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LIETUVOS REIKALAIS.
Laikraštis “The Struggling 

Russia” num. 15 turi straips
nį antgalviu “The Eastern 
Frontiers of Poland.”»Tai ru
sų memorandumas alijantą 
taikęs delegacijai. Išrodinė- 
jama, kad Baltgudija ir Lie
tuva neturi būti jungiama su 
Lenkija. Lietuvai netinką 
jungtis su Lenkija, nes “lie
tuvių tauta, kurios augštes- 
nieji sluogsniai sulenkėjo, ri
zikuoja netekti savo savitumo 
daugiau jungiantis su Lenkija, 
negu su Rusija,’ kuri per šimt
metį valdymo nesurusino lietu
vių liaudies.” Sakoma toliau, 
kad Lietuvos atskėlimas nuo 
Rusijos pakenktų Rusijos svar
biems ekonomiškiems ir strate
giškiems interesams.

i
CongressionaT Record birže

lio 18 d., lapas 1424 praneša, 
kad p. Riddick, atstovas rodos 
iš Montanos valstijos ineša dvi 
rezoliuciji į kongresą. Viena 
iš ją Amerikos Slavokų Lygos 
raginančią, kad Kongresas pri
pažintą dabartinę Lietuvos de 
facto viddžią. Rezoliucija per
duota i- Foreign Affairs Komi
tetą. Toji lyga, kaip rodos 
tai pasiuntė savo rezoliuci
ja iš Montanos valstijos. Reiš
kia kad ne vieni lietuviai rū
pinas Lietuvos klausimu.

RIAUŠES HAMBURGE.

Vokietijos mieste Hamburge 
prasidėjo atvira kova tarp 
spartakinių ir valdžios jėgų. 
Spartakiniai užsimanė paimti 
miestą savo kontrolėm Riau
šės prasidėjo, kuomet ten iš
tiko užpuolimai ant maisto 
krautuvių. Policija negalėjo 
pergalėti riaušininkų, tai ka
riuomenė buvo pašaukta tal
kom Riaušininkai pirmu da
lyku apipuolė kalėjimus ir iš 
ten paleido kriminalistus ir 
piktadarius, kurie talkininkau
ja rojaus vykintojams. Kiek 
užmuštų nesužinota. Vieni 
skelbia, kad užmušti} esą 60, 
kiti sako tik 12.

Spartakiniai norėjo padegti 
keletą puikių įstaigą, bet nega
lėjo. Užtad sudegino visus 
automobilius, kokius tik bu
vo pagriebę.

Riaušės atsikartojo ir kituo
se Vokietijos miestuose. Strei
kai platinasi. Berlino gatvėse 
daug streikininkų vaikščioja. 
Streikuoja geležinkelių darbi
ninkai ir pašto darbininkai.

Berline buvo užpuolimų ant 
valgomųjų daiktų krautuvių.

Prlkinink''/’. Glovackis, gabus 
tarvedis, neišsemiamos ener
gijos vyras ir kareivių labai 
mylimas. Guli ir nešioja 
kareiviškai. Dirba 18 va
landų dienoj. Vienas iš 
pirmutinių organizato
rių Lietuvos armijos.

LIETUVOS KARININKAI.
Karininkas Vanagaitis iš Prū- 

Ms, L.e.uvos

™j. Jis padėjo suorganizuoti ugštu Aųgštuolaičiui Prūsų Lietuvos
batalioną.

PREZIDENTĄ RINKS PAR
LAMENTAS.

Sulyg naujai priimtos Fin
landijos konstitucijos šalies 
prezidentą rinks parlamentas. 
Bus renkamas šešiems metams.

MUZIKOS REIKALAMS .
New Yorko milijonierius Jui- 

llard paskyrė keletą milijoną 
įsteigimui konservatorijos ir 
teikimui stipendiją' gabiems 
muzikos mikiniams. Savo re
zidenciją ir žemę pavedė įstei
gimui konservatorijos. Ta ver
ta virš $5.000.000.

ŠVĘS.

Francijos valdžia oficialiai 
nutarė liepos 14 d. apvaikščioti 
kai}o tautinę šventę.

SUSTREIKAVO.
Brockton, Mass. Kelią sta

tytojai sustreikaco. Jie sako, 
kad miestą darbininkai gauna 
po $24, o jie tik po $22 sa
vaitėje.

IŠGULDINĖS CHINŲ 
KALBĄ.

Columbia universitetas New 
Yorke įveda išguldymą chiniš- 
kos kalbos. Raidės vienok 
bus vartojamos lotiniškos, ne 
chiniški ženklai.

Vokietijos valdžia nuskyrė 
delegatus, kurie turės pasira
šyti jos vardu. Tie delega
tai bus Mueller, užsienio rei
kalą ministeris ir Bell, koloni
ją ministeris. Pasirašymas 
būsiąs subatoj, o nedėlioj prez. 
Wilson išplauks namo.

Vokiečiai tą vietą, kur ali
jantai yra užėmę, tvirtina, kad 
kaizeris nestos alijantą teis
man, kaip tai taikos sutarty
je reikalaujama. Sako, kad 
kaizeris greičiau galą pasida
rys, negu stos tau teisman.

TIKRAI ĮVYKS, 

išleista Vokietijos

TAIKA

Berline
valdžios proklemacija, kurioj 
sakoma: ‘

“Taika įvykinta. Visos pa
stangos turi būti nukreiptos į 
sutarties išpildymą.”

PABĖGO.
Iš Holandijos pabėgo Vokie

tijon ex-kaizerio įpėdinis Vi
lius. Alijantų taikos konfe
rencijoj tas padarė daug suju
dimo. Apie jį gali pradėti 
spiestis visokie monarchistai 
ir militaristai ir pradėti dary
ti kliūtis dabartinei Vokietijos 
valdžiai ir rūpestį alijantams. 
Eina gandai, kad ir ex-kaize- 
ris paseks sūnų.

PARĖMĖ PROHIBICIJĄ.
- Suvienytų Valstijų circuit 
apeliacijų teismas parėmė pro- 
hibieijos įstatymą. Teismas pri 
pažino, .kad įvedimas prohibi- 
cijos nuo- lieposA~d. yra-dega- 
liškas ir turės būt įvykinta, 
Bravarninkai buvo besistengią 
kad karinę prohibiciją išrasti 
nelegaVška, priešinga konsti
tucijai. Vienok, prez. Wilson 
galėtu dabar paskelbti, kad 
karė ir demobilizacija pasibai
gė ir atšaukti tą įstatymą. Bet 
demobilizacija nepabaigta ir 
prezidentas negali išleisti to
kios proklemacijos.

~ Iš Washi
Bendrovė gavo pranešimą apie 
palengvinimą laisnio gavimo 
maisto siuntimui Lietuvon. 
Laisnis gauti visai lengva ir 
visi gali siųsti net po keletą 
skrynių. Laivas tikrai išplauks 
apie liepos 5 d. Užsakymai 
priimami šitam laivui

Pasiskubinkite visi su užsa
kymais.

į Liet Prekybos B-vė, 
244 W. Broadway, ' 
South Boston, Mass.

Prekybos1

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
(Gavo K. Veikša iš Ansonia, 

Conn.) .

24-IV-19 m.

Mano Brangus Konstantinai!
Rašau ant laimės Tamstai 

šiuos kelius žodžius, gal Dievas 
duos, kad ir gausi juos. Jau 
penkti metai kai nei aš nuo Ta- 
mistos ne Tamista nuo manęs, 
nebeturim jokios žinelės. Bai
sūs viso pasaulio atsitikimai 
perskyrė mane su vaikais nuo 
Tamstos, o Tamstą nuo mūsą. 
Žinau gerai, kad ir Tamstai 
nemažesnis yra rūpestis apie 
mumis kaip mums apie Tams- 

• tą. Tie, kurie likome gyvi, 
laukiame kaip saulės užtekan
čios, kada ta karė praeis. Sun
kiuose varguose ir rūpesniuose 
praėjo ačiū Dievui viena karė, 
o mums nuvargusiems, rūpes
čiais ir vargais prispaustiems, 
jokio palengvinimo, o ypač to
kioms kaip man, kurių visas 
turtas ir visa viltis yra Ameri
koje. Kad nors kokią žinę ga
lėčiau gauti mano brangiausis, 
ar besi gyvas ir sveikas. Ar-

REIKALAUS UŽ NUSKAN- 
A .. D INTU S LAIVUS. ,

Francijos valdžia labai nepa
tenkinta, kad vpkiečiai nu-

TĖMYKITE.
LDS. Naujosios Anglijos Ko------ ----- - -— ----- —

misijos susirinkimas bus 291 skandino savo karinius laivus, 
birželio 1 vai. po pietų šv. Pet- į Francijos premieras Clemen- 
ro Bažnytinėj svetainėj. Pra- ceau pasiuntė laišką Vokieti- 
šau visos komisijos vietines ir' jos ^taikos delegacijai, nuro
ję tolimesnių kolonijų pribūti į i dant, kad alijantai turi teisę 
susirinkimą, nes turim suda- reikalauti už tuos laivus atly- 

visą programą išvažiavi- ginimo.

isus širdingai kviečia 
Naujosios Anglijos

Komisijos Raštininkas

ryti 
mo.

ty
V

i '

Franci ja norėjo dalį Vokie
tijos karinio laivyno gauti. Ki
ti talkininkai ant to nesivarė. 
Todėl tik Franci ja nerimauja

rašyti. Ačiū Dievui visi su 
vaikučiais esam sveiki, 
gusčiukas ir Petrukas 
vaikščioja mokyklon.

Au- 
jau 

Bado, 
— ačiū Dievui nematėm — bet 
vienas Dievas mato, koki ka
da bėra ir širdis iš nuovargio 
ir iš rūpesčio. Dirbu kiek 
galiu ir tai vos-nevos pramaiti
nu tuos savo vaikus, o apie 
aprodymą, nėra ką ir bekalbė
ti. Sakau, kad visa viltis, 
kad jau Tamsta pagrįši, tai ąt- 
sigaus ir vaikučiai ir mano pa
čios širdis. Apie visus vargus 
neaprašysi, kaip pargrįši, o 
kaip tik bus galima, meldžiu 
pagrįžti, tuomet tai viską kits 
kitam brangus Konstantinai 
išsipasakosime.

A. a mama, apie šv. Oną jau 
bus du metai kaip pasimirė, o 
dar ir dabar mes jos užmiršti 
►negalim. Kazys prieš Kalė
das išėjo liuosnoriu į lietuvių 
kariuomenę. Laiško dar nei 
vieno neparsiute, bet per kitus 
žinom, kad gyvas. Teta, A- 
nelė ir Pranas gyvena kartu ir

bėdą ant darbininkų, kad jam 
nosį nuskėlė. O antrą polics- 
tą, tai “boisas pafiksino.” 
Mat pastarasis grįždamas iš 
laukų mušęs bolę r turėjo tę 
lazdą, su kuria muša bolę. 
Vaikėzas eidamas šalygatviu,. 
per minią grūdosi. Policmo- 
nas vaikėzą pastūmė. Pasta
rasis atsigręžęs taip smarkiai 
uždrožė į pakaušį su lazda, kad 
policmoūas apsiliejęs kraujais 
parvirto. Vaikėzas paspruko 
ir niekas jo nesužinojo.

Buvo ir daugiau panašią su
sirėmimą, kurie baigėsi krau
jais. Daug nukentėjo visai 
nekaltą žmonių. Kiti gavo ak
menų, kiti valdišką lazdų. Iš 
abiejų pusių sužeistų mūšyje 
ant Bank st. apie 16 ypatų, ke
turi sunkiai sužeisti.

Pasibaigus riaušėms, pribu
vo kompaniją milicija. Atsi
vežė kulkosvaidžius, bet jau 
jie buvo nereikalingi, jau vi
sa minia buvo išsiskirsčius. 
Pribuvus visoms galybėms, 
prasidėjo areštai. Areštų tvar
ka buvo sekanti. Būriai po- 
licmonų vaikščiojo gatvėmis 
ir ėmė tuos žmonės, kurie tik 
pasipainiojau jų rankas, nety
rinėjo ar kaltas ar ne, vedė ir 
sodino į patrolės vežimą ir ve
žė į kalėjimą. Parsivežę į ka
lėjimą, pasielgė su tais nekal
tais nevalninkais taip kaip 
kokie pagonys barbarai. Taip 
sudaužė, kad kaip kurie gal 
turės šį pasaulį apleisti. Di
džiausias skaičius nukentėju
siu yra iš lietuvių. Kitų tau
tų mažiau. Dabar klausimas 
kas juos ten taip sumušė ? Val
gi poliemonai, o tie policmo- 
nai, tai buvo darbdaviai, per- 
dėtiniai įsipiršę valdžiai į pa- 
gelbą. Turėjo progą atsigert 
kraujo nekaltų žmonių. Pir
miau tie patys fabrikantai pa
samdė tokius neva special-po- 
licmonus, kad jie stumdytų 
žmonės ant gatvės ir kad su
keltų trukšmą tarp žmonią, ką 
ir padarė ir tokiu būdu difbtu- 
vininkai gavo progą susidėt su 
valdžia, kaipo geradriai pagel- 
bininkai. > *?

Broli darbininke, tai tau at
mintina padėka už praslinku
sius metus, kuomet dirbai pra
kaitavai, žėrei kompanijoms 
pinigus kaip su šiūpeliu. Val
džią taip-gi rėmei savo kruvi
nais centais pirkdamas Laisvės 
Paskolą ir aukaudamas į ■rise- 
kias įstaigas. Tuomet aukau
damas tikėjais, kad tavų'gy
venimas bus užtikrintas bhs 
ant visados. Tuomet į tave vi
si žiūrėjo broliškomis akimis, 
tartum kaip į kokį naudingiau
sia įrankį. Daug būtų galima, 
mums aimanuoti ir skūstieą. 
bet kas mus užtars?

Nuliūdęs A. B. L
Red. prierašas. Apgailėtina, 

kad streikas pasižymėjo tokio
mis riaušėmis. Tas pasunkina 
laimėjimą.

WATERBURY, CONN.

Kruvinas streikas.

Nors ir labai nesmagu apra
šyt Waterburio pastarųjų die
nų nuotikius, bet da sunkiau 
būtų užtylėti.

18 birželio jau didžiuma dir
btuvių darbininkai buvo aplei
dę ir paskelbė streiką. Aš 
neminėsiu apie streikų tvar
ką ir ją vedimą, o tiktai no
riu pabriežti apie ištikusias 
riaušes viršminėtą dieną.

Nuodėmė atėjo į pasaulį per 
moterei, bet nemenkesnė buvo 
kaltė ir vyro. Panašiai atsi
tiko ir su IVaterburio streikie- 
riais. Streikierių komitetas 
kreipės į miesto valdžią prašy
damas, kad streikų laiku už
darytų smukles. Pastaroji at
sakė negalinti tai padaryti. Ži
noma, kaip negali, tai tur būt 
gerai ir taip. Vakare apie 
šeštą valandą žmonių buvo ga
tvės pilnos, nemažai buvo gir
tų su apsvaigusiu protu. Vis 
girdėjosi, kad rengias eit pa- 
baugvt skebus. Policmonų 
buvo nemažas skaičius. Ma
tyt anie jautė kas gal atsitik
ti. Todėl vis būriais vaikščio
jo. O moterys kaip kurios 
buvo prisirengusios pavaišinti 
skebus blogais kiaušiniais. Vos 
tik spėjo užrėkt šešias, tuoj 
visi bėgo prie dirbtuvių vartų 
pažiūrėt skebų.

Atsirado ke'lios pusgirtės 
moterys. Pamačiusios išeinant 
iš dirbtuvės pažįstamas skebes, 
ėmė laidyt į jas kiaušinius, o 
vėliau susikibo ir į plaukus.

Policistai pamatę muštynes, 
atbėgę pradėjo stumdyt mote
ris, o moterų taip-gi matyt bū
ta smarkių, kad atsigrįžusios 
savo kumštį panaudojo tiesiai 
į policmonų dantis. Taip 
smagiai supliekė, kad pasta-1, 
rųjų tik kepurės lakstė po gat- 
vę.\ Moterims į pagelbą pri
buvo ir merginos. Tos ir-gi 
gana narsios pasirodė. Galu 
gale subėgo diktas būrys poli- 
cistų ir apgalėjo pastarąsias, 
pradėjo raštavoti. Pamatė vy
rai, kad jų moteris ir seseris 
policistai tampo, valkioja gat
vėse, užsidegė ir puolėsi, kaip 
liūtai apginti savąsias. Tai 
čia ir kilo baisiausia kova. 
Policistai panaudojo lazdas, o 
darbininkai kietas savo kumš
tis. Smarkiausia kovojo lie
tuviai. Nuo lietuvio vienos 
kumšties net po kelis palicis- 
tus parvirsta apsvaiginti, o ne- 
kurie atėmę lazdas iš policis- 
tų, panaudojo į juos pačius. 
Pamatę policistai, kad pra
laimės kovą, šaukės į polici
jos viršininką pagelbos. Pra
dėjo rėkti visos dirbtuvės, 
šaukti gaisrininkus. Pribuvus 
daugiau policistų ir pribuvus 
gaisrininkams, pasipylė šaudy
mas ir akmeną bimbimas ir 
.vandenį pradėjo liet į minią. 
Tada minia pradėjo skirsty- 

ties. Viena moteris pamačius 
pavojų būt aplietai, leidosi 
bėgti linkui savo namų, o po- 
licistas, pamatęs bėgant ma
nė, kad ji kuom prasikalto, 
kad bėga. Tai pastarasis vv-1 
ties. Policistas labai greitai 
bėgo skersai gatvės taip kad 
koja užsikabino už šaligatvio 
ir bevirsdamas pataikė į kam
pą mūro ir labai pavojingai 
susižeidė. Visą nosį nusivo
žė taip kad reikėjo prisiūt sep- _____

«amatamdūriais. Dabar meta 244. Broadvay,

DAKTARŲ UNIJA.

Anglijos daktarai pasiryžo 
susirašyti į uniją. Vadinsis 
Medico-Political Uniom Da
bar laikomame suvažiavime 
perleido rezoliuciją, kurioj nu
tariama sudaryti ' uniją ant 
darbininkiškų pamatų. Steng
sis, kad valdžia įsteigtą nau
ją ministeriją su sveikatos mi- 
nisteriu priešakyje.

Alijantai pareikalavo, kad 
Vengrijos raudonoji vSldžia at
šauktą savo kariuomenę iš Ce- 
ko-Slovakijos ir atlygintą už 
padarytus nuostolius.

Mažojoj Azijoj turkai spau
džia graikus. Graikų kariuo
menė turi trauktis atgal. Ma
žojoj Azijoj Alijantų taikos 
konferencija buvo pavedus 
Graikijai tūlas vietas, 
priešinasi turkai.

Tam

Sulvg valdiškiį tyrinėjimų 
Suvienytose Valstijose esą a- 
pie 200 kurstančią, raudoną 
laikraščių.

Finlandijos parlamentas nu- 
bjrlsavo, kad valdžios forma 
turi būti respublikoniška.

I

Savininkas didžiausiojo An
glijos laikraščio London Times 
įvedė 5 dienų darbą visiems 
redaktoriams ir kitiems pro
tu dirbantiems darbininkams. 
Tuo savininku yra lordas 
Northcliffe. Tas pat įvedama 
ir kituose laikraščiuose, ku
rių savininku jis yra.

NUTRENKĖ DUOBKASĮ.
Rochester, N. Y. Thomas 

Murray kasė kapinyne duobę. 
Kilo lietus su perkūnija irgi nei kokiu būdu nebūtą ga- neie 1/ ™uais L “ | Kilo lietus su perkūnija ir

Įima, iž Amerikos, iš tos lais- gaspadonauna. bveikma jie duobkasis ant vietos perknūi-
vos šalies, persiąsti nors kokią 
žinią. Juk jūs ten rodos ga- 
lėtūmet atrasti kokį nors būdą 
Mano šį laišką, — jeigu tik te- 
bebūsi ant tos pačios vietos, tai 
-tikrai gausi, nes važiuoja po-| ' [ 
nas Smilgevičius .su valdžios ; [ 
reikalais į Ameriką. Jis ta I]! 
laišką nuveš į pat Ameriką iri! Į 
jį tikrai gausi. Tai-gi pra-l! 
sau brangiausis Konstantinai, I 
dėl Dievo meilės, kokiu nors1! 
būdu pasistengk ir Tamsta 
persiąsti nors menką žinelę,! 
kad tik aš žinočiau, jog tebe-Į 

i si gyvas ir sveikas.
* Apie save aš tiek galiu pa-

visi Tamstą. jos buvo nutrenktas.
Mylinti žmona Agota. 
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James M. Keyes
Advokatas

j
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i

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

JEIGU VIENAS UŽIMTAS IA&K KITĄ

nitmiiHOOMoamiiooiNmtnu

PARDUODU geriau sos iš
dirbystės vyriškus ir moteriš
kus laikrodėlius ir kitokius 
auksuotus ir aukso daiktus. 
Beto parduodu GRAMAFO- 
NUS, REKORDUS ir REIB- 
KOTUS. Norintieji pirkti ar
ba persitikrinti kreipkitės šiua 
adresu:

Felix A. Zaleckas,
, So. Bostbi.



DARBININKAS

O, KATE TUSTI YRA ŽMONIŲ SPRENDIMAI...

— Didysis Ramzės, jausdamasis, jog neužilgo pasimirs, 
išsiuntė mane pas tave su įsakymu: “Eikis prie Horo, nes lių. 
neilgai man lemta čia begyventi ir pildykie jo valią, kaip 
kad pildai mano... Kad ir įsakytų Augštojo Egipto dalį per
leisti Etiopams ir susitaikinti su tais priešais, padarykie tai,

(Iš Senovės Egipto Legendą)
Kaip tai silpnai atrodo visos žmonių svajonės ir viltys pa

lyginus su Praamžino jo nuotarme! ‘ Ir, kas už Jį yra galin- 
' gesnis kame nors? Kad ir kas-žin kaip žmogus būtų iškilęs 

dvasios bei kūno galybėje, tečiaus vis-tiek turi pasiduoti nu
sprendimams, kuriuos Rraamžinasis paženklino kiekvienam 
ugnies raidėmis danguje!..

Šimtametis Ramzės, galingasis Egipto valdovas, prieš ku
rio balsą milijonai drebėjo pusę amžiaus, dabar jautėsi taip 
silpnas, kaip kad paverstas cedras... Smaugiąs slogulys už
kariavo milžino-galiūno krutinę ir čiulpė iš jo širdies kraują, 
jėgas, net ir sąmonę iš tvirtos jo galvos. Didysis faraonas 
merdėjo, paguldytas ant Indijos tigro kailio, o jo kojos, ap
dengtos buvo trijumfaliu Etiopijos kunigaikščio ploščiumi. 
Kad ir šykštus dėl savęs, tečiaus davė įsakymą kuogreičiau- 
siai pašaukti iš Karnaku šrentnamio išmingiausį gydytoją ir 
jam tarė. <

—Žinau, jog pažįsti smarkius vaistus, kurie iš karto už
muša arba pagydo. Prirengkie gi jųjų mano ligai ir tegu tas 
viskas užsibaigia... taip arba anaip...

Gydytojas svyravo valandėlę.
— Atminkie, Ramzės, — pratarė gydytojas, — jog nuo 

valandos tavo iš augštojo dangaus nužengimo, Nilius jau šim
tą sykių išsiliejo. Ar-gi galiu tad suteikti tau vaistų, abe
jotinų net tavo kariaunikų jauniausiam?

Ramzės net atsisėdo, išgirdęs tuos gydytojo žodžius. -
— Žinokie, jog esu labai silpnas, — pašaukė drebančiu 

balsu, — ir tu, kunige, drįsti patarimus man davinėti! Ver- 
čiaus tylėkie ir išpildykie tą, ką įsakiau. Juk gi gyvena tri- 
jų-dešimčių mano anūkas ir įpėdinis — Horus; Egiptui ne
pridera turėti valdovo, kuris neišgali užšokti ant arklio ir 
laikyti rankoje kalavijo...

Kuomet kunigas drebančia ranka padavė jam baisius vais
tus, Ramzės juos išgėrė, lyg labiausia būtą ištroškęs... 
Paskui pašaukė prie savęs garsiausį astrologą iš Tėbų ir palie
pė atvirai išpasakoti viską, ką dangus lemia.

— Saturnas susivienijo su Mėnuliu, — atsakė išminčius, 
— ir tas reiškia mirtį vienam tavo dinastijoje, galingasis 
Ramzės; blogai padarei, gerdamas šiandieną vaistus, nes 
tušti yra žmonių sprendimai prieš nuotarmę, kurią Praam
žinasis ženklina kiekvienam ugnies raidėmis danguje!..

— Tiesa, kad dangus nulėmė mano mirtį, — atsakė Ram- 
zes. — Ir, kada gi tai stosis — užklausė gydytojo.

— Dar prieš saulės tekėjimą, galingasis Ramzės, arba bū
si sveikas ir tvirtas, kaip kad rabanosis, arba šventasis ta
vo žiedas atsiras ant Horo rankos.

— Nuveskite,
Horą į faraonų sosto salę, tegu ten laukia paskutinių mano 
įsakymų ir žiedo, kad valdžios veikime nebūtų pertraukos nei 
ant valandėlės.

Horus apsiverkė (turėjo jis pilną pasigailėjimo širdį) prieš 
besiartinančią,ją dėdės mirtį; bet, kad valdžios veikime ne
būtų pertraukos, sulvg įsakymo, nuėjo į faraoną sosto salę, 
apspręstas tarnų gauja.

’ Atsisėdo ties langu ir, neapsakomo gailesio perimtas, pri
sižiūri nėjo apielinkei.

Ypač Mėnulis, prie kurio meilinosi blogą lemianti Sa
turno žvaigždė, auksino spižinį Nilio vandenį, blaškė ant pie
vų ir daržų milžiniškų piramidų šešėlius ir kelią mylių klo
nį nušvietė aplinkui. Kad ir buvo vėlyva naktis, bet ari
stokratų rūmuose ir vargdienių bakūžėse mirksėjo žiburiai, 
žmonės gi radosi po atviru dangum. Laivai tankiomis ei
lėmis spietėsi, kaip didžiausioje iškilmėje; palmių paūks
mėse, upių pakrantėse, ant turgaviečių, gatvių ir apie Ram
zės rūmus, judėjo nesuskaitomos minios. O tuo tarpu bu
vo tokia tyla, jog Horus net girdėjo vandens bėgimą ir gai
lestingus alsavimus hijėną, ieškančių sau maisto.

— Ko tie žmonės taip renkasi? — užklausė Horus vieno 
dvarionių, rodydamas į nesuskaitomas minią galvas.

— Trokšta, viešpatie, pasveikinti naują faraoną ir iš 
tavo lūpų išgirsti geradėjingumus, kuriuos žadi jiems paskir
ti.

Toje valandoje pirmutinį sykį didybės manija palietė ku- 
pigaikščio širdį, kaip milžiniškos jūrių bangos kad paliečia 
krantus.

— O tos šviesos ten, ką reiškia? — klausė Horus to- 
Eaus.

— Kunigai nuėjo prie tavo motinos Zeforos antkapio, kad 
josios lavoną pernešus į faraonų katakombas.

Horo širdis atjautė gailesį, atsiminus, jog motinos lavo
ną, — už jos gailestingumą vergams, — rūstusis Ramzės palai
dojo vergų tarpe.

— Girdžiu arklių žvengimą, — tarė Horus prisiklausyda
mas; — kas gi toje valandoje išvažiuoja?

' — Kancleris, viešpatie, liepė parengti žygūnus dėl Jetro
no, tavo mokintojaus, sugrąžinimo.

Horus giliai atsiduso, priminus jam numylėtąjį draugą, 
kurį Ramzės ištrėmė iš tėvynės už tai, kad anūko ir įpėdinio 
sielon skiepijo baisias karią pasekmes ir gailestingumą dėl pri
spaustųjų.

— O anoji šviesa ten už Nilio?.•
— Anoji šviesa, viešpatie! — atsakė dvarionas, — svei

kina tave iš vienuolyno kalėjimo ištikimoji tavo Berenika. 
Jau vyriausias kunigas išsiuntė jai faraoną laivą Kada gi 
Šventasis žiedas užšvys ant tavo rankos, tas atsidarys sunkie
ji vienuolyno vartai ir sugrįžš prie tavęs išsiilgusi ir mylinti 
tave Berenika...

Išgirdęs tuos žodžius, Horus jau apie nieką daugiaus ne
beklausinė jo; nutilo ir užslėpė akis rankomis...

Staiga gi suvaitojo nuo skausmo. /
— Kas pasidarė, viešpatie?
— Bitė inkando man koją, — atsakė nubalęs Horus. 
Dvarionas, prie žalios Mėnulio šviesos, apžiūrėjo jo ko- 

j*-
— Padekokie Oziriui*), — tarė, — jog ne voras, kurio 

inkandimas tame laike būna mirtinas.
. O, kaip tušti yra žmonių sprendimai prieš neapčiuopia

mas Praamžinojo nuotarmes.
Toje valandoje inėjo kariuomenės vadas ir, nusilenkęs 

prieš Horą, tarė:

y tarė Ramzės jau silpstančiu balsu, —

Tėmykite.
I

— Ar niekas neateina?..
— Keturi šimtai... — atsakė gydytojas.
Horas užsiminti jo ir... nuslinko Zeforos ediktas dėl per- 

kuomet pamatysi mano žiedą ant jo rankos, nes valdovų lū- Į gabenimo jos lavono į faraonų kafakmnbas .. 
pomis nemirštamasis kalba Oziris.” - —

— Neatiduosiu Egipto Etiopams, — atsakė Horus, — bet 
susitaikysiu, nes man gaila žmonių kraujo. Tuojaus para- i 
šykie ediktą ir turėkie po ranka žygūnus, idant, kuomet už
švis pirmutinė ugnis mano garbei, kad bėgtų pietų link ir nu
neštą malonę Etiopams. Ir dar kitą parašykie ediktą, kad 
karės lauke nei vienam paimtų nelaisvėn nebūtų išplėšiamas i 
liežuvis, kol aš viešpatausiu. Taip įsakau.

Vadas puolė veidu ant žemės ir prasišalino, kad parašius 
įsakymus. Tuo tarpu Horus paliepė dvarioniui apžiūrėti sa 
vo žaizdą, nes labai jam skaudėjo.

— Truputį sutino, viešpatie, — tarė dvarionas. — Ir, kas 
gi stotųsi, jeigu ne bitė, bet voras būtų inkandęs?!..

Dabar inėjo salėn viešpatijos kancleris ir, žemai nusi
lenkęs Horui, tarė:

— Galingasis Ramzės, matydamas, kad vos tik kelios 
minutės beliko jam gyventi, pasiuntė mane prie‘tavęs su į- 
sakymu: “Eikie pas Horą ir pildykie jo valią. Kad ir įsa
kyti! vergus paliuosuoti nuo retežių, o liaudį apdovanoti že
me, padarykie tai, kuomet šventąjį mano žiedą pamatysi ant 
jo rankos, nes valdovą lūpomis nemirštamasis kalba Ozi
ris.”

— Mano širdis nesiekia taip toli, — tarė Horus. — Bet 
tuojaus parašykie man ediktą, jog liaudžiai numažinu nuo
mas ir duokles pusiau, o vergai turės tris laisvas (nuo dar
bo) dienas savaitėje ir be teismo ištarmės nebus baudžiami. 
Ir dar vieną parašykie ediktą, atšaukiantį iŠ ištrėmimo ma
no mokintoją Jetroną,. kuris yra išmintingiausias ir doriau
sias visame Egipte. Taip įsakau.

Kancleris puolė veidu ant žemės, bet pirm, negu prasi
šalino prie ediktą rašymo, inėjo vyriausias kunigas.

— Kunigaikšti, — tarė, — kiekvieną valandėlę laukiama 
didžiojo Ramzės ’mirties, o jo širdis neužilgo bus ant neklai
dingą Ozirio svarstyklią. Kuomet tik švenatsis faraonų žie
das atsiras ant tavo rankos, įsakykie, o klausysiu, kad ir 
palieptumei Amono*) šventinyčią sunaikinti, nes valdovą lū
pomis nemirštamasis kalba Oziris.

— Nenaikinsiu Amono šventyklos, — atsakė Horus, — 
bet įstatysiu naujus šventnamius ir padidinsiu kunigų tur
tus. Tiktai reikąlauju, kad parašytumei ediktą dėl iškil
mingo mano motinos Zeforos lavono perkėlimo į faraonų ka- 
takumbas, o antrą ediktą... kas-link numylėtos Berenikos 
paliuosavimo iš vienuolyno1 kalėjimo. Taip įsakau.

— Išmintingai pradedi, — atsakė vyriausias kunigas. — 
Tų įsakymų išpildymui viskas jau prirengta. Tuojaus pa
rašysiu ediktus ir, kada paliesi juos su faraoną žiedu, už
degsiu štai tą žibintuvą, kad apreikštų malones žmonėms, o 
tavo Berenikai laisvę ir meilę.

Inėjo išmintingiausias gydytojas iš Karnakų.
— Viešpatie, — tarė, — nestebina manęs tavo nuliūdi

mas ir nubalimas, kadangi Ramzės, tavo dėde, jau baigia
si. .. Tas galiūną galiūnas nesugebėjo išlaikyti smarkumo 
vaistą, kuriuos jam suteikiau. Tai-gi, pasiliko prie jo tik
tai vyriausiojo kunigo vietininkas, kad, kuomet numirs, nu
imti šventąjį žiedą nuo jo rankos ir tau jį atiduoti, kaipo ne- 
aprubežiuoto valstybės valdymo ženklą. Bet, kas-gi su tavi
mi pasidarė, viešpatie?.. —pridėjo.

— Apžiūrėkie mano koją, — suvaitojo Horus ir puolė, 
kaip akmuo aukso kėdėn, kurios atrama buvo papuošta dvie
jų arų galvomis.

Gydytojas, atsiklaupęs, apžiūrėjo koją ir... pasitraukė, 
išsigandęs...

— Viešpatie, — prašneko, — tave inkando labai pavojingas 
voras.

— Turėčiau gkmirti?.. tokioje valandoje .. — užklausė 
Horus vos tik girdžiančiu balsu.

O paskui pridūrė:
— Greitai gi tas turi išsipildyti?.. sakyk tiesą...
— Pirm negu Mėnulis pasislėps už tosios štai palmos...
— Ak, taip! — atsiduso... — O Ramzės ar ilgai dar gy

vuos?. .
— Ar aš žinau? — Gal jau neša tau jo žiedą.
Toje valandoje ministeriai inėjo su parašytais ediktais.

— Kancleri! — pašaukė drebančiu balsu Horus, griebdamas 
jį už rankos, — ar, jeigu tuojaus numirčiau, išpildytumėte ma
no įsakymus? <

— Dagyvenkie, viešpatie, tavo dėdės amžiaus! — atsakė 
kancleris. — Bet, jeigu net po juo stotumei prieš Ozirio teis
mą, kiekvienas tavo ediktas liks išpildytas, jeigu tik juos pa- 
iestumei šventuoju faraoną žiedu.

— Žiedu! — pakartojo Horus, — bet gi kur jis yra?..
— Sakė man dvarionią vienas, — pratarė vyriausysis va

das, — jog didysis Ramzės jau išduoda paskutinę dvasią.
— Įsakiau mano vietininkui, — pridėjo vyriausias kuni

gas, — idant nieko nelaukus, kuomet Ramzės širdis perstos 
mušus, kad nuimtą šventąjį žiedą ir tau jį atneštų.

— Dėkoju jums!.. — tarė Horus. — Gaila man... vai, 
kaip gaila... Bet, juk gi ne visas mirsiu... Pasiliks po 
manim palaima, ramybė, žmonių gerovė ir... mano Bere
nika atgaus liuosybę. Ilgai dar .. — užklausė gydyto
jo-

— Mirtis nuo tavęs randasi tūkstantis žigsnią atstume, —« 
atsakė gailiai gydytojas.

— Negirdžiate?.. niekas iš ten neateina .. — kalbėjo Ho
rus.

Tylėjimas.
Mėnulis artinosi prie palmos ir palietė jau viršutinius jo

sios lapus.
— Dgai?.. — sušnabždėjo Horus.
— Aštuoni šimtai žingsnių, — atsakė gydytojas, — neži

nau, viešpatie, ar besuspėsi paliesti visus ediktus su šven
tuoju žiedu,, kad ir tuojaus juos atneštą...

— Suteikie man ediktus, — tarė Horus, prisiklausyda
mas, ar kartais neateina kas iš Ramzės rūmą. — O tu, ku
nige, — atsikreipė į gydytoją, — sakykie gi, kiek man lai
ko belieka gyventi, idant, galėčiau užtvirtinti bent brangiau
sius mano įsakymus.

— Šeši šimtai žingsnių, — sušnabždėjo gydytojas.
Liaudžiai nuomos sumažinimo ir

krito ant žemės iš Horo Tankų.
—Penki šimtai...

•) Egiptiečių dievaitis.

— Trys šimtai...
Tas pats likimas įsakymui apie Jetrono atšaukimą iš ištrė

mimo.
— Dušimtai... c
Horo lūpos pamėlinavo. Iš apmirusios rankos iškrito ka

rės nelaisviams parašytas ediktas, o pasiliko vien tiktai... į- 
sakvmas dėl Berenikos paliuosavimo.

— Šimtas...
Slėpiningo tylėjimo valandoje pasigirdo-sandalą atbalsiai 

Salėn inbėgo vyriausiojo kunigo vietininkas. Horus ištiesė 
ranką.

— Stebuklas!.. — pašaukė pribuvęs. — Didysis Ramzės 
atgavo sveikatą... Tvirtai atsikėlė iš lovos ir švintant žada 
važiuoti liūtą medžioklėn... Tave gi, Hore, meldžia, kad 
jam draugautume!... z

Horus pažvelgė gęstančiomis savo akimis už Nilio, kur 
mirksėjo šviesa Berenikos kalėjime ir dvi ašari, kruvini aša- 
ri nuriedėjo per jo veido skruostus.

— Neatsakei gi Hore?!..— užklausė nustebęs Ramzės pa
siuntinys.

— Ar-gi nematai, kad jau pasimirė? — sušnabždėjo iš
mintingiausias gydytojas iš Kamaku.

Matote, kaip tušti yra žmonią sprendimai prieš neapčiuo
piamas nuotarmes, kurias Praamžinasis ženklina kiekvienam 
ugnies raidėmis danguje!..

A. Matutis.

nu — Federacija. Jų purvi
nos pastangos visvien organi
zuotiems katalikams nieko pa
kenkti negalės. Bedievių me
lai nenuslopins katalikų veikė
jų dvasios, jie dar labiau veiks 
pas katalikus dar daugiau ra
sis energijos bei pasišventimo!

Šioks bedievių pasielgimas 
tebūnie mums katalikams pa
moka. Mums tuo labiaus rei
kia vienyties į bendrą centrą, į 
Liet. R.-K. Federaciją!

Draugijos kurios yra nutaru
sios prisirašyti, ar dar mano 
į nieką, lai nieko nelaukia ir 
prisirašyti, neatsižvelgdamos 
į nieką, lai nieko nelaukia ir 
tuoj susirašo su Centru! Rei
kalaukite informaciją, o jos 
bus suteikiamos maloniai. Cen
tro adresas yra toksai:—

L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas.

1530 So. 50-th Avė.,
Cicero, UI.

Siąskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

Jie nėra visai akli, ir perma
to, kad katalikų vienybei au
gant ir stiprėjant, ją (laisva
manių) slapta sudaryti ir vie
šai ištarti pienai neįvyks.

Jie numano, kad tuomet 
skersti kunigus, griauti ir vi
saip biauroti šventyklas ir te
rorizuoti katalikus bus baugu, 
nes organizuota spėka stos 
prieš juos.

Jie žino gerai, kad tuomet 
užgrobti lietuvią kataliką už
laikomas mokyklas ir paversti 
jas į savo bedieviškus kahalus 
taip lengvai negalės!

Tai štai ko jie trokšta, štai 
kodėl jie bijosi ir savo baily
bėje mėgina kenkti Lietuvią 
Rymo - Kataliką Federacijai! 
Bet visvien laisvamaniai dar 
yra permaži kautiesi su milži-

NEDOROS PASKALOS.
Kataliką priešai kaž-kodel i- 

masi tokią nešvarią priemonių 
šovai su lietuvių katalikų į- 
staigomis. Jei jie ne vyčius, 
:ai kunigus įsikanda: jei ne 
kunigus tai lietuvią parapiji
nes mokyklas, ir taip per die
nų dienas vis šmeižia ir plio- 
voja nebūtus dalykus.

Pastaruoju laiku laisvama
niški gizeliai kaž-keno padik- 
;uoti, tūlose kolonijose jau 
pradeda kreipti savo nešvarų 
darbą prieš Lietuvią Rymo- 
Kataliką Federaciją. Jie pa
jutę, kad daug katalikiškų 
organizacijų ir draugi ji] rašosi 
prie Katalikiško Centro,, t. y. 
prie Liet. R. K. Federacijos, 
žinodami, kad toji Federaci
ja auga, o su jos augimu sti
prėja ir katalikų pajėgos, tad 
aisvamaniai sumanė ieškoti 

budij kaip Federacijai pakenk
ti Ir štai jie sugalvojo pa
skleisti labai negudrų melą 
manydami kad tuomi susilp
nins ar bent sustabdys lietuvių 
<ataliką vienybės augimą.

Laisvamaniai skleidžia pa
skalas, būk L. R. K. Federa
cija uždėsianti ant draugiją 
sunkius mokesčius, tad drau
gijos turėtą saugoties ir nesi- 
rašvti prie Federacijos. To- 
delei mes pranešame gerb. lie
tuvią visuomenei idant žinotą:

1) — Kad tokios laisvama- 
nią paskalos yra melagingos ir 
neturi jokio pamato.

2, — Kad visos draugijos 
kurios prisirašo prie L. R. K. 
Federacijos moka ant metų tik 
po 2 centu nuog nario. Jokią 
kitokią obligacijinią mokesčią 
nėra.

3) — Kad Federacija nema
no ir negali uždėti po prievar
ta jokią mokesčių. Jei kartais 
aukos kokios būtą renkamos, 
tai ten prievartos būti negali 
ir nebus.

4, — Kad visos draugijos ku
rios priguli prie Federacijos, 
jos prisirašė iš liuoso noro, jos 
moka kas met duoklę, (po 2 
centus nuog nario) iš liuosos 
valios ir jos gali iš liuosos va
lios atsisakyti nuog Federaci
jos Tad apie prievartą negali 
būti nei kalbos.

Bet vis-gi įdomu žinoti, ko
dėl laisvamaniai taip elgiasi, 
kodėl jie stengiasi kenkti Fe
deracijai ir kokie jų yra tiks
lai. Atsakymas lengvas ir jų 
tikslai mums nėra paslaptimi. 
Tokiuo sa4o pasielgimu lietu
viški laisvamaniai ne tik paro
do savo blogą norą, savo su
puvusią sielą, bet kartu pa
rodo ir savo bailumą.

Jie bijosi, kad katalikų or
ganizuotos spėkos nesusivieny- 
tų! f

Jie bijosi lietuvi ą-kataliki; 
galybės!

Jie numano, kad juo Fede
racija bus didesnė, juo ji bus 
galingesnė.

Draugijos Temykit!

Vėliavos ir karūnos Draugiją; vėliavos tautiškos; J- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairią organizaciją ir susivienijimą. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsą išdirby  st S yra seniausia tar
pe lietuvią Amerikoje, užtat mūsą ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugiją.

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

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

Telephone Park 3890.

Gyvenimo vieU 63 SEYMOUR STRBBT.

Lietuviams

WILLIAM W0LK0WSKI

LIETUVIŠKAS NEJUDINAMOS NUOSAVYB18 
Ot APDRAUDOS OFISAS

Vinco Vilkausko
Parduodu stubas, farmas ir lotus Woreester’yj ir apie- 

linkčj. Apdraudžiu nuo ugnies namus, rakandus (furnitūra) 
automobilius ir kitokią nuosavybę. Taip-gi pomirtinę susižei- 
dime ir ligoje apsaugą. Norėdami pirkti stubą ar farmą ar
ba apdrausti gyvastį, sveikatą, namus, rakandus ar kitokius 
daiktus, meldžiu kreiptis sekančiu adresu:

ranešimasWorcesteri

vergą darbo ediktai nu-
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Valdžios Lietuvos 
Kas link viešo pri- 
Lietuvos Laikinos 
tai mums yra už

mano linkėjimus 
ateities prakilniai

■aM• '

KUN. ADOM AS VILIMAS,
daug pasidarbavęs Lietuvos reikalams Šveicarijoj karės me 

tu ir Paryžiuje taikos deryb ų laiku. Gegužio pradžioj 
aplankė Lietuvą. Nudatai rašinėja į “Darbininką.”

užėmę

. /

Iš Vatikano '
4 Birželio 1919.

Mano Pasimatymas su p. Pa- 
derewskiu, Lenkijos Ministrą 
Tarybos Pirmininku, Birže

lio 6 d., 12į iki 1:10 vaL, 
1919 m. Hotel Wagram, 

Paryžiuje.
Aš esu pasimatęs su p. Pade- 

rewskiu, kaipo Amerikos lie
tuvišką laikraščią korespon
dentas. Jis priėmė mane la
bai mandagiai. Pasikalbėjimas 
tęsėsi apie 40 minučių. Aš sta
čiau jam klausimus, o jis man 
atsakinėjo.

1) . Ar lenkai nori palaikyti 
gerus santįkius su lietuviais!

Atsakė: Lenkai nori palai
kyti visados kuogeriausins 
santikius su broliais lietuviais. 
Turime padaryti federaciją 
kaip lygus su lygiu, kaip kad 
buvo tarp Austrijos ir Vengri
jos. Tos federacijos bus ry
šiai : karo sutartis, laivino, pi
nigą ir politikos. Lietuva vie
na vistiek negalės gyventi.

2) Ar visi lenkai to nori!
At. Visi. Bet yra daug prie-

3) . Kaip į tą atsineša Lenki
jos Konstituanta!

At Lenkų Konstituanta yra 
nutarusi neprigulmybę Lietu
vai ir aš pats norėjau, kad bū
tų nutarta neprigulmybę, nors 
buvo daug priešų Lietuvos ne- 
prigulmybei.

4) . Koki Lietuva platumo 
turi būti sulig lenkų nuomo
nės!

At. Kuoplačiausi. Aš klau
siu toli aus — vadinas, su Gar
dinu ir Vilnių! Jis man atsa
ko: Tamsta taip-pat klausi,
kaip ir daktaras Šaulys yra 
klausęs manęs Varšuvoje. Bet. 
aš negaliu nieką pasakyti apie 
rubežių. Tą nutars Alijantų 
Konferencija Paryžiuje ir ple
biscitas Vilniuje. Kas link Gar
dino gubernijos, tai nereikia 
Tamstoms ją savintis ant ko
kių tenai istoriškų pamatų, 
kad kada tai Gardino guberni
ja yra prigulėjusi prie Lietu
vos. Šiandiena niekas į to
kius argumentus ir prirody
mus neatsižvelgia. Apart to 
juk Gardino gubernijoje yra 
lenkai, kelios parapijos lietu
vių ir diduma baltgudžiai.

5) . Kaip lenkai žiūri į susi
artinimą lietuvių su latviais, 
baltgudžiais, Ukraina ir Skan
dinavija!

At. Aš pats esu karštas ša
lininkas, kad lietuviai visai 
susiartintų su latviais. Prieš 
tris mėnesius tą galima buvo 
padaryti, bet dabar jau sunku 
ir negalima, nes nutarta palik
ti latvius prie didelės Rusijos. 
Kas link baltgudžių ir Ukrai
nos, tai juk dabar apie tas dvi 
tarrti nekalbama. Ją visai nė- 

Su Skandinavais galima

žiūri j sulenkėjusių lietuvių sis Pone, išreiškimą giliausic 
i atstovus iš Vilniaus Paryžiuje: pagarbos, 
p. Zavadski ir Ko.

At Aš su jais niekados Besi
maliau ir nenoriu tarybų ves
ti visai privačiais žmonė
mis.

14). Bet man rodos, kad to
kie žmonės, kaip p. Zavadskis 
ir ktii, kurie dergia lietuvius 
užrubežinėje spaudoje, yra su
sitarę ir palaikomi Lenkų val
džios!

At. Visai ne. Tokie žmonės, 
kurie šmeižia užrubežyje lietu
vius arba lenkus yra mūsų su
siartinimo kliudytojais. Len
kų valdžia tam nepritaria.

16). Kaip lenkai žiūri į ad
mirolo Kolčako valdžią iš at
žvilgio į Lietuvos autonomiją, 
kurią yra siūlę alijantai!

At. Kolčakas rengia rusams 
carizmą. Jis nebus caru, bet 
jau yra kandidatas admirolas 
A. (gerai nebeatmenu pavar
dės — Vii.), o kas link Lietu
vos, tai rusai nemano ir ne
duos jokios Lietuvai neprigul
mybės. Rusai prarys Lietu
vą.

16). Kaip lenkai mano pada
ryti su Lietuvos dvarponiais, 
kurie dabar užstato savo dva
ru « Lenkijos bankuose — Var
šuvoje, prieš griežtą Lietuvos 
Laikinos Valdžios uždraudimą 
ir norą!

A. Tai yra privatinis tų žmo
nių dalykas.

P. Paderewskis yra pasakęs 
man, kad jis vakar (5 birže
lio) yra apgynęs “Memelį” 
Lietuvos naudai — keturiij po
sėdyje, kada buvo gvildena
mos Vokiečių sienos su Lenki
ja. Aš, sako, dariau tą iš 
grynai broliškų jausmų, nes 
jūs tenai dar neturite balso, tai 
mes lenkai privalome jus ap
ginti, kur mes galime.

A. Vilimas.

su kuria mes turi
me garbę būti

Jūsų šviesiausios ir Pagar
biausios Eminencijos labai nu
žemintais ir labai paklusniais 
tarnais, ;

Pasiuntinis nepaprasta 
Diplomatiška Misija:

Pasirašyta: Grafas Alfredas 
Tyškevičius.
Bažnytinis Misijos Patarėjas.
Pasirašyta: Dr. Antanas Vis

kantas, Vilniaus Vy Rupijos 
Kunigas.

Ryme
1919 m. Gegužės 23 d.

Po keltos dienų grafas gavo 
sekantį Jo Eminencijos atsaky
mą:

susiartinti. Labiausia 
tais...

6) . Kodėl lenkai yra 
Vilnių ir Gardiną!

At. Tamsta žinai, kad Vil
niuje yra lenkų. Lenkus žudė 
netik bolševikai, bet ir žydai. 
Mes turėjome eiti skubiai gel
bėti savo brolių be jokio atidė
liojimo. Tas-pats ir kituose 
miestuose.

7) . Delko lenkų valdžia nė
ra pranešusi apie tą savo žygį 
Lietuvos Valdžiai Kaune!

At. Lenkai turėjo paimti 
greitai Vilnių, kad padavus 
savo broliams pagelbą, kurie 
taip baisiai buvo žudomi žydų 
ir bolševikų. O išpildymui to 
savo sumanymo negalėjo tartis 
šū Lietuvos Valdžia, kad ne
sužinotų apie tą bolševikai.

8) . Delko lenkai nesusitarė 
su lietuvių kariška delegacija 
Vilniuje ir su diplomatine de
legacija Varšuvoje!

At. Vilniuje negalėjo tar
tis, nes lenkų vadai neturėjo 
tam tikslui įgaliavimo, o Var
šuvoje daktaras Šaulys, kursai 
tarėsi su manimi pačiu, 1) ne
norėjo federacijos su Lenkija, 
2) reikalavo pripažinti Lietu
vos rubežių ir 3) yra pasakęs, 
kad Lietuvos valdžia nepripa
žins Lenkijos neprigulmybės 
iki lenkai neatsiims savo ka
riuomenės iš Lietuvos ribų.

9) . Kaip lenkai mano išriš
ti šį klausimą!

At. Tuojaus darv*’ federaci
ja su Lietuva kaip lygus su ly
giu.

10) . Kaip Lenkijos valdžia 
žiūri į Lietuvos valdžią! Ar ją 
pripažįsta ir kokią Lietuvai 
neprigulmybę nori jie duoti!

At. Lenkai pripažįsta Lietu
vos valdžią gyvenime (de f ac
to). Nusiuntė savo diplomati
nę misiją, kaipo atidavimą re
vizitas daktaro Šaulio misijai 
ir pagarbos išreiškimą nuo 
Lenkijos 
Valdžiai, 
pažinimo 
Valdžios, 
drausta tą daryti (Alijantų), o 
neprigulmybę mes norime duo
ti Lietuvai ankštoje federacijo
je su Lenkija ir apie tą gali
me susitarti. x

11) . Ar žino lenkai, kad Lie
tuvos valdžios Delegacija yra 
Paryžiuje!

At Taip žinome ir norime 
su jaja pradėti tarybas. Aš e- 
su pasirengęs nuo utarninko 
(10-VI) iki subatos pašvęsti 
savo laiką toms taryboms.

12) . Ar tamsta patsai ma
note tartis, ar tamstų tam tik
ra komisija tarsis!

At. Meldžiu pasakyti Lietu
vos Taikos Delegacijai, kad tik 
su manimi tartasi išimtinai, b 
ne su kuo kitu. Aš esu susita
ręs su p. Kramašu, susitarsiu 
nr su lietuviais. ■

13) . Kaip Lenkijos valdžia ‘ Teikkis priimti, Prakilniau-

ŠVENTASIS SOSTAS IR 
LIETUVA.

Iš Rymo mums rašo :
Valstybinis Šventojo Tėvo 

Sekretoriaus Kardinolas. Gas- 
parri priėmė audiencijon 23 
dieną praėjusio gegužės mėne
sio Grafą Alfredą Tyškevičių, 
atsiąstą Lietuvių Vyriausybės 
nepaprasta diplomatiška Mi
sija ir kun. D-rą Antaną Vis
kantą, žinomą lietuvių rašyto
ją. Jiedu prašė kardinolo 
kad Šventasis Sostas pripažin
tą Lietuvių Valstybės nepri
gulmybę ir įdavė jam sekantį 
francūziškoje kalboje parašy
tą prašymą, kurį paduodame 
letuviškai išvertę.
Jo Šviesiausiai ir Pagarbiau
sias! Prakilnybei (Eminenci- 

• jai)
Kardinolui Gasparri 
Valstybiniam Jo šventenybės 

■ Benedikto XV Sekretoriui. 
Eminencija,

Ką tik pasibaigęs pasaulinis 
sujudimas turės, mes tikimės, 
tarp kitą savo pasekmių, pri
slėgtųjų tautų paliuosavimą. 
Lietuvių tauta, padalyta tarp 
Rosijos ir Prūsijos, stengiasi, 
kiek galėdama, lygiai kaip ir 
daugelis kitų tautą, įvykdinti 
tą gerovę. Sugriuvus jos se
nųjų ponų galybei, ji atgavo 
savo laisvę ir vėl sudarė ne- 
prigulmingą valstybę.

Mes džiaugiamės, Eminen
cija, kad galime atkreipti Tam
stos domą į tą tiesą, kad tai ka
talikiška tauta atgauna sau 
prigulinčias teises ir kad to
kiu būdu naujas narys įeina į 
laisvųjų katalikišką tautų šei
myną.

Tikėdamosi sustiprinti dar 
mažai teįsivyravusią mūsų tė
vynės laisvę, mes žemiau pa
sirašę, sulig Užsieninių Rei
kalų Ministerio įsakymo, pa
dedame, Lietuvos Vyriausy- 
sybės vardu, po kojų Apašta
liškojo Sosto, augščiausio ir 
neapsirinkančio sprendėjo (tei
sėjo) žmonių teisią ant žemės, 
mūsų nužemintą maldavimą, 
kad Jis teiktųsi pripažinti Lie
tuvių Respublikos neprigulmy- 
bę.

m •« « • •• T-u t •

Valstybinė 
Jo Šventenybės 
Sekretorija

N. 91167 
Ekscelencija,

Pagarbos jausmai (les sen- 
timents de deference) į Aug- 
ščiausiąją Bažnytinę Vyresny
bę (Autorite) kuriuos Jūsų 
Ekscelencija Lietuvių Valdžios 
vardu, notoje 23 d. Gegu
žės išreiškė, buvo ypatingu bū
du malonus Šventajam Tėvui, 
.kurs pažįsta gerai ir augštai 
kainuoja prakilnias (nobles) 
Lietuvos gyventoji} (popula- 
tions Lithuaniėnnes) ypatybes 
ir dorybes, išėjusias aikštėn 
ne tik per politišką svarbą, 
kurią jie turėjo praeityje, bet 
dar ir užvis, per stiprybę ir 
ištvermę, kurias jie parodė 
gindami katalikų tikėjimą ne
paisant didžiausių sunkenybių.

Šventasis Sostas neabejoja, 
kad skaisčiausia ateitis yra 
skirta Lietuvai po atsitaisymo 
iš didelių nuostolių, karo pa
darytų; jis išreiškia savo lin
kėjimus; kad ir jai būtų pri
pažinta teisė pačiai spręsti a- 
pie savo likimą (le droit d’au- 
todecision) ir kad prakilnūs 
Lietuvos gyventojai (genereu- 
ses populations Lithuaniennes) 
galėtų greitai atnešti į tautų 
sutartinę (concert dės nations) 
brangią dalį naujų savo vokų 
(nuovelles energies) atgaivin
tų per tikėjimą ir sustiprintų 
per laimingą laisvės įgijimą.

Šventasis Sostas nepraleis 
progos (ne manąuera pas de 
favoriser) remti visa kas veda 
prie įvykdinimo teisingų Lie
tuvos troškimų (justes et legi- 
times aspirations)ir apsaugoji
mo tikybinių jos reikalų.

Jis turi tvirtą viltį, kad 
Lietuva, iš savo pusės, visa
dos permanydama vaisingas 
pasekmes, kurios, net civi
liu žvilgniu, plaukia iš lai
mingo sutarimo abiejų valdžių, 
užlaikys iš atžvilgio į Šventąjį 
Sostą savo jau iš seno paei
nančius sūniškos pagarbos jau
smus (les sentiments traditio- 
nnels de filiale veneration).

Pranešdamas Tamstai, kad 
Šventasis Tėvas suteikia iš vi
sos širdies, Tamstai ir visiems 
savo katalikiškiems Lietuvos 
sūnams Apaštališką Palaimi
nimą, aš labai noriai naudo
juosi šia proga, kad vėl iš
reikšti Tamstai, Pone Grafe, 
mano labai augštos pagarbos 
užtikrinimą.

Pasirašyta P. Kard Gasparri.
Jo Kilnybei (Excelencijai) 

Ponui Grafui 
Alfredui Tyškevičiui 

Pasiuntiniui nepaprasta 
diplomatiška Misija.

Atsakymas, kaip matome, 
duotas vien tik ant grafo Ty§- 
kevičiaus vardo, nors ant pra
šymo buvo pasirašęs dar ir 
kun. Viskantas. Tai padary
ta dėlto, kad vien tik grafas 
buvo paminėtas Užsienių 
Reikalų Meisterio įgalioji
muose (tikrenybės laiške). Pe
čiaus Šventasis Sostas nenorė
jo palikti be atsakymo ir kun. 
•Viskanto, ir tas-pats kard. 
Gasparri parašė jam sekantį 
laišką:

Valstybine
Jo Šventenybės 
Sekretarije

N31193
Gerbiamas Kunige,

Malonu man tarti

B5£?^sĮKapitalas$2,000,000,00
(nobleruent) teikei laukan ties Į 
(a l’oecasion de la visite) Po
nui Grafui Alfredui Tyškevi
čiui, Lietuvių Valdžios atsių
stam nepaprasta diplomatiška 
Misija prie Šventojo Sosto.

Aš užtikrinu Tamstą, Ger
biamas Kunige, kad Šventar 
sis Tėvas, įkainuodamas 
Tamstos sūniško atsidavimo ir 
tikro prisirišimo jausmus, ku
riuos Tamsta Jsm išreiškei, 
siunčia Tamstai iš širdies A- 
paštališką palaiminimą.

Mielu noru naudojuosi šia 
proga, kad dar kartą išreikšti 
geriausius 
skaisčios 
Lietuvių Tautai (genereuse 
Nytion Litliuanienne) ir pra
šau Tamstos, Gerbiamas Ku
nige, priimti mano atsidavu
sius Mūsų Viešpatyje jausmus. 
Pasirašyta: P. Kard Gasparri.

Gerbiamam Kunigui Anta
nui Viskantui — Filozofijos, 
Teologijos ir Bažnytinių Tei
sių Daktarui—Politikos ir Vi
suomenės Moksli} Licencijatui 
Francūzų Seminarijoje — Ry
me.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE,
SO. BOSTON, MASS.

Padarė Ryšius Tarp Amerikos ir Lietuvos
Sfūsų generalis atstovas Jonas E. Karosas jau Lietuvoje. 

Jisai ten atstovauja vien tik Lietuvių Prekybos Bendrovę ir jos 
šerininkus. Šėrininkai turi teisę per Bendrovės ofisą duoti į- 
sakymus Karosui sušelpti jų gimines Lietuvoje. Su juomi 
mes susinešame kablegramais. Nuo jo gavome žinių, kad yra 
puiki proga Bendrovei išvaryti gerą ir pelningą biznį su Lie
tuva. Tą mes ir padarysime.

Lietuvių Prekybos Bendrovės ofisas jau yra įsteigtas Kau
ne. Bankinius ryšius esame jąū nuo mėnesio laiko padarę su 
Privatbanken I Kjobėnhavn, Kopenhagenoje. Per tą banką 
mes galime prisiųsti pinigų savo atstovui Lietuvoje. Už kelių 
savaičių mūsų kitas ofisas bus atidarytas Liepojoje.

NEBŪKITE BE LIETUVOS 
ŽEMT.APIO.

• Kiekvienas žmogus nori tu
rėti paveikslus savo prietelių, 
ir visų savo artimų, kuriuos 
myli. Lietuvos žemlapis yra 
tarsi Lietuvos paveikslas. Kas 
myli Lietuvą, tas privalo tu
rėti Lietuvos žemlapį. Štai 
kaip gražiai “Draugas” para
šė apie žemlapių svarbą:

“Niekas taip vaizdžiai apie 
kokią nors šalį nekalba, kaip 
žemlapis. Tautos vardas, jos 
ypatybių pažinojimas taip kon
krečiai, apčiuopiamai apie tau
tą supratimo neduoda, kaip 
geografinis jos pažinojimas.

“Kas Lietuva, kur ji randasi, 
visas jos kūnas žemlapių palie
ka aiškų vaizdą. Be žemlapio 
tegalima tik atskiras Lietuvos 
dalis išsivaizdinti, kurios at
mintyje užsiliko. Žemlapis su
teikia visatinumą. Tai-gi svar
bu, kad kiekvienas lietuvis 
Lietuvos žemlapį savo namuo
se turėtų.

“Lietuvos žemlapį namuose 
turėti pravartu ir dėl kito at
žvilgio. Žinios iš Lietuvos nuo
latos skelbia apie Lietuvos ar
mijos žygiavimus. Turint žem
lapį, lengva sekti kariuomenės 
veikimus. Matai, kiek Lietu
vos išliuosuota, o kiek liuosuo- 
ti dar liko. Be žemlapio tai 
negalima.

“Kaipo lietuviams, reikia sa
vąją tėvynę visumoj pažinti. 
Žemlapis daugiausia pažinties 
duoda. Susiėjus su kitataučiu, 
visi apie Lietuvą pasakojimai 
nežinia kokį vaizdą jo galvoje 
sutveria. Neaiškų, miglotą. Pri
eik prie žemlapio, apvedžiok 
Lietuvos rubežius, nurodyk 
Lietuvos miestus, upes, gelžke- 
lius — daugiau padarysi, nei 
kelių valandų ar dienų pasako
jimu. Pas svetimąjį gims aiš
kus ir jam suprantamas Lietu
vos vaizdas.
“Štai kodėl sakome, kad kiek

vieno lietuvio namuose sieną 
puošti turi Tarybų išleistas di
delis spalvuotas Lietuvos žem
lapis. Jį įsigyti lietuviams sta
tome' net už pareigą.” 
Perkantiems knygų, fontani- 

nių plunksnų, religijinių daik
tų, popieros ir tt. nemažiau, 
kaip už dolerį, duodama L. 
žemlapis dykai.
Kitų miestų gyventojai kreip

kitės adresu:
“D arbininka s,” 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

JONAS E. KAROSAS,
Lietuvių Prekybos Bendrovės generalis atstovas Lietuvoje.

Liepos mėnesio pradžioje siunčiame kelis tūkstančius sva>- 
rų maisto į Lietuvą. Siuntimas maisto tuomi neužsibaigs. 
Mes manome pasiųsti po laivą kiekvieną mėnesį.

Vincas V. Vaškas, organizatorius Liuosybės Sargų ir bu
vęs seržantu S. V. kariuomenėje, tarnavęs suvirs šešis mėne
sius Frakcijoje važiuoja kartu su maistu į Lietuvą, kad pri
žiūrėti, kad tas maistas būtų pristatytas į tas rankas, kur jis 
bus siunčiamas.

Mes nemanome tuomi veikimu užsiganėdinti, bet kas kar
tą vis pradedame naujus darbus ir užimame platesnę dirvą vei
kimui. Iš to viso veikimo eina pelnas, nes mes pradedame tik 
tokį darbą, iš kurio matome Bendrovei pelną. Tam visam 
darbui reikia didesnio kapitalo. Tą kapitalą turės sudėti šė
rininkai. Dabar mes jau su S. V. valdžia varome derybas 
dėl pirkimo laivo. Laivas būtinai reikalingas ir jis bus pel
ningas. Visą pelną, kurį Bendrovė uždirbs, eis vien tik šėri
ninkams pagal skaitliaus jų Šerų.

Ši Lietuvių Prekybos Bendrovė yra darbininkų Bendrovė, 
nes mes priimame šėrininką su penkiais doleriais kapitalo taip 
]>at kaip tą, kuris ineša penkis tūkstančius dolerių. Mes iš
duosime atskaitas kas tris mėnesius, kad šėrininkai žinotų 
kaip Bendrovės biznis sekasi. Mes jau išmokėjome 8 nnoš 
šėrininkams nuo pat pirmos dienos suorganizavimo Bendrovės 
ir tikimės, kad su laiku galėsime kas tris mėnesius kiekvie
nam šėrininkui pasiųsti vis didesnį nuošimtį, kaipo dalį už
darbio.

Mes patartume pirkti šėrų už $100.00 ar daugiau, nes tas 
palengvina darbą prie vedimo knygų. Jeigu gali inešti šimtą, 
du šimtu, penkis šimtus ar tūkstantį, tai tą padaryk tuojaus, 
nes ši proga nebus visados.

Bendrovė yra vedama žmonių, kurie yra biznyje išsilavi
nę ir prityrę ir kuriems rūpi dar daugiau padaryti Bendrovę 
pelninga negu šėrininkams, nes tų vedėjų visa ateitis remiasi 
ant Bendrovės pasisekimo. Jie nieko negalės laimėti pakol 
jie neuždirbs ir neišmokės šėrininkams didelius dividendus.

.Pripildyk paduotą užsakymo blanką ir katu su savo če
kiu ar Money Orderiu prisiųsk tuojaus. Juo didesnis bus ka
pitalas, tuo platesnį darbą galėsime pradėti ir tuo didesnius 
pelnus uždirbti ir dividendus šėrininkams išmokėti. -

Aš Šiuomi nžsirašau................................................... akcijų Lie
tuvių Prekybos Bendrovės, kuri yra inkorporuota ant dviejų . 
milijonų dolerių kapitalo, ir prižadu išmokėti po penkis dole
rius ($5.00) už kiekvieną akciją. Su šia aplikacija įmoka 
......................................................... dolerių. Likusius išmokėsi®
pagal reikalavimą. 1

Bendrovė pasilieka sau teisę bile kokį užsakymą atmesti. 
Užsirašęs tolinus sutinku, kad Bendrovės organizatyviai iš- 
kašČiai būtą padengti iš pirmiausiai įplaukusią mokesnią. Ant 
ko ir dedu savo parašą ir ženklą.

‘Diena............... >.. Mėnesio

BMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMa 
Aš, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAKAU. •

AM labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pūrelis buvo. Dispepaija. 
nevirinimas pilvelio, nnslabtrfjlmas kraujo, inkštą, nervą Ir abelnas spė
ką n««tojtmas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Amerikoje Ir ui rubeifą. 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kadn pareikaalvau Salutaras vaistą, Bitterlo Kraujo valytojo, 
Nervatona. Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
iėstvalz, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėžimas Išnyko po užmnn- 
mut visą ligą. Bėgiu 3 mėneslą išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Biteria, ir po 3 mėuL savo paveiksle pamačiau toki skirtumą kaip tarp j 
dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos smagiai ir era linksmas ir 1000 sykią dė- , 
kavoju Salutaras mylirtą geradėjui.tr linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems ra tokiais atsitikimais’patariu nnoėlrdžial kreiptis prie Satv-

1707 KHalsted St TeL Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, UL

gerad%25c4%2597jui.tr
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Bronė Ivaškintė.

Boston, Mass. Birželio 11, 1919. f

I

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Namo Fondam

Viso labo išlaidų...........$67.50
Ineigų  ........ $69.00
Išlaidų ..................67.50

Pasirodė seimo.

American Woolen Kompanija praneša, kad nuo birželio 16 d. 1919 bus įves

ta systema gyvasties apsaugojimo kuopa, prie kurios KIEKVIENAS darbininkas 

American Woolen kompanijos, būtent abiejų pardavimo ir išdirbimo departamentų ir 

tuomi reiškia KIEKVIENAS, susidedant iš vyrų, moterų, merginų, vaikinų ir susi

dedam iš valdininkų, aplaikys visiškai dykai, kompanija padengs visas išlaidas, su

tartis padengiančias jų gyvastis nuo $750 iki $1500, prigulės nuo to, kaip ilgai tarna

vo. Tabelė sumos paduodama žemiaus:

Tie, kurie dirba laike mažiaus negu vienus metus........................................................ $750
Tie, kurie dirba laike vienų metų ir mažiaus negu metus ir pusę .............................$850
Tie, kurie dirba laike vienų metų ir pusę ir mažiaus negu du metu.........................$950
Tie, kurie dirba laike dviejų metų ir mažiaus negu du metu ir pusę...................... $1050
Tie, kurie dirba laike dviejų metų ir pusę ir mažiaus negu tris metus.................. $1150
Tie, kurie dirba laike trijų metų ir mažiaus negu tris metus ir pdsę...................... $1250
Tie, kurie dirba laike trijų metų ir pusę ir mažiaus negu keturius metus...............$1350

* Tie, kurie dirba laike keturių metų ir mažiaus negu keturius metus ir pusę .... $1450
Tie, kurie dirba per keturius metus ir pusę ir dauginus ...................  $1500

Ne tik originalę premiją American "Woolen Kompanija išmoka, bet ir visas įeinan
čias išlaidas panaikina. Nežiūrint aplinkybėms nei vienas darbininkas nemoka nei vie
no cento išlaidoms už palaikymą sutarties (policy) ant jo arba jos gyvasties.

i

PRANEŠIMAS!

Nelaimingas kas jų klau-

Darbininkas.

Darbininkui prisėjus apleisti darbą ant birželio 16, 1919, bus įtraukti į pieną 
viršuj pažymėtą prie sugrįžimo jam arbo jai į darbą, jeigu jis arba ji yra arba buvo 
pirmiaus ant birželio 16, 1919 ant išmokėjimo dirbtuvės listo kurioje jis arba ji dir
bo. Ypata pastojanti mūsų darbininku po birželio 16, 1919 nebus įtraukiama į virš pa
žymėtas privilegijas ild jjs arba ji neišbus šešių mėnesių ant išmokėjimo dirbtuvės listo, 
kurioje jis arba ji dirba. Čia visiškai nieko nekainuos nei vienam darbininkui. Jokių 
gydytojaus paliūdijimų nereikalaujama. Toji pagelba bus duota NESKAITANT kitos 
pagelbos teikiamos sulig Atlyginimo' Valstijos Įstatymu.

Certifikatai apdraudimo bus įduoti kiekvienam darbininkui taip greit, kaip tik 

tuos certifikatus prirengs apdraudos kompanija.

r su mažais kūdi- 
tur^o greit važiuo-

VisO labo už tikietus pri
buvo ................................$56.50
Raportas priimtas.
Po tam išvažiaėimo komisi

ja išdavė savo raportų ir me

(valgyti 3 sald;
V “* /X’ ^‘•*'7 r jeigu viduriai 

a buvo iš 9 ypatų ir tuojau|Jį^7
Boston’o utarnin- 

jais ir subatomis. Lei- 
Hu Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų iv. Juozapo Dafbininkų Su

‘DARBININKAS*’
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly pa
pe?. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by Bt 
Jeseph’s Lithuanian B.-C. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES : 
Toariy .................................... .$3.00
Boston and suburbs ...............4.0(f
a raonths ... .x. ..••••.••••• •3.50 
*<weign cnuntries yearly ... .4.25

PAJUDINO SVARBŲ 
KLAUSIMĄ.

Draugas” num. 144 užsimi
nė apie reikalingumų lietuvių 
katalikų laikraščiams susior- 
ganizuoti ir turėti savo atstovą 
Amerikos Lietuvių Taryboje, 

. ir taip-gi “organizuota laik
raštija ir spauda daug greičiau 
ir vaisingiau pakeltų lietuvių 
apšvietų, negu neorganizuoto
ji-” Sij

Taip, katalikų laikraščiams 
reikia organizuotis, reikia lai
kraštininkams susiartinti. Da
bar teisybė katalikiškieji lai
kraščiai sudaro stiprų frontų. 
Bet atsimename, kad esame 
turėję nemalonių apsireiškimų, 
turėjome susikirtimų. Jei su
siorganizuosime, susiartinsi
me, tai užbėgsime kelių atsi
kartojimui panašių negeistinų 
apsireiškimų. Dabar neišro- 
do, kad bile koks disonansas 
įvyktų, bet kas užtikrins, kad 
kunkuliuojantis gyvenimas ne
pakis' medžiagos nesusiprati
mams.

Kartu su Federacija seimuos 
LDS., Moterų Sųjunga ir bene 
tik keletas kitų organizacijų. 
Tai bus geriausia proga laik
raštininkams suvažiuoti ir su
siorganizuoti. Prie tos pro
gos pasvarstysime ir sutvarky
sime kitus laikraščius palie
kančius dalykus. Pavyzdžiui 
reikėtų suorganizuoti kores
pondentus. Kolonijos veikles
nieji asmenys, prasilavinusieji 
rašyme žinių susiorganizuotų 
ir susitvarkytų žinių rašinėji
mų i įvairius laikraščius. Da
bar pasitaiko, kad apie tų pat 
dalykų atsiunčiama keletas ge
rų korespondencijų. Visoms 
nėra vietos. Aišku, kad at
mestųjų korespondencijų rašy
tojai jaučia uždvkų rašę. Tas 
kitaip bus, jei mūsų laikraš
tija susiorganizuos ir paduosi
me pienų korespdndentų suor
ganizavimui.

Laikraščių susiorganizavi- 
mas, palengvjs Spaudos Sa
vaičių rengimų ir abelnai ka
talikiškos spaudos platinimų.

Susiorganizuokime be atidė
kosimo.

P ALY GINU S SEIMUS.
Pirmas ženklas seimo pasi

sekimo yra delegatų skaitlin- 
gumas. Chicagoj liberalų su
šauktame seime delegatų buvo 
apie 330. Tasai seimas libe
ralų vadinamas Visuotinas A- 
merikos Lietuvių Seimas. Ka
talikų veikėjai šaukė New 
Yorke Seimų tik trijų valstijų 
— NeW Yorko, New Jersey. 
Conneeficuto ir delegatų tu
rėjo apie 300. Na, o libera
lai apie seimų jau nuo Kalėdų 
pradėjo šnekėti. Pavasariop 
iŠ kailio ėrgė' nertis besikar
ščiuodami dėl seimo. Kai pa
skelbė seimui vietų ir laikų, 
tai tuomet paleido darban visą 
savo gudrumų. Iš vienos pu
sės reikėjo skelbti, kad nepri
tariantieji seimui yra Lietavos 
neprieteliai, reikėjo kunigus 
apšaukti Lietuvos pardavikais, 
savo kaikurius pasekėjus į- 
kaitino taip kad sakė eisiu už
mušti savo parapijoje kunigų, 
o iš antros pusės liberalams 
seikėjo skelbtis, kad seimas 
nesąs šaukiamas, kad vienu? 
pažeminti, kitus paaugštinti, 
Bausmes paskirti, partijinius 
ragus laužyti*. Veidmainystė 
aiški, kaip diena.

PROTOKOLAS
LDS. Conn. Apskričio 4-to su
važiavimo, kuris |vyko birže

lio 8 d. 1919 m. Sv. Jurgio 
parapijos svetainėje ant 
Park Avė., Bridgeport, 

Conn. 1:30 v. po piet.
Susirinkimų atidarė vietinis 

klebonas kun. Pankauskas su 
malda. Po tam buvo delegatų 
priėmimas. Delegatai pribu
vo iš šių kuopų:

Bridgeport, X5onn. 39 kp.: E. 
Baltušytė, A. Maciulevičius, P. 
Kauneckas.

New Britain, Conn. 36 kp: B. 
Matulevičiūtė.

Ansonia, Ct. 43 kp.: St. Pus- 
kinėlis.

New Haven, Ct. 28 kp.: J. 
Mickevičius, K. Paulukaitis, O. 
Stepulevičiutė.

Hartford, Ct. 6 kp.: A. Ma
šiotas, P. Geležiutė.

Naugatuck, Ct. 63 kp.: Ant. 
Mačiulaičiutė.

Waterbury„ Conn. 7 kpi.: O. 
Černiauskaitė, K. Vilimaitė, A. 
Jakštys, J. Bernotą, P. Tuto
raitis, J. Žemaitis ir S. Danai- 
tis.

Mandatus peržiūrėti išrinkta 
S. Danaitis ir A. Mašiotas.

Pranešė, kad visi mandatai 
buvo gerai sutvarkyti.

Po tam sekė valdybos ra
portai.

Pirmininkas išdavė raportų, 
kuris buvo vienbalsiai priim
tas.

Vice-pirmininkas nepribuvo 
nei raporto nebuvo.

Raštininkė išdavė raportų, 
kuris ir-gi buvo priimtas.

Iždininkė išdavė savo rapor
tų. Ištrauka iš iždininkės ra
porto:

Ineigų už tikietus ant perei
to suvažiavimo pribuvo $69.00 
J s 1 a i d. o s •
Už maršrutų A. F. Kneižiui iš
mokėta ............................... $50.00
S. Danaičiui ........................ 1.50
O. Černiauskaitei................ 2.50
Už spaudų tikietų.................3.50
Laimėjimas ........................10.00

Ižde liko ....... .$1.50
Viso labo Conn. apskr. ižde 

grynų pinigų yra $33.80.
Raportas vienbalsiai priim

tas.
Organizatorius išdavė savo 

raportų, kuris buvo priimtas.
Literatiškos komisijos ra

portas ir-gi buvo' priimtas.
Peržiūrėjimo tikietų komisi

ja išdavė raportų. Ištrauka iš 
raporto:
New Haven, Ct. prisiuntė už 

knygutes ..........................$9.10
Bridgeport, Ct....................... 4.70
Ansonia, Ct............................ 4.00
Naugatuk, Ct...........,........... 4.40
Poąuonock, Ct........................3.00
Hartford, Ct......................... 13.70
New Britain, Ct....................4.70
Waterburv, Ct..................... 12.90

są vo pasielgimais kvailais gud
ruoliais. z

New Yorke katalikų sušauk
ta seimas veik per dvi savaiti 
ir delegatų turėjo apie tiek 
pat, kiek liberalų “visuotina
sis” seimas.

Ar pripažįs liberalai, kad 
jię nei savo pasekėjų tarpe ne
turi sau pritarimo. Juk nema
žai delegatų jų Seiman pateko 
per suktybes. Pavyzdžiui So. 
Bostono šv. Petro ir Povilo dr- 
ja nerinko delegatų liberalų 
seiman, o vis-gi kokiu tai 
šmuklerišku būdu ta dr-ja bu
vo atstovaujama. Tos dr-jos 
susirinkime buvo kilęs delega
to siuntimo klausimas, bet 
buvo nutarta atidėti tų reika
lų sekančiam susirinkimui. 

►Niekas nepatėmijo, kad se
kantis susirinkimas bus jau po

Y • T j • •črmL’ra IzAmici © A LLUk. ve* VilAJO*“ 
eržiūrėti.

Išrinkta į komisijų: B. Ma
tulevičiūtė, P. Tutoraitis ir A. 
Mašiotas.

Ištrauka iš komisijos rapor
to:

Iš viso pinigų pribuvo nuo 
LDS. Conn. apskričio išvažia
vimo geg. 30 d. 1919 m. ant 
Lindęn Park Naugatuck, 
ConjŽ................................. $783.70
Išlaidų.................... 298.78

i usi ui bėry pirKii uz
‘palikta atlikti valdybai.

Po tam organizatoriui buvo 
pavesta autonomija darbuotis 
kiek galint kuopų reikalais, 
kaip tai organizuot naujas kuo
pas ir tt

Nutarta apskričio pinigus 
padėti į bankų, ant iždininkės 
vardo.

Kitastsuvažiąvimas nutarta 
laikyti Waterburyje.

Susijinkimas užbaigtas 7 v. 
vakare su malda,' kurių atkal-Gryno pelno liko .... $484.92

,Raportas priimtas.
Buvo suteikti balsai kaipo 

delegatams J. Mockevičiui, A. 
Veličkiui, A. Apanavičiui, O. 
Koluckaitei.

Toliaus buvo rinkta komisi
ja tikietus peržiūrėti. Išrink
ta K. Paulukaitis, A. Velička, 
j. Bernotą.

Skaitytasc laiškas su pasvei
kinimu nuo p-lės U. A. Matu- 
zaitės iš Pittsburgh, Pa., kuris 
buvo priimtas su delnų ploji
mu. Sekė valdybos rinkimas 
vesti sesijų tvarkų. Pirminin
ku išrinkta P. Tutoraitis, vice 
pirm. S. Danaitis, rašt. O. Čer- 
niauckaitė, pagelb. B. Matule
vičiūtė, maršalka J., Mockevi
čius,, reporteris A. Mašiotą.

Skaitytas’ protokolas nuo pe
reito suvažiavimo, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas.
'Nepabaigti reikalai iš proto

kolo. Ar buvo mokėta į Tau
tos Fondų? Iždininkė prane
šė, kad dar nieko nepasiun
tė, nes nebuvo žinojus kada 
reikės siųsti. Nutarta pasiųs
ti kuogreičiausiai į centrų.

Toliaus buvo pranešta, kad 
J. Damušis atsisakė dalyvauti 
LDS. seime. Į jo vietų išrink
ta A. Jakštys dalyvauti LDS. 
seime nuo LDS. Conn. apskri
čio.

Išduota kuopų rapoita, ku
rie buvo vienbalsiai priimta.

Sekė kuopų įnešimai.
5-tos kuopos įnešimai.

1. Kad LDS. Conn. apskri
tis nupirktų ūkę arba daržų iš
važiavimams rengti ir tt., pri
tariant visam apskričiui. Ant 
pradžios A. Jakštys aukavo 
$5.00, S. Puskinėlis aukavo 
$50.00. įnešta ir nutarta iš
rinkti komisijų bent po vienų 
asmenį iš kiekvienos kuopos 
Surasti tinkamų vietų. Tšrink- 
iš 43 kuop. S. Puskinėlis 5 kp. 
A. Jakštys, 6 kp. A. Mašiotą, 
39 kp. — A. Velička, 36 kp. y- 
ra igąliota B. Matulevičiūtė 
pranešti savo kuopai.

2) Kad apskritis, rengtų ke
turis suvažiavimus ant metų, 
įnešimas priimta.

3) Kad būtų 5-tas suvažia
vimas prieš LDS. seimų vien 
tik pagamint inešimų į seimų.) 
įnešimas atmestas.

3) Kad administracija dau
giau atidos atkreiptų į apskri
čio reikalus ir apgarsinimus.

LDS. Conn. apskritis duoda 
į seimų inešimų, kad adminis
tracija atkreiptų daugiau ati
dos į apskričio reikalus ir ap
garsinimus apmokant ar neap
mokant.

4) Kad apskritis rengtų pra
kalbas nusilpnėjusioms kuo
poms .

Nutarta, kad apskričio val
dyba steūgtūsi su apskričio iž
du pagelbėti silpnesnes kuopas 
su artimesnių kuopų pagelba. 

43 kp. įnešimas.
Kad Centras nesitmtinėtų 

organo “Darbininko” nariams 
neužsimokėjusiems per ilgų 
laikų. įnešimas atmestas.

68 kp. įnešimas.
Kad LDS. Conn. apskritis 

antru kartu vykdintų išvažia
vimų. įnešimas atidėtas ant 
ateinaničos vasaros.

Toliaus buvo inešta, kad 
apskričio valdyba parašytų lai
škus su padėka tiems chorams, 
kurie dalyvavo išvažiavime.

Taip-gi kad būtų išreikšta 
vieša padėka per spaudų.

Apsiėmė atlikti A. Jakštys, 
apskričio pirmininkas.

įnešta, kad paaukoti iš aps
kričio iždo kiek ant “Darbi
ninko” namo. Nutarta paau-

sidarbavę tėvynės labui.
Bolševikai, kuomet anglių 

kasyklose kompanija darbinin
kams siūlė kortas išpildyti, ta
da jie spiaudė ant jų ir kitiems 
draudė tų daryti. Dabar ku
rie neišpidė, tų paliko nuo in- 
eigų dideles taksas. Dabar 
vėl spjaudo ir keikia, kodėl 
jie toki kvaili. Norint atgau
ti paliktų pėdę reikia darbuo
tis.
so.

LEWISTON, ME.
Birž. 22 d., Mot dr-ja N. P. 

P. Švč. buvo surengus piknikų. 
Žmonių atsilankė apie pusant
ro šimto. Tik gaila, kad 
buvo labai šaltas oras, manėm 
tikrai, kad pradės snigti. Ne- 
kurie buvo 
kiais, tat i 
ti namo.

Programas susidėjo iš dainų 
ir prakalbų. Nekurie daininin
kai, nemažai ir prijuokino pub
likų. Išeina dainuoti p. J. 
Petkus ir užtraukia dainų pa
šiepiančių merginas. Žinoma 
vyriškiams tas patinka, tie juo
kias. P-as J. Petkus mano, 
kad tai visiems patiko ir vis
kas bus gerai. Bet kur tau 
merginos pasfftnos. Išeina p-lė 
E. Bernotaitė ir uždainuoja 
vaikinams. Čia tai mergi
noms buvo ko juokties. To
liau dainuoja ištisa eilė kitų 
dainininkų. Bet už dainavimų 
dovanų gavo p. J. Petkus. To
liau prasidėjo prakalbos. Kal
bėjo p-nia M. Meškaitienė, p.
S. Bugnavičius, p. Alekna, p.
T. Jiešmontas ir p. Ed. Mar- 
dosiukas. Už prakalbų dova
nų gavo p. S. Bugnavičius. 
Dainavo ir duetas; gavo dova
nų pp. U. Malčienė ir E. Dide- 
lienė; už peršokimų per virvę 
gavo dovanų p. A. Rimas.

Šiaip viskas nusisekė pui
kiai ir visi linksmi išsiskirstė 
namo.

Draugijai pelno liko $32.00.
Visiems dalyvavusiems pro- 

grame tariu ačiū.
Rengia išvažiavimų.

A. L. R. K. Moterų Są-gos 
6-ta kuopa rengia išvažiavimų 
29 d. birž. pas pp. A. M. Čąreš- 
kevičius ant farmų. Įžangos 
nebus. Tik kiekvienas su sa
vo piefais. O paskui visi drau
ge valgysime.

Bus įvairių žaislų. Bet jei
gu lytų, tai išvažiavimo ne
bus.

Ii 1X11 iv v namu. nuiaiia pcuiu-
koti $100.00 ir kad būtų kuo-

LDS. 65 kuc 
mas įvyks nedėlioj, 29 d. bir _ _
želi o, tuoj po sumos. Geisti- j riaušių tarpe Chesterio lietn- 
na, kad visi nariai atsilanky-1 vių. Pirmininku yra Jonas Ba- 
tumėte, nes jis svarbus priešinis, raštininku Apalonija Sli- 
metinis susirinkimas. Taip-gi vinienė. Taip-gi tiedu tėvy- 
mėnesines duokles pasimokė- |nainiai 8 dienų birželio sušau
kite UZ kitų pusmetį. Meldžiu I kė masR-mi tingų padirbdami

’’Kinis.
gerbiamų narių, kad visada 
patęmytumėte, nes susirinki
mai yra garsinami organe, o 
nariai mažai kada visi atsilan
ko.

Rast. O. Z. Bugailaitė.

: Kas girdėti lietuvių kolonijose. į
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GIRARDVILLE, PA.
Šiomis dienomis gerb. kun. 

J. Valaitis išvažiavo ant reko
lekcijų. Žadėjo grįžti sukato
je 28 birželio.

L. R. Krvž. skyriaus nariai 
turėjo susjrmkiinį Pnsmse | Lietuvos 
Ken nauji ua™, d dai ir
kta, kolektoriai po stubas eiti Į 
ir rinkti aukas ir drabužius. > 
Girardviliečiai, kaip visados, j 
taip ir dabar neatsiliks nepa-
l-> .' J .i r < \n .'.i f . >c I o Km c

rijų. Perskaitė užmanytojų 
pirkti ir aukuotojų vardus, pa
dėkojo ir padarė rinkliavų. 
Misijonierius pašventino na- 
mų. Choras atgiedojo Magni- 
ficat.

, Po ceremonijų sudainuota 
. .. . . , . . -X - r vo 1111111 Po to buvokeli nauji nariai, taip-gi išrm-?OTnilrt, 

gių pietūs.
Viskas buvo kopuikiausia, 

tik šeši socialistai parodė savo 
Per namo 

šventimo ceremonijas minia 
sustojo prie namo ir stovėjo 
iki užsibaigė. Stovėjo ir per 
Lietuvos himnų. Tik tie 6 mei
tėliais pavirtę socialistai gulė
jo.

CHESTER, PA.
28 d. gegužio buvo surengtos 

prakalbos sutverti L. B. K. 
skyrių. Kalbėtojas buvo p. 
Jonas K. Miliauskis, kareivis. 
Tik gaila, kad visai mažai 

žmonių teatsilankė. Apgarsi
nimai nebuvo daryti, ale buvo 
pranešta dėl visų doresnių 
žmonių ypatiškai, o kitiems 
per atvirutes. Ale gaila, kad 
Chesterieeiai dar vis neatbun- 
da.

Gerai yra žinoma, kad Ches-

LAWRENCE, MASS.
22 d. birž. buvo Lawrenco Lt 

katalikų išvažiavimų namo pa- 
šventinimas. Ceremonijas iš- 
pildė gerb. kun. Tėvas Misijo- 
nierius Alfonsas, C. P. Išva- « 
žiavime dalyvavo daug žmo- <8 
nių. Kun. Yirmauskis paša-*« 
kė apie namo statymų ir viso 
parko pirkimo ir statymo isto-

American Woolen Company
Wm. M. Wood. President.

■ tcbuVO ŽTUOTliTL 
jerai nusisekė. Su- 

ėrė R. Kr. skyrius, pra-,

apgarsinimus, labai gailingus. 
Ale ir ant to mass-mitingo 
tiek pat teatsilapkė. Ale tie 
nenuilstaiiti tėvynainiai ant 
katalikų dr-jų mitingų ir po 
stubas dasivarė iki' 25 narių ir 
aš manau, kad veikiai pradės 
darbuotis ir neatsiliks kiti.

Jonas M. Mikoliūnas.

BRIGHTON, MASS.
Nedėlios vakare 22 d. birže

lio Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus skyriaus buvo prakalbos 
ir kalbėjo Pr. Gudas ir gerb. 
kun. Pr. Juškaitis. Vedėju 
buvo vietinis p. B. Ajauskas. 
Dainavo vietos mergaitės lietu
viškos mokyklos mokinės, -va
dovaujant Cambridgiaus var
gonininkui p. A. J. Rakiečiui. 
Prisirašė 38 nauji nariai- įneš
dami po $1.00. Smulkių au
kų sudėjo $6.05. Iš viso pri
klauso prie L. R. Kryžiaus 65 
nariai. Kalbėtojai visus pa
tenkino, viskas nusisekė’gra
žiai. Koks tuzinėlis buvo su
sirinkęs lietuviškų balševikė- 
lių. Stovėjo prie durų iš ei
nančius i prakalbas šaipėsi, no
rėdami pakenkti naudingam 
darbui. Pamatę, kad veltui 
darbas, išrūko kai kamparas.

14 metų amžiaus vaikas Ka
zelis išbėgo nuo tėvų. Tėvas 
yra laisvas, socialistų 67 kp. 
lyderis, o motina Progresyvio 
S-mo 49 kp. narė.

J. G. socialistų mokytojas, 
67 kp. lyderis, likęs našliu, su
sirado laisvą, senmergę ir lais
vų šliūbą paėmė.' Bet iš to
kios meilės liko tik barniai ir 
galop reikėjo išsinešti ir iš šio 
miestelio.

23 d. birželio pas p. B. Ajaus- 

DOia,

jeigu turite galvos skaudėjimą, 
žagsite ir neturite apetito.

Saldainiai Partola, kaip vi
siems yra žinoma, tikrai ir ge
rai per naktį paliuosuoja už
kietėjusius vidurius, išvalo 
kraujų ir ant rytojaus atsikėlę 
jausitės lig atgaivintais žmonė- 

Partola išvalo organiz
mų, prašalina galvos skaudė
jimų ir padaro žmogų norma- 
liškame stovyj. .

Partola žinoma visame pa
saulyj ir už gerų veikimų ji bu
vo apdovanota medaliais šešio
se visapasaulinėse parodose.

Partola reikia turėti visados, 
kaip sakoma, po ranka, dėlto 
reikia jas pasirūpinti iš anksto. 
Kožnuose namuose privalo ras- 
ties Partola.

Partola saldainiai yra malo
nūs dėl skonio ir gardūs. Jos 
tinka vyrams, moterims ir vai
kams. Partola saldainiai par
siduoda didelėse dėžutėse, ku
rios kainuoja tiktai vienas do
leris, 6 dėžutės už 5 dolerius.

Mes turme labai daug laiškų, 
iš visų kraštų, kuriuose žmo
nės dėkoja už gerų ir pataria 
visiems vartoti Partola. Gau
kite ir jūs, tuomet persitikrin
site.

Užsakymus ir pinigus reikia 
siųsti sekančiu adresu:

APTEKA PARTOSA,

160 Second Avenue,
New York, N. Y. Dept. L. 3.

(130)

kų krautuvėje kalbėta apie 
Lietuvos reikalus. B. Ajaus
kas ką tik buvo sugrįžęs iš 
Bostono Citv Hali ir apsakinė
jo priėmimo rezoliucijos Mass. 
valstijos legislatūroj.

Žvalgas.



RENGIA

Naujosios

PondR Anglijos
Lawrence

Apskritis

broliai Umpai ir

•1 V* * * milžinis

Paulikaitis.
J. Jezukevičius, N.

Naujosios Anglijos 
savo suvažiavime 4 
awrence, Mass. nu-

Pikniko vieta

Užkvietimo Komisija kvie
čia svečius suvažiuoti pridera
mu laiku. Kviečia choristus, 
chorvedžius, kalbėtojus, atle
tus ir visus veikėjus savažiuo- 
ti iš vakaro į Sv. Pranciškaus 
pobažnytinę salę. Ten visi pa
sidalinsime programų ir dar
bais. Antras tų susirinkimas 
bus iš ryto liepos 4 d. 8:30 vai. 
Kviečia visus lietuvius delei 
to, kad bus svarstomi Lietu
vos reikalai ir jos neprigulmy- 
bei rezoliucijos išneštos. Bus 
sykiu ir išvažiavimas ir suva
žiavimas .Naujos Anglijos Vy
čių ir ųbelnai veikėjų.

ELENA NARINKEVIČIUTE, 
žymiausia lietuvių dainininkė 
Naujojoj Anglijoj. Dainuos 

solo pikniko programe.

Vismino, papuoš muzikalę

Programas bus 
kas, nes yra pasižadėję atvyk
ti: — Worcesterio Choras i r 
Vyčiai, Brocktono Choras ir 
.Vyčiai, taip ir Bostono, Cam- 
bridge, Norwood, iš Loveli 
choras, choras ir iš Haverhill, 
Vyčiai iš Athol, Nasliua, N. H. 
ir kitur. Šimtai kalbėtojų ir 
tūkstančiai svečių.

Iš Montello telefonu prane
šė, kad visas Brocktonas ir 
Montello kaip į Kalvariją ruo
šiasi. .

A. ALEKSIS, 
vienas žymiausių lietuvių kompozitorių, Detroito lietuvių 
vargonininkas, vyčių himno kompozitorius. Jis bus vyriau
siu vadu muzikalio programo.

Komisijos buvo šios:

Presos Komisija — J. Kalė
da, Kun. F. A. Virmauskis ir 
Verbickas.

Užkvietimo Komisija — Ona 
Sidabravičiutė, Juzė Kriviu- 
tė ir Marė Užkuriutė (Roma- 
nienė).

Atletų Komisija—J. Paniuš- 
kis, J. Jezukevičius, Liudvika 
Čebatoriutė.

Vartų išpuošimui — M. A. 
Norkūnas, K. Andriuliunas, P. 
Rožmauskas, O. Kanciavičius, 
Juzefina Andriuliuniutė ir M. 
Šešeikiutė.

Tikietų — M. Getaututė, J. 
Buziavičiutė, Palevičiutė ir A. 
Petronis.

Barčekių — P. Raznauskas.
Aptvaro — Ad. Stravinskas, 

J. bukaitis.
Valgių — Agota Stravins

kienė, Andriuliunienė, M. Bui- 
vydaitė, J. Kriviutė, L. Kri
vi utė, Lansborkiutė, Milaševi- 
čiutė, J. Kalėda, F. Frankonis, 
J. Venickas.

Worcesterio lietuvių šv. Kazimiero choras vedamas p. 
pikniko programo dalį.

Tvarkos — O. Sidaravičiutė.
L. Čebatoriutė.

Paveikslų — M. A. Norkū
nas ir A. Petronis.

Muzikos —
V. Paulikaitis.

Ožio prižiūrėtojai — J. še 
šeika ir kompanija.

Kiškio dabotojai — Sesei 
kiutė, Navickiutė.

Dainų
Svečių

Jotka.
Išvažiavimas bus tai vaisius 

šių komisijų rūpestingo darba- 
vjmos.

M. KARBAUSKAS,

So. Bostono lietuvių šv. Petro 
bažnyčios vargonininkas, va
das vieno iš geriausių chorų 
Naujojoj Anglijoj. Su savo 

pilnu choru dalyvaus 
piknike.

Vyčių

KUN. F. VIRMAUSKIS,
atgaivintojas labai suirusios Lawrence’o lietuvių kolo

nijos. Nepaprasto uolumo veikėjas. Jis bus kaipo 
šeimininku milžiniško pikniko.

Prie Wetch’s



Žinios iš Lietuvos.
K ARMEJLI A V A

■ 29. IV važiuodamas iš Kau
no Ukmergės plentu 7 verstu 
nuo Kauno kun. K. sutiko būrį 
žydelių, kuriuos buvo sulaikę 
trys vokiečiu kareiviai. Vo
kiečių kareiviai sulaikė taip 
pat ir kun.K. ir pradėjo kraty
ti. Pradėjo graibstyti po ki
šenes, ėmė pinigus ir nesiskai
tydami dėjosi į kišenę. Radę 
40 rub. auksinių visai užside
gė, pradėjo plėšti rūbus ir 
juos nagrinėti. Protestuojant 
kun. K. dėl tokio nemandagaus 
elgimosi, įsimaišė į tų kalbą 
važiavusis kartu matininkas S. 
iš Kauno. S. pasakė, kad jis 
buvęs taip pat kariškiu ir ra
gino vokiečius mandagiau ir 
tvarkingiau elgtis su publika 
Tada seržantas pradėjo šmeižt 
ir niekint Lietuvos kariškius.X

Paskum kartu su vienu vo
kiečių kareiviu kun. K. grįžo į 
Kaunu į policijos skyrių Žalia
jam kalne. Čia buvo surašy
tas protokolas. Jį berašant 
auksinių pinigų liko tik 30 
rub., o iš kitų pinigų dingo lig 
80 rub.

PILVIŠKIAI.
Čionai balševikai, tarsi ne

žinodami apie valdžios buvi
mų, varo savo propagandą. 
Šventadieniais barsto prokla
macijas ir dalina žmonėms į 
rankas, išeinantiems nuo pa
maldų. Proklamacijos atkreip
tos į Lietuvos kariuomenę.

RUDAMINA 
IR 

KROSNA.

Rudaminos ir Kros
nos valsčiaus ko

mitetų darbštu
mas.

Kaip Rudaminoj, bei Kros
noj komitetų dirbama, galima 
spręsti vien tik iš to, kad nau
jokai šaukiamieji 1897-1898 m. 
dar ir dabar sėdi namie. 1897- 
-tų m. naujokai visai į sąrašą 
neįtraukti. Kada apie šį da
lykų paklausiau X. parapijos 
vargonininko, kodėl taip pas 
juos yra, atsakė, kad “tai 
dedasi dėl komitetų nerangu
mo.”

GRIŠKABŪDIS.

(Šakių apskr.)

Čia veiklūs milicijautai; jie 
jau veik visus degtininkus iš
gaudė; — daugelis juo griežia 
dantį: esu, kad ne toj milici
ja, tai būt visai gerai, galė
tum sau dienos vidury “šnap- 
selio” pasidaryt, o dabar nė 
naktį negali gaut ramumo, esą 
tik pradėk dirbt, tai tik gakt 
milicija ir gabena bravarą... 
vargas žmonėms ir gana...

Kai kurie sako, kad lietu
vių “žandarai” daug biaures- 
ni už “vokiečių”; vokiečiams 
susigriebdinus duodavai de
šimt markių, lašinių svarą ir 
viskas gerai, o kad lietuviai 
nutveria, tai nors ir kąsžih ką 
daryk — nepaleis... 

ŠAKIAI.

‘ ‘ Pavasarininkų ” draugijos 
rūpesniu, Šakių garnizono ka
reivius pagerbti, pirmosios 
Velykų dienos vakar, tapo 
surengtas kareiviams ir kvies
tiems svečiams, šeimynos va
karėlis. Vakarėlis prasidėjo 
daug vėliau, negu buvo skelb
ta, — jį atidengė dr. Staugai
tis, sveikindamas Šakių gar
nizono kareivius apskrities ko
miteto vardu, toliau skaitė ei
les p-lė Suodaitytė, Lietuvos 
Imnų ir keletą sodžiaus daine
lių gražiai sudainavo p. J. Ka- 
maičio choras. Adv. Pr. Vailo
kaitis, puikiai nupiešė bend
rais ruožais vaduodamas! Mai
ronio eilių, ištraukoms mūsų 
tautos gyvenimų ir ateitį. Vi
sų vakarėlį puošė, ir paįvairi
no jo turinį — tai puikiai pa
statytas gyvasis paveikslas, —*■ 
jis perstatė politinį dabartinio 
momento Lietuvos stovį, jame 
puikiai buvo pastatyta Lietu

va — skaisčios panelės pavi
dalo, apsupta trims mūsų tau
tos spalvoms, su iškeltu kai
re ranka kiaušinio paveiksle 
Vilnium, rodomas buvo len
kas, žiauriai ir gobšiai abiem 
rankom griebiąs Vilnių; — 
balševikas su pundu “keren- 
kų” kupčiaująs nuo žydo spe
kulianto1 Lietuvos duoną, vo- 
kietys, apsikabinėjęs lašiniais, 
alum ir kitokiais varu nupirk
tais nuo Lietuvos piliečių daik
tais, traukias “nach Hause” 
(namo) ir Lietuvos karžygiai
— su ginklais rankose ginan
tieji šaulių vagose Lietuvos 
nepriklausomybę... Vienu žo
džiu, tai buvo begalo puikus 
reginys, kuriam visa publika 
kelis kartus šaukė “bis” ir il
gai plojo rankoms. Po pavei
kslo buvo paruošta iš aukų ka
reiviams vakarienė, po to ėjo 
šokiai ir žaidimai. Viskas į- 
vyko gana gerai, ir visų sekės 
pastebėti malonumo ir užten
kamo linksmumo. Bet kaip 
paprastai visur, taip ir čia, 
be gerų pusių ištiko ir kelios 
svarbios klaidos, įvykusios 
vien iš pačios vakarėlio rengi
mo komisijos kaltės, — pirmas
— tai leidimas dalvvaut vie
nam biauriai pasigėrusiam ko
misijos nariui, kurs smarkiai 
biauriais žodžiais įžeidė milic. 
viršininko pavaduotoją, ir be- 
to, ardė viešą darbą, o ant
ra — tai neparengimas auk
ščiau scenos ir uždangos, kuri 
rodant gyvąjį paveikslų daug 
kliudė.

Tų pačių pirm. Velykų die
ną, “Pavasarininkų” drg. iš
rinkta Komisija sveikino Ša
kių garnizono karininkus ir 
kareivius, ir dalino tam tyčia 
pagamintus ‘ ‘ margučius. ’ ’

VIEKŠNIAI.
Čia vietiniai gyventojai ne

kantriai laukia ateinant lietu
vių kariumenės. Rusams išė
jus iš Viekšnių pasiliko daug 
vietinių balševikų. Išbėgę 
kartu su rusais dabar jau grįž
ta ir slapstosi. Gyventojai la
bai jų bijo, nes visi jie yra 
garsūs plėšikai. Milicijos Viek
šniuose nėra. Balševikai pla
tina žmonių tarpe paskalų, kad 
balševikai vėl grįž ir užvaldys 
visų Lietuvą

N A V A R £ N A.

Aplinkiniuose miškuose yra 
pasislėpę rusų ginkluotų balše
vikų. Miliciantams sunku juos 
gaudyti. Balševikams čion pa
deda vietiniai kolonistai, kurie 
beveik visi balševikai ir vagys.

(Kauniškė “Lietuva”)

ŠMEIŽIKAI.
Lenkai, Lietuvos dvarinin

ko Pilsudskio ir kitų jo sėbrų 
vedami, atėję Lietuvon sten
giasi žmonėms akis apdumti, 
prisimesdami jų geradariais 
bei gynėjais. O kad tai ge
riau sektųsi, jie šmeižia visa, 
kas lietuviška, kas žmonių, kas 
demokratiška. Štai išleidžia 
jie atsišaukimus į Lietuvos ka
riuomenę (parašytus nors ir 
lietuviškai, bet netikusia kal
ba), ragindami neklausyti val
džios ir šmeiždami ją, būk ji 
einanti iš vieno su Žydais bei 
bolševikais. Todėl, girdi, rei
kia dėtis su lenkų valstybe. 
Žinoma, kad lenkų valstybė 
ponų rankose, kad lenkai atė
jo šičia Lietuvos dvarininkų 
vedami — jie savo atsišauki
muose nei žodžiu neužsimena. 
— Varšavos lenkai jau pasida
rė busimosios Lenkijos žemla- 
pį. Ten, Lenkijos valstybėn į- 
traukta ir Lietuva.- Tik ma
žas Lietuvos kampelis palikta 
lietuviams.

T U R S U CIA I.

(Marijampolės apskr.)

Tursučių jaunimo Kuopelės 
rūpesniu balandžio 27 š. m. 
ūki n. Karpa vyčiaus kluone bu
vo surengtas vakaras. Vaidi
no “Kova su girtybe.”

Vaidinimas nusisekė gerai 
Veikalas buvo pritaikintas 
kaimo žmonių gyvenimui ir į

publiką padarė gero įspūdžio.
Turiu pastebėti, kad vai

dintojai turi užtektinai gabu
mų ir gali pasirodyti scenoje. 
Malonų įspūdį darė gražiai ža
lumynais ir tautinėmis vėlevė- 
lėmis papuošta salė, o ant už
dangos žalumynų parašas: 
“Jau gyva Lietuva.”

Po vaidinimo buvo dainos, 
tautiški žaidimai ir šokiai

Tvarka buvo pavyzdinga: 
tik besiskirstant namon, triu
kšmingos nesusipratusių drau
gų dainos, gadinę ūpų Tiki
masi, kad ir tie draugai susi
pras ir stos į eilę susipratusių 
jaunuolių.

Grynas pelnas nuo vakaro 
skiriamas Kuopelės knygynui 
įtaisyti. Kaip malonu, kad 
šio kampelio jaunimas, taip at
sidavęs lavintis ir nesigaili 
triūso!

(“Lietuvos Ūkininkas”)

.Matulevičių, kad ištirti jų .visi higi jenos reikalavimai, 
ginčų Milušauskas išėjo į Pa
kuonį pėščias, o Matulevičius 
atvažiavo. Išvažiavo vargšas 
ir daugiaus jau nebegrįžo...

Rytojaus dienų atbėgo Matu
levičiaus duktė į. Pakuonį ieš
koti tėvo: sako, vakar vaka- 

Ire tėvelis išvažiavo į Pakuonį 
ir per naktį negrįžo. Vargšė, 
dar mat tikėjosi, kad jos tė
vas areštuotas. Parap. Komi
tetas pasiuntė milicijonierius 
ieškoti Matulevičiaus. Rado 
vargšų sulaužyta gerkle, negy
vų įmaltų į grabę, o Milušaus- 
ko su Matulevičiaus arkliu ir 
rogutėmis ir po šiai dienai nė
ra.

Amžinų atilsį Matulevičius 
buvo toks pat bežemis darbi
ninkas, kaip ir Milušauskas. 
Jis be laiko skyrėsi su šiuo pa
sauliu, palikęs našlę ir našlai
tę be duonos.

(Kauniškė “Laisvė”)

pagalbų lietuviams belais
viams grįžtantiems į Lietuvų. 
Buvo daug kalbėta kaip ir kuo
mi galima būtų padėti. P. 
Daujotas pasakė, kad toki pa
galba turi būti suorganizuoja 
pri,e Lietuvos Taikos Delegaci
jos, kaipo Sekcija, nes čia 
reikės apmokėti kelius žmones 
ir dirbti oficialį darbų, norint 
grąžinti belaisvius į Lietuvų 
arba čia pat duodant jiems me
džiaginę arba dvasinę pagelbų 
Paskiaus kun. A. Vilimas tų 
patį reikalavo, kad Lietuvos

“Gyvieji

ŠEŠTAKAVAS.

IV. 24. šeštakave Kalvari
jos milicija suėmė spekuliantų 
vežusį į stotį 120 pūdų bulvių. 
Bulvės norėta gabent į Suval
kus ir pirkta nuo Jukneliškių, 
lenko dvarininko Romatovs 
kio. (Jis spekuliantams par
duoti turįs, o aplinkiniams 
žmonėms ne). Tą pačių dienų 
suimta taip pat daug javų, ku
riuos nuvežė į Kalvarijos ko
mendantūrų. Bet kas pikčiau
sia, kad net pats šeštakavo 
kaimo šaltyšius J. N-as lydi 
spekuliantus.

Čia IV. 21. buvo vakaras. 
Vaidinta Tolstojaus
numirėliai.” Po vaidinimo 
buvo deklamacijos, šokiai ir 
žaidimai. 10 nuoš. pelno, be 
to1 dar aukos surinktos per va
karų, paskirta Lietuvos“ Rau
donajam Kryžiui.”

Kai dėl šeštakavo žydų, tai 
jie vien tik tuo ir verčiasi. La
biausiai iš jų pasižymi du bro
liu žydu K. ir Z. K-iai. Ar ne 
vertėtų Mariatapolės apskri
ties viršininkui atsiust į Šešta- 
kaVų nors dveitas miliciantų, 
kad jie perkirstų spekuliacijai 
-kelių; nes iš čia spekuliantų 
gabenama ne tik į rytus, bet ir 
į pietus — Lenkams.

MARIAMPOLE.
• Krikščionių Demokratų par
tija daro visuotinus susirinki
mus, kuriuose aiškinama ats
kirais punktais partijos prog
rama ir pranešinėjama politi
nis Lietuvos stovis. Susirinki
muose dalyvauja ir svečiai. 
Toks sus-mas buvo šių metų 

kovo mėn. 23 dienų Susirin
kime dalyvavo apie 300 žmo
nių. Pilietis Sakalauskas kal
bėjo žemės klausimu Lietuvo
je, sulig Kr. Dem. partijos 
programos. Toliau atvykęs iš 
Kauno Krupavičius pranešė 
politinį Lietuvos stovį. Nuo
sekli ir įtekminga svečio kal
ba labai paveikė į klausytojus.

IŠ PAKUONIO.
Nedoras pasielgimas.

Pakuonio parapijoje liko 
trys dvarai be savininkų. Vo
kiečiai išeidami atidavė tuos 
dvarus į Pakuonio Parap. Ko
miteto globų Komitetas va
dovaudamasis žmoniškumo ir 
teisybės dėsniais pavedė tuos 
dvarus valdyti patiems tų dva
rų darbininkams. Darbinin
kai išsirinko dvarų komitetus.

Dvarų savininkas išvažiuo
damas į Rusijų paliko įgalioji
mų valdyti šiuos dvarus Aštuo- 
nėlio dvaro vyresniajam dar
bininkui Matulevičiui Aštuo- 
nėlių dvaro komiteto pirminin
kas, Pranas Milašauskas už
dirbtos duonos Matulevičiui 
nedavė. Milušauskas nesųži- 
ningai sau javus ėmė ir savo 
draugams perdavė, o Matule
vičiui nieko. Tas pasiskundė 
Parap. Komitetui. Par. Ko
mitetas nenorėjo leisti Matule
vičiaus skriausti, bet dvaro ko
mitetas neklausė. Parap. Ko
mitetas ir prisižiūrėjęs, kad 
dvarą javai bereikalo eikvoja
mi, uždėjo Matulevičių komi
tetų kontrolierium. Vakare 
vasario m. 22 d. Pakuonio Par. 
Komiteto pirmininkas šaukė 
Aštuonelių dvaro komiteto pir
mininkų Pranų Milušauskų ir

APIE LAIŠKŲ SIUNTIMĄ 
LIETUVON.

“Darbininke” buvo paskelb
tų kad laiškus į Lietuvų jau 
galima siųsti. Kaikurie mums 
pranešė, kad jų siųsti laiškai 
į Lietuvų sugrįžo su atspaus
tais žodžiais “non mailable.” 
Kitų siųstieji laiškai negrįžo. 
Todėl tikresnio būdo reikia 
ieškoti. O toks yra tai para
šyti laiškų užadresuoti ir indė- 
ti į kitų konvertų ir ant jo pa
dėti antrašų tokį: Jurgis Savic
kis, Box 214, Copenhagen, Den- 
mark. Jis yra Lietuvos ats
tovas Danijoj ir persiųs laiš
kus į Lietuvų.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
“Darbininko” presmanas 

Juozas Mockevičius gavo šito
kį laiškų iš Lietuvos: 
Mylimi Brolužiai!

Senai jau nuo jūsų neturim 
jokios žinios: paskutinį laišką 
gavom nuo jūsų dar kuomet 
rusų kariuomenė buvo nepabė
gus. Daug daug dalykų jau 
persimanė nuo to laiko pas 
mus; mums teko pernešti vi
si karo žiaurumai, apie kuriuos 
jums nemačius sunku ir net 
stačiai negalima persistatyti.

Apie kokias nors smulkme
nas plačiau nerašysiu. Prane
šu tik kad brolis Vincas kaipo 
atsarginis kareivis buvo pa
šauktas kareivijon ir 29 rug
pjūčio 1914 tapo užmuštas Vo
kietijoje netoli Karaliaučiaus. 
Tas smūgis baisiai paveikė 
ant tėvų — tuo buvo suardyti 
visi planai — ilgai ilgai jie 
verkė daug sveikatos sugadi
no. Sunkus buvo begalo sun
kus gyvenimas vokiečių oku
pacijos metu: varinėdavo dar
ban, važinėt. Vienam iš to
kių važinėjimų tėvas labai su
šalo gavo plaučių uždegimų ir 
6 dienų gruodžio 1917 metų 12 
valandų dienų PASIMIRĖ. Tai 
baisus smūgis; motina ir prieš 
tai silpnos sveikatos dar la
biau pablogėjo ir dabar tik ser
ga ir serga Blogokas dabar 
pas mus padėjimas. Dabar aš 
gyvenu tik su motina ir su Ci
ną ir Magde.

Dabar porą žodžių apie sa
ve. Pabaigus man Seinų mo
kyklų tuojau prasidėjo karas. 
Vincas išėjo karan ir manęs to- 
liaus mokyties neleido. Pas
kui užėjus vokiečiams • buvau 
gavęs mokytojo vietų Seinuo
se, bet tėvui numirus, buvau 
priverstas vėl grįžti namo. Da
bar tveriantis Lietuvos vals-. 
tybei (Lietuva bus nepriklau
soma valstybė) mane visi bara 
kad eit kur nors tarnybon, la
bai gerų vietų galima gaut, bet 
aš priverstas sėdėti namie ir 
laukti laukti ir galas žino* ko. 
1917 metais vasarų mane išti
ko* taip pat nelaimė: ėmė skau
dėti ausį — apkurtau paskui 
gulėjau Suvalkuose ligonbuty- 
je, darė operacijų — pjovė gal- 

Į vų už ausies, bet nežiūrint ant 
■ to dar ir dabar ausis skaudama 
nors iš viršaus apgijo ir ta au
sim negirdžiu, reikia gydytis— 

i būt kurčiam, tai yra baisus 
daiktas, o dar ypač jaunam 

! žmogui. Bet būnant prie ūkės 
ir sunkaus darbo ir gydytis ne- 
galima, nes negalima išpildyti

__ *. vos reikalus užrubežyje ir pa-
Paskui-gi vėl su ūkei Vin-’čioje Lietuvoje. Paskiaus iš- 

cui mirus, kas bus ūkininkas 11 dėstė reikalingumų priduoti 
Aš pirma nesveikas o antra aš [ “ s
tam nesiruošiau ir tikrų teisy
bę pasakius, net darbo nemo
ku. Žmonės pataria kad 
“eiti savo keliu” o imti na
muose žentas, bet aš ir visi ki
ti namiškiai nutarėme, kad be 
jūsų žinios nieko nedarysime. 
Tai-gi, jeigu jūs gausite šitų 
laiškų tai kuogreičiausiai ra
šykit kų jūs apie tai manot. 
Jeigu jūs katras sugrįšit, tai 
praneškit, nes man dabar blo
ga. Aš nei pakartas nei paleis
tas. Nes taip būnant daug pro
gų pražiopsosiu ir iš to nieko 
gero neišeis.

Sudie. •
Jūsų Brolis Petras.

Rašytas 21 balandžio,
191į) metų.

ATSILIEPKITE.
Antanas Baužys iš Kretin

gos miestelio Kauno gub., bu
vęs rusų kariuomenėje, o pas
kiaus vokiečių belaisvėje 4 
metus, dabar po vokiečių re
voliucijos atvyko per Belgijų į 
Paryžių ir yra gavęs šiokį tokį 
darbų Jis paieško1 savo bro
lio Juozo Baužio ir sesers Bar
boros, po vyru Antonienė Gro- 
denskienė (Antano Grodenskio 
pati), kurie jau seniai gyvena 
Amerikoje. Antanas Baužys 
yra sužinojęs dar vokiečiii be
laisvėj bebūdamas, kad jo abu
du tėvukai yra mirę. Žemę val
do apekūnai. Jeigu atsilieptų 
sesuo Barbora arba brolis Juo
zapas, tai meldžiu rąšyti kuni
go Adomo Vilimo vardu: 14, 
rue de Grenelle, Paris, France.

BE PAGELBOS LIETUVIAI.
Vokietijoje paleisti rusų be

laisviai, negalėdami tiesiok va
žiuoti į Lietuvą, su prancūzų 
ir belgų belaisviais yra nuva
žiavę į Francijų ir į Belgiją. 
Tarpe tų belaisvių yra keli 

tūkstančiai ir lietuvių. Jie 
yra arba tarpe rusų kareivių 
prie visokio darbo, kaip ir ka
ro belaisviai, arba kartu pran- 
cūzų-belgų pulkuose. Nori 
važiuoti į Lietuvą ir gauti ko- 
kių-nors pagalbą, bet nėra, kas 
galėtų jiems padėti. Keli šim
tai jųjų kreipės į Lietuvos Tai
kos Delegaciją Paryžiuje, kad 
pagelbėtų, bet jokios pagelbos 
nėra sulaukę.

Birželio 1 dienų kunigas Vi
limas yra sukvietęs 16 žmonių- 
darbininkų pasikalbėti, kaip 
pagelbėjus savo broliams be
laisviams Francijoje ir Belgi
joje, o taipogi ir Prūsų Lietu
vos tautiečiams, kurie yra 
Prancijoje belaisviais. Atėjo į 
tų susirinkimą D-ras J. Šliupas 
su p. Yču ir Yčiene.

Ant valandėlės buvo įėjęs ir 
p. E. Galvanauskis su p. Sie- 
maško. Pradžioje d-ras J. 
Šliupas papasakojo apie Lietu- 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
PIRMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota šioje šalyje 
$1,000,000. < " J ' ’ 
šių. Ji pasiryžus tuoj atstatyti:

ant
Tais pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvę-

I) PRAMONĘ!, \2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau įvesdina į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka 

laivus dėl Lietuvos valstijos.
Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstaty

mui.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE jau įsteigė:
1) avalų (shoe) fabrikų 2) chemiškų dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; 

steigia: 1) Keleivių Namų ir 2) Bankų New Yorke; organizuoja dėl Lietuvos 
Siuvėjų Bendrovę ir tt. ' ____ ______

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES notariatas surašo ir užtvirti
na paliudija visokius notarialius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo 
aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie turės galę čia ir Euro
poje- .

STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo dau
giau bus kapitalo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. 
L. A. Bendrovės Šerai po $10, bet neparsiduoda mažiau, kaip 5 Šerai. Už ~ ’ 
nigus išmokama nemažiau 4 nuoš. r .

Investinimo saugumas tikriausia, pelnas neapribuotas.
Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.

pi-

Valdžia ir Delegacija, pasirū
pintų. Galų gale likot išrink
tas komitetas: pirm. Dr. J, 
Šliupas, vice-pirm. kun. A. Vi
limas; iždininkas p. Jonas Pau- 
tienius; sekretorius p. F. Ja- 
nusohn (pagelbininkas provi
zoriaus) ir vice- sekretorė po
nia E. Janusohnienė (akušer- 
ka).

Tas komitetas pavadintas: 
“Lietuvių Užsienyje Pašalpos 
Draugija.” Sudėta narių virš 
500 frankų. Kiek toki drau
gija galės atlikti tokį sunkų 
darbų parodys ateitis.

' Virtis.

SKAITYKIT! IK PLATHKHV

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
T ■ilrmat j

“DARBININKĄ”
EINA UTARNINKAIS. KETVERGAI* IR SURATOMIA.

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“BABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apylinkėje 
Užrubežyje 
Vienas numeris

Reikalaukite pas agentas arba

99

99

99

.. $300
$1.50
$4 00
$4.25

3c.

“DARBININKAS”
242 W. Broadtvay, So. Boston, JHas$.

ŠVIEČIA TAMSOJE.
Šis kryžius puikus ir stebė

tinos dailės darbas. Figūra 
Išganvtojaus yra nulieta iš ne
sudaužomos medžiagos, gražiai 
išdirbta, panaši į marmurų. 
Kryžius, prie kurio figūra, pri
kalta yra padarytas iš dailiai 
išdirbto medžio, tamsiai juo
dos spalvos. Kryžius 15 colių 
augščio.

Stebėtinai ir slaptai padary
tos spalvos figūra, kuri sutrau
kia į savę saulės spindulius- 
dienos laike, o nakties laike 
tuos pačius spindulius išduoda 
atgal aiškia šviesa. Iš pradžios 
mėlyna, bet vėliaus persimai- 

‘ūiostbjįs t VASuejnd ou
sniegas šviesų ir parodo stebėtinai aiškiai Kristų ant Kryžiaus. 
Juo tamsesnis kambarys tuo aiškiau bus matyti. Ir ta švie
sa neišsibaigia.

Mes tokių pat kryžių pasiuntėme kunigams, mokykloms ir 
vienuolynams ir visi nuoširdžiai juos giria ir pataria visiems 
ji įgyti.

Kaina jų: $1.50, $2.00, $3.00 ir $4.00. Mes patys visas per
siuntimo lėšas apmokame.

Jei gavęs kryžių nebūsite užganėdinti ir jis nebus toks 
kaip mes čionai aprašome, pinigai jums bus sugrąžinti

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



darbi

LIETUVOS ŽEMES BANKAS

LIETUVOS

Tie Rubliai bus deponuoti Lietuvos

Rublių vertė tokiu būdu jau yra apsaugota 
ir neš nuošimtį. Taip-gi tas kapitalas, 
sudėtas Lietuvoje, neš naudą Lietuvai.

Reikalinga KNYGVEDĖ 
(Bookkeeper) Lietuvių Koope
racijos krautuvėje 24 Lincoln 
St., Brighton, Mass. Mergina 
turinti diplomą arba patyrimą 
prie to darbo ir kalbanti lietu
viškai gali kreiptis į nurodytą 
vietą. Sąlygos geros ir darbas 
užtikrintas.

PRANEŠIMAS.
Mašina, kuri padarys jums pinigus. 

Nepirk JUDAM»Jj PAVEIKSL* ma
šinos už $200, bet pasistatyk pats už 
keletą dolerių. Aš esu patyręs opera
torius dar iš Lietuvos. Dirbau teatruo
se Kaune, Vilniuje ir kituose miestuo
se. Visi pienai, instrukcijos ir pata
rimai 50 centų. Adresuok:

GENERAL REPAIR SHOP, 
2500 E. Somerset St., Philadelphia, Pa.

Paieškau Antano Pajechalo, se
niau gyvendavo Ansonia, Conn. 
Turiu reikalą.

Zofija Hflaorkiimf, 
Lanaikshire, Scotland.

48 New Orbiston, Bellshill,

L. Ž. Banko Pirmininkas gavęs iš Valdžios 
leidimą, ir L. Z. Banko direktorių pritarimą, 

veža į Lietuvą 185,000 rublių.

LIBERTY BONDSUS 
PRIIMA 

už pilnus $50 dolerių 
L. A. B-vės atstovas, 

P. B a r t k e v i č i a, 
877 Cambridge St., 

E. Cambridge, Mass.

Paieškau gero ir darbštaus var
gonininko mylinčio su jaunimu 
darbuotis. Meldžiu greitu laiku 
atsišaukti, nes senasai vargoninin
kas J. Prakaitis išėjo į fotografo 
biznį. Dėl išlygų meldžiu kreip
tis per laišką.

Kun. M. Kolvekas,
423 S. Linn Av. Sioux City, Iowa.

REIKALINGA VYRŲ arba 
MOTERŲ pardavinėti naujus 
patentuotus vaistus nuo kornų, 
einant nuo namų iki namų. 
Kainuoja 20c. Parsiduoda po 
35c.

Adresuok: i,
B. L e v it t, ~

10 Grovenor Rd., 
Jamaica Plain, Mass.Lietuvos Prekybos ir Pramonės 

BANKAS.

Parsiduoda mažai vartoti 
RAKANDAI (forničiai). Par- 
siduos pigiai. Turi būti par
duoti greit. Geriausia proga 
įsigyti gerus rakandus. Gali
ma matyti vakarais: nuo 7 iki 
10 vai. 259 Silver St., So. Bos
ton, Mass. (Ant pirmo).

LIETUVOS ŽEMES BANKAS 
(LITHUANIAN LAND AS80OATKM)

320 Fifth Avė., New York N. Y.

(LITHUANIAN LAND ASSOCIATION)
30 Fifth Avė., New York, N. Y

Ar klesų kovos principas nėra 
priešingas krikščionių moks

lui?
Dažnai socijalistai ir kitoki 

bedievukai krikščionims už- 
metinėja, būk krikščionių mok
slui esąs priešingas klesų ko
vos principas, bet tas yra me
lagystė, ir jie tą užmetimą kri
kščionims demokratams daro 
arba nepažindami krikščioniš
kojo mokslo, arba stačiai iš 
blogų norų meluodami.

Krikšeionų mokslas remiasi 
ant dviejų pamatinių tiesų: 
meilės Dievo ir meilės artimo. 
Meilė Dievo ir meilė artimo y- 
ra pradžia ir pabaiga krikščio
niškojo mokslo.

Jei žmogus tuos du dalyku 
tikrai teisingai išpildys, • tai 
tuomi pačiu išpildys visą Vieš
paties Įstatymą ir visus įsaky
mus. Taip mokina Katalikų 
Bažnyčia, taip mokina ir ki
tos krikščionių sektos arba 
atskalos, taip ir iš teisybės y- 
ra.

Klesij kovos principas taip- 
pat turi savo šaknis artimo 
meilėje, nors tas iškarto, kaip 
kam, ir rodosi abejotina.

Viešpaties yra įsakyta ne- 
skriaust savo artimo ne tik 
darbu, bet nei žodžiu, nei min
timi. Evangelijoje aiškiai yra 
Kristaus žodžiai užrašyta, kad 
tas kurs ant savo artimo pa
sako blogą žodį kaltas yra pra
garo ugnies. Kodėl taip Kris
tus nusprendė? Todėl, kad 
norėjo, kad pasaulyje nebūtų 
nei mažiausios skriaudos.

Kristus daugelyje atvejų at- 
kartotinai yra pasakęs, kad 
žmonės elgtųsi teisingai, vie
ni kitų neskriaustų, vieni ki
tus mylėti) ir ne tik savo prie- 
teliams, bet ir neprieteliams 
darytų gerai.

Reiškia, Viešpats labiausia 
neužkentė skriaudos ir savai- 
mi jau gan yra aišku, kad vi
sos tokios priemonės, kurios 
gali pasaulyje tąją skriaudos 
galybę sumažinti ne tik ką nė
ra Kristaus mokslui priešingo
mis, bet priešingai, jos yra 
Viešpaties mokslu uzgiriamos, 
patariamos.

Klesų kova kaipo Įrankis 
skriaudos prašalinimui yra ge
ru dalyku, yra neatbūtinu 
dalykų ir todelei jinai ir nėra 
Kristaus Bažnyčios mokslui 
priešinga ir ja kaipo geru ko
vos Įrankiu, darbininkų klesos 
organizacijos ir kiekvienas 
darbo žmogus turi pilną teisę 
ir gali naudotis.

Paieškau moteries arba mergi
nos kuri apsiimtų prižiūrėti namus 
ir vaikučius. Dvi mergaitės lan
ko mokyklą, vaikutis pats maža
sis 4 metų. Atsišaukite per laiš
ką arba ypatiškai ateikite į na
mus. Užmokestį duosiu gerą ir 
pragyvenimą.

Juozas Gedžius,
2 Billerica St., Boston, Mass.

KAM REIKIA GERO REGIS
TRUOTO BUČERIO?

Paieškau darbo už bučerį prie 
kooperacijos arba į privatišką 
krautuvę. Kooperacijose galiu bū
ti vedėju ir esu patyręs tamę dar
be. Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai. Kam reikalingas, atsi
šaukite tuojaus.

Juonį Jankauskas,
62 Hudson St., Loveli, Mass.

Kviečiamas susijungti su

PREKYBOS IR PRAMONES BANKU
Šis paskelbimu paimtu ii Lietuvoje einančia laikraiciu.

| LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE i
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 

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

ĘsVilkaviškj, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
ĘsGrodną.

Pats klesų kovos principas principas nėra priešingas kri-l 
I nėra krikščionystei kenksmin- kščionių mokslui, jisai yra ge- 
| gas, nėra blogas, nėra peik- ras ir užgirtinas dalykas, tik 
tinas, nėra pavojingas, nėra jo vartojime reikia prisilaiky- 
darbininkus demoralizuojan- ti sveiko proto ir krikščionių 
tis. mokslo taisyklių o labiausia

Kas kita yra su to klesų ko- reikia vengti, kad nemėginti 
vos principo, pritaikinimu gy- skriaudą pakeisti skriauda, 
vęnime, čia jau reikia gudru- kad iš skriaudikų nepadaryti 
mo, atsargumo ir dalyko su- skriaudžiamuosius o iš skriau- 
pratimo. Svarbiausia reikia džiamųjų skriaudikus, nes tuo- 
įsitėmyti ‘‘kad su skriauda met ne tik ką skriaudos iŠ pa- 
skriaudos neatitaisysi ir santi- šaulio neprašalinsime, bet dar 
kių nepagerįsi ir nepataisysi.” ir klesų kovos prakilniausis 
Kad “net ir didžiausio savo tikslas bus prakištas ir ant blo- 
priešo skriausti nevalna,” o go apverstas.
tuo labiaus jam atkeršyti, ant F. V.
jo savo pagiežą išlieti. ______________________

Galima kovoti vien tik do
rais kultūriškais būdais ir U. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
priemonėmis, todelei krikščio- VALDYBOS ADRESAI, 
nvs demokratai ir pasmerkia BOSTON, MASS.
visas žmogžudystes, su kraujo PIRMININKAS - Jonas Adomavičius, 
praliejimu vvkinamos revoliu- 122 Bowen St, So. Boston, Mass. 
cųos, kruvinąjį ir abelną tero- a Mercer SL So. Boston, Mass. 
rą, -vienos klesos diktatūrą ir PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas, 
tam Halvlcii5! bp kuriu 104 Market St, Brighton, Mass.tam panašius aaiyKUS oe Kurių FIN _ juoza8 Kavaliauskas,
klesų kovoje yra galima apsi- 209 East Cottage St., 
eiti ir nei kiek neblogiau savo Dorchester, Mass.
tikslą atsiekti. KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

244 D Street So. Boston, Mass. 
Krikščionių mokslas vra maršalka — justinas Tuieikis, 

130 Bowen St, So. Boston, Mass. 
priešingas visokiai skriaudai, _.D- L,,^LKel^n®? Praugl£,B2?ton’ 
ar tai jinai būtų daroma darbi- ]jag pirmą nedėldienį kiekvieno 
ninkui ar kapitalistui, buržu- mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
jui, autokratui ar kokiam ki- 193 Hanover St., Boston, Mass. 
tam žmogui ir tą kurs tokią 
skriaudą darytų ar prie jos da- 
rymo tiesioginiu ar netiesio-■ ‘
giniu būdu iš savo liuosos va- 
lios prisidėtų, visuomet griež- —
tai pasmerkia ir baudžia, nes 
tokie dalykai yra nuodėmė.

Reikalauti didesnės algos, 
trumpesnių darbo valandų, pa- 
gerinimo dirbtuvėse ir gyvena- f) 
mose vietose sveikatos žvilgs- ■ " uv-pv-TK AT.rwn.AR 
niu reikalingų ir pageidauja- f IŠGĄSTIS
m, dalyky, reikalauti darbi- I Vartodamas Jį ,
ninku apdraudos nuo susizei- 1 nę plunksną, praša- | 
dimų, nuo ligos, nuo nelai- I visus nesmagu-
mių, nuo senatvės ir tiems 1 mus ir išlaidas, 
panašių dalykų nors tas kapi- M Jų 
talistams ir labai netinka ir jie f 
už tai ugnia spjaudo 
ninkai ne tik ką turi pilną tei
sę, bet dar turi ir priedermę 
už tai kovoti.

Dar to negana, darbininkai 
turi kovoti ir už tai, kad jų 
vaikams- mokslas būtų duoda
mas už dyką ir kad laike mok
slo būtų duodamas ir užlaiky
mas, jei jau ne visiems, tai 
bent tokiems vaikams, kurie 
yra skaitlingesnių šeimynų na
riais ir daugybės įvairių įvai
riausių kasdien naujai iškylan
čių dalykų, kurių tikslu yra 
darbininkų būvio pagerinimas 
nepriešingu krikščioniškos do
ros supratimo būdu.

Iš viso viršminėto trumpą 
sutrauką darant, galima yra 
pasakyti taip: Klesų kovos

KĄ VEIKIA
Lietuvos Amerikos Pramones Bendrovė

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia.:
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai pasekmingai, nes 

pinigai už šėrus plaukia tūkstančiais dolerių kas diena.
2) Jau yra gaminama kontraktai už $200,000, iš ko Bend

rovė tikisi turėti gerą pelną trumpam laike. Per tai kurie 
dabar yra pirkę šėrus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, pa
kol kontraktų išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo.

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartys su įvairiomis 
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių, 
mašinų ir įrankių į Lietuvą.

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linų ir vilnų 
išdirbystės Lietuvoj. Toj linkmėj darbuojasi keli Bendrovės 
specialistai, ir užmanymas jau yra kūnijamas.

5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų 
siuntimo, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuo
se.

6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietuva per, 
kurį lietuviai Amerikos ir Lietuvos galės atlikinėti įvairias 
tranzakcijas: atieškojimo giminių, dalies, turto, žemės, taip
gi padarymui legališkų raštų kaipo: pirkimo ir pardavimo, 
įgaliojimų afidavitų, konsulio paliudijimų, etc.

7) Jungiama kelios Bendrovės į vieną milžinišką Lietu
vos Amerikos Pramonės Bendrovę.

Šios Bendrovės šėrai parsiduoda po $10. Šerų galima pirk
ti kiek norima. Už šėrus geriausia mokėti pinigais, bet taip
gi yra priimama ir Liberty Bond’sai už pilną vertę; rubliai 
dabartiniu kursu ir nauji Lietuvos auksiniai.

Užsrasykime ką daugiausiai galima dabar ir siųskime če
kiais, money orderiais ir laiškais šiuo adresu:

Lithuanian American Trading Co.,
112 N. GREENE STR., . BALTIMORE, MD.

---------------TODĖL---------------
DABARTIES DEKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN- 

LON; PIRKITE ŠERUS, DEKITE DEPOZITUS!
TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! AR 

IES PRISIRENGĘ?
“Money orderius” arba pinigus siųskite mums su paaiški- 

timais kam ir kokiam tikslui siunčiate.
CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)
2-34 CROSS STR., BOSTON, MASS.

KAUNO SKYRIAUS 
BALANSAS

Balandžio mėn. I dienai 1919 m
AKTYVAS. . , PASYVAS.
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DARBININKAS

Vietines žinios

Lietuvių Rakandų
Bendrove So. Boston, Mass.

SPECIAL VAIKAMS

Chicago, UI.

So. Boston, Mass

D R. MORCNEY
Teatro. BOSTON, MASS.

Kol taip draugas suskurdai, 
Ir nuo koto nusmukai! 
Rodos pėdė ta pati, 
Nei tau vaikas, nei pati.

Ėmęs ir kalbėk”

Tiesa baigia sufragietės 
Lošti roles savo.
Daug girdėt pas Abraomų 
Nusikontroliavo.

”Lietuvos Vyčiams”

^Darbininko” knygynas

“GYVASIS ROŽANČIUS”

Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir 
medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti badai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa 
v o jin gi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

Birželio 26 d. sugrįžo ant 
vakacijų pas tėvelius semina
ristas Pranas Strakauskas. Jis 
apsilankė “Darbininko” Re
dakcijoje.

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO., 

268 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Taip-gi gražus Surinktas Se
tas, susidedantis iš puikiausio 
gvarantuoto Auksu dengto rete
žėlio, rankovėms sagutės ir ka
klaryšiui spilkutė, setas tikro 
diamond šmotelių, kuriuos kiti 
pardavinėja po $6.00 ir daugiaus, 
mes pasiųsime jums tik už $2.75.

Laikrodėlį ir surinktą setą mes 
pasiųsime tik už $12.48.

Pirk tą puikų ir praktišką Lai
krodėlį ir Setą dėl savęs ir jūs 
būsite pilnai patenkinti.

Pasinaudok tąja proga ir rašyk 
šiandieną dėl tų puikių ir bran
gių daiktų įdėdamas tik $1.00, ir 
kitus užmokėsite kuomet daiktai 
bus pristatyti į namus.

Nusipirk naują knygą 
MARUOS MENUO

REIKALINGA MERGINU 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus dėl 
dirbtuvės darbo. Atsišaukite 
tuojaus. American Can Co. 
(Prieš A Street) So. Boston, 
Mass.

Kalbėtojai viešuose susirin- i 
kimuose turi kalbėti atmosfe- ] 
roję, kuri toli nuo tyrumo. 
Jiems būtinai reikalinga turė
ti ką-nors tokio burnos bei ger
klės išplovimui grįžtant namo 
ar ant rytojaus. Vanduo, už- 
veriantis savyje Trinerio An- 
tiputriną, yra atsakančiausias 
vaistas burnos ir gerklės plo
vimui. Tas vaistas taip-gi yra 
geriausiu antiseptiku žaizdoms 
plauti. Visose aptiekose gali
ma jo gauti. Ir jei esate ap- 
tiekoje pasimkite bonką Trine
rio Amerikoniško Kartaus Vy
no Elixerio. Jūs visuomet bū
site linksmi turėdami šitą vais
tą po ranka, kada tik pajun

giate vidurių betvarkę. Ypa
tingai vasaros laiku reikalin
ga prisilaikyti šių taisyklių: 

| Laikyti savo vidurius išvaly- 
j tus. Vidurių išvalymas, tai 
i tvirčiausias apsidrūtinimas, 
j prieš ligos atakas. Trinerio A- 
Į merikoniškas Kartaus Vyno E- 
į liveris išvalo vidurius, paleng- 
ivina virškinimą, pataiso ape
titą ir tt. Gaunamas aptieko
se. Joseph Triner Co., 1333-43 

M. H. R. • So. Asliland Avė., Chicago, 1111.

Surinko Kun. M. J. D—as.

KAINA 50 CENTŲ.
i

Užsakymus su pinigais adresuok:

NAUJAS JUOKAUNAS 
D E KL E M A T O R I U S.

Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dekle- 
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.

Rašyk tuojaus: "
“DARBININKĄ S,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Sveika gyva sufragiete, 
Kur dabar keliauji?
Senai vedus bet dar viena 
Vis tebesportauji.

Sename krašte šiandie ne tik, kad viskas aukštai pakilę, bet 
ten labai daug yra daiktų, kurių visiškai negalima gauti.

Jeigu jūs pienuojate greit grįžti Į tėviškę, pasiimkite su savim 
daug daiktų, kuriuos čia gali pirkti pigiai, ir kurie bus labai paran
kūs sename krašte dėl jūsų~taip gerai, kaip ir jūsų šeimynai.

Boto, jeigu jūs pasiryžote gyventi šioje šalyje Amerikoje, ne
užmirškite savo brangiųjų ir pasiųskite jiems dovaną iš Amerikos 
Darvdami taip, palinksminsite juos ir jie jus visuomet atsimins.

ASTUONIŲ DIENU KALENDORIUS LAIKRODIS bus puiki do 
vana, kurį čia matai ant paveikslo.

AŠTUONIŲ DIENU KALENDO- 
RIUS LAIKRODIS yra vienas iš 
praktiškiausių ir madingiausių laik-

Dėžė arba makštis vra padarvta iš 
TIKRO KANUOLIŲ METALO, ar- 
ba labai puikioje nikelinėje dežėje.

Laikrodėlis parodo laiką visuomet 
reguleriai. Jis labai stiprus ir lai-

Jū*5 ^nrite tą laikrodėlį užsukti tik 
f 9 vieną sykį į astuonias dienas ir jis

\ parodo tuo pačiu laiku sekundas, mi-
nutas, valandas, dienas, savaites ir

Visi jūsų draugai nusistebės pa- 
|w matę šį nepaprastą laikrodėlį ir pa-

Kiti parduoda tokius laikrodėlius 
■ po $18.00 ir daugiaus,—kuomet mes

dabartiniu laiku parduodame tik už 
$10.48.

Tapi-gi tą pačią dieną aplan
kė “Darbininko” redakciją ir 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
ofisą Jurgis Bemotavičius tar
navęs S. V. aviatorių skyriu
je. Jis labai daug papasako
jo apie savo tarnystą. Sakė, 
“aš tarnaudamas prie aviato
rių įgavau mokslo daugiaus ne
gu už $10.000.”

Iš Boston’o išvažiavo į Hart- 
ford, Conn. kur ir pirmiaus gy
veno.

L. Vyčių 17 kp. susirinkimas 
įvyko birželio 24 d. 9 vai. va
kare.

Į susirinkimą atsilankė ne
mažas skaitlius narių, išsky
rus protokolų raštininkę, kuri 
dėl nežinomų priežasčių nepri
buvo. Apkalbėta išvažiavi
mas L. Vyčių N. A. Apskričio 
liepos 4 d. 1919 Lawrence, 
Mass. Iš komisijos paaiškė
jo, kad jau viskas pijrengta 
ir gana daug susirašė važiuo
ti. Be to tartasi apie surengi
mą išvažiavimo Bostono apie- 
linkėje. Nutarta rengti pri- 
vatišką išvažiavimą vien kuo
pos nariams.

A. F. Kneižis LDS. Nau
josios Anglijos Apskričio Išva
žiavimo Komisijos pirminin- 
kas užkvietė L. Vyčių 17 kp. 
dalyvaut su programų LDS. N. 
A. Apskričio išvažiavime rug
pjūčio 10 d. Lawrence, Mass.

Vienbalsiai nutarta dalyvau
ti. Tuomi susirinkimas užsi
baigė.

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

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

“DARBININKAS,” -

NUSIPIRK KNYGĄ “SVEIKATA”
Arba_tiesus ir trumpas kelias į Sveikatą.

SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje brangus veikalas, 
turi 339 puslapius, su keliais šimtais įvairių paveikslėlhj 
apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių. Spauda aiški, drū
tais audimo apdarais.

Toji knyga SVEIKATA lėšuoja tik $2.00 su prisiuntimu.
Štai kas Sveikatoje dailiai ir visiems prieinama kalba ap

rašyta :
Kūnas, kam mums reikia apie jį žinoti.
1) Valgis ir kas iš jo pasidaro. 2) Valgymo būdai ir vi

rinimas. 3) ^Virškinimas. 4) Valgio rūgimas arba fermen
tacija. 5) Kas yra alkolis. 6) Kraujo cirkuliacija- 7) Alsa
vimas (kvėpavimas). 8) Kūno pielčiai ir judėjimas. 9) 
Inkstai bei oda ir jų priedermės. 10) Dirksniai. 11) Pa
jautimai. 12) Sveikata ir liga. 13) Parazitai. 14) Privati
nė ir vieša sveikata. 15) Kaip išplėtojus kūnas. 16) Bal
sas. 17) Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 18) Džiova. 19) 

Kaip sveikatai užkenkia vabalai.
Vis tai mokslas ir tai kiekvienam mokančiam lietuviškai 

skaityti prieinamas už labai nebrangią kainą. Sveikata ne
matytas lietuvių kalboje brangus veikalas, nes pirmiau jis bu
vo spauzdinamas tik svetimose kalbose.

LDS. nariams perkantiems tą knygą duosime dvkai gražų 
spalvuotą paveikslą “KOVA TIES ŽALGIRIU” 1410 m. ver
tės 25c. ir taip-gi apmokėsime persiuntimo lėšas.

Pinigus siųsdami adresuokite:

SUVAŽIAVIMAS.
LDS. Naujosios Anglijos su

važiavimas buvo 22 birželio 
Nashua, N. H. Suvažiavime 
dalyvavo 9-nių kolonijų dele
gatai. Delegatai gan gyvai 
veikė ir daug naudingų nuta- 
rimij nuveikta. Be to nuste
bo visi, kuomet niekados ne
tikėjos! tokio malonaus ir pri- 
imnaus užjautimo visiems. Pri
ėmimas buvo su pagaminta 
gardžia vakariene delegatams. 
Visokių buvo užkandžių, leng- 
vių gėrimų ir saldžios košės. 
Paminėsiu tą, kad kuopa dar 
jaunutė, susidedanti nę iš daug 
narių. Bet visi gyvai veikė ir 
žadėjo išauginti kitiems me
tams daug didesnę. Patariu 
nuo savęs visiems rašytis prie 
LDS. kuopos. Lai gyvuoja 
Nashua kuopa.

Buvnsis Delegatas.

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

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

“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,”

- - - - - — - -

DR. F. MATULAITIS
Ufinalyee. _
l-SP.M.S-8 P.M. PrtaP rta

419 Boylstoo St. Sostoa, Mus.

IDr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Prienimo TaJando*:
N oolitai! popiet. Nno 1 iki d«un

509 W ROADWAY Coc. ST SO. BOSTON. 
X Tel 502 S. B.

padarys veide 
BALTA Pre-

Kad būt gražiu
Vartbk tą mosti, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina d**»» 
tfis 75c. ir $1.00. Pinigus galima sląet 
popierini doleri arba stampomls.

Distributor Wilbert Co.,
P. O. Bos 772, Waterbury, Ct.

©©e®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®-*“

DR. M. V. CASPER 
(Dr. M. V. Kasparavičiui) 

425 BR0ADWAY, 
South Boston. Mass.

, Tel. So. Boston 27. 
Ofiso valandos: 10—12:30 ry?e 

1:30—6 ir 6:30—9 P. U

i

■

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų Hpv 
Ėmiau medicinos mokslą Berilu* 
884 Main St.,

Cambridge, Ma*.*
OFISO VALANDOS: Nuo 1 !ki ? 

ir nuo 7:30 ik! «-30 ’•<•!. 
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

■

■ ! 
’ i

—w-

PIRMO • K LESŪS

DANTISTAS
Dantis išbraukiami ir pripil
domi visai be skausmo* bu 
geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantucjame

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

PRIE DORCBESTER ST.

Valandos 
nuo 9 ral. ryta 
iki 8 vai. vakare.

NedSHosil* 
nuo 10 vai. ry U 
iki 4vai. vakar®.

s

Sėli Pbone Dickinton 3S95 M

Dr. Ignotas Stankus

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.




