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Airijoj padaryta pasikėsini
mas nušauti baronų French, 
Airijos vice-karalių. French 
ir jo palydovai išliko sveiki, 
bet sužeista du policmonai ir 
vienas užpuolikų užmuštas.

Suv. Valstijų valdžia su
šauks tam tikrų konferencijų 
Washingtone sausio pradžioj 
pasvarstyti apie nupigjnimų 
drabužių.

Šiomis dienomis iš New 
Yorko išplauks laivas su rau
donaisiais. Juosius išvež į 
Rusiją. Tarp tų raudonųjų y- 
ra garsieji anarchistai Emma 
Goldman ir Bergman.

te House. Tos gatvės bus 
nustatytos valstijos sargybi
niais. Tokiu būdu Lietuvos 
delegatai bus Massachusetts 
valstijos ir Bostono miesto 
oficialiai priimti. Bus au
diencija pas gubematorią 
ir majorą. Po to City Club 
delegacijai duos iškilmingus 
pietus, kur dalvvaus žymūs 
valdininkai ir veikėjai. Tuo
mi nasibaiifs oficialus svečių 
iš Lietuvos priėmimas. Po 
to svečiai Lūs lietuvių visuo
menės priimti.

Lietuvos Valstvbės dele
gacija turės progą padėkuo- 
ti Massachusetts valstijos 
legislatūrai, kuri yra priė
mus rezoliucija, raginančią 
Suv. Valstijų kongresą pri
pažinti Lietuvos neprigul- 
mvbe.

Išmušė valanda, kurioje Amerikoje gyvenantis lie
tuviai iš ramių žiūrėtojų linkui Lietuvos reikalų, turi vir
sti Lietuvos rėmėjais, karžygiais.

Išmušė valanda, kurioje Amerikos lietuviai gali ir 
turi padaryti Lietuvų laisva ir neprignlminga, nes tas y- 
ra jų rankose. *

Išmušė valanda, kurioje Amerikos lietuviai stoja is- 
toriškan kvotiman savo pilietiško pribrendimo.

Atėjo valanda, kurioje Lietuvos žmonės, liejantis 
kraujų ant Lietuvos neprigulmybės aukuro, reikalauja 
darbo ir pasišventimo iš Amerikos lietuvių.

Atėjo laikas, kad Lietuvos valdžia, negaudama iš nie
kur kitokios paramos, kreipiasi į Amerikos lietuvius rei
kalaudama paskolos.

IŠVIEN SU LATVIAIS.
Lietuvių Egzekutyvis Komi

tetas gavo nuo Kapitono Biel
skio iš Londono sekantį kable- 
gramų:

Latvių politiškai-mili- 
tarė misija Kaune svars
tant ekonominius klausy
mus sutiko veikti iš vieno 
prieš vokiečius. Lenkų 
veržimųsis link Kalvari
jos atstumtas,bet jie trau
kia ant Alytaus. Mūsų ka
riuomenė pasiryžus kovo
ti su nagais ir dantimis 
jeigu reikės.

Vadaktėliai, Kirek. par. At
sitraukus iš čift^hotševikams 
gal bus neprošalį priminus jų 
nedorybes pridarytas žmo
nėms pernai met. Dauguma 
atėjūnų bolševikų traukdavo

pjauti ir krauti garvėžin. Sto
tys neapšviečiamos, vagonai 
taipojau tamsūs, kame neka- 
me trūksta langų, šalta, vėjas 
pučia. Visi sėdėdami valan
domis ir laukdami nekantrau
ja ir keikia gelžkelio vyriau
sybę, vyresniuosius inžinie
rius ir žemesniuosius tarnau
tojus, nebeįmanydami kų be
kaitinti. Įtariama sabotažas 
(gadinimas) priešingų Lietu
vos valstybei gaivalų.

Kazlų Rūdoje 12 lap. suti
kom pernakvojusį traukinį su 
naujokais. Garvėžis vakarų 
nušvilpė Kaunan, lig pietų jo 
vis dar nėra. Naujokai nekan
trauja. Valstybės Taryba 13 
lap. įteikė geležinkelių minis
terijai paklausimų: ar jai yra 
žinoma betvarkė įsibrovusi 
mūsų gelžkeliuose ir kų minis
terija mano padaryti tai be
tvarkei prašalinti. Taipogi 
gelžkelių ministerija užklaus
ta, delko siaurasai gelžkeliu- 
kas Kaunas-Panemunė visai 
nesilaiko savo paskelbtų važi
nėjimo valandų!

Taipogi nežinia kų veikia 
belaisviai, kurių nemažai yra 
suimtų dar nuo vasaros. Jie 
būt galėję miškus kirsti arba 
bent nukasti bulbes, nuimti ka
riuomenės kopūstus Panemu
nės laukuose. Dabargi tenai 
daugybė kopūstų sušalo.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams................................$3.00
Bostone ir apylinkėj met. $4.00 
Užrubežyj metams...........$4.25

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ LIN 
EIME VISIEMS MŪSŲ SKAITYTO
JAMS, 
MAMS IR BENDRADARBIAMS

dainių, bet tose vietose buvo 
susidariusios gaujos vietinių 
bolševikų, tai atėjūnai nedrįso 
perdaug plačiai elgtis. Tikt 
pradžioje šiij metų latviai bol
ševikai užplūdę Panevėžį ėmė 
ir apylinkę plėšti. Pas mus ne
galėjo persikelti nes, kliudė 
Nevėžies upė, tiltas gi buvo 
sudegintas. Užtat mumis ne
mažai prikamavo ir apiplėšė 
mūsų neva apginėjai vokie
čiai, tarp kurių taipojau buvo 
daug bolševikų, vadinamų 
spartakais. Balandžio 12 d. šių 
m. bolševikai latviai su rusais 
buvo iškur gavę valtį ir persi
kėlę per upę atėjo kaiman rei
kalaudami pjūklo ir kirvio. 
Negavę to viso, bet suradę 
kasžin kur kaplį nukapojo te
legrafo stulpus, nutraukė vie
las, bet čia pasirodė vokie
čiai, tai bolševikai galvatrūk
čiais suvirto valtin ir persikė
lę per upę paspruko miškan. 
Dar mūsiškiai kareiviai juos 
pabaidė, tai tiek mes jų ir te- 
matėm. Tiktai pasiliko agita
toriai bolševikų, sėdžia, sau na
mie, prisiplėšę pinigų už par
davinėjimų valdiškų girių. 
Naujamiesčio bolševikų komi
tetas pardavė miškų už 25.000 
rb., grūdų gi supiltų vargšams 
pardavė už 15.000 rb. Dabar 
kaikurie iš tų bolševikėlių de
ra žemės pirkti nuo dvarponių, 
siūlydami po 500 rb. už deseti- 
ną. Dvarponiai kelia vietos 
bolševikams puotas ir su jais 
labai sutinka.

Rūgs. 19 d. Vadaktėliuose 
palaidojo savanorį kareivį 
Juozų Masiulį 22 m. kurs bū
damas ant fronto po Jakobšta- 
du susirgo ir Panevėžio ligon- 
buty mirė, aprūpintas Šv. Sa
kramentais. Doras buvo vai
kinas ir geras tautietis. Laido
jo labai gražiai draugai ir ap
linkinis jaunimas. Karstas 

, buvo apkrautas vainikais, ne- 
ilšė dvi veliavi. Ilsėkis A a.

KAUNO ŽINIOS.
Mūsų geležinkeliai šiuo lai-i 

ku visai iširo. Iš Kauno išei-Į 
na vėlindamiesi po keletu va- J 
landų, iš Virbaliaus Kaunan 
eina vietoje 3 po dvylikos va
landų. Pavažiuoja pusvalandį 
ir stoja: reikia eiti miškan 
malki) rinkti, kurias privežus 
prie artimiausios stoties reikia anĮ Baisogalos, Pacunėlių, Ke

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

rių gindamas padėjai gyvastį, 
bet tavo mirtis padės tėvynei 
prisikelti iš numirusių...

AL G.
Girdiškis (Tauragės aps.) 

parapijoje gyvuoja “Moterų 
Draugija „turinti nemažų skai
čių narių, tikt kas-žin kodėl 
retai tegirdėti apie daromus 
susirinkimus. Taipogi yra ir 
Vartotojų Draugija, bet apie 
jos veikimų ir gi jokios atskai
tos nėra girdėti. Buvo čia 
prie kun. Barzdžio jaunimo 
draugija, bet dabartinis kuni
gėlis matyt neperdaug su jaja 
nori užsiimti. Vietos vargoni
ninkas J. Slavinskas yra suda
ręs gan gerų chorų ir mokina 
triūbų orkestrų, tikt kasžin ko
dėl girdiškiečiai giedojimo bei 
griežimo mokintis eina lyg se
novės lažų: reikia dideliai pra
šyt kol prisiprašysi.

Karklynas.
(Kauno “Vienybė”)

Susivien. Lietuvių Vardu — A. B. Strir 
Susiv. L. R. K. Vardu — P. Molis.
Neprigulmybes Fondo Vardu — P. Jury 
Tautos Fondo Vardu — K. Brušinskas. 
Lietuvos Atstatymo B-vės Vardu—jB. K< 
Liet. Prekybos B-vės Vardu — J. Bonu 
Susivien. Mechanikų Vardu J. Kripa 
L. A. Pram. B-vės Vardu .— J. Vasilia 
Lith. Relief F. Vardu — Kun. A. Milū

Lietuvos Valstybės misi
ja—Vileišis, buvusis finan- 
sų ministeris ir Žadeikis, 
buvusis karės ministeris po 
audringos ir ilgos kelionės 
per Atlantiką pagalios pa
siekė New Yorką gruodžio 
18 d. po pietų laivu Lafay- 
ette, kurs Franci jos uostą 
buvo apleidęs gruodžio 6 d.

Tai pirmi Nepriklauso- 
mingos Lietuvos oficialūs 
pasiuntiniai pas mus Ame
rikos lietuvius. Tepraskam- 
ba ta linksma naujiena nuo 
krašto iki krašto po visas 
lietuvių kolonijas.

Lietuva daro paskutines 
pastangas prie užtikrinimo 
nepriklausomybės ir nusi
kratymo svetimo jungo ir 
kaimynų priespaudos. Nu
alinta Lietuva atsiuntė pas 
mus savo delegatus papra
šyti mūsų paramos, paleng
vinti paskutinius žingsnius 
padalyti prie nusikratymo 
neprietelių.

Kalėdas švęsime neparo
dę pilno mūsų viešingumo ir 
pagatavumo remti su di
džiausiu entuziazmu Lietu
vos delegatų misiją. Mūsų 
sujudimo bangos būt atsi
mušę į Lietuvos padangę ir 
ten pavargusiems kovoto
jams už laisvę būtų buvę 
linksmesnės Kalėdos.
PIRMI ŽINGSNIAI BUS 

PASEKMINGI.
Sulyg gerb. Jono Žiliaus 

sumanymo Lietuvos Valsty
bės delegatai pradės savo 
darbus nuo Bostono, kur lie
tuviai pastaruoju laiku en
tuziastiškai vedė Lietuvai 
išganingą darbą, bendrai, 
sujungtomis spėkomis rinko 
aukas ir kėlė Lietuvos var
dą tarp amerikoniškos vi
suomenės ir nėr vietinius a- 
merikoniškus laikraščius. 
Tas darbas yra vedamas 
bendro Nuteriotos Lietuvos 
Draugų Komiteto, kuriu y- 
ra įtraukta žymiausieji vie
tiniai amerikonai—finansi- 
stai, laikraštininkai, veikė- • e jai.

Lietuvos Valstybės oficia
lūs delegatai Bostone bus o- 
ficialiai priimti Massachu
setts valstijos gubernato
riaus Coolidge ir miesto ma
joro Peters. Vietos laikra
ščiuose išanksto bus pa
skelbta. kada atvyks dele
gatai ir kokiomis gatvėmis 
automobiliais važiuos į Sta-

Paskola yra užgirta Lietuvos laikinosios valdžios 
(Lietuvos Valstybės Tarybos, ministerių kabineto ir Lie
tuvos Prezidento).

Paskola gvarantuota visu Lietuvos Valstybės turtu. 
Paskola yra užtraukiama ant 15 meti), sumoje 5 mi

lijonų dolerių.
Paskola neš 5-tą nuošimtį, kuris bus išmokamas A- 

me^ikoje ar Lietuvoje kartą į metus.
Lietuviai ir veikėjai kolonijose privalo tuojaus veik

ti sekančiai:—
1) Kaip tik šis paskelbimas pasieks kolonijas, tuojaus 

jose turi būti sušaukti visų lietuvių bendri masiniai 
susirinkimai;—(Geriausia, kad iniciatyvą šaukimo 
susirinkimų paimtų bendrai Tautos ir Neprigulmy- 
bės Fondų skyriai).

2) Tuose susirinkimuose turi būti suorganizuoti vieti
niai Lietuvos paskolos komitetai arba Lietuvos pa
skolos stotįs.

3) Tos Paskolos stotįs susidaro iš atstovų vietinių or
ganizacijų. nežiūrint kokios pakraipos tos organi
zacijos nei būtų. Čia nėra ir negali būti srovisku- 
mų ir visai nesvarbu, kiek kurios srovės stoties ko- 
mitetan ineitų atstovų.

4) Stoties komitetas tuojaus padaro posėdį ir iš sava 
tarpo išrenka valdybą iš Pirmininko. Sekretoriaus 
ir Iždininko.

5) Kaip tik tokia stotis kolonijoje susidaro, jos sekre
torius tuojaus praneša apie tai eentrui. Centras gi 
išsiunčia tokiai stočiai visas instrukcijas ir visokias 
blankas, kuriij stoties viršininkai prisilaikydami vei
kia.

6) Kiekviena kolonija sudaro po vieną Lietuvas pa
skolos stotį.

Tat darban, visi Amerikos lietuviai! Lai nelieka nei 
vienos, nors ir mažiausios, kolonijos, kurioje nebūtų su
sidariusi Lietuvos paskolos stotis. Dirbkime taip, kad 
vietoje paskelbtų 5 milijonų, kurių reikalauja Lietuva, 
mes amerikiečiai surinktume dešimti milijonų dolerių.

Lietuvos Finansinės Misijos nariai:—

KINGUOSE LIETUVAI DARBUOSE 
BZOSE LAIMINGOSE SUVIENYTOSE 
VALSTIJOSE.

Visokiuose reikaluose kreipkitės:— 
LITHUANIAN F1NANCIAL MISSION, 

General Post Office, Boa 252, Now York, N.

Į Amerikos Lietuvių g 
Visuomenę.



PRIE JĖZAUS PRAKARTĖLĖS. Užbaigę giedot — išsiskirs-minčiai iš Saulėtekio, suteikdami gausias dovanas, ir net gy
vulėliai Jį garbina, o vienok jau mirtis, ne kaipo Dievų, nes 
Dievas yra nemirštančiu, bet kaipo žmogų tykoja jau Jį su
gauti.—Sitai greit žiaurus karalius Erodas pasiųs budelius, 
kad užmušti Jį. Nusiramink, būk vyras tvirtos valios, my
lėk savo numirusių, pačių bei melskis už jų. Ir... tvirtai ti
kėk į Jėzų Kristų—Dievo Sūnų, o numiręs danguje su savo 
mylima pačiute susivieniję, gyvensite per nepabaigtus am
žius.” Visi gi ant to sušuko: “Amen!” tai yra, teisybė, taip. 
Man gi tas pridavė noro, tvirtybės ir drųsos gyventi toliau. 
Todėl iš dėkingumo stvėriau gerbiamam kunigui Pranaičiui 
už rankos, ir—norėjau jų pabučiuoti. Bet kur tau—jis jų stai
ga ištraukė man iš delno, o užmetęs abi savo rankas ant ma
no kaklo, pabučiavo mane tris-syk į veidų. Gi ant to, visi 
šoko mane ir gerbiamų kunigų Pranaitį bučiuot ir jam dėkuot 
už išgelbėjimų manęs nuo patžudystės; mat aš prie to prisi
pažinau, o ir cenzoras-oficierius prisipažino, kad jis gerbia
mam kunigui Pranaičiui pasakė, kad mano sūnus ir pati pa
simirė, tai gerbiamas kunigas Pranaitis pamiršdamas mano 
neapvkantų link jo, su pagelba mano vienminčio espemtinin- 
ko nusprendė mane gelbėti nuo desperacijos—tos juodos bevii- 
ties, vedančios žmogų prie priešlaikinės mirties... .

Susėdome vėl prie stalų ir skaniai pradėjome valgyti ir 
gerti kuomi vaišino mus gerbiamas kunigas Pranaitis. Gi 
kada jau paduota desertų-gardumynus, visi linksmai pradėjo
me šnekėti, juokauti ir apsakinėti visokias anekdotas. Taip 
bešnekučiuojant, vienas iš mūs užklausė, kaip atsirado pa
protys pas krikščionis puošti eglelę ant Kalėdų. Gi visų akys 
atsikreipė link gerbiamo kunigo Pranaičio, kad jis papasako
tų apie tą. Ir jis tuoj prabylo, sakydamas: “Kada šventas Bo
nifacas, katalikų misijonierius, dabar-gi per visus vokiečius 
garbinamas kaipo jų ypatingas patronas, skelbė gotams 
—vokiečių prabočiams Kristaus mokslų, tai turėjo didelį var
gų juos patraukti link Dievo, link pažinimo teisybės—jie bu
vo labai apjakę protiškai—jie garbino kaipo Dievų labai dide
lį ąžuolą, kuris tik, rasi, gal buvo dar didesnis negu lietuviš
kas ųžuolas Baulys, kurio tai drevėj—išpurusiam viduryje liuo- 
sai sau galėdavo susėdę aplink stalų dvylika vyrų maukti lie
tuviškų midų. Gi gotai sakydavo, kad tas jų “ dievaitis ”ųžuo- 
las yra jau nuo pradžios svieto ir bus iki pabaigai jo ir, kad 
jį nieks nesugebėtų nukirsti. Tada šventas Bonifacas, kad 
tik gotu patraukus prie Dievo, apsiėmė nukirsti tų ųžuolų, o 
gotai prižadėjo, jei jis jį nukirs, priimti krikščionystę. Ir 
senas, suvargęs Kristaus Apaštalas,—Šventas Bonifacas atsie
kė savo tikslų—po keliolikos savaičių kirtimo, nuvertė ųžuolų 
nuo kelmo, kartu nuversdamas jį ir nuo pijedestalio jo “die
vystės.” Nes gotai pamatę, kad toks senas ir suvargęs žmogus 
tų padarė, kų jie manė, kad negalima yra padalyti, pradėjo 
protauti ir dideliais skaitliais priimdinėti krikščionystę. Gi 
praslinkus nekuriam laikui, ųžuolo kelmo drevėj išaugo egle
lė. Ir tas gotams pasirodė ir-gi nepaprastu. Todėl kad jie iš 
to ir vėl nesugalvotų kokius nors kvailus prietarus ir nesų- 
mones, šventas Bonifacas nukirto tų eglelę ir pastatė jų ant 
Kalėdų bažnyčioje; patardamas kad gotai eglelėmis papuoštų 
ir savo triobas, turėdami omenyje mintį, kad jų sena, nesų- 
moninga pagoniška tikyba griuvo, o jos vieton jie dabar turi 
tikrų tikybų, nevystančių, bet atpenč—amžinai gyvų, žaliuo
jančių, kaip žaliuoja eglelė ištisai per visus metus.” Vo suž- 
baigė tų pasakojęs, vėl vienas užklausė kokiu būdu atsirado

Arba Kaip Kunigas Pranaitis Per Esperanto kalbą 
Išgelbėjo Savo Priešą Nuo Patzudystėsf

(Apysakymėlis)
...Drauge sulig idėjos tarptautinės kalbos, o “prieše” 

sulig politikos — nes aš esu lenkas, o tu lietuvys. Bet., 
bet vienok aš esu dabar jau tikru pasekėju Esperantizmo — aš 
pasibiaurėju tais, kurie, kad išaugti į milžinus, nori paverg
ti kitas tautas... Tat mes draugai vien-tik, o ne priešai. 
Šitai prisiartinant šventoms Kalėdoms, tarp ko-kito mano laiš
ke aš tau papasakosiu, o tu jei nori gali papasakoti ir ki
tiems kaip aš per tarptautinę kalbų—Esperanto ir amžinų atil
sį labai gerbiamų kunigų Justinų Bonaventūrų Pranaitį prie 
prakartėlės Jėzaus naujai užgimusio tapau išplėštas iš nagų 
giltinės... Buvo tas taip: Keturi metai atgal, buvau aš rusų 
belaisviu Turkestane, mieste Taškente. Gi Kūčios dienoje, 
per tarpininkystę Raudonojo Kryžiaus, apturėjau laiškų iš 
Krokavos, nuo švogerio. Gi laiške jis, tarp ko-kito, prane
šė, kad mano sūnus ir pati pasimirė. Ta gi naujiena it trenks
mas perkūnijos mane perbloškė... Tai ne daug mųsčiau, nu
sprendžiau ir aš mirti, nes be mano vienatinio sūnaus, o v- 
patingai pačios, to šaltinio visų dorybių, man žemė ir gyve
nimas ant jos, vaizdinosi esant pragaru. Vienok, ačiū Die
vui! Kitaip buvo lemta: Man-gi betaisant revolverį, kad su 
jo pagelba tapti lavonu, į..mano kambarį staiga įbėgo rusų 
oficięras ir stvėręs mane už peties, esperantiškai sušuko: “Vie- 
naminti! stverk kalinius — ir greičiau skubink su manim 
ant lietuviškos Kūčios!” Aš nebenorėjau eit. Bet jis, matyt 
patėmijęs mano revolverį ir atmainytų veidų, dasiprotėjo, kad 
čia kas-nors blogo pradeda daryties — sušvilpė — įbėgo jo tar- 
nas-kareivis. — Jiedu užmetę ant manęs kailinius,, vilkte nu
vilko į roges. Gi vežėjas sušvilpė ant arklių—tai rusiška 
“trojka” išsyk pasileido zovada bėgti. Gi nepraslinko ir de
šimts minučių, o jau buvom prie klebonijos gerbiamo kunigo 
Pranaičio. Aš gi tų išvydęs, užprotestavau prieš mano drau
gų esperantininkų. Nes mat tada, kaip neprotaujančiai ma
niau, kunigas Pranaitis buvo lenkystės, tai yra, kartu ir ma
no priešu — buvo litvomanu; dabar gi suprantu aiškiai, kad 
jis buvo vien-tik lietuviu tėvynainiu, mylinčiu lygiai visus be 
skirtumo tautos, tikėjimo ir politiškų pažvalgų. Mano drau
gas esperantininkas ant mano gi to protesto, stvėrė man už de
šinės, ir jų drūčiai spausdamas, prabylo tardamas: “Bran
gus vienaminti, aš žinau, kad tu kaipo karštas lenkų patri- 
jotas nemyli kunigų Pranaitį už jo lietuvystę. Bet... bet tik 
pamąstyk rimtai—ar jam nevalia yra būti kraštu lietuviu pa- 
trijotu, kaip tau lenku? Aš gi žinau taipo-gi, kad tu atkal- 
binėji Austro-Vengriškus kareivius katalikus, mūsų gi belais
vius, kad jie jam neprigelbėtų statyti katalikiškas bažnyčias; 
tų gi darai labai neišmintingai—kenki savo katalikiškam tikė
jimui ir—įtekmei Vakarų augštesniai kultūrai. Bet vienok 
ir tas viskas yra mažmožiu—kiekvienas iš mūs turi savo ydas, 
savo silpnybes, tų labai gerai žino ir supranta gerbiamas ku
nigą Pranaitis, ir jis ne tik kad ne pyksta ant tavęs, bet 
atpenč—myli ir guodoja tave. Tu jį nežinai, nepažįsti koks 
tai prakilnas žmogus, su kiekvienu jis it brolis su broliu ap- 
seina, anei šešėlio pas jį puikybės, nors yra mokslinčių. Gi 
vakar mane kviesdamas ant Kūčios, prašė, kad būtinai ir ta
ve atsivesčiau, gi daviau jam mano oficieriškų pagarbos žo
dį, kad ir tu būsi, tai dabar gi negali išsikalbinėti, nes tu 
kaipo' oficięras, negali gi mane oficierų taipo-gi ir kartu savo 
draugų vienamintį esperantininkų padaryti melagiu. Prie to 
gi: jis užsiminė apie kokį ten laiškų, kų jam mūsų cenzūras 
kų tai pasakė. Gi nors iš žingeidumo kas-link laiško eikime 
vidun. Inėjome. — Didelis kambarys buvo jau pilnas svečių. 
Mano draugas, sulyg etikos taisyklių, rekomendavo mane ger
biamam kunigui Pranaičiui; o šis gi perstatė mane visiems 
svečiams; ir pamiršęs mano neapykantų link jo, pažymėjimui 
manęs, nuog savęs pridėjo, kad esu daktaru filozofijos ir nar
siu austrų oficierų, kaip tų pranešė kariški raportai. Po to gi 
visi susėdome prie stalų valgyti kūčių; gi mane kaipo ypa
tingai pažymėdamas, kunigas Pranaitis pasodino po savo de
šinei, o mano draugų, rusų oficierų esperantininkų po kairei 
rankai; ir paėmęs aplotkų su manim pirmiausiai pradėjo jų 
laužyti, vėlindamas visų malonių nuo Viešpaties. Čia tai jau 
nebegalėjau susiturėti matydamas jo prakilnumų, ir kartu at
mindamas, kaip tai praeityje su pačia ir sūnum laužydavau 
aplotkų, pradėjau verkti kaip mažas kūdikis. Visi gi sužiu
ro, o net ir mano draugas esperantininkas atstatė akis į ma
ne iš nusistebėjimo. Tada pasikėlęs nuo sėdynės gerbiamas 
kunigas prabylo, tardamas: “Gerbiamieji, nesistebėkite iš 
to, kad verkia tas subrendęs vyras ir narsus oficięras—kitas 
gi ant jo vietos, būdamas silpnesnės dvasios, jau nebegyven
tų. — Tik įsivaizdinkte sau tų: jo tėvyškė—Lenkija paverg
ta; jis prispirtas buvo kovot, o dabar turi kentėt belaisvę už 
savo tėvynės priešus; o dabar gi, dapildymui taurės karty
bių, būdamas atplėštu ir numestu už keletos tūkstančių mylių 
nuo savo krašto ir šeimynos, jis apturėjo žinių, kad jo šeimy
nos jau nebėr—jo vienatinis sūnus ir pati pasimirė.” Ant 
daugelio skruostų pasirodė ašaros ir visi šoko mane kondoliuo- 
ii — išreikšti savo link manęs sųjausmų. Gi gerbiamas kuni
gas Pranaitis tęsė toliau sakydamas: “Gerbiamieji, o jo pati, 
kaip man jau senai papasakojo jo viengenčiai, nebuvo tai pa
prasta moteris, bet tikra ta gražioji Rachele apie kurių tai 
rašo Talmudas, kad jinai būdama labai graži ir augštos luo- 
mos turtuolio duktė, išsižadėjo visko ir vargo labai, kad tik 
idelas jos širdies — jos mylimas — jos pats pataptų tuomi, 
kuomi trokšta būti—pataptų mokslinčių, garsiu, garbingu vy
ru. Ir tas išsipildė—išminčio Ben-Akibos, vyro gražios Rache
lės, vardas niekados nepražus! Taip-pat ir to mūsų brolio 
pati darė: — Jinai vargo, dirbo, kentėjo tankiai alkį ir šal
tį, kad tik jos vyras atsiektų tų, kų jis geidė—kad užbaig
tų mokslus kuoaugščiausiai Krokavos mokslainėj-universitete 
su augštais moksliškais laipsniais. Ir ji per jos pasišventi
mų atsiekė tų—Krokavos universitetas suteikė jam filozofijos 
daktarato laipsnį. Tai kaip-gi negailėti tokios moteries; tai 
tikras įsikūnijęs aniolas; tikra antroji šventa Monika! Gi jei 
šventas Augustinas būtų turėjęs paprastų moteriškę už moti
nų, o ne šventų Monikų—nebūtų buvęs tuomi didžiu krikščio
nystės piliorių, kuomi jis dabar yra; gi moterys labai, labai 
daug kų gali nuveikti”... Tų gi taręs paėmė mane už ran
kos ir privedė prie mažos prakartėlės Jėzaus naujai užgimu
sio, čia pat kambaryje šalę Kalėdų eglelės papuoštos, ir ta- 
rė rodydamas pirštu į Jėzų užgimusį šiais žodžiais: “Bran
gus brolau Kristuje, šitai veizėk, susiramink ir pamąstyk rim
tai — gi juk mirt kiekvienas turi—tai yra gamtos įstatymai, 
duoti nuo jos Sutvertojo-Dievo. Kas tik užgimė, tų jau ir ty
koja sučiupt giltinė... Sitai antra ypata Švenčiausios Trejy- 
bės-Dievas primdamas kūnų žmogaus užgimė,—Jam atiduoda
pagarbos donę visi—aniolai, paprasti žmonės bei karaliai-iš- kščioniška; bet vienok, kad tų atsiekus, kiekvienų kartų aš
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lų Turkestano, kuris mane, sa
vo priešų pasidėkojant tarp
tautinei kalbai-Esperanto iš
plėšė iš nagų giltinės prie pra
kartėlės Jėzaus naujai užgimu
sio. Fiat! fiat!!

Kazimieras Vidikauskas.

2833 Livingston St., 
Philadelpliia, Pa.

ĮSITAISYK KNYGYNĄ 
VISIŠKAI DYKAI.
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turėjau būti prie jų—gi reikėjo mano paveizėsimo, mano žo- 1
džio, kad inkaitinti juos. Tiesa, manyje yra paslaptis tos už-Į tėme. Aš gi ant rytojaus atii- 
žavėjimo jėgos; bet... bet kas iš to—-aš neturiu galės, kad j kęs išpažintį, priėmiau Šven
tuose meilę prie manęs ir vardų mano padaryti amžinu. Dabar čiausių Sakramentų iš rankų 
gi kada esu ant salos šventos Elenos, prikaltas prie uolos—kur gerbiamo kunigo Pranaičio, 
gi yra mano prieteliaill! Toks tai likimas sutinka visus dide- Dabar-gi aš turiu pasiryžimų 
liūs vyrus,—toks likimas sutiko Cezarų ir Aleksandrų! Visi tapti vienuliu, kad pasilikus 
užmiršta apie mus! Liudvikas XTV-tas vos tik numirė—o ištikimu savo brangiai pačiu- 
tuojaus apleido jį jo dvarponiai, o gal dar net iš jo ir šaipėsi, tei i rmelstis už amžiną atilsį 
juokavo—nes jis jau nebebuvo jų viešpačiu, o buvo vien tik gerbiamų kunigų Justinų Bo- 
lavonu, kuris greit turėjo pavirsti į supuvimų. Gi dar va- naventurų Pranaitį, tų Apašta- 
landėlę—o toks pats likimas laukia ir mane.—Numirsiu prieš 
laikų, o kūnas mano bus atiduotas žemei, ir taps ėdesiu kirmė
lių. Šitai koks yra greit būsimas likimas Didelio Napoleono. 
Kokia tai gili bedugnė atsiveria tarpe mano skurdo, o amžino 
viešpatavimo Jėzaus, Kuris tai po visų pasaulį būna apsakinė- 
jamu, mylimu ir gerbiamu ir da gyvuoja! Gi Jo mirtis—ar 
tai reiškia numirti? Ar tai nereiškia, teisingiau tarus, gy
venti? Taip yra—mirtis Kristaus, tai mirtis Dievo? Bet 
juk Dievas nemirštantis, tai ir Jėzus Kristus nenumirė. Gi 
įsivaizdink tik tu sau Cezarą iš grabo savo suteikiantį paliepi
mus ir valdantį Romos ciesorystę! Ar tai yra galimu, kad 
kas-nors grabe būdamas kovotų ir kas-kart naujus kraštus po 
savo viešpatavimu pamušinėtų?! Istorija gi tikybos krikščio
niškos yra gi tokia nuo pat savo įsisteigimo.—Jėzus nuo kry
žiaus ir iš grabo, jęi taip tarsiu, nepertraukiamu stebuklu val
do savo' viešpatiją, tai yra Bažnyčią; ir kas-kart daugiau ir 
daugiau praplatinėja Jos rybas ir morališką intekmę. Gi tau
tos žūva palaidotos užmiršime, sostai griūva, o Bažnyčia, ta 
Jo viešpatija, kaip gyvavo, taip vis ir begyvuoja. Kokia gi 
jėga palaiko tą Kristaus įstaigą, tą Jo čia ant žemės apsireiš
kimą per tiek daug drąsių iki pašėlimui priešininkij iš visų pu- 
sių apsuptą, vienok nepergalimą, bet atpenč—sutrinančią jė
gas savo priešų? Kur ta galinga ranka kuri užlaiko Kristaus 
Bažnyčią per aštuonioliką šimtmečių? Ta jėga, ta galinga 
ranka yra Dievo galybė—.Jėzus Kristus amžinai gyvuojantis.” 
Dabar-gi, tęsė gerbiamas kunigas Pranaitis savo kalbą, saky
damas : Paimkime Koraną, tą mahometonų šventraštį, ir pa
sižiūrėkime ką tenai apie Jėzų Kristų rasime. Gi Korane yra 
parašyta, kad Jėzus buvo Dievas pranašu. Tai sulig Korano 
ir visų mahometonų tikinčių tam gj tikybos mokslui. Jėzus 
kaipo Dievo pranašas, viską ką tik pasakė, pasakė teisybę— 
nieko nepamelavo'. Tai ką gi jūs gerbiamas tamsta ant to pa
sakysit—gi Jėzus juk aiškiai pasakė kad yra Dievu—Sūnum 
Dievo Tėvo—Antra Ypata Švenčiausios Trejybės ? Kam-gi tat 
dabar tikėt, ar Kristui, kurį Koranas vadina Dievo pranašu, 
ar Koranui, kuris vadindamas Jėzų Kristi} Dievo pranašu, tai 
yra, sakančiu vien tik gryniausią teisybę, nieko neužsimena 
apie Jo Dievystę?” Ant to gi mūs bendrapokyliautojas maho
metonas atsakė: “Kuoširdingiausia ačiū jums labai gerbia
mas kunige už visą tą paaiškinimą—aš dabar viską gerai su
prantu. Bet... bet vienok dovanokite man, kad varginu ju
mis klausimais,—aš negaliu suprasti, kaip jūs krikščionys 
vien-kart pripažįstate vieną Dievą ir tris Jame ypatas; tai reiš
kia trys dievai, o ne vienas.” Gi kunigas atsakė ant to taip: 
“Kad ilgai neužėmus laiką, duosiu jums atsakymą pavyzdy
je. Šitai saulėje yra trys daiktai, trys ypatybės: šviesumas, 
skaistumas ir šiluma, o vienok saulė vien viena tik yra; taip- 
pat ir Dievuje yra vienybė ir trejybė. Prie to gi dar pridė- 

pas katalikus tas gražus paprotys puošti Betlejaus prakartė- į siu, kad ir jūsų Koranas sako: Vardan Dievo ir Mielaširdystės 
lę bažnyčiose ir net daugelvj gyvenimų namuose. “Tas pa- ir Dvasios Jų. Tai ar čia gi neaišku, kad sakiusis apie Die- 
protys yra dar nepersenas, vos kokius šešis šimtus metų tetų- vą trijose ypatose, ar teisingiau tarus, ypatybėse.
ri,” tarė kunigas Pranaitis. “Ir už tai dar nėra prasiplatinęs gi, užbaigiant tuos dalykus mahometonas tarė, suprantu tą, 
tarpe krikščioniu nekatalikų. Paprotį puoštį prakartėlę įvedė 
šventas Pranciškus Asižietis, gavęs žinią, leidimą tą padaryti 
nuo Šv. Tėvo.” Paaiškino kunigas Pranaitis. Ir vėl vos ger
biamas kunigas nutilo pasakojęs apie prakartėię, vienas iš sve
čių čiabuvis turkestanietis magometonas prabylo, tardamas: 
“Gerbiamieji, man krikščionių tikėjimas, tas tikėjimas mei
lės labai patinka. Bet... bet vienok dovanokite man—aš čia 
nei vieno nenoriu įžeisti, bet tik sakau, ką manau, ką jau
čiu savo sieloje—aš negaliu suprasti krikščionių įsitikinimo 
kas-link Jėzaus Dievystės; man regis Jėzus buvo vien tik di
deliu pranašu ir įsteigėju Tikėjimo meilės—krikščionystės. 
Tat melsčiau ar nepanorėtumėt man tame dalyke suteikti pa
aiškinimo.” Ant to gi kunigas Pranaitis atsistojo ir iškilmin
gai, rimtai tarė: “Tamsta, mes žinom, kad jūs kaipo ap
šviestas ir išmintingas žmogus nenorite mumis įžeisti. Gi kad 
Jėzus yra Dievu, tą mus mokina Raštas Šventas; ir tas yra 
mūsų kuosvarbiausiu dogmatu tikėjimo. Bet vienok jūs kai
po nekrikščionis į tų netikite, tai aš pasistengsiu jums priparo- 
dyti kitokiais būdais; ne mūs tikybos keliais. Jūs gi žinote 
tą gerai, kad Napoleonas Didysis, prancūzų imperatorius, tas 
įsikūnijimas genijo ir proto nebuvo visą savo amžių krikščio
nių pilnoj prasmėj to žodžio, nors mirė kaipo katalikas. Ši
tai tas Napoleonas viltviliškai per anglus nugrūstas ant sa
los Šv. Elenos, turėdamas tenai pakaktinai laiko rimtai mų- 
tyti, štai kų pasakė apie Jėzų Kristų generolui Bertrandemui 
kuris jį aplankė belaisvėje. “Geierole, Jėzus trokšta meilės 
nuo žmonių, trokšta jų širdžių, ir tai taip, kad Jam visiškai 
pasišvęstų—ir Jis atsiekia savo tikslų—gi milijonai prakilnių
jų žmonių nespiriaimmi kaipo kankiniai iš meilės link Jo jau 
numirė. Ta gi tad aplinkybė ir yra dėl manęs pakaktinu pri- 
parodymu Jo Dievystės. Gi Aleksandras Didysis, Cezaras, 
Ganibalas, Liudvikas XIV-tas ir daug kitų, nors buvo labai 
gabūs, to gi atsiekti negal. Jie pergalėjo pasaulį, bet nesu
gebėjo įgyti sau nei vieno tikro' prietelio. Jėzus gi atpenč—tars 
žodį, o kaip bematai glaudžias prie Jo čielos gentkartės žmo
nių.—O ryšiai, kurie juos su Jėzum jungia, yra šimtų kartų 
drūtesni, negu ryšiai giminystės; šventesni ir stipresni už vis- 
kų ant svieto. Jėzus gi uždega ugnį meilės, Kuris tai mū
sų saumylybę gesina, ir persveria kiekvienų kitų meilę. Kaip
gi tai negalimu būtų po šio stebuklo Jo valios, pažinti tų žo
dį—Dievų Jėzaus ypatoje, Kuris pasaulį sutvėrė?! Tvėrėjai 
kitų tikybų neturėjo nei supratimo apie taip augštą ir tikrų 
meilę, kuri tai yra esybe ir pamatu krikščionystės. O jie net 
ir nedrįstų veikti, kad įgijus sau tokių meilę—nes prie to jau
čia žmogus gilumoje savo sielos savo visiškų nepajėgingumų. 
Tas tai ir yra kuodidžiausiu stebuklu Kristaus—Jo karalytė 
meilės, šis apsireiškimas dėl išminties svieto nesuprantamas, 
o dėl žmoniškų paprastų pajėgų negalimas. Gi visi, kurie tik
rai tiki į šį apsireiškimų, atjaučia tų stebuklingų meilę, tų 
šventų ugnį, kurį laikai nors viskų naikina, anei apsilpninti, 
anei užgesinti negal. O aš Napoleonas dar labiau tuomi apsi
reiškimu stebiuos—nes mat pats norėjau tokių meilę įgyti. Ir 
tas dėl manęs yra geru priparodymu Jėzaus Dievystės. Aš, 
tiesa, daugelis tūkstančių žmonių inkaitinau tokia Ugne mei
lė prie savęs, kad jie už manę gyvenimų savo paaukavo. Ne
darau čia, Dieve sergėk, anaiptol palyginimo tarp užsikar- 
ščiavimo kareivio, kuris šoka į kovų ant žūt-būt—o meilė kri-

*) Tekstas esperantišką eilių y- 
ra parašytas sulig lietuviškos ra
šybos, kad kiekvienas lietuvis ga
lėtų jas taisykliškai perskaityti. Gi 
akceiitą-kirtį reikia dėti ant prieš 
paskutinės raidės; o apostrofo ta
me žodyje (su tuomi—(’) ženklu) 
— ant paskutinės.

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

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

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

Nuo 15 metinių prenume
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tės ............................... $10.00
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ra gaus knygų vertės $7.50 

Nuo 5
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Nuo 2
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Nuo 1
ratos gaus L. D. S. Ka
lendorių 1920 m.
Čia tai geriausia proga įsi

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

Reikalauk platesnių infor
macijų ir reikalingų blankų 
tuojaus.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

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

” “Dabar-

kad Dievas yra trejybėje ir vienkart vienų-vienatinis.”
Laikas gi jau buvo' ruoštis namon. Kėlėmės nuo užstalų, 

kaip štai mano draugas pradėjo proponuoti, kad kų-nors už
giedoti Visi su kunigu Pranaičiu jam pritarė. Bet čia atsi
rado tai klausimas: Kų ir kokioj kalboj giedoti. Tada ku
nigas Pranaitis tarė: “Gerbiamieji, užgiedokime tarptautinėj 
kalboj—Esperanto,—nes pirma, mes čia esame įvairių tautų 
žmonės, tai nei vieno neįžeisime tautiškų jausmų, kadangi Es
peranto kalba yra neutrale pagelbinė kalba; o antra, ir tai 
kuosvarbiausia—per tų kalbų šiandien mūs brolis tapo' išplėštas 
iš giltinės nagų, juk jei jis nebūtų buvęs veiklus esperantinin
kas, nebūtų turėjęs prietelių ir draugų tarp priešų; tad per 
tai turim gi tų tarptautinę kalbų pagerbti. Aš taipo-gi kartu 
su jumis giedosiu, nes būtų juokinga, kad aš mokant tiek daug 
kalbų, nemokėčiau Esperanto kalbos nors šiek-tiek. Gi tik iš- 
rinkit giesmę, kuri neįžeistų tikėjimiškų jausmų mūsų drau
gų nekrikščionių.” Gi visi sutikome užgiedoti giesmę para
šytų per labai gerbiamų kunigų pralotų Aleksandrų Dambrau
skų, tų Pasigerėjimų esperantininku. Ir sustoję (gi mahome
tonai užsidėjo kepurėmis, kaip yra jų papročiu melstis) pradė
jome Esperanto kalboj giedoti:

AL. POŽELLO GO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ 00.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str^
Chicago, HL

“EI čijuj landoj kaj ei čijuj gentoj*) 
Ni, kunvenintaj, Vin adoras Di’! 
Al Vi sin turnas nijai pijaj sentoj, 
Kaj nija Kanto sonas nur ai Vi!

Vi—nija Patro, ni ja—Vijaj idoj, 
Kaj reciproke fratoj ai ni mem;
Venų do amo, estu for dividoj 
Venų frateco kaj pereu prem’!
Liau Vija diro: ekposedu teron! 
Ni dzin okupis kaj posedas nūn: 
Marojn transnadžas, sondas atmosferon 
Kaj čije liodžas, Kije brilias sun’.
Ho, venų tiju hor’ de unueco! 
Rompon, dividon amas nur satan’!.. 
Patro—ni predžas Vin pri la frateco:— 
Nijan laboron benu Vija man’...

Kas lietuviškai reiškia:
Iš visų šalių ir visų genčių 
Suėję, Tave garbinam Dieve! 
Tu esi Viešpats mūs gerų minčių 
Ir mūsų giesmė skamb’ tik Thu Tėve! 
Tu—mano Tėvas, mes—Tavo vaikai, 
O vien ’s link kito, viena brolija 
Ateik tad meile, šalin jau vaidai! 
Ateik brolyste, šalin priespauda! 
Kaip Tu gi tarei: valdykit svietų; 
Mes jį jau pavergėm ir valdom sau 
Jūres perplaukiam, saikuojam orų 
Giedodami giesmę pagarbos Tau.
O! ateik jau tu laike vienybės 
Pasiskirstymų myl’ vien piktasis 
Suteik mums Tėve meilę brolybės 
Ir laimink mums, tai viskas gi rasis....

*
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Sveikatos linksmybės jums broliai, seselės 
Sulaukus šiandieną Kalėdų šventų. 
Taikos bei ramybės tarp vargšų ir ponų. 
Pasiekus šio laiko metelių kitų.

Kad Dievas geriausias iš Savo malonės 
Ant mūsų varguolių susimylėtų.
Kad kovoj už būvį dėl duonos kąsnelio 
Nuolat bekovojant mums Jis padėtų.
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Kad, Lietuva brangi mūs miela šalelė 
Nuo daugelio priešų pasiliuosuotų.
Kad mūsų broliukai ten kiek tik jie gali 
Prūsams, rusams, lenkams į kailį duotų.

Dabinu bažnyčias ir teatrus. 
Turiu ilgų metų praktikų Eu
ropoje ir Amerikoje. Skečus 
ir apskaitliavimus darau už 
dykų — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos. -

Adresas:
902

DAINUOKIM.

LIETUVIS
Dabinto  jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.

Kad, seni tėveliai, matušės, sesutės 
Nuo mūs giomatėlę tankiai skaitytų.
Kad dien po dieneliai nuo mūs dovanėlę 
Iš šitos šalelės vis aplaikytų.

Lietuvos Sūnus.

MARIJA, MOTYNA MŪSŲ.

•> - -.-c-
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(Gaida kaip Tautos Himno) 
Marija, Motyna mūsų, 
Tu Dangus ir žemė 
Iš Tavęs vien širdys mūsų 
Sau malones semia.

Tegul Tavo vardan eina 
Tautos prie liuosybės, 
Tegul meldžias reikale sau 
Prie sosto augštybės.

Tegul skausmai žmonijos 
Veikiai prasišalina
Marija, Lelija, 
Būk mūsų širdyse.

Tegul meilė prie tavęs 
Dega mūsų širdyse 
Ir darbai ir vargai 
Bus Tavo glėbyje.

Visiems yra gerai žinoma, kad jaunystės įspūdžiai pasi
lieka žmogaus atmintyje visą jo gyvenimą, ir nekartą darosi 
gan įstabu kaip toksai Lietuvos šimtametis senelis apsakinėja 
smulkiausius mažmožius iš savo mažystės ir jaunystės dienų, 
o tuom tarpu nebeatmena kas buvo pergyventa vakar arba per
gyvenama šiandiena.

Ir aš taip-pat negaliu Dievui rūgot už atmintie sstoką, bet 
vis-gi kuomet buvau mažu vaiku, tai įvairios pasakos ir nau
jai išgirsti žodžiai ir sakiniai labiau įsigrieždavo atmintin.

Vieną tarpkalėdį susirinkę būrelis senij ir jaunų, pradėjo 
sekti pasakas ir apsakinėti įvairius nuotikius iš avo pergy
ventų nuotikių iš eilės užkliūta apie Kučų atsiminimus. Pir
miausia pasakojo tą rudenį iš kariuomenės pagrįžęs kareivis 
kaip jie Kūčias valgydavo kareivijoje. Sako išpasninkauda
vę visą dieną, vakare gaudavę su pasninku virtos sriubos į 
kurią dėdavę ant dešimties kareivių vieną silkę. Bet užtat 
ant rytojaus Kalėdų ryte gaudavę mėsos po šmotą, veik visą 
svarą ir dar po kaušelį degtinės. Prie tos degtinės, arba ge
riau sakant ant to vardo, aplinkiniais keliais prisinešdavę 
tiek degtinės, ir taip prisigerdavę, kad net ir rusų kareiviui 
būdavę į juos veizint ant širdies darydavęsi šlykštu ir kok
tu.

Toliaus pasakojo iš eilės vienas po kito keletas senyvų 
ūkininkų kaip juos kuomet tai iš netyčių kelionėje užklupu
sios Kūčios ir prisiėję smuklėje valgyti tarp žydų Kūčių va
karienę ir kaip jiems buvę tuomet liūdna ir graudu.

Vienas buvęs jaunystėje dvaro pakaliku pasakojo kaip 
pas Lietuvos dvarponius iškilmingai yra valgomos Kūčios ir 
kokios apeigos prie to yra vartojamos.

Žodžiu sakant, kiekvienas pasakojo ką nors naujo, ką 
nors ypatingo ar žingeidaus, kol galiausia priėjo eilė kalbė
ti vienam iš gerbtiniausiij toje draugijoje žmogui, dėdei šer
mukšnių Vincui.

Buvo tai žmogus apie 70 metų amžiaus, stambaus sudėji
mo, gan linksmaus ir smarkaus būdo, kurį visi godojo už jo 
gerą širdį ir už jo turtus.

Prireiks kam pinigo, duonos ar sėklos ar kitokio dalyko, 
kur ėjęs neėjęs ir traukia pas Šermukšnių Vincą, jis su
šelps kiekvieną, nors kaip kuriam prie pašalpos pridėdavo ir 
patarimo arba perspėjimo žodį: tu liaukis tą ir tą daręs, ar
ba tu tą ir tą taip ir taip padaryk... Žmogui patarimas tin
ka, bet jo nužemintai klauso, negi priešysis prieš tokį turtuo
lį ir geradėją, kurs varge ir nelaimėje ranką paduoda. Nors 
jis būdavo ir smarkus, bet kaž-kodel visų mažų vaikų būda
vo labai mylimas ir vaikai su juo taip elgdavosi kaip su sau 
lygiu. Ir dabar visi vaikai įkibome į jį šaukdmi įviriais bal
sais: dėde ir tu papasakok kokias turėjai geriausias Kūčias.
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Taip vaikeliai turėjau.
Geriausios Kūčios mano gyvenime buvo pirmos po mano 

apsivedimo su amžiną atilsį mano žmonele Agota.
Čia dėdė apsišluostė ištryškusias iš akių ašaras ir tęsė to

liaus.
Susiėjome į porą taip sakant abu pliku, kaip tilviku, 

buvo tarnaitė, o aš bernas, ji tarnavo pas vieną ūkininką, 
aš pas kitą. Pinigų susitaupę neturėjo va dėlto, kad algos te- 
gaudavova per abudu keturis rublius metuose—iš ko gi čia be- 
sutaupysi.

Apsivedėva prieš pat adventus. Manėva per adventus už
baigti tarnystę, o nuo Kalėdų pradėti savo lizdą krauti. Bet 
ant nelaimės mano Agotėlė nešdama aušyt kisieliaus bliūdą 
ant šlapio slenksčio’ paslysdama parvirto, bliūdas iš rankų 
iškrisdamas susikūlė ir kisielius išsiliejo ant aslos.

Už tai šeimyninkai išvarė ją iš vietos pačiose Kūčiose 
ir užgriebė jos visų metų algą, pusantro rublio, būk tai tiek 
nuostolio padariusi sukuldama bliūdą ir išliedama dar nesu- 
aušusį kisielių.

Agotėlė, Dieve duok jai dangų, buvo ne pėkščia, neiš
kentusi ir atrėžė šeimyninkei: kad tas kisielius ir bliūdas dau
giau neverti kaip dvidešimts skatikų, bet kur tu vargdienis tik
si šeimyninkams teisybę į akis pasakęs. Šeimyninkė griebė už 
šluotos ir norėjo manąjai apvanoti šonus. Maniškė nepasiduot, 
o kad sveikatos pusėtinai turėjo, tai net šeimyninkę parsi- 
bloškė ant aslos, tąjai į pagelbą šoko šeimyninkas, bet ant 
laimės ar nelaimės teko man tuomi kartu ko tai nueiti pas juos. 
Pravėręs duris radau juos besiveliant ant aslos. Užsidegė 
kraujas ir nei nepajutau kaip vienam kitam davęs po dūlę į 
panosį nusitvėriau į glėbį sąvo Agotėlę ir išsinešiau pusplikę 
per duris lauk.

Parėjova pas mano šeimyninkus, apsakėme kas ir kaip 
buvo, bet ir čia už mus neužtarė, sako: kaip-gi išdrįsote pa
kelti ranką prieš savo šeimyninkus, kas-gi girdėjo tokį atsi
tikimą, tai yra baisiausis ištvirkimas... O dar-gi prieš patį 
net šaltyšių ranką pakėlėte, tuoj atsidursite kur pipirai au
ga-

Manoji dar labiau verkt, o aš ją maldyt, bet ką-gi be
padarysi perpykusiai ir nuskriaustai moteriškei, verkia ir ga
na. Sakau,—dėde duok man mano algą, o aš su pačia eisiu 
kur mano akys rodo, kur kojos neša.

— Ką, dar tu nori ir manę į bėdą įtraukti, paskui sakys 
kad aš prigelbėjau tau pabėgti ir dar prie manęs prisika- 
bįs.

— Bet tie pinigai, taHnano kruvinu prakaitu 

mis rankomis uždirbti, juk a štau nuoširdžiai tarnavau ištisus I 
metus už tuos pustrečio rublio.

— Kaip sau nori, bet neduosiu ir gana, tu šiandien iš
eisi, tai kas man rytoj arkliams pusryčių paduos? Dar me
tai rytoj, ne šiandien.

Nuspioviau ir sakau: pasikark su virve už mano kruviną 
prakaitą nupirkta, mudviejų Dievas neapleis. Eikiva Agotėle 
laimės ir teisybės ieškoti į pasaulį, aš tau duoną uždirbsiu.

Ir išėjova pusplikiu...
Vėlai vakare užėjova pamiškėje į smuklę pas rudbarzdį 

Jankelį. Išpasakojova viską kas ir kaip, atsitiko. Žyds mud
viejų pasigailėjo, davė kambarėlį, už kurį prižadėjova už
mokėti kaip prasigyvensiva arba atidirbti darbu.

Susėdova prie žydo šilto pečiaus ir šildomėsi. Jankelie- 
nė klausia ar judu nenorite valgyt? O čia mums tik to ir te
reikia.

Atnešė žydelka bliūdą pieno, duonos žiaunę, jau buvome 
besėdą prie stalo valgyt, bet mano Agotėlė sako:

— O Jėzau, ką tik neapsižagėva šventose Kūčiose. Net 
aš krūptelėjau tai išgirdęs. Žydelka tai išgirdusi ir-gi atsimi
nė, kad Kūčiose pasninkas.

Sako: — Jankeli, eik į kamarą, spintoje rasi surištą ry
šulį dešimties barankų ir popieroje įvyniotas plotkas...

Na, manome, nejaugi ir žydai Kūčiose valgo plotkas. 
Bet Jankelienė pasiskubino paaiškinti. — Vienas iš ūkininkų 
pasigėręs ir užmiršęs pas karčemą plotkas su baronkomis, o 
žydelka pamačiusi kad jau ožkos apie jas suka, atėmusi ir išne
šusi į spintą.

Turėjome šventų plotkų, turėjome baronkų, dar Jankelie
nė davė po stiklinę žolių arbatos, ko-gi daugiau bereikėjo.

Pavalgę šventas Kūčias savo kambarėlyje suklaupę su 
Agotėle atkalbėjova rožančių, pasibučiavova ir sugulėva... 
Nuo tos dienos prasidėjo mano' laimė... Dirbova abudu, bet 
Viešpats Dievas mudviejų darbus ir žygius laimino. Ką ir 
jūs matote.

Dar daugel kartų turėjau savo gyvenime laimingų Kūčių 
ir kitokių iškilmių, bet tos viršminėtos buvo laingiausios.

Čia vėl ašaros ištryško per veidus... Visi tylėjo...
Kareivis Jonas užklausė: — dėde, ar-gi galėtų būti kad 

žmogui laimę atneštų pati?
— Ne pati laimę atneša, bet pats ją nukali, tik pati pri- 

g.elbsti.
— Ar tai dėdė manai kad vertėtų žmogui apsivesti.
— Jeigu esi ne tinginys ir geras žmogus, tai ne tik vertė

tų, bet ir privalai apsivesti, o juo greičiau apsivesi juo ge
riau padarysi dėlto, kad ir priežodis sako: “Nesigailėsi anks
ti kėlęs ir jauna sapsivedęs.”

Čia vėl visi pradėjo juoktis ir vienas kitas pradėjo piršti 
merginas ir nurodinėti kuri jam būtų tinkamiausia.
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Sveiki sulaukę šventų Kalėdų 
Sveiki sulaukę metinių švenčių 
Papročiu bočių prabočių mūsų 
Sveikinkim draugą kiekvieną savo 
Tiktai nuoširdžiai be jokio vyliaus 
Kaip mūsų bočiai per amžius darė.

Lai brolis broliui ranką paduodams 
Dešinę spaudžia taip kaip Tėvynei 
Nesutikimai, barniai, kivirčiai 
Iš mūsų tarpo tegul pranyksta 
Šventa vienybė bujoja klėsta 
Keroja, auga, plečias stiprėja.

Ar katalikas ar cicilikas
Visvien mūs’ brolis, mūs’ tėvynainis 
Lietuvių kraujas visij vienodas 
Visiems Tėvynė — bočių šalelė. 
Visiems nelengvas svetimas jungas 
Visų akelės tėvynėn kreipias.

Ar mes bučiuosims, ar mes myluosims 
Ar savo barniais juokįsim žmones 
Ar mes tąsysim’s už tuščią maišą 
Ar pasišiaušę brolis prieš brolį 
Vien’s kitams stengs’mės’ kelią pastoti 
Apšmeižt’ kaimyną, brolį pasmerkti.

Neužslopįsme sąžinės balsą 
Kurs nuolat skambįs kaip garsas varpo: 
Atbusk Lietuvi atsipeikėki 
Meilė vien meilė tautą išgelbės 
Meilė gyvybė viso pasaulio 
Būk tvirtas meilėj ’ — kalnus nuversi.

Mylėk tėvynę Lietuvą brangią 
Lietuvį brolį mylėk kiekvieną 
Atleisk nuoširdžiai tam’ kurs užgavo 
Tarpe savųjų platįk vienybės 
Ramybės sėklą, — meilės žiedelį.
Dievas ir meilė padarys viską.

Ateis ramybė Kristaus žadėta 
Jausis laimingais pasaulio žmonės... 
Meilės, malonės sekime grūdus 
Vietoje kumšties rodvkim’ širdį 
Draugui ir priešui bent ten kur galim’ 
Nesutikimai išnyks kaip dūmai.

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų 
Sveiki kiekvienas broli sesele
Kristaus gimimo švęsdami šventę 
Gimkim’ per naują meilėje Kristui 
Turėkim širdį, sąžinę gryną 
Būsim laimingi kaip aniuolėliai.

Lengvinus vargelio jungą pakelsim’ 
Ramiaus žiūrėsim’ ir į rytojų, 
Naštos nelaimių nenusiminsim’ 
Kiekvienam’ žmoguj’ matysim’ draugą... 
Širdyse Dievas, darbuose meilė 
Žodžius’ teisvbė — mūsų galvbė.

JUO DYKAI $1.00
Sutaupysi tą dolerį, jeigu 

naudosies duodama proga iki 
Naujų 1920 metų.

Protingas ir taupus žmogus 
kiekvieną gerą progą išnaudo
ja ir nepraleidžia pro šalį.

Nepraleisk, nes paskui gai
lėsies.

Užsirašyk laikraštį “Darbi
ninką” dabar—sutaupysi do
lerį. Atnaujink prenumeratą 
dabar nežiūrint kada ji pasi
baigs—sutaupysi dolerį.
“Darbininko” prenumeratos 
kaina iki Naujų 1920 metų 

Trys Doleriai.
Nuo Naujų 1920-tų metų 

prenumeratos kaina bus 
Keturi Doleriai. 

Užrubežyje iki Naujų 
1920 metų 

Keturi doL 25 centai. 
Nuo Naujų 1920 metų 

Penki Doleriai.
Ar jau užmiršai savo tėvus, 

brolius, seseris arba artimuo
sius? 4

Kuo jie prastesni už kitus, 
kad jiems neužrašai naudingą 
darbininkų laikraštį “Darbi
ninką”?

Žinok, kad jiems nėra sma
gu kuomet jų kaimynas gauna 
iš Amerikos laikraštį “Darbi
ninką” nuo savųjų ir iš to lai
kraščio sužino gyvenimą, vei
kimą amerikiečių lietuvių, o 
jie turi eiti ir klaustis pas tą 
kaimyną.

Šiandieną “Darbininkas” y- 
ra vienas iš populeriškiausių 
laikraščių ne tik Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje.

Dabar “Darbininkas” siun
čiamas į Lietuvą tūkstančiais 
ir gal būti rastume kiekvieno
je parapijoje. Geistina, kad 
jis rastųsi kiekvienoje grinte- 
lėje.

Nors dabar atsimink ir užra
šyk jiems laikrašti “Darbinin
ką”!

Gal praleidi desėtkus dole
rių ant menkniekių arba pirk
damas bereikalingas dovanas 
ant švenčių? — Nepasigailėk 
$4.25 suvargusiems tėvynėje. 
Jiems bus brangiausia dovana 
laikraštis “Darbininkas.” 
Prenumeratą ir pinigus siųsk 

šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Kalėdų Egle

KALĖDOMS.

F. V.

L. D. S. KALENDORIUS 
1920 Metams.

Kalėdinių pietų stalo 
papuošalas.

Mes, draugai, būrin sustoję, 
Padainuokim dainą.
Tegu balsas mūs dainuškos
Per Lietuvą eina.

Tegu balsas mūs galingas 
Skamba po tą šalį,
Kur lietuvis šiandien vargsta 
Savo sunkią dalį.

Gal jam vargas bus lengvesnis, 
Atsigaus krūtinė 
Ir į ateitį jis savo 
Įtikės auksinę.

Tik dainuokime, traliokim 
Po laukus plačiausius, 
Lauk išvarę rusus, lenkus, 
Vokiečius pikčiausius.

Mūs šalelėj mylimojoj 
Visko iki Valios 
Ir nereiks jau mums bijoti 
Svetimosios galios!..

C

Bus gatavas prieš 20 d. gruo
džio š. m. Pilnai užsimokėju
sieji LDS. nariai gaus KALĖ
DŲ dovanoms po 1 egz. dykai.

Jie bus pasiųsti kuopų raš
tininkų vardu. Kiekvienas na
rys būdamas užsimokėjusiu 
galės nueiti pas savo kuopos 
raštininką ir atsiimti.

Šis KALENDORIUS pa
puoštas puikiais iš Lietuvos 
atvežtais paveikslais, naudin
gais straipsniais, eilėmis, mar
gumynais ir tt.

Jame telpa raštai žymių lite
ratų gerb. kun. Prof. Bučio, 
kun. K. Urbonavičiaus, Pr. Ši- 
vicko medicinos studento ir 
kitų.

LDS. kuopos turėtų užsisa
kyti pardavinėjimui, nes jų 
žmonės reikalaus, taip kaip 
cukraus dabar reikalauja Par
siduos po 25c. Kuopoms, ku
rios užsisakys nemažiaus kaip 
25 egz., duosime gerą nuolaidą. 
Siųskite užsakymus dabar — 
tuojaus.

“Darbininkas,”
244 W. Broadvay,

So. Boston, Mass.

J



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

Ne, tam atvykot jūs sveteliai
Iš nuteriotos Lietuvos,
Tik tam, kad aiškiai perstatyti 
Tikriausį stovį Lietuvos.

“DARBININKAS” 
(The Wobkeb9 

The Lithuanlan tri-weekly paper. 
Pnblished every Tuesday, Thursday, 
kd Saturday by St. Josep/i’t Lithitan- 
■ Jl.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:

Yearly.............................................. $3.00
Boston and suburbs.............................$4.00
Foreign countries yearly................ $4.25

Svečiai! Svečiai!
U. Gudienė.

Sveiki, pirmieji delegatai 
Nepriguhningos Lietuvos. 
Valdžios siųsti jūs čion atvykot 
Su reikalais brangios tautos.

PAŽVELGUS ATGAL IR 
PRIEKIN.

Dabar, atvykus Lietuvos 
Valstybės delegatams Ame
rikon, darbas dėl Lietuvos 
pereina jų rankosna. Jei 
prie šios progos norėtume 
daryti “rokundų sumne- 
nės” iš praeito mūsų veiki
mo, tai neturėtume daug 
kuo pasigirti, -nebent bar
nių, nesutikimų ir ginčų 
gausumu. Gyvename laisvo
je šalyje, kur tolerancija 
stovi augščiau, negu bile ko
kioj kitoj šalyje. Gyvenda
mi ir veikdami tokioje šaly
je, nepersiėmėme ta gera 
dorybe. Turėjome progų 
parodyti savo organizaty- 
vius gabumus, bet organiza- 
tyviame darbe nepasižymė
jome. Visu karės metu ir 
dabar uždarbiai buvo geri, 
bet Lietuvai gintis nuo bado 
prigelbėjome trupiniais, o 
jos kovoje už neprigulmybę 
grašiais.

Nepasisekimuose, nepa- 
laimuose priimta kaltinti 
aplinkybes. Bet Amerikos 
lietuviai abelnai imant ma
žai dėl Lietuvos atliko ne dėl 
aplinkybių blogumo. Čia jau 
patiems reikia muštis į kru
tinę.

Nusiminti dėl šito anaip-] 
tol nereikia. Lietuvos byla 
nepralošta. Viskas dar te-] 
bėra prieš akis. Amerikos 
lietuviai savo vardų dar ga
li išgelbėti.

Štai dabar esame šaukia
mi bendran darban. Tai pa
skutiniai, generolus mūsų 
kvotimai. Ar juosius išlai
kysime? Nuo mūsų tų kvo
timų išlaikymo priklauso 
greitas užtikrinimas Lietu
vai neprigulmybės ir viduri
nes ramybės. Kų turime da
lyti aišku iš atsišaukimo, e- 
sančio ant pirmo puslapio.

Sustiprinę dvasių ir pakė
lę ūpų linksmiausia metų 
švente, Kalėdomis, drąsiai 
žiūrėkime nriekin. Ryžki- 
■riesi atlikti vienų prakil
niausių, krikščioniškų dar
bų—pagelbėti tautai, savo 
tautai, numesti svetimų, iš
naudojimo, vergavimo jun
gų ir užgyventi savitai.

s

APIE LIETUVOS MISI
JĄ.

Boston Herald subatos lai-j 
doje turėjo ilgų koresponden
cijų iš New Yorko su dideliu 
antgalviu: “Uthuanians seek 
$100.000.000 Loan.” Minima 
apie atvykimų Lietuvos Vals
tybės misijos ir jos pienus. Vi
leišis nurodė Lietuvos rekon
strukcijos reikalus, o Žadeikis 
pasakė, jog su Kolčaku, Dėm
imu ir Judeniču jau esu “fi- 
nhhed and done for.” Gi iš 
antros pusės bolševikai stiprė
ja ir jų disciplina gerėja.

CHICAGO, ILL.
Gruodžio 14 d. L. Vyčiu 4-ta 

kp. statė scenoje veikalą “Sibyro 
Žvaigždė.” Veikalas perstato kaip 
caro tarnai kankino lietuvius Si- 
Byre išvarytus už tai, kad neiš- 
■žadėjo lietuvystės. Programą 
Spitdė 36 kp- L. Vyčiai. Gerai 
atliko savo roles, gi p-ni Z. Saka- 
bnskienė Patrov generolo duktė 
sužavėjo klausytojus.

Publikos netilpo į svetainę.
P. V.

Jūs nebijojot nei kelionės, 
Giliųjų jūrių, nei audrų 
Perimti tautiškos malonės 
Pilni jūs, siekių prakilnių.

Ko jūs atvykot čion šiandienų? 
Ar tik pasaulio pamatyt?
Gal paregėti laisvės šalį, 
Gal savo laimę pasakyt.

Tik tam, kad brolių ir sesučių 
Akis į akį pamatyt.
Karšta kalba bei gyvu žodžiu 
Pilnoji tiesa pasakyt.

Ar liksim kurčiais, amerikiečiai,
Ant šito balso Lietuvos,
Ar mes nepulsim urmu gelbėt 
Audroj jau žūstančios tautos.

Ar mes nukreipsme ausis savo, 
Kad jųjų žodžių negirdėt, 
Akis užmerkę gal stovėsim, 
Idant jų veido neregėt.

Ne, taip negalim. Laikas bėga, 
Nepražiopsokime progos, 
Pakol nevėlu, visi bėgkim 
Sušelpti savo Lietuvos.

Mes čion laimingi, bet-gi broliai 
Ten kaujas, rodos milžinai,
Ar ten jiems nieko nestokuoja? 
Sakykie mielas, gal žinai?

z;

Jie galvas guldo, lieja kraujų,
Kas dienų kova yr’ arši, 
Vienok atminimu, mes tautiečiai, 
Kad žmonės jie, kaip mes visi.
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Jiems reikia batų, reikia maisto, 
Jiems reik aprėdalo ir ginklų. 
Iš kur to visko jiems paimti, 
Jei nesiranda pinigų?

Z

Ar gali valdžia karę vesti 
Nuogais kareiviais, alkanais? 
Ar ten jie gali priešus šveisti, 
Neturint ginklų, pagaliais?

Nusilps kovojant mūsų broliai 
Jei mes negelbėsim anų,
Jei mes nuogvstę nepridengsim, 
Nepapenėsim alkanų.

•V

Jei mes šiandienų atsakysim, 
Sesuo ir broli, ar žinai — 
Laisvos tėvynės nematysim, 
Tėvynė žūsta amžinai.

Maloniu veidu mes sutikim 
Svečius iš mūsų Lietuvos
Ir pilnas rankas jiems ištieskim, 
Padengknn reikalus tautos.

Nes paskutinę valandėlę 
Pradėjo sukt’ jai laikrodžiai;
Jeigu išmuštų laisvei mirtį, 
Kaip tad mes jausim’s Lietuviai?

Dr. Virchow, protestonas ir garsus Vokietijos mokslo vy
ras tyrinėjo Vokietijos didžiuosius hospitalius ir susekė, jog 
500 hospitalią įsteigė Kataliką Bažnyčia. Pripažino, jog da
bartiniams miestą hospitaliams pradžių davė popežius ir pir
mas miestavas hospitalis buvo įsteigtas Ryme. Po to sulyg 
popežiaus patarimo vyskupai pradėjo įsteigti savo apygar
dose.

Šv. Petro bazilika Romoj buvo budavojama per 350 me
tą. Per tų laikų popežiavo 43 popežiai.

Seniems žmonėms limpamos ligos ne taip pavojingos. 
Seniems reikia tik saugotis slogų ir plaučių uždegimo.

Dramblys miega tik 5 valandas paroj.
Naminio arklio vidutiniškas amžius yra 25 metai. Giri

nių arklių vidutiniškas amžius yra 38 metų.
Laplandijoj vyrai ir‘moterys rėdosi vienokiai. Vyrų ir 

moterų drabužiai niekuo nesiskiria.
Australijoj šunes neloja ir bitės yra be gylio.

X

ŽIEMA.
Vėjas skaudus sukuriuoja, 
Medžiai gailyvai dejuoja, 
Tarsi, verkia ko užgauti, 
Ar privengia būt išrauti... 
Paukščiai į pastogę lenda, 
Būk sunkiausią mato gandų. 
Žmonės, grinčiose susėję, 
Klausos įniršusį vėjų.
Šaltis, per plyšiukus lando; 
Jau ir langai šarmot bando. 
Tamsūs debesiai užėjo.
Jau ir sniegas byri pradėjo. 
Būk, kas naujo pasidarė... 
Žiemos durys atsidarė.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE.

KUN. H. J. VAIČIŪNAS.
Antri metai (nuo kovo 10 d., 1918 m.) pasekmingai kle

bonauja Šv. Antano parapijoje, Cicero, III. Prie jo parapija 
auga ir bujoja kaip dvasiniai taip ir materijaliai. Savo darb
štumu ir pasišventimu dėl parapijos užsipelnė jos meilę ir jų 
prie savęs tvirtai pririšo. Jis turi gerų iškalbų ir gabumų ragi
nime aukauti dėl Lietuvos gyvų ir kitokių prakilnių reikalų. 
Taip-pat patsai duosniai aukauja.

Jis vra L. D. S. 49-tos (vietinės) kuopos dvasišku vadovu. 
Pilnai rūpinasi jos gerove ir augimu. Daugiausiai per jo pa
stangas tapo įsteigta Darbininkų Užeiga, 1447 So. 50-th Avė., 
kuri yra kaipo centras kolonijos veikimo. Veikiman dėl dar
bininkų labo visų širdį yra įdėjęs. Su jo tolesniu pasidarba
vimu tikimasi kad šios kolonijos darbininkų susipratimas pa
sieks aukščiausio galimo laipsnio. Darbininkas.
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R. Kr. skyrių, kuris veikia gana 
rimtai. Kaslink moterų ir jauni
mo tai visiškai nieko nebuvo jų 
varde. Apie 4 mėnesiai atgal 
vietos lietuviai susilaukė -naujo 
klebono kun. A. Daugio ir dabar, 
kaip girdėjau, tai su kleb. pagel- 
ba Milwaukiečiai pradėjo judin- 
ties. Ir taip apie pora mėnesių 
atgal, kleb. suorganizavo R. K 
Dailės Ratelį, kurios tikslas la- 
vinties dailės srityje. Valdyba iš
rinkta iš sekančių ypatų: Pirm. 
O. A. Nevuliutė, pagelb. P. Svirs
kis, rašt. J. Bareišis, ižd. P. Kar
kimas. Buvo dar užmanyta suor
ganizuoti L. D. S. kuopa. Turi
me viltį, kad greitu laiku kata
likai pilnai susipras ir sumanymas 
įvyks.

Pereitame susirinkime L. R. Kr. 
Šv. Kazimiero dr-jos atstovai at
nešė auką $50.00 dėl Lietuvos. 
Už L. R. Kr. surengtą pramogą 
komisija pridavė $33.55. Pasiųs
ta į Centrą $176.45. Laike skyr. 
susirinkimo V. Geneauskas paau
kavo sidabrinį laikrodėlį vertės 
$6.00, kurį manoma išleisti ant 
išlaimėjimo. Lėšoms padengti at- 
spauzdinimui tikietų J. Jasulevi- 
čius, J. Bareičis aukavo po $1.00 
ir P. Žilius 50c.

Buvo svarstoma apie drabužių Į mo. 
rinkimą, kas visų pageidaujama, *

DETROIT, MTCH.
Gražiai pavyko. Šv. Jurgio 

parapijoj misijos užsibaigė 
gruodžio 16 dienų, utarninko 
vakare. Kasdienę rytais ir va
karais buvo laikomos pamal
dos. Labai daug lietuvią at
liko išpažintį. Misijonierius 
kun. M. Urbonas, Du Bois lie
tuvią parapijos klebonas savo 
gražiais ir turiningais pamok
slais atgaivino Detroito lietu
vią dvasią. Džiaugiasi dabar 
visi laimingai misijas perlei- 
dę. Reikia pažymėti, kad De
troite pirmą syk misijos buvo 
laikomos ir žmonių misiją lai
ke buvo pilna bažnyčia.

Susidarė Spaudos Draugija. 
Nedėlioję, gruodžio 14 dienų 
pobažnytinėje svetainėje susi
tvėrė Spaudos Draugijos kuo
pa. Klebonui, kun. F. Keme
šiui paaiškinus spaudos svar
bų ir nurodžius reikalų platin
ti gerų ir dorų spaudų, prie 
naujos kuopos prisirašė apie 
15 narių. Išrinkta kuopos val
dyba.

Suareštavo. 6 lietuvius čia 
suareštavo už tinginiavimų 
gruodžio 15 d. Jie sau pragy
venimų darė kazyruodami. Po
licija juos visus patupdė šalto- 
jon.

Mūsą Vyčiai. Vyčių vieti
nės kuopos paskutiniame susi
rinkime buvo išduotas rapor-! 
tas iš Vyčių pasidarbavimo šv. 
Jurgio parapijos bazaro laike. 
Pasirodė, kad Vyčiai turėjo 
ineigų $1108.00 su centais. 
Gražus tai pelnas parapijai ir 
reikia iš mūsų vyčių darbštu
mo tikrai pasidžiaugti.

Skaptukas.

MILWAUKEE. WIS.
Kadangi iš šio miesto jokių ži

nelių nesimato laikraščiuose, ta: 
gali manyti kad čia nėra lietuvių 
arba jei yra, tai nieko neveikia 
Kiek teko patirti, tai Milvau- 
kiečiai nemėgsta apie save daug 
kalbėti, nors kartais ir labai pra
kilnius darbus atlieka. Reikia 
teisybę pasakyti, kati vietos lietu
viai yra labai mažai organizuoti. 
Cionais randasi tik L. R. Kr. Rė
mėją skyrius, choras kaipo dr- 
jėjė ir dvi pašei pinės dr-jos. Pir- 
miaus gyvavo ir Tautos Fondo 
skyrius, bet kadangi nariai susi
dėjo iš kataliką ir tautininkų ir 
kad tautininkai neu įsitikėdami 
kataliką fondni. norėta visus pi
nigus tiesiog siųsti į Lietuvą, bet 
kiti buvo priešingi tam, iš tos 
priežasties Tautos Fondas nustojo 
veikęs o jo nariai persikėlė į L.

nors Miiwaukiečiai labai pasiliko 
užpakalyje kitą koloniją rinkime 
drabužių, bet geriaus vėliaus, ne
gu niekad. Kitas projektas, kad 
daugiau pinigų surinkus dėl Lie
tuvos pavargėlių, tai kad pada
rius kontraktą su judamųjų pa
veikslų teatrų savininkais, kad 
už išparduotus tikietus L. R. Kr. 
Rėmėjai gautų pusę pinigų. Pa
sidarbavus p-nei Judišinienei ir 
p-lei O. A. Nevuliutei kontraktai 
padaryti su dviem teatrais. Pusė 
pelno už išparduotus tikietus eis 
L. R. Kr. Tikietų atspauzdinta 
gana daug ir dabar L. R. Kr. Rė
mėjai deda visas pastangas juos 
išparduoti- R. K. Dailės Ratelis 
užbaigė Šv. Gabrielio parapijos 
bazarą su labai Įvairiu programų, 
kuris susidėjo iš dainų, prakalbą, 
drilią, veikalėlio, artistiškų šo
kių, eilių ir dialogą. P-lės V. 
Radzviliutė ir Valentukė tai tik
rai galima buvo pavadinti progra- 
mo žvaigždėms, kurios tikrai ar
tistiškai pašoko, taip-gi atsižymė
jo mažų mergaičių drilius po va
dovyste p-lės R. Genčiauskaitės, 
kuriai ir priklauso garbė. Kalbė
tojai buvo vietos kleb. ir Mikšys, 
Mikšys nors pirmą kartą kalbėjo, 
bet gana gerai. Kleb. prakalbos 
paprastai visuomenei patikdavo ir 
patinka, tik išskiriant mūsų, eie- 
likučius.

i

Vilija.

WORCESTER, MASS.
Pranešimas A.L.R-K. Mot. Są-gos

N. A. Apskr. kp.

Gerbiamos Sąjungietės, arti
nasi laikas 4 metinio suvažiavimo, 
kuris įvyks 25 d. sausio, 1920 m., 
New Haven, Conn. Prasidės 1 
vai. po pietų. Todėl kuopos kvie
čiamos Siųsti k odau ginusia dele
gačių su gerais ir naudingais su
manymais dėl naudos mūsų bran
gios organizacijos.

Delegates galima rinkti nuo 20 
narių vieną. Kuopos negalėda
mos siųsti delegatės, lai prisiun
čia savo įnešimus raštu ir sykiu 
raportą iš kuopos veikimo, kurio 
bus pareikalauta suvažiavime pa
gal nutarimą 3-čio suvažiavimo. 
Kuopos, kurios dar nepriguli prie 
Apskr., kviečiamos prisidėti. Taip
gi kuopos kviečiamos užsimokėti 
metinę duoklę į Apskr- iždą.

N. A. Apskr.-Pirm.
0. Sidabrienė.

LAWRENCE, MASS-
Moterą Sąjungos kp. 

speciališką susirinkimą gruodžio 
17 d. Susirinkimo tikslas buvo 
apie veikalą “Verpėja po Kry
žium,” kurį prižadėjo perstatyti i 
So. Bostono Sąjungietės 4 d. sau
sio. Raportą išdavė Ona Rim- 
kaieiutė,, būk tai apgarsinimai 
padaryti. Narėms pasirodė gana 
aišku, kad vakarėlis įvyks, tuo- 
jaus išrinko vakaro vedėja J. Kri- 
viutę ir visas reikalingas darbis 
ninkes. P. Paplauskienė ir A 
Stravinskienė apsiėmė priimti ir 
pavaišinti svečius pagal ją ištek
lią. Užtikrinu, kad viršminėtas 
vakaras bus pasekmingas, nes pir
mu kartu šios kolonijos moterys 
•rengiasi prie nepaprasto užmany-

laikė

Dainą Mylėtoja.

TAUTOS FONDO 54 SKYRIAUS, WESTFIELD. MASS. VALDYBA 
IR VEIKLESNIEJI NARIAI.

Pirmoj eilėj, viduryj, sėdi kun. K. Vasiliauskas, l>etuv. parapijos klebonas ir 
T. F. skyr. iždininkas. Po jo dešinei—A. Masaitis, pir nin., po kairei—R. N. Bar
sis, vargonininkas, T. F. skyriaus sekr. Aukų tas skyrius surinko apie $2OOO.tO.

LAWRENCE, MABA
L. Vyžių 78 kp. laikė mtoertnį 

susirinkimą gruodžio 7 d. pobaž- 
nytinėj svetainėj. Susirinkimas 
buvo indomus. Teatrališka komi
sija išdavė raportą iš kurio pasi
rodė, kad nemažai pelno įplaukė 
per du vakarėliu, kurie buvo ne- 
persenai. $10.00 paaukavo L. 
R. Kr. skyr., apmokėjo skolą už 
pasiuntimą delegato į praeitą Vy
čių kongresą. Pinigą mažai teli
ko. Sekė komisijos raportas, ku
ri apsiėmė surengti šokius ant 27 
gruodžio. Raportą išdavė gana 
aiškiai Adomas Stravinskas. Ko
misiją dapildė Mar. Getautukė, J- 
Kriviutė, L. Čebatoriutė apsiėmė 
dirbti kiek tik išgalės. Būtą ma
lonu, kad ir apielinkės Vyčiai at
silankyti} ant mūsą šokią. Steng
simės visus užganėdinti.

Dainą Mylėtoja.

N0RW00D, MASS.
Šiuomi pranešu Norwood’o lie

tuvių kataliku visuomenei, kad 
L. Vyčių 27 kp. atidaro savo kny
gyną, kuris nuo senai buvo ruo
šiamas, galutinai yra privestas 
prie pilnos tvarkos ir nutarta lei
sti delei žmonių pasiskaitymo. 
Todėl gerbiamieji, kas tik indo- 
maujate gerais ir naudingais pa
siskaitymais nepraleiskite progos 
ir neaikvokite veltui laiko vaka
rais. Šiame knygyne randasi 
knygą, kas tik kokią pageidauja. 
Nekurias paminėsiu kaip tai: Liet. 
Istorija, kurią kiekvienas lietu
vis privalo žinoti, Geografijos 
vadovėlis, Gamtos Istorija, Bio
logija, Dangaus aukštumas, Apie 
orą, Kudirkos Raštai ir t.t. Ku
rie norėtumėt knygą gauti, kreip
kitės pas A. F. Kavaliauską po 
No. 21 James St. Vakarais 7:30, 
panedėlio, utaminko ir seredos. 
Ratais vakarais nesikreipkite, nes 
busiu užimtas darbo valandomis.

A- F. Kavaliauskas.

Pranešimas Clevelandiečiams.
Jauni vyrai, kurie norite va- 

žiuti j tėvynę, ginti jos rubežių 
nuo imperialistą lenką, vokiečių 
ir Rusijos gaują, stokite į eiles 
Liuosybės Sargą, kurie turi būti 
greitu laiku suorganizuoti. Kurie 
norit prisidėti prie Lietuvos ginė
ju, yra kviečiami atsilankyti į 
Lietuvią Spaudos Bendrovės Raš
tinę ir išpildyti aplikaciją.

Kviečiami be skirtumo pažiūrą 
visi, kurie tik pritaria tam svar
biam darbui. Pageidaujama dau
giausia pamokintą, ir kurie tar
navo Suv. Valstiją kariuomenė.

Tad visi Cleveland’o lietuviai 
be skirtumo pažiūrą stokim į dar
bą ginti tėvynės rubežią.

Kurie norite platesnią infor
maciją, kreipkitės ant šio adreso: 

A. S. Kulbickas,
640 Superior Avė-, 

Cleveland, Ohio.
P. S. Prašom kitą laikraščių 

šią žinutę patalpinti savo skiltyse.

SPEIGAI.
Nuo dienos, kurioj turėjo į- 

vvkti pasaulio pabaiga (gruo
džio 17 d.) Naujojoj Anglijoj 
trenkė smarkūs šalčiai. Žmo
nės turi daug vargo, bet ma
žai paiso, nes sako, srirdi bi 
tik nebuvo svieto pabaigos.



L. D. S. Reikalai

METINIS MITINGAS

Jau gatavas

įetuvon

BOSTON, MASS

o mūsų tautai didelis 
kad mes neturime tos 
Papuolę mūsų našiai-

“KEISTUTIS”

pasiskubinkite užsimokėti 
Ateidami nepamirškite atsi- 
ir naujų narių.

Fin. rašt. A. S. Kulbickas.

Gruodžio 14 d. L. Vyčių 61 kf>. 
statė scenoje “Nastutę” antru 
kartu Paterson’e. Lošėjai savo

P-LĖ S M. IR V. KAZLA1TĖS,NEWARKIETĖS, 
Pasižymėjusios platinime katalikiškos spaudos .ir pri
rašinėjime ' nariu prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos.

PERSIUNTIMĄ JŪS PATYS KONTROLIUOSITE.
Mes išduosime Tamstai čekį kurį Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. 
Su tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisin- 
giausis. Nieks pinigų negalės sulaikyti.
Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu 
paduodant aiškų antrašą to kam norite kad pinigai būtų Lietuvoje išmo
kėti, taip-pat paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia 
extra mokėti. Už kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite mes pasiųsime 
Lietuvon 20 auksinų.

Lietuvių Prekybos
120 TREMONT ST. Room SIS A

CHIOAGO, hl
(Nortk Side)

Gruodžio 14 d. Moterų Są-gos 
4-ta kp. Šv. Mykolo Ar. bažnyti- 
aėje svetainėje surengė vakarą 
Labdaringosios Sąjungos naudai. 
Vaidino vieno veiksmo juokingą 
komediją “Piktoji Gudrybė.” At
vaidino šios ypatos: p-nia O. Va
laitienė, plės M. Bacevičiūtė ir E. 
Martinaitė ir p-nia Pleškaitienė. 
Reikia pažymėti, kad artistės 
savo roles labai gerai atliko, už
tai joms garbė už jųjų gerą prisi
ruošimą.

Po vaidinimui kalbėjo vytis ir 
darbščiausias ideališkų dr-jų vei
kėjas Bacevičius. Jo kalba buvo 
jdomi ir pamokinanti. Jis pir 
miausia savo kalboje apibrėžė M. 
Są-gos tikslą ir kaip yra svarbu 
priklausyti kiekvienai katalikei 
anoterei prie tos organizacijos- Ra
bino, kad vyrai užrašytų savo 
moterims “Moterų Dirvą” kaipo 
Kalėdų dovaną, kurioje ras mo
terys labai daug joms naudingų 

Lpatarimų ir pamokinimų.

B Toliaus kalbėtojas prisiminė a- 
Bie svarbą turėti mums našlaičių 
■r seneliii prieglaudą. Jis aiškiai 
Inurodė kaip ant delno kaip tai 
ryra vargas mūsų seneliams ir na

šlaičiams.
nuostolis, 
Įstaigos.
•čiai j svetimas prieglaudas dings
ta svetimtaučių bangose. Jie jau 
neesti Lietuvos piliečiais ir net 
yra išauklėti jau nekatalikiškoje 
dvasioje. Tai-gi kaipo mums 
krikščionims katalikams yra šven
ta priedermė remti ir prigulėti 
prie tos prakilnios organizacijos, 
kuri rūpinasi našlaičiais ir suvar
gusiais seneliais.

Toliaus kalbėtojas prisiminė a- 
pie L. D. Sąjungą. Jisai apibrie- 
žė svarbą L. Darbininkų Sąjun
gos, kurioje gludi darbininkų lai
minga ateitis. Jis sakė kaip yra 
svarbu susiorganizuoti mūsų dar
bininkams j vieną stiprią darbi
ninkų organizaciją, jeigu mes 
norime pasiliuosuoti iš kapitalistų 
jungo. Mums lietuviams darbi
ninkams yra svarbu čia Ameriko
je esantiem^ stipriai susiorgani
zuoti ir prisidėti prie L. Prekybos 
Bendrovės, jeigu mes norime 
parųažiavę į Lietuvą paimti pra
monę į savo rankas. Nes, jeigu 
mes lietuviai nepaimsim Lietuvos 
industrijos j savo rankas, tai pa
ims vokiečiai, žydai ar anglai, o 
tuomet mes lietuviai ir vėl busime 
pavergti po svetimu jungu.

Kaip girdėjau, kad p. Bacevi
čius kalbėjęs pirmu kartu, bet 

* patartina, kad jis kalbėtų daž- 

niaus, jo prakalbos atneš didelę 
naudą žmonėms-

Vakare buvęs A. P-us.

28-U GRUODŽIO-DECEMEER, 1919
NEDĖLIOS DIENĄ, 2 V AL. PO PIETŲ

Mieli Draugai Šv. Jurgio Draugystės:— Malonė
kite visi atsilankyti ir savo užtęstas mokestis apsi
mokėti. Nedėlios dieną, tai yra 28 Gruodžio-Dec. 
bus renkama nauja valdyba. Už nepribuvimą ant 
šių minėtų mitingų būsite nubausti.

Per tuos mitingus bus priimami nauji nariai už 
pusę įstojimo. Kam buvo $1.00, tai bus 50 centų. 
Tai draugai nepraleiskite progos prisirašyti.

Kviečia KOMITETAS.

TUCKERMAN HALL,
ARMORY SQUARE, WORCESTER, MASS.

Prasidės 7:30 valandą vakare.
Karai nuo C it y Hali daveža sekanti: Summit, 

Greendale, Salisbury ir Boyton Streets. Išlipti ant Ar- 
morv Square, prie Grove Street. Pasisukti po kairei 
Moterų Kliubo name, prie Musiejaus.

Veikalas “Keistutis” nereikalauja didelės reklamos, jis 
kalba patsai už. save. Kiekvienam lietuviui ir lietuvaitei žino
mas yra Keistutis iš istorijos ir jo darbų.

Rengėjai deda visas pastangas, kad vaidinimas pavyktų 
kuogeriauiai. s

Gerbiamoji viuomenė, kaip vietiniai taip ir iš apylinkių 
kolonijų lietuviai ir lietuvaitės pribūkte į šį teatrą, o užtikri- 
nam, kad būsite užganėdinti. Taip-gi pertraukose griežš kuo- 
puikiausia orkestrą.

TIKIETAI: $1.00, 75c. ir 50c.

roles atliko gerai- Publikos buvo 
pilna svetainė.

Pasibaigus vaidinimui kalbėjo 
Dr. Rutkauskas iš Chicagos. Iš
girdę, kad kalbės Dr. Rutkaus
kas, prisirinko visokio plauko 
žmonių. Pirmiausia kalbėtojas 
kalbėjo apie Lietuvos praeitį ir 
ragino žmones pirkti Lietuvos Bo
nus. Toliau kalbėjo apie auklė
jimą lietuviškos jaunuomenės A- 
merikoj. Nurodinėjo kokią skriau
dą daro tėvai patys sau ir visai 
lietuvių tautai neprižiūrėdami sa
vo vaikų ir paleisdami juos ant 
gatvių be priežiūros, kur išmok
sta vagiliaut ir kitokių nepadoru
mų. Daugumas tėvų pamato klai
dą, tik jau būna pervėlu ją pa
taisyti. ,

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE IŠMOKA LIETUVOJE
100 AUKSINŲ UŽ $5.00,

t. y. 20 auksinų užkiekvieną dolerį.
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuoja 
mas.

CLEVELAND, OHIO,
Nepavyko.

Gruodžio 14 d. LDS. 51 kp. 
rengė prakalbas, bet ant nelai
mės prakalbos nepavyko. Buvo 
pagarsinta kalbėsiąs gerb. kun. 
M. Cibulskis. Susirinkus publika 
laukė nuo paskirto laiko dar va
landą ir pusę o kalbėtojas neatva
žiavo, tuomet komitetas paaiški
no ir pasakė, kad kalbėtojaus dar 
nėra, kurie norite eiti namo, ga
lite atsiimti įžangą, kad nebūtų 
nesm’agumų. Pasakė, kad kalbė
tojo vietą užims iš vietinių- Da
lis publikos ėjo namo. Svetainė
je pasiliko tik keletas, kuriem 
buvo paaiškinta, kad ir vietiniai 
nekalbės, nes jau buvo vėlus lai
kas ir publikos mažai teliko. Be
sirengiant visiems skirstintis, at
važiavo ir kalbėtojas gerb. kun. 
M. Cibulskis. To viso nepasise
kimo kaltė rengėjų, kurie nepra
nešė publikai kokiu laiku pribus 
kalbėtojas, nes kalbėtojas davė 
tėlefoną kada pribus.

Publikos buvo tik 105 ypatos. 
Rengimo komitete buvo A. Kano- 
verskas ir kiti. “Šits atsitikimas 
lai būna gera lekcija ant kito sy- 
kio.

NEWARK, N. J.

LDS. 14 kp. laikė savo mėne
sinį susirinkimą 12 d. gruodžio. 
Susirinkime svarstant darbininkų 
reikalus iš eilės prisėjo svarstyti 
mūs brangios organizacijos reika
lai ir pakėlimas nariams mokesties 
už organą “Darb.” Plačiai ap
kalbėjus dalyką, vienbalsiai pri
pažino reikalą pakelti po 5e. mė
nesyje, nes po daugiau pakeliant 
tai atbaidom narius nuo LDS. or
ganizacijos.

Pirm. Juozas Žemaitis, 
Rašt- Jonas Daukšys.

CLEVELAND, OHIO.

LDS. 51 kp. men. smrinkimas-

LDS. 51 kp. susirinkimas bus 
28 d. gruodžio, nedėlioj tuoj po 
sumai, Gudrich svetainėj, 1420 E. 
ir 31 St. Šiame susirinkime bus 
daug nutarimų, be to bus renka
ma valdyba 1920 metams. Yra 
kviečiami visi nariai pribūti ir 
užsimokėti užvilktas mėn. dukles. 
Šiame susirinkime bus priimamos 
mokestys ir į Streikierių fondą. 
Visi 
25c. 
vesti

HUDSON, MASS.

LDS. 56 kp. laikė metinį susi
rinkimą 13 d. gruodio parap. mo
kyklos svetainėj. Susirinkimas 
buvo šauktas per atvirutes, bet 
narių mažai teatsilankė, tas paro
do mūsų daugelio narių nesusi
pratimą. Perskaitytas iš praeito 
susirinkimo protokolas, kuris ta
po priimtas. Prisirašė du nauji 
nariai: B. Morkūnas ir F. Dovai- 
nis. Išdavė raportus valdyba iš 
praeitų metų veikimo. Raportai 
priimti. Kp. pirm- J. Palaima iš
važiavo iš Hudson’o, jisai daug 
yra pasidarbavęs dėl L.D.S. Ba
liaus komisija išdavė raportą, ku
ris buvo priimtas. Antrą balių 
nutarta surengti po Kalėdų 3 d. 
sausio. Skaitytas laiškas iš Cen
tro kas link pakėlimo mėnesinių 
už organą “Darbininką.” Nutar
ta pakelti iki 30c. į mėn.

Sekė rinkimas naujos valdybos 
1920 metams. Pirm. Martynas 
Bielickas, pagelb. A. Bužauskas, 
prot. rašt- M. Pauplis, fin. rašt. 
Ant. Sidlevičius, ižd. Petras Sto
nis, ižd. globėjai K. Staniunas, 
kiti liko tie patys.

Kp. rašt. M. Pauplis.

REIKALINGI AGENTAI
Atsišaukite į “Darbininko 

Administraciją tuojaus.

Lietuvių Darbininkų Kalendorius 
Užsisakykite.

CAMBRIDGE, MASS.

Indomios prakalbos.
♦

Gruodžio 14 d. vakare įvyko 
LDS. 8-tos kp. prakalbos. Pirm. 
A. Vaisiauskas pasakęs kelius žo
džius apie vakaro tvarką, persta
tė kalbėti “Darb.” redaktorių Pr- 
Gudą. Kalbėtojas nors trumpa, 
bet rimta kalba pasakė daug įvai
rių dalykų. Antras kalbėjo “Dar
bininko” Adm. A. Kneižis apie 
pakėlimą prenumeratos už “Dar
bininką” ir tam panašiai- Ant 
galo dar vienas kalbėjo, tai sve
čias iš Worcester’io K. Jonaitis.

Tą vakarą parduota daug lite
ratūros, kaip tai atviručių, laik
raščių iš Lietuvos, iš pat Kauno 
ir įvairių knygų. Tiktai gaila 
kad publikos mažai tebuvo. Dau
gumas nežinojo, kad bus prakal
bos, bet nepaisant nieko tie, ku
rie buvo išsinešė gerus įspūdžius.

Vargdienis.



PAIEŠKOJIMAI IR
MARGUMYNAI REIKALAVIMAI.

.50c.
$1.00

Už vieną sykį
Už tris sykius

KELETAS NUOMONIŲ GARSIŲJŲ VYRŲ APIE 
TARPTAUTINU KALBĄ — ESPERANTO.

ŽYDŲ MESIJUS.

I

t

LABAI KEISTAS.
(Dialogas)

(Susitikus gatvėje)
JURGIS. A... kaip džiaugiuosi tavę čion susitikęs.
STASYS. Kas-gi per džiaugsmas? Kas taip tau nutiko? 
JURGIS. Matyk. Tavę vis norėjau kur susirasti, ir čion 

netikėtai susitikau. Ar-gi nedžiaugsmas.
STASYS. Esu labai pasiganėdinęs iš to, kad manę susiti

kęs džiaugiesi. Ką-gi sveikas man taip svarbaus sa
kysi?

JURGIS. Broliuk, prašysiu kad man atiduotum tuos tris do
lerius, ką aure pasiskolinai.

STASYS. Tai tu tik iš šito džiaugiesi, kad aš tau atiduočia 
tris dolerius.

JURGIS. Taip. Juk nėr linksmesnio daikto, kaip kad susi
tikti savo skolininką.

STASYS. O man kaip tik priešingai. Aš labiau pasiganėdi- 
nu kuomet savo skolininkų niekad nesusitinku.

JURGIS. Na, ale vis reikalu yra atsiteisti. Juk ir patarlė 
sako: “Skola ne popa, neužgis pati.” Jau ilgas 
laikas praėjo nuo pasiskolinimo, reikalas sugrąžin- truputį švaresnis kaip kad ki
ti.

Tik tu ir keistas žmogus Jurgi esi.
Kaip keistas?..
Va, labai keistas. Prisimink šitą sau.
Ką-gi turiu prisiminti? Baigk savo tuos išvadžio

jimus, o sugrąžink man tris -dolerius.
STASYS. Tik nesikarščiuok taip daug, o duok man pasi

aiškinti.
JURGIS. Aiškinkis greičiau, nes aš neturiu laiko.
STASYS. Suspėsi. Juk kulnys nesvvla. Man reik pasiaiš

kinti tikrai... Tris dolerius sugrąžinti taip grei
tu laiku, tai reikia gero apsimąstymo.

JURGIS. Ką-gi tu čia plepi. Kokio čia reikia apsimąsty
mo?. . Juk aš tik savo pinigų prašau; tų, kuriuos 
tau aure paskolinau.

STASYS. Bet...
JURGIS. Ką-gi čia, bet... Duok šią, ir tiek. 
STASYS. Taip, lengva pasakyti: Duok šią ir tiek.
JURGIS. Aš tau skolindamas nesidaviau tiek prašyti... Pa

prašei, išėmiau, padaviau ant greitosios.
STASYS. Bet atsimink Jurgi...
JURGIS. Ką-gi turiu aš atsiminti, juk tu ir pats žinai, 

kad nuo manęs tris dolerius skolinai.
STASYS. Ne nuo tavęs vieno toki atsitikimai. Aš esu ir 

nuo kitų pasiskolinęs po daugiau; kaip nuo neku
riu, turiu po šimtą dolerių, o dar jiems nei vienam 
neatidaviau, o tu apie tuos tris dolerius taip daug 
karščiuojiesi. Jeigu ir prapultų, tai vis-gi ne šim
to dolerių vertės. Kaip turėsiu, atiduosiu, o kaip 
ne, turės ir taip pereiti. Trįs doleriai, tai mažmo
žis, juk tu dėl jų nepavargsi. (Išeina).

JURGIS (vienas). Va, kokia šioje gadynėje teisybė. Kaip 
duodi, paskolini, tai labai geras; bet paprašyk at
gal, tai tau visokias nesąmones perstato, ir pasilie
ki jam didžiausiu priešu. (Išeina).

(Uždanga)

Jau senas laikas, kada ši
tas atsitikimas buvo, bet kad 
gana įdomus ir juokingas, gal 
bus nudingja. jį užbriežti mūsų 
juokų skyriuje, ir palaikyti il
gesniam laikui kaipo šposų is
torijos medegą.

Raseinių mieste kitados gy
veno visiems žinomas kurpius 
(šiaučius) žydas Joškis.

Joškis gerai dirbo batus ir 
savo darbu buvo pagarsėjęs, 
bet kaipo miestelėnas mėgo ir 
prie pasilinksminimo vakaro 
valandas praleisti. Gana bnvo 
mandagus, mokėjo gražaus ap
siėjimo ir kitokių ypatybių : 
jam nestokavo. Jis jau buvo ;

STASYS. 
JUBGIS. 
STASYS. 
JURGIS.

NESULAIKOMAS DALYKAS.
Vištyčio lydąs Apkis labai nuliūdo, kartu jo visa šer
ia, mat jo|vienturtis sūnus apsikrikštijo ir perėjo į kata-myna.

likų tikėjimą. Vaikščioja po laukus, po miesto gatves, tar
si ieškodamas sau susiraminimo. Ir kaip kartas susitinka sa
vo mylimą draugą Šmuilą ir savo nuliūdimą jam perstato, ir 
klausėsi patarimo.

Šmuila, tokiuos atsitikimuos ir nebuvo gabus, kad duo
ti gerą patarimą, bet siuntė eiti pas rabiną; ką jis patar
tų.

Eina pas rabiną ir perstato visą dalyką:
— Rebe, ką aš galiu daryt, kad mano vienturtis sūnus 

apsikrikštijo T
— Nieko aš tame negaliu prigelbėti. — Atsako rabinas. 

— Aš pats taip-gi turėjau sūnų, taip-pat ir anas apsikrikšti
jo.

— Kaip tai. Rebė.A Tu ir turėjai sūnų, ir jis apsikrik- 
štinoY.. Kaip tai galėjo būti?..

Apkis su nusistebėjimu žiūrėjo į rabiną, ir sako:
— Reba, tu visuomet per naktis kalbi su patim Dievu; 

ar neklausei V. Dievo, kokio patarimo, kokios pagelbos ta
me.

— Nu. — Sako rabinas. — Kalbėjau ir klausiau patari
mo, bet kas iš to...

— Nu, ką Dievas sakė? — Paklausė Apkis su žingeidu
mu.

Rabinas toliau kalbėjo:
— V. Dievas pasakė man, kad Jis Pats nieko tame ne

gali patarti, nei sulaikyti, nes Jis Pats tarėjo Vienatinį Sū
nų, ir Jo Sūnus apsikrikštijo.

Apkis išgirdęs tokius žodžius rabino, nusiramino, ir ė- 
jo linksmesnis namon.

PASTABOS.

Tobokių nosių šnervės kad būtų augštyn užverstos, tai 
supylus taboka neišbyrėtų.

Kiekvienas, kuris jaučiasi kad tuoj supyks, tuo laiku, 
kad bėgtų tuoj šaltan vandenyje nusimaudyti.

Kuris nori valgyti ir nei truputį negali pakentėti, tokiam 
būtų patartina, kad trupinių kišeninį nešiotųsi, ir norint nors 
truputį užkąstų.

Kuris turtingas ir jaučiasi, kad jam dar negana; geriau 
jam būtų, kad jis artintūsi prie amžinatvės.

Kuris keikia, ir negražiais žodžiais pliovoja, būtų jam 
geriau, kad jis nors moliu savo burną užsilipytų.

ti miesto žydai ir dažnai susi- 
• durdavo su miesto augščiau iš

silavinusiais žmonėmis. Još- 
kis buvo dar nevedęs.

Joškaus amatas nors buvo 
nepuikus, bet jo mandagumas 
jį pakėlė ir pertai savo vardą 
didesniam laipsnį įgavo.

Joškus iš teisybės sumanė 
apsivesti, bet žemesnio sky
riaus žydžiukių jis nemylėjo, 
jam atrodė jos perprastos.

Miesto, viršiausio žydų ra
bino augo vienturtė, gerai iš
lavinta duktė Sorkė. Joškus 
ant jos buvo akys iš senai nu
kreiptos, bet kad jis neturtin
gas, žemo gimimo, permatė, 
kad Sorkės tėvas už jo neleis 
savo dukterei tekėti. Bet Još
kus jieškojo visokių būdų, kad 
nors kaip su Sorke susipažinti 
ir nors iš toli šiokį tokį drau
giškumą užvesti. Jam pasise
kė.

Ilgainiui, laikui slenkant, 
Joškis jau labai gerai su Sor
ke susipažino ir nuo Sorkės į- 
tekmę įgavo, kad Sorkė jau 
drįsdavo bent kada su Joškiu 
susitikus gatve pavaikščioti.

Tęsėsi taip tie geri santikiai 
kokią pusę metų.

Kad štai, mieste pasigirdo 
kalbos, kad Sorkei kas tokio 
negero laukiama, ir už savo 
prasikaltimą bus nužudyta — 
paskandyta, ar kaip kitaip nu
bausta. Mat, už tokius prasi
kaltimus, žydų “talmudo” į- 
statymas taip reikalauja. Ra
binui, jos tėvui, nors gana 
gailėjo vienturtės dukters, bet 
negalėjo prieštarauti “talmu
do” įstatymui, ir pat ta iš
tarme turėjo savo dukterį teis
ti. Laukė visas miestas gan
do, kada rabino duktė bus 
nuteista.

Joškiui buvo nemaloni ta 
naujiena; jis tik viens žinojo 
Sorkės prasikaltimą, nes buvo 
jos dalininku; sumanė jieško- 
ti visokių būdų, kad savo my
limą Sorkę nuo pražūties išgel
bėti'.

Kelias dienas nedirbo, o tik 
pašventė laiką pagalvoti, kaip 
Sorkę išgelbėti.

Atėjo jam viena mintis ir 
pradėjo tos minties pasek
mėmis naudotis.

Sykį, apyvakariais apsirė- 
do kiek galėdamas ką įdomiau
siomis drapanomis, išsipaišo 
visokeriopai burną, veidus, 
akis; nusitaikęs, užsilipa ant 
žydų “iškalos-sinagogos,” ir 
pradėjo kaipo pranašas šauk
ti ir aiškintie, kad: Greitai 
užgims žydų laukiamas mesi
jus, iš rabino vienturtės duk
ters Sorkės.

Žydai ir žmonės rinkosi iš 
viso miesto dalių paklausyti 
naujo pranašo kalbos. O Još
kis — pranašu jiems atkarto
jo po kelis kartus tuos atsitiki
mus. Žmonės susirinkę iš to 
šaipėsi, juokavojo; permatė, 
kad tai yra koks nors apgavi
mas, bet žydai gyva širdimi 
klausė ir į tą įtikėjo.

Pribuvo ir miesto valdžia, 
kad tą ant vietos peristikrinti 
ir nuspręsti teisingąją

DARBININKAS

(Dar tuomet Lietuvą valdė ru
sai). Policijos viršininkas pa
klausė Joškaus-pranašo:

— “A kto jevo otec budėt?” 
Kas bus jo tėvu?

— “Joškus sapožnyk.” Još
kus kurpius. — Pranašas atsa
kė.

— “Nu, vsio skončeno.” 
Viskas pabaigta. — Policeiskis 
atsakė.

Žydai sulauks tuoj naujo1 sa
vo mesijaus.

Rabinas pasitardinęs su poli
cija, pradėjo mieste, būk tai 
slapta jieškoti kur gyvena Još
kus kurpius.

Joškus-gi, sugrįžęs namon, 
persirėdęs į savąsias paprastas 
drapanas, pradėjo vėl savo 
darbą; dirba ir tėmija kas nu- 
siduos iš jo pranašavimo.

Ant rytojaus, prieš piet, atei
na prie Joškaus kurpius Rabi- 
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nas, Sorkės tėvas ir keletą si
nagogos posėdžio atstovų ir 
meldžia Joškų, kad jis sutik
tų būti Sorkės vyru ir su ja ap
sivestų, išreikšdami paslaptį 
atsitikimo.

O rabinas Sorkės tėvas, pa
žada Joškui duoti už tai gerą 
atlyginimą, dalį savo turto 
Sorkei į pasogą.

Joškus vos susilaikė iš juo
kų savo gero sumanymo, bet 
stengėsi nuduoti kad nieko a- 
pie tai nežinąs.

Pagaliaus, Joškus viską iš
klausęs, tarsi su didžiausiu nu
sižeminimu sutiko būti Sorkės 
vyru ir su ja apsivesti.

Vestuvės buvo labai iškil
mingos. Sorkės tėvas dėjo vi
sas pastangas, kad būtų kuo- 
puikiausios. Kas tik norėjo iš 
miesto gyventojų, visi valgė, 
gėrė, linksminosi. Žydų si
nagoga buvo ‘ ‘ iliuminuota ’ ’ 
per kelis vakarus. Tai nebu
vo paprastas atsitikimas. Iš 
visko daugiausiai pasinaudojo 
Joškis kurpiąs.

Po vestuvių Sorkės tėvas ap
rašė Joškiui savo dalį turto. O 
Joškus su savo mylimąja Sor
ke pradėjo naują vesti gyveni
mą.

Priėjus laikui, kuomet tu
rėjo gimti žydij laukiamas me
sijas. Sorkė savo Joškų apdo
vanojo duktere ir žydų lauki
mo mesijaus viltis prapuolė, o 
į vietą to, pradėjo kilti tarpe 
žydų abejonės ir Joškaus su jo 
žmona neapkentimas.

Joškus buvo gudrus. Kad 
išvengus tų nesusipratimų tar
pe vietinių žydų, jis persikėlė 
gyventi į Vilnių ir ten užsidėjo 
didelę dirbtuvę batų-kurpių, ir 
nuo žydų pradėjo šalintis.

Atsitiko, kad gavo iš val
džios leidimą, ir dienoje “At
siuntimo Šventosios Dvasios” 
(per Sekmines) Vilniuje, Ber- 
nadinų bažnyčioje toji šeimy
na, visi trys priėmė šv. Sak
ramentą — Krikšto, Sutvirti
nimo ir moterystės patvirtini
mą, iš liuoso savo noro ir per
sitikrinimo.

Šį atsitikimą man papasako
jo A. Tumosa Vilniuje 1895 
metuose. Man beviešint pas 
A. Tumosą, atėjo toji mergi
na Justina duktė Sorkė-M&ri- 
jonos (jos prie šv. krikšto pri
imtas vardas) Justina buvo 
tuomet 15 metų amžiaus, nes 
Joškis-Juozapas ir Sorkė-Ma- 
rijona jau buvo abudu mirę, o 
Justina, jų duktė buvo likusi 
našlaite ir apie ją globojo ko
kia labdaringa draugija, ku
rios buvo vienas iš narių p. A. 
Tumosa. Žinau kad jis ją mo
kino tikėjimo dalykų ir kitų 
privalumų.

LINKSMOS KALĖDOS 
LENKIJAI.«

Kas kas, o lenkai turės lin
ksmas Kalėdas. Jų ministeri
joms persimainius, jų pinigai 
padarė nepaprastą šuolį že
myn. Nesenai jų markė kai
navo pusantro cento, o dabar 
bekainuoja 1.18c. arba už $1.18 
gauni 100 lenkiškų markių.

Tai toks tarptautinės biržos 
•Krismag prezent” Lenkijai, 

kuri apžiojus laiko svetimas 
Žemes. Turbūt nujaučiama, 
kad Lenkija perdaug apžiojus, 
užsprings.

u ..e

Popiežius Pijus X-tas užklaustas, ką jis mano apie tarp
tautinę kalbą — Esperanto atsakė: “Kalba Esperanto turi 
didelę ateitį prieš savę.”

Gi Ispanijos karalius Alfonsas keletą metų atgal pasiun
tė laišką esperantininkų kongresui; tame gi laiške, tarp ko 
kito, parašė taip: “Nerokuokite manę vien tik prieteliu-re- 
mėju tarptautinės kalbos — Esperanto, bet — esperantinin
ku!”

Didysis rusų mintytojas ir rašėjas, Grovas Leonas Tols
tojus apie kalbą Esperanto rašo šiuos žodžius: “Mokinties 
ir platinti tarptautinę kalbą — Esperanto yra krikščionišku 
darbu, — nes per tarptautinę kalbą žmonės įvairių tautų su
eis į brolybę.”

O mūs garsus tėvynainis, kun. pralotas Aleksandras 
Dambrauskas apie Esperanto kalbą rašo taip: “Delei labo 
pažangos ir civilizacijos platinkim tarptautinę kalbą — Espe
ranto visur: susirinkimuose, privatiškuose namuose, salio- 
nuose, važiuojant trūkiais, garlaiviais ir... žodžiu: kur tik 
papuolė —kur atsiranda proga delei to.”

Garsus lenką rašėjas Enrykas Sienkievičia pasakė: “Kas 
nori mokyties svetimas kalbas, lai pirma išmęksta Esperanto 
kalbą — ji yra niekaipo raktas atrakinantis iždą išsimokini
mui svetimų kalbų.”

Gi garsus poeta-dainius ir vertėjas iš sanskritiškos rašlia
vos rašo taip apie Esperanto kalbą: “Klausimas tarptauti
nės kalbos jau išrištas ir yra turtu visos žmonijos. Dakta
ras Zamenhofas sutaisė kalbą kuoatsakančiausią mūs gady
nės reikalavimams. Daktaras Zamenhofas sujungė savo sme- 
genuose troškimus nuo amžii] ir išrišo paslaptį, delei kurio iš
rišimo darbuotasi arti keturių šimtmečių.”

Gi garsus mokslinčius — chemikas, Viliamas Ramsay’is 
rašo: “Chemija, kurios apskričių veikimo'yra visas pasau
lis, turi vartoti tarptautinę kalbą. Jeigu paimsime domon 
visą protišką darbą, kuris atsibūna Rusijoj ir Japonijoj ir tą. 
ką greitoj ateityj inteligentija ir mokslas Kinijos ant tos dir
vos galės nuveikti, tai matomu yra kaip didelius patarnavi
mus gali suteikti Esperanto kalba, paliuosuodama mus nuo 
mokinimosi daugelio kalbų.”

Galima būtų ir šimtus tokių nuomonių garsių vyrų a- 
pie kalbą tarptautinę-Esperanto čia prirašyti, bet, regis, ga
na ir to — tie bus taipo-gi vietos ir kitiems dalykams.

KALĖDŲ LINKSMYBĖ

SVEIKAS JĖZAU MAŽIAUSIS...
Sveikas, Kūdikėli,
Sveikas, Mažuolėli,
Sveikas, Gražuolėli:

Sveik’s dangaus Karaliau. 
Šildo gyvulėliai,
Klaupia piemenėliai,
Gieda aniuolėliai:

Sveik’s dangaus Karaliau. 
Sveikinam Maželį — 
Marijos Sūnelį,
Supdami lopšelį:

Sveik’s dangaus Karaliau. 
Laimįk mūs’ būrelį 
Laimįk mūsų šalį
Mamą ir tėvelį

Sveik’s dangaus Karaliau. 
Duok ramybę, taiką, 
Duok laimingą laiką, 
Priglausk savo vaiką.

Sveik’s dangaus Karaliau. 
Lietuvį kiekvieną
Dabar ir kasdieną 
Maldaujam’ šiandieną

Susimilk ant mūsų! r. v.

Paieškau Mikolo Šidlausko iš 
Linkavos par., Dučių kaimo. Jau 
15 metų kaip pabėgo iš armijos.

Atsišaukite, nes turiu svarbų 
reikalą gavau laišką iš Lietuvos, 
Vaškų par., Atiskų kaimo. 
Vladislovas Slakonis,

36 Washington St., 
Cambridge, Mass.

Paieškau draugo Kazimiero Aukštuo
lio. Paeina iš Kauno gub., Ukmergės 
pav., Balnikę vai., Martnonią sod. Y- 
ra jam atėjęs svarbus laiškas iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti jo paties ar 
kas apie jį žinote man pranešk!t.

RAPOLAS PIROGIS,
364 — 22-nd St, Detroit Mich.

Paieškau brolio Prano Knašo, 
Amerikan išvažiavo 1909. Paeina 
iš Kauno gub., Šiaulių pav-, Pa
pilės vals., Anižlų sodos. Kas 
žinote ar jis pats meldžiu atsišau
kti ant šio adreso:
B. Knašas,

59 Sumner St.,
Quincy,' Mass.

Paieškau savo švogeria Bene
dikto Staponaičio, Kauno rėd., 
Panevėžio par., Plokišio kaimo. 
Pirmiau gyveno Ducktom, Tenn. 
4 metai kaip nieko nežinau apie 
jį. Gavau 3 laiškus nuo jo mo
teries, jinai nori žinot kur jos 
vyras. Pats ar kas žinot mel
džiu pranešti šiuo adresu: 
Valerija Kulbienė,

851 North St.
Rochester, N. Y.

Paieškau brolio Antano Naru- 
šio, Kauno rėd., Jurbarko vals., 
Pažierų kaimo. 4 metai atgal gy
veno Chicago, III. Jis pats arba 
kas žinote meldžiu atsišaukti. Tu
riu svarbų reikalą, gavau laišką 
iš Lietuvos.
Izidorius Narušis,

41 Alder St.,
Waterbury, Conn.

Paieškau brolio Dominiko Jo- 
dzevičiaus taip-gi dėdžių Juozapo 
ir Jono Jodzevičių, Paketurių kai
mo, Kupiškio parap., Kauno rėd. 
Stanislovo ir Jono Vasiliauskų, 
Dičprudžių parap., Kauno rėd.

Mano adresas:
A- Jodzevičius,

Detachement Lituahen Cas
.Tordin Fontaine,

Verdun, Meuse, 
France.

Paieškau brolio Broniaus Lei- 
kausko, Viniaus gub., Trakij 
apsk., Varėnos vals., Mančige- 
res sod. Pirmiau gyveno E. St. 
Louis, III. Jis pats ar kas žino
te apie jį atsišauki t šiuo adresu: 
Leikauskas,

91 Pine St.,
Elizabeth, N. J.

Hudson, Mass. Lietuvių koope
racijos valgomų daiktų krautuvė 
reikalauja vedėjo arba gaspado- 
riaus. Mokestis gera, darbas 
užtikrintas. Malonėkit atsišaukti 
greitai.

Komitetas.
166 Main St.

Hudson, Mass.

REIKALINGA
JAUNA MERGAITE

Mokintis dirbti dideliame offise 
So. Bostone. Kuri mokėtų vartoti 
“typevriter” būtų naudingesnė. 
Rašyk kiek turi metų, ar dabar 
dirbate kur ar ne, ir už kokią 
algą norėtum pradėti dirbti. Ad
resuok:

So. Boston Post Office, Box 12.

Sutaupink pinigus. Tik ką išė
jo iš spaudos nauja knygelė “Da
ktaras Namuose.”

Aprašo visokias vaistiškas žo
les, šaknis, žiedus ir t.t. Nuo 
kokios ligos ir kaip jos yra varto
jamos su lotiniškais už vardiji
mais, taip, kad kiekvienas galės 
nusipirkti bile aptiekoje arba pas 
mane. Be to yra daugelis gerų 
receptų visokių slaptybių ir gerų 
pamokinimų. Kad už vieną re
ceptą daktarui reikėtų mokėti ko
ki $5 00 o čia gausite 350 receptų 
už $1 00.
M. Zukaitis,

451 Hudson Avė., 
Rochester, N. Y.



VAIKŲ RAUDOS
NAUDINGA KNYGA

Lietuva, antra Amerika!
paskutinė,

didelė nuolaida.

Kalėdų Dovanoms

Atmink, Lietuvių Ateitis Lietuvoje.

MAHANOY CITY, PA.
Primicijos.

Gruodžio 21 d., 1919 m. nedė
lioję, Šv. Juozapo Bažnyčioje at
laikė pirmąsias šv. Mišias kun- 
Juozapas A. Karalius.

Į kunigus įšventino Jo Malo
nybė Vyskupas T. J. Sharan, S. 
T. D. Amerikos Katalikų Univer
siteto koplyčioje, Washington, D. 
C. Subatoje gruodžio 20 d., 1919 
metais.

GRAND RAPIDS, MICH.
Kas užsirašys pas mane laik

raštį “Darbininką,” gaus dova 
nų puikų Kalendorių- 
J. F. Mazgelis,

544 Mvrtle St., 
Grand Ripids, Mich.

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

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

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

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

V. Mongirda. 
KAREIVIS TĖVYNEI.

Dėl laisvės Tavo ir sūnų,
Dėl Tavęs, Motina brangioji, 
Pralieti kraują aš žadu, 
Šit vaikas Lietuvos artojo.

O laisve, laisve, tu brangi. 
Degi krūtinėj taip karštai, 
Plačiai Tau skelbiasi garsiai. 
Visur Tu atbalsį randi!..

Dėl Tavęs mirti nebijau, 
Tu būk tik laisva, o Tėvyne, 
Aušra jau teka, — aš matau, 
Brolybės žengia jau gadynė...

Jei mirsiu ant garbės laukų, 
Priglausk, Tu motina širdinga, 
Nesigailėk sūnų aukų, — 
Iš meilės dėl Tavęs jie dingo...

Meiliai priglauski prie krūtinės, 
Palieski mylinčia ranka,
Bučiuok man lūpas 
Mirties juk siaučia jau banga!..

Miškai lai ūžia man Tėvynės, 
Dangaus man ašaros riedės, 
Gėlių vainiką man nupynę, 
Sesutės brangios juk uždės...

Raudos man vėjas Lietuvos, 
Brolių girdėsiu aš dainas, 
Ir lauksiu, trokšiu, aš aušros, 
Kada jie laisve sau suras!..

(“Kariškių Žodis”)

Kartą, Rapeidų Kunkulienė susitikus gatvėje jaunai, dar 
tik apsivedusi'Bukšnį ir paklausė:

— Na, Vincai, kaip jauties apsivedęs; ar būsi laimin
gesnis, negu kad pirma ?..

— Mažai dar ką numanau, bet jau vis galiu spėti, kad 
laimingesnis nebūsiu, negu kad pirma jaunikaudamas. — 
Atsakė Bukšnys.

— Kodėl taip liūdnai sau persistatai apsivedusio gyve
nimą? — Ir vėl paklausė Kunkulienė.

— Nėr iš ko džiaugties.
— Kaip tai ?
— Pirma marškinius dėvėjau tik be sagučių, o dabar gal 

neteksiu nei marškinių...
— Ar-gi?.. Tai didelis skirtumas...
— Taip. Neperskiriamas skirtumas, iki, kol viens, ar 

kits iš mudviejų apleisiva šį pasaulį.
— Kas-gi per priežastis tų nepasekmių?..
— O... tai daug kalbėt, o nėr ką klausyt.
— Na, vis-gi...
— Mudu, abudu, noriva pasirėdyt, gardžiai pavalgyt, 

ir lengvai pagyventi, bet dirbti abudu pritingiva.
— Na, jeigu taip gyvenata, tai beabejonės prieis prie 

to, kad neteksite marškinių. Mėginkitės pratintis prie dar
bo, gal nustumsite tą nelaimę.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
120 Tremont St. - Boston, Mass.

Visos žinios iš Lietuvos praneša, kad ten viskas eina kas diena geryn. Tenai žmonių 
obalsis yra “Lietuva bus antra Amerikd!”

Mes galime ir turime prisidėti prie Lietuvos žmonių, kad jiems palengvinti padarymą iš 
Lietuvos “Antrą Ameriką.”

Lietuvoje visko yra. Yra žalios medžiagos. Yra darbininkų. Yra pasišventimo. Rei
kia tik kapitalo ir prityrimo.

Kapitalo ir prityrimo mes turime. Bet tos spėkos nėra organizuotos.
LIETU V1Ų- PREKYBOS BENDROV Ė organizuoja tas spėkas ir šaukiasi prie Tams

tos, Amerikos Lietuvi ir Lietuvaite. Prisidėk su savo kapitalu. Mums Tamstų prityrimo ir
gi reikia. Bet kapitalas šiuo momentu svarbiausias.

Jūsų kapitalas dirbs dėl Jūsų. Neš jis dividendus kaip jis dabar neša ir taip-gi jis 
dirbs dėl Lietuvos. Tada Lietuvai nereikės pirkti veik viską iš užrubežių. Nereikės Tamstai nei 
kitiems vergauti svetimiems kapitalistams svetimuose pasviečiuose. Lietuvoje duonos, pinigų ir 
darbo bus visiems užtektinai.

Pirkite, kol dar yra proga, kol dar yra laikas Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrus. Še
rai parsiduoda po $5.00.

Pirk dabar. Pirk šiandiena. Pirk už visą savo kapitalą. Jei kas dar neaišku arba dėl 
platesnių informacijų, tai rašyk. Gauk visas informacijas apie šią progą. Tada tą progą iš
naudok.

Pranešimas.
Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 

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

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

OFISAS:
332 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

KLIMATAS IR SVEIKATA.
* Šiame laike daug daktarų 
yra prašoma patarti vietas, ka
me klimatas būtų tinkamiau- 
sis sveikatai, ypatingai tų, ku
rie turi silpnus plaučius. Iš- 
tikrųjų-gi tokie patarimų rei
kalavimai yra pamatuojami 
klaidingai suprastąja klimato 
r,

Senąją nuomonę, link dide
lės klimato intekmės į sveika
tą dabar užima nauja nuomo
nė, kad geras hygieniškas už
silaikymas turi daugiau svar
bos neg klimatas. Mes dabar 
tikime, kad permainų intekmė, 
a r ant gero, ar ant blogo, dau
giau paeina iš permainymo 
gyvenimo vietos, papročiu, 
užsiėmimo, maisto ir sociįalių 
saly.- į, neg iš permainų kli
mato. Joi bus užtektinai su
teikta tyro oro, gero maisto, 
bus nesirūpinama, tiek, kiek 
reikia dirbama, pailsiama, pa
silinksminta, pasimankštinta 
ir išmiegota, daug kūno ar 
proto nesveikumo bus lengvai 
išgydoma.

Tiesa, klimatas turi intek- 
mę dėlto, kad jis paliečia mū
sų kūno patogumus; jis gal 
būti nuobodus, lietingas ir 
nesmagius, arba skaistus, sau
lėtas ir ūpo teikiantis; jis ga
li priversti mums būti per die
ną viduje, arba gali skatinti 
mus praleisti kuodaugiausiai 
laiko atvirame ore. Taip kaip 
nesenai vienas rašytojas yra 
gerai pasakęs: “Klimatas gali 
imti labai svarbią dalį mūsų 
gydymos bėgyje, tečiau kli
matas vienos-ar-kitos apielin- 
kės neturi jokių savotų ypaty
bių, kurios veiktų ypatingai 
prieš kurią nors ligą.

Tuo žvilgsniu bus neprošalį 
patarti tą patį, ką prieš ke
letą metų žymus sveikatos mo
kytojas yra pataręs: “Pasi
vaikščiok po valandėlę atvira
me ore du kartu dienoje; tas 
pridės 10 metų prie tavo am
žiaus. Jei netiki į tai, paban
dyk tą daryti ir pats persitik
rink.”

Svarbi tuo žvilgsniu knygu
tė, turinti daug naudingų pa
tarimų link klimato ir sveika
tos, yra atspausdinta Suvie
nytų Valstijų Viešosios Svei
katos Biuro, Reprint No. 387. 
Ją galima gauti, rašant šiuo 
adresu: U. S. Public Health 
Serviee, Washington, D. C.

PAVEIKSLŲ.
Puikūs paveikslai Pir

mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
12%xl6, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais

“Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS 

D 1 KL E M A T O R I U S.
Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dekla

macijų. Ta knygelė yra pagaminta mūsų scenoms margumy

nus “Vaudeville” rengti. Tinkanti kiekvienoje progoje ir 

kekvienam artistui ir artistei.

Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome. 

Kaina vienos knygelės 30 centų. 

Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.
“DARBININKĄ S,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.



8

r

Pietinėj Rusijoj Denikin visPRANEŠIMAS.VIETINĖS ŽINIOS.
f

mis.
*

EXTRA
VISA EILE VAKARU

MO

ŠV. PETRO LIETUVIU PARAPIJOS NAUDAI.

ATLIKITE REIKALUS 
ANKSTI.
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L. VYČIŲ 17 Kp. VALDYBA, 1919 M.
PIRMOJE EILĖJE SĖDŽIA: iš kairės į dešinę plė M. Žukauskaitė, finansų 

raštininkė; p-lė Z. Gurkliutė, pirmininkė ir Teatrališkos Komisijos narė; gerb. 
kun. K. Urbanavyčius, dvasiškas vadovas; p-lė O. Protašiutė, vice-pirmininkė ir 
Teatrališkos Komisijos narė; p-lė Z. Gedutė, protokolų raštininkė.

ANTROJE EILĖJE STOVI: Iš kairės į dešinę J. Meškauskas, kontrolės ko
misijos narys; P. Rūta, iždininkas;. J. E. Karosas, korespondentas; p-lė S. Motie
jūnaitė, iždo globėja; V. Vaškas, svetys; A. Bendoraitis, Teatrališkos Komisi
jos narys; P. Miliauskas, Teatrališkos Komisijos narys.

Pažymėtina, kad šių metų L. Vyčių Valdyba smarkiai veikė organizacijos ir 
Lietuvos labui. Kuopa pirko Lietuvos Valstybės boną už $100.00 ir nemažai prisi
dėjo aukomis į Tautos Fondą. — Vytė.

Dėl Kalėdų šventės šią sa- neatsilaiko prieš bolševikus, 
vaitę beišeis du numeriu. Se
kantis numeris bus subatinis.

Bolševikai giriasi paėmę Pol- 
tavą, Charkovą ir Kievą.

Kūčių dienoje, seredoje mū
sų ofisas užsidarys nuo 5 vai. 
po pietų. Turintieji kokius

T
X

X-- r---e- _     «♦būtinus reikalus atlikite išauk-1 ♦♦♦ 
sto. |X

______________ iJLi XGruodžio 21 d. bus metinis su- j 
sirinkimas Pil. Blaiv. 49 kp- baž- 
nytinėj svetainėj. Kviečiami vra *♦*

❖ 
t
<♦ 
«£►

visi nariai atsilankyti. Bus ren
kama valdyba 1920 metams.

Susirinkimas prasidės tuoj po *♦< 
pamaldų. Taipgi bus priimami j 
ir nauji nariai. T'

Pirm. P. Grinkaitis.

Didelis Naujų Metų kalendorius su šventė- 
Dykai visiems kurie užeis į mūsų ofisą pa

siimti.

LITHUANIAN AGENCY, '
A. IVAŠKEVIČIAUS Ofisas,

315 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
PIRMOS KLESOS

I
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bonk^M

Valstija

sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu-

• Š'
II .1

ttis

d 1

To 
to

SIRGTI? ŠAUK ŠIANDIE — 
GALIU JUMS PAGELBĖTI.

Visą
DR.

Tel So Bo«ton27O

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima msiialbeti ir littuvistbai 

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Jeigu IklSlol niekas negelbėjo, ateik aS suteiksiu patarimus dy
kai. Tamsta sutaup|si laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu 
až negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai l .

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieėkodami gydyjao pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitą prityrimais.

Jei kenti pilvo, vidurių arba jakną ligoms nežlibčlojlmo, dispep

sijos, rėmus prietvarią etc. Jei turi reumatizmą, sciaticą, skau

dančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus galvoje, inkstą arba 

pūslės skausmus, galvoR sukimą, žalčius galvoje, nosyje arba gerk

lėje, pasitark su manim dykai. Atlik tą darbą i Neatidėk!

jų išradimų, 
darbą gvarantuojame
W. T. REILLY

Ar nenusibodo
sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kronišką, neaiškių ir komplikuotą ligų vyrą ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligą. Kada reikalinga lšeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

Bell Phone niekinant 3995 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofise Valanda*

Nue » rite iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge aa«8iH8P.M.

i ___

geriausiais prietaisais, su nau-

" f

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su

I

Vardas ir pavardė

I

NAUJIENA!

1920

Gatvė ir numeris

Miestas.......................

678 KASHINGTON St, (arti Boylston 8t.) BOSTON, MASS. 
Oftoo vaL: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėliotais nuo 10 A. iki 2 P. M.
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!

!

!

:

iii -

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 
PO GLOBA MOTINOS 8VEN0 

SOUTH BOSTON. MASS 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. T. Aiuieuskienė,
21 Story St.

VTCE-PIRM A. Cyiiuvienė, 
377A Broadway,

FIN. RAST O Kašėčiutė. 
259 Athens Sireei.

PROT. RAŠT M Markuniutt 
12 Larb Str

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

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

Mattapan, Mass. f
J. Pečinkoniutė, 190 Kneelanc 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgir+ien? 

135 C Str.

ŠVENTO JONO EVANNELISTO 
PASALPINES DRAUGUOS 

VALDYBA.
80. BOSTON, M A 88 

PIRM — Mątiejva Stote,
589 B. Seventh St., 

S«. Boston, lis— 
VTCE-PIRM. — Por. Mikatoukat

248 4-tk St, So. B«t«, Man 
I PROT. RAST. — Jai. Soviete*

262 Poarth St., Roma 7. 
n PROT. RAST. — G. Gedminą*

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

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

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

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus ka> 

trečią nedčldienj kiekvieno mėne 
šio 2:00 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekai’ 
tis susirinkimas bus 21 d. 
Gruodžio 1 vai. po pietų.

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

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

rasipirk ant Kalėdų
Mes parduodame Ice-Cream’ą (šalta^ošę) 

plytelėmis dėl susirinkimėlių ir vestuvių. Taip
gi parduodame vaisius, saldainius, cigarus ir ci- 
garetus.

*

CENTRAL SPA,
481 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. S. B. 72149.

Nepamirškite, kad ge- 
♦♦♦ riausia Kalėdų dovana laik- 
t 

t t T T T t t t T

rastis “Darbininkas.” Me
tams $3.00.

l Telephoue S. B. 1429 J., ,

DR. J. G. LANDŽIUS 
SEYMOUR

KALĖDŲ DIEDUKAS KE 
LIAUJA SU DOVANO

MIS Į LIETUVį
Geriausia dovana Jūsų 

giminėms ant Šv. Kalėdų 
ir per visus metus laikraš
tis “Darbininkas.”

Užrašyk jiems dabar.
Metams ... .$4-25.—Pusei metų ... .$2.25. 

Už virš pažymėtą kainą jie gaus visus tris 
numerius.

Tik subatinį numerį metams $2.50. 
Su laikraščiu pasiųsime ant Šv. Kalėdų L. 

D. S. Kalendorių dykai.
Prenumeratą ir pinigus siųskite šiuo ad

resu — v
“DARBININKAS.”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

■* * -k * * *Nuga-Tone
I___________________________
! “DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotinį

FYTRAI VLAD4 JAU
07 .Tefferson St.. Cambride,e. Mass.37 Jefferson St., Cambridge, Mass. 

Taip-gi pas jį galite užsirašyti 
ir atnaujinti laikraštį “Darbinin
ką,” nusipirkti jvairitj dvasiškų 

; ir svietiškų knygų, įduoti visokius 
! spaudos darbus i'* t.t.

I
Į NAUJA KNYGA.
LIETUVIŠKOS NOTOS.

Visiems instrumentams ir 
dainavimui 8 lekcijos notų iš
simokinimui be mokytojo. 
Naujos dainos ant 4 balsų kny
ga $1.50 parduodu už $1.00, 
Kalėdų giesmė ir dainą 25c.

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

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

PIRMAS VAKARAS. 28 Gruodžio, 1919 m. bus statoma 4 veiksmų Dra
mos vaizdelis “VA LKATA.” Suloš gabiausi artistai L. Vyčių 18 Kuopos iš Cam- 
bridge, Mass. Atsibus Šv. Petro Bažnytinėj svetainėj So. Boston Nedėlioj 7 vai. 
vakare. Tas vakaras bus nepaprastai gražus ir įvairus, nes Cambridge’io Vyčiai 
yra vieni iš geriausių artistų apielinkėj. Visi Lietuviai iš So. Bostono ir apielin- 
kių nuoširdžiai kviečiami atsilankyti, o kiekvienas bus pilnai užganėdintas.

ANTRAS VAKARAS įvyks 31 Gruodžio; Naujų Metų sulauktuvėse, taip- 
pat Šv. Petro Bažnytinėj Svetainėj, 7 vai. vak. Tas vakaras susidarys iš žaislų, 
di ai ogi j, monologų, prakalbų, dainų ir muzikos. Bus duodami užkandžiai, saldūs 
gėrimai ir šaltakošė. Bus tai “šurum-burum” tikroje to žodžio prasmėje. Geriau
sia proga jaunimui pasilinksminti. Kviečiame atsilankyti, nes tokio vakaro dar 
nebuvo So. Bostone.

____ —"2J ... ..S  -------------- ■.................. , į_.; ------

TREČIAS VAKARAS, įvyks 1 d. sausio, Naujuose Metuose, taip-pat Ba
žnytinėj šv. Petro svetainėj, tuo pačiu laiku. Bus sulošti dramatiški veikalai: 
“DANGUS BRANGUS” ir “AS NEPAISAU.” Bus ir pamarginimų.

Tai-gi, Gerbiamoji visuomenė So. Bostono ir apielinkių, atsilankykite kuo- 
skaitlingiausiai į tuos vakarus, o mes užtikrinam pilną užganėdinimą. prie to at
liksite gerą darbą, nes sušelpsite parapiją, kuri yra tikra globėja visų katalikiškų 
organizacijų.

Visus tuos vakarus rengia L JEI. K. Moterų Sąjungos 13 kp. ir L. Vyčių 17 
kp., So. Boston.

DR. WM. A. BDRKE
(LIETUVIS)

418 W. Markei St., 
POTTSVTULE, PA. 

Pottsville, Pa.
y«o s «m įo «
mto 1 4M 8 po pintu
mm> 6 <M 8 takore.

Na ir kokia naujiena? Na
gi kas ateis pas Grigą pirkt 
mėsos ir groserio, salyklo ir 
apynių Kalėdoms, tas gaus 
cukraus kiek norės ir naujį 
kalendorį visai dykai ant 
m. Nepamiršk adreso:

K. GRIGAS, 
238 D SL ir kamp. Silver St 

So. Boston, Mate
■

Gydytojas ir Chirurgas
489 Broadway, S. Boston, Mass. 

OFISO smo a ryto, 
VALANDOS: jg

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

[ LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

Tel. So. Boston, 21 
l Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
Nedėliomis 1 ■ 3 P. M.

L

Pasekme po 21 diena 
arba grąžiname jums 
pinigas

L

PADAEA TIRŠTA. RAUDONA KRAU-iA, 

STIPRUS, NUOLATINIUS NEPvVUS. 

TVIRTUS VYRUS IR MOTE P. ES.

Turėdamas su.naikixit? Sveikatą ir Spėka*: ture-, 
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis’ 
imant vaistus de! padidinama veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtos visu žmogau 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu 
išpūtimai, užketėjimas slilves, tulžiais, anem a. kankinimai 
matizmo. skausmai ga’vos, neuralgia. stokas energijos 
jirnas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo 
pajiegos. s\isto vandeaiuoto kraujo ir ne:» •• n «-> 
k r-» ujo.

Kožra »• u no ’r ’»ožna jo veikme remia » a-
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje piką. . 
grotus, š’rdes plakimo, kraujo cirkulavimo. Nūs 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu i ah 
Kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti :š ? 
sveikatą duadančiu sudėtini i vaistu, rekomerni-.iu: 
per garsingus Gydytojus. Yra jie vnatingai mais: 
Fosforą-maistus de! Kraujo ir Ners o.

Nuga-Tone priduoda gyvyoę jakn<>ms, pa 
jog je tuštinase regulariškai. Atvraivin ink 
nuodinies atmatas. Niera dafigiaus ~azu ir si 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Ntiga-Ton 
apetitą, giarą gruomulavima. tvirtus nervus 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir paderins cirku' , r- ■> .
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone .«
vyrus ir sveikesnes ir puikesne-- moteres. X a >• •- 
daromu paprote vaistu. Sudėti jie yra parankie-M .. • 
skonį ir vartuoti gal cm a be jokio nenaranok •»»•<,. ':?■
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA. Pr N..?, ____,__________ ________ ________
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėte pirkti seses bonkutes. arba šesius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa- 
sekmiii, sugražink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

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

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

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 i»o pietą, 
nuo 7 iki 9 vakare.
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Moters ir Vyrai
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i

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

I Valandos
! Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

Dr. J.H. Staknevičius
276 New York Avė., kamp. Tyler St. 

Nevarck, N. J.
Ofiso valandos
»-ii wtt« TELEFONAS aa/ia 
t-3 po RIKTU Market v2uO
•-S VMtanc




