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F ori Wayne, Ind. — Šit 
miesto rūbsiuviai susiorga 
nizavo ir prisidėjo prie A 
merikos Darbo Federacijos.

Porto Ricoj sustreikavu
sieji geležinkelių darbinin
kai sugrįžo darban, kuomet 
buvo pavesta algų nustaty
mas trečiųjų teismui.

NAUJI VALDŽIOS ĮSTATY 
MAI, LIEČIANTIEJI 

DARBININKUS.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 
JUOZAPO DARBI-

Nuo pasibaigimo karės iš 
Suv. Valstijų jau iškeliavo 
apie 1.000.000 ateivių. Yra 
aprokuota, jog šiemet iš ki
tų šalių ateivių atvyks apie 
300.000. Prieš karę per me
tus atvykdavo po apie 1. - 
000.000.

Cleveland, O.—Plasteerių 
unija išsireikalavo algų pa
kėlimo. Gaudavo po $1.00 
valandoj, o nuo gegužio 1 d. 
gaus po $1.25.

Jau tris dienas prez. Wil- 
sono komisija nustatyti al
gas ir valandas angliakasių 
klausė abiejų pusių argu
mentų. Iš angliakasių pu
sės buvo šeši prirodinėtojai. 
Visi nurodinėjo, jog anglia
kasiams reikia įvesti 30 va
landų darbo savaitę ir pa
kelti algas ant 60 nuoš.

Kumečių (ordinarininkų) ka 
reivių šeimynų aprūpinimo 

įstatymas.

Suv. Valstijų darbo sta
tistikų biuras ištyrė, jog bo- 
velnų pramonės darbininkų 
mirtingumas nuo džiovos y- 
ra septynis sykius didesnis, 
negu nuo bile kokių kitų 
priežasčių.

Pennsylvanijos valstijoj 
visokiose dirbtuvėse ir ki
tuose darbuose užmušimų ir 
sužeidimų 1919 metais buvo 
152.544, 1918 m. tų nelai
mingų atsitikimų buvo 184.- 
844, 1917 m. 227.880, gi 1916 
m. 355.616.

Augščiausysis Teismas pri
pažins, jog kongresas netu
rėjo teisės prohibiciją įvesti. 
Tačiaus Augščiausysis Teis
mas pripažino prohibieijos 
legališkumą ir tokiu būdu 
dingo paskutinės vilties 
spindulis.

F resno, Cdl.—Vežėjai ke
lių kompanijų sustreikavo, 
nes kompanijos nesutiko 
mokėti po $6 dienoj, kaip 
vežėjai reikalavo.

pn 
gelbstant Galicijos ukrainie 
čiams užėmė Odesa.

nančiais. Kongresas pąatfc- 
te pražiūrėtų, punktą. įg
ilau j o pradėjo svarstytu
blaivybes klausimų ir nuta
rė, kad gėralai neturi turė
ti alkolio daugiau, kaįp 
sę nuoš. Tai nuo lapkričiu 
pradžios buvo praskiesti 
svaigalai.

Iki sausio 16 d. š. m. vei
kė karinė prohibiciją. Nuo 
tos datos ineina galėn prie 
Suv. Valstijų konstitucijos 
pridėčkas, sulyg kurio šioje 
šalyje užginta išdirbinėti, 
pardavinėti ir importuoti 
svaiginančius gėrimus.

Bet bravarninkai ir gir
to biznio vedėjai turėjo dar

Suv. Valstijų angliaka- 
syklose nelaimingų atsiti
kimų per pereitų rugsėjo 
mėnesį išviso buvo 172. O 
1918 m. užmušimų anglių 
kasyklose buvo per rugsėjį 
225.

Airijos sostinėj Dubline 
sustreikavo šoferiai. Dabar 
tas streikas platinasi po vi
sa sali.

organizacijų ir sąjungų narių 
mokesnio ir kitų įplaukų. Są- 

zacijos įmoka

KIEK PA’STATĖ 
LAIVŲ.

Centro Valdyba leidžia 
Federacijos lai- 
ir kitus spauzdinius, 

brošiūras, atsišauki-

Chicagoj muzikalių in
strumentų darbininkų unija 
išsikovojo 48 valandų savai
tę su $33 minimum algos sa
vaitėje.

mokytojų Z. Darbštus mūsų 
mokytojas nieko, nė jokių, jam 
daromų kliūčių, nepaisyda
mas, siekia savo pasistatytąjį 
tikslą, visas savo pajėgas au
kodamas žmonių švietimui. 
Taigi... Tegyvuoja mūsų mo
kytojas! Tegyvuoja mokyk
la! Tegyvuoja mūsų jauni
mas!!!

UŽMUŠTŲ BUVĘ 50.
Utarninko demonstracija 

Berline buvo kruvinesnė, 
negu pradžioj buvo praneš
ta. Užmuštų buvę apie 50, 
o sužeistų 100. Policistai 
metė bombas į riaušininkus 
ir taip juos išgązdino ir pa- 
krikdė demonstracijų. Val
džia išanksto žinojo apie bu-

TURĖS IŠDUOTI 880.
Vokietijos valdžia turės 

išduoti alijantams 880 kari
ninkų, kurie peržengę karės 
taisykles ir papildę nepatei
sinamus žiaurumus.

James M. Keyes 
Advokatas

Centralinė Armijos dirbtuve.
Dirbtuvės viršininkai elgia

si su darbininkais šiurkščiai. 
Kaikurie jų įsakymai labai ne
patogūs darbininkams,pav. ne
leidžiama nešti pietų į kiemą. 
Valgyklos nėr. Neleidžiama, 
valgyt net pas sargą. Reikia, 
ta djiems pietuit gatvėje.

Aleksoto šv. Juozapo darbi
ninkų draug. susitvėrė pernai 
rudens laiku. Turi narių 153 
žmones. Kasoje pinigų apie 
200 rub. Susiimkimij padarė 
11. Įsteigė 2 kl. mokyklą. Šiais 
metais turi išnuomavę Norei
kiškių dvarą su 480 margų že
mes iš ko draugijos nariai tu
ri didelių naudą. Taipgi kitiem 
metam išnuomavo Veselavoš 
dvarą, taip kad Aleksoto Juo- 
zapiečių darbininkų draugijos 
nariai, padėjus tą dvarą iš- 
nuomuoti Krupavičiui ir Povi
laičiui, savo triūsu turi duo
nos, bulvių ir daržovių, neku- 
rie turi ir pardavimui.

Columbus, Miss.—Krautu
vių klerkos sumažino sau 
darbo savaitę trimis valan
domis.

UŽĖMĖ ODESĄ
Ukrainos sukilėliai

PAGELBĖKIME LIETUVAI 
PIRKDAMI LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS.
Geriausias būdas pasiunti

mo pinigą Lietuvon, tai Lietu
vos Pašto Ženklai (markės), 
kurios yra atvežtos iš Lietu
vos, kad amerikiečiai nusipir
kę galėtų nusiųsti saviemsiems 
ne tik dėl laiškų, bet ir dides
nę sumą, pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietu
vos Pašto ženklų nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gau
na paliūdiijmą, kurį nusiuntus 
Lietuvon kartu su Pašto žen
klais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Pašto arba Iž
dinės stotyse.

Paštaženkliai yra šitokių 
kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 
50 ir 60 skatikų, taip-gi po 3 
ir po 5 auksinus viena. (100 
skatikų sudaro auksiną). Par
siduoda po 25 centus už auksi
ną.

Lietuvos Pašto ženklai par- 
siduos tik iki 31 d. kovo, 1920 
m. Mažiau kaip už vieną do
lerį marku? nesiunčiame.

Reikalaukite vietiniuose T. 
Fondo skyriuose arba pas cen
tro sekretorių,

simą demonstracijų ir išank
sto prisirengė pasitikti de
monstrantus visose gatvėse 
vedančiose linkui Reichsta
go-

Vokietijos valdžia paskel
bė karės stovį visoje Vokie
tijoje. Uždrausta visokie 
parodavimai, demonstraci
jos ir susirinkimai.

MŪŠIAI EINA.
Dvinsko fronte latviai ir 

lenkai tęsia ofensyva prieš 
bolševikus. Latvių užsienio 
reikalų ministeris sako, jog 
šito ofensvvo tikslu esu at
gauti iš bolševikų Letgalijų.

Prieš pradedant ofensyva 
Dvinsko fronte Latvijos val
džia apsidirbo namie su bol
ševikų agitatoriais. Liepo
joj ir Rvgoj keli šimtai bol
ševikų agentų buvo sušaudy
ti. Tarpe tų buvo Anton 
Keterov, kurs kaipo pasiun- 
tinis Rusijos bolševikų val
džios norėjo dasigauti į New 
Yorka. Pas jį rasta įvairių 
dokumentų ir didelis dei
mantas $3.000.000 vertės.

Ramygala. Čia visuomeninio 
gyvenimo pulsas nevienodai 
plaka, bet bendrai betariant 
nėra labai apmiręs. Čia netik 
kad kiekvieną sekmadienį bei 
šiaip šventadienį esti šioks ar 
kitoks susirinkimas, bet jau
čiama šventų dienų stoka. 
Šiaip kokią dieną provincijoj 
susirinkimai negalima daryti, 
o šventomis susyk du daryti 
nepatogu ar tai dėl vietos sto
kos, ar dėl to, kad tas pats as
muo nori ir čia ir čia dalyvau
ti.

Nūdien daugiausiai jaučia
ma blogas susisiekimas. Lai
kraščiai arba visai neateina, 
arba labai vėluojasi. Visuome
nė, ypač jos vadai negali iš tos 
priežasties gyvai reaguoti į vi
sokius apsireiškimus.

Žmonės labiaus laiko skati
kus užgniaužę. Vartotojų ben
drovė ant popierio senai įkur
ta ir užregistruota, bet ikišiol 
neįkuria krautuvės, daugiau
sia rodos, dėl pinigų stokos. 
Gal turi jie ir pamato, nes su 
pinigais juos nesykį apvylė. 
Pavyzdžiui vyriausybė (Suė
mimo komitetas) surinko pini
gų ir žadėjo superfosfato par
vežti, tuo tarpu nei jo nepar
vežė, nei pinigų negrąžino.

Seirijai. Šiemet pavasaryje 
Seirijų miestelis padavė pra
šymą į valdžią, kad pusė eže
rų Paseminkų, Sagavos ir 
Jankiškės kaip priklausė jo 
miesteliui, taip ir priklausytų, 
nors vokiečiai buvo pasisavi
nę. Veterinarijos departamen
tas atsakė, kad ežerai, pelkės 
priklauso Valstybei, tad ir ta 
pusė ežerų. Jeigu toksai yra 
valdžios įstatymas, tai kodėl 
nuo dvarininkų neatimta eže
rai ir kodėl pirmoje eilėje Sei
rijų bėdinam miesteliui atim
ta nuosavybė? Miesteliui iš to 
prieš karą buvo didelis turtas, 
už ežerų nuomą pataisydavo 
šulinius, prisidėdavo prie mo
kyklos išlaikymo, palaikymo 
miestelyje švarumo ir tt. Be 
šio turto miesteliui, kuriame 
keletas pirklių ir ūkininkų, o 
šiaip vis darbininkai, sunku ir 
su mokyklos išlaikymu ir šva
rumo palaikymu.

(Kauno “Laisvė.”)

IŠ JAUNIMO GYVENIMO.
Turčinai, (Bublelių vals

čiaus Šakių apskrities). Čia 
nuo pradžios birželio š. m. gy
vuoja “Pavasarininkų” kuo
pa. Kuopa turi knygyną, ku
riame yra apie 120 knygų ir a- 
pie 150 auksinų pinigų. Jau- 
r.rao kuopa nuo pradžios savo 
gyvavimo surengė jau 2 šeimy- 
r-išku vakarėliu, kuriuodu da
vė apie keletą auksinų pelno. 
Jaunimas pradeda susiprasti, 
p; i deda šviestis, lavintis. Tik 
tiek negera, kad turime labai 
‘karštą” Pirmininką.

Nuo pradžios spalių m. š. m. 
prasidėjo mokslas “mirusioje’ 
Ii ? cinų prad. mokykloje. Mo
kyklą lanko tik apie 20 vaikų, 
o galėtų lankyti apie 40. Tai 
vis dėlto, kad dar kai kurie 
mūsų ūkininkai “neapsidir- 
La”, o kai kurie, gailėdamie- 
si kelių auksinų savo vaiku
čių apšvietimui, laiko juos sa
mioje, pas šiltą krosnį, kad ne
sušaltų.

Pradžioje lapkričio š. m. 
prie Turčinų mokyklos tapo į- 
steigta vaakriniai kursai su
augusiems. Pamokos būva 2 
kartu savaitėje. Mokinama: 
lietuvių kalbos, skaičiavimo, 
dainuoti-giedoti, dailaus apsė- 
jimo ir tt. Kursus lanko apie 
35 abiejų lyčių asmenų. Jau
nimas kursus lanko noriai ir 
linksmai. Kaip malonu klau
syti, kuomet skamba tautiškos 
senovės lietuvių dainos, prime
nančios mums mūsų garbingą 
praeitį. Tie kilnūs dainos žo
džiai užgauna kiekvieno, jąs 
klausančio, širdį; sužadina kil
nius jausmus krūtinėje, užde
ga užgesusią tėvynės meilę ir 
norą dirbti dėl Jos. Ištiesų ir 
dirba jau mūsų jaunimas, nuo 
kitų netik neatsilikdamas; bet 
dar ir kitus pralenkdamas. 
Tranko kursus vakarais, nepai
sydamas, nei tamsumos, nei*| Per 1919 metus Suv. Val- 
blogų orų. Gerai mokytis, ge- j stijiį laivų dirbtuvėse laivų 
rai lankyti kursus, kad turime pastatyta 2363. Jie turi į- 
kam, kad turime gerą vadą—Įtalpos 2.721.281 toną.

Jungos ir or;
30 nuoš. nuo narių įmokesnio.

P a s ,t a b a. L. D. Fe
deracija gali turėti ir kitų 
lėšų šaltinių, kaip antai: 
įvairus turtas, aukos, į- 
plaukos, iš Federacijos į- 
staigų etc.

19) Lietuvos Darbo Federa
cijos turtą prižiūri ir valdo C. 
Valdyba,

20) Centro Valdyba atsto
vauja visos Lietuvos krikščio
nių darbininkų ekonominiai 
kultūrinius reikalus valdžios, 
savyvaldybių, dirbtuvių ir ki
tose įstaigose ar šiaip jau į- 
vairiuose atvejuose.

21) Centro Valdyba rūpina
si naujų sąjungų kūrimu.

22) Centro Valdyba regu
liuoja darbą ir taktiką atskirų 
organizacijų.

23) Centro Valdyba renka 
statistines žinias apie darbi
ninkų padėtį.
Lietuvos Darbo Federacijos 

teisės:
24) Lietuvos Darbo Federa

cija turi visas juridinio asmens 
teises.

25) L. D. Federacija turi 
savo antspaudą, parašu “Lie
tuvos Darbo Federacija.”

Lietuvos Darbo Federacijos 
pirmininkas—

Pranas Raulinaitis.
Sekretorius—

Zabelė Mažeikaitė.
(Kaimo “Darbininkas”)

IŠMUŠĖ PASKUTINĖ i 
VALANDA.

Amerikos karaliaus laido
tuvės bus sausio 1? d. 12:01 
vai. nakties. Tokiu būdu 
Amerika pasiliuosuos nuo 
savo tyrono-karaliaus. Ame
rikos despoto sostas bus nu
griautas ir pats despotas pa
laidotas.

To tyrono-karaliaus var
das yra alkolis.

Mirtinas smūgis tam ka
raliui buvo užduotas liepos 1 
d. pereitų metų. Bet jis bu
vo perdaug galingas ir stip
rus. kad tuoj nusistagaruo- 
ti.

Liepos J. d. įvyko karinė 
prohibiciją. Bet kongresas vilties, kad Šuv. Valstijų 
pervezdamas blaivybės bi- ‘ 
lių, nepaženklino kokio sti
prumo gėrimas rokuosis 
svaiginančiais. Todėl pasi
liko teisėjų rankose tą daly
ką išrišti. Priimta buvo, kad 
gėralai su 2.75 (2%) nuoš. 
alkolio nesirokuos svaigi-

Pašauktųjų arba laisvu noru 
įstojusiųjų Lietuvos armijon 
kumečių (ordinarininkų) šei
mynos, jei kareivis buvo1 jų 
maitintoju, ligi jisai bus pa- 
liuosnotas iš kariuomenės turi 
teisės gauti nuo ūkio valdyto
jo:

1) dovanai butą, kurą, pa
šaro gyvuliams ir žemės tiek, 
kiek gauna kiti kumečiai.

2) grūdų skaitant po vieną 
svarą dienai kiekvienam šei
mynos nariui valdžios nustaty
tomis (rekvizicijos) kainomis.

Sulig šio' įstatymo Lietuvos 
kariuomenėje tarnaujančio sū
naus tėvui (jei jis senesnis 60 
meti? arba ligotas) motinai 
(jei ji yra našlė), žmonai ir 
vaikams, jeigu jie be patiki
mos gloobs palikti, galop bro- 
liams-seserims (jei jiems dar 
nesuėjo 16 metų) turi būti duo
damus iš dvaro veltui 
butas, kuras, pašaras gyvu
liams ir žemės tiek, kiek gau
na visi kiti kumečiai, ir už 
pinigus javų po svarą 
dienai kiekvienam suaugusiam 
ir vaikui, bet nž tuos javus rei
kia mokėti tik tiek, kiek 
už juos moka Suėmi
mo Komitetas. Dvari
ninkui nevalia nuo to atissakv- 
ti.
Darbininkų ordinarininkų at

statymo įstatymo papil
dymas.

Darbininkų ordinarininkų 
atstatymo įstatymas (1919 m. 
spalių mėn. 2 dienos) neliečia 
tų atsitikimų, kuomet darbi
ninkai atsisako pildyti darbo 
sutartį, arba padaro nuiskals- 
tamą darbą.

ZAPYŠKIS.
12.X-19. Įvyko Zapyškio 

krikščionių—darbininkų susi
rinkimas. Nustebę ir suturėję 
žadą klausė vargšai darbinin
kų atstovų pranešimų iš 27 ir 
28 d. rugsėjo š. m. Darbininkų 
Konferencijos Kaune.—Gerai 
būtų gyventi kad visa tai įvyk
tų—kalbėjo užsimąstę susirin
kusieji. Atsimindami kad Lie
tuvos laisvę taigi ir darbinin
kų gerovę gynė ir gina narsio
ji mūsų kareivija, susirinkę 
sveikino narsią lietuvių karei- 
viją, linkėdami ir toliau pa
sekmingai su priešais kovoti.

(Kauno “Darbininkas”)

Lietuvos Darbo Fede
racijos statutas yra Lietu
vos krikščionių darbinin
kų suvažiavime Kaune 
1919 m. rugsėjo mėn. 27-28 
dieną primtas ir Vidaus 
Reikalų ministerijoje Pi
liečių Apsaugos Departa
mente įregistruotas 1919 
m. spalių mėn. 17 dieną 
draugijų reestro 43 nume
riu.

LIETUVOS DARBO FEDE
RACIJOS STATUTAS.

1) Lietuvos Darbo Federaci
jos tikslas yra jungti visas 
Lietuvos krikščionių darbinin
kų organizacijas ir profesines 
sąjungas organizuotomis jėgo
mis savo medžiaginiam ir kul
tūriniam būviui pagerinti.

2) Lietuvos Darbo Federaci
ja dedasi į viso pasaulio Kri
kščioniškąjį darbininkų I n- 
ternacionalą.

3) Lietuvos Darbo Federa
ciją sudaro Lietuvių krikščio
nių darbininkų draugijos, or
ganizacijos ir profesinės są
jungos.

4) Lietuvos Darbo Federaci
jos nariu gali būti kiekviena 
darbininkų organizacija ar są
junga, pagal Nr. pareiškuA tai 
Liet. Darbo Federacijos Cent
ro Valdybai raštu ir sutikus 
pildyti "Federacijos ~suvažiavi
mų nutarimus ir mokėti nusta
tytą nario mokestį.

5) Skaitoma iš L. D. Fede
racijos išstojusiomis organiza
cijas ir sąjungas tuomet, kuo
met jos 1) nesilaiko Fede
racijos suvažiavimų pri
valomų nutarimų, 2) nemoka 
paskirto nario mokesnio.

Pastaba: Išstoju
sios organizacijos ar są
jungos vėl gali būti priim
tos, prisilaikant Nr. 4.

6) Lietuvos Darbo Federaci
jos veikimas apima visą Lietu
vą.

7) Liet. Darbo Federacijos 
buveinė Vilnius. Laiki
nai Kaunas.

8) Visuotini Lietuvos Darbo 
Federacijos darbininkų suva
žiavimai šaukiami kartą į me
tus Centro Valdybos. Kiek
vienas 50 narių krikščionių 
darbininkų organizacijų renka 
vieną atstovą, mažiau 50 ir-gį 
vieną.

9) Nepaprastuose atvejuose 
ir šiaip reikalui esant visi susi
važiavimai gali būti šaukiami 
kiekviename atvėjuje.

10) L. D. Federacijos suva
žiavimai nustato veikimo pa
matus, keičia Federacijos sta
tutą ir riša kitus klausimus, 
renka L. D. Federacijos Cent
ro Valdybą.

11) L. D. F. Centro Valdy
ba renkama iš 7 narių ir 3 kan
didatų vieniems metams.

12) Centro Valdybai duoda
ma kooptacijos teisė, tik ne
daugiau 3 narių.

13) L. D. F. Centro Valdy
ba pati pasiskirsto pareigomis.

14) Reikale Valdyba sudaro 
įvairiems klausimams rišti 
nuolatines ar laikinas sekcijas 
(Biurus).

15) Centro Valdyba turi sa
vo nuolatinį Informaciniai- 
Tarpininkaujantį Biurą.

16) Centro Valdyba vykdo 
visus susivažiavimo nutari-



■

MARGUMYNAI

KOKIU BUDU AŠ PAJAUNĖJAU.
(Monologas)

(Tipas, moterė apie 40 metų amžiaus. Apsirėdi- 
mas gali būt kaip norima. Išėjus scenoje linktelia galva 
publikai, tai į vienų šalį, tai į kitų. Erodo truputį ne- 
darūgi, lig kad reiktų galvoje vieno šulo.)
Sveiki būkit, visi, ponai ponios ir žmonės. Malonu man 

pas jumi atsilankius. Matau kad jūs viis gražūs. Jauni, se
ni ir suaugę.

Kitų syk ir aš buvau pasenėjus, visai sena, surukus, bet 
dabar keli metai atgal ir vėl pajaunėjau, žiūrėkit kokia da
bar aš graži, veideliai švelnūs, kakta išsitaisė, visa raudo
na kaip rožė, net aš pati pasidžiaugiu. Ar ne?.. (Pauža). Jūs 
visi tylit, matau kad man pavydit... O... aš daug vargo 
turėjau, pakol sugrįžau į jaunas dienas. Daug teko per- 

j leisti visokiij nesmagumų. Bet viskų užmiršau ir vėl jauna 
likau.

Gal, kaip kas ir nusistebės, pamųstys kaip aš pajaunė
jau. O aš atsakysiu, kad tai lengvu būdu priėjau.

Bet pirmiaus turbūt aš buvau negraži. Ir kaip aš pasi
dariau negraži nei pati nežinau. Jeigu būčia buvus iš pri
gimimo negraži, būt mano žmogus mane nevedęs sau už mo- 
terę. Žinau, kad jis mane labai mylėjo, ypač pirmose die
nose, kuomet mudu apsipačiavova. Bet tolyn, šaltyn, ir ga
lų gale pradėjo man prikaišioti, prišnekėti, kad aš pergreit 
pasenau, ir pasidariau negraži. Man buvo nemalonu tas klau
syti. Ypač nuo savo vyro, kurį aš taip myliu, o jis taip-pat 
pirmiaus manę mylėjo labai. O dabar sako pasenau... Ne
graži. .. Na ir daryk kų daręs, juk gyvas žmogus į žemę ne- 
Ivsi...

Žiūriuosi į veidrodį, ir aš pati matau kad sęstu; paau
siai žyla, veidai traukiasi, kakta raukiasi; ir ėmus verk 
įsirėmus, o vis vien senyn eini. Žinau, mergina tai niekad 
nepasęsta; iš 25 metų niekad neišeina, nors ir penkis kry
žiukus kaktoj turėtų, jinai vis tų pačių metų būva, iki už 
vyro išteka. O paskui tik laipsniškai jos puola metai... Bet 
moterei visai kas kitas. Ar ji daugiau, ar mažiau metų tu
rės, vienok jau ji ženota. Taip kaip aš dabar sveika. Bet 
metus amžiaus nereikia skaityti, ir nei vienai moteriai tas ne
privalo daryti. Moterė jeigu sęsta, o jos vyras nori, kad ji 
būtų jaunesnė, ji turi pajaunėti, taip kad kai aš dabar pa
dariau. Paklausykit sveiki, aš pasakysiu savo prietikius, kaip 
aš pajaunėjau. Bet mano vyras to norėjo.

Vienų kartų man mano žmogus sako: Klausyk pačiute. 
Sako — Labai stebiuosi ka dtaip greitai pasenai; pasižiūrėk 
tik; kakta suruko, veidai sublyško, barzda nutyso, lūpos išr 
purpo, net nemiel pažiūrėti; juk dar tavo amžiui per greit 
pasenti; kaip apsivedė va tik penki metai, o tuomet tu bu
vai tik 25 metų. Ar-gi taip greit dabar pasenai?.. — Aš ši
tų nutylėjau. Taip, kaip apsivedžiau buvau tik 25 metų... 
Bet kiek aš ištikro buvau, tai tik man vienai žinoti. Ar 
ne?..

Kų daryt. Pasenau, tai pasenau, bet reikia ieškoti bū
dų, kaip pajaunėti. Laikas bėga greitai. Mųsčiau vienų 
dienų, nieko nesumųsčiau, mųsčiau kitų dienų, taip-pat nie
ko. Nerandu nei jokio būdo, kaip galėčiau pajaunėti. Kas 
rytas prausiuosi, ir į šarmų pasidarius, ir į pieno išrūgas; 
kas-žin kas pasakė, būk silkių rašalas padaro švelnę burnų; 
tuoj parsinešiau ir tuoj nusiprausiau, pradėjo bumų veržti, 
peršėti, net rimti negalėjau. Bet kenčiau, kų darysiu, juk 
noriu pajaunėti. Ir vis kas sykis žiūriuosi į veidrodį, bet 
nieko nesimatau ar aš nors kiek einu jaunyn, ar ne. Rodos 
kad mano burna dar labiau pasenėjo. Sumaniau kitų būdų. 
Žinau kad yra tokios mosties ir miltelių, kuriais tepa ir bars
to burnų. Ant greitosios nueinu į miestų ir parsinešiau pu
sę tuzino visokių dėžučių. Nors man pirmu kartu tos dėžu
tės buvo čiupinėti, bet aš tuoj jas atidariau; o gi vaikine, 
visokių švelnių dulkelių; ir baltų ir rožinių, ir juodų; net 
prasidžiaugiau, va, sau mųstau, ir jau pasijaunisin. Tuo 
visų bumų išsitepiau su baltom dulkėm, veidus, kaktų, lū
pas, galų nosies, rožiniai; na o antakius, blakstienus juo
dai; taip ir plaukus kurie buvo balti nujuodinau. Iš teisy
bės daug jaunesnė pasidariau, net smagu ant širdies darėsi. 
Tik ir laukiu kada mano vyras pareis. Beje, dar pirm to pa
sipuošiau, kuom gražiau galėjau.

Sėdžiu ir laukiu. Mųstau, kaip mano vyras pamatęs iš 
manęs gėrėsis, džiaugsis, kad aš taip greitai pajaunėjau ir 
dabar labai graži esu.

Pareina ir vyras. Vos peržengė per slenkstį, ir atsako 
atgal: Nugi 
matau. — Aš, linksma, pasikraipydama ėjau artyn, sakau: 
— Meiluk, mat kad jau pajaunėjau. — Kibą — sako — iš 
proto išėjai, o ne pajaunėjai. Jau tokia lyčyna nei trioboj 
nelaikysiu. Eik! — sako — nusiprausk, nes kaip matai aš 
imsiu prausti. — Dar ketinau kų sakyti, bet jau nebuvo ka
da Niekad tokį piktų savo vyrų nemačiau. Ant paliepimo, 
greit viskų išpildžiau. Už valandėlės jau buvau nusiprau
sus, ir ėjau pasirodyti savo žmogui. Va, dabar — sako — 
kas kita Jeigu kasdien gerai nusipraustum ir švariai užsi
laikytum, nebūtum taip greit nė pasenus. Nuo šio sykio, 
pratinkis visuomet gražiai nusiprausti. Jei gali ir išsimau- 
dyk; nors jau nepajaunėsi, bet taip greit nei nesęsi. — Kų 
liepė, viskų pildau. Vyro turiu klausyt, nes jam prisiekiau 
paklusnybę.

IŠMINTIES SĖKLOS.
Nemeluok niekad, nes suter

ši savo gražų vardų.
Meluoti yra: paniekinti Su- 

tvertojų, o bijoti žmonių .
Žmogui, kiekvienam yra ge

riausiu liudytoju, tai sava sų- 
žinė.

Kas slepia savo klaidas, tai 
ženklu yra, kad niekad jų ne
nori pamesti.

Būk tylus kaip tu duodi, bet 
tuomet kalbėk kaip tau duo
da.

Kaip pirksi sau kas tau ne
reikalinga, tuomet parduodi 
sau reikalingiausių daiktų.

Išmintingas kai kuomet vis- 
kų užmiršta, bet savo klaidas 
ir gerus darbus niekad nepa
mirš.

Nelaimingu yra tas, kurs ir 
mano kad jis nelaimingu esųs.

Kūno skaistumas (dora) y- 
ra, kaip mylimiausis svetys, o 
sielos skaistumas, tai amžinu 
draugu.

PASITEISINO.
Šakių Dumblius buvo labai 

įpykęs ant Striupų Bekuprės, 
kuri kas rytas Dumbliui savo 
karvės šviežių pienų atnešda
vo. Mat Dumblius buvo aky
vas žmogus, tuo Bekuprės suk
tybes nutėmino, kad ji į pienų 
vandenio pildavo, kad pada
ryti sau didesnį uždarbį. Sy
kį, jau nebeiškęsdamas pasa
kė:

— Klausyk, Bekupre, ar tai 
pridera žmones taip apgaudi
nėti?

— Kas-gi mielasai vra?.. 
Kuom-gi nepasiganėdinate ?.. 
—Bekuprė paklausė.

— Patėmijau, kad tame pie
ne, kur tamista pardavoji, y- 
ra pusė vandenio maišyta. Ar
gi tai gražu savo prekėjus taip 
išnaudoti?..—Dumblius atvi
rai pasakė.

— Kaimyne, nesibark už tai 
ant manęs, žinau keno tai kal
tė ; atmenant kad vakar lijo, o 
žolė buvo šlapia, tad karvę 
kaip tik po lytui į ganyklų iš
leidau, tad užtai ir pienas pa- 
vandeniavo.—Švelniai pasitei
sino Bekuprė.

— Nors apgaudinėji, bet nė
ra pikta, kad taip gudriai mo
ki pasiteisinti.—Nusišypsojęs 
Dumblius užbaigė barnį.

sako — kas čia per ragana, pirmu kartu

Galas. 
VISUOTINAS TVANAS. 

(Senovės Lietuvių legenda)
Būk, dievaitis Perkūnas siuntė senį vėjų, kad jis patir

tų jūrių gilumų, nes ten būk, jūrių gilumoje buvo pasislėpęs 
vokiečių biesas (velnias). Perkūnas negalėdavo jį jūrių gi
lumoje nutrenkti, nes daugybė vandenio kliudydavo.

Tada, senis vėjas pasikvietė iš visų kraštų savo keturis 
sūnus, ir susistatęs iš keturių kraštų jūrių, sykiu pūstelėjo, 
o vanduo visas į orų išsiliejo, o jūrės tuščios pasiliko, ir tuo
met dievaitis Perkūnas sugavo vokiečių kipšų.

Vanduo išsiliejęs į orų, per keturias dešimtis dienų lijo, 
ir užliejo visų žemę.

Papasakojo senis Smilgių Girdžius.

IŠMINTIES IR PROTO 
PERLAI, 

šykštumas.
Šykštuolis niekuomet neturi 

geros širdies ant savo artimo, 
nes jei jis mato, kad artimui 
sekasi, tai jis iš šykštumo pa
vydi ir pyksta.

Šykštuolis krauna turtus, 
dažnai tie turtai būna neteisė
tai sukrauti, su skriauda arti
mo, bet tie turtai jam nesutei
kia nei kokių naudų, o tiktai 
baimę, kad nepražūtų turtai, o 
kai kada ir skausmų, kada tur
tus reikia apleisti.

Kada šykštuolis miršta, ta
da pradeda jo turtas gyvuoti. 
Ir atsitinka, kad, ar laimė 
kam papuola tuos turtus val
dyti, o dažniausiai dalybų peš
tynės.

Šykštuolis renk turtus, bet 
nežino kam; jis panašus yra 
į kiaulę, kuri tiktai po mirties 
atneša naudų (mėsa).

Šykštuolis gyvena kaip asi
las, kuris ant nugaros nešio
ja brangias prekes, o pats min
ta šiaudais.

Šykštuolio tik krepšys rie
bus, o šiaip viskas liesa (kū- 
da/: nuvargus siela, alkanas 
kūnas, apskurus šeimyna, ir 
pats vargais skundžias.

Šykštuoliui turtas daug dau
giau atneša rūpesčio, negu 
vargšui vargai. *

Ūkininkas trokšta lietaus ir 
užderėjimo javų, o šykštuolis 
gi lupikas, nori kad neužderė
tų, kad viskas pabrangtų, tuo
met jam pelnas didesnis.

DARBININKAS
PAAIŠKĖJO.

Slabadų Bepienius susitikęs 
savo dėdį pasigyrė kad jau ap- 
siveda Dėdis tai išgirdęs lyg 
neužsiganėdinęs pasakė:

— Tai jau ir vėl vienu žio
pliu daugiau.

— Kodėl dėdis tai sakai?— 
J?aklausė Pienius.

— Žinoma, tave skaitau 
žiopliu, kad apsivedi.

— Nugi, ir dėdis buvai ve
dęs?—Paklausė Pienius.

— O ar žinai kodėl aš buvau 
apsivedęs?.. Užklausė dėdis.

— Žingeidu būtų žinot?.. 
—Mandagiai paklausė.

— O dėl to, kad ir aš bu
vau žioplys.—Dėdis užbaigda
mas atsakė.

ŠARKA IR VARNA.
Pavasario metu, šarka links

mai šokinėjo miške po medžių 
šakas, ir vis kaž-kų savo pa- 
prastųja kalba čiauškėjo.

O varna, sėdi sau ant viršū
nės medžio, ir tyli, kaipir kų 
svarbaus mąstydama. Šarka- 
gi neiškentė varną nepašneki
nus, ir sako:

— Tai ko-gi tu poniute tyli? 
Argi tu man netiki, ką aš tau 
kalbu, arkų?..

— Et, nėra ko' tikėti kai- 
minkėle, nes kas mėgsta daug 
kalbėti, mažai pas tų teisybės 
rasime. — Atsakė varna.

Šarka susiprato per daug 
čiauškėjus, truputį užkaito su
gėdinta ir nulėkė toliau į girių.

Tiesa, kad yra tokių žmonių, 
kurie perdaag kalba, o patįs 
nesupranta apie ką.

PASTABA.
Seni metai jau praėjo 
Ir naujieji prasidėjo.

.Jonas Magdę pamylėjo
Ir jų vesti prižadėjo. 

Apkabinęs jų mylavo, 
Glamonėjo, pabučiavo;

Meilavosi kiek galėjo’, 
Naujų Metų vis linkėjo. 

Magdei tas labai patiko, 
Jono žmona būt sutiko.

Nedaug laiko nei praėjo, 
Jau poroje vaikštinėjo.

PAJIEŠKOJIMAI PADUOTI 
PER LIETUVIŲ PRE
KYBOS BENDROVĘ.

1. Antanas Grigaitis, Minai
čių kaimo, Pašušvės parapijos 
jieško savo brolių Baltramie
jaus ir Pranciškaus. Nori jiems 
pranešti, kad visi sveiki ir gy
vi. Antanas tarnauja Lietu
vos kariuomenėje jau šeši mė
nesiai.

2. Jonas Perminąs iš Pane
vėžio jieško sūnaus Vaclovo. 
Tėvas tarnauja Panevėžio ba- 
talijone Lietuvos kariuomenės. 
Visi sveiki ir gyvi. Motinai 
reikia pagalbos.

3. Aleksandras Kalesinskas 
iš Ramūnų kaimo, Punsko pa
rapijos, Suvalkų gubernijos 
jieško brolio Jono. Visi svei
ki ir gyvi. Aleksandras Lie
tuvos kariuomenėje nuo Kalė
dų.

4. Aleksandras Jasnauskas, 
Šiaulių apskričio viršininkas 
jieško seesrs Onos ir Anieškos 
ir brolio Jurgio.

6. Adelė Gustus iš Mažeikių 
pajieško Stepono Gustaus iš 
Chicagos. Tėvai gyvi. Pašal
pa laabi reikalinga. Tėvas 
mirtinai serga. Induota jai 40 
rublių.

7. Ona Šultaitė, Bažnytinė 
Gatvė No. Šiaulių miesto1 pa
jieško Juozo ir Prano Sulčių. 
Jie pirmiau gyveno Saline Co., 
Godford, Dl. Tėvai Veiksniuo
se mirė laike karės 1915 m. 
Albertina mirė 1916 m. Ženo- 
ta sesuo parvažiavo. Jos vy
ras mirė. Ji gyvena Telšiuo
se.

8. Jonas Martišauskas, Su
dargu parapijos, Beišgaliu so
dos, Šakių apskričio, Suvalkų 
rėdybos pajieško sūnaus Jur
gio, dukters Juditos Pranai
tienės, žento Petro ir brolio 
Nikodemo. Jie visi pirmiau 
gyveno Clevelande. Tėvai mi
rė, visi kiti sveiki.

9. Juozas Zaakitis, Ridikiš- 
kio sodžiaus. Eržvilko volas- 
ties, Tauragės apskričio pa
jieško* žento Juozo Lipšaičio. 
Visi gyvi ir sveiki. Prašo kad 
pargrįžtų. Gerai sekasi.

KLAUSYKITE.
Dvasinis 'badas tė

vynėje.

Nuo senai jau raginame 
savo skaitytojus užrašyti sa
viškiams Lietuvoje “Darbi
ninkų” arba kitų Amerikos 
lietuvių katalikiškų laikraš
tį. Lietuvoje žmonės ištroš
kę skaitymo, kenčia dvasinį 
badų. Kad jie veržiasi prie 
mokslo, tai aišku ir iš gau
namų laiškų. Daug desėtkų 
esame matę tų laiškų iš Lie
tuvos ir jie pusėtinai gerai 
parašyti, o buvo daug tokių 
laiškų, kurie geriau parašy
ti, negu amerikiečių kores
pondencijos. Palyginkime 
Lietuvos lietuvių ir Ameri
kos lietuvių sųlygas ir pro
gas mokintis ir lavintis, tai 
suprasime katrie labiau ver
žiasi prie mokslo skaitymo 
ir lavinimosi—ar Amerikos 
lietuviai ar Lietuvos lietu
viai.

Kokį dvasinį badų kenčia 
Lietuvos lietuviai kiekvie
nas supras iš šio laiško:

Gerbiamoji

“Aušrinės” Redakcija!

Širdingai maldaujam jus, 
gal galėtumėt kokį numerį 
savo laikraščio prisiųsti 

mums. Žinote, kaip pas mus 
dabar sunkūs laikai, bran
gumas neapsakomas viešpa
tauja, tų pinigų pas mus ne
apsakomas trūkumas. Jei
gu norėtum ir laikraštį užsi
prenumeruoti, tai negalima 
dėl to neapsakomo brangu
mo. Tai dažinoję jūsų ant
rašų kreipiamės su meldimu 
kad jūs sušelptūmėt mus ko
kiu keletu numerių savo lai
kraščio. Nors ir, senų jau pe
reitų metų atsiųskite. Tai 
mums vis bus naudinga, nes 
galėsim pasinaudoti ir pasi- 
lavinti. Neatmeskite mūsų 
meldimo, nepasigailėkite dėl 
mūsų moterų laikraščio, nes 
dar pas mus Lietuvoje nėra 
nei vieno moterų laikraščio 
leidžiama. Šiaip tai jau ran
dasi keletas laikraščių, bet 
daugumas neprieinami savo 
kaina.

PIRKITE LIETUVOS VALSTYBĖS BONUS, KAD
MŪSŲ TĖVYNĖ, IT TASAI LAIVAS AUDRŲ Iš
visų pusių daužomas, pasiektų laisvės
IR LAIMĖS KRAŠTO.

Su godone laukdamas lai
kraščių

Ant Dubickas.
Norkūnai.
12. XI. 19.

Lai Amerikos lietuviai sa
viškiams užprenumeruoja 
Amerikos katalikiškus lai
kraščius, arba lai užprenu
meruoja jiems Lietuvoje ei
nančius laikraščius. Iš 
mums žinomų Lietuvos lai
kraščiųgeriausi yra šie: 
“VIENYBĖ,” D. Vilniaus 

gatvė No. 34, Kaunas.
DARBININKAS,” Ožeš

kienės gatvė No. 3, 
Kaunas.

“LAISVĖ,” Ožeškienės ga
tvė No. 3, Kaunas.

Indėkite laiškų ir dvidole- 
rinę konvertan ir užregis
travę pasiųskite bile kuriam 
minėtų laikraščių, prašant 
už tuos pinigus siuntinėti 
jūsų giminei laikraštį. Ne
užmiršti čia paduoti adresų 
to, kuriam nori, kad eitų 
laikraštis.

Ant konverto teisingai pa- 
ravti žodį LITHUANIA.

Matyt Lietuvoje pasigen
da moterų laikraščio. Vir
šuje cituotas laiškas atsiųs
tas “Aušrinei.” Dabar tas 
laikraštis sustojo. Dabar ga
lima užprenumeruoti “Mo
terų Dirvą” 917 W. 33 St., 
Chicago, IU.

Nešykštaukie laiškų ir laik
raščių saviškiams Lietuvoje. 
Siųsdami žiūrėkite, kad tei
singai parašytumėte žodį 
Lithuania.

A. L. PILNŲJŲ BLAIVININ
KŲ SUSIVIENIJIMO 

VALDYBOS ADRESAI.
Dvasiškas Vadovas —

Kun. J. J. Jakaitis, 
41 Providence St, 

Worcester, Mass.
Pirmininkas —

Kun. P. Jnškaitis,
40 York St, 

Cambridge, Mass. 
Raiti Tii-nlūMi —

V. Bacevičius, 
St. Laurent College, 

Montreal, Canada.

Iždininkę —
V. Shea, 21 Acton St., 

Worcester, Mass.
Kasos Globėjai —

V. Damašas ir J. Bakšys.

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

His Eminence 
James Cardinal Gibbons,

Honorary President, 
Baltimore, Md. 

Kun. K. Urbanavičius, prez.
50 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass.
B. Vaškevičiutė, Vice prez.,

71 Warwiek St., 
Newark, N. J. 

Kun. A. Petraitis, Vice-prez.,
105 Main St., 

Athol, Mass.
V. Vaišnoras, kasierius, 

1514 Carson St.
Pittsburgh, Pa.

K. J. Krušinskas, sekret.,
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
Kun. F. Kemėšis, kasos globėjas,

381 Westminster Avė., 
Detroit, Mich. 

Grajauskas, kasos globėjas,
2016 Sarah St.,

Pittsburgh, Pa.

B.

J.

•VEMTO JONO EVANGELISTO 
PAAALPINES DRAUGU08 

VALDYBA 
80. BOSTON, MASS

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

So. Boeton, Mase.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

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

262 Fonrth St, Room 7.
U PROT. RAŠT. — G. Gedminas,

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

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

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

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

trečią nedėldienį kiekvieno mtoc- 
sio 2 XX) vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Kasa. Sekan
tis susirinkimas bus 18 d. sau
sio 1920 2 vai. po pietų.

MMBI Ml
A



Pasikalbėjimas Lietuvaitės 
su Paliokaite.

(Dialogas)

(Lietuvaitė pasirėdžiusį tau
tiškais rūbais stovi prie lango 
ir dainuoja):
Eik šenai graži mergaite, 
Plauk kraštan, pririšk laivelį, 
Mesk vilnis, apleiskie jūres, 
Paskalbesim valandėlę,

Ne, nenoriu tau tikėti, 
Nes nemoki tu mylėti.

Palioke. Dobra vaka
vę, panienka. Norėčia su 
Tamsta porą šlovę pakalbėti.

Lietuvaitė. Gorų, ge
rą. Ką naują atnešei.

P. Pocu sakai gerą, ar už
miršai po polsku.

L. Visai dar ne, bet mažai ir 
bemoku.

P. Ak ti Litvmka kaip tu 
stidu neturi. Taka mova už
miršti!

L. Koki čia gėda, jeigu aš 
savo būčiau užmiršusi, tai kas 
kita, bet už jūsų, tai jokios 
atsakomybės neturėsiu.

P. (suykus). Praud, na su- 
du ja tavęs neciangna za nosu, 
bet mokėti reikia mokėti, mo
va ėst epraša, nei za kvatiera 
užmokėti.

L. Kodėl taip supykai, mel
džiu sėstis kalbėsim rimtai, 
(patraukia kėdę).

P. (sėsdama). Greičiau pieš 
zdekni, negu su Litvinka pa
kalbėsi, aš buvau Vilnoj, Var- 
šavoj, Krakavoj, Liubline, aš 
všendzie buvau, o kur tu?

L. O aš ir už Wšendzės bu
vau. Bet kaip manai kuri kal
ba yra gražesnė.

P. (pašokdama). Moji mo
ji, polska dešimts kartę lad- 
neiša.

L. Nesikarščiuok taip, tau 
tavo, man mano. Kiekvienam 
yna sava brangi koki ji nebū
tą.

P. (traukdamosi atgal). Jau 
ne jau ne, naša mova polska 
gražiausia o jūsą bjauriausia.

L. (rimtai). Kodėl taip.
P. O tak tak, polski litvinu 

nemėgsta ir nori juos suniščyt.
L. Ir už ką taip pasmerki.
P. Žinai co, mūsą Piderews- 

kis sako. Sako, kad litvini ne 
katolikai, na šventi klieba mū
vi že duona.

L. (juokiasi). Ištikrųją jū
sų Paderewskio galva ne ko
pūstas, protas ne košė, bet ma
tai vyras senyn ir išsikraustė 
iš labonės.

P. Co co ti kalbi, nerazume, 
kas tai yra labonė. Bet, bet 
taki človiekas dar ir kompozi
torius, trudna surasti tokį.

L. Ką jis tokio sukampana- 
vo ? Norėčia žinoti.

P. (ištiesdama). Polski Him
ną (mojuoja ranka), taki lad- 
ni, taki puiki, net reikia dy- 
vytis.

L. Padainuok man, norėčiau 
išgirsti kokia jo gaida.

P. (išdidžiai). Tak, tak. 
kaip ja raspievam, tu pradėsi 
verkti.

L. Dainuok, dainuok, maty 
siu gal aš ir išlaikysiu nevei
kus.

P. (atsikosėjus pradeda dai- • 
nuoti. Gaida kaip “Ant kraš-1 
to marės'’).

Jak jest dalieku, 
Tam gwiazd’ svetlani,
Tši ražu dalei, 
Jest moji kokani,

Pienkna Lietvinka, 
Jego atmovila, 
I moja serca 
Jak kijem zabila.

P. Na co, ar ne pienkna?
L. Še tau ir Paderewskis, 

net nežinojo kaip gaida pada
ryti,—iš lietuvią pasivogė.

P. (mojuodama ranka). Jak 
to iš lietuvią, jak to iš lietu
vią? Ak tie litvini visuomet 
ieško zakabą.

L. Čia ne priekabės, bet mū
są dainos gaida.

P. Padainuok svoja. maty
siu kokios dainos gaidą mes 
turime.

L. (Dainuoja ant marės 
krašto).

P. Padainuok ješče jedna, 
mažum jūs iš palioką pavogėt.

L. Su mielu noru. (Dainuoja. 
Gaida kaip “Kaip-gi gražus, 
gražus žolyną darželis”).

Aš lietuvaitė,

graži mergaitė, 
Skaisti ir balta, 

širdis nekalta, 
Rūteles skinsiu, 

vainiką pinsiu, 
Plaukus šukuosiu, 

galvą papuošiu.
L. Turit tokią gaidą?
P. Gaida jūsą, bet, bet ko

dėl nesakei, (ta pačia gaida): 
Aš paliokaite, 

pienkna mergina, 
Juodbruvė, balta, 

Serca nevina, 
Renei pomija, 

Šukuoji vlosi, 
I benda biela, 

Gemba i nosi.
P. Na co, ar ne taki pat kaip 

jūsą?
L. Tokia tavo giesmė, tik 

Varšavoj dainuoti, o ne Vil
niuj.

P. (supykus bėga prie du
rą). Co co do Varšavai, do 
Varšavai, mūsų Vilnis mūsų 
Vilnis, i tak.

L. Ne jūsą Vilnius, nors jūs 
jo ir labai norit—negausit.

P. (atgal Lėgaama). Gau
sim, gausim. Cala Litva ben- 
dzie naša.

L. (pašiepdama). Saugoki
tės, daug norėsit, kad nelik
toj veršio uodega.

P. Co? Uodega? Uogon. 
za uogonu jak zlapniam, cali 
verši vicongnem.

L. Bet jeigu uodega trūktą, 
kas tada būtą ?

P. O tas, veršis polieci do 
lasu, polskimi uogon zastavi.

L. (juokiasi). Ką aš ir sa
kiau, kad jūs norėdami visos 
Lietuvos, gausit tik uodegą.

P. (bėgėdama prie durą). Do- 
vidzienia, dovidzienia, neno
riu viencai su tavim kalbėti.

L. (vydamosi paliokę). Mel
džiu palaukti, pasakyk su ko
kiais reikalais buvai atėjusi.

P. A, minie zlosči ima, jut- 
ru važiuosiu į svoja oičizną, 
moji papa serga.

L. O kas jam yra.
P. Moja papa zavše sakyda

vo, kad naša polsči bus tokia 
plati, od moža do moža, ir ma
tydamas, kad jo žodžiai zgi- 
nie,—susirgo.

L. Ir aš taip sakiau, kad ne 
tik jūsą svajonė prapuola, bet 
saugokit, kad nors savo oičiz- 
nos neprarastumėte svetimo 
benorėdami.

P. Tikiu tau gal ir neklysti 
taip kalbėdama, nes mūsą 
markės baigia smukti iki že
miausio stopnio. Strošna, kad 
tik mūsą oičizna nesusmuktą.

L. Dieve, padėk, kad taip 
atsitiktą, nes jūs to ir ieškot. 

(Uždanga)
U. Gudienė.

DIEVE LIETUVĄ GINK.

Dieve, vargingąją
Ir nelaimingąją 

Lietuvą gink!
Vargšei užsnūdusiai, 
Vėlai pabudusiai 

Laimę gamink!
Mokslu dabinama,
Meile gaivinama 

Lai vėl gyva,
Auga ramybėje,
Kįla šviesybėje
Mūs’ Lietuva!

A. Jakštas.

GREIT BĖGA LAIKAS.

Greit bėga paikas
Jaunystės laikas—
Vienodas saikas 

Visiems, visiems...
Kas viena diena—
Kita naujiena:
Čia grėbiam

Čia žiema švyst!
Ramina žmones
Sapnai, svajonės,
Bet be malonės 

Dildo jas laikas...
Vos tik nušvito—
Tuojau suvyto;
Ir lauki kito

Smagumo vėl!
Greit bėga paikas
Jaunystės laikas;
Naudokis, sveikas, 

Tik... atsargiai!
L. Gira.

DAINA

(Atsiųsta P. Pukui į Phila
delphia, Pa. iš Troškūnų p., 
Panevėžio apskr. Atsiuntė jam 
sesuo Zofija, primindama: 
“Nemanykite, kad mūsą pa
čią išmislyta. Mes tuos var
gus išnešėm, iš savo vargą nu- 
pynėm dainą ir dainuojam. 
Dabar perduodam jums, bro
liai, lietuvaičių dainą. Kad 
mes visas karią dainas surašy
tume, tai per savaitę neper- 
skaitytūmėt.”).-

Paklausykit broliai, 
Trumpi mano žodžiai. 
Ką aš parašysiu 
Imkit širdin rodžiai. 
Broleliai lietuviai 
Ant manęs nepykit, 
Ką ašai rašysiu 
Rodžiai klausykit. 
Tėvynė mūsų, 
Brangi Lietuva, 
Dabar po valdžia 
Vokiečių kliuvo. 
Liūdna dėl mūsą 
Šioj valandėlėj, 
Kai jie rūstina 
Mūsą motinėlę. 
Šiandie ar matom 
Dega ulyčios, 
Liko be varpij 
Mūsą bažnyčios. 
Tylėjo varpai, 
Negrojo vargonai, 
Buvom nuliūdę 
Prasti ir ponai. 
Mes troškūniečiai 
Daug vargo matėm, 
Zėdnas prie grįčios 
Okopus kasėm. 
Kaip tik Ūmėnai 
Degti pradėjo 
Visi nuliūdę 
Rankas turėjom. 
Granatos trūksta, 
Net žemė dreba, 
Žmonės iš baimės 
Labai nustebo. 
Rusą kareiviai 
Mumis paliko. 
Tuojaus vokiečiai 
Pas mus atvyko. 
Prijojo dvarai, 
Pilnos ūlyčios, 
Nebeparėjo 
Klojimai, grįčios. 
Kurie turėjo 
Šiaudą ar šieno 
Sumynė arkliai 
Kožno kiekvieno. 
Kareiviai ėmė, 
Ką tiktai gavo, 
O kas ją prašės, 
Kardais mojavo. 
Ėjo per grįčias, 
Viską kravojo, 
Vaikeliai verkė, 
Motynos bijojo. 
Ant Dvinsko grūdos 
Kaip didis šturmas. 
Ant mūsą lauką 
Liko tik purvas. 
Tenai juos rusai 
Plačiai užstojo. 
Didžią daugybę 
Vokiečių klojo. 
Katrie sugrįžo 
Pas mus gyveno, 
Kas tik papuolė 
Viską gabeno— 
Vištas, kiaušinius, 
Sviestą ir pieną, 
Ėjo per grįčias 
Jie kožną dieną. 
Ėjo per gurbus 
Jie kožną dieną, 
Mums tepaliko 
Karvytę vieną. 
Ateina žiema 
Žmonės dejuoja, 
Neturi malkų 
Nėr kuo važiuoja. 
Padarė vargus 
Neapsakytus. 
Paėmė arklius 
Ir pakinkytus. 
O kiek čia liko 
Mažą vaikelių, 
Katrie neteko 
Savo tėvelių. 
Kasdien jie Šaukia: 
“Tėveliai mūsą.” 
O jie jau guli 
Nuo kulką prūsą. 
Kada bus galas 
Tik žino Dievas. 
Laukai nesėti, 
Nepjautos pievos. 
Sunkūs tie laikai 
Dabar dėl mūsą 
Pažinkim visi 
Mes rankas prūsą. 
Mums bloga buvo 
Kai valdė rusas. 
Dabar gyvenam. 
Valgom be druskos. 
Suspaudė mumis 
Taip didis vargas

DARBININKAS

Ne be pažįstam 
Kas do ketvergas. 
Ateina linksmos 
Šventos Kalėdos, 
Atein dėl mūsą 
Vargai ir bėdos. 
Senybės laikai, 
Kur pasidėjo, 
Arkliai pakinkiai 
Mandrūs žvangėjo. 
Šilkinės skaros, 
Juodi žiponai. 
Nebenešioja 
Gražiaus ir ponai. 
Kiti jau sakė, 
Kad Dievo nesą 
Pėtnyčioms valgė 
Sviestą ir mėsą. 
Priėjo dabar 
Ir tos dienelės 
Duok, Dieve, bulvių. 
Ir tik duonelės. 
Čia tai teisybė 
Tikra, ne melas, 
šitos dainelės 
Dabar jau galas.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DRAUGIJOMS.

Amerikos Lietuvią Rymo 
Katalikų Federacija yra vir
šiausia lietuvią kataliką orga
nizacija Amerikoje. Jinai va
dovauja kultūriniame ir poli
tiniame darbe, kuris varomas 
mūsų visuomenės ir tautos 
naudai. Federacija kviečia tal
kon visas lietuvių katalikiškas 
organizeijas ir draugijas Ame
rikoje.

Jau pusė Amerikos lietuvią 
katalikiškos visuomenės prie 
Federacijos priklauso. Kad 
svarbus kultūros ir politikos 
darbas geriau nusisektoj ir 
gausius vaisius išduotą, reikia 
kad visi Amerikos lietuviai 
katalikai tuojaus prie Federa
cijos prisidėtą.

Draugijos įstojančios į Fe
deraciją moka po 6c. į metus į 
Federacijos iždą. Tie pinigai 
išleidžiami Federacijos Sekre- 
torijato Raštinės užlaikymui ir 
varymui platesnės agitacijos 
už Federacijos reikalus.

Draugijos prigulinčios prie 
Federacijos sudaro savo kolo
nijose iš draugijų atstovą vie
tinius centrus, vadinamus 
“Kataliką Vienybėmis,” ku
li os renka atstovus į Federa
cijos Tarybą, augščiausią A- 
merikos lietuviij kataliką po
litinę įstaigą. Federacijos Ta
ryba du-syk į metus laikys sa
vo suvažiavimus, kuriuose 
svarstys mūsą tautos ir visuo
menės kultūrinius ir politinius 
reikalus. Federacijos Taryba 
turi susidaryti iš žmonią ats
tovą, renkamą pačių žmonią. 
Mūsų įstaigos Amerikoje pri
valo būtą pačią žmonių per ją 
atstovus vedamos ir kontro
liuojamos. Federacija ir jos 
Taryba yra perdėm demokra
tinė krikščionių lietuvią orga
nizacija.

Visos draugijos yra kviečia
mos tuojaus prie Federacijos 
prisidėti ir bendrai varyti gra
žų ir svarbą Lietuvos naudai 
darbą.

Laukti toliaus nebegalime, 
todėl lietuviai katalikai riški- 
mės į vienybę.

A. L. R. K. Fed. Sekre- 
torijatas,

381 Westminster Avė., 
Detroit, Mich.

PRANEŠIMAS.
L. V. Connecticut Apskričio 

suvažiavimas bus vasario 1 d. 
1:30 vai. po piet šv. Juozapo 
par. svetainėje, 49 Congress 
Avė., Waterbury, Conn. Ger
biamos kuopos atsiąskit kuo- 
daugiausiai delegatą, nes bus 
metinis susivažiavimas. Kaip 
paprastai ant metinio susiva
žiavimo renkasi valdyba.

Pirm. B. P. Gauronskas.

AR TAMSTA GAVAI 
*MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes jau išsiuntėm lai
šką, kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B-vfi
120 TREMONT STREET 

ROOM • 
BOSTON. :: MASS.

TAIP GI ŠVENTĖ KALĖ
DAS...

(Tikras atsitikimas)
Daug girdėjau kalbant, o 

dar daugiaus skaičiau apie 
tautiškas parapijas ir ją “kle
bonus.” Nors faktais daro- 
dyta, bet gilumoj’ širdies daug 
kartą nesinorėdavo tikėti, kad 
būtą tokią tamsią žmonią, ku
rie visokiems perėjūnams, be
moksliams, valkatoms, tautos 
išmatoms, doros bankrotams, 
pasivadinusiems save “tau
tiškais kunigais,” duotūsi taip 
save suvedžioti ir išnaudoti. 
Tą mano netikėjimą pertikri
no liūdnas atsitikimas, kurį 
patsai mačiau.

Kalėdose, po Bemelią arba 
Piemenėlią Mišią šv. skubi- 
naus namon. Pakelyje turė
jau pereiti “tautišką kirku- 
žę,” kurios dvyliktu “klebo
nu” buvo vienas buvusią vel
nią kupčiaus špitolninkas Š. 
Pamatęs kirkužės duris pravi
ras, kaipo korespondentas 
užėjau.

Įėjęs vidun radau apie 20 
moterą ir apie tuziną vyrą su
sispietusią aplink didelį smilk
stantį anglinį pečią, o špitol
ninkas laikė “mišias” su asis- 
ta... Pirmuoju jo asistenu bu
vo patsai velnią kupčius, o 
antruoju, tai jo “klierikas” 
R. Kadangi gana šaltokai 
buvo, tad ir aš įsprudau ar
čiaus pečiaus, nors rūkstantis 
iš jo kartūs dūmai erzino nosį 
ir gerklę.

Celebransas tarpe asistentij 
augštai iškeltomis rankomis 
kažką pusbalsiai neva lotyniš
kai murmėjo. Neilgai trukus 
pradėjo “komuniją” dalyti, o 
pirmasis asistentas tuojaus po 
“komunijai” kažką davinėjo 
gerti iš stiklo panašaus į kieli- 
ką; atrodė lyg kad kokį “sy- 
rup’ą”, nes atsitarukdamos 
nuo krotą moterėlės skaniai 
laižėsi, o vyrai buvo susirau
kę, iš ko galima buvo spręsti 
kad to “štofo” būta saldaus 
ir visai be “kick’o.”

Po “komunijos” celebran
sas atsisukęs į altorią vėl iš lo
tyniškos labai garsiai užgiedo
jo: “O remkis!” Net persigan- 
dau! Ir kad ne siena, į kurią 
atsirėmiau, būčiau parvirtęs, 
nes maniau, kad kuris asisten
tą nuo čiadų ir dūmą apalpo 
ir virsta, o celebransas liepia 
jam remtis kur nors į sieną. 
Bet paskui kaip vėl lotyniškai 
pradėjo toliaus tęsti: Tur-tur- 
tur — tar-tar-tar — mur-mur- 
mur — bar-bar-bar — trakšt- 
trakšt, tai tiktai supratau, 
kad tai celebransas “maldą” 
gieda... Pamaniau sau, koks 
jau mokslas, toks ir “lotyniš
kas giedojimas.” Tuotarpu pa
gal pečią apalpo viena mote
rėlė, gal nuo karčią anglinią 
dūmą, o gal tas skystimėlis po 
“komunijos” susuke pilvą... 
na vargšė ir išvirto. Apie pe
čią pasidarė sujudimas. Aš 
dėl visko pasitraukiau arčiau 
durą, nors gana šalta buvo. 
Antrasis asistentas, “klieri
kas” R., palikęs altorią su 
krapilu ir stikliniu kieliku, ku
riame dar buvo likę nuo “ko
munijos” pasileido pas pečią. 
Netyčiomis kažkas stuktelėjo 
jam į alkūnę ir išliejo visą li
kusį stikle “štofą” vienam ko- 
mitetninkui už kalnieriaus.Ta- 
sai atsisukęs pradėjo “klieri
ką” barti, tas jį pastūmė, kad 
leistą koveikiausiai prie apal- 
pusios. Komitetninkas už ši
tą įžeidimą smarkiai užsirūs
tino ir kadangi buvo diktas 
vyras tuojaus pradėjo “klieri
ką” šventinti. Aš matydamas 
kad čia gali būti riestai kal
tam ir nekaltam smukau per 
duris. Tarpduryje dar girdė
jau celebransą baigiant giedo
ti gana jau sumišusiu balsu: 
Per ką sukelia... Šventinamas 
‘klierikutis” dar gana storu 

drebančiu balsu atsakė: Amen. 
Kaip ten tos “tautiškos Kalė
dą pamaldos” užsibaigė nebe
mačiau nei girdėjau. Tik už 
kelią dienų teko patirti, kad 
“klierikas” po švenčių nebe
grįš į seminariją...

Pasijutęs su sveiku kailiu 
tyrame ore, sparčiu žingsniu 
pasileidau namą link.

Kuomet jau sėdėjau savo šil- 
tame-švariame kambaryje, pa

3
rėmęs aut rankos sunkią nuo 
įvairią minčių galvą, o su ki
ta šluoščiau ašaras riedančias 
iš po blakstienų. Atsidusau iš 
gilumos širdies ir tariau: Die
ve Brangus, kadagi tamsybių 
debesiai išsisklaidys nuo mū
są nelaimingos tautos ir kada 
nubyrės išgamą šašai nuo jos 
nuvarginto kūno?.. Užsimą- 
ščiau... Šiluma ir sunkios 
mintys galvoje įveikė... Taip 
ir užsnūdau...

M Parvalkietis.

KAIP KOVOJA ŽEMAIČIAI.
Feljetonėlis.

drąsuolio žemaičio gudrumo. 
Bėgančią taip pat pasiliko 
pėdsakis krauju nušlakstytas. 
Drąsuoliui žemaičiui to dar ne
užteko. Jis karžygiškai vijo 
bėgantį būrį ir be paliovos šau
dydamas privertė bėgti kelis 
varstus nuo tos vietos. Rodos 
tik iš ryto legioninkai išdrįso 
ateit pasiimti nelaimingąją, 
bet jau karžygio ten neberado.

Ooo.

Kovoti vienam prieš vieną, 
penkiem prieš penkis ir tt. pu
siausviro — paprastas reiški
nys. Bet kovoti vienam prieš 
keturiasdešimtis — nepapras
ta ir negirdėta. Kad tokią 
faktą nebūtą, niekam nė į gal
vą neateitą, kad taip gali 
būti, bet kad jų yra, ir nieks 
neatsiliepia — reikia gailėti.

Štai prieš savaitę ar prieš 
dvi, Utenos komendantas pa
siuntė į vienkiemį, netoli Vai- 
šiškią bažnytkaimio, du karei
viu sargybos. Vienas jų bu
vo žemaitis.

Šventai eidami savo parei
gas, kareiviai budėjo ir nė va
landėlės neužsnūsdami, lyg 
kad laukė kažko nepaprasto.

Vakaras buvo tylus. Dangus 
apniauktas debesių, dar dau
giau vertė kareivius susimą
styti. Tik štai staiga pradėjo 
baidyt į visus langus, kur sė
dėjo prie mažutės lemputės 
mūsų kareiviai. Pro visus lan
gus prie stiklų pasirodė gal
vos lenkiškomis kepurėmis. 
Toks reginys turėjo amžinai 
nugąsdinti kareivius. Bet jie 
nenusigando. Akies mirksniu 
kareiviai užpūtė lemputę ir 
puolė žemėn. Rodos, net pri
tyrusiam karvedžiui reiktą pa
galvot kas daryt, o žemaitis 
nė minutėlės negalvojo. Jis, 
susirinkęs visus savo ir drau
go ginklus tamsoj spruko pro 
duris ir kopė tiesiog ant auk
što. Legioninkai neulaukdami 
pasipriešinimo, lindo į vidų ir, 
besišvaisty darni lemputėmis, 
susikimšo visi į prieangį. Drą
suolis žemaitis nieko nelauk
damas, sviedė nuo aukšto gra
natą žemyn, kuri visai nelauk
ta pasveikino legioninkus. Per
sigandę legioninkai metėsi at
gal pro duris, o likusieji lauke 
dar norėjo įeit “apsišildyt” į 
vidų. Taip tamsumoj stumdė
si ties durimis iš lauko. Drą
suolis žemaitis vėl, nužiūrėjęs, 
kur daugiausia trukšmo, svie
dė antrą granatą, kuri galuti
nai pergąsdino legioninks. Me
tėsi bėgti. Bet mažai jau ją 
tebėgo. Didesnė pusė krito nuo

(Paskelbimas)
TAIP AIŠKU,—AR GI NE?
Aišku, jog kiekviena maši

na turi būt užlaikoma švariai 
kitai ji kuomet nors sustos. 
Jei valai savo automobilius rū
pestingai, neturi pamiršti, kad 
tavo pilvas taip-gi mašina.Tri- 
nerio Amerikinis Eliksiras iš 
Kartaus Vyno yra geriausia 
valymui vaistas. Nevirškini
mas, užkietėjimas, gazai, gal
vos skaudėjimas, nemiga,—vi
sa tai pranyks kaip veik žar
nos bus išvailytos. Ne stebė-. 
tina, kad tiek daug tūkstan
čių žmonią užsiganėdinę Tri
nerio vaistais. Mr. Martin 
Netry, P. O. B. 71, Oakley, * 
Mieli., rašė mums 6 d. gruod. 
“Aš vartoju jūsą puiku Ame
rikinį Eliksirą iš Kartaus Vy
no jau nuo kelią metą ir esu 
visai patenkintas juoju lygiai 
kaip ir Trinerio Linimentu, 
kurs yra labai pagirtina, nes 
labai geras ypač sustengu
siems muskulams.” Pas savo 
aptiekininką rasi visas Trine
rio gyduoles, atilankyk pa jį. 
— Joseph Triner Company, 
1333-43 S. Ashland Avė., Chi
cago, III.

(Copyright, 1919, by Joseph 
Triner Company)

Sutaupink pinigus. Tik ką išė
jo iš spaudos nauja knygelė “Da- r. 
kfaras Namuose.”

Aprašo visokias vaistiškas žo
les, šaknis, žiedus ir t.t. Nuo 
kokios ligos ir kaip jos yra varto
jamos su lotiniškais užvardiji- 
mais, tąįę>, kad kiekvienas galės 
nusipirkti bile aptiekoje arba pas 
mane. Be to yra daugelis gerą 
receptą visokią slaptybią ir gerą 
pamokinimą. Kad už vieną re
ceptą daktarui reikėtą mokėti ko
ki $5 00 o čia gausite 350 receptą 
už $1.00.
M. Zukaitis,

451 Hudson Avė., 
Rochester, N. Y.

“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotinį

VLADA JAU
37 Jefferson St., Cambridge, Mass.

Taip-gi pas jį galite užsirašyti • 
ir atnaujinti laikraštį “Darbinin
ką,” nusipirkti įvairią dvasišką 
ir svietišku knygą,. įduoti visokius 
spaudos darbus ir t.t.

Gurklianiškis. 
NEUŽGĘS...

Neužgęs man žvaigždė toly ant dangaus, 
Bet žibės prieš manę per tamsias naktis; 
Neužgęs žvaigždelė nors vargai ir spaus, 
Nuo josios spindulio veidas vėl prašvys.

Nenuvys žiedeliai tų gėlių blaivių, 
Bet visa pilnybe aiškiai sužydės.
Galėsiu sau pinti vainikus iš jų
Ir glausti su meile juosius prie širdies.—

, * * T

— Neužmirš mergelė—ji manę gaivins, 
Nor gyvens toliausia,—ji manę minės; 
Paguosti paguodos spinduliu atmins, 
Tarp pasaulio audrų man irtis padės.

Ben-Hur
ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.

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

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

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

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

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

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

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

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

būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk
ti.

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par
siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money order’iu



LAWRENCE, MASS.
Lietuvos Misija. Lietuvos 

Bonai.
Lietuviai katalikai gan rū-

'-7 « j** •

DARBININKAS

Kiną iš So. Boston’o utarnlnkals, ket
vertais ir suimtomis. Leidžia Am. Lie- 

Rymo-Katalikią Šv. Juozapo Dar- 
Meiiiktf Sąjunga.

liūdimo. Jis verkiąs, kad jam 
pastota kelias veikti. Jis pa
tarė susirinkusiems elgtis šia
me kaip kas išmano. Pažiū
rėkime, ką padarė tautininkai

“DARBININKAS” 
(The Wqrker) 

The Lithuanlan tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joteph’t Lithuan- 
tau R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:

Yearly....................................................$4.00
B<$ton and suburbs........................... $5.00
Foreign countries yearly.................$5.00

“Entered as second-class mater Sept 
22/1915 at the post offlce at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879.”

KURIU ALGOS TURI 
BŪT KELIAMOS.

Garsusis ekonomistas ir 
mokslavyris Ryan, kataliku 
universiteto profesorius,pri
pažįsta, jog didžiumos Suv. 
Valstiją darbininką algos 
yra žemiau gyvenamosios. 
Be abejonės jis yra priėjęs 
prie geriausią galimą šalti- 
uių to klausimo ištyrimui.

Yr.. dar vienas nurody
mas, kad didžiumos darbi
ninkų algos yra žemiau gy
venamosios. Suv. Valstiją 
vaikų biuras septvniuose 
miestuose tyrinėjo vaikų 
sveikatos stovį. Buvo apžiū
rėta tuose miestuose 2^.000 
vaikų. Pasirodė, jog didžiu
mos tų vaikų tėvų uždarbis 
jrra mažesnis, negu reika- 
fingas žmoniškam pragyve
nimui.

Dausmelniai turi liautis 
reikalavę augštesnių algų, o 
valdžia turi žiūrėti, kad vi
siems darbininkams būtų 
<žtikrinta gyvenamoji alga.

KADA BAIGSIS PASKO- 
LOS KAMPANIJA.r* ____

Gal kai kam šis klausimas 
kristų išrodo. Iš teisybės, 
juk paskola vos prasidėjo. 
Bet juk reikėtų, kad pinigai 
būtu sukelti kuogreičiausia. 
Dabar New Yorke ofisai pa
imti, darbininkai dirba. Tas 
viskas neuždyką atseina. 
Juo ilgiau paskolos kampa
nija užsitęs, juo to darbo iš
laidos bus didesnės. Atmos
fera paskolai biauri. Srovi
niai, partiniai ginčai užsi- 
vąrinėjimai nesumažėjo. 
Tautininkų užsivarinėjimai 
ant kunigų, jų atnaujintos 
atakos prieš Mastauska. Bo
stono ir LawTenee’o tauti- 
Uinkų pasielgimai misijai 
atvykus, sugadino susidary
mu entuziastiško minių ūpo, 
atvykus senai lauktai Lietu
vos Valstybės misijai.

Ar misija ir tikrieji tėvy
nainiai įstengs išgelbėti si- 
tuaciją. Teisybė misijos 
padėjimas sunkus. Ji turi 
plaukti tarp Scylos ir Cha- 
rlbdos.

Vienas svarbiųjų dalykų, 
kg misija privalo be atidė
liojimo padaryti, yra tai pa
skelbti apie ištikimybę Ma- 

ko, dėl kurio dūksta 
ininkai ir per čielus'me- 

tus baidė juomi Amerikos 
lietuvių visuomenę. Misijos 
pareiškimas apie Mastauską 
nuramins tautininkus ir 
tuos katalikus kurie patikė
jų tautininkams ir įsivaizdi
na. Mastauską baubu.

N. B. Šito reikalavimo ne
sijausime statę iki misija 
neprabils.

Savo veido prakaite val
gysi duoną.

Kaip pasekmė priguli 
priežasčiai kuri jai davė 
prhdžią, taip pat darbo vai- 
sras priguli tam kas padirbo 
darbą. (Leonas XIII).

Jei kas nenori dirbti, lai 
ir nevalgo.

Kiekvienam suirt? jo nuo- 
r*hn| ir padirbto darbo.

pestingai rūpinos Lietuvos Mi- gavę vadžias į savo Ta.nka.s- 
sijos pasitikimu ir Boną par-' Jie rengė Misijos priėmimą- 
davimu. Tik, deja, jie yral . _r x ,. . .
perdaug trukdomi. Trukdyto-1. .Met? kunigas
jais gi yra Sos kolonijos tan-lb^yęįoj ragmo katalikus pn- 
tininkai. Esame priversti tą į slį‘ “lslJos P™™™?; 
teisybę panešti visuomenei. L Paslg'rd«. J?8 P»-

temimuose tautininkai nepar- 
Dar Lietuvos Misijai tebe-, darinės Boną.

plaukiant vandenynu,jau Law- 
rence’o katalikai su kun. P. 
Virmausku priešakyje ėmėsi 
ruoštis ir rinkt būdus iškilmin
giausiam ir naudingiausiam L. 
Misijos priėmimui čionai Di
džiausiu ją rūpesčiu buvo su
traukti kodaugiausiai Lietu
vai prietelią ir pinigą.

Norėdamas tame darbe tar
tis išvien su tautininkais, kun. 
Virmauskis telefonavo vienam 
įtekmingam tautininkui. Jo 
nebūta namie. Palikta jam žo
dis ir gauta pažadas ant jo at
sakyti. Atsakymo tame ne
gaudamas kunigas telefonavo 
kitam Lawrence’o tautininką 
vadui J. S. Šisai pripažino už 
reikalą ką nors veikti tame. 
Turėsią tą vakarą Neprigul- 
mybės Fondo susirinkimą ir 
dalykus aptarę, pranešę.

Kunigas negavęs tame nuo 
tautininką jokio atsakymo, 
pranešė visą dalyką Tautos 
Fondo skyriui. T. F. paėmė 
dalyką į savo rankas. Sušau
kė susirinkimą, parašė kvieti
mą ir pasiuntė du vyru į Ne- 
prigulmybės Fondą kviesti Ne- 
prigulmybės Fondą ir visus 
tautininkus dėtis su katalikais 
ir veikti išvieno misijos priė
mime ir boną pardavime. N. F. 
pirmininkas pažadėjo T. Fon
do atstovams vėliau kada duo
ti ant to atsakymą.

Atvykus misijai į New Yor- 
ką, o tautininkams neduodant 
atsakymo, T. F. skyrius su 
kunigu nutarė sušaukti Law- 
rence’o lietuvią mass-susirin- 
kimą, kuris ir įvyko nedėlios 
vakare, šv. Pranciškaus sve
tainėje, 28 d. gruodžio, 1919.

Tame mass-mitinge buvo 
žmonią arti pilnio parapijinė 
svetainė ir misijos priėmimo 
dalykai viešai svarstyta. Po 
paaiškinimo, kad Misiją rei
kia Lawrence priimti koiškil- 
mingiausiai galima ir tuomi 
Lietuvos vardą iškelti ir išpu- 
blikuoti. Nutarta pasitikt Mi
sija ir jei galima — oficialiai. 
Nutarta surengti pėtnyčioj po 
pietą riešą vakarienę, kurioj 
dalyvautą bent didžioji dalis 
Lawrence’o lietuvią (daug dir- 
bturią nedirba) ir kiek sve- 
timtaučią. Vakare pėtnyčioje 
turėti Misijos prakalbas ir Bo
nus pardavinėti. Tikėtasi par
duot boną tąjį vakarą bent už 
$20,000.00. Nutarta dar mass- 
susirinkimas laikyti 7:30 vai. 
vakare 29 d. gruodžio, 1919, 
toje pačioje svetainėje.

Panedėlyje po pietą (29 d. 
gr.) telefonuoja J. S. kun. Vir- 
mauskui pranešdamas, jog jie 
turį rietinią dr-ją komitetą su
sirinkimą ir pasako prisiąsti 
atstovus ir iš Tautos Fondo, 
Vyčią ir Šv. Elzbietos dr-jos. 
Ten jie apkalbėsią Lietuvos 
Misijos priėmimą Lawrence. 
Kunigas, nustebęs, aiškina, 
jog kaip sykis yra aptarta va
kar mass-susirinkime ir šį va- 

. karą dar svarbesnis yra čia su
sirinkimas šaukiama galuti
nam programo apdirbimui. Ki
to išėjimo nėra kaip tik taikin
tis. Prašo ją, po savo pasita
rimo, ateiti į mass-susirinki- 

■ mą. Bet p. J. S. užreiškė, kad 
čia kunigas vienas tą darąs, 

. kad tautininkai turį liaudį, 
kad kunigas turįs tik šventais 
vardais dr-jas, kad tautinin
kai šian darban jokiu būdu ku
nigą negalį įsileisti. Ir good 
bye.

Vakare, žmonėms susirin
kus, kunigas paaiškino apie 
tautininkus. Pasakė, jie ats
tūmė tame darbe širdingai 
veikiančius katalikus. Ypatiš- 
kai jis tai 'priverstas sustot 
Kadangi jis gerai žinąs jog 
tautininkai šiame mažai nau
dos tepadarys—užtat jo širdis 
sprogstanti iš gailesčio ir nu-

pirkt L. Boną yra 5.000.00. ižd. Pr. Seinauskas, iždo glob. 
Nuolat parduodama.

Katalikai sako, kad svar- 
biausis tautininką kunigams 
užmetimas yra tai klausimas 
kam į politiką kunigai tur kiš
tis) Ją darbas esąs bažnyčio
je-

Tai matote, kokie Law- 
rence’o tautininkai yra truk
dytojai išganingo Lietuvai 
darbo. Jie prilygsta šuniui, 
kurs gulėdamas ant šieno nei 
pats ėda, nei galvijus leidžia.

Šios kolonijos tautininkai 
sakys nesą čia prasikaltę, -ne 
mes čia kaltę ant neprigulmin- 
gąją žmonią, ant kataliką ku
nigo. Jie džiaugsis turį su sa
vim žmones ir linksminsis ku
nigą neįsileidę. Bet jie Lietu
vos Misijos Amerikon tikslo 
neatsiekė. Iš milžiniško daly
ko jie tepadarė—keturis šim
telius paskolino nuteriotai Lie
tuvai.

S. Varanis ir K Vaitavičius. 
Taip-gi buvo rinkta aukos 
Lietuvos krikščionią demokra
tą reikalams. Surinkta $10.65. 
Visiems aukotojams vardan 
Laisvos Tėvynės tariu širdin
gą ačiū.

Lietuvos Sūnus.

šv.

a

Tokias nesąmones girdė
damas, kun. Virmauskis sta
čiai nerimavo. Pasiėmęs gerb. 
kun. kanauninką Laukaitį, 
kurs tada pas jį viešėjo nuėjo 
prie tautininką. Vienas tau
tininką liepė kun. Virmauskui 
į- nieką nežiūrėti, o veikt iš
vieno. Kunigas aiškinosi at
stumtas. Ir tokia kalba jam 
rodė veidmainystę.

Po tam abu kunigu nuėjo 
prie Misijos priėmimui vaka
ro vedėjo. Šis pasakė, kad bus 
praaklbos, parinktiems vaka- 
rienėlė ir jokią pinigą rinki
mą nebus. Kvietė kalbėti ir 
šiuodu kunigu. Kun. Virmau
skis atsisakė ir patarė kun. 
Laukaičiui kaipo svečiui daly
vauti priėmime ir duoti pra
kalbą. Vakaro vedėjas ir kun. 
Laukaitis perkalba kun. Vir- 
mauskį ir šis pristoja dalyvau
ti Misijos prakalbose.

Tautininkai sužinoję, kad 
katalikai kunigai bus, nėrėsi 
iš kailio'. Visais būdais teira
vosi ar ištikro gi kunigai įsi
veltą į šį svietišką Misijos pri
ėmimą. Galutinai p. J. S. atė
jo į kleboniją ir sužinojo, kad 
kunigai dalyvaus ir kad kun. 
Laukaitis jau turi ir tam tik
rą prakalbą.

Tautininkams liko galvosū
kis, kaip čia atgrąsinus tuodu 
kunigu. Paleista paskalos, kad 
neprigulmingieji ir socijalistai 
užmušią juodu, 
bauginti prašo 
neitą. Kunigai 
žodį ir eisią.

Atėjus pėtnyčios vakarui, 
katalikai apstojo kleboniją ir 
stabdo kunigus nuo pasirody
mo prakalbose, nes jiems grę- 
sia ten pavojus. Kun. Virmau
skis gavo suvadinti katalikus į 
parapijinę svetainę ir pranešt 
jiems kad kunigą priedermė y- 
ra šį vakarą eit ant Misijos 
priėmimo ir jiedu eisią, ne- 
žiūrėdamu kas yra galima iš 
to atsitikti.

Kun. Virmauskui sugrįžus 
klebonijon, Misijos priėmimui 
vakaro vedėjas telefonu klau
sia, ar kunigai eis ant prakal
bą. Kunigas V. atsakė einąs. 
Vakaro vedėjas praneša, kad 
kunigui Laukaičiui prakalbose 
nebus galima kalbėti, bet va- 
karienėlėje galėsią abu kunigu 
pakalbėti. Kun. V. atsako, 
jei kunigui kanauninkui nebus 
leidžiama kalbėti,. o jis to ir 
eina, tai nebelieka ko ir eiti. 
Vakaro vedėjas patarė kun. 
V. lukteri iki jis pasitars. Pa
sitaręs pasakė, kad kunigams 
kalbėti bus negalima.

Kun. V. nuėjęs prie kataliką 
į parapijinę svetainę pranešė 
apie telefoną. Katalikai nuėjo 
ant prakalbą. Kunigai likosi 
namie.

Prakalbose, vakarienėje, 
kaip ir ją rengime, katalikai 
buvo tautininką vartojami tik 
kaipo įrankiai pinigą gavimui 
Visur katalikai buvo užgaudi* 
nėjami. Užtatai jie pasiryžę 
tautininkus atminti veikdami 
visur ir visados vieni patys, 
skyrium—kaipo katalikai.

Prakalbose vis-gi Dievui dė
kui, bonai buvo parduodami. 
Tik begėdiškai mažai ją teiš- 
pardubta, tik už $900. tesurin
kta ir įduota gerb. Majorui 
Žadeikiai. Ir tą 9 katalikai 
papirko du: $100.00 ir 8 po 
$50.

Subatoje katalikai turėję 
mažą susirinkimėlį šv. Pran
ciškaus svetainėje. Jie pasi
baisėjo iš tautininką šio darbo, 
nusistatė savd veikimą, išrinko 
Boną rinkimui komitetą ir pa
pirko Boną už $4.000.00. 2.-
700.00 pasiąsta New Yorkan. 

i Kiti yra prie Komiteto Ameri
kos Bonais. O pasižadėjusią K Velivis, fin. rašt J. Bačelis,

I

Katalikai į- 
kunigą, kad 
sakosi davę

F. A. V.
Red. prierašas. Šitasai atsi

tikimas Lawrence rodo su kuo 
eina Lietuvos misija. Vieny
bei nesant eina prie tą, kurie 
pasižymėjo bergždžiais dar
bais dėl Lietuvos ir kėlimu er- 
gelią. Lawrence’o tautininkai 
misijos akyse patvirtino savo 
bergždumą.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. rengia nepa- 

rapijinėj svetainėj nedėlioj 18 
prastą vakarą, kuris bus pa
či. sausio vakare. Prasidės ly
giai 7 vai. Bus vaidinimas, 
dainos ir kalba kun. Kemėšio 
ir Karoso. Visi Detroitiečiai 
nepraleiskite progos ir atsilan
kykite visi, o tikrai būsit už
ganėdinti.

LAWRENCE, MASS.
Parapijos Fėrai.

Galima pažymėti, kad 
Pranciškaus parapijos fėrai la
bai nusisekė. Gryno pelno jau 
suplaukė 2,112.78. Parapijai 
šiuos ferus rengė organizaci
jos. Apart pačios parapijos fė- 
ruose dalyvavo šios organiza
cijos: Šv. Elzbietos Katalikią 
Moterą Pašalpinė Dr-ja, Mal
dos Apaštalybės S. Š. J. Dr-ja, 
Moterą Sąjungos kuopa, Pran
ciškoną Brolijos skyrius, L. D. 
S. kuopa, Choras, Blaivinin
ką kuopa, Vyčiai ir parapijos 
vaikeliai. Daugiausiai pelnė 
Maldos Apaštalybės stalas 
($472.37). Antroje vietoje išė
jo Mot. Są-gos kuopa su $346.- 
81. Sąjungietės dar daug dai
ktą tebeleidžia ant tikietą. 
Taip, kad jos apaštalus labai 
prie pat vejasi. Garbė visiems 
fėrininkams. Parapijonys ir 
klebonas labai džiaugiasi iš ją 
pasidarbavimo nuopelną.

Reporteris.

MONTREAL, CANADA.
Šv. Laurento Kolegijoje Mo- 

ksleivią 19 kuopa turėjo susi
rinkimą 8 d. sausio 1920 m. 
Buvo svarstomi svarbiausieji 
dalykai. Nutarta surengti te
atrališką vakarą perstatymui 
Monteralio lietuviams. Kad 
viską gerai atlikus, tame rei
kale tai yra išrinkta komisija 
kuri smarkiai imasi už darbo. 
Ši kuopa narią turi apie 10. 
Turime lietuviškas pamokas 
(klesas). Iki Kalėdą buvo la
vintas! rpie prakalbą ir deba- 
tą, o po Kalėdinią vakaciją 
visi uoliai griebėsi prie pamo
ką lietuviškos rašybos.

4 d. sausio Montrealio vy
čiai turėjo surengę teatrališką 
veikalą “Į laisvę bežengiant” 
Prie j ooj taip-gi prisidėjo mo
ksleiviai—nariai šios kuopos. 
Vakaras puikiai pavyko. Žmo
nią atsilankė nemažas būrelis 
ir visi buvo užganėdinti.

P. A. St. Laurentiškis.

Rep.

TRENTON, N. J.
Sausio 3 dieną vietos T. F. 

55 skyrius surengė prakalbas, 
kur buvo pakviestas kalbėt K. 
J .Krušinskas, T. F. rašt., kurs 
savo įspūdinga kalba visus su
žadino, puikiai nupiešdamas 
dabartinį Lietuvos stovį ir jai 
pagelbos reikalingumą. Aukos 
plaukė sekančiai:

Lietuvią Politiškas Kliubas 
iš savo iždo paskyrė $15.00, 
Šv. Juozupo dr-ja iš savo iždo 
$10.00, J. Poškus ir M. Kieras 
aukavo po $10.00.

Po $5.00 į A. Žvirblis, J. (Sen
kus, A. Linkevičius, A. And
riulis, A. Misevičius, K. Veli- 
vis, K. Vaitavičius, P. Nakvo- 
sas, K. Turonis, V. Palevičius, 
E. Ptienė, A. Dominikaitis.

Po $4.00: V. Abromavičius, 
J. Bačelis.

Po $3.00: A. Junča, U P. Sei- 
nauskas.

Po $2.00: S. Varanis, P. Je- 
keliavičius, J. Bluznevičius, 
D. Junča, P. Januševičius, F. 
Milinavičius, J. Jakeliavičius, 
J. Kaminskas, J. Velivis, A. 
unčas, I B. Kareiva.

Po $1.00: M. Jokubavičius, 
O. Poškiutė, V. Turoniutė, S. 
Milinavičius, V. Vaisieta, J. 
Ramšė, A. Jakštonis, A. Ram- 
šė, J. Dalevičienė, C. Bačelie- 
nė, J. Molis, P. Svetinskas, A. 
Kieras, A. Kastinavičius, K. 
Jakubavičius, F. Kastanavi- 
čius.

Smulkią auką surinkta $3.- 
65.

Iš viso ant prakalbą suau
kota $144.65.

Tą pat vakarą kalbėjo ir L. 
D. S. Centro rašt. gerb. A. F. 
Kneižis, “Darbininko” adm. 
Reikia pažymėti, kad jisai sa
vo kalba Trentoniečiams labai 
patiko, išskyrus porą cicilikė- 
lią, kurie klausydami raukės. 
O kalbėtojas taip juos suvarė 
ožio ragan. Kada pakvietė kal
bėtojas, kad kas nors iš publi
kos kokį nors užklausymą, tai 
mūsą galvočiai nedrįso nei 
prasižioti. Taip-gi buvo atva
žiavęs iš Newarko A. Kazlas, 
kurs buvo atvežęs ir literatū
ros, kurią trentoniečiai noriai 
pirko. Reikia pažymėt, jog 
trentoniečiai šiuom laiku atli
ko vieną žingsnį pirmyn su
tverdami LDS. kuopą. Ant syk 
pilnai prisirašė Į4 narią. Tuo
jau po prakalbą naujos kuopos 
nariai išsirinko sau valdybą. 
Pateko šie: pirm. J. Velivis, vi- 
ce-pirm. J. Poškus, nut. rašt.

J -

PRANEŠIMAS 
L. D. S. CONN. APS. 

KUOPOMS.
L. D. S. Conn. apskričio su

važiavimas įvyks sausio 18 d. 
1920 m. pobažnytinėj svetai
nėj 285 St. John St., New 
Haven, Conn.

Suvažiavimas prasidės 12:30 
vai. po pietą. Delegatai malo
nėkite nesivėlinti ir laiku pri
būti. Kurios kuopos dar nė
ra prisiuntę rezultato inešimą, 
kur apskričio valdyba pasiuh- 
tė kuopoms dėl apsvarstymo, 
malonėkite ant suvažiavimo 
atsivežti, taip-gi meldžiu nepa
miršti ir kuopą raportus.

L. D. S. Conn. Apskr. Rašt. 
Ona Černiauskaitė.

BALTIMORE, MD.
L. R. Kryžiaus bazaras, kurį 

surengė Baltimorės vytės buvo 
10 d. sausio. Kaip ten nebūtą, 
kur merginos rengia, ten ir pa
sekmės geros. Žmonią prisirin
ko pilna svetainė, visi links
minos ir gėrėjos iš taip pui
kaus surengimo. Scena buvo 
papuošta kvietkomis, kurias 
padarė pačios vytės, taip-gi 
buvo padarytas raudonas kry
žius iš elektrikos šviesą. Apie 
10 vai. merginos sudainavo 
vieną dainą su įvairumais, a- 
kompanuojant gerb. J. Olšaus
kui. Vėliau pasirodė ant sce
nos jauna mergaitė, apie 10 m. 
senumo. Tai buvo p-lė Šilin- 
giutė, kuri parodė savo gabu
mą ant kiek yra išsilavinus 
šokti. Viršminėta šokikė nu
stebino visus žiūrėtojus savo 
miklumu. Iš jos galima tikė
tis geros artistės. Kaip girdė
jau, tai bus gražaus pelno dėl 
L. R. Kryžiaus.

Reporteris.

CAMBRIDGE, MASS.
Akademijos Rėmėją Dr-jos 

Vakaras.
Gruodžio 28, pobažnytinėje 

svetainėje buvo pramoga Šv. 
Kazimiero Chicagos Akademi
jos naudai. Žmonią buvo pri
sirinkus pilnutėlė svetainė. 
Programas buvo labai įvairus 
ir linksmas.

Programą išpildė vietiniai ir 
artistai iš Lawrence, Mass. 
Vietiniai užėmė dainą, solą,de
klamaciją ir komedijos “Žy
das Statinėje” roles. Ypač su 
šia komedija iki sočiai lošėjai 
prijuokino žmones. Lawrenco 
lošėjai vaidino “Nepasisekė 
Marytei.” Visi gabiai atliko 
savo roles. Solu žavėjo p-lė 
Kriviutė iš Laivrence. Prakal
bą pasakė gerb. kun. Pr. Juš- 
kaitis, aiškiai nupiešė svarbą 
augštesnią mokvkhj — akade
miją.

Vakaras pilnai pasisekė.Pel- 
no atliko apie $39.00. Iš ku
rią $30 tapo pasiąsta Vienuo
lynui, o $9.00 parapijai.

Reporteris.

PHILADELPHIA, PA. 
(Port Richmond)

10 d. sausio atsibuvo balius 
L. D. S. 78 kp., į kurį atsilan
kė keletas draugiją ir pavienią 
ypatą. Taip-gi atsilankė baž
nytinis choras “Rūta.” Balius 
pasižymėjo ramumu. Gražiai 
pasilinksminę iki vidurnakčio 
grįžo visi namo.

DUQUESNE, PA.
L. R. K. skyrius laikė susi

rinkimą. Išimkta kolektorkos 
P. Sargūnienė ir O. Buitkienė. 
Minėtos ypatos darbščios.
Aukavusieji po $5.00: A. Vir- 

ginis, P. Brazinskis.
Po $3.00: Balinta viče.
Po $2.00: A. Umbras.
Po $1.00: O. Jakubauskienė,

R. šimušenė, E. Jankutienė, O. 
Musniekienė, A. Butkus, T. 
Jakubauskienė, V. Preikšienė, 
F. Preikšas, E. Adomaitienė,
D. Stulginskas, P. Šimkienė,
E. Kvietinskienė, M. Murzevi- 
čienė, K Stoškus, B. Bernotie
nė, O. Gedminienė, A. Bač- 
kauskienė, O. Brazauskienė, 
E. Kundrotas, T. Eismantienė,
S. Kelmeckis, B. Kumpis, V. 
Lileikis, M. Terminienė, O. Va
siliauskienė, A. Daunis, P. 
Stulginskas, Dr. Medinas, B. 
Gadlauskas, L. Katilius, J. Pe
traitis, R. Sankauskienė, M. 
Nausieda.

O. Bičkienė 50c., M. Balčiū
nienė 25c. Viso surinkta $48.- 
75.

p. p.

L D. S. NEW YORK IRlfEW 
JERSEY VALSTIJŲ APS

KRIČIO MARŠRUTO 
PRAKALBOS.

Gerb. L. D. S. kuopą valdy
bos ir nariai žemiau pažymėtą 
koloniją ar jau prisirengėte 
prie prakalbą! Jeigu dar ne, 
tai žaibo greitumu paimkite 
svetainę ir atspauzdinkite pla
katus, kad turėjus kogeriau- 
sias pasekmes iš šio maršruto. 
Nepasilikite nei viena koloni
ja nei viena L. D. S. kuopa nuo 
taip svarbaus darbo, kuris tei
kiamas darbo žmonią labui. 
Šiose prakalbose bus plačiai 
aiškinama darbininką reika
lai.

Prakalbos įvyks šiose vieto
se:

16 d. sausio, 7 vaL vakare 
— Amsterdam, N. Y.

17 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Chester, Pa.

18 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Philadelphia, Pa.

Kalbės gerb. A. F. KNEI- 
ŽIS, L. D. S. Centro Raštinin
kas iš Bostono, Mass.

PRISIŲSKITE. *
Nuoširdžiai prašome mūsą 

prietelią ir agentą prisiąsti 
mums šiuos numerius laikra
ščio “Darbininko”: NN. 3, 16, 
18, 24, 33, 106, 115, 125, 141 
ir 147 1919 metą.

Siąskite po tiek egz. po kiek 
tik galėsite surasti. Už prisią- 
stus tam tikrą skaitlią nume- 
rią skiriama dovaną Įmyga.

“Darbininko” Adm.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešam gerb. mū

są agentams, kad “Darbinin
kas” pavieniais numeriais nuo 
sausio 1 d. 1920 m. parsiduoda 
utarninko ir ketvergo po 4c., 
o subatos po 5c.

“Darb.” Admin.

CAMBRIDGE, MASS.
T. Fondo 35 sk. metinis su

sirinkimas įvyks nedėlioję, 
sausio 18 d. tuoj po pamaldą 
Lietuvią bažnytinėj svetainėj, 
Windsor st. Visi nariai malo
nėkit pribūti ant šio susirinki
mo, nes bus renkama nauja 
valdyba. Be to yra dar svar
bią reikalą, kuriuos ant šio su
sirinkimo turėsim aptarti. To
dėl ‘ ‘ ' 
ant 
nas 
bus
T. F. 35 sk. sekr. J. V. Smilgis.

L. D. S. KUOPŲ VALDY
BOMS.

Nors rezultato balsavimo už 
pakėlimą mokesčią dar nepa
skelbėme, bet pranešam, kad 
pradedant sausio 1 d. 1920 m. 
kaip pasirodo iš prisiąstą jau 
balsavimo blanką kiekvienas 
L. D. S. narys turi mokėti po 
35c. į mėnesį.

Beto, šiame mėnesyje kiek
vienas L. D. S. narys turi už
simokėti po 25c. į Streikierią 
Fondą.

Neužsimokėjusieji skaitysis 
suspenduotais.

A. F. Kneižis,
L. D. S. Centro Sekr.

Povilas Jankauskas.

kiekvienas atsilankykite 
susirinkimo, nes kiekvie- 
narys privalo žinoti kas 
nutarta.

NESTATYS LAIVŲ.
Švedijos valdžia tikėda

masi, jog įvyks pastovi ir 
tvirta Tautą Lyga, neskirs 
pinigą statymui naują kari
niu laivą. Švedijos Raudo
nasis Kryžius paskyrė 1.- 
000.000 kroną sušelpimui 
Austrijos badaujančią.

BRADDOCK, PA.
Mūsą kolonija kad ir maža 

ale, žmonės susipratę padeda 
Lietuvai kiek galėdami. Tu
rėjom susirinkimą 11 d. sausio. 
Lietuvos paskolos reikale ir 
su tvėrėm komitetą iš sekančią 
ypatą: pirm. Juoz. Naujokas, 
sekr. Mot. Vitartas, ižd. Aug. 
Liudvikas. Tas komitetas kaip 
tik gaus iš centro ingaliojimus 
tuojaus pradės pardavinėti 
Lietuvos Laisvės Bonus. Tą 
pat dieną turėjo susirinkimą 
šv. Petro ir Povilo dr-ja ir nu
tarė pirkti už $500 Lietuvos 
Laisvės Boną. Tai-gi puikus 
pavyzdis ir kitoms kolonijoms, 
kad ir kitos dr-stės nepasilik
tą.

Sekr. M. V.

L. D. S. KALENDORIUS 
192' Metam s

Siąskite užsakymus dabar — 
tuojaus. Kaina 25 centai.

“Darbininkas,”
244 W. Broadvay,

So. Boston, Mass.

ATVIRAS LAIŠKAS TAU
TOS FONDO SKYRIAMS.
Nuoširdžiai prašau Tautos 

Fondo skyrius, kur esu laikęs 
prakalbas, mano surinktus 
Lietuvos pakraščiams pinigus, 
jei dar jie neišsiąsti į Tautos 
Fondą arba man pačiam neį
teikti, su pilnais aukotoją są
rašais kuogreičiausiai nusiąsti 
į Tautos Fondą šiuo adresu: 
K. J. Krušinskas, Secretary, 
456 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y.

Prieš išvažiuodamas į Lie
tuvą turiu paskelbti visas ma
no kelionėje surinktas aukas.

Atvykus į Ameriką Finansi
nei Lietuvos Misijai, kurios 
darbas remti—šventa kiekvie
no lietuvio priedermė, esu pa
siryžęs daugiau nebelaikyti 
prakalbą, išskiriant tas vie
tas, kur būsiu specialiai pa
kviestas.

Šiuo tarpu važiuoju į Wa- 
shingtoną rūpintis pasporto ir 
samdytis laivo.

Jeigu kas turėtą reikalą, ma
lonėkite kreiptis į mane šiuo 
adresu: Rev. J. Laukaitis
care of Rėv. K. Urbanavičius, 
50 W. Sirih St., So. Boston, 
Mass.

Sn didžia pagarba,
Kun. J* Laukaitis.

6-1-1920.

v*
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DARB1NINKA8

TUOJAUS REIKALINGA

SULOŠ WORC ESTERIO VYČIAI IR MOKSLEIVIAI

ĮŽANGA

Autorizuotas Kapitalas 
$2,000,000.00

Didžiausia Lietuvių 
Bendrove.

INKORPORUOTA

ŠERAI PARSIDUODA PO $5.00 KIEKVIENAS. 

Visi Lietuviai be jokio skirtumo 
kviečiami prisidėti.

kas metą. Atskaitas Išduoda kas 
Lietuvos naudai.

VISI KAS GYVAS DĖKITĖS PRIE 
ŠIOS ĮSTAIGOS!

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRASAI.

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Ave^ 
Detroit, Mich. 

Pirmininką^ —
Pranas Virak’s,

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė, 

1 Grime St., -
So. Boston, Mass. 

Sekretorius —
A. F. Kneižis,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas —
Jonas Glineckis,

277 Silver St.,
So. Boston, Mass.

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė,

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. Morkaitė,
145 Main St., 

Athol, Mass.
J. M. Bakšys —

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

Kontrolės Komisija —
Kun. K. Urbonavičius,

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

Kun. P. Juškaitis,
40 York St., 

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas,

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass.

. Literatiškoji Komisija —
» Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Avė., 
i Detroit, Mich.
s Kun. K. Urbonavičius,
j 50 W. 6-th St., 
j So. Boston, Mass.
j Pranas Gudas,
j 244 W. Broadway,
| So. Boston, Mass.
v Pranas Virak’s,
j 244 W. Broadway,
j So. Boston, Mass.
j Kun. J. J. Jakaitis ,

41 Providenee St.,
| Worcester, Mass.LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖ,

120 TREMONT ST., BOSTON, MASS

Lietuvių Prekybos Bendrove siunčia pinigus Lietuvon; persiunčia 
prekes ir pasažierius Lietuvon.

Lietuvoje bus Bendrovės tikroji dirva. Ten steigs krautuves ir dirb
tuves kurios galės išdirbti ir sunaudoti Lietuvos žaliąją medžiagą ir tuo- 
mi pat atnešti Lietuvos darbininkams geresnę |r šviesesnę ateiti.

Atminkite, kad ir Carneigis, Amerikonas milijonierius padarė pra
džią savo didelių turtų indėdamas tik $500.00 į šėrus Adam’s Express 
Kompanijos. Ką Adam’s Express Kompanija padarė dėl Carneigio, tą 
Lietuvių Prekybos Bendrovė galime tikėti padarys dėl Tamstos.

Dadaryk pradžią šiandieną I

parink- 
ir

riuomenei, ypač gi pradėtai 
organizuoti pačioje Lietuvo
je Amerikos lietuvių vardo 
legionui.

Ši Lietuvos laisvės šali
ninkų “Sąjunga” turėtų tai 
užmegsti betarpius santi- 
kius su Lietuvos Šaulių Są
junga Kaune. Be to, ji tū
rėtoj palaikyti nuolatinį kon
taktą su čia esančia Lietu
vos Militare Misija dėl gavi
mo reikalingų žinių bei pa
tarimų. Amerikos lietuviai 
girdžiate trimito balsą ? 
Spieskitės į būrius, būriai į 
“Sąjungą”. Tegul ta “Są
junga” bus Lietuvai neišse
miamas šaltinis medžiaginės 
pagalbos ir Tėvynės ginėjų 
galingas rezervas.

Povilas Žadeikis, 
Liet. Kr. Aps. Min.

atstovas ir majoras. 
30. XII. 1919 m.

P. S. Delei informacijų 
galima kreiptis šiuo adresu 
Lithuanian Mission, 257 
West 71 Street, New York 
Citv.

Visados mokėjo 8 nuoš. dividenoų 
tris mėnesius. Vedama' šėrininkų ir

Lietuvių Prekybos Bendrove
120 TREMONT ST. BOSTON, MASS
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likti didžiausį darbą kovose 
su vokiečių, bei rusų kolča- 
kininkų gaujomis. •

Neginčijamai svarbu, kad 
šiose svarbiose kovose už 
nepriklausomybę dienose, 
kada Lietuvą laukia dar 
milžiniškas darbas—paliuo- 
suoti savo sodybas, savo so
stinę Vilnių iš nagų paskuti
nio okupanto—neginčijamai 
svarbu, kad visų lietuvių 
tarpe'Amerikoje susitvertų 
Lietuvos nepriklausomybės 
šalininkų Sąjunga, panaši į 
liuosųjų Šaulių Sąjungą pa
čioje Lietuvoje. Nesvarbių 
kaip ta Sąjunga, turi va
dintis—ar Šaulių, ar sargų 
ar dar kaip kitaip. Svarbu, 
kad ji stovėtų nepartyvio 
pamato,- svarbu kad ji kuo- 
greičiau ir kuo tinkamiau 
susiorganizuotų. Svarbu 

kad tuč tuojau kolonijose 
tvertūsi būriai, kad galėtų 
artimiausiame jau laike rin
kti būrių atstovai susiva- 
žiuoti, sutverti sąjungą ir 
nustatyti jos konstituciją. 
Dėl palengvinimo organi- 
zuoties, *bus siuntinėjama 
atskiriems kolonijų iniciato
riams, kada jie kreipsis, 
projektas laikinųjų sąjun
gos Įstatų.
Tariamoji “Sąjunga,” kai

po privatė savanorių orga
nizacija, turi užsilaikyti sa
vo lėšomis. Sąjungos valdy
ba turės pasirūpinti surasti 
lėšų dėl padengimo savo iš- 
kaščių ir dėl sušelpimo tų 
savo skyrių, kurie dėl kokių 
nors priežasčių būtų reika
lingi.

Susispietęs “sargų” ar 
“šaulių” būrys, pats sulyg 
savo nuožiūros ar iš savo 
tarpo renka ar pasikviečia 
iš šalies instruktorių gerai 
išmanantį rikiuotis, gimnas
tikos ir kitokio sporto daly
kų.

“ginti krašto nepri

Pranešimas.
Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 

išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
jeigu kas turite kokius išradimus prisiųskite mums, o 
mes išdirbsime ir patobulinsime. Taisome inžinus prie 
BOTŲ, AUTOMOBILIŲ, VISOKIŲ MAŠINŲ ir Įrankius 
reikalingus išdirbystėms.

Lietuvių Mašinistų ir Mechaniką Bendrovės Dirbtuvė.
687 — 5-th St., : -: So. Boston, Mass.

OFISAS:
S32 Broadvay, So. Boston, Mass.

TeL S. B. 253-M.

PASIGAILĖKITE ŠITOKIŲ
LIETUVOS PAVARGĖLIŲ.

Nesigailėkite aukų Tautos Fondui ir pirkite Lietuvos bo
nus, kad išgelbėti tūkstančius šitokių vargšų ir užtikrinti 
lietuvių tautai laisvę ir neprigulmybę. Vokiečių, lenkų 
ir bolševikų terionės Lietuvoje tūkstančius Lietuvos žmo- 
nūį pavertė į šitokius vargšus. Eikime jiems pagelbon.

Pirmasai projektuojamos 
“Sąjungos” uždavinys bus, 
tvirtas ir tikslingas viduji
nis pačios organizacijos su
sitvarkymas. Nes tik gerai 
viduje sutvarkyta organiza
cija gali gaminti tinkamus 
vaisius ir turėti visuomenė
je svarbą. Antra užduotis: 
pagaminti savo narių tarpe 
kuoskaitlingesnį tokių vyrų 
būrį, kurie dėl Tėvynės lai
svės nesvyruodami, nors į 
ugnį šoktų.

Trečia užduotis, 
ti kiek išgalima aukų 
šiaip visokių dovanų lygiai 
kaip ir laisviesiems Lietu
vos Šauliams, Lietuvos ka-

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

So. Boston, Mase. 
Mikolas Zarkauskas, 

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius, 
147 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass. 
Finansų Ražtininkag—

Juozas Kavaliauskas, 
209 E Cottage St., 

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka.r—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St, 

Charlestovm, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po pietų po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

eatras - “

SVARBIUOJU REIKA
LU ATSIŠAUKIMAS.
Rudenį 1919 m. Lietuvoje 

susitvėrė didžiai simpatinga 
organizacija vadinama“Lie- 
tuvos Šaulių Sąjunga.” Ją 
pagimdė skaudžios-Lietuvos 
gyvenimo sąlygos, kada iš 
vienos pusės viliojo liuosy- 
bės saulutė, iš kitos gi—siau
tė vokiečių bei maskolių be
galiniai šlykšti ir žiauri sau
valė. Šaulių sąjungą pagim
dė tautos skausmas, ir liau
dies kančios.

Puolant priešininkui Lie
tuvą iš lauko, arba susitel

ki kus jam viduje ir pakėlus 
ginklus prieš Lietuvos ne
priklausomybe. Šaulių Są
junga yra pasistačius sau 
tikslą- 
klausomybę visomis pajėgo
mis.” Todėl karo metu Šau
lių Sąjunga užsiima karo 
darbu: rengia visą kraštą 

/ gintis, atlieka kariškas už
duotis ir jei gręsia turto plė
šimo bei naikinimo pavojus, 
eina sargybos pareigas.

Ramiu laiku Šauliai užsi
ima kūno mankštinimu bei 
rikuotės mokslu.

Šaulių Sąjunga yra ne
partinė savanorių brolija, 
reiškia: liuosaisiais Šauliais 
gali būt visų partijų žmo
nės. Šaulys tik tada nusto
ja būt Šauliu ir praranda vi
sas Šaulio teises, kai įsimai
šo į ginkluotą .partijinę ko
vą. Šauliais gali būt kaip 
vyrai, taip ir moterįs, kaip 
jauni, taip ir seni. Šauliai 
savo tarpe dalinasi į dvi 
grupi: Šauliai rikiuotinin- 
kai ir nerikuotės Šauliai, ar
ba Šaulių rėmėjai, kurių 
pareiga yra parūpinti lėšų, 
maisto, reikmenų.

Ir tokia organizacija yra 
dabar išsiplatinusi po visą 
Lietuvą ir ji jau, kad ir ne
senai įsikūrusi, suspėjo at-

Sausio 1 ld. 1920 m. Šv. Ro
ko parapijos salėje susirinki
me Montellos lietuvių išnešta 
sekančioji rezoliucija:

Kadangi Brocktono-Monte- 
llos lietuviai surengė iškilmin
gą priėmimą Lietuvos delega
cijai nuo gelžkelio stoties ir 
gavo užtikrinimą nuo Bostono 
Nuteriotos Lietuvos Draugų 
Komiteto, kurs paėmė ant sa
vęs užduotį išdirbimo Lietu
vos delegacijai maršruto, kad 
paskirtoj valandoj, t. y. sausio 
2 d. 5:41 P. M. bus su Lietu
vos Delegacija Brocktono sto
tyje, bet montelliečiai minėto 
komiteto tapo apvilti ir nuo 
stoties turėjo grįžti be laukia
mos delegacijos ir minios žmo
nių ir papuošti delegatams au
tomobiliai; kadangi be minė
tų nesmagumų dar Montellos 
lietuviai turėjo nukęsti gėdą 
nuo Brocktono miesto atstovų, 
kuriuos buvo užsikvietę pasi
tikti Lietuvos delegacijos, 
Todėl

šiame skaitlingame susirin
kime (virš 400 žmonių) nutar
ta išreikšti papeiikmą Bostono 
Nuteriotos Lietuvos Draugų 
Komitetui už užvilimą Brock- 
tono-Montellos lietuvių, už pa
žeminimą jų šio miesto atsto- 

! vų akyse ir nepaisymą tikrai 
į nuteriotos tėvynės Lietuvos 
reikalų. Be papeikimo Monte
llos lietuviai išreiškia pasigai- 

! Įėjimą, kad minėtas komitetas 
ir kituose svarbiuose reika
luose pasirodė, kaip laikraščiai 
praneša, mėgėjais terioti lai
ką, o ne rūpintis nuteriotos 

[Lietuvos reikalais.
i Juozas Trainavičius, pirm. 
I Ona Kašėtaitė, mšt.



Gurktianiškis.

DRAUGE.

Tėvynė!.. Kaip brangus šis 
vardas, bet jos aš nemokėjau 
tikrai apvertint, kuomet dar 
jos oru kvėpavau. Tėvynės 
vardas tik tuomet pasiliko 
man didžiai brangiu,' kuomet 
jos netekau, ners ir laikinai. 
Tik šiandien būdamas ištrem
tu, tikrai supratau tavo grožę, 
kad tu esi taip širdžiai artima 
ir maloni.

šiandien esmu pasirengęs 
aukauti visas savo kūno ir 
dvasios jėgas, kad galėčiau 
kuodaugiau pagerbti Tave, 
brangioji mano Tėvynė!

Kuomet prisimenu tave, ly
giai, kaip Rabiūdratas Tagore 
svajodams apie malonumą lau
ko gėlelių, — išaugu lyg koks 
didvyris, kurio negal išbaugin- 
ti jokios gyvenimo audros. 
Siela mano dažnai užmiršta 
savo kūną ir gyvena ten, kur 
Pi vėsos, Levens ir Nemuno 
vandenis išlėto, lengvai, ap
žėlusiuos krantus skalauna. 
Taip, mano siela dažnai pa
miršta savo kūno kovą už bū
vį, ir nors jis alkanas ir nuvar
gęs—verčia jį dažnai nuilsusį 
lig gerų išnaktų budėti, keno 
tai naudai ?..

Kodėl taip?.. Aš ir pats 
nemokėsiu kaip reik paaiškin
ti, gal dėlto, kad esmu toli 
nuo Rabindrato Tagore.

Atsimenu dažnai savo auš
tančios jaunystės dienas; tik 
ką buvo blykterėjęs linksmes
nės aušrinės spindulėlis, arba 
lyg bepradedąs kėsties pava
sarinio viedrėno pumpuras. 
Vienok neteko ilgai džiaug- 
ties... Apsiniaukė padangės; 
užtemdė tąjį ankstybą skais
čios vilties spindulėlį, ir už
slinkusi audra, smarkiai ap
daužė tik-ką pražydusių vied- 
rėnų pumpurus.

Ištremtas iš tėvų žemės,— 
klajoju nesurasdamas kelio— 
tikrojo gyvenimo tikslą. Mano 
paties žingsniai už nekurio lai
ko, pačiam, išrodė betiksliais. 
Kodėl taip, kas atsakįs?!..

Turbūt, kad mano siela per- 
toli atsitraukė nuo savo kūno, 
kad ji gyvena ne čia, bet 
“ten”... Ir kuo toliau, tuo 
labiau didinasi pavojus mano 
gyvybei... Gyvybei, tai, kuri 
stumia tąjį stebėtiną mecha
nizmą:—svajonų, idėjų audi
mą, be kurių žmogaus gyve
nimas yra miręs; be ko žmo
gus, kaipo toks,—neegzistuo
ja

Greičiau, greičiau iš čia 
“ten”, kur vėl galės susiar- 
tint siela su kūnu ir vėl tvers 
naujus žmogaus gyvenimo ide
alus; iškels aikštėn gyvybės 
apsireiškimą. '

Vienok aš dar ne visiškai 
nuskriaustas ir negaliu vadin
tis našlaičiu:—viena draugė 
prie manęs dar pasiliko, toji, 
kuri ligšiol manęs neatsižadė
jo. Tosios Draugės vardą 
galiu jums pasakyti—jos var
das—VILTIS.

Tik ji viena rodo man kelią 
į spinduliuotą gyvybės pasau
lį, kur nuolat išlėto,-lengvai 
vėjelis dvelkia, judindamas 
tik-ką pražydusiuos meilės žie
dų pumpurus.

Einant akmenuotu gyveni
mo keliu, kuomet skausmas ir 
nuovargis ima mažinti spėkas 
—užtenka jai, tai mano Drau
gei, žvilgterėti,—ir bematant 
nelygumai-duobės ir aštrių ak
menų krūvos dengiančios ke
lią—persikeičia į tiesią-lygią 
ir vėsingą, žydinčių alyvų alė
jų-

Ir vargas tam, kuomet toji 
gyvenimo draugė apleidžia jį.

Jam amžinai užgęsta pasku
tinis gyvybės žiburėlis, jam 
tenka klajoti tamsybėse.

Jisai nors ir gyvas, bet mi
ręs.

Stengkimės pirmiausia ne
prarasti jos, nes ji mūsų gy
venimo kelrodys. Ji sugeba 
laike gyvenimo audros 
blaivint dangų; arba klajūnui, 
nepereinamus raistus, paversti 
į žiedais apsodintą kelią. Ir 
tai tik vienu šyptelėjimu.

O liūdėlyj-ilgėjime:—ji 
atgaivina, pasiųsdama

nusišypsojimu:—lengvą, taip 
malonų, meilės dvelkimą...

Laimingi, kurie ankštai su 
ja yra susimylėję!..

Jie nepažįs pasaulio nelai
miu; gyvenimo audros jiems 
nebaisios...
Harbinas 30. XI. 19.

JUOZAS IR KUN. JURGIS ŽITKAI, 
uolūs darbuotojai Lietuvoje. Judviejų brolis RAPO
LAS ŽITKUS pasekmingai veda biznį Clevelande, O.

MERKINĖS GIMNAZIJA.
Visos mano surinktos Ame

rikoje aukos yra skiriamos 
vien Lietuvos pakraščiams 
šviesti. Tiesa, beveik visa 
Vilniaus gubernija, visa Gar
dino gubernija, žymi dalis 
Suvalkų gubernijos ir maža 
dalis net Kauno gubernijos da
bar laikinai yra užimtos len
kų. Bet nėra nė mažiausios 
abejonės, kad Lietuvos valsty
bė anksti ar vėlai turės atgau
ti visus savo pakraščius. Nė
ra pasaulyje galybės, kuri vie
nu vpu išrautų iš širdžių dau
giau kaip pusės milijono lie
tuvių tautinę sąmonę. Lenkai 
labai klysta, manydami, kad 
jiems pasiseks sulenkinti ir- 
Lietuvos pakraščiuose gyve
nantieji gudai (baltarusiai). 
Gudų tauta jau yra prabudus 
iš ilgaamžio miego; ji dabar 
tokiam padėjime, kokiam yra 
buvusi lietuvių tauta prieš ke
turias dešimtis metų, bet pra
ūžus karo audrai ir gudų kili
mas neabejotinas.

Mums rūpi lietuviai gelbėti. 
Tautinei sąmonei gaivinti ir 
palaikyti pirmoje vietoje rei
kalingiausios yra mokyklos. 
Mokykla—tai tautos tvirtovė. 
Kaip tik bus galima, mes tu
rime kuogreičiausiai steigti ne 
tik pradedamųjų mokyklų, bet 
ir gimnazijų arba tolygių kitų 
vidurinių mokyklų, ypač ten 
kur buvo įsigalėjus lenkų įta
ka, kaip antai Ežerėnuose 
(Zarasuose), Ukmergėj, Šven
čionyse, Trakuose, Varėnoj, 
Valkininkuose, Alytuj, Mer
kinėje, Seinuose ir tt.

Be pagalbos iš šalies trumpu 
laiku visur pristeigti mokyklų 
nebus kiek reikiant lėšų. Tos 
pagalbos suteikti gali daugiau
sia Amerikos lietuviai. Pui
kų pavyzdį duoda kun. J. Čap
likas, rinkdamas aukų gimna
zijai steigti Merkinėje. Ligšiol 
iau surinkta apie 1300 dol.

Merkinės parapija yra gry
nai lietuviška, išskiriant kele
tą sulenkėjusių šeimynų mie
stelyje. Kaip aukštai yra ten 
pakilęs tautinis susipratimas, 
galima spręsti iš to, kad prieš 
įsiveržiant lenkams Merkinės 
parapijoje buvo dvidešimt pra
dedamųjų lietuviškų mokyklų 
ant 7,600 gyventojų. Merki
nės miestelis, stovėdamas la
bai gražioje vietoje prie įtakos 
į Nemuną Merkio upės, yra 
vienas iš tinkamiausioj centrų, 
iš kur galėtų plėtotis lietuvių 
švietimas į aplenkintus pakra
ščius Vilniaus, Gardino ir Su- 

> valkų gubernijų. Žmonės ten 
trokšta šviesos, bet dabar gy
vuojančios gimnazijos Suval
kų gubernijųse jiems pertoli.

Kaip-gi būtų gražu ir nau
dinga, jeigu į kun. J. Čapliko 
balsą atsilieptų kiek išgalėda
mi savo aukomis Amerikos lie
tuviai, ypač atėjusieji iš Mer
kinės apylinkių! Juo surink
tų daugiau lėšų, juo tvirčiau 
atsistotų Merkinėje ne viena 
bet dvi—vyrų ir mergaičių— 
gimnazijos. Tam tikslui yra 
skiriama dalis ir mano surink
tųjų aukų.

Kun. J. Čaplikas apsiima 
būti Merkinės gimnazijų glo
bėju ir ypatingai rūpinti jų 
materialinį padėjimą. Visos 
aukos, ligi lenkai nebus išva
ryti iš Lietuvos pakraščių, pa
siliks sudėtos viename iš Ame
rikos bankų. Kas tik jaučia
te gyvą reikalą gelbėti Lietu
vos pakraščių lietuvius, siųski
te, kiek išgalėdami skatiko 
šiuo adresu: Rev. J. Čaplikas, 
41 Providence St., AVorcester, 
Mass.

pra-

I šelpia bent vieną savo gimti- 
nės mokyklą, tai lietuvių tau- 

, ta bus šviesi ir kils šalies ge
nius rovė.
savo1 Kun. J. laukaitis.

SKIRIU P-NUI K. VIDIKAUSKIUI,

Už jo malonią užuojautą man, 
tilpusią “Darbininke” No. 1, 1920.

Mirė močiutė ir tėtušėlis 
Likau aš našlaitėli,

Liūdnai dainuoju vargus rokuoju, 
Kaip girioj gegužėli.

Mintys tik skrieja nėr geradėjo, 
Katras mane suprasti},

Kas suraminti} ir atgaivintų, 
Žodelį man surastų...

Ne, yra žmonės pilni malonės, 
Kurie atjausti moka,

Jųjų meilumas ir prakilnumas... 
Ah! žodžių net man stoka!

Tur aukso širdį artymą girdi 
Ir skausmus paded kentėt,

Balzamo pildams sielą gaivindams, 
Liep viltį Dievop turėt.

Prakilnių jausmų ant kito skausmų, 
Negal ramiai žiūrėti,

Ir savo siela gailinga miela, 
Nori kentėt padėti.

Jisai straipsneliais puikiais vaizdeliais, 
Mūs laikraštiją puošia,

Mūsų veikime Tautos gynime, 
Didelę rolę lošia.

Jis Tėvynainis Vytauto Ainis, 
Mūsų tautos veikėjas,

Ir nuliūdime nusiminime, 
Meilingas patarėjas.

Gyvuok Viengenti, metus ilgiausius, 
Puošk mūsų lakiraštiją,

Ragink prie darbo mūsų tautiečius 
Ir mūsų išeiviją.

bonkU®

Vardas ir pavardė

Valstija • •

Gatvė ir numeris

Miestas.......... .. .. .. ....
r
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Ėmęs ir kalbėk”

J. Lakštutė.

BF.RF.TKAT.TNGAS
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Jų kainos: $2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS” 
244 W. Broadvvay, 

South Boston, Mass.

Jgį. < op

Kun. J. Čapliko pavyzdys y- 
ra sektinas mokykloms steig
ti ir kituose dabar lenkoj užim
tuose pakraščiuose. Tegu 
kiekvienas Amerikos lietuvis

ŽVIRBLIAI ISGĄZTINGAI ŽVALGOSI, NES KĄ TAI NEPAPR AS
TO NUJAUČIA. O JIE NUJAUČIA DIDELĮ PERKŪNO TRENKSMĄ 
ŽVIRBLIŲ NUJAUTIMAS PASIRODYS TEISINGU. SAUGOKITĖS PER
KŪNAS TRENKS ISTIKRŲJŲ. JAU DUNDĖJIMAI GIRDISI.

KATALIKU BAŽNYČIA 
IR.

DEMOKRATIZMAS &
PARAŠE

KUN.TAMAS ŽILINSKAS

<■ 4t -K * * -MNuža-Tone
Pasekme po 2t fienn 
arba grąžiname jim$ 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikinta Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau
kėsi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, u žk e te j imas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas _ nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno menesi 
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkūtes, arba šesius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžysime jus u pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTELLAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 22—537 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais $....................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

NAUJAS JUOKAUNAS 
DEKLEMATORIUS.

Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dekla
macijų. Ta knygelė yra pagaminta mūsų scenoms margumy
nus “Vaudeville” rengti. Tinkanti kiekvienoje progoje ir 
kekvienam artistui ir artistei.

Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome.
Kaina vienos knygelės 30 centų. 
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.
“DARBININKAS,

GYVASIS ROŽANČIUS
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

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

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

Ar tamsta pavelisi žiauriem priešams 
pavegti Lietuva?■■■■■■■Bei ne, pirk 

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonos.



DARBININKAS
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AL. POŽELLO CO.

Lietuvos Kariuomenė

■

KASTANTAS DAUNORAS, 
Lietuvos Veiki anči o si os Armijos Kareivis.

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle 
liūs, ir tt.

1908 W. Division Str., 
Chicago, DL

tuojaus.
“DARBININKAS,”

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Lietuvių Darbininkų Są-gos 
Leidinys :: :: :: No. 24.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
(Rašo brolis St. Daunorai į 

Girardville, Pa.) 
Brangus Broli!

Jau praslinko daug dienelių 
nuo to laiko, kada nuo manęs 
paskutinį laišką skaitei. Pa
saulio sūkurys viską buvo per
traukęs, laike kurio buvo daug 
tokių laikotarpių kad žmogus 
jau niekad nemanydavai kad 
kada nors iš giltinės nagi] iš
liktumei gyvas. Vienok liko
me ir dar likę jaučiamės nepri
klausomoje Tėvynėje gyvenan
tis, nors tas gyvenimas dar ir 
šioje valandoje mūsų Tėvynę 
savo sūnų kraujais ir ašaroms 
plūdo, vienok jau permatoma 
toji vaalnda, kada ašaros su 
kraujais paliaus laistę mūsų 
žemelę, armotos gaudę ir čerš- 
kę kardai, ir ateis toji laimin
ga valanda, kada mes visus 
priešus pergalėję visi susibur- 
sime mūsų Tėvynei ir susikur
sime tokį gyvenimą, kokio mes 
Lsenai troškome. Tiesa nevisi 
[gyvensime kartu, nes daug 
‘mūsų brolių padėjo savo1 gal
vas už Tėvynę ir dar daug pa
dės, bet už tad mokėsime mes 
juos pagerbti ir jų vardai per 
amžius puoš mūsų istoriją.

Taip, brolyti, mes gyvena
me, bet parašykie kaip Jūs 
gyvenate, ką Jūs manote apie 
mus ir mūsų Tėvynę. Juk Jūs 
daug galite pagelbėti mums 
prašydami Amerikos valdžios 
pripažinimo mūsų nepriklau
somybės. Tai-gi visi lietuviai, 
gyvenantis Amerikoje, kai vie
nas spieskitės vienon sąjun- 
gon ir užtarkite už mus; ne
užmirškite to kad tik vienybėj 
yra galybė. Taigi darbuokitės 
Tėvynės labui, nes tik dabar 
laikas, o traukdami galėsite 
pavėluoti. O čia mes pasilikę 
su kardu išvalysime mūsų Tė
vynę nuo visokių priešų.

Gavęs šį mano laiškelį neati
dėliodamas parašykie apie sa
vo gyvenimą, nes jau keli me
tai kaip nuo Tavęs jokios ži
nios neturiu.

Mūsų gimdytojai šiemet pa
simirė: motina 20 d. rugp., o 
tėvas 10 d. rugsėjo. Pasimels- 
kie už jų vėlę ir užpirkie šv. 
mišias. Svarbiausiai, kad aš 
visai nežinojau apie jų ligą ir 
mirtį. Sužinojau tik kokiam 
laikui jau praėjus po jų mir
ties per Jezno kleboną. Mūsų 
tėvų mirtis ir-gi yra karo au
ka, nes vokiečiams visą Lietu
vą nualinus prasidėjo žmonė
se didelis vargas ir skurdas, 
kurio pėdomis pradėjo sekti 
užkrečiamos ligos, kaip šiltinė 
ir kitos. Tai-gi mūsų šeimy
na ir-gi persirgo šiltine, bro
lis ir brolienė išgijo, o tėvai 
būdami silpnos sveikatos neiš
laikė.

Daug ką turėčiau parašyti, 
bet tuom tarpu užteks, para
šysiu daugiau kaip gausiu nuo 
Tavęs laišką su geroms naujie
noms.

Aš prisikentėjęs visokių ne
sąmonių nuo visokių Tėvynės 
priešų, laikiau sau už šventą 
pareigą imtis ginklo ir kovoti 
už savo šventas teises, tai-gi 
taip ir padariau. Palikau Vil-

niuj viską ką tik turėjau ir iš
bėgau. Perbėgau laimingai 
bolševikų frontą, perėjau lie
tuvių pusėn ir pastojau ka
riuomenėn. Tai-gi dabar jau 
aštuntas mėnuo, kaip tarnau
ju Lietuvos kariuomenėj ir ne
šu pareigas Vilniaus pulko iž
dininko. Išvarėme iš visos Lie- 
tuvo bolševikus, sulaikėme 
veržimąsi Lietuvon lenkų, da
bar pradedam iš Lietuvos va
lyti kolčakininkus, o toliaus 
pamatysime prie kokio priešo 
kibsime.

Su Diev, linkiu Tau viso la
bo.

Tavo brolis Kastantas.
Mano antrašas: Vilniaus Pul

ko Iždininkui K. Daunorui, 
Veikiančioje Armijoje.

Šį laiškelį rašau iš fronto at
važiavęs su reikalais Kaunan. 
Dar kartą su Dievu, Brangus, 
bučiuoja Tave Kastantas. 
Kaunas, 1919 m.

Spalių m. 19 d.

DOBUŽIO LAIŠKAS
(Rašytas kun. P. Juškaičiui)

Dalykai taip susidėjo Euro
poje, kad aš gaunu likti Pa
ryžiuje ilgesniam laikau prie 
Lietuvos Valstyb. Misijos. De
legacija jau likviduota š. gr 
1 d.

Mūsų šalies politinis gyve
nimas jums turbūt žinomas iš 
laikraščių. Abelnai dalykai ei
na pirmyn, kadir su dideliu 
vargu. Turime trejopų priešą: 
imperialistus lenkus, paglem
žti norinčių mums Vilnių ir 
Lietuvos pakraščius, rusų mo- 
narchistus (Kolčakas, Deniki- 
nas, Judeničas) ir prūsus-kai- 
zerininkus su Bermontu, von 
Golzu ir kitais priešakyje. Tad 
daug reikia turėti jėgos visų 
jų nusikratyti.—Be abejo Lie
tuva jų visų nusikratys.

Su didžia Jums pagarba,
Kun. J. Dobužis.

kentėme vienuolika žmonių. Iš 
baimės ir šilumos vos gyvi li
kome. Mūšis prasidėjo 3-čią 
vai. po piet, pasibaigė 9-ą vai. 
naktyje. Antroje valandoje po 
dvylikai tą naktį vokiečiai 
pradėjo atgal trauktis. Trauk
damiesi vokiečiai ėmė nuo 
žmonių maistą, drabužius, vis
ką ką tik rado, nes viskas 
jiems susigadijo. Mano pen
kių metų kumelę, labai gerą ir 
brangią paėmė. Nuo antros va
landos iki prašvito vokiečių a- 
bazas; vežimas prie vežimo va
žiavo. Traukdamiesi vokiečiai 
varėsi su savim ir mūsų jaunus 
vyrukus, kurių skaitliuje bu
vo, ir Šveiščių Antanas. Jis tik 
pereitą rudenį sugrįžo. Ką mes 
per tą laiką praleidom neduok 
Dieve daugiau taip matyt. Nuo 
tos dienos pajutom jog esame 
karo šmėkloje. Nuo tada ba
das pradėjo akysna rodytis.

Bet dar neviskas. Vokie
čiams grobių dar negana bu
vo. 1915 metais gegužės mė
nesyje šešių metų kumelę ir 
penkių metų arklį abu bran
gius vėl vokiečiai nuo manęs 
pasisavino be jokio atlygini
mo. Tuom kartu ištuštino ir 
visus aruodus, nei skatiko nei 
už nieką neatlygindami. To
kiu būdu likau be jokio arklio 
bei kumelės iki po Šilinės. 
Daug vargo mačiau, visko ne
galima čion aprašyt. Nieko ne
buvo galima nei pirkt nei pa
siskolint. Vasarojų tais metais 
dar šiaip taip pasisėjau.

Laike karės nuo Zapyškio 
iki Dulinčiškių buvo padaryti 
apkasai ir dratinė tvora. 1917 
metais sausio 7 d. mūs apielin
kėje mobilizavo visus arklius. 
Už arklius neva mokėjo po 150 
rublių. Bet rubliai jau buvo 
be vertės. Nieko už juos ne
galima buvo pirkti. Kovo 19 
d. 1917 m. šiaip taip gavau nu
sipirkti kumelę 23 metų senu
mo. Bet dar drūta buvo. Per
nai atvedė kumelį. O šiemet 
jau su pora galiu važiuoti. Da
bar jau kas kita. Pavasaryje 
1917 buvo užpuolęs badmetis. 
Nekokių javų nebuvo likę. Į 
duoną pradėjom dėti sėmenis 
arba kitokius priedus bile ką 
kas turėjo. Taip buvo iki su
laukėm šviežių rugių. Už po
ros mėnesių vokiečių kareiviai 
dešimts vyrų išbuvo keturias 
savaites. Netrukus atsirado li
ga “raudonoji.” Mūs 
namų penki sirgome. Du mi
rė, o trys išgijo. Keturi visai 
nesirgo. Dviejų nebuvo namie. 
O kaip turėjome ką valgyt, ir 
vaistų pasigelbėt blogo nebu
vo. Bet tuojau paskui pritrū- T 
ko vaistų. Daug žmonių išmi
rė. Štai iš pažįstamų keletą 
paminėsiu. Mirė: mano vy
riausia duktė Marijona 16 me
tų, sūnus Antanas 4 metų, Jo
nas ir Barbora Miliušiai, Mi- 
kolas Šmuilys, jo sūnus Anta
nas, Elzbieta Miliušienė Sut
kų, Juozas Miliušis Gegužių, 
Liutkų žentas, buvo kare su
žeistas, Juozas Duoba Sabališ- 
kių, Antanas Slivinskas ir jo 
sūnus Jonas pernai mirė. Krei
vių Sinkevičiai (Juozapkai) 
Marijona, Agota, Ona, moti-* 
na, Antanas mirė. Jonas Pa
kinkis mirė. Mano pačios mo
tina Elzbieta Šiulienė geg. 18, 
1917 mirė. Marijona Aleksytė 
bal. 21, 1917 mirė. Šilvėnų Ma
rijona Aleksytė Rusijoje iš 
proto išėjo nuo kanuolių balsų. 
Antanas Agnieška pernai iš 
Rusijos parvažiavo. Zarankų 
Sloksnaičiai Jonas ir Rožė mi-, 
rė. Morkevičių Izidorius taip
gi mirė. Visų mirusių negali
ma būt surašyt, nes 1917 m. į 
du mėnesiu išmirė suvirš 130 
žmonių. Ilguvos parapijos 
kapinėse netilpo, turėjo randa- 
voti daugiau žemės. Beje dar 
šiemet apart Antano sūnaus I 
mirties, geg. 1 duktė beveik 
dviejų metų mirė. Gruodžio 
1, sūnus mirė. Turiu dar tris 
sūnus ir tris dukteres. Du sū
nų eina į Ilguvos mokyklą. Il
guvoje padarė mokyklą iš pa
kalnėje buvusios smuklės. Sū- 
nams mokslas gerai sekasi. 
Mokina vien lietuviškai.

Šiuliai, mano pačios broliai, 
visi apsivedė. Ona Šiuliukė 
šiemet į Duliučiskius už Bene
dikto Impakariuko ištekėjo.

Apie Seinų seminariją štai basi. CebaĮų negalima nė už 
kokios žinios. Lenkai privertė pinigus gaut. Pora batų lėša- 
išvarė lietuvius iš ten išsi-.vo 200 auks. Čeverykai 100 
kraustyti. Todėl dabar laiki- ' auks. Šiaučių dabar beveik 
nai seminarija persikėlė į Zyp- nėra. Jonas Taujinskas jau 

menkas žmogelis, bet dar siu
va batus. Nesenai buvo pas 
mus. Neapsakomai džiaugiasi 
jis ir kiti kaimynai bei gentys 
išvydę Jūsų laišką.

Šiuom tarpu mes esame visi 
sveiki ir drūti. Svirgalų Pui
dokai ir visa familija ir-gj svei
ki. Lauksim Jūsų parvažiuo
jant į laisvą Lietuvą. Duok 
Dieve kad mes galėtume pasi
matyti visi. Linkėdamas Jums 
viso gero tariu sudiev, sudiev. 

Vincentas Juškaitis.

nai seminarija persikėlė į Zyp
lių dvarą. Visi labai suvargę. 
Prašo pašalpos.

Metai šiemet buvo geri. Duo
nutės gal užteksime. Pereitais 
metais nedaug mums nuo val
džios reikėjo prašyt. Ant to- 
liaus jei tik nieks neužpuls-ne- 
atims, tai gerai galėsime val
gyt. Kviečiai buvo gražūs. Ru
giai kad ir prastesni, bet už
teks. Bulvės gerai užaugo. 
Vasarojus visas geras. Sulyg 
mūs šeimynos sekančius me
tus galėsime valgyt užtektinai. 
Javų kainos jau brangsta. Gy
vuliai labai brangūs. Viduti
nis arklys lėšuoja 2000 auksi
nų. Karvė suvirš 1000 auksi
nų. Avis 100 auksinų. Kiau
lės 40 svarų 100 auksinų. Ru
gių centneris (3 pūdai) 70 
auks.

Aprėdalij mums labiausiai ^’P13on^Ir}s-
* c ... I ncvomiai i

JOSVAINIAI ČIELI.
Pranas Gudas gavo laišką 

nuo brolio kun. Dzidoriaus, 
Josvainių klebono, kurs be ki
to ko rašo:

“Šiuomi tarpu gaunu iš A- 
merikos daug laiškų įteikti pa- 

. Jie mano, kad 
stoka. Ligi šiol beveik esame yriškai karo nu-

šluoti nuo žemes skritulio. Pa-

skelbdink tenykščiuose laikra
ščiuose, kad Josvainiai ir visa 
parapija su jos gyventojais 
kaip buvo prieš karą, taip ir 
po karo tebestovi ir žmonės, 
kurių giltinenefiusmaugė nuo 
šovinių niekas nežuvo, nebent 
tas kurs buvo veikiančioje ar
mijoje. Karo viesulą per Jos
vainius praūžė paviršium. 
Žmonės, jei nukentėjo, tai nu
kentėjo nuo vokiečių rekvizi
cijų ir vokiečių žandarų bizū
nų. Todėl kiekvienas gali ra
šyti laišką tiesiai į tą vietą, 
kur seniau rašydavo. Išbėgu
sių į Rusiją nedaug.”

ĮSITAISYK KNYGYNU 
VISIŠKAI DYKAI.

Apsukrus žmogus gali įsigy
ti nuosavų knygyną visiškai 
dykai ir į visai trumpą laiką. 
Ne vienas gal paklaus, kaip? 
Nagi štai kaip!

Kas surinks iki sausio 1 d. 
1920 50 naujų metinių prenu
meratų “Darbininkui” ir pri
sius sykiu su pinigais gaus do
vanų knygomis vertės $35.00 
Nuo 23 metinių prenume

ratų gaus knygų ver
tės .....................................$15.00

Nuo 15 metinių prenume
ratų gaus knygų ver
tės ...............................$10.00

Nuo 10 metinių prenume- 
ra gaus knygų vertės $7.50

Nuo 5 metinių prenume
ratų

Nuo 2
ratų

Nuo 1 
ratos gaus L. D. S. Ka
lendorių 1920 m.
Čia tai geriausia proga įsi

taisyti puikų knygyną. Ne
leisk liuoso laiko bereikalin
gai, bet stok į darbą ir užimk 
pirmą vietą laimėjime dovanų.

Reikalauk platesnių infor
macijų ir reikalingų blankų

j i Į

Gugužių sodžius, 
Šakių apskriičo,

Gruodžio 4, 1919.
Gerb. Kun. Pr. Juškaičiui, 

Cambridge, Mass. 
U. S. A.

Mielas Broli Kun. Pranciškau:
Širdingai ačiū Jums už laiš

ką, kuriuomi mus aplankėte. 
Ačiū taip-gi ir už dovanas— 
paminklėlius kuriuos prisiun- 
tėt. Lai Dievas Jums už tai 
užmoka.

Pirmą laišką nuo Jūsų svei
kų gavau lapkr. 13 d. Nesi
skubinau tuojau Jums rašyt, o 
kiek vėliaus susirgom. Sirgo 
Marijona—mano žmona, ir sū
nus keturių metų. Gruodžio 1 
d. su šv. Mišioms sūnų palai
dojome. Dabar visi esame svei
ki.

Šiąnakt gavome nuo Jūs ant
rą laišką-atvirutę. Paveikslų 
apie kuriuos minėjote dar ne
gavom. Gal vėliaus ateis.

Dabar bent kiek parašysiu 
nuo pradžios karės. Rugsėjo 
14, 1914 po Kriukais buvo di
delis mūšis. Mūsų sodyboj ir 
apie triobas stovėjo kanuolės 
(armotos). Mes buvome sulin
dę į duobę. Mūs duobė buvo /altanas Siūlys Matusiuke Juš- 
sode netoli-

Kaina 18c.

.................................$3.00 
metinių prenume-
................................$1.00

metinės prenume-

Spauda “Darbininko”, u :: 1920 
242-244 W. Broadway, So. Boston

Paraše UOSIS

%

4

KATMA 30 CENTŲ SU PRISIUNTIMU.

40
ĮVAIRIŲ ATVIRUČIŲ UŽ $1.

Naujos 
Gadynės 
Prieaušryje

LIETUnUDAltBININKIll

KALENDORIUS

Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai — vartok geriau
sios išdirbystės plunksną “Moore.”

Galima gauti “Darbininke.” Jų kaina: $2.50, $3.00, $3.50, 
$4.00, $4.50, $5.00 ir aukščiaus.

Jeigu nepatiks, už 10 dienų sugrąžink mums, o mes grą
žinsime pinigus.

Užsakymus siųsdami adresuokite:
“DARBININKAS,”

PIRK BONŲ BUS 
LIETUVAI DUONOS.

ATVIRUTĖSE
Jų galima gaut “Darbininko” Knygyne.

IR JOS VEIKIMAS

Siųsk pinigus su užsakymu.

“Darbininkas”,244 w- Br£d£U

Jūsų Priedermė
APRŪPINTI SAVO TĖVUS, BROLIUS, 

SESERIS IR GIMINES LIETUVOJE 
GERAIS IR NAUDINGAIS 

LAIKRAŠČIAIS IR 
KNYGOMIS.

Geriausias ir naudingiausias lietuviams A- 
merikoje ir Lietuvoje laikraštis “Darbinin
kas.”

“Darbininką” Leidžia 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA.

Į Lietuvą arba užrubežyje 3 sykius į sa
vaitę metams...........................................................$5.00
Pusei metų 3 sykius į savaitę.................   .$2.75
Vien tik subatinis numeris metams.........$2.50
Amerikoje 3 sykius į savaitę metams....... $4.00
Pusei metų 3 sykius į savaitę....................$2.25
Vien tik subatinis numeris metams.........$2.00

\

Eina Utaminkais ir Ketvergais 4 pusi., 
Subatomis 8 puslapių.

Prenumeratas, pinigus, money orderius 
arba čekius siųskite šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
242-244 W. Broadway, 8<

Tel. So. Boston 620
244 W. Broadway,



darbininkas

VIETINĖS ŽINIOS.
ŠUOLIS PIRMYN.

Pereitą seredą buvo L. D. 
S. centro valdybos posėdis, 
kur dalyvavo ir gerb. kun. 
F. Kemėšis, dvasios vado
vas. Svarbiausiu svarstymo 
dalyku buvo tai namo pirki- 
ihas ir naujo rotaiy preso į- 
sitaisymas. Be šitų dviejų 
dalykų negalima apseiti, jei 
norima progresuoti. Nutar
ta tuoj eiti prie namo pirki
mo. Tam lėšų sudarymui iš
leisti dešimčiai metų bonus 
po $25 su 5 nuoš., išmokant 
kartą į metus. Bonų išleisti 
už $25.000. Namo fonde jau 
buvo apie $600.

Tą pat dieną vakare buvo 
konferencija, kurion atsi
lankė L. D. S. vietinės kuo
pos nariai, “Darbininko” 
skaitytojai ir prieteliai. Visi 
pritarė sumanytam darbui 
ir bomj užsirašė už apie $1.- 
000. Vėliau bus plačiau a- 
pie tai.

ŽODELIS Į PIL. BLAIVI
NINKUS NAUJOSIOS 

ANGLIJOS.
Brangūs Blaivininkai ir Blai

vi ninkės N. A. kas gyvas ir ga
lite atvykite į Apskričio suva
žiavimą į Cambridge, Mass. 
Čion 1 vai. po piet nedėlioję, 
sausio 18 d. atsibus posėdžiai 
ir vakare pramoga Pil. BĮ. la
bui. Pramogą seks linksmas 
pasikalbėjimais, fiziškais pasi- 
drūtinimais, kuriuos vietos 
kuopa rengia.

Kun. Pr. Juškaitis, 
Pil. BĮ. L. R. K. A. S.

Centro Pirmininkas.

KUN. K. URBANAVIČIUS,
Šv. Petro parapijos Klebonas, So. Boston, Mass..
Statomame “Keistučio” veikale pertraukoj pasakys 

trumpą prakalbą apie Lietuvos Bonus, kurį stato Pilnų
jų Blaivininkų 49 kuopa sausio 17 d. Dudley St. Opera 
House. Pradžia 8 vai. vakare. Tikietai nuo 25c. iki $1.00.

Važiuoja į suvažiavimą. Į 
Mot. Są-gos N. A. Apskričio 
suvažiavimą, kuris bus 25 d. 
sausio New Haven, Ct. nuo 13 
kp. So. Boston, Mass. važiuoja 
šios delegatės: p-lė M. Saka
lauskaitė ir O. Jankienė.
. Žinanti.
i ___

Šv. Petro parapijos Bažnyti
nis Choras statys “Girių Ka
ralių Sausio-January 31 d., 
1920 m. Dangaus Vartų svetai
nėje Gate of Heaven, kampas 
4-th ir I gatvės, So. Boston. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Mel
džiame vietinių ir apielinkės 
miestelių atsilankyt ant to va
karo ir meldžiame pasipirkti t 
tikietus iškalno. Tikietus ga
lima gauti pas choro narius.

Kviečia Komisija.
I ----------------------------

Ateikite visi. Vietinė Pilnų
jų Blaivininkų 49 kp. rengia 
šaunią pramogą 17 d. sausio. 
Worcester’io smarkūs artistai 
L. Vyčių ir Moksleivių sulos 
milžinišką veikalą “Keistutį,” 
5 aktų tragediją Dudley Street 
Opera House (113-119).

Kelrodis: važiuoti tiesiog į 
Dudley St. Station, o nuo sto
ties teatras visai arti.

Tikietai galima pasipirkti 
iš anksto, nes visos sėdynės 
sunumeruotos. Nusipirkę ti- 
kietą išanksto, savo sėdynę ra
si ir vėliau atėjęs. Todėl pa
tartina nusipirkti tikietus iš
anksto, tai bu sužtikrinta pa
matyti tą puikiausią vaidini
mą. Tikietų kainos labai pri
einamos sulyginus su išlaido
mis: $1.00, 75c., 50c. ir 25c. 
Tikietų galima gauti pas kuo
pos pirm. P. Grinkevičių, 124 
Bowen St., pas P. Špoką, D. 
Antanavičių ir pas kitus na
rius. Kviečiami visi lietuviai 
ir lietuvaitės iš visos Bostono 
apielinkės.

Rengėjai.

Sausio 19 d. įvyks metinis su
sirinkimas L.R.Kr. Rėmėjų skyr. 
bažnytinėje svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Malonėkite visi rėmėjai 
atsilankyti ir užsimokėti už 1920 
metus, taip-gi naujų atsiveskit.

Valdyba.

E. NARINKEVICIUTĖ,

Garsi solistė. Dainuos solo “Keistučio” pertraukoj, ku
ris bus lošiamas sausio 17 d. Dudley St. Opera House. 
Pradžia 8 vai. vak. Tikietai nuo 25c. iki 81.00.'

GERA PRAMOGA. 'r

Kiškis, Kareivių—V. Savic
kas ir V. Valatka.

Protarpiais griežė orchestra.

Viskas puikiai pavyko. Gry
no pelno kuopoms liko virš 
$90. Aišku, kad kuopos su
jungę savo spėkas daugiau nu
veikia.

Rengėjų Korespondentė.

To- 
visų

• • I 
VISI

Kas užsirašys pas mane lai
kraštį, tam duosiu knygą už 
25 centus ar 50 centų dovanų. 
Gera proga. Naudokitės jąja. 
Kas norite užsirašyti laikraš
tį “Darbininką” į Angliją, 
kreipkitės šiuo adresu:

A. K. MAŠINAUSKAS, 
321 Lincoln Avė., Rockford, UI

11 d. saus. Bažnytinėj Salėj 
Mot. Są-gos ir L. Vyčių kuopų 
pasidarbavimu perstatyta pui
kus veikalas “Mirga.” Žmo
nių buvo kupina svetainė, net 
sėdynių pritrūko. O. Jankienė 
buvo vakaro vedėja. Pirmiau
siai buvo monologas—“Nau
jas Kalbėtojas,” kurį atliko 
gana gerai A. Bendoraitis. 
Antras buvo dialogas, parašy
tas U. Gudienės. Atliko Z. 
Gurkliutė Lietuvaitės ir T. 
Blažienės Paliokės rolėj. Pub
liką prijuokino iki ašarų, 
liaus prasidėjo “Mirga,” 
laukiamas veikalas.

Prasidėjus perstatymui
atidžiai tėmijo nuo pradžios 
iki užbaigos. Visi aktoriai bei 
aktorės savo roles gerai atli
ko, kad geriaus jau nei negali
ma tikėtis. O už vis labiau
sia Mirgos pasišventimas pa- 
liuosuoti Vytautą iš kalėjimo 
ir paskiaus mirtis buvo nuduo
ta artistiškai. Visi ilgai mi
nės jos gabumus, nes kada tik 
pasirodo minėta veikėja ant 
estrados, tai visuomet publi
ka negali atsigerėti jos gyvu
mu. Roles atliko šios ypatos: 
Vytauto—D. Antanavičius, fi
nos, jo žmonos—Zs. Gurkliutė, 
Mirgos—M. Sakalauskaitė,
Gimbuto—Z. Klapatauskas, 
Bilgeno—A. Bendoraitis, žmo
gžudžių—D. Antanavičia ir K. § XC1’ "• . j

! F. C. ZELTING
(ŽILINSKAS)

i Instruktorius 
Dailės Dainavime.

1 ■ < I Taipgi specialistas balso i > 
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lavinime.
Delei sutarčių kreipki

tės šiuo adresu:
Kambariai 326-7 

Huntington Chambers 
30 Huntington Avė.,
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PIRKO BONU.
Italijos valdžia užtraukė 

naują paskolą. Tai popie
žius Turko valdžios bonų už 
20.000.000 Ivrų.

REIKALINGI AGENTAI.
Atsišaukite j “Darbininko” 

Administraciją tuojaus.

1 • • | Rengiami
DOkiai! L. T. S. 7 KUOPOS

Sausio 17, : Lietuvių Salėj,
kampas E ir Silver Sts., So. Boston.

Širdingai kviečiame karalaiti ingiaasi i ateiti.
Grieš geriausia orkestrą susidedanti iš septynių ypatų. '

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Paieškau sesutės Marijonos 
Minialgytės, po vyru Alasevi- 
čienės. Paeina iš Kauno gub., 
Seredžiaus par., Bulvedaro 
dvaro. Pirmiau gyveno Wa- 
terbury, Ct., dabar nežinau 
kur. Atsiliepk sesute arba kas 
žinot meldžiu pranešti šiuo ad
resu:

Ona Kvietkauskienė, 
Box 16, Gilbertville, Mass.

Ieškau Antano ir Liudviko
Sireikių. Kilę iš Kauno rėd., 
Šiaulių pav., Kolainių valšč., 
Lukšiškės Jcaimo, Pavandienės 
par. Gavau laišką ir turiu 
jiems svarbių daiktų pranešti. 
Adresas:

Teklė Jocaitė,
34 Reed St, Springfield, Mass. 
(Nr. 5-6-7)

PARSIDUODA moteriškų 
rūbų dirbtuvė iš priežasties M. 
M. Ambrozaitienės mirties. 
Moteriškų rūbų dirbtuvė yra 
su visais įtaisymais. Vieta vir
šuj Kavaliausko banko, kam- 
pas E ir<Broadway. Kreiptis 
pas:

V. B. Ambrozaitis,
291 E St., So. Boston, Mass. 

(Nr. 4-5-6)

PARSIDUODA 3 familijų 
namas, geriausioje vietoje, 
Dorchester, Mass. (Meeting 
house hall)). Namas beveik 
naujas su piazzais. Randų ga
lima gaut $75.00 į mėnesį. Pre
kė $7000.00.

Jackus StarkeviČia,
17 L St., So. Boston, Mass. 

(Ut., Sub. ir Sub.)

Vienintelis lietuvis Conn. Valstijoje 
knygŲ pardavėjas ir agentas “Darbi
ninko” ir kitų katalikiškų laikraščių. 
Pas mane galima gauti visokių knygų, 
atviručių, paveikslų, maldaknygių 
visokių prekių nuo 5Oc. iki $5.00 ir 
šiaip visokių dvasiškų ir svietiškų 
knygų net iš Lietuvos. Partraukiu vi
sokių rožančių, škaplierių, vienu žo
džiu kas tik lietuviams yra reikalinga. 
Savieji pas savuosius. Lietuviai pas 
lietuvį. Patarnavimas visiems prielan
kus ir užsakymai išpildomi greitai ir 
teisingai. Adresas: l

JONAS MICKEVIČIUS, 
269 Hamilton SL, New Haven, Conn.

P. S. Nedėliomis pobažnytinėje sa
lėje, 295 St. John St., New Haven, 
Conn.

Ieškau Felikso Vičiulio, Kau
no gub., Telšių pav., Salantų 
nar., Sodos Jakštaičių. Turiu 
bv’arbų reikalą, gavau laišką 
iš Lietuvos. Jis patsai arba kas 
kitas praneškite. Būsiu labai 
dėkingas.

Jonas Runkaitis,
14 Condon St., Brockton, Mass. 
(Nr. 6-7-8)

Ieškau brolio Anufro Ket
virčio, kuris gyveno apie 7 m. 
Cleveland, Onio. Meldžiu atsi
šaukti pats arba kas kitas pra
neškite. Turiu svarbų reikalą. 
Gavau gromatą nuo tėvų.

Jonas Ketvirtis,
134 Wengoran St.,

Jersey City, N. J. 
(Nr. 6-7-8)

Reikalingas machinešapos 
vedėjas (supradentas) baigęs 
machinisto mokslą ir mokantis 
atsakančiai angliškai kalbėt, 
rašyt ir skaityt.

Kreipkitės tuojaus prie, 
Lietuvių Machinistų ir 
Mechanikų Bendrovės, 

332 Broadway,
South Boston, Mass. 

(Nr. 6-7-8)

Paieškau savo švogerio Pet
ro Vesieskio Kauno rėd., Ra
seinių apskr., valse, ir par. Aš 
gavau nuo tavo motinos laišką 
ir ji prašo manęs, kad aš nu
siųsčiau Tamstai. Jis pats ar 
kas kitas praneškite man. Pir- 
miaus gyveno Worcester’yj, 
Mass., o dabar nežinau kur.

Paieškau savo pusbrolių Ja- 
sauskių Petro ir Jokūbo, Kau
no rėd., Raseinių apskr., Man- 
kūmj vai., Girkalnių parapi
jos. Pirmiau gyveno Worces- 
ter, Mass., o dabar nežinau 
kur. Prašau atsišaukti arba 
kas žinote apie tas ypatas mel
džiu pranešti už ką būsiu dė
kingas.

Juozas Norusis,
27 Star St., Ansonia, Conn.

Paieškau savo vyro V. Sa
mulio, kuris paliko mane di
deliame varge su mažais kūdi
kiais be duonos kąsnio, be dra
bužių, be pastogės. Pasigai- 
lėkie nors tų mažų kūdikių, 
sugrįžkie arba praneškie kur 
gyveni, tai aš atvažiuosiu. 
Meldžiu visų kas patėmytų (5 
pėdų) vyrą, rudomis akimis, 
ant veido turi mažą juodą žen
klelį, aukšti nuplikę smilki
niai, šneka lenkiškai ir lietu
viškai; angliškai nemoka, pra
neškite. , .

Z. Samulienė,
2 John St., Waterbury, Conn. 

(Nr. 4-5-6-7)

Ieškau marčios Petronėlės 
Butrimavičienė. Kilus iš Vil
niaus gub., Trakų pav., Kai- 
šedorių par., Kemelių kaimo. 
Yra labai svarbi žinia iš Lietu
vos. Adresas:

Jieva Butrimavičiutė, 
733 Bradway, \

So. Boston, Mass. 
(Nr. 5-6-7)

Paieškau tetos P. Kaklaus- 
kiutės, po vyru Kastrauskie- 
nės. Kauno rėd., Baptų vai., 
Berlainio kaimo. Keletas me
tų atgal gyveno Schenectady, 
N. Y. Turiu svarbų reikalą, 
praneškite arba atsišaukite.

P. Lukoševičiutė,
41 Capitol Avė., Hartford, Ct. 
(Nr. 7-8-9)

Paieškau savo sesers vaikų 
Mateušo ir Antano Dedalių. 
Paeina išvKauno rėd., Ukmer
gės apskr., Sesikų parap., Be- 
Jazarškių kaimo. Amerikoj gy- 
!veno Pittsburgh, Pa., o dabar 
nežinau kur. Malonėkit atsi
saukt patys ar kas kitas žinan
tis praneškit man, nes gavau 
laišką iš Lietuvos nuo jų mo
tinos ir nuo brolio.

M. Slavas,
1431 N. 9 SL, St. Loūis, Mo.

Pasiliuosavus iš pančių, vo
kiečių okupacijos jungo, sto
jau Lietuvos kareivijon, tėvy
nės ginti; atsikvėpus liuosiau 
norisi žinoti ir už vandenyno 
tolimoje Amerikoje apie bro
lius lietuvius. Ir aš užsidegęs 
meile, noriu sužinoti savo dė
dę Jon. Uogintą iškeliavusį jau 
prieš 17 ar 18 m. Amerikon ir 
šiuomi pranešu, kad dėdė Ber
nardas papuolęs nelaisvėn į 
Vokietiją mirė. Ir senelis a. 
a. Alizaušas Uogintas 1918 m. 
rudenį pasimirė. Taipo-gi ir

PIRKITE PAS MUS.
Kadangi aš dirbu Roxbury 

Service Garage, pranešu, kad 
pas mus galima pirkti automo
bilių visokios rūšies: Fordų, 
Studebaker, Overland, Max- 
well ir kitokių. Mažai važinė
ti, parsiduoda pigiau Parduo
dame ir naujus cherolette au
tomobilius 5 pasažierių už 
$825.00. Reikia įmokėti tik 
trečdalį, likusius pinigus iš
mokėsite paskui. Kreipkitės 
pas:

J. MORRIS,
514 Broadway,

-So. Boston, Mass. 
(Nr. 4 5-6-7-8-9)

CAMBRIDGE, MASS.
S. L. R. K. A. 127 kuopos 

metinis susirinkimas bus sau
sio 17 d. 1920, bažnytinėj sve
tainėj tuojau po pamaldų 12:30 
vai. po pietų. Visi malonėkite 
atsilankyti ant šio susirinkimo 
ir užsimokėti duokles. Taip-gi 
atsiveskite naujų narių.

Kviečia visus Valdyba. 
(Nr. 4-5)

LIETUVIS PIENININKAS.
Kam imti pieną iš žydų, ar 

negeriąus iš savo brolių lietu
vių? Nes lietuvis pienininkas 
visados geriaus patarnauja ir 
atveža geresnį pieną. Ateiki
te pas

LIETUVĮ,
190 Athens St., So. Boston.

(Ant pirmų lubų) 
(Nr. 4-5-6)

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
BUČERNĖ.

Visus ta vorus parduodam
pusseserės Elzbietos Vaitekū- j P^ay neg11 kitur. Salyklą ir

. ... ’ i T-l rv T -m vi l-r

naitės noriu sužinoti. Antra
šas: Kaunas, Šančiai, Automo
bilių kuopa, Petras Bačkis. 
Arba tėvyškėn: Pasvalio aps., 
Joniškėlio vaL, Gostonių sod., 
Stanislovui Bačkiui.

apynius siunčiu visur, kur tik 
reikalauja.

K. GRIGAS,
238 D St., So. Boston, Mass.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi; 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Westem Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
i

902 Beąiteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto 

nuo 1 iki 3 po pietų 

nuo 6 iki 8 vakare.

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

perkeltas nuo 52 Salėm 
St. į 169 Court St., Boston. 
Daugybė darbų dėl vyrų 
ir moterų kiekvieną die
ną.

r
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius) 
’NMs'iVlpoplat. Nuo 7 iki 8 vakar

MSW ROADWAY Coe. ST SO. BOSTOM.
Tai EOZ 8. B.

1
F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadnay, So. Boston, Mass. 

Telefoną So. Boston 441. 
Gyvenimo vieta: 256 W. SrTd St.

Tel. S. B. 1196-W.
-

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS|
DR. M. V. CASPER

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

Tel. So. Boston, 27
Ofiso valandcs: 10—12:30 ryte | 

1:30—6 ir 6:30—9 P. M. !
Nedaliomis 1 • 3 P. M. J

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 po pieta, 
nuo 7 iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
• Visą darbą gvarantuojame

H DR. W. T. REILLY

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta

' iki 8 vai. vakare

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Tel. So. Boeton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuvi,akai 
Ofiso valandos:

Ryt eis iki 9 vai. 
Po pietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.
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Moters ir Vyrai
KAM SIRGTI? ŠAUK ŠIANDIE —

AŠ GALIU JUMS PAGELBSTI.
Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus ant visokių vaistą? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. A| turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš Vartoju santlpiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 
natizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu fklšiol niekus negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sntaupįsi laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu,
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Lig<»s niekados nestovi, 
dos plečiasi Ir niekad.* pačios nepranyksta, 
valandos, nes gali būti pervėln.

DAKTARAS M9R0NEY

BeD Phone Dickineen 3S*5 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., PMaddphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandą

Nuo 9 rito iki 5 po pieta
Vakarais, Ketverge nuo6iki9P.M.

NedeBaaris iki 4 na pttta.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.

aš sutelksią paturimus dy- 
panaikinsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

bet vlsa-
Nelaiikite vienuoliktos 

Eg?, s minavimas dykai!

673 WASHINGTON St... (arti Royiston St) BOSTON. MASS. -n , 
Oflan vai.: nuo 9 A M IW « P M Neilėllomfe nuo 10 A. Iki 2 P. M. § I




