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KUOPOMS.

Turkijos vyriausybė sutiko 
pasirašyti taikos sutartį. Ali- 
iantai gmmmn turkams iš viii-

Gen. Pershing, buvęs vy
riausiu vadu Amerikos armijų 
Europoj civiliuose rūbuose 
lankėsi Bostone.

PATARIA PRAŠYTI TAI
KOS.

PROTESTAS PRIEŠ STREI
KUS.

Kviečia talkon.

UŽ DEBS PALIUOSA- 
VTMĄ.

Bulgarijos ministeriai rezig
navo. Parlamento nariai iš
reiškė jiems nepasitikėjimų.

ADRESUODAMI laiškus 
ar pakietus Lietuvon ir no
rėdami^ kad nueitų, teisin
gai parašykite žodį LITH
UANIA.

Laidotuvės žuvusio Lietuvos lakūno Vytauto Riaubos Kaune 
Gegužio 46 d. š. m. Daugelis amerikiečių pamatys gerai žinomą 
kun. Tarną Žilinską. Kunigas prie karsto bene tik yra ir-gi ame- 
riiketis kun. Vyšniauskis, buvusis Montrealio lietuvių klebonas, 
kurs sugrįžęs Lietuvon tapo kariniu kapelionu.

“Darbininke” galima gauti laikraščių iš Lietuvos. Už 
50c. (galima stampėmis) gausi 10 ekz., už dolerį — 20 
ekz. o

-ar

Romanas.

LENKAI KELS POGRO
MUS.
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Naruševičius Lietuvos
Prezidentas.

—
Kaunas, Liepos 18. Drau

gui, Chicago.
Vilniuje mūsų ir Rusų ka

riuomenė. Tvarko lietuviai. 
Rusai pasitraukia, veja lenkus. 
Lietuviai supliekė laikus, Vie
vi je; internavo pustrečio tūk
stančio. Rusų taika prielanki: 
Vilnius, Lyda, Gardinas mums, 
atstatys geležinkelius, šimtas 
tūkstančių dešimtinių girių 
nusikirsti, aukso trys milijo
nai rublių. Vasarojai nudegę, 
žirniai, linai pusėtini. Prezi
dentu apskelbtas Naruševi
čius.

Alijantų vyriausybės, gavu
sios nuo Maskvos valdžios at
sisakymų priimti jų patarpi- 
ninkavimų tarp Lenkijos ir 
Rusijos, liepė Lenkijai pačiai 
kreiptis į Maskvą dėl taikos. 
Bolševikų atsakyme alijan- 
tams buvo pasakyta, kad su
tiks taikintis, jei lenkai tiesiog 
kreipsis prie jų. Rusijos mi
sija, kuri turėjo Anglijos lai
vu iš Revelio plaukti Londo
nan, dabar vis atidėlioja plau
kimų.

Tuo tarpu Rusijos armijos 
varosi tolyn į Lenkiją ir eina 
“ do Warszawy ’ Prisiren
gimai Waršavą apleistf tebei
na. Amerikos atstovybė Var- 
šavoj paliepė visoms ameriko- 
nėms būti prisirengusioms ap
leisti Lenkiją. Išviso' Lenki
joj amerikonių esą arti 100. 
Dabar pienuoja, kas reikėtų 
daryti su Amerikos’ maistu, 
kurio Lenkijoj yra apie 1.000 
vagonų ir drabužiais, kurių y- 
ra už apie $1.000.000.

%

Vilnių ir Landvaravą užė
mė rusų divizija. Vėlesnės ži
nios pranešė rusai pavedė Vil
nių lietuviams. Ties Maišio- 
gala lietuviai nuginklavo lęn- 
kų brigadą. Rusai ir lietuviai 
taikų pasirašė liepos 12 d. 4 
vai. po pietų.. Siena eina 20 
viorstų į pietus nuo Gardino,
panemunių ligi- Sivisločo, per 
Malodečnos stotį, per Naručių 
ir Drisvetės ežerus iki Daugu
vos.

♦

Farmer-Labor partijos kan
didatas Christensen kreipėsi į 
Hardin ir Cox prisijungti prie 
prašymo valdžios paleisti iš 
kalėjimo Debsą soeijalistų 
partijos kandidatų. Debs yra 
pasakęs nenorįs malonių nuo 
dabartinių valdininkų, bet so- 
cijalistų partija nesiliaus 
pintis paliuosuoti Debsą

Bolševikai skelbia, kad len
kai pasitraukdami rengia bai
siausius žydi; pogromus. Pa
sitraukdami padeginėja žydiš
kus miestelius ir buvę atsiti
kimi;, kur žydus varė į degan
čius namus.

PADEREWSKI SUJUDO.
Paderevrski, kurs buvo be- 

pasitraukiąs nuo politikos, su
judo ir atpyškėjo į Spų atsto
vauti Lenkiją alijantų ir vo
kiečių konferencijoj. Jis pa
sakė, kad Ji prieš Rusiją pra
dėjo ofensyvą nuo kurio nei 
viena iš alijantų vyriausybių 
nedraudė, o viena net padrą
sino. Sako, kad jei ofensyvas 
būt pavykęs, tai Lenkiją būt 
į padanges keliama Dabar gir
di ją visi tik kritikuoja

JAU SVARSTO.
Alijantų ambasadorių Tary

ba Paryžiuje pradėjo svarsty
ti Tešeno klausimą — ar tą 
vietą priskirti Čekijai ar Len
kijai.

ar nenori suprasti tikro Lietu-’ 
vos liaudies kelio prie liuosy- 
bės, tų amžiais vergavusių be
teisių, kurie nenori toliaus 
svetimiems vergauti. Neteik
ti savo broliui vargo palei pa
galbos tokiame baisiame ir at- 
sakomingame laike, tai reikia 
turėti gyvulių protą ir jaus
mus.

Kunigui Vilimui kalbant 
mūsų patersoniecfai išimtinai 
pavyzdingai užsilaikė ir pra
kalbos gale katučių trenksmu 
išreiškė savo dėkingumą ir 
pritarimą gerbiamajam sve
čiui. Svetys iš savo pusės 
džiaugėsi ir dėkojo už nepa
prastą tvarką ir įdomų klau
symą. Klebonas Petraitis iš
reiškė patersoniečių vardu a- 
čiū gerbiamam svečiui už la
bai įdomią prakalbą ir už savo 
parapijos lietuvių pagirtą 
mandagų užsilaikymą.

Galutinai dar klebonas Pet
raitis karštai paragino pater- 
soniečius dabaigti Lietuvos 
Paskolos bonų paskirtą jiems 
dalį išpirkti, nurodydamas, 
kokią didelę pagelbą suteikia
ma Lietuvai šiaja pinigine pa
šalpa.

Patersono lietuviai labai y- 
ra dėkingi savo gerbiamam 
klebonui kunigui Petraičiui už 
jo nenuilstantį darbštumą Baž
nyčios ir tautybės labui, ir tai
pogi už mokėjimą patraukti 
prie savęs ir mūsų lietuvių ko
lonijos atvykstančius į Ameri
ką mūsų brangius svečius. 
Kartu linkiame tikram Lietu
vos sūnui kunigui A. Vilimui 
laimingai šviesti ir žadinti ki
tas Amerikos kolonijas, kurio
se tikimos, kad bus sutiktas 
gerbiamas svečias, taip pat su 
atviromis rankomis ir širdi
mis.

PASKYRĖ DIENĄ.
Rugpj. 29 d. popiežius pri

ims Amerikos Kolumbo Vyčių 
delegaciją.

PRIĖMĖ PROTESTUO
DAMI.

Chicago. — Geležinkelių 
brolijų atstovai priėmė Gele
žinkelių Darbo Komiteto pa
keltas algas su protestu. Mat 
darbininkams pakelta tik 60 
nuoš. to, ko reikalavo. Buvo 
spėta, kad vadai leis darbi
ninkams perbalsuoti ar priim
ti pakeltas algas ar ne. Bet 
vadai ryžosi be balsavimo pri
imti. Geležinkelių Telegrafis
tų Brolija leis per balsus.

Rymas. — Darbininkų Ta
ryba paskelbė 24 valandų ge- 
neralį streiką. Utarninke 
strytkarių darbininkai pradė
jo dirbti apkabinėję strytka- 
rius raudonomis vėliavomis ir 
bolševikiškomis emblemomis. 
Gyventojai taip intužo, kad 
puolėsi draskyti vėliavas ir 
bolševikų ženklus ir mušti ma
rinistų ir konduktorių. Daug 
jų sužeista. Strytkariai da
bar neina. Dabar visuomenė 
prieš strytkarių darbininkus 
taip nusistačius, kad tie ne
drįsta pasirodyti viešai. Ieš
ko užtarymo policijos, kurią 
ikšiol iš visų spėkų keikė. So- 
cijalistų atstovai parlamente 
susirūpinę, kad jų kurstomi 
darbininkai taip įpykino vi
suomenę. Vienas atstovas Tu-1 
rali pripažino, kad visuome
nė teisingai išėjo iš kantrybės 
dėl nuolatai keliamų streikų.

Vietinio klebono kun. Pet
raičio rūpesčiu liepos 19 d. 8 v. 
vak. buvo surengtos prakalbos 
vietinėje lietuvių svetainėje' 
Patersono Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus Rėmėjų vardu. 
Prakalbos prasidėjo lygiai 8 
vai. klebono Petraičio trumpa 
ir aiškia įžangos kalba ir per
statė atvykusį svečią kun. A. 
Vilimą iš Paryžiaus leisti ke
lių mėnesių atostogų laiką A- 
merikoje ir sutikusį aplankyti 
Amerikos lietuvių kolonijas 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų vardu.

Kun. A. Vilimas užėjo ant 
scenos rimtu, liuesu žingsniu. 
Visa jo stambi žemaitiška iš
vaizda žadėjo pilnos svetainės 
klausytojams ką tai nepapras
to, ko dar nebuvo girdėję nuo 
kitų kalbėtojų. Ir ištikrųjų 
kunigas A. Vilimas aiškia šei
myniška pusantros valandos 
kalba žavėte žavėjo klausyto
jus. Nei musės zirzia neper
traukė visų įtemptą ir suspau
stą domų Kun. A. Vilimas 
liuosa ir įtikinančia kalba nu
švietė tikrą lietuvių tautos ap
sirinktų kelį prie pilnos nepri
klausomybės. Kaip lietuvių 
tautos trečiasis luomas liaudis 
atstato Lietuvos valstiją Lie- 
tuvos kunigaikščių sutvertų ir 
Lietuvos bajorų sugriautą 
kąip tas trečiasis lietuvių liau
dies luomas tiek šimtmečių be
teisis vergas išsaugojo tauty
bės pamatą lietuvių kalbą pa
pročius ir valstybinę tverybą 
Devyniolikto šimtmečio pa
baigoj Lietuvos liaudis kelia
si gelbėti savo kalbą ir rengia
si prie savystovybės vien tik 
apsigynimo jausmo vedama. 
Karui kilus ta Lietuvos liau
dis vos tik buvo ^pasirengusi 
prie pamatinio valstybės gyve
nimo: draugijų įsteigimo ir ve
dimo. Karės laiku vieni lietu
viai pačioje Lietuvoje, kiti Ru
sijoje, o treti Amerikoje ėjo 
tuo pačiu tikru keliu prie Lie
tuvos neprigulmybės. Nežiū
rint į visokias sunkenybes, 
kliūtis visa Lietuvių tautą kur 
jos sūnus nebus likimo išmes- 
||ti, ranka į ranką«priėjo prie 
bendro tikslo. Amerikos lietu
viai yra padėję milžinišką ak
menį po Lietuvos valstijos pa
matais ir tikisi kalbėtojas, kad 
įtolesniai Amerikos lietuviai, o 
labiausiai Patersono lietuviai 
kaip iki šiol gausingi aukoto
jai, neleis savo broliams Lie
tuvoje žūti kraujo ir bado kla- 

I nuošė. Kalbėtojas

PRADEDA SUMUŠTI.
Chinijos valdžios kariuome

nė pradėjo sumušinėti sukilė
lius. Bet ar tai bus • galutinas 
smūgis sukilėliams, tai dar ne
žinia

Francijos ir Anglijos misi
jos važiuoja Varšavon. Jos 
žiūrės, ko Lenkijai trūksta ir 
jei rusai bandys briautis “do 
Warszawy”, tai misijos šauks 
savo valdžių eiti talkon Len
kijai.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIŲ.
“Darbininko” Knygyne ga

lima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertų laiš
kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą

Prie “Barbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą n* į ki
ta* šalis.

“DARBININKAS,” 
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Padaryk džiaugsmų savo gi
minėms arba pažįstamiems, 
užrašydamas “Darbininkų”

Amerikoje “Darbininkas” 
metams $4.00; Lietuvon me
tams $5.00.

SURENGTAS DR-JOS AV- JUOZAPO CAMBRIDGE

NEDĖUOJ, LIEPOS 25 0. ANT BUČINSKO FARMOS
LEUNGTON, MASS.

Programas prasidės nuo 10 vai. ryto.

James M. Keyes 
Advokatas

Programas bus labai įvairus: apart bėgimų, virvės trauki
mo ir Kitų margumynų bus lietuviški šakiai. Piknikui vieta 
parinkta viena iš puikiausių ir parankiausių visoje apylinkėje, 
todėl tikimės hr gerbiamosios publikos skaitlingai susilaukti.

Pirmi trokai išeis kaip 9:30, kiti kiek vėliau nuo Weha> 
ter Avė. ir Windsor St, Cambridge. Norintieji karais važiuo
ti, reikia važiuoti į Harvard Sq. tunelį, paimti karų Hariington 
Heights; iš ten galima imti bent Mds karas, kuris daveš. D»- 
važiuojant Lezingtono Parkų, reikia išlipti ant Summer st 
Ten stovės žmogus kuris nurodys vietų.

KAM RŪPI LIETUVOS KATALIKIŠKOJI 
JAUNUOMENĖ.

Lietuvos katalikiškoji, einančioji mokslus, jaunuo
menė yra susibūrus į Ateitininkų Dr-ją. Rudenį š. m. tai 
organizacijai sukaks dešimt metų jos gyvavimo. Ateiti
ninkai rengiasi prie iškilmingo paminėjimo tų sukaktu
vių. Rūpinasi sustiprinti savo organizaciją. Sumanė 
100.000 auksinų fondą Atsikreipia paramos ir į ameri
kiečius. Atsiųstame atsikreipime sako:

“Tas fondas bus skiriamas moksleivių Ateitinin
kų šelpimui ir tolimesniam jų organizacijos plėtoji- 
muisi, pav. steigimui bendrabučių, knygynų, organo 
palaikymui ir tt

“Ateitininkų organizaciją kaip žinoma, užsimez
gė prieš dešimtį metų. Kas sekė tuomet lietuvių kul
tūrinį ir tautinį gyvenimą negalėjo nepastebėti, kaip 
toji organizacija tuomet buvo reikalinga, kaip Šim
kūs buvo jos pirmieji žingsniai ir kaip nepalankįąi su
tiko jų visa pasaulinė inteligentją neišskyrus net to
kios Pažangos vadų. Ateitininkų pusėje buvo daugu
mos mūsų inteligentų paneigta teisybė, pašiepiama 
krikščioniškoji dora ir pasaulėžiūrą bet Ateitininkai 
drąsiai stojo į kovą ir per 10 metų ją laimėjo... Jų 
organizacija išaugo, išsiplėtojo, artimai susijungus su 
liaudimi stojo jai vadovauti, užkirsdama kelią bedie
viškai “pirmeiviškai” inteligentijai, kuri ilgus metus 
nuodyte nuodijo mūsų žmonių krikščioniškąją dorą 
tikybinius jausmus bei įsitikinimus.

‘ ‘ Trumpu laiku daug nuveikę, Ateitininkai, anaip
tol, nemano rankas sudėję sėdėti, jie veiks, ir juo to
liau, tuo labiau jų veikimas plėtosis; bet tam veikimui 
plėtoti yra reikalingos lėšos.”

Viso šito ateitininkų veikimo ir judėjimo priešakyje 
yra Aleksandra Stulginskis, Lietuvos Steigiamojo Seimo 
pirmininkas.

Teranda šis atsišaukimas atbalsį tarpe tų, kuriems 
rūpi Lietuvos katalikiškoji jaunuomenė ir karini katali
kiška Lietuvos ateitis.

Moksleiviai atostogų metu privalėtų papinigauti tarp 
uoliųjų katalikų šitam reikalui. “Darbininko” redakcija 
yra ingaliota patarpininkauti persiuntime amerikiečių au
kų ateitininkų centrui.

VISI Į PIKNIKĄ.
Liepos 25 d. Piln. BĮ. Sus-mo 

49 kp. rengia pikniką, kuirs 
bus Rugby Park Matapan, 
Mass. Pilnųjų Blaivininkų 
moterys ir merginos' gamina 
skaniausius valgius, kad visus 
atsilankiusius kogeriausia pa
sotinus. O šaltakešės ir viso
kių gėrimų bus tiek, kiek tik 
kas galės suvartot. Taip-gi 
bus išpildytas ir programas. Į- 
žanga visiems dykai. Pelnas 
šio pikniko eis vaikų vasarinei 
mokyklai.

Kelrodys: JEleveiterių va
žiuoti iki Forest Hills, nuo ten 
paimti karų Mattapan-Milton 
ir išlipti ant Rugby St

Rengėjai

Pranešu, kad suvažiavimas 
komisijos įvyks 24 d. liepos 
subatoje L Bažnytinėje salė
je ant W. 5tb St., So. Bostone. 
Brangios sesutės visos būtinai 
turit pribūti į šį suvažiavimų, 
nes vieta jau yra gauta dėl iš
važiavimo ir darbo begalės 
laukia mūsų o laikas trumpas. 
Tai-gi, kad gerai prisiruošti, 
tai turime sujusti visos. La
bai malonu girdėti, kad kuo
pos visos ruošiasi prie to o z 
montellietės pasižadėjo visas 
subytyt už ką joms priklauso 
garbė.

Apskr. pirm. 0. Jankienė.



VILNIŲ ATGAVUS.

vien

ATITAISYMAS

Topelio bausme už vagystę

0 koks gražus, puikus,

NAUJA EPISTOLŲ A

MURZINVEIDŽIŲ 
DARBAI.

Jau nekartą mūsą kolonija 
atsižymėjo su aukomis. Ne-

Vietiąėse žiniose buvo porą 
kartą minėta apie nuteriotą 
draugą ir keleivininką paleis
tą gandą.apie Romano suareš
tavimą Kaune ir apie nuneši
mą tos pletkos į Boston Globė. 
Pasirodo, jog ir Brocktono a- 
merikoniškuosna dienraščiuos- 
na nunešta ta pletka. Gi 
Brocktone Romanas ameriko
niškai visuomenei gerai pažįs
tamas. Romanas ten augo, re- 
porteriavo dviem dienraščiam. 
Vietos apšviestūnija žinojo, 
kad jis tarnavo Amerikos ka
riuomenėj, buvo štabo oficie- 
rium. Žinojo Romaną esant 
“100 per eent American”. To
dėl gandas apie jo suareštavi
mą Kaune padarė didelį įspū
dį. Pas apšviestesnius lietu-

Išvertė iš Anglą Kalbos 
JUOZAFINA KOMIČIUTĖ. 

(Scena—Giria)
Visi medžiai stovi ant estrados. Tykiai 

skambina pianą per kelias minutes. Įeina'Ka
ralius su Karaliene ir dvylika dvasią (Mergai
tės ir Vaikai). Dvasios dainuodamos: 

Pasaulyj dvasioms tik gyvent, 
Pasaulis joms sutvertas; 
Ir šokt, ir niekad nepasent; 
Mūs amžius aukso vertas, 
Dainuot ir šokti mums smagu, 
Be rūpesčią, vargą.

(Dvasios dainuodamos apsupa Karalią ir 
Karalienę ir pradeda šokti, kolei pabaigia dai
ną.)

KARALIENĖ. — Dabar Kalnu Karaliau,

Mes Amerikos lietuviai 
džiaugiamės Vilniaus atgavi
mu. Dar labiau džiaugiasi 
tuomi Lietuvos lietuviai. Bet 
kaip ir po linksmiausią šven- 
čią turime kasdieninio darbo 
imties, tai ir po džiūgavimą 
dėl Vilniaus atgavimo priva
lome rimtai pažvelgti, ką čia 
reikės veikti atvaduotoj žiemėj 
ir sostinėj.

Kun. Jakaitis kablegramoj 
“Draugui” liepos 18 d. prane
šė, jog “Vilniuje mūsą ir ru
są kariuomenė. Tvarko lietu
viai. Rusai pasitraukia, veja 
lenkus”. Jei rusai nebūtą ėję 
į Lietuvai pripažintą, o lenką 
pagrobtą žemę ir Vilnią, tai 
lenkai gal nebūtą skubinęsis 
iš Vilniaus kraustytis. Ištolo 
mums žiūrint išrodo, kad ge
rai, kad Sovietą kariuomenė 
buvo lenką vyti iš Vilniaus. 
Dabar lenkai baisiau bijo ne
bent velnio nekaip bolševiką 
kariuomenės. Todėl nuo ją bė- 
go netik lenką kariuomenė, bet 
visi ją agentai, lenkininkai, 
ją veikėjai ir kitokie lenką a- 
teiviai. Žinios buvo apie tai 
kad desėtkai tūkstančią len
ką kraustėsi vien tik iš Vil
niaus miesto. Tad Vilnius ir 
pagrobta Lietuva apsivalys 
nuo lenkiško brudo. Baisus 
smūgis uždrožtas lenkystei 
Vilniuje ir apskritai sulenkin
toje Lietuvoje.

Pirmu didžiai svarbiu daly
ku atgautoj žemėj bus tai rin
kimai į Lietuvos Steigiamąjį 
Seimą. Tas įvyks žinoma, kaip 
tik įvyks atgautose vietose ra
mybė ir tvarka. Nors dabar 
lenkystei ten uždrožtas didis 
smūgis, bet ji gali atsigaive- 
lioti. Apskritai imant žymi 
atgautos žemės dalis yra nu
tautusi. Labai išmintingai 
lietuviai padarytą, kad at
gautose žemėse per rinkimus į 
Steigiamąjį Seimą dėl lietu
vystės atsižadėtą partiją. Jei 
jau to būtą perdaug, tai bent 
krikščioniškosios partijos pri
valėtą blokuotis sau, o “pir
meiviškosios” sau. Su rinki
mais atgautose žemėse taip 
reikėtą padaryti, kad lietuviš
ką balsą neitą niekais.

Kuomet vietos Raudonojo 
Kryžiaus šelpėją Draugija rin
ko drabužius Lietuvai ir au
kas, ir mezgia-triūsia, kaiku- 
rie bedvasiai rėkė: Tai kuni
gams būsią tie daiktai, ir tt. 
Bet teisybė neužslepiama. Ji 
'-vėliau ankščiau pasirodo tei
sybe esanti. Dabar gauname 
laišką kad tie Lawrence siūti 
Lietuvai drabužiai jau žmones 
pridengia.
Kazimieras Antanavyčius pa

aukuodamas savo kautą įsiuve 
savo antrašą su prašymu priė
mėjo atrašyti. Ir atrašo jam 
15 metą berniukas, kurio tė
vas buvo stalioris bet mirė po 
Vokiečiais, kurio motė gyvena, 
broliukai tarnauja piemenu
kais ir sesuo 4 metą. Še ką tas 
vaikelis iš. dalies, apart ką pa
miniau rašo:

“Aš prisitaisiau tamstoms 
parašyti laiškelį kad tamstos 
prašėte atrašyti. Sakome tam
stai širdingą ačiū už kautą ku
rį tamstos esate paaukavę. 
Mes paėmėme šitą kautą 18 d. 
birželio 1920, ir rodė rankovė
je prašymą kad atrašyti laišką

Dvasią daina.
Pas Karalią einam į svečius,
Per pievas, akmenis, kalnus, 
Mes lipsim į padanges!
Mes lipsime augštyn į kalnus

(Išeina dainuodami)
Mes lipsim taip augštai į kalnus, 
Net į padanges.

(Piano akompanijamentas eina vis silpnyn 
galop nutyla).

džiai neduos vogt.
KARALIUS. Ką gi jie galėtą padaryt, 

jei kas norėtą pavogt?
KARALIENĖ. Ką jūs darytumėt, mano 

medžiai, jeigu kas norėtą pavogti puoduką?
MEDŽIAI. (Smarkiai purtydami šakom, 

šnabžda-ūžia). Muštūme vagį su šakom! Muš
tame vagį su šakom! (Topelis vienas tyli).

(Dvasios dreba iš baimės ir glaudžiasi vie
na prie kitos).

KARALIENĖ. Jeigu vagis bėgtą, ką jūs 
darytumėt, mano medžiai?

MEDŽIAI. (Dar smarkiau purtydami ša
kas). Griūtūme ant jo ir ant vietos užmušta
me! Griūtūme ant jso ir ant vietos užmuštu
mei

KARALIUS. Dabar matau, kad puoduką 
drąsiai galima palikti. Na, eisime! (Ima Ka
ralienę už rankos).

(Karalius ir Karalienė drauge su dvasiom 
eina pro duris šokdami ir dainuodami.)

Vileišio neišmintingiausią koks 
tik gali būti prašymą ir sky
rusi auką aną liurbią, tingi
mą, apsileidėlią pergabeni
mui Lietuvon. Kokia nauda 
Lietuvai iš tokią gaivalą. Tie
siog galvon netelpa šitokia ne- 
išmintis.

Po nusiskundimą ant Tau
tos Fondo Vileišis rašo:
“Reikia drąsiai eiti pirmyn ir 

įvesti permainas, kurią patsai 
gyvenimas būtinai reikalauja. 
(Kažin ar gyvenimas ar Vilei
šis reikalauja Red.). Esamie
ji Fondai teveikia, teplėtojasi 
ir toliau. (Tai jau Vileišis pri
sipažįstat prie atakos nepasise
kimo. Red.). Nė viena politinė 
grupė neišsižadės ir negali iš
sižadėti savo įtakos Lietuvos 
politiniame ir visuomenės gy
venime. (Žinoma. Red.).

Pagalios Vileišis sako, kad 
reikią “sutverti Valstybinis 
Amerikos Lietuvią Fondas”, 
Jau esanti sudaryta “laikino
ji komisija” šio fondo įsta
tams paruošti, o tuos įstatus 
“galutinai priims ir patvirtins 
įstatus valstybinio fondo vie
tos atstovai”. Kokie tie vie
tas atstovai?

■ -..r ■. . ■■
TC;PFT tr

MONTREAL, CANADA

Čia Lietuvią nemažai, bet ją 
tautinis susipratimas dar menkas. 
Nors visa Lietuvią Tauta sujudus 
nos didelės perversmės eina pa
saulyje ir Lietuvoje, bet mūsą 
lietuviams tas viskaS iąąžai terū
pi. Prakalbą nesirūpina rengti, 
susirinkimą nedaro, bet kad ir 
susirenka, tai tik kad bendrai pa
rūkyti, o ne kad apie savo arba 
tautos reikalus pasvarstyti.

Kas daryti? Štai kas. Visi, 
kurie esame supratlyvesni, priva
lome arčiau sueiti patys. Turi
me sueidinėti, kaip čia pabudinus 
snaudžiančius savo brolius ir se
seris. Paskui visi turime platin
ti gerus laikraščius, arba jiems 
paskaitinėti iš laikraščią žinią, 
kuriomis jie įdomauja. Po tru
putį ir išjudinsime.

N0RW00D, MASS.
liepos T? A buvo surengtas 

piknikas Šv. -Cicilijos Bažn. choro 
East Walpole-ant Kačausko ūkės 
Žmonią atsilankė nedaug. Nors 
diena buvo giedri ir saulėta, bet 
piknikierai pargry žo * ‘ šlapoki. ’ ’ 
Čia turiu paminėti, kad komisija 
kuri buvo išrinkta surengimui 
pikniko visa i'siskyrstė, iš prie
žasties kilusiu nesutikimą tarpe 
choristą ir chor-vcdžio. Tai ko
misijos darbą pasiėmė į savo ran
kas vienas žmogelis, kuris nepar- 
seniai atvyko šion kolionijon iš 
Michigan valstijos. Jisai be ne 
visa savo gyvenimą šioje kolioni- 
joje buvo šlapias, tai ir pikniką 
pašlapino. Jisai slaptai su pa- 
gelbo kito žmogaus pridirbo rud-

Š. m. gegužės m. 15 d. “Dar
bininko” Nr. 56, buvo Prano 
Čisavinio straipsny j “Lietu
vos socialistą dora”, pasaky
ta:

“Toje pat apylinkėj (Žem. 
Kalvarijos), socialistas J. Son
deckis, buvęs bolševką komi
saras gązdina žmones ir verčia 
rašytis į “Valstiečią Sąjun
gą”, nes, girdi, kas neužsi- 
rašvs, atėję bolševikai sušau
dys”.

J. Sondeckis praneša, jog to 
nedaręs, net nebuvęs toje vie
toje.

TOPELIS. Ugi aš turėčiau viską ką tik 
noriu.

KADUGYS. Man atrodo, kad visko turi
me užtektinai.

TOPELIS. Be to, aš galėčiau eit, kur tik 
noriu.

KLEVAS. Dievuliau! Ugi šita vieta gra
žiausia visam pasaulyj. Mūsą karalienė taip 
sakė.

TOPELIS (labai piktai). Phui! phui! 
ph-u-i!

KITI MEDŽIAI (linguodami). Dievuliau, 
kodėl! Dievuliau, kodėl!

(Ant estrados viskas nutyla, medžiai pa
mažu nuleidžia šakas.) .

KLEVAS. Kaip saulė kaitina šiandieną! 
ARŽUOLAS. Visai vėjo nėra! 
KADUGYS. Ir paukščiai jau miega, 
GLUOSNIS. Jau ir aš miego noriu! 
BERŽAS. Ir manę miegas ima. 
ALKSNIS. Užmigkime biskį visi. 
PUŠIS. Taip! taip!
TOPELIS (į šalį). Kvailiai! Jau visi už

migo.
(Ant estrados tyla)

TOPELIS. O kaip aš noriu to puoduko! 
Pirmiausia norėčiau, Karalius manę mylėtą ir, 
žinoma, kad tas mano noras būtą išpildytas. O 
aiftra norėčiau, kad Karalius nemylėtą Kara
lienės. Paskui norėčiau turėti sparnus. O, kaip 
aš norėčiau turėti sparnus! Bet labjausiai no
rėčiau šokti su Karalium.

(Ant estrados vėl tyla). •
TOPELIS. Aš mėginsiu paimti tą puodu

ką. Tie kvaili medžiai nematys. (Atsargiai 
eina prie Baltinio ir randa puoduką)* Gerai! 
gerai!’ Dabar gersiu. (Geria).

(Aržuolas truputį sukruta).
TOPELIS. Dievuliau! Dievuliau! Ką aš 

darysiu?
(Aržuolas vėl tyliai stovi).

TOPELIS. O! turiu vėl grįžti atgal, nes 
medžiai pradės manę mušti su savo šakom. O, 
Dieve! Turiu paslėpti šitą puoduką, nes me
džiai puls ant manęs ir užmuš mane. (Pasle
pia puoduką po dešine ranka ir grįžta atgal į 
savo vietą).

ARŽUOLAS (sukruta). Man atrodė, kad 
girdėjau, ką vaikščiojant '

‘TOPELIS (maloniu ir drebančiu balsu). 
O ne, galingasis aržuole! Tai tik vėjas. Mie
gok sau ramiai.

PUŠIS. Man atrodė, -kad mačiau tamsą 
šešėlį pas šaltinį, i

TOPELIS (tokiu pat maloniu balsu). Ne, 
ne, kvepiančioji pušele, tai debesys praslinko 
pro šaltinį. Miegok sau ramiai.

VA' . M.v. a- - : b'-’ai nuėjęs

KARALIENĖ. — Ištiesą, aš jį turiu (Ei
na prie šaltinio). Štai yra mano turtas. (Paima 
puoduką ir duoda gerti). Malonėk atsigert 
iš šito šaltinio.

KARALIUS (žemai pasilenkęs geria van
dens). Niekados negėriau tokio šalto vandens 
kaip šitas! (Dar sykį atsigeria ir padeda puo
duką ant akmens). Kokia laimė gerti iš šito 
tavo puoduko! (Iš po skraistės išima sidabri
nį puoduką). Dabar atsigert iš mano puodu
ko. (Atsiklaupęs ant vieno kelio, paduoda Ka
ralienei savo puoduką).

KARALIENĖ 
puodukas!

KARALIUS. Tai yra dovana, kurią tyčia 
tau atnešiau, šitas puodukas yra stebuklingas. 
Kaip tris sykius iš jo atsigersi, tai išsipildys 
kiekvienas noras, kokį tik širdyje turėsi.

KARALIENĖ (paėmus puoduką šoka ir 
sykiu su ja dvasios). O kaip linksma! kaip 
smagu!

KARALIUS. Eik šen, gražioji Karaliene, 
ir atsigerk pirmą sykį. (Karalienė eina pas 
Karalią ir paduoda jam puoduką. Karalius 
pasemia vandens ir Karalienė geria).

KARALIENĖ. Ar negalėčiau tuojaus at
sigerti dar du sykiu, kad mano norai išsipil
dytą?

x KARALIUS. Ne. Jeigu gertum tris puo
dukus ant sykio, tai reiškia, kad tik vieną sy
kį gėrei, Tamsta turi gerti tik tada, kuomet 
tikrai esi ištroškus.

Viso ......$350.00 
Lietuvos Misija paskyrė 

mūsą kolonijai $5.000. Gi čia 
yra apie 20 lietuvią. Tai-gį 
kad savo kvotą padaryti turė
tume visi pirkti po $250 boną. 
Aišku, kad mūsą kolosijai 
paskirta perdaug.

Vietinis.

Vileišis, Lietuvos atstovas 
Amerikoje, atsiuntė naują e- 
pistoliją fondą kontroliavimo 
reikale. Teisybė jis akėja tik 
Tautos Fondą o apie kitus tik 
užsimena. Šita epistolija, vie
nok, jau kitokiame tone. Bet 
dėl vietos stokos ir dėl jos il
gumo ištisai negalime dėti 
laikraštin.

Nusiskąsdamas ant Tautos 
. Fondo Vileišis rašo:

‘‘Lietuvos atstovybė po ke
lius kartus buvo atsikreipus 
prie Tautos Fondo, prašyda- 

s ma tai suteikti pagelbą perga- 
benimui Lietuvon kaikurią pi- 
Hečią, kurie patys iš savęs ne
gali to padaryti”

Karo ir pokariniais laikais 
■ darbai Amerike ėjo kaip ne- 

kuomet, uždarbiai buvo tokie, 
kokią nekuomet nebuvo. Pa
skutinis liurbis, tinginis, apsi- 
eidėlis turėjo būti tas, kurs 

Bais laikais neužsidirbo nei 
keli'' ■■ 
raširi vk" 'r ' ~ '
l-a! hfitr. T-'i”.' ?■'



v*

■

f%

n

DABBIKINKA8

MUŠK MOTINĄ — IŠGYDYS 
KŪDIKĮ.

Western Chemical Co.,
P. O. Box 9, Wilkes-Barre, Pa.

K. česnulis,
Kurs prieš savaitę išvažiavo Lietuvon rei
kale steigimo odą ir čeverykų dirbtuvių.

skiriamos Liet. Raud. Kryžiaus 
R. Draugijai. Siunčiame jas per 
“Darbininko” Red, prašydami 
perduoti kur reikia. .

Ten dalyvavęs.
Pierašas. Čekis aut .$6.15 gau

tas ir pasiųstas L. R. K. R. Cent
ro sekretoriui.

. “Darbininko” Adm.

Spring 9537.
PIRMUTINIS . » ir
Seniausias Lietuviškas

UŽEIGOS NAMAS 
ARBA HOTELIS 

NEW YORKE.
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis 

pas Geo. J. BARTAšIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus. 
Parduoda laivakortes ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus J visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parūpinami išvažiuojantiems pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžke- 

lio stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namų su 38 kambariais. Palydi

me keleivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvienų, kuris pas mus kreipiasi į musų viršminStų Agentūrų 
su reikalais.

GEO. J. BARTAŠIUS,

Nušipę, praretėję, plaiskanuo- ' 
ta galva, niežėjimas, žiliipas ir I 
kitos odos galvos ligos pasek- j 
minga! prašalinama.

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA.
Siunčiu pinigus j Lietuvų pagal žemi ausį dienos kursų su pil

na gvarancija. Taip-gi siunčiu lenkų pinigus į lenkų užimtųjų 
Lietuvų ir visų Lenkijų.

Suteikiu rodąs grįžtantiems į Lietuvų, parūpinu pasportus, 
laivakortes ir kaip parsikviesti gimines iš Lietuvos. Adresas:
P. MIKOLAINIS, 53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

žio kelis bačkas ir nuvežė ten, 
kur piknikas buvo rengiamas. 
Ant plakatų buvo garsinama,, kad 
bus saldžių gėrimų bet žmonės 
nuvažiavę rado rudžio bačkas iš
kištas pęr langus su geležiniais 
kranais.

Vilijos Laivas.
*

DETROIT, MICH

Šis miestas yra pagarsėjus iš-
dirbyste automobilių Darbai 
šiuom laiku eina neblogai: Šią va
sarą čia tankiai palyja, ir nėra 
didelių karščią. Tai žmonialiai 
po sunkaus darbo gali gerai pa
silsėtu

Po No. 107 Merrit Avė., pas 
Sakalauskus buvo gandro atsilan
kymas. To pasekmė, buvo gra
ži ir patogi dukrelė.

Liepos 11 d. duota vardas, Sta
nislava ir Elena.

Krikštynose J. Overaitis užsi
minė apie aukas. Aukavo se 
kančios ypatos: M. Sakalauskas, 
J. Overaitis, M. Overaitis ir A. 
Lorencas, po $1.00. A Kulie
šius $1.15. Viso $6.15 aukos

čią uždegimu. Gydytojas pa- 
tėmijo jog -kanas sužeistas ir 
klausinėjant, per. vertiką, da- 
žinojb,' jog jos vienas vaikas 
mirė dvi savaiti atgal.

Junior Red Uross varo ap
švietimo propagandą išnaikin
ti tą ir kitus panašius tikėji
mus. Per tokį mušimą, dau
gelis motiną pasiliko nuolati
niai apnegalėdintos. Daugelį 
sykią motisos mirė nuo to mu
šimo.

Neišmaną vyrai įr-gi keti
na piktą dvasią už vaiką li- 
gas._

PASEKMES — REPUTA
CIJA.

%

Tarp Rumunijos kaimiečių, 
ypatingai tarp čigoną, yra ti
kėjimas, jog kuomet kūdikis 
miršta, mirtis yra pasekmė į- 
ėjimo piktos dvasios į motinos 
kūną, kūdikio pasveikimas 
priguli nuo mušimo motinos 
(išvyt piktą dvasią). Todėl 
motinos muša pačios save kuo
met ją kūdikis apserga.

Nesenai vienas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus gydyto
jas buvo’ pašauktas prižiūrėt 
čigonką. Kuomet gydytojas 
atėjo i jos namus, rado ją gu
lint ant plonos šiaudinės naga- f metą Trinerio Amerikoniško 
žės ant žemės. Ji sirgo plau- Į Elixiro Karčiojo Vyno reiškia 
...............................  milionus pasekmių. Meldžia

me perskaityti sekamą laišką: 
“Springfield, III., kovo 5, 

1920. — Aš turiu parašyti 
Jums ir padėkavoti už išgy
dymą manęs ta galinga gyduo
le, Trinerio Amerikonišku E- 
liksiru Karčiojo Vyno. Aš sir
gau ilgą laiką, bet aš esu svei
kas dabar ačiū jūsą puikiam 
vaistui. Aš visuomet turėsiu 
gerą žodį apie jį ir laikysiu 
mano gyduolią skrynioj. Mrs. 
J. Pontik”.

Ir mes esame tikri, kad jūs 
taip-gi užkietėjus viduriams, 
netekus apetito, sirgdami gal
vos skaudėjimu, nerviškumu 
ir kitokia pilvo netvarka atsi- 
lankysit pas savo aptiekorią 
ar vaistą pardavėją ir parei
kalausite Trinerio Ameriko
niško Eliksiro Karčiojo Vyno. 
Pabandykit taip-gi Trinerio 
Angelica Bitter Tonic, Trine
rio Liniment ir kitą Trinerio 
gyduolią!

Joseph Triner Company, 
1333-45 So. Ashland Avė., Chi- 
cago, Dl.

Jeigu chirurgas specialistas 
yra garsus savo pasekmėmis 
operaciją, pacientas be bai
mės atsiduoda po peiliu. Jei
gu gyduolė yra pagarsėjus sa
vo pasekmėmis, pirkėjas per
ka ją be abejojimo. Pasek
mės skaitos. Tris dešimtįs

VĖLIAUSIOS LAIDOS 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS nt KONVER- 
TV-

- Eilės pritaikintos sulyg šią 
dieną. Tinka visiems;’ tė
vams, broliams, seserims, gi
minėms ir pažįstamiems.
Parduodame 1 tuziną pepie- 
"• rą ir 1 tuziną konvertą

J už ......... 30c.
“DARBININKAS”,

242-244 W. Broadway,
So. Boston 27, Mass.

!

Norinčios gero darbo 
kreipkitės prie gerai žino
mo ir .prityrusio dirbėjo.

Vėliavos, šarpos ir įvai
rūs ženkleliai tai mūsą spe- 
ciališkumas.

Mūsą dailė (artistiška
me) darbe.

Liudija tūkstančiai drau
giją *

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St., 

Lawrence, Mass.

DETROIT' MICHIGAN
1000 STOTŲ ANT PARDAVIMO.

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kurte pristato vlsiens 
tuviams Stabų, Karmų Ir Lotų

Važiuojantiems l Lietuvą lžstoroja pasportas ir sąžiniškai 
Blunfla 1 Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

M. CURLANI8,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich. 

Gyvenimo vieta: 2441 E. Giand Boulvard

Kad

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Buvo

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Banką 
i

Kuris

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

5 NUOŠIMTĮ
Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visus Kitus Bankus 

Mokėti? ,
•ih

Ar Jūs Jau Žinote, Kad Centralis Bankas ir Dabar Yra 
Pirmutis is Visų Kitą Banką, Kuris nuo Augusto 

-■ ■ Pirmos Dienos, 1920
T

Ar Jūsą Vietiniai Bankai Duoda Tiek? Jeigu Ne, Tad 
Kam-gi Jūs Duodatės Savę Išnaudoti?

ATEIKITE CENTRALIN BENDRAN LIETUVIŲ 
BANKAN IR GAUSITE!

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,
32-34 CROSS ST., 366 BR0ADWAY,

ir
BOSTON, MASS. SO. BOSTON, MASS.

(Vėl viskas nutyla).
TOPELIS (į šalį). O, kaip jie manę iš

gąsdino! Bet ko man bijotis? Niekas nema
tys puoduko, nes aš jį gerai paslėpiau po pa
žaste — bet aš vistiek bijau. Jau laikas ir Ka
ralienei pareiti.

(Išpalengvo pradeda girdėtis muzika ir ei
na garsyn).

(Ineina Karalienė drauge su dvasiomis, ku
rios šokdamos apsupa Karalienę.)

Atgal grįžta Karalienė mūs .
Į ramąjį pavėsį,
Iš stebuklingos taurės gers 
Ir ko norės tą apturės ji. 
Puikus šaltinis šiam pavėsyj i 
Ir ko norės tą apturės ji!

(Dvasios išsiskirsto, o Karalienė eina prie 
medžią).

KARALIENĖ. Vėl aš sugrįžau namo, my
limi medžiai! Malonu man sugrįžti į jūsą pa
vėsį. Malonu man jus pamatyti.

• MEDŽIAI (linguodami). Valio! 
mūsą Karalienė! Mūsą Karalienė!

(Topelis nekruta ir tyli).
, KARALIENĖ (eina prie šaltinio), 

atsigersiu iš mano stebuklingo puoduko. O kaip 
aš trokštu iš jo gerti! (įieško tarp žolyną ir 
neranda). Ugi kur jis yra? (Vėl ieško). O, 
kur mano, puodukas? Mano gražusis puodu
kas!

(Dvasios ieško tarp žolių).
KARALIENĖ (laužydama rankas). Pra

žuvo! Pražuvo! Mano stebuklingas puodukas! 
Mano širdis plyšta! Širdis plyšta! (Sėdasi 
pas šaltinį ir verkia).

(Dvasios verkia — negarsiai).
VISI MEDŽIAI (išskyrus topelį liūdnai 

siūbuoja). O, D-i-e-ve! Ko-del! Ko-del! Kodėl!
KARALIENĖ (labai supykus bėga prie 

medžią. Dvasios nusigandę išbėgioja).
KARALIENE. O medžiai! Jūs nedori 

medžiai! Ką jūs padarėt su mano stebuklingu 
puoduku ? Jūs pavogėt mano stebuklingą puo
duką!

MEDŽIAI (dreba iš baimės). Ne! ne! mee 
nepavogėm! nepavogėm! ' ;

KARALIENĖ. Vienas iš jūsą tikrai pa
ėmėt Alksni, ar ne tu?

ALKSNIS. Ne, Karaliene, ne! Man la
bai nemalonu, kad jis pražuvo.

KARALIENE. Tu turi jį kur nors paslė
pęs. Pakelk savo šakas! (Alksnis pakelia). 
Teisybę kalbi, ištikimas medi. (Eina prie ber
žą). Berželi, ar tu pavogei mano puoduką?

BERŽAS. Tikrai ne. Gaila man tavęs, 
Karaliene. Labai norėčiau jį atrasti.

KARALIENĖ. Ne, tu jį ‘ 
pei. Pakelk savo šakas.

Valio,

Dabar

gjo). Kadugy! ar tu pavogei mana puoduką?
KADUGYS. Ištiesą, ne, nuskriaustoji 

Karaliene! Aš baisiai nekenčiu to, kurs tą pa
darė.

KARALIENĖ. Tu jį turi kur nors paslė
pęs. Pakelk savo šakas. (Kadugys pakelia).. 
Teisybę sakai, malonus kadugėli. (Eina prie 
pušies). Pušele, ar tu pavogei mano puodu
ką?

PUŠIS. Nieko panašaus nepadariau, gra
žioji Karaliene! Aš esu liuosa nuo tokią -ne
dorą darbą.

KARALIENĖ. Tu slepi nuo manęs. Pa
kelk savo šakas. (Pušis pakelia). Teisybę kal
bi, laiboji pušele. (Eina prie gluosnio). Gluos
ni, ar tu pavogei mano puoduką?

GLUOSNIS. Ne, brangioji Karaliene! 
Man nemalonu, kad manę įtari.

KARALIENĖ. Tu slepi nuo manęs teisy
bę. Pakelk savo šakas. (Gluosnis pakelia). 
Teisybę sakai, brangus gluosneli. (Eina prie 
aržuolo). Aržuole, ar tu pavogei mano puodu
ką?

ARŽUOLAS. Žinoma, kad ne, mano Ka
raliene. Aš būčiau nedavęs pavogti.

KARALIENĖ. Tu slepi nuo manęs. Pa
kelk savo šakas. (Aižuelas pakelia) Teisybę sa
kai, drąsusis aržuole. (Eina prie klevo) Kle
ve, ar tu pavogei mano puoduką?

KLEVAS. Žinoma, kad ne, mano Kara
liene! Aš taip norėčiau jį surasti!

KARALIENE. Tu slepi nuo manęs. Pa
kelk savo šakas. (Klevas pakelia). Tiesą sa
kai, garbingas kleveli. (Eina prie topelio). 
Topeli, ar tu pavogei mano puoduką?

TOPELIS (garsiu, nesavu balsu). Ne! 
ne! Ne, ne! saldžioji Karaliene! Už jokius 
pasaulio turtus nebūčiau jį pavogusi. Aš tavę 
myliu labjau už visus medžius!

KARALIENĖ. Tu slepi nuo manęs. Pa
kelk savo šakas. (Topelis, drebėdamas iš bai
mės dar labjau spaudžia šakas prie savo šo
ną),

Alks-gūs medeliai! Jūs visi esate ištikimi 
ni, Berže, Kadugy, Pušelė, Gluosni, Aržuo- 
le ir Kleve — nuleiskit žemyn savo šakas ir il
sėkitės ramybėje. Mes būsime geri draugai vi
sados — visados!

VISI MEDŽIAI (išskyrus topelį). Mūsą 
Karalienė! Mūsą Karalienė!

KARATJENĖ (nuleidus galvą ir susirū
pinus, vaikščioja ten ir atgal ir kalba pati į 
save). O, Viešpatie! Viešpatie! Kaip aš tu
riu nubausti‘tą nedorą, nedorą Topelį? Man 
dar niekados neatsiėjo ką nors pabausti. Ma
no medžiai visados man būdavo geri ir aš juos 
tik mylėt teturėjau. Nežinau kas daryt. (Su
stoja) Galėčiau paklausti Karaliaus ką čia pa
darius. (Krato galvą ir vėl vaikščioja). Ne, aš 
to nepadarysiu. Jis niekados nemylėjo tą me
džią taip kaip aš mylėjau. Kad aš žinočiau, 
ką čia padarius, kad žinočiau! (Staiga sustojus 
žiūri į savo puoduką). Ugi štai mano puodu
kas — jis man pasakys! O, Dievulėliau! aš 
nenorėčiau panaudoti pirmąjį mano norą to
kiam tikslui — ugi aš turėjau tokį norą, kad 
rasa puldama šį vakarą ant pievos, pavirstą į 
perlus ir deimantus. Tai aš galėčiau juos ne
šioti ir Karalius džiaugtūsi, kad aš taip gra
žiai pasipuošus. Aš taip labai to troškau! (Vėl 
vaikščioja galvą nuleidus). O, aš neprivalau 
būti tokia vėjavaikė, aš turiu būt kaip tikra 
Karalienė, gera ir patogi ir privalau sunaudoti 
savo norą kaip karalienei pritinka. (Eina prie 
šaltinio ir geria iš puoduko, paskui atėjus ant 
vidurio estrados, iškelia rankas tartum prieš 
maldą ir' gieda):

Stebuklingas puoduke/ 
Aš kreipiuosi į tave:. 
Tu man patartį duokie 
Šitam mano reikale.

Nedorasis Topelis , ,
Nusikalto man labai, 
Kokios bausmės vertas jis, 
Pasakyk man, kaip žinai.

KARALIENE (stovi kaip pirma). Iš tolo

Nedoras Topeli! užtai kad tu apvogei savo Ka
ralienę, tavo bausmė bus tokia: niekados ne
būsi linksmas ir ne žaisi su vėju ir niekados ne
nuleisi savo šakas žemyn, bet per amžius laiky
si jas iškeltas viršun, kad visi matytą tavo ne
dorybę ir pažeminimą. (Uždengia rankom vei
dą ir verkia tylomis). (Dvasios su paniekinimu 
rodo pirštais į Topelį, kurs dideliausiam nu
liūdime siūbuoja su galva, bet rankas laiko iš
kėlęs augštyn).

KITI MEDŽIAI (siūbuodami ir mosykuo- 
dami šakomis).. O, Die-ve! Ko-dėl! Ko-dėl! 
(Karalienė verkia. Dvasios ją apstoja ir nori 
visaip nuraminti. Ji neatkreipia į jas domos. 
Dvasios pradeda galutinai šokt ir negarsiai dai
nuot).

ne

KSK

’ KARALIENĖ (treptelia su koja į žemę}.* J“ belsa® Bteako’ dainuodamas:)
Kaip drįsti manęs neklausyti! Pakelk savo ša
kas, sakau tau! (Topelis pakelia kairiąją raa- < 
ką) Pakelk abi! greičiau! greičiau!

(Topelis nenorėdamas ^pakelia dešinę ren
ką ir puodukas iškrinta. Karalienę stovi nusi
gandus. Dvasios pakelia rankas iŠ nuostabos).

VISI MEDŽIAI (išskyrus topelį>. O, Vieš
patie! Ko-dėl! Ko-dėl! Ko-dėl!

KARALIENE (pribėgus pasigriebia puo
duką). Mano puodukas! mano puodukas! Ma
no stebuklingasis puodukas! (Atsikreipusi į to
pelį). Tu nedoras, nedoras medi! Tu, kuris 

i stebuklingą puoduką nuo savo Kare- 
— fflaflarįiai nubans-

Likimas.
Gerai padarei, Karaliene skaisčioji,. .. 
Kad magiškos taures klausei paf ‘es. 
Dabar tik patirsi, ko dar n 
Ką To^elis-niekšas per amžius kentės. 
Ta bausmė didžioji, ta bausme sunkioji, 

Kurią jis kentės! 7;
KARALIENE (atydžiai žiūrėdama -į puo

duką). Taip, tąįp, ten kas nors yra parašyta. 
(Žiūri į puoduką ir skaito, bet negarsiai). O, 
Viešpatie! Kaip baisu! — bet teisinga! Tei- 
singai! (Eina prie šaltinio ir padeda puoduką, 

įžta). Turiu jam pasakyt, nors aš jį

DVASIŲ DAINA. 
Karalienė, ko gi verkti? 
Nors pasaulis yr negeras, 
Nors kartais reikia pavargti, 

' J Bet kartais ir linksma daros. 
(Karalienė atima rankas nuo veido ir šyp

sosi į dvasias).
Savo medelius mylėk,
O kas blogo — neminėk! 

(Karalienė dainuodama atsako dvasiom).
Mano brangiosios dvaselės, 
Suraminote manę.
Nors ir kietas mūsą kelias, 
Bet kiek laimės yr sapne! 
Ir žvaigždutė sužibės, 
Ir saulutė užtekės.

(Dvasios išsiskirsto ir drauge su Karalie- 
šoka ir dainuoja. Ineina kalną Karalius ir

jo palydovės susimaišo su dvasiom. Visi šoka 
ir dainuoja.)

Pasaulyj dvasioms tik gyvent, 
Pasaulis joms sutvertas; 
Ir šokt, ir niekad nepasent: 
Mūs amžius aukso vertas. 
Dainuot ir šokti mums smagu, 
Be rūpesčią, vargą.

(Šviesos ant scenos pradeda mažėti, 
zika ir dainos eina švelnyn).

Žali miškai priklauso mums 
r 1 Ir kvepiančiosios gėlės;

, Upelio bėgančio tyrams
L ? Ir rūtą vainikėlis.

Paukšteliai mūs, saulutė mūs 
Ir mėnuo malonus.

(Šviesos dar labjau sumažėja ir pasidaro 
žavėtina pusiau tamsa.)

Mu-

«

pusiau tamsa.)
O kaip laimingos esam mes, 
Jaunutės, mažos dvasios! 
Kasdieną keliam gužynes 
Ir esam linksmos, drąsios.

Saldžiausios širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

Pibmininkas — A. Smitas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vici-PiBMiNiNKA8 — J. Kavollunas,
63 Gold St, So. Boston, Mass. 

Protokolų Rašt. — J. Andriliunas,
301% Broadvay, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Slm. Alikonte,
140 Bowen S t, So. Boston, Mass. 

Kabukius — S. Gižius,
377 Broadway, So. Boston, Mass. 

Maršalka — F. Lukoševičius,
405 7-tb St, So. Boston, Mass.

Susirinkimus laiko pirmą nedeidienĮ 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietą 
šv.- Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, Mass. 
šv. Jono Evangelisto Pašaipiais 

> f

Draugijos Valdyba 
So. Boston, Mass.

Pibmininkab — Motiejus žioba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

Vicb-Pibmintnkas — Jonas Galinto.
20 Vinfield St.. So. Boston, Maso. 

Pbot. Rašt. — Jonas Glineckte,
277 Silver St.. So. Boston, Maaa 

Fin. Rašt. M. Brikaite,
47 Vale St, So. Boston, Maso. 

Kabiebius — Andrius Naudžiūnas,
16 Vinfield St, So. Boston, Mana 

Mabšalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečių nedSldienį kiekvieno mėnesio 2-ų 
vai. po pietų Bažnytinėje Salėje, 80. 
Boston, Masa

“DARBININKE” godi 
gauti Kauno “Laisvę”, 
“Kariškių Žodį”, “Vieny
bę”, “Tautą”, “Darbinin
ką” ir k. ūž 50c. gausi 10 
ekz. Išsirašyk.

!

KRIAUČIŲ ATIDAI
Sutverta ir inkorporuo

ta ant $50.000 kapitalo 
Rūbsiuvią Bendrovė.

Visi kriaušiai ir dumtu
vių vedėjai malonėkite at- 
sišaukti kad, išvien ben
dromis spėkomis sukėlus 
kapitalą ir protiškas jio- 
gas uždėjimui dirbtuvių 
čionai ir Lietuvoje.

Rašykit:—
AMERICAN EAGLE 

MPG. CO. INO.
454 Broadvay,

So. Bo<on- .

B.
a

Į
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Paieškau pusbrolio Kubo Janavi

čiaus. Paeina Vilniaus gub., Rietaviš
kio parap., Kalniuną-Miaugonią kie
mo. Pirmiaus gyveno Worcester, 
Mass. Meldžiu paties ar žinančią jį 
atsišaukt Turiu reikalą iš Lietuvos.

K. JANAVIČIUS,
25 Secand St, So. Boston, Mass.

GREIT BVAŽIUOS.

F. Viraks, LDS. centro pir
mininkas ir L. Prekybos Ben
drovės iždininkas išvažiuos 
Lietuvon rugpj. 5 <£

SO BOSTON, MASS.
L. D. S. 1 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlio j 25 d. lie
pos 1920 m. 1-mą vai. popietą, 
bažnytinėj svetainėj. Kviečiame 
visus narius būtinai ateiti. Ar
tinasi L. D. S. Seimas ir turime 
pradėti rengtis išanksto.

Valdyba.

PRAKALBOS.

Ketvergo vakare pobažnyti- 
nėje salėje buvo prakalbos, su
rengtos paminėti Vilniaus at
gavimą ir taikos su Rusija pa
darymą. Žmonių buvo veik 
pilna salė. Kalbėjo Gudas, 
klebonas kun. Urbonavičius ir 
Kneižis. Ketinama parkviest! 
So. Bostonan kun. Vilimą ir 
kun. Meškauską, kurie nesenai 
atvyko iš Europos.

Susirinkimas.
Mėnesinis susirinkimas L. 

Vyčių 17 kp. bus liepos 26 d. 
penedėlyje vakare 7:30 vai. 
Kviečiame visus narius ant pa
skirto laiko, nes turim daug 
svarbių dalykų prisirengti 
kas-link būsiančio Vyčių sei
mo. Bus renkami delegatai į 
seimą. Todėl geistina, kad vi
si nariai atsilankytų su gerais 
įnešimais. Bus raportas išduot 
tas iš pereito išvažiavimo.

Pirm.

Liepos 18 d. š. m. L. Vyčių 
17’ kuopa turėjo išvažiavimą 
Rugby parke. Publikos buvo 
gana daug iš aplinkinių kolo
nijų. Svetis kun. F. Kemėšis 
linkėjo geriausios kloties L. 

| Vyčių 17 kuopai. Taip-gi ir 
vietinis klebonas kun. K. Ur- 

\ bonavičius pasakė trumpą pra- 
kalbėlę. Dalyvavo vietinis 
bažnytinis choras, vedamas M. 
Karbausko. Tame išvažiavime 

\ buvo dainų, žaidimų kiek kas 
į norėjo. Nors lietus truputį pa

kenkė, bet publikos netruko 
iki pat vėlumo.

Pasidarbavo p-lės Z. Gurk- 
liutė, J. Komičiutė, p-ni A. 
Strakauskienė, Z. Klapataus- 
kas, V. Valatka, P. Špokas.

P. V.

GREIT SUGRĮŽO.
Girdėjome, kad So. Bostono 

real estate agentas Koranas, 
nesenai išvažiavęs Lietuvon, 
jau sugrįžęs Amerikon.

PIKNIKAS.
Seredoj, liepos 21, 1920 bu

vo Marijos Vaikelių dr-jos iš
važiavimas Spot Ponde. Ta
me išvažiavime dalyvavo apie 
300 vaikučių su savo mokyto
jais, taip-gi dalyvavo gerb. 
kun. K. Urbonavičius.

Per visą dieną vaikučiai žai
dė ant pievos, o kiti ėjo uo
gauti ir lipti į kalnus. Apie 2-ą 

*o pietų buvo dalinama 
ošė visiems vaikučiams 

mokytojams. Per visą die
ki. P. Strakauskas vedė 
us kad vaikučiai pasilink

smintų per tą iškilmingą die-

i:ecp»:

Apie 7 vai. vakare visi su
mavo Lietuvos himną ir 

inksmai parvažiavo apie 8:30 
vakare.

Bostono Žibuoklė.

UŽSIMOKĖKITE,
Dabar laikas užsimokėti poli 

kiksus. Taksų kolektorius De- 
■anif-skelbia, kad ateinanti «•■»- 
Kaitė būsianti paskutinė, te

galima užsimokėti be baus- 
Po to neužsimokėju8i>'ji 

rių areštuojami ir pinigaiš- 
bandži&mi. Šiemet poli 
ra $5 vyrižkiui.

.« h >

Jeigu ne, tai nuėjęs | bite minkštų gėri
mų krautuvę arba grosernę klausk TORAH.

Visiškai Tyras
Padarytas Tik Iš

ŠAKNŲ ir ŽOLIŲ

z

Geras Dėl x>

Sudrutinantis — Atgaivinantis — Priimnus

REIKALINGAS JAUNAS 
' VYRAS.

Darbas bučernėje ir groeernėje. Tu
rėtą būti susipažinęs su tokiu darbu. 
Butą pageidaujama kad galėtą,prisi
dėti j bendrą. Biznis geras ir galima 
uždirbti pinigą. Atslšaukit ant šio ad
reso lietuvią įstaigon.
WADE PARK GROCEHIES & MEATS 
7309 Wade Park Ave^ Cleveland, Ohio.

KAS BADOTE?
Birželio 27 d. LDS. išvažiavime 

Worcester, Mass. pametėm dainų 
pluoštą ir girdėjom, kad koks
ten vyras radęs. Tad maoniai 
prašome sugrąžinti W ore esterio 
vargonininkui A. Visminui 23 
Marion Avė., Worcester, Mass.

REIKALINGAS VARGO- 
' NININKAS,

kuris galėtą užimti ir vaiką moky
tojaus vietą. Išlygos geros. Kreiptis 
šiuo antrašu:

KUN. J. ŠIMKŪS,
720 rue Parthenais, Montreal, Canada.

s

ANT PARDAVIMO
automobilius Hudson 1917 metą dėl 7 
pasažierią. Galima matyti nuo 6 iki 
9 vakarais. Nedėliotais nuo 8 iki 12 
vaL rytais.

ST. RAČKAUSKAS,
117 Granite St, Room 8, So. ^oston. I

Phone - Kensington 5318
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Priėmimo vai.: JaLva^0
Po piety pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Allegheny Av.e., 

-Philadelphia, Pa.
t

ANT PARDAVIMO 
MEDINIS NAMAS. - 

Gas’ai ir Skiepas Cementuotas.
Viskas geroje tvarkoje. Parsidės 

pigiai. Savininkas gyvena ant vietai. 
Atsišaukite tuojaus.
110 Silver St., So. Boston, Mass.

TfUDK MARK Rte.ua*>* '
lorah 6on>cotroefc

Acamiully prspamd^arbon^^^SSe

w»1h medicinai gualiiies. Frornčfesa 
appeTite.Aids

aefe asare£foraTiueaqeni m imflH uJ~’į 
psice 25 c per eomz oRtasoPtR 
®VARANT£Q>ByTHETOR«ICO.,uNO«1^^ 
*DRUG9 ACTįJVHC 30, Nča^t***^**52^ 
TME TORAM CO.3 BOSTON,

CONTENTS 26 FhUlI>
RĄbšTABl>EWH€NSERVtD*CeCOUP

Taip-gi pas mus galima gauti visokio 
-toniko, piknikams arba išvažiavimams 
pristatome į apielinkę 20 mylių nuo 

^Boston’o.

NATIONAL B0TTL1NG CO

28 School St.,
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Cambridge 4111

Darbininką'’ saviškiems Lietuvoje

Štai geras naujienos dėl skaitytojų šio laikraščio. Aš dabar apgyvendintas ant 220 
Tremont gatvės ant antrą lubą, priešais Majestie Teatro. Tas reiškia, kad až galėsiu 
patarnauti visuomenėj dar geriaus, negu pirmiaus. Mano naują vietą leidžia man 
taisyti vėliausią ir visiškai mokslišką išrengimą dėl gydimo visokias ligas. Reikala
vimas mano tarnystės buvo toks didelis, kad fiiano dabartinis ofisas jau neuštektinai 
ruimingas užganėdinimui mano greitai augančio praktikai. Šis tvirtas darodymas į- 
tekmės mano būdų. Jąjgu tu kenti nuo Silpną Nervą, drebėjimo (plakiiiio) Šir
dies. Silpną Plaučių, Nejauslaus (Nuobodumo sunko jautimo, Apsvaigimo, Galvos • 
Skaudėjimo, Tamsumos Matymo, Silpnėjimo Žebru, Vočių, žaizdų,. Plaučių, Lašėjimo 
Gerklėje, Skaudulių Pilve, Pučkų?

Šie ir daug kitų dažna būna pirmieji persergėjimai patrotijimo sveikatos stiprumo. 
Gauk gerą Daktarą iš pradžios. X Ray ekzaminai daromi kada reikalas.

■- * . ■ ;

Aš PASEKMINGAI
GYDŽIAU.

Pasekmės Rokuo- 
jas

Elektrikinis gydymas ir 
tiesiog kraujiniai {lei
dimai kraujo medegą, 
rauplinės medegos ir 
bakterijos kurias aš 
vartoju, užtikrina ge
ras pasekmes. Teirau
kitės manęs dabar.

Sergantieji Vyrai 
ir Moterys 

nekentėkit neatidėiio- 
klt ateikit pas mane 
šiandien ir pradėki t 
greitai ant kelio svei
katos ir laimės. Dau
guma padėjimą pasida
ro aršiau jeigu tinka
ma medikališka atyda 
neduota tuojaus. Padėk 
savo stovj j savo ran
kas. Naudokis mano il
go patyrimo gydymo II- 
glalHnius, nerviškos 
skuros ir kraujo keblu
mus. Kaipo teisybę kad 
aš padėjau tūkstan
čiams, turi pertikrinti

Dabartines ir Ugialkines Ligas 
kaip Kraujo, Skūros arba Ner
vą Netvarkos, Pilvo, Vidurių 
arba žarną Neramumus, Skau
dulius Pečiuose arba Kelyse, 
Galvos Skaudėjimus, žarną 
Užsikimšimą, Pasvaigimą, 
Puškąs ir Slogas Galvos, No
sies arba Gerklės. NEATIDt- 
LIOKf BET TEIRAUKIS

MANĖS TUOJAUS.
Ofiso Valandos:

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite. laiškinės popieros u

D. L. K Keistučio Dr-jog 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO
Rakandai dėl 3-ją kambarią. Mažai 
vartoti. Parsiduos pigiai.

ANTANAS STELINGIS,
96 W. 7-th St, So. Boston, Mass. 

(Ant trečią lubą)

F. J. KALINAUSKAS 

LETUVIS ADVOKATAS 
414 Broadway, So. Boston, Mass.

TEL’S S. B 441 ir 2334
Gyvenimo vieta:

15 Annapolis St., Dorchester., Mass. 
Columbia 9159-J.

PARSIDUODA
keturią kambarią visai nauji rąkan- 
daL Galite imti kartu su naujai iš
taisytais rūmais, reada pigi.

P. WOBŪLAS,
43 — 6th St, So. Boston, Mass. 

(Ant trečią lubą)

Paieškau savo dviejų pusbrollą: An
tano ir Prano Biegailių. Prašau at
sišaukti greitai, nes turiu svarbą rei
kalą. Aš išvažiuoju I Lietuvą 17 d. 
liepos. -

FR TURIS,
175 Ames St., Montello, Ma.sA

Aš Petras Guodinafe paieškau -savo 
sunaus Kazimiero. Jisai yra jaunas 
atvežtas iš Lietuvos, augęs Amerike. 
Pirmiaus gyveno Maklepe, Pa., neto
li Potsville, Pa. Jis patsai arba kas 
kitas malonėkite atsišaukti.

PETRAS GUODINAS, 
1616 Penn Avė., Pittsburgh, Pa.

Lietu vys D.vntistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

451 Bboadway, So. Boston, Mass. 
Ofiso Valandos:

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir 
” 1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir ^pri

pildomi risią be skausmo, ra 
geriausiais prietaisais, su uat> 

ją išradimą.
Visą darbą, gvarantuojame

DR. W. T. REILLT

Paieškau Antano Lebeckio. Pirmiaus 
gyveno Baltimore, Md. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

D. ŠIMONIS arba 
MARIJONA HARM0NIUK2 

(po vyru Šimonis)
241 Wold St., Elizabeth, N. J.

Paieškau draugo Vilimo Juozaičio, 
draugo Jurgio Jenarausko ir draugo 
Jono Romanskio. Visi Suvaiką gub. 
Noriu su jais susirašyti pirm išvažiuo
siant. Jie patys ar kas apie juos ži
no, tuoj praneškite, tai busiu dėkin
gas.

JONAS BOLINSKIS.
447 — 24-th St, Detroit, Mich.

DR. JOHN MacDOlfflELL, H. D.
Gtlitu luiUliiti ir HittviirM

Ofiso valandos:
Ryt ds iki 9 vaL 

Popiety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

636 Broadway. So. Boston.

Mano Laboratorija 
esti gerai aprūpinta 
pilna eile vaistą ku
rią reikalauja padėji

mai kurioje aš gy
dau, tai kaip aptei
kiu aš žinau tikrai ką 
mano ligoniai gauna 
ir esu užtikrintas dėl 
ją valumo ir stipru
mo.

Mano Išrengtoms 
susideda iš vėliausio 
elektrikinio, chirur- 
giško ir mechaniško 
aparato ir aš prity
ręs ją vartojimui ir 
ją nurodymo, kaip 
iš jąx*nti didžiau-

Pumhonkas — Motiejus Verslackas, 
105 Silver St, So. Boston, Mass. 

ViCB-PntMnmnu.8 — M. žarkauskaa, 
128 Bowen St, So. Boston, 'Mass. 

Pbot. Rašt. — Juozapas Vlnkeviflus, 
147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St, Dorchester, Mase 

Kasubtus — Andrius Zalieckas, 
140 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

Mazšauca — Antanas Gruodis.
550 Medford St, Charlestovn, Masu. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 8-čią vaL po pietą po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

Paieškau sesers Marės Burneikie
nės, po tėvais Matikės, Kauno rėd., 
Tauragės aps., Pagramančio par., Gud- 
lauklo kaimo; ir dėdžių Jurgio, Juo
zapo ir Augusto Valčių iš Keturią kai
mo. Meldžiu visą atsišaukti, nes tu
riu svarbią reikalą.

URŠULE DIRGINCIENE, 
416 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

■
Paieškau moteries Kazlmleros Vos- 

viUenėB. Ji pabėgo su Kaziu Šeštoku
1915 m. Su savim pasiėmė 7 metą 
dukterį ir savo motiną apie 70 metą 
amžiaus. Jos motinos po vyru pavar
dė Kazraglenė. Kazimiera Vosvlllenė 
turi tamsius plaukus, duktė šviesius.
1916 m. buvo Philadelphia, Pa., dabar 
nežinau kur dingo. Kas apie juos pra
neš, gaus dovaną 85.00.

JUOZAPATAS VOS VILA, 
656 Church St, Easton, Pa.

>, Juzefos ir Eie-

Ben P1MM Dicktamn SK M.

Dr. Ignotas Stankus 
12101Brra4SulWeMua,P8.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgu.
v-u-

Nos • rito Ari S ps pieta 
Vakarais, Ketverge nuoCikiSP.M.

NadeSetaa iki 4 m

PMEŠIOUMIU it

Paieškau Vadovo, 
nos Ivaškevičlą paeina Ii okollcoe 
Tronkinėa Taip-gi Vincento, Kazimie
ro ir Stasis Martinkevičių. Gyveno 
New Yorke, vėliaus Chicagoje. Paieš
ko jūsų teta Marija šakevičlenė (Šid
lauskaitė).

II
Dr. Paul J. Jakmaah

(Jakimavičius)
Prtaaiao ntaaŠM: 

NaatUtpesM. >N«o 1 iki■ 
•WBO1DTATO«. STSO. BOBT

Ieškau brolių Motiejaus ir Jurgio 
Vaitkevičių kaimo KučišMa, Bagoto- 
tio parapijos. Suvaiką rėd. Jie patjs 
arba kas žinote apie juos praneškite 
šiuo adresu:

URŠULE VAITKEVIČIŪTE, 
108 Britania st, Montreal, Canada.

SS W. 3-«l 8L,
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