimingi esate. Sekasi jums. 
Ir vaiko nenustojote ir pinigų tu
rite.

Dabar supratote dragai varg
dieniai ką reiškia bent viena lekci
ja akademijoj praleista. Tuojaus 
matyt anos veikimas. Tuojau pasi
rodo žmogaus gudrumas. Ko dau
giau mokysitės, to gudresni būsi
te. Jeigu gerai sekėsi, tai links
mai privalome Datnavos atlaidus 
ir užbaigti. Visi jūs draugai var
guoliai ir varguolės pavargę. Vie
na, kad tolimą kelionę atlikote, o 

- antra, kad jau čion beklausydami 
viens kito — ir-gi neatsilsėjote. 
Sėskite kur kas stovite! Padary
kite pusrati, nusiimkite krepšius, 
patieskite ką ant žemės, išimkite 
Dievo dovanų ir užkąsime. (Pagal 
paliepimą visi susėda). Sėskite. 
(Kada elgetos renkasi viens po ki
to iš Datnavos atlaidų, aniems ap
sakius savo atsitikimus, gali anuos 
paliuosuot Julius — patardamas 
vieniems eit į girią uogaut, kitiems 
eit grybaut, kitiems paieškot šal
tinėlio su vandeniu, kitiems pri- 
rinkt malkų virt vakarienei ir tt. 
Arba visus gal prie savęs visą lai
ką laikyti. Bet tas perilgu būtų 
visiems lošėjams ant scenos visą 
laiką stovėti. Tuomi dalyku ga
li patys lošėjai pasirūpinti, kaip 
aniems geriau patiktų. Jeigu vi
si išeitų į girią, tai paskutiniai 
porai pabaigus kalbėti, Julius 
privalo taip atsiliepti:

JULIUS. Na tai jau ir visi susirinkome. 
Laikas ką nors užkąsti. Mūs drau
gai vargdieniai turbūt nepertoli 

reikia anuos pašaukti.
— op! 
op! op!..

mano bobą nei aš pats 
Aš ir nepaisau, man tai vis tik 
tiek išrodo boba tai boba.

JULIUS. Lai man Kuprys pasako (rūs
čiai) kur aną savo bobą padėjo. 
Gal kur nugalabino. (Kuprys ty
li nuleidęs galvą).

JULIUS. Gal kas žino iš jūs draugų kas 
atsitiko su Kuprio boba —’ar gy
vąjį? '

KUPRIENŪ (sėdinti prie Šleivio). Ta
mista f nesirūpinkie, o-gi aš esu 
čion pat!

JULIUS (kreipiasi prie jos su nusistebė
jimu kalbėdamas). O-gi tai kas! 
Delko ne prie savo vyro ?! Aš sa
kiau jums ne vien kartą, kad kiek
vienas vyras tur laikytis savo mo
ters. O-gi tu Šleivi delko prie sa
vosios nesėdi ?

ŠLEIVYS. Dėlto godotinas mūsų mokyto
jau, kad Kuprys nenori nei vaik
ščiot su savąja nei su ana sėdėti. 
Tai-gį. ans man davė gerą priedą, 
tai aš sutikau ir kokiam laikui su
simainėme. — Kuprys vaikščios su 
maniške, o aš su jo bobute. — Pe
reis anam piktumas, tai vėl ans 
savają pasiims o aš savają, ir pas- 

-kui vėl kiekviens bus savaja.
JULIUS. Tai matau kad jūs elgetos visai 

čigoniškai mainotės bobomis, kaip 
čigonai arkliais.

VISI. Taip, taip, ponuli. Mes manėme 
kad taip galima. Ir tas yra dalei- 
džiama.

JULIUS. Paleidžiama ?! O kas jums apie 
tokį daleidimą kalbėjo? Iš kur 
jūs apie aną žinote ? Kalbėkite 
vienas, kuris gerai apie tą žinote, 
nes visų aš nesuprasiu.

KUPRYS. Aš daugiausia apie tą turbūt 
girdėjęs esu, tai-gi ir apie tai pa
pasakosiu.

JULIUS. Gerai, kalbėk!
KUPRYS. Besitrankydamas po svietą, 

vieną kartą užėjau aš į karčemą 
sušilti. O ten prie stalelio žiūriu 
sėdi du ponai, — gražiai apsiren
gę, su raudonom naktaizom, su 
gražiais kaunieriais, žvilgančiais 
iš priešakio marškiniais. Prie anų 
ištolo sėdėjo keli mūs vaikinai na 
ir klausė jų kalbų. Dasižinojau iš 
jų kalbų, kad tai buvo du nesenai 
iš Amerikos parkeliavę -vyrukai ir 
girdėjau, kad anie gyrėsi kąd daug 
ko Amerike pasimokinę. Sakė, kad 
anie Amerike pjisirašė prie cici
likų!.. Kas tie “cieilikai,” tai aš 
ir dabar nežinau, bet anie sakė 
aniems vyrams daug daug visokių 
naujų daiktų, man visai negirdė
tų. (Kosti gana ilgai).

JULIUS. Tai-gi pasakok toliau apie ką 
anie daugiau kalbėjo ?

KUPRYS (vėl kosti.)

JULIUS. Gana jau kosėti, paskui išsiko- 
sėsi, dabai- kalbėkie!

KUPRYS (perstoją kosėti ię nedrąsiai sa
ko. Ponuli, kad aš gedi j uosi.

JULIUS. Sakyk, sakyk! Tai bus anų kal
ba ne tavo. Lai aniems bus gėda 
ne tau. (Kuprys tyli).

Na-gi sakyk! Lai aniems raudon
kakliams bus gėda!

UKPRYS. , Na-gi anie, kurie vadino sa
vę mokytais, pasakojo kad pagal 
anų mokslą, kurį vadino prakil
niausiu pirmieji žnionės, tai yra 
Adomas ir Jieva ne Dievo sutver
ti, bet... bet... Kad sarmatinuo- 
si pasakyti..„

Sakvk! sakyk!

iš jo 
pant. 
lopšyj atsiliepė: “Ku-vi! — 
— kuvi!.. Aš iš džiaugsmo 
šoksiu prie bobos, kad pradėsiu 
aną bučiuoti, tai maniau kad aną 
iš meilės prarysiu!.. O-gi boba 
mano, tai jau ir puikinosi!..- 
Vaikščioja aplink lopšį kaip višta 
pasipūtus aplink viščiuką ir rodos 
it vitša kva, kva, — kvaksėjo. Au
go mažutėlis, bet nedaug. Ir li
ko dydžio lyg nykštukas. Proto 
vienok didelio buvo nuo pat ma
žens — vos pradėjo vaikščiot, tuoj 
ėmėsi darbo. Už berną aną su
derėjau pas tūlą ūkininką. Labiau
sia ans myli art. Į ausį jaučiui į- 
lenda arba tarp ragų duobutėj at
situpia, na ir aria. Kada ėjau iš 
atlaidų, ans arė prie kelio. Aš 
su boba sustojome pasižiūrėti jo 
darbo. Tuom laiku išpuolė, kad 
važiavo didelis ponas. Ans pama
tęs, kad jaučiai aria, o artojo 
visai nesimato, sustojo, visą da
lyką ištirti. Pats negalėdamas 
suprasti, manęs klausia: • Kas do 
jaučiai kad patys aria. Aš jau 
sakau, kad tai mano sūnus Jonu
kas aria. Nenorėjo tikėti. Aš 
jaučius sustabdžiau, o Jonukas be
ariant sušalo, tai inlindo į ausį 
jaučiui. Jonukas pažinęs mano 
balsą, kada prikišau ranką prie 
aūsies jaučio, ans šmukšt iš au
sies lyg žvirbliukas ir šoko man 
ant delno. Baisiai patiko ponui 
mano Jonukas. Užsimanė ans Jo
nuką nupirkti nuo manęs. Aš ant 
to nepristojau, bet Jonukas sako, 
parduok mane tėte. Lai ponas 
gerokai tau pinigų auksinių į kre
pšį inpila, o aš sutinku važiuoti 
pas poną. Aš ir sutikau. Ir štai 
turiu gana dikčiai auksinių. Iš-

* teks man ir mario bobai. « 
JULIUS. Bet vis-gi man būtų gaila par-

DIEDAS (V pora). Tegul bus pagarbin-I 
tas...

VISI. Per amžių amžius. Amen.

DIEDAI (V pora). Matomai visiems ge
rai pasisekė atlaiduos, kad visi ir 
linksmi ir sveiki išveizdite.

JULIUS ir keletą diedu (su nusišypsoji
mu). ’ Visiems pasisekė neblogai, 
o-gi tamstai su bobute kaip sekė
si?

DIEDAI (V pora). Ot taip: turtų dide
lių neperlabai ,ir trokštame. . Se
natvė. Vieną tik sūnuką turime 
kurs ne tik sau, bet ir mums ga- 
na-gerai uždirba. Tai-gi mes la
bai apie didelius turtus bei pelnus 
nepaisome.

JULIUS. Na tai ką judu nieko nepelnė
te laike nuo paskutinio su manimi 
pasimatymo.— ir tai su tuščiomis 
rankomis grištate ?

DIEDAI (V pora). Kur-gi nepelnysime. 
Ir pelnėme per savo sūnų Jonuką. 
Ilgai gyvenome su savo motere ir 
vis nieko nesulaukėme. Jokia bo
butė neapsiėmė mums kūdikėlio 
atnešti ir gana. Viena karta aš 
malkas kapojau ir netyčiom padė
jęs pagalį ant klabės vieton į pa
galį pataikiau kirviu į nykštį li
anas šmukšt ir krito ant žemės. 
Gaila man buvo pirštelio, tai-gi 
apviniojau aną ir skuduriuką in- 
dėjau į lopšį ir sakau: Supk bo
ba. gal prigis! — Gal išaugs kas 

— ir taip ilgai bobai besu- 
vieną kartą užgirdau kad 

kuvi! 
kad
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Vietinės žinios

, Nedėlioję, Rugpjūčio 10 
d. š. m. bus nepaprastas iš
važiavimas, rengiamas N. 
A. L. D. S. Apskričio prie 
Welch’s Pond, Methuen ar
ba Lawrence, Mass.

Iš So. Bostono trokai vi
si išvažiuos lygiai 9:30 vai. 
ryte nuo Bažnytinės Svetai
nės Fittli St. Nelauks nei 
vienos minutos ilgiau*,. To
dėl visi, kurie užsirašėte, 
būkite ant laiko, kad pas
kui nerūgotūte už nelauki- 
mą. Tikietus ant trokų tu
rėkite pasipirkę išanksto, 
nes tą dieną nepardavinės 
ir juos atsineškite, nes be 
tikietų nebus priimami į 
trokus nežiūrint į tai,' ar kas 
sakys kad pirko ar ne.

Komisija.

P. S. Tikietų dar galima 
gauti pas pp. D. Antanavi
čių, V. Valatką, p-lę Z. Gur- 
kliutę, Z. Klapatauską, 
“Darbininko” Administra
cijoje ir pas kitus.

vienas iš gabiausių Naujos 
Anglijos vargoninkų. Jis 
vargonininkauja N. P. Švč. 
M. P. par. Cambridge, 
Mass. Per ištisą rugpjūčio 
mėnesį važinės su koncer
tais apielinkės kolonijose. 
P-as J. Rekaitis, vyras dar 
jaunas, bet gabus ir mokina 
net keturis chorus. Kas at
silanko ant jo surengtų kon
certų negali atsigėrėti ir rei
kalauja rengti koncertus 
kotankiausiai.

Paieškau Jono Grigaliūno. 6 
savaitės atgal pabėgo pasiėmęs 
vaiką 3 metą amžiaus. Kas ži
note meldžiu pranešti.

Miss Osann,
43 Hawkens St., Boston, Mass.

Paieškau Magdės Matulevičiūtės. 
Katrės Batušiutės ir Onos Beržiniutės. 
Suvalkų gub., Marijampolės apskr.. 
Bugatovos par.. Kriauklių kaimo. Jei
gu kas žino ar jos pačios malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

MAGDĖ SKURIUTk,
Į1579 Main St., E. Hartford, Conn.

SKAITYKITE

SUSIRINKIMAS

Rugpj. 6 d. atsibuvo Šv. 
Petro bažnytinio choro susi
rinkimas. Susirinko beveik 
visi dainininkai ir sutarė 
visi iki vienam važiuoti į L. 
D. S. išvažiavimą Lawren- 
ce, Mass.

Nutarta surengti koncer
tai W. Lynn, Mass. rugsėjo 
7 d., Brightone rugsėjo 14 
d. ir dalyvauti Pilnųjų 
Blaivininkų rengiamame 
vakare rugsėjo 21 d. Pel
nas eis į vargonų fondą. Po 
susirinkimo buvo repetici
ja.

Pirmas koncertas įvyks 
W. Lynn’e, paskui Lawren- 
ce, Brightone ir Cambridge.

Tikimės, kurie atsilankys 
negalės atsigerėti, 
praleis, tie gailėsis, 
daujama kąd tokių
tuotų vyrų atsirastų 
tarpe kodaugiausia.

o kurie 
Pagei- 
talen- 
mūsų

TKL. 6ACk BAY 420©

DR. F. MATULAITIS
OttaoedVaM ’ - TiMtatoe SM*
i-b p.^Jt-a p.m. .

419 BeylstoiSt Mmm.

Per LITHUANIAN AGEN0Y, 
A.Ivaszkevich ofisą pasipirko: 

Daktaras MacDonnell, dvi 
trijų šeimynų stubas su- viso
mis jtaisomis, ant Columbia 
Roa'd, Dorchester.

Jonas ir Keidė Jesulaičiai, 3 
šeimynų stubą .su įtąisomis Ci
ty Point ant Ši.xth St., So. Bos
tone.

Jonas Ramanauskas, farmu- 
kę su triobomis, ‘ West Hano
ver, Mass.

Ida Jacobs, 3 šeimynų stuba, 
su visais įtaisymais ant Co
lumbia Road, Dorchester.

Mikolas Mahoney, 3 šeimynų

Įsisteigė
LIETUVIŲ SPAUDOS 

BENDROVĖ.
Spauzdinamę knygas, konstitucijas, 

kvitas apgarsinimus, laiškams ir kon- 
vertams angalvius ir visokius kitus. 
S pa uzdina. lietuvių, lenkų ir anglų kal
boje.

Taip-gi užlaikome knygynų, svietiš 
kų ir dvasiškų knygų, ypač maldakny
gių “Pulkim ant kelių”, “Darbininkų” 
užrašome ir parduodame povieniais 
numeriais.

Lietuviai neužmirškite paremti savo 
spaudos. Su visais reikalais rašyki
te:

LIETUVIŲ SPAUDOS 
BENDROVĖ, 

6400 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio.

Rugpj. 4 d. įvyko D. L. 
Kunigaikščio Keistučio Dr- 
jos susirinkimas po No. 193 
Hanover St., Boston.

Apsvarsčius bėgančius 
dr-jos reikalus, prieita prie 
komisijos raporto, kuri bu
vo įgaliota ištirti ar ištik- 
rųjų draugijos vardas padė
tas po šmeižiančiu protestu 
prieš gerb. kleboną ir visų 
katalikų veikimą kaslink 
vasarinės vaikų mokyklos. 
Po išdavimo raporto, pasi
rodė, visiems, kad pirm. 
Jonas Adams nieko nesi
klausęs padėjo draugijos 
vardą po šmeižiančiu pro
testu nuo kurio draugija 
purtosi negriežtai priešin
ga tekiam darbui.

Nariai užgirdę tokį Jono 
Adams’o pasielgimą kaip 
praneša, prašalino nuo pir
mininkavimo tame susirin
kime ir reikalauja, kad 
draugijos vardą iš miesto 
mokyklos komitete ištrauk
tų ir kad viešai visuose lai
kraščiuose paskelbtų, jog ši 
draugija pilnai sutinka su 
dabartine vasarinės vaikų 
mokyklos tvarka ir reikale 
rems jąją. Jei te nepada
rys iki sekančiam susirinki- 
mui, bus iš draugijos iš
brauktas.

Kaip atrodo, tai 
prastai tekiems 
liams prakilniose

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite grdit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai

LIETUVOS VYČIAI, VYTĖS IR AM. 
. LIETUVIŲ JAUNIMAS!

Meldžiame atsilankyti visus nuo 7 iki 99į amžiaus į 
PATERSON - BLOOMFIELD VYČIŲ 

A U T I N G į.
------ Bus--------

NEDĖLIOJ, RUGPJ.-AUGUST 10 D.

zLLEWELLYN OVAL
Baldwin St., Bloomfield, N. J.

Outingas prasidės 1 vai po pietų. Programas — 2 vai po 
pietų. ĮŽANGA 15c.

PROGRAME DALYVAUS ŠIE:
Lietuvos Vyčių 29 kuopos iš Newark, N. J. 
Lietuvos Vyčių 29 kuopas Choras iš Newalk, N. J. 
Birutės Choras iš Harrison, N. J.
I.Ietuvos Vyčių 61 kuopos Benas iš Paterson, N. J. 

BASE BALL (prasidės 4 vaL po pietų): 
Brooklyno L. Vyčių 49 kuopos B. B. C. ' '
Patersono L. Vyčių 61 kuopos B. B. C.
Paskui bus lenktynės, virvės traukimas ir t t.

Išlaimėjusiems bus duodamos dovanos. Visus apie
linkės lietuvius ir lietuvaites kviečiame atsilankyti. Iš 
važiavimas bus puikiausioje vietoje: prie puikaus ežero, 
aplinkui gražus žaliuojanti laukai ir miškai lygiai 
kaip Lietuvoje. - ;
Visus kviečia . RENGIMO KOMITETAS.

PASARGA: Iš New Yorko reikia važiuoti iki Newark. 
iš ten paimti gatvekarį Bloomfield ir paimti trasfer ant 
Crosstovn ir važiuoti iki Baldvin St Arba daug geriau 
butų paimti Newarke Netvark — Bloomfield jitney bus ir 
išlipti taipgi ant Baldwin St Išlipus eiti po dešinei. 
Jeigu lytų tą dieną, tai Outingas bus atidėtas ant sekan
čio nedėldienio. < •

20 MILIJONįl DOLERIŲ
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PLIENO KORPORACIJA

(U. S. Steel Corporation)

Paskyrė pabudavojimui didžiausių plieno dirbtuvių pasaulėj mieste 
Ojibway, kuris yra 5 mylios nuo miesto Detroit. Dirbtuvės jau buda- 
vojamos. LIETUVIAI! Pirkit lotus mieste O j ibway, o atminsite mie
stą GARY, IND., kur žmonės pirko lotus po $300 ar $400, o pardavė 
po $4.000 ar $5.000. Dabar parduodam lotus po $400 ir aukščiau ir ant 
labai lengvių sąlygų: Užmokėk tik mažą dali plukdamas, o baigk mo
kėti po kelioliką dolerių į mėnesį.

Kreipkitės informacijų į vieną iš didžiųsių Read Estate Co. mieste 
Detroit. Šnekame lietuviškai. Laiškus rašykite ir-gi lietuviškai.

S. E. BRUCE KOEPFGEN G0
507 EQUITY BLDG. FOREIGN DEPT. PHONE MAIN 3175.

Cor. Griswold & Lamed Streets,

ir visai 
smarkuo- 
draugijo-

Keikia žinoti, Kaa virs
mui t’ta draugija yra viena 
iš prakilniausių ir Mfemažai 
prisidėjo aukomis į “Tau
tos Fondai*—-
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Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevirinimas pilvelio, nnslabnėjlmas kraujo. Inkstu, nervų ir tbelnas spė- 
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu- Vi
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir o* rubežlų, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo, 
Nerve ton a, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
to* gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
iSeivalk. diegliai nebevedė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko pė užmuši
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras, 
Riterio, lt po S mėnl. savo paveiksle pamačiau toki skirtumų kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir era linksmas ir 1000 sykių dė- 
kavoju Salutaras myllstų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa- 
Žįsta m tems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu- 

T S^Halated St, Td. Canatatton, J. Baltrėnas, Prof. • 
LUTARAS, Chenūcal Instit 5417. Ohiogo, HL

LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE J
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 

JAU SIUNČIAME-
Pinigas siunčiame į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę, 

Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir j 
Grodną.

PIRMO ' KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Bastos,Naša.

PRIE DORCHE8TER 81.

Valando.
aso 9 vai. ryt* _ nuo 10 vai. r> u
iki B vai. v.kvra. liti 4 vai. vakar*

Tai. So. Boaton 270
DR. JOHN MacDONNF.LL, M. D

Galima susikalbėti ir lietuvisekai 
Qfi«o valandos:

Ryt iis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 
vakarais B iki 9

536 Broadwąy. So Boston.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ, f
Dermaftur* iliUlltt pl-nku iHnM-




