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Vokietijos laivai bombardovo Angliją
Mainieriai pertrauke derybas su kompanijomis. Busiąs streikas.

Ateivybė ir darbai 
po kares.

Iš darbo lauko
(

Dėl europinės karės ateivy- į 
bė į Suvienytas Valstijas di- i 
džiai sumažėjo. Teisybė ir 
grįžimas atgal veik visai sus
tojo, bet visvien ateivių skai
čius šioje šalyje nepasidaugi
na.

Kas bus su ateivy be karei Į 
pasibaigus ?

Įvairių yra nuomonių. Vie
ni tvirtina kai pasidaugys ne
išpasakytai, kiti vėl nurodi
nėja, jog nieko panašaus ne-| 
galės atsitikti.

Pažvelgkim istorijon. 1815 
m., kuomet Europa kratėsi nuo 
Napoleono, kuomet buvo Wa- 
terloo mūšis ir Napoleonas su
tremtas, tai tais metais iš An
glijos į Ameriką pribuvo 1.-

BUSIĄS MAINIERIŲ 
STREIKAS.

Daugiau kaip astuonias sa
vaitės mainierių komitetas ve
dė New Yorke derybas su kie
tųjų anglių kompanijomis. Va
sario 25 d. mainierių komite
tas pertraukė ryšius su kom
panijos atstovais ir daugiau 
nesirinks derėtis.

Ketverge mainierių atsto
vai turės konferenciją ir tar is 
kas toliau daryti.

Mainierių atstovų nuomone 
yra, jog streikas neišvengLi- 
nas.

Kietųjų anglių mainierių y- 
ra 176.000. Iš tų prie unijos 
priguli 125.000.

l

NEPRIPAŽĮSTA UNIJOS.
New Ycrk. — Derybos tarp 

kietųjų angliij kompanijų ir

GAUS DIDESNĘ 
MOKESTĮ.

Bayonne, N. J. — Tide Wa- 
ter Oil kompanija paskelbė, 
jog savo darbininkams pakels 
algas ant 10 nuoš. nuo geg. 1 
d.

200 asmenų./O seXančrais!*lI§i6*ma?1^e”'^ negreit f4§fWro pi r-

m. jau pribuvo 9.000. Gi 1818 
m. jau 12.000. Bet jau 1819 
m. tepribuvo tik 10.000.

Po dabartinės karės visos' 
Europos valstybės bus baisiai 
prasiskolinusios. Tai žinoma 
mokesniai bus dideli, bus tai 
sunki darbininkams našta, di
delė sunkenybė valstiečiams. 
Tai kad išsigelbėti nuo tų sun
kenybių gal būt daugybės 
plauks Amerikon.

Bet iš antros pusės pažvel
gus po karės Europoje bus be
galės darbų, reikės atstatinė
ti išgriautus miestus, išnai- 
kytas dirbtuves. Reikės dau
gybės darbininkų. Todėl ir 
algos galės ten kilti. Beto 
visos valstybės gerai žinos, 
kaip joms reikalingi bus dar
bininkai po karės. Todėl ne
bus dyvų, jei dabar kariau
jančios valstybės uždarys išei- 
vvbei sieną.

Tatai greičiausiai gali atsi
tikti tas, jog po karės žymaus 
ateivių plūdimo Amerikon ne
bus. '.

Dabar Amerikoje darbai 
taip eina gerai, kad retai ka
da yra taip ėję. Nuo-latai 
girdime algų pakėlimą, o tai 
ypač dėlto, kad nėra kompeti- 
cijos tarp darbininkų. Karei 
pasibaigus tūlose dirbtuvėse 
darbai apsistos. Sumažės dar
bai amunicijos dirbtuvėse, su
mažės automobilių dirbtuvėse, Į 
sumažės kaikuriose kitose. Bet Į 
bedarbės metų rodos neturėsi- i 
me. Viena todėl, kari nebus, 
kaip viršuje matėme darbinin
kų užpludimo iš kitur, o ant
ra tai per ilgus metus Ameri- 
rika turės statyti nuteriotai 
Europai įvairiausių reikmenų.

myn. Kompanijos nenori pri
pažinti United Mine AVorkers 
of America. Paskutiniame de
legatė] nuo kompanijų ir nuo 
mainierių posėdyje kalbėta a- 
pie unijų ir kompanijos purto
si ir nenori unijos pripažinti. 
Kompanijos sutinka Įvesti as
tuonių valandų darbo dienų, ir 
sutinka žymiai pakelti algas, 
bet apie unijos pripažinimų 
nenori klausyti.

APMOKĖS GERIAU.
Reading, Pa. — Reading I- 

ron kompanija paskelbė, jog 
visiems savo darbininkams pa
kėlė algas. Iš to pasinaudos 
apie 2.500 darbininkų.

PADIDINO ALGAS.
Fall River. — American 

Print dirbtuvėse pakėlė algas. 
Pakėlė ant 5. 6 nuoš. Pasi
naudos iš to 1.200 darbininkų.

PAKĖLĖ ALGAS.
Philadelphia. Pa. — Rapid 

Transit kompanija paskelbė, 
jog pakelia algas vienu nuo
šimčiu valandoje savo motor- 
manams ir kunduktoriams. Ta 
kompanija samdo 7.000 darbi
ninkų. Dabar nauji darbinin
kai gaus 26c. balandoje, o iš
dirbusieji 5 metus ir daugiau 
31c.

MIRĖ DIDIS MILUO 
NIEKIUS.

Lezington, Ky. — Mirė mi
lijonierius L. V. Harkness. Jo 
turtai išneša $141.100.000. Di- 
džiumą savo pinigų yra indėjes 
Į U. S. Bteel ir Standard Oil 
kompanijas. • - -vZ • *

Revoliucija
Airijoj.

GAUSI ŽYDŲ AUKA.
Tremont Temple Bextone. 

Mass. žydai turėjo susirinki
mų paminėjimui metinių su
kaktuvių mirties savo poeto 
Isaac Perez. Buvo susirinkę 
apie 2.000 žydų. Buvo renka
mos aukos. Sumesta $1.000 
su viršum ir sumesta dar daug 
žiedų, braslietų ir kitokių 
brangenybių nukentėjusiems 
dėl karės žydams.

KIEK FRANCŪZŲ ARMIJOJ 
AUTOMOBILIŲ.

Francija karės lauke įvai
rios rūšies automobilių turi 
60.000. Ji] vertė siekia 60 mi
lijonų dolerių.

UŽPUOLIMAS ANT 
ANGLIJOS.

Vokietijos eskadra praslin
ko pro Angliojs patrulinius 
laivus, perplaukė per Šiauri
nę jurę ir užatakavo Anglijos 
pakraštį. Atakavo Lowestoft 
miestų. Mieste užmušė pen
kis žmones. Kitokių nuosto
lių nedaug tepadarė. Ant 
užpuolikų tuoj puolė Anglijos 
laivai. Ištiko smarkus susi
šaudymas, kurs tęsėsi apie 20 
minutų. Keletas šūvių patai
kė Į Anglijos laivus. Ar pa
taikė anglai tai nežinia.

Prieš jūrės laivyno užpuoli
mų buvo vokiečių orinio laivy
no užpuolimas ant Anglijos. 
Penki zeppelinai numetė ant 
Anglijos 70 bombų. Turbūt 
zeppelinai pirmtakavo jūrės 
eskadrai ir pranešė, jog jurėj 
nesimato Anglijos laivų.

ju. Bet Casement paskui pri
sijungė prie airių nacionalistų 
katalikų.

Nuo pat karės pradžios jis 
pasirodė vokiečių šalininku ir 
manė su kitais nacijonaįistais, 
jog dabar yra gera airiams 
proga išgauti daugiau liuosv- 
bės.

Jis 1914 m. važinėjo po A- 
meriką ir rinko aukas. Pas
kui važiavo į Berliną ir ten 
darė sutartis su Vokietijos 
valdžia. Anglijos valdžia ma
tė sau pavojingą paukštį ir jo 
tarnui siūlė $25.000 dovanoms 
jei jį nužudytų.

Anglijos valdžia sugavo jį, 
kuomet Vokietijos laivas buvo 
bepriplaukiąs suvginklais ir a- 
municija sukilėlžaihis. Tą lai
vą anglai nuskandino, o Ca
sement tuo tarpu buvo suim
tas. Po to įpj ir prasilėjo 
revoliucija

PASIVARĖ PIRMYN 
AFRIKOJ.

Rytinėj Afrikoj Anglijos 
kariuomenė atėmė iš vokiečių 
miestų Kondoa.

KIEK AUTOMOBILIŲ 
KANADOJ.

Pabaigoj 1914 metų Kana
doj vartojamųjįj automobilių 
buvo 61.000. O pabaigoj se-- 
kančių 1915 m. jų buvo 83.128. 
Šiais metais automobilių išdir
bėjai džiaugiasi didžiu jų iš
pardavimu.

Susitaikys.Airijoj prasidėjo didis mai
štas. Sukilo prieš Angliją. 
Revoliucijos vadai yra Sinn 
Fein dr-jos nariai. Sinn Fein 
dr-ja susideda iš airių nacio
nalistų (tautininkų).

S ki imo centras yra Airi
jos sostinė Dublin.

Apie tą sukilimą Anglijos 
valdžia šitaip praneša.

“Vakar vidurdienyje" smar
kus maištas k ii o Dubline. Di
delis būrys vyrų, narių Sinn 
Fein dr-jos, daugiausia gink
luoti, užėmė Stephen’s Green 
parką, Sackville gatvę, Abbey 
gatvę, pajūrį ir pačtą. Nu
traukė telegrafo ir telefono 
vielas.

Bet vėliau pribuvo iš Cur- i 
ragh kareiviai ir ėmė slopyti 
sukilusius. Ant kiek dabar 1 žinoma, tai trys oficieriai už- ■ 
mušta, žuvo 4 ar penki karei-1 
viai ir keturi ar penki oficie-l 
riai ir septyni ar aštuoni karei
viai ir šeši liuosnoriai. Jokių 
tikri] žinių negauta apie sukilė
lių nuostolius.”

Bet šis valdiškas praneši
mas žinoma neatveria viso da
lyko stovio. Airijoj sukili
mas yra daug didesnis, negu 
čia trumpai pranešta. Į New 
Yorką airiai, surišti su Linn 
Fein dr-ja, gavo žinių, jog 
revoliucija eina pasekmingai. 
Revoliucionieriai suėmė lordą 
Wimborne, Airijos lordą leite
nantą, ir kitus augštus An
glijos valdininkus Airijoj. 
Juos revoliucionieriai laiko ne
laisvėje. Sukilėliai apvaldė 
Dublino centrą ir Anglijos ka
riuomenę, išėjusią sukilėlius 
slopyti labai sumušė.
KAIP KILO REVOLIUCIJA.

Signalu revoliucijai buvo 
suareštavimas airių vado lordo 
Casemento. Lordas Casement 
buvo visos revoliucijos širdis. 
Anglai, pagavę revoliucijonie- 
rių vadą, atsigabeno Londonan 
ir ūmai turbūt bus jam ka
put. Anglijos valdžia nuteis 
jį kaipo maištininką. Bet re- 

• voliucijonieriai turi nelaisvėje 
I Anglijos lordą Wimbarne ir ki
tus didikus. Tai jei Anglija 
galabys ąirių sukilėlių vadą 
Casementą, sukilėliai smaugs 
Anglijos- didikus.

KAS TAS CASEMENT.

Lordas Casement ilgai buvo 
Anglijos tarnyboje ir daug už
sitarnavo. Jis buvo protesto- 
nas.nlsterietis, su kuriais gi
riai nacionalistai nėra gerųo- 

F-’.SFiU

DIDIS STREIKAS 
PTTTSBURGHE.

Pittsburgh, Pa. — Amuni
cijos dirbtuvėse kilo didelis 
streikas. Iš 18.000 darbinin
kų sustreikavo 13.000/ Rei
kalauja unijos pripažinimo ir 
8 vai. darbo dienos. Kompa
nijos paskelbė laikraščiuose, 
jog jų reikalavimų neišpildys. 

j Cabel avė. buvo streikininkų 
susirėmimas su policija. Daug 
streikininkų buvo sužeista.

SUSTREIKAVO.
Youngsrtovn, OMo. — Au- 

tomatic Spinkler kompanijos 
200 darbininkų išėjo Rtreikan. 
Reikalauja algos /jjekėlimo ir 
S vai. darbo dienos.

< į

Armotos kriokia
Verduno fronte.

Verduno fronte tik armo
tos be paliovos kriokia. Bet 
nei viena pusė nedaro atakų.

Lotaringijoj vokiečiai darė 
labai smarkias atakas ant 
francūzų pozicijų. Buvo jau 
įsilaužę į francūzų pozicijas 
kaikuriose vietose, bet buvo, iš
mušti su dideliais nuostoliais.

ATMUŠĖ RUSUS.
Vokiečiai skelbia, jog ties 

Gorbunovka rusai darė atakas, 
bet buvo atmušti su dideliais 
nuostoliais. Vokiečių orinė 
eskadra atakavo geležinkelio 
stotį ir amunicijos sandėlius 
ties Molodečno?

IŠ PORT ARTŪRO Į 
MARSELĮ.

Nesenai Pietinės Francijos 
mieste Marselyje išsodyta 40.- 
000 Rusijos kareivių. Dfebar 
pranešama. • jog antra tiek ka
reivių išsodyta. Buvo spėjama, 
jog tie kareiviai buvo gabena
mi iš Archangelsko per Baltą
sias jūres, per Atlantiką, pro 
Gibraltaru ir atgabenta Marse- 
lin.

Dabar pasirodo, jog kitais 
keliais jie atgabenti. Tie ru
sų kareiviai atgabenti iš Sibe- 
rijos. Jie buvo susodyti ant 
laivų Port Artūre ir plaukė pa
lei Chiniją, per Indijos jūres, 
per Suez kanalą ir Į Marselį. 
Tai keliavo 13.000 mylių jure. 
Tas užėmė pusantro mėnesio.

ATMUŠĖ TURKUS PRIE 
SUEZ KANALO.

Prie Suez kanalo buvo žy
mių susirėmimų. Turkai ant- 
puldinėjo ant Dueidar. Bet 
anglai atstovėjo poziciją ir 

I turkai dūmė atgal palikę 70 
lavonų ir 28 kareivius nelais
vėje.

Ant rytojaus Anglijos ori
nė eskadra atakavo turkų sto
vyklų ties Quatia. Tai buvo 
netikėtas užpuolimas ir turkai 
išlakstė į visas puses.

UŽDARĖ RUBEŽIŲ.
'Bernas. — Vokietijos vai-' 

džia uždarė Šveicarijos rube- 
žių. Tas padaryta todėl, kad 
dideli armijos perkraustinėji- 
mai daromi Alzacijoj palei 
Šveicarijos rubežių.

ATAKA IŠ ORO.
Paryžius. — Vokietijos ae

roplanas skraidė Dunkirko pa
dangėse' ir numetė šešias bom
bas. Viena moteris užmušta ir 

sužeista.3

MATĖ JAPONUS 
FRANCUOJ.

New York. — Fred Cozzens, 
pribuvęs iš Francijos. tvirti
na, jog ten matė 200 japonų 
kareivių.

PAVOJUS PRASLENKA.

Naujausiosios žinios iš Bėr
imo parodo, jog santikiai Su
vienyti] Valstijų su Vokietija 
gerėja. Karės šmėkla arba 
diplomatinių ryšių pertrauki
mo pavojus dar galutinai ne
praslinko, bet Durtino politi-
kinė atmosfera daug lengves
nė, negu kad buvo tuoj po no
tos gavimo.

Kanclierius Bethmann von 
I Holhveg padaręs dvi konferen
cijas su Amerikos ambasado
rium Gerard, visą dalyko už
baigimą paliko kaizeriui, o 
pats išpyškėjo atgal vakariniu 
karės frontam

Matyt Vokietijos valdžia ne- i 
! nori pertraukti ryšių su Ame- 
I rika. Mato tame sau nepa- 
; rankumą ir pasistatyti] sau į 
priešininkus turtingą šalį. Bet 
ir Amerikos valdžia velija 
sitaikyti.

NUGALABIJO VOKIEČIU 
OFICIERIUS.

Iš Odessos pranešama, jog 
prieš Trebizondo puolimų tur
kų Įgula pakėlė maištų ir iš
badė visus vokiečių oficierius.

EKSPLIOZUA PARAKO 
DIRBTUVĖJ.

Avėnai. — Bulgarijoj mies
te Dedeagatch didi ekspliozija 
sunaikino vokiečių parako 
dirbtuvę. Daug žmonių žu
vo. Tarp žuvusių yra sūnai
tis Bulgarijos premiero Rados- 
lavovo.

KARALIUS SVEIKINO 
CARĄ.

Graikijos karalius Kons
tantinas sveikino Rusijos carų 
su Velykų šventėmis ir išreiš
kė viltį, jog galų gale 
ninkai laimės karę, 
dėkojo už pasveikinimų 
reiškė tų pat viltį.

talki- 
Caras 
ir iš-

su

UŽMUŠĖ SALIUNININKĄ.
Portsmouth, N. H. — G- 

Stillson, saliūnininkas ėjo na
mo natkį.' 'T'zĮjuoIe j] plė^i-’ 
kai ir vėzdais ūžtelžė. Iš ja 
pavogė laikrodėlį ir arti $1.000 
Policija sako, jog užmušė
jai turėjo būt jo sėbai ir ži
nojo, kad jis nešėsi pinigų di
džią sumą.

I

TAISOSI APLEISTI 
VOKIETIJĄ.

Kuomet pastaroji Suv. Val
stijų nota Vokietijai ypač pa
aštrino santikius tarp tųdvie
jų valstybių, tai amerikonai 
Vokietijoj, matydami, jog net 
karė gali kilti, ėmė taisytis 
apleisti Vokietiją. Kaikurie 
amerikonai ketina dumti iš Vo
kietijos į Holandiję.

Amerikonų Vokietijoj yra 
apie 700. Kaikurie jų sako 
būsią Vokietijoj ir net jei ka
rė kils tarp Suv. Valstijų ir 
Vokietijos.

MIRĖ TUKIS IR 
TETRULIENfe-

Brocktone, Mass. didžiojoj 
pėtnvčioj mirė Juozas Tukis ir 
Elzbieta Petrulienė. Abu pa
laidota su bažnytinėmis apei
gomis Cavaery kapinėse.

Tukis išgyveno 
20 metų, buvo 44 
žiaus. Paliko pačią 
kus.

Petrulienė vyrų
kus, turėjo 45 metus amžiaus.

Brocktone 
metų am- 
ir tris vai-

ir tris vai-

i

ROOSEVELT PRIEŠ 
VOKIEČIUS.

Jau nuo senai Roosevelt 
dantis griežia ant vokiečių. 
Dabartiniame krizyje pasakė, 
jog jei kiltų karė, tai jis su 
savo keturiais sūnumis Įstotų 
armijom

BOMBARDAVO BULGA
RUOS SOSTINĘ.

Iš Bulgarijos sostinės. So- 
fiios, atėjo žinia, ' kad tų 
miestų atakavo iš oro talkinin
kų orlaivis. Tai pirmu kartu 
nuo karė* ~ pradžios. Viena 
mokykla ir vienas namas buvo 
paradytas bombomis. Niekaf 
nebuvo užmuštas.

I
EKSPLIOZIJA GRANATŲ 

DIRBTUVĖJ.
Bordeaux, Francija. — Pa

rako dirbtuvėj granatų skyriu- 
j je ištiko sprogimas. Žuvo 20 
Į darbininkų. Keletas kitų bu- 

sužeista.vo

PAŠOVĖ DU ŽMOGŲ.
Albany. N. Y. — Prie sta

tomosios naujos mokyklos ki- 
io riaušės. Du darbininku bu
vo pašautu. Vienas gal mirs.

Gudijoje (Mogil., Smok 
gub.) mūsų pabėgėliai lietu
viai nevisi dėlto laikosi tvirtai, 
ypatingai jaunimas. Vieni iš 
puikybės, kiti tiesiog per sava 
kvailystę nebenori prisipažin
ti esą lietuviais, bet sakos esą. 
gudais, ypatingai norėdami 
gudėms mergoms intikti; bet 
kurios gudresnes, kaip sužino, 
kad tie ateiviai ne gudai, bet 
“licviakai,” tai ima visaip iš
juokti ir šidyti. Tuos gi kurie* 
pasisako esą lietuviais,, skaitą 
lietuvių laikraščius, visi- la 
biaus gerbia ir jais labiaus pa
sitiki. Tarp lietuvių karei
vių taipogi yra labai dorų, su
sipratusių vyrukų, kurie ne
užmiršta kas jie tokie yra, bet 
yra. ir palaidūnų, kuriems rū
pi tikt paleistuvystė ir jai pra
leidžia paskutinius savo skati- 

j kėlius. Iš pabėgėlių lietuvių 
mergaičh] taipogi atsiranda 
lengvapročių, kurios prie sve
timų pa-’aidfinų limpa, kaip 

Į musės prie klihj, paskui patįs 
nebežino kur šankties pagel- 
hos. Lietuviams išeiviams Gu- 

Į dijoje reikia spiestiem krūvo
mis, nesimaišyti su svetimais, 
veltui laiko negaišinti, steigti 
dirbtuves ir ruošties išlengvo 
ant namų. ; -t:'r •

Išeivi:.
C4Rygos Garsas.’*)

I*
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Ar melagyste ar 
faktai?

Nesenai mes iškėlėme aikš
tėn keletą faktų, kurie priro- 
do žemumą mūsų kai-kurių so
cijalistų ir laisvamanių. Fak
tai buvo imti daugiausiai iš 
^Bostono lietuvių santykių, i 
'Tarpe kitų asmenų paminėjo- 
•me komp. M. Petrauską, kurs, 
amerikonų užklaustas apie 
'Tautos Fondą ir Fondo sky
riaus rengiamą Tag Day — yra 
pasakęs, jog tai tikybinis ju
dėjimas (religious movement); 
taip-pat paminėjome “Atei
ties” administratorių S. E. Vi- 
taitį, kurs rašė-prG. Shields’ui 
laišką, šmeižiantį Tautos Fon
dą ir katalikų visuomenę.

* ‘Ateitis,” apie kitus mūsų 
iškeltus faktus nieko neminė- 
ziama, nusitvėrė šitų dviejų 
xfaktų, užginčydama abudu ir 
^prikišdama“Darbininkui” me
lagystes. M. Petrauskas, gir
di, visai neturėjęs jokios kai- Į 
bos su amerikonais apie Tau
tos Fondą, gi Vitaitis kad ir 
rašęs laišką p. G. Shields’ui, 
bet visai nešmeižęs katalikų 
visuomenės, o tik nurodęs tik
rąjį dalykų stovį.”

Pažiūrėkime gi, kaip ištik- 
rųjų yra buvę su abiem tais 
faktais. Visų-pirma apie p. 
M. Petrauską, kuris “Atei
ties” paklaustas, taip griežtai 
užsigynė, kad jisai su nieku a- 
pie Tautos Fondą nekalbėjęs.

Buvo taip. Bostoniečių I 
Tautos Fondo komitetas, besi
ruošdamas prie Tag Day, tu
rėjo gauti leidimą ant rašto iš 
savininkų visų tų namų ir fir-1 
mų, ties kuriomis norėjo pas
tatyti mergaites aukų rinkėjas. 
'Taip kitų komiteto ingalioti- 
miai paprašė leidimo ir iš stam
bios firmos R. H. White Co. Iš
karto leidimo nedavė, bet ža- 
-dėjo pasitarti šiame dalyke 
su Prekybos Rūmais (Chamber 
-of Coimmerce). Kada vėliau 
ingaliotiniai nuėjo dėl to leidi
mo, R. H. White Co. firmos! 
vedėjas griežtai atsisakė pave
lyti aukas rinkti ant gatvės 
ties jų firma, nepasakydamas 
priežasties, kodėl nepavelija. 
Kadangi aišku buvo, jog ta 
firma pasekė tais nurodymais, 
kuriuos gavo Prekybos Rū
muose, todėl Tautos Fondo 
komitetas kreipėsi į tuos pre
kybos Rūmus, klausdamas, ko
dėl ten daromos kliūtys to
kiam gražiam, labdaringam 
darbui. Iš tūlo asmens tuose 
Rūmuose buvo gautas atsaky- 

| mas, jog jisai tūlo lietuviško 
laikraščio išleistuvėje klausė 
nuomonės apie lietuvių rengia- 
mą Tag Day ir jog tenai jam 
į lietuvis giesmininkas Petraus

kas (Lithuanian Singer Pet- 
rauskas) yra suteikęs informa-

dėjimas (religious movement). 
Neišreiškiame pavardės to a- 
merikono, su kuriuo p. Pet
rauskas yra kalbėjęs, nes ne
norime painioti amerikonų į 
smulkių lietuviškų intrigų ir 
žemų pavydų pasaulėlį.

Kada viskas buvo išaiškin
ta anam ponui, tuomet tasai 
tuojau nusiuntė į firmą R. H. 
White kitokių informacijų ir 
leidimas buvo gautas.

Dabar apie Vitaitį.
Ar jo laiškas šmeižė Tau

tos Fondą ir katalikų visuome
nę, ar ne, tegul • skaitytojai 
sprendžia patys. Nebuvome 
matę to 'laiško, kada apie jį 
minėjome “Darbininke.” Žino
jome tik faktą.

Dabar “Ateitis” padavė 
tą laišką ištisai. Cituojame jį 
iš “Ateities.”
Gerbiamieji:—

Aplaikiau užkvietimą į Lie
tuvių Tautos Fondo Konfe
renciją, tečiaus dalyvauti jo
je atsisakau dėlto, kad šita 
rinkimo aukų diena yra ren
giama vardan ir po pilna di
rekcija Tautos Fondo, kuris 
savo seime, laikytame Bir
želio 4 d. 1915 metų, Scran- 
ton, Pa., aukų skirstyme pa
darė štai kokį nutarimą: 
(Skyrius IV, paragrafas 6). 
“Tautos Fondo kapitalas bus 
skyrstomas toliaus šitaip: Vi
so kapitalo 70-tas nuoš. nu
kentėjusios Lietuvos šelpi
mui; 20-tas nuoš. politikos 
reikalams, 10-tas nuoš. į ge
ležinį Tautos Fondo kapita
lą.”

Aš tokiam skirstymui au
kų, surinktų badaujančios 
Lietuvos sušelpimui, princi- 
piališkai esu priešingas, ir 
man, kaipo laikraštininkui, 
būtų nepadoru tam pritarti. 
(Mūsų pabr. “Darb.” red.) 
Jeigu visa tai būtų daroma 
vardan vietinio iš lietuvių ir 
amerikonų susitverusio komi
teto ir visi surinkti pinigai, 
atmokėjus tik susirinkimo iš
kasėjus, būtų siunčiami ba
daujantiems žmonėms, o ne 
politiškiems tikslams, tai su 
mielu noru prisidėčiau ir aš, 
ir visi vietos laikraščiai, dr- 
jos ir visi lietuviai, ko dabar 
nieku būdu nebus.”

Visų-pirmu metasi į akis p. 
Vitaičio pretenzija vadinti sa- 

; ve laikraštininku. Mes žino
me jį kaipo zecerį; pastarai
siais laikais, atsiradus “Atei
čiai” p. Vitaitis yra jos admi
nistratorium. P. Vitaitis, ma
tyt, neatskiria dviejų tersni- 

,nų: zeceris ir laikraštininkas 
(a journalist). Bet tiek to su 

Į jo pretensijomis.
Blogiausia yra tai, jog“A- 

teities” redaktorius p. A. Rim
ka yra linkęs juodą vadinti 

, baltu, o baltą juodu. Ar p. 
Vitaičio laiške nėra............
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kitam sunau-! 
aoją jisai aiškiai
primeta jiems apgavystę. Gir-1 
di, katalikai renką badaujan-! 
čios Lietuvos sušelpiami, tuo Į 
tarpu net 20-tą nuoš. skirią po- j 
litikos reikalams. Tuotarpu 
visi žino, jog Tautos Fondas 
yra įsteigtas dvejopu tikslu: 
šelpimo ir politikos. Taip nu
tarė Chicagos seimas, taip sto
vi parašyta ir konstitucijoje. 
Abudu reikalai yra svarbūs, a- 
budu jie keliami aikštėn, nie
kas čia nieko neslepia ir neap
gaudinėja. O kad politikos rei
kalams skiriama iš kiekvieno 
dolerio tik 20 centų — tai pa
rodo, jog Tautos Fondo nariai 
dabar daug svarbesniu reikalu 
skaito šelpimą nukentėjusių 
nuo karės, negu kovą už poli
tišką Lietuvos laisvę, nors ir 
šis reikalas yra be galo svar
bus.

Tai-gi p. Vitaitis, iškreipda
mas savo laiške katalikų vei
kimą taip svarbiame dalyke, 
pasielgė labai negražiai ir jo 
pasielgimo kitaip negalime pa
vadinti, kaip tik šmeižtu.

Negana to. P. Vitaitis sa
vo laiške sako, jog “nepado
ru būtų pritarti” tokiam skirs
tymui aukų, kur net 20-tas 
nuoš. eina politikos reikalams. 
Tuo jisai lyg meta šešėlį, jog 
tais nuošimčiais šelpiama ne
gera, nešvari politika, nes 
gerai politikai kodėl-gi negalė
tų pritarti ir laikraštininkas, 
kad ir p. Vitaičio typo. Tuotar
pu p. Vitaitis neturi jokių pri
rodymų, kad nors vienas dole
ris iš Tautos Fondo būtų buvęs 
suvartotas netinkamai, nege
rai politikai.

Visa mūsų dabartinė politi
ka yra — kuodaugiausiai su
pažindinti svetimtaučius apie 
Lietuvą ir gauti iš jų mūsų 
tautai užuojautos, kad svar
biame momente mus užtartų, 
kad su mūsų reikalavimais ga
lingi! tautų diplomatai šiek 
tiek skaitytus. Tame yra vi
sa mūsų dabartinė politika ir 
tik tokią, o ne kitokią politi
ką Tautos Fondas rėmė ir tebe
remia. Visiems-gi Tautos Fon
do šmeižikams patartume visų- 
pirma apsipažinti su Tautos 
Fondo veikimu, o tik paskui 
jį kritikuoti, ar mėginti šmei
žti.

“Ateities” redaktoriui pa
tartume įsitaisyti gerus pado
rumo akinius, kurie atitaisy
tų kai-kuriuos- prigimtus jo a- 
kių defektus, kad galėtų ma
tyti dalykus taip, kaip jie y- 
ra, o ne atvirkščiai. Gal ta
da jam nereikėtų ir kolioties.

•XI,

Laetu-
Kur ne-

Jie

Katalikų ir laisva
manių politika.
Ant mūsą Tautos Fondo vi

si laisvamaniai daugiausiai už
sipuola. Ypač už tai, kam ji
sai dalį pinigą skiria politikos 
reikalams.

Bet argi iškovojimas Lietu
vai politiškos laisvės nėra 
svarbus reikalas? Ir argi tik 
vieniems lietuviams katali
kams tasai reikalas rūpi?

Visi suprantame, kad jeigu 
Lietuvoje ir toliaus šeiminin
kaus burliokas uredninkas, ar 
sargybinis, 'ir jeigu Lietuvos 
vaikučius ir toliaus švies sve
timtaučiai ir svetimtikiai mo
kytojai, tai Lietuva nesusi
lauks geresnės ateities.

Nerasi srovės mūsą tarpe, 
kuriai tas reikalas nerūpėtą. 
Ir gerai, kad taip yra. Mū
są socijalistai tik nuduoda, kad 
jiems tas nerūpi (mat jie įstei
gė fondą tik neva šelpimo rei
kalams), o tuo tarpu mes tik
ri esame, jog jiems tas reika
las rūpi daug labiau, negu 
kitoms srovėms, (tik, žino
ma, savotiškai) Kiekvieno
je politiškoje kovoje socijalis
tai buvo pirmoje eilėje ir ko
vojo net per daug smarkiai ir 
karštai. Ar po tos karės mū
są socijalistai nesigriebs poli
tiškos kovos? Najiviškas bū
tą, kas į tai tikėtą. Kaip 
tik karė pasibaigs, pamatysi
te, kad vėl bus pilna Lietuva 
“cicilistų”. Ras jie ir lėšą tai 
kovai. Tik šį kartą jie, • ro
dos, nebeturės tos kovos mo-

vos laisvė ar nerupi i 
rūpės, ir labai net rūpi, 
net atskirą tam tikrą fondą įs
teigė politikos reikalams (Au- > 
tonomijos Fondą), į kurį be
veik per du metu inplaukė net ! 
čielas tūkstantis dolerių. Ži
noma, už tą tūkstantį Lietu
vai laisvės negi iškovosi, bet 
ir jie darė, ką galėjo; kovo
jo kaip mokėjo.

Tad kodėlgi mūsą laisvama- 
nėliai pyksta ant kataliką, ka
da tie irgi politikos reikalais 
rūpinasi ir dalį Tautos Fondo 
pinigą tiems reikalams skiria?

Mes matome tam dvi prie- 
žasti. Viena, mūsą laisva
maniai nenori turėti tame dar
be sau konkurentą, nori vie
ni politika užsiimti — ypač, 
kad jeigu į politiką eis ir tikin
tieji žmonės, tai ko gero dar 
gali sutrukdyti įvvkdinimą ją 
paslaptingiausios svajonės (ją 
Sancta Sanctorum), kuri yra 
ne kas kitas, kaip Lietuvos at- 
katalikinimas, subedievini- 
mas. (Prie to privesti turi be- 
tikybinės mokyklos, išplatini
mas bedievišką knygą ir laik- 
raščią, išplėtojimas įvairią vie
šą ir slaptą prieštikybinią or
ganizaciją, laisvosios meilės 
apaštalavimas, socijalizmo pla
tinimas ir tt. ir tt.)

Antra pirežastis, tai papras
tas žemas pavydumas, 
mūsų laisvamaniai su ta 
didele politika išėjo taip, 
anas Zablockis su muilu, 
teigė atskirą politikos fondą, 
kėlė didžiausį trukšmą, o pi
nigai, kaip neplaukia, taip ne
plaukia į tą fondą. Sudilo dak
tarui Šliupui ir padai, bėlan- 
kant amerikonus su prašymais 
auką į tą fondą* nudilo plun
ksnos, berašinėjant laiškus. 
Rimtieji amerikonai greitai 
pamato, kad kertinis akmuo 
šliupinės politikos — tai kova 
prieš tikėjimą ir Bažnyčią; tai
gi ir užraukia savo mašnas. 
Per porą metą vos ne vos vie
nas mizernas tūkstantėlis tein- 
plaukė.

Tuo tarpu katalikai be jokio 
vargo, nesikarščiuodami, vi
sai nei nejusdami keletą tūks- 
tančią dolierią politikos reika
lams surinko.

Pinigų šiek tiek turėdami, 
ir vieni ir kiti jau mėginome 
rodyti ir šiokį tokį politikos 
veikimą. Kažin, kaip ten pa
sirodys mūsą politiškos srovės 
tolimesnėje ateityje, kada jau 
mes turėsime daugiau laisvės 
ir savo didesnę politiką.

Bet dabar, bestatant pir
muosius žingsnius politikos 
dirvoje, reikia pripažinti, jog 
kataliką žingsniai yra padores
ni, teisingesni ir jog Lietuvos 
laisvei jie žymiai daugiau yra 
nuveikę, negu laisvamaniai.

Palyginkime veikimą vieną 
ir kitą.

Tautos Fondas šelpė Infor
macijos Biurą. Gi pati Chica
gos “Lietuva” pripažino, jog 
to Biuro vedėjas p. J. Gabrys 
vienas yra daugiau neveikęs 
supažindinimui kitataučių su 
Lietuva, negu visi kiti lietu
viai krūvon paimti.

Tąutos Fondas skyrė subsi
diją išleidimui knygos (polig- 

: rafijos) apie Lietuvą, jos pra
eitį ir dabartį. Ta knyga i- 

■ šeis netrukus trimis kalbomis: 
> anglą, prancūzą ir vokiečių. 

Ji duos kitataučiams teisingą 
ir beveik pilną supratimą apie 
Lietuvą, jos praeitį ir dabartį.

Tautos Fondas išsiuntė į 
Europą du delegatu.

Visi stebisi, kaip lietu
viams pasisekė išgauti iš vo
kiečių valdžios leidimą siųsti 
atstovus į užkariautą Lietuvą. 
Tų pasiuntinių misija begalo 
svarbi. Jie dalyvaus Stockh- 
olmo Konferencijoj, jie ištirs 
Lietuvos padėjimą, išsiderės 
iš vokiečių valdžios tai, kas 
bus galima išsiderėti, jie pa
buvos Šveicarijoj ir tenai pa
dės nustatyti ir sutvarkyti 
svarbų vietinių lietuvių veiki
mą. Pagaliaus jie nuvyks su 
svarbia misija pas šventąjį Tė
vą į Rymą su memorijalu ir 
prašymu, kad Šv. Tėvas už
tartų kur reikia lietuvių rei
kalus. (Taip ir matau ironiš
ką šypsą ant “Tėvynės” re
daktoriaus veido ir girdžiu jo 

■ sakinį “ visi keliai 
rmą.” Bet pirma ji-

• I

Mat, 
savo 
kaip

sai turėtų išbarti neiaumngų 
žydelių tautų, kam jie nesenai I 
kreipėsi į Šventą Tėvą, prašy- Į 
darni jo uztaij mo).

Paminėsime čia dar lietuvių į 
peticiją, po kuria yra surink- Į 
ta daugiau šimto tūkstančių 
parašų.

Dabar eina du žurnalu ang
lų kalba apie lietuvius (“Pro 
Lithuania” ir “A plea for the 
Lithuanians”), ėjo ilgą laiką 
prancūzų kalba, žadama 
netrukus pradėti leisti vokie
čių kalba “Litauen” Visi tie 
leidiniai arba jau gauna pa- 
šelpos iš Tautos Fondo, arba 
dar yra kandidatais į šelpia
muosius ir, be abejonės, gali 
pašalpos tikėties.

Francijos, Šveicarijos ir 
Rymo laikraščiai nuolat pripil
domi straipsniais ir žinelėmis 
apie Lietuvą ir lietuvius, dau
giausia pasidarbavimu Lietu
vių Informacijos Biuro. Be 
to buvo išsiderėta iš Rockfelle- 
rio fondo stambi pašalpa Lie
tuvai. Tikimasi gauti visai 
Amerikai Lietuvių Dieną.

Be to čia pastebėsime dar 
vieną dalyką. Sekėme ir tebe- 
sekame visus tuos žurnalus, 
peržiūrėjome korektūrą polig
rafijos apie Lietuvą, ir niekur 
mes neradome užsipuldinėji
mo, diskreditavimo kitų sau 
nemėgiamų srovių; neradome 
taip-pat niekur istoriškų fak
tų iškraipimo. Visur dalykai 
perstatomi bešališkai, prakil
nioje mintyje, kad tik Lietu
vos ir lietuvių vardą parodžius 
kitataučiams simpatingoje 
šviesoje.

Pažiūrėkime gi, ką nuvei
kė politikoje laisvamaniai.

Dr. Šliupas parašė menką 
ir nuobodų veikalėlį “Lithua
nia in retrospect and pros- jos skirstymu, nurodymu tų a- 
pect,” kur tendentiškai iškrei- matų, 
pė istoriškus faktus, neteisin
goje šviesoje parodė Lietuvos 
praeitį — o kas link dabarties 
— apšmeižė sau nepatinkamas 
sroves. Ypač, žinoma, te
ko katalikams.

Dr. Šliupas stengėsi eiti į 
amerikonus, bet vien su savo 
tendencijomis ir neteisingomis 
šviesomis. Įsiprašęs pats va
žiuoti Washingtonan, ten ne
įstengė tinkamai atstovauti 
mūsų tautos reikalų.

Tai tiek Šliupas.
Dabar Autonomijos Fondas 

išsiuntė Sandaros pirmininką 
R. Karužą į Stockholmo konfe
renciją. Kiek iš to bus nau
dos — parodys ateitis. Vis 
dėlto reikia pripažinti, jog šis 
darbas bene bus svarbiausias 
nuoveikalis mūsų “tautiečių” 
politikos dirvoje. (Socijalis
tai dar nieko neveikia, tik 
ruošiasi).

Ką-gi daugiau nuveikė Lie
tuvos laisvei išgauti mūsų lais
vamaniai? Daugiau mes ne-

■ žinome. Nebent tą dar pami
nėsime, jog kai kiti veikė dau
giau ir geriau negu jie — tai 
laisvamaniai išsijuosę juodino 
ir šmeižė juos ir jų darbus, kad 
tik tų kitų darbas nebūtų pa
sekmingas. (Žiūrėk “Darb.” 
No. 45) Bet tokia politika 
yra ne tautiška, o prieštautiš- 
ka. Tai politika apjakusių žmo
giukų. nebetekusių tautiškų 
jausmų ir nieko daugiau nebe
galinčių ir nebenorinčių maty-

, ti, kaip savo siaurus menkus 
partijukių reikalus.

Taigi palyginimas politikos 
, dirvoje nuveiktų darbų kol kas 

išeina katalikų naudai. Netu- 
• retume apsileisti ir tolesniam
■ laikui.

pabėgėlius laikraščiais, kaip t 
patenkinus ją tikėjimą; toliaus 
sarstė ytin svarbą tautos atei
čiai reikalą, tai aprūpinimą į 

vaiką: kaip juos apsaugoti nuo i 
bado, šalčio, sugedimo ir iš-1 
tautėjimo; kaip ir ko juos mo
kinus, kur juos padėjus per 
vasarą. Tame svarstyme sup
rantamai, žymią vietą užėmė 
rūpestis apie savus mokytojus. 
Neužmiršta ir reikalo švies
ti suaugusius pabėgėlius, stei
giant jiems įvairius kursus, 
taisant paskaitas.

Ūkio ir trobesių atitaisymo 
komisija, išklausius pranešimą 
apie dirbamuosius tokio pat 
pavadinimo Sekcijos prie Liet. 
Centralio Komiteto darbus nu
tarė:

Kuoveikiausiai pisirūpinti 
įvykdinti Žemuosius Techni
kos Kursus ir net ją skyrius 
steigti didesnėse pabėgėlią su
sidūrimo vietose;

Supažindinimui kuoplačiau- 
siai pabėgėlią su triobą staty
mu ir pagerintojo ūkio vedi
mu, siuntinėti tam tikrus lan
kytojus technikus ir agrono
mus, kurie aiškintą, kas pir
mučiausiai darytina sugrįžus 
tėvynėn;

samdyti ūkininkams pa
bėgėliams dvarus, kad sutei
kus jiems priprasto darbo ir 
pamokinus geresnio ūkininka
vimo, kad sutraukus į dides
nes kuopas pabėgėlius ir tuom 
apsaugojus juos nuo blogos 
svetimtaučią intekmės ir iš
naudojimo, kad sulaikius juos 
nuo pinigą gaišinimo svetur 
žemes perkant;

sudaryti tokią nuolatinę įs
taigą (organą), kuri rūpintų
si dirbtuvią prižiūrėjimu, dar
bo organizavimu, produkci-

I

Lietu viųsuvažiavi 
mas Petrapilyje.
Antrą dieną dalyvavusieji 

susivažiavime darbavosi sekci
jose. Nors trumpai priminsiu 
svarbesniuosius svarstymo da
lykus, kad parodžius, kokį 
didelį darbą susivažiavimas 
apsiėmė nuveikti, koki platy
bė reikalą laukiančią apsvars
tymo ir paskui išpildymo, ku
riuos iškėlė aikštėn šis laikas 
mūsą tautai, kad per tatai pa
simatytą, kaip svarbąs mums 
šiuo metu tokie susivažiavi
mai.

Dvasios reikalą sekcija svar
stė, kaip pagaminus vadovė
lius mokslui, kaip aprūpinus*

kure ypač reikalingi 
Lietuvai, kvalifikuotų darbi
ninkų ir esamųjų dirbtuviij re
gistravimu ir naujų dirbtuvių 
steigimu; parūpinti technikos 
vadovėlių;

sudaryti tokią komisiją, su
sidedančią iš specijalistų tech
nikų, agronomų, dailininkų 
ir architektorių, padedant pra
ktikams ūkininkams, kad jie 
išdirbtų atsakančio ūkio didu
mui ir visuomeniškiems reika
lams trobesių typus (pavyz
džius) ;

organizuoti supirkimą rei
kalingos medegos atstatymui 
tų triobų ir apdirbimui tos 
medžiagos steigti dirbtuves, 
spiečiant į jas darbininkus ir 
tt. Rezoliucijas suredaguoti 
buvo pavesta pp. P. Matulio
niui, A. Marmi ir V. Čamec- 
kiui.

Medicinos sekcija daug svar
bių ir neatidėtinai vykdintinų 
rezoliucijų nutarė._ Matytis,
kad joje darbavos gydytojai 
gerai susipažinę su mūsų išei
viais ir matę jų kūno žaizdas, 
dažnai paeinančias net iš doriš
ko apgedimo. Tarp kitko rei
kalavo, kad į Centralį Komi
tetą būtų išrinktas nariu nors 
vienas sumanus sanitarijoje 
gydytojas.

Kooperacijos sekcija patarė 
išrinkti komisiją, kuri užsiim
tų organizavimu kooperacijos 
įstatų Lietuvoje, kaip va: Var
totojų draugijų, ūkininkų su
sidraugavimo, kredito įstaigų 
ir sąjungų. Reikėtų, girdi, 
jau dabar steigti kooperacijos 
įstaigas tose vietose, kur dau
giau susispietę mūsų išeiviai; 
prirengti jau dabar tam tikrus 
kooperacijos veikėjus, kurie 
grįžtant Lietuvon, galėtų tuo- [ 
jaus stoji prie darbo.

Organizacijinės sekcijos vei
kimą visą priešpietinį 24 vasa
rio posėdį užėmė svarstymas 
apie įsteigimą Jungtinės Tary
bos. Tą sumanymą įnešė j 
maskvietis inž. Naruševičius, 
išaiškinęs reikalą turėti mums 
tokią . įstaigą, kuri vienytų 
veikimą visų mūsų šelpimo dr- 
jų ir atstovautų lietuvius prieš 
kitataučius, juos informuoda
ma apie Lietuvą. Sulyg to 
sumanymo toji įstaiga būtų va
dinusis karo aukoms šelpti liet, 
draugijų Susivažiavimu. Ta
tai sukėlė daug ginčų, ypač 
iš kairiųjų pusės, kurie ma
tyt, išsigando, kad Tarybon 
gali nepatekti jų partijos žmo
nės, kaip visuomet žiūrėdami 
daugiau savo partijos, negu 
tėvynės labo. Prie tos progos

buvo skaudžiai sudu< 
vams Januškevičiui i 
kurie hors kviesti nesiteikė 
nei pasiteisinti, kodėl neatvy
ko į tą rimtą tautiečių susiva
žiavimą, nes nei akių jame 
neparodė, ignoruodami vir- 
šiausį šių laikų mūsų darbą— 
gelbėjimą tautos. Nežiūrint 
tų atskirų asmenų trukdymo p. 
Naruševičiaus įneštas sumany
mas tapo priimtas ir Jungtinė 
Taryba tapo įsteigta, ką pas
kui visuotinas Suvažiavimo 
posėdis ir priėmė.

Vakariniame posėdyje nu
tarta išleisti atsišaukimą į bro
lius amerikiečius, kad tie, pa
metę visus savitarpinius gin
čus, neatidėliodami šoktų gel
bėti suvargusią tėvynę. To
lius gi visą beveik posėdį užė
mė svarstymas atsako Vilniaus 
-Kauno obivatelių Komitetui, 
kurs, susidedamas beveik iš
imtinai iš lenkų, ėmėsi atsto
vauti Lietuvą. Bet pasiro
džius, kad be lietuvių negali 
veikti, kreipėsi prie lietuvių, 
kad tie jin ineitų, siųlyda- 
mas tik trečdalį vietų, o ne 
kiek pagal teisybės atsižvel
giant į lietuvių daugumą Vil
niaus ir Kauno gubernijose, 
jiems prigulėtų. Kaip iš kal
bų paaiškėjo, tai indomi tų de
rybų istorija.

25 vasario rytiniame posė
dyje buvo tartasi, kaip sušelp
ti rytų šalių išgabentus prūsų 
lietuvius, aprūpinant juos ir 
medžiagiškai ir jų dvasios rei
kalus, o ypač, nutarta išaiš
kinti valdžios atstovams skir
tumą tarp nelaisvių lietuvių ir 
vokiečių. Paskui organizaciji- 
nė sekcija baigė priruošti įsta
tus naujai tveriamai Jungtinei 
Tarybai. Vakarinime posėdy
je, dalyvaujant jau visiems 
Susivažiavimo nariams, buvo 
skaitomi ir svarstomi sekcijų 
nutarimai. r Tarp to kun. Tu
mas perskaitė jo su dviem ki
tais suredaguotą Žodi į Ameri
kiečius, sustatyta amerikiečių 
stvliuje. Toliaus skaitoma 
bene svarbioji suvažiavimo re
zoliucija, tai apie Įsteigimą 
Jungtinės Tarybos, kuri taip 
skamba: Renkamas organas 
suderinimui nukentėjusiij dėl 
karo lietuvių šelpimo darbo, 
paruošimui grąžinimo atgal 
tėvynėn lietuvių pabėgėlių, 
medžiaginiam ir moraliam šel
pimui užimtos Lietuvos. Ren
kamas organas tuo supratimu, 
kad vykūlimas pažymėtųjų tų
jų vyriausiųjų tikslų ankštai 
surištas su plačiu informavimu 
visų kitų tautų apie Lietuvių 
Tautą ir pirsidės prie teisingo 
išrišimo lietuvių tautos klausi
mo karei pasibaigus. Norint 
pasiekti juoplačiausios lietu
vių visuomenės atstovavimo, 
organui savo darbą plečiant, 
kviečiami atskiri žmonės, ats
kirų visuomenės srovių nuro
dymui. Kad galėtų toji Tary
ba, užtvirtinus juos įstatus 
valdžiai, tuojaus pradėti vei
kti, reikia išrinkti jon inei- 
nančius asmenis. Sulyg įsta
tų ineina jon šių organizacijų 
atstovai: Centralio Liet. Drau
gijos Komiteto 3 atstovai, Pe
trapilio ir Maskvos Komitetų 
pabėgėliams šelpti po du atsto
vu, Rygos ir Odesos Komite
tų — po vieną. Prie to pri
renkami dar devyni. Susiva- 

i žiavimas nurodė slaptu balsa
vimu šiuos asmenius: visus 

. mūsų keturis Dūmos atstovus: 
’: Yčą, kun. Laukaitį, Januškevi

čių ir Keinį ir da šiuos: kun. 
prof. Bučį, Pureną, Mašiotą, 
Grinių ir rašytoją Baltrušaitį.

Metas jau buvo baigti posė
dį, nes laikrodis rodė jau 2 
valandi po vidurnakčiui. Ne
žiūrint tokio vėlyvo laiko su
sirinkusieji gyvai klausės kal
bėtojų. Tarp tokių be p. Ši
lingo ypač atsižymėjo kun. 
prof. Bučys ir p. Leonas, pa- 
rodžiusieji savo karštą tėvynės 
meilę. Kun. Tumas priminė 
susirinkusiems išreikšti padė
ką p. šilingui, Centr. Komi- 
temo sekretoriui, kurs priruo
šė svarstytinų dalykų punktus. 
Pasižiurėjus į patiektą susirin
kusiems svarstymą dalykų me
džiagą, savo akimis matai, ko
kį tai milžinišką darbą tasai 
vyras yra nuveikęs. Gausiai to
dėl plojo jam visas susirinki
mas. Iš savo pusės p. šilin
gas prašė susirinkusiųjų įsidė-
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Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

Paroda.
PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 

LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

b lt

CLEVELAND, OHIO.

Jaunimo darbai.

vyrams ir vaikinams už žemiausias kainas visame Bostone. Pavyz-

Noriu uždėti Drapanų, (dry 
•goods) arba čeverykų krautuvę, 
kur nors lietuvių apgyventoj vie
toj. Kur Lietuvių randas pusė
tinas būrelis, ir panašios krau
tuvės nėra, o galėtų būti reika
linga. Malonėkite suteikti žinią. 
Kas pirmas suteiks šią žinią tam 
skiriu penkis dolerius ($5.00) do
vanų.

915 Washington St. 
Cor.

Broadway 
& 

Pieasant Sts.
BOSTO N

Ateik į mūsų darbštų štorą bile kokią dieną po No. 915 Washington st., kampas 
BroadWay ir Pieasant gt. ir jame išvysi kostumerių iš visų Bostono dalių. Pamatysi žmo
nių iš čia pat ir iš toli. Jie visi ateina į Broadway drabužių štorą, kaipo rinktinį štorą iš 
kitų štorų. Praleisdami kitus Storus ateina čia pirkti. Kodėl? Dėlto, kad ilgi metai 
prityrimo ir pirkimas už grynus pinigus ir maži ekspensai leidžia mums parduoti jums 
pavasarinius siūtus — vyrams ir vaikinams už žemiausias k ainas visame Bostone. Pavyz
džiu? skaityk žemiau.

BALTIMORE, MD.
4

Nepaprastos prakalbos.

Tai i
su

VARGONONKAS suprantantis 
gerai savo amatą, mokantis vesti 
chorą, orkestrą ir beną, paieško 
vietos prie lietuviškos ar leikiš- 
kos parapijos.

PETRAS KAMANTAUSKAS,
231 Fairview St.,

New Britain, Conn.

REV. J. J. KAULAKIS,
324 Wharton Street, ::: Philadelphia, Pa.

PAJIEŠKAU BIZNIUI
VIETOS. \

Petro Ga
brio Joniškiu kaimo, LiudvfMkvos 
parapijos. Taip-gi Julijono Na- 
vickučio to paties kaimo ir Anta
no Česnnlevičiuko, Kastinių kai
mo, Kalvarijos parapijos. Visi Su
valkų rėdybos.

Magdalena Gabriute,
514 W. Saratoga st., 

Baltimore, Md.

C. L.
133 W. 8th St., So. Boston, Mass.

Nežiūrint į tai, kad kainos pakilo ant vilnų ir kad pritrūko dažų, bet mes visvien 
nepakėlėme kainų, nes mes supirkome dalykus prieš kainų pakilimą. Mes drąsiai gali
me susilyginti tavoro gerumu bile kokios firmos Bostone ir žmogus 50 mylių ir mažiau 
gyvendamas nuo Bostono, jei jis nesinaudoja šia proga ir mūsų pasiūlijimu, tai jis arba 
neskaito šio pagarsinimo arba nepaiso, kaip jis išleidžia savo pinigus — moka

$20.00 Vietoj $11.90

io Mic
kaus ir sesers Onos Mickienės, 
pirmiaus gyveno Suv. Valst. da
bar nežinau kur. Paeina iš Kau
no gub., Baseinų pav. Kas žino
te arba patys atsišaukite nurody
tu adresu. Už pranešimą užra
šysiu “Darbininką” ant trijų mė
nesių.

Mr. Viktoras Tautkus,
2. United Buildings Main St., 

SCOTLAND.

310 W. Broadway,
Tet. So. Boston 1385-R arba 1642-R

915 Washington St 
Cor.

Broadway 
& 

Pieasant St 
BOSTON

miestus ir nei kiek brangiau 
patarnavimą.

310 W. Broadway,
Tel. So. Boston 1385-R arba 1642-R.

nuo 21 metų iki 30 m. amžiaus 
mokyties darbo vienoje iš di

džiausių dirbtuvių Naujoje 
Anglijoje.

Mūsų dirbtuvė randasi netoli 
j Bostono, tik 5c. 20 minutų dava- 
žiuoti nuo Park St. Kiekviena. 
mergina išmoksta darbą per dvi 

t savaiti ir mokame besimokinant. ' 
Po to duodame darbą nuo štu- 

Į kų (piece work) ir algą gauna 
nuo $10.50 iki $15.00.

Dėl pilnų informacijų kreip
kitės prie

Employment Office
E. WATERTOWN, MASS.
Imkite Watertown karą nuo 

Harvard Sąuare, Camb., išlipkite 
ant Bigelow avė., dvi minutos ei
ti į dirbtuvę.

mėti visą. Centr. Komiteto dar
bininkų darbštumų ir sumanin- 
gumą, kurie taip atsidėję ir 
sutartinai veikia tėvynės labui. 
Ir jiems susirinkimas nepasi
gailėjo katučių. Paskutinį 
žodį, kaip ir buvo laukiama, 
tarė, žinoma, Centr. Liet 
Draugijų Komiteto pirminin
kas atstovas p. M. Yčas, da 
kartą, primindamas svarbumą 
valandos ir šio suvažiavimo, 
išreikšdamas savo džiaugsmą, 
kad tautiečiai nežiūrint skirtu
mo pažiūrų, teikės atsiliepti 
pakvietimui ir atvykti dėl ben
dro darbo, kuomi parodė lietu
vių tautos gajumą ir stiprybę,

nepasakė. Pa
kartojo tik. savo senas “litani
jas” pirmiaus savo laiku kal
bėtas. Ant galo J. Vasiliaus
kas, kaipo “Tag Day” sek
retorius, apie šios dienos tvar
ką aiškino. Užtraukė savo pa
aiškinimais perilgai, kitiems 
nubodo. Ant šio ir užsibaigė 
šios nepaprastos prakalbos. 
Publika užsiganėdinusi išsis
kirstė kas sau, šnekučiuodami. 

Žemaičių bernelis.

o tas, žinoma, pripildo širdįi užbaigus 
vilčia geresnės ateities. Tru-1 Talkomis, o paskui perstaty-: 
kšmingas visos salės plojimas i tas antras amerikonas kalbėto- 
...........  ‘ “ Justice J. Ab- 

ner Sayler.” Jisai pąsisake, 
kad norint ir pažinojo lietu-! 
vius nuo kelių metų, bet nie
kuomet nemanė, kad jie daug 

Pakilia širdimi ėjei skirtųsi nuo lenkų. Bet ilgai
niui, sako: pamylėjęs juos 
pradėjau daugiaus skverbtiesi 
jų gyveniman ir kaskart pra
dėjau jausti didesnį ir dides
nį skirtumą lietuvių tarp len
kų. Ogi pastaruoju laiku, pa- 
sklydusios knygutės anglų kol
boje apie lietuvius, galutinai 
iman akis atidarė. Nuo šio 
laiko aš lietuvius labiaus pa
mylėjau ir guodojau ir net kal
bą lietuvių pradėjau mokin- 
ties, kuri man pasirodė labai 
graži ir turtinga.” Toliaus 
jisai lietuvių sumanymus gyrė 
už gelbėjimą savo badaujančių 
brolių. Ragino kuodaugiau- 
siai garsinties amerikonų spa
udoje ir drąsiai be jokių svy- 
ravvmų prašyti pagelbos nuo 
amerikonų, kaip ir kiti daro: 
kaip tai lenkai, belgai ir žy
dai. Paskui nuo širdies veli
jo lietuviams pasisekimo lab
daringuose darbuose ir pasiža
dėjo darbuoties lietuviams, 
kaipo išmintingiems ir dievo
tiems ir doriems draugams. 
Ant šio ir užbaigė prie garsių 
delnų plojimų. Turiu dar pri
durti prie progos, kad p. J. 
Abner Sayler, ištikrųų lietu
viams simpatizuoja, nes ir lie
tuvių bažnyčion tankiai ateina. 
Štai: vėl trečias kalbėtojas 
tas bene bus vienas iš geriau
siųjų. Tasai tikras orato
rius. Tai buvo “Statės at- 
tomey Broening. Jisai kai
po advokatas puikia iškalba, 
net ne vienam ir karčią ašarą 
išspaudė. Jisai taip puikiai 
nupiešė Lietuvos vargus, ta
rytum tenai buvęs ir patsai vi
ską matęs ir pargyyenęs. Nu
piešė degančius kaimus, dū 
mais ir liepsna apsiaustą dan
gų, lavonais priklotus laukus, 
krauju sriuvenančius upelius, 
alpstančias nuo gailesčio, ba
do ir baimės moteris, vaikus 
ir .senelius... Sako: “gal ne 
vieno iš jūs čionai esančių, tė
tušis, motušė ar broliukas ar 
sesutė alkani atsigrįžę į Ame
rikos giminaičius laukia duo
nos?” Tai reiktų tęsia, bū
ti akmeninės širdies, kad neiš
girsti to šauksmo ir ne pagel
bėti.” Jūs Amerikos lietu
viai piliečiai norint privalote 
šiai šaliai tarnauti, bet nepri
valote užmiršt tuos, kur gy
venote, kur tėvai likosi. Ne
privalote taip-gi užmiršti pri
gimto liežuvio — kalbos, kurią 
tetušiai-senučiai vartojo. Tai
gi privalote išsijuos? darbuo
ties, kad neduoti savo gimtinei 
žūti. Šelpkite dabar išgelbė- 
dami nuo bado, paskui padė
kite pastatyti naujus gyveni
mus ant šių griuvėsių, karei 
paliovus.” Vienu žodžiu ji
sai tarytum būtų pats lietuviu 
ir atjausdamas visą dalykų 
stovį lietuvius-klausytojus ra
gino prie darbo. Ilgokai kal
bėjo, linkėjo taip-gi pasiseki
mo baltimoriečiams tame ne
lengvame darbe ir gyrė juos už 
darbštumą ir veiklumą. Pa
sižadėjo visuomet reikalui užė
jus gelbėti geruose darbuose ir 
užmanymuose. Prie garsių ap
lodismentų užbaigė įspūdingą 
ir labai naudingą savo kalbą. 
Ketvirtas buvo perstatytas ad
vokatas George E. Disney. Ši
sai neilgai kalbėjo, nes ma
tomai neturiningos iškalbos. 
Visgi nors ir trumpai kalbėjo, 
bet daug pasakė. Išreiškė 
pasigailėjimą Lietuvių tautos, 
išgyrė amerikos lietuvius už 
šelpimą savo nuvargusios tė
vynės. Ir barė abelnai Ame
rikos lietuvius už apsileidimą 
ir už nedrąsą, nes taip mažai 
tegarsinamasi Amerikos spau
doje. Toliaus ne tik pasiža
dėjo, bet tiesiog kvietė balti- 
moriečius, kad visuose pana
šiuose reikaluose kreptūsi prie 
jo o jis laikys sau už prieder
mę mielai padėti. Taip-gi pa
sižadėjo kiek galėdamas infor
muoti apie vietinių lietuvių ju
dėjimą amerikonų dienraščiuo
se. Šiuomi ir užbaigė, prie 
garsių “ovacijų” — aplodis-

. Be amerikonų kalbė
tojų, |kalbėjo lietuviškai J. 

, ir JH,azauskas. Jie

išreiškė padėką tam mūsų ne-Į jas teisėjas: 
nuilstančiam atstovui, mo
kančiam jungti tautiečius dar
ban gydymo savo tautos. Su
važiavimas užsibaigė 3 vai. 
nakties. J “* *
iš sbalės, net gailėdamos, kad 
taip trumpai teko pabūti tame 
gražiame tautiečių būryj, gai
lėdamos, kad reikia skirties 
iš tos vietos, kur buvo pama
tai dedami nors da nematomos, 
bet jaučiamos ateities.

A. Sab.
(“Rygos Garsas.”)

Nesikį buvo jau laikraš
čiuose rašyta apie Gevelando 
Vyčių veikimą, bet to dar ne
gana, nes kas savaitė mūsų 
Vyčiai vis šio to naujo nuvei
kia ir žymiai žengia pirmyn, 
tobulindamiesi krikščioniškoj 
ir katalikiškoj dvasioj.

L. Vyčių 25 kuopa jau pra
dėjo gyvuoti antrus metus. Pa
žvelgus į praeitį kiek naudin
go darbo Vyčiai yra padarę, 
tai džiunga širdis regint tiek 
daug nuveikto darbo per tokį 
trumpą laiką. Mūsų Vyčiai 
iš pat pradžios gyvavimo pasi
rodė esą tvirtais tėvynainiais 
ir kiekvienas su noru prižadė
jo darbuotis dėl savųjų brolių 
gerovės. Ištikrųjų prižadėji
mą išpildė.

Štai praeities Vyčių prakil
nus darbas: Sulošė 4 nema
žus veikalus: “Karės Metu,” 
4‘žydas ir Dzūkas,” “Litvo- 
manai” ir “Lizdas naminio 
Liūto,” buvo surengę 4 šeimy
niškus vakarėlius su visokiais 
įvairiais pamarginimais, turė
jo 3 prakalbas, keletą sykių 
išpildė kitoms dr-joms progra- 
mus, įsitaisė savo knygynėlį, 
b.et dar to negana; nespėjo 

avieną programą išpildyti, turi 
tuojaus prie kitų rengties. Da
bar po Velykų turės išpildyti 
du dideliu programų. 7 d. 
gegužio loš “Genavaitę” Auš
ros Vartų Moterų dr-jai. Geg. 
21 d. bus loštas “Grafas bernu 
pas kaimietį.” Visas to va
karo pelnas bus Vyčių knygy
nui. Šie vakarėliai bus pri
pildyti visokiai įvairumais. Y- 
patingai puikiomis dainelėmis, 
gražioms eilėms ir kitokiais 
šmoteliais.

Vyčių kuopoj randasi dau
gelis gabaus jaunimo ir savo 
talentais pasirodo kaip va per
statymuose, dainose, dekle- 
macijose ir prakalbose. Šiais 
užsiėmimais Vyčiai gaivina 
jaunimo dvasią ir veda prie 
šviesesnio kelio.

Jei mes ir ant toliaus veik
ti eime visi išvien, kaip lig šiol 

veikėm, tai be abejonės pasi
rodysime prakilniais. Jei žie
mos laike tiek pasidarbavome 
nebijojome nei šalčio, nei var
go, tai sulaukę visos gamtos 
atgijimo, šiltos vasarėlės, at- 
gimkime ir mes su ta gražybe. 
Mūsų turi būti doros kalbos, 
tankiai reikėtų rengti draugiš
ki išvažiavimai ant tyro oro ir 
kad išvažiavimai nebūtų tušti, 
reikalinga turėti gražūs žaidi
mai, kas suteiktų geriausius įs
pūdžius.

CHICAGO, ILL.

(Brighton Park).
Lietuvos Vyčių 36 kuopa 9 

d. balandžio turėjo vakarą su 
gražiais pamarginimais. Va
karą vedė kun. Briška, vie
tinis klebonas. Toliaus per
statė kalbėtoją p. Prečinauską. 
Jis kalbėjo apie katalikišką 
spaudą Toliaus buvo loši
mas veikalo, kur parodoma 
bėdas ir nelaimes užtrauktas 
per girtybę. Toliaus dekle- 
mavo dvi seseri Širvaičiukės 
apie blaivybę. Po to p. Kviet
kus turėjo monologą “Ponai
tis,” kuris publikai labai pa
tiko, nes labai juokingas. Ga
lop turėjo monologą du vaiku 
ir su tuo užsibaigė programas.

Lietuva tė,

Baltimoriečiai turėjo progą 
pasiklausyti nepaprastų pra
kalbų, kurios atsibuvo Verbų 
Nedėlioję 16 d. balandžio “Mo- 
ose” svetainėje, 410. W. Fa- 
yette gatvės. Jas buvo paren
gęs Baltimorės “Tag Day” ko
mitetas. Vadinu jas nepap
rastomis, nes ištkrųjų jos nsa- 
vo įvairiu programų baltimo- 
riečiams buvo naujiena. Šios 
tai minėtosios prakalbos ski
riasi nuo paprastų taipgi kal
bėtojų įvairumu. Čia svar
biausieji kalbėtojai buvo sve
timtaučiai žymūs Baltimorės 
piliečiai ir politikieriai, kurie 
būdami lietuviams labai prie
lankūs, malonėjo atsilankyti 
ir išreikšti savo nuomones 
kaslink Lietuvos bėgančių o- 
pių reikalų. Šios tai prakal
bos buvo parengtos tam, kad 
išplatinti žinias tarp svetim
taučių apie rengiamąją čia 24 
d. baland. “Tag Day.” Šis 
geras sumanymas be abejonės 
atneš nemažai naudos, ačiū 
darbštumui ir sumanumui kai- 
kurių vietinių veikėjų ypač A. 
Laukaičiui, “Tag Day” pir
mininkui, kuris, susinešė su 
žymesniais svetimtaučiais, per
statė viso reikalo stovį ir agi
tavo kiek įmanydamas. Iš 
šių svetimtaučių — amerikonų 
atsirado net labai lietuvių rei
kalams prielankių ypatų, ku
rie netik kad patys pasižadė
jo padėti įvairiuose reikaluo
se, bet ir savo draugams kal
bėjo — informavo apie mus. 
Pagaliaus ir pranešdavo apie 
lietuvių baltimoriečių padėji
mą vietiniuose angliškuose lai
kraščiuose, kur tilpdavo nors 
ir trumpos žinutės apie “Tag 
Day” ir tt. Taigi vėl sugrį
šiu prie viršminėtų prakalbų. 
Štai Verbų nedėlioję apie 4 vai. 
pradėjo būreliais rinktis žmo
nės į “Moose” svetainę. Dar 
kiek laiko praslinkus ir štai 
susirinko nemažas būrelis kla
usytojų, kurie su nekantrybe 
laukia pradžios prakalbų. Štai 
ir prakalbos. Pirmiausiai pir
mininkas p. A. Laukaitis per
statė amerikoną p. John Da- 
niel, director of Sočiai Servi- 
ce Gorporation. ” Jisai nors 
neilgoje savo kalboje išreiškė 
lietuviams užuojautą ir pagy
rė kaipo susipratusius ir pa
geidaujamus Amerikos pilie
čius. Prisipažino, kad tik 
nuo praeitos vasaros lietuvių 
vardą teišgirdo ir pažįsta. Sa
ko: “Važinėjau kituose mies
tuose, New Yorke, Buffalo ir 
kituose ir nors susidurdavau 
su emigrantais, bet lietuvių 
vardo negirdėjau. Bet štai 
pereitą vasarą, kuomet buvo 
apvaikščiojimas Washingtono 
paminklo atminimui Baltimo- 
rėje, pažinau lietuvius kaipo 
geriausiai atsižymėjusius ap- 
vaikščiojime. Savo skaitliu- 
mi ir pavyzdinga tvarka lie
tuviai pralenkė savo kaimynus 
lenkus, rusus ir kitokius?’ 
Nuo to laiko jis, aiškino: “ už
siinteresavau lietuviais ir su 
indomumu ir mielu noru tyri
nėjau jų krutėjimą iki šiai die
nai.” Paskui ragino ir to
liaus lietuviams dalyvauti vie
šose miesto pramogose ir su- 
pažindyti amerikonus su Lie
tuvos sūnais, papročiais, dra
panomis ir kalba, ir pertik
rinti, kad lietuviai nėra len- mentų. 
kais, kad skirtinga tauta su tojų, 
garsia senove ir tradicija. Jam Cesna

WORCESTER, MASS.
Pas mus per dvi savaiti bu

vo rekolekcijos. Žmonių lan
kėsi per visas pamaldas labai 
daug. Būdavo pilna bažny
čia. Mūs gerb. klebonas kun. 
J. J. Jakaitis sakė pamokslus, 
ragino pamesti girtuoklystę. 
Pabaigoj daugelis sudėjo blai
vybės prižadus. Buvo daug 
svečių kunigų. Buvo kun. T. 
Žilinskas, kun. F. Kemėšis, 
kun. Meškauskas, kun. Sauru- 
saitis, kun. Vasiliauskas, kun. 
Urbanavičius ir kun. Petrai
tis.

Buvo kolekta. Surinko a- 
pie $700.

CHICAGO, ILL.

Moterų Sąjungos susirin
kimas ir prakilnus 

darbas!
Prie Dievo Apveizdos para

pijos Moterų Sąjungos 3-čia 
kuopa 9 d. balandžio laikė sa
vo paprastą susirinkimą, ku
riame nutarta surengti vakarą 
su programų 28-tą gegužės. 
Išrinkta tam tikra komisija. 
Buvo paraginta, kad sąjungie- 
tės siųstų savo rankų išdirbi
nius į parodą, kuri berods 
prasidės 1-mą gegužio, bet ne 
apie tą noriu paminėti, o no
riu pažymėti, kad trečia kuo
pa pavyzdingai pasielgė paro
dydama savo jautrumą ir pra
kilnią širdį aukodama $10.00 į 
Tautos Fondą. Aukavo šios 
moterys: B. Ąbromavičiutė 
$1.00, M. KupinsŽait? 75. -po 
50c. Z. Bartkaitė, P. Bal- 
čauskaitė, M. Garalienė, Prei- 
tikenė, Naumavičaitė, M. 
Sprindienė, Pr. Macijauskaiė, 
Mankaitė, A. Bagdonaitė, B. 
Kuraitė, Ona Kinelaitė, 
Venckaitė, M. Buikaitė,
Benevičaitė, O. Nauru te, po 
25c! O. Povilaitienė, P. An- 
drulaičiutė ir dar smulkių 
aukų buvo tai, kad suaukota 
$10.00. Pinigai induota Pr. 
Macijauskaitei nusiųsti į Tau
tos Fondą. Taigi sąjungietės 
parodė, kad ne vien vyrai ga
li veikti, bet moterys taip-gi. 
3-čia kuopa tai gal viena iš 
veikliausių kuopų. Visados 
paremia gerus sumanymus. 
Buvo įsteigus vakarinius kur
sus virimo valgio, kur visados 
lankėsi gana skaitlingai mote
rų. Ne viena pasinaudojo iš 
virš minėtų kursų. Dabar ži
noma užsibaigė. Pamokas da
vė p-lė B. Plačaitė. Moterys 
gana liūdnai išklausė, kada ■ 
pranešta, kad jau paskutinė į 
pamoka iki rudens laiko, 
iš jų kurių išgirsta, kad 
nekantrybe lauks rudenio.

B.na.

Rengia So. Bostono Marijos 
Vaikelių Draugija Subatoj ir 
Nedėlioj bal. 29 ir 30 dieną 
7:30 vai. vakare pobažnytineje 
svetainėje. ,

Pamatysite visokius išdirbi
nius ką mūsų priaugančioji 
karta gali nubeikti, piešiniai, 
siuviniai, mezginiai etc.

Programas.
__Bal. 29 dieną teatrai: “Ne
užmokėjęs Pabėgo.” “Stebėti
nai Greit,” “Pašėlęs dantys” 
ir “Nu-gi ar ne juokai.” Prie 
to bus eilių ir dainų.

Bal. 30 dieną teatras: “Gy
venimo Kryžius.” Dainos: po 
vadovyste gerai žinomo vargo
nininko M. Karbausko. Lietu
viški šokiai, šokiai kitų tautų 
ir mergaičių drilius.

Nepamirškite visi atsilan
kyti nes programas yra gana 
ilgas ir įdomus. Įžanga tiktai 
10c.

Visus širidngai kviečia
RENGĖJAI.

CAMBRIDGE, MASS. 
Svarbus visų tautiškų ir katali

kiškų draugijų susirinkimas.
Bal. 27 dieną 7į vai. vakare, i 

atsibus žingeidus susirinkimas 
vietos tautiškų ir katalikiškų i 
draugijų, parengta vakarienė 
“Jaunų vyrų krikščionių susivie-’ 
nijimo” name. Kalbės vietinis 1 
miesto majoras ir įžymus veikėjas 
daktaras Ivans. Taip-gi Harvardo 
universiteto studentai, duos kon
certą ir drauge dainuos Lietuvių ; 
Jaunuomenės Choras.

28 dieną bal. Švento Jono Krik
štytojo Draugija turės savo ber- 
taininį susirinkimą, svetainėj po 
No. 789 Main St., Cambridgeport, 
7:30 vaL vakare, todėl visi ger
biami nariai malonės susirinkti, 
nes yra labai daug svarbių reikalų 
atlikti. Priegtam bus išduotas 
Raportas kaslink rinkimo aukų į- 
vykusių 15 d. baL (Tag Day).

Taip-gi prašau visų mūsų ger
biamųjų narių, atkreipti atydą 
ir užsiprenumeruoti mūsų draugi- j 
jos organą “Darbininką,” kas la
bai daug palengvins mūsų draugi
joj tautišką judėjimą. ;

» A G-'S-’.:“X"-kv
.. ■" X.

L'“

LIETUVIŲ KATALIKIŠKŲ 
LAIKRAŠČIŲ AGENTAS.
Kas pas mane užsirašys laik

raštį “Darbininką,” kuris ei
na tris sykius į savaitę ir už
simokės $3.00 už visus metus, 
gaus gražią knygą dovanai.

Agentas J. Mozeris 
1426 So. 48 th Ct.

Cicero UI.

A Plea for the Lithuanians.
10 c. numeris.

Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
timtaučius su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nelai- 
mėmis ir jos troškimais.

Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl 
skleiskime žinias apie savo tautą, platindami minėtą laik
raštį.
Adr.:

Vaclovas W. Chižius
GRAB0RIUS

Atliekam visokius graborys- 
tės darbus sulig naujausios 
mados greitai, gerai ir pigiai 
taipgi važiuojame į kitus 

i nerokuoj ame už tokį savo 
Adresas-

South Boston, Mass.

JONAS
KVIETKŲ

KLIMAS
IŠDIRBEJAS

Parduodu visokių rusių 
kvietkus, parsamdom Ka
rietas ir Automobi'ius viso
kiuose reikaluose. Patar- 
naujam greitai ir Pigiai. 7 

Adresas:

CLOTHES SHOP
BR0ADWAY

Vertės

VYKŲ SIUTAI - pilki, raus- 
vai juodi ir mėlyni, tikro sty- » 
iiaus.

VYRŲ IR VAIKINŲ SIU- Vertes
TAI. Visokių vilnonių audimų, $18.00 
Naujų modelių, gražiausių for- parduodam 
mų, mėlynos saržos, 2 guzikų, 
kišeniai su uždangalais, 3 
zikų, vėliausios mados ir kon-A y s y Į) 
servatyviško styliaus.

Mūsų puikiausia pasiūti rū- 
bai, ypač sutaisyti vyrams, y,
kurie mėgsta pasirėdyti pagal 
naujausią madą, už tokius i A A A 
pat kitur mokės $25.00 o pas 
mus gaus

Vyrų kelinės dėvėjimui pa
vasarį, gražiai dryžuotos, ge- yj
rai pasiūtos, madnai sukirptos 
ir tvirtos materijos vertesni QA 
$3.00, atiduodam ’Pl.vV

Šitame vyrų Store pirkimas tol nėra pat 
tas. Mūsų pasitikėjimas į mūsų tavoro ger 
r ach lyginamą GVARANTUĄ:

•aigiamas, kol pirkėjas nėra pilnai patenkin
amą duoda mums privilegiją padaryti šitokią

BR0ADWAY CLOTHES SHOF
Comer Broadway and Pieasant

WASHINŪTON STREET 
streets. BOSTON.



Vietines žinios. -

PADEKONE UŽ TAG 
DAY:—

Bostono lietuvių ir ameriko
nų komiteto pirmininkas p. G. Į 
Shields po Tag Day kreipėsi 
laiškais į Bostono miesto majo
rų ir į policijos komisijonierių, 
dėkodamas jiems komiteto 
vardu už pagelbų ir pritarimų 
lietuvių Tag Day. Netrukus 
p. G. Shields gavo iš vieno ir 
iš kito labai mandagius laiš
kus, kur jie dėkojo už pripa
žinimų ir išreiškė komitetui ir 
lietuvių tautai kuogeriausius 
linkėjimus. ,

e?
U#

Bronusė Jurgeliutė 14.64
Ona Zagrickiutė 13.74
Marijona Duobiutė 12.44
Ona Jenušanskiutė 8.68
Julija Ragalich . 8.60
Albina Plevokiutė 8.37
Ona Kulponiutė 5.49
Alena Kazlauskiutė 5.11

JAMS.

Nedėlioj susirgo savininkas 
“Wbite Way Lunch” Jonas 
Jakubauskas, bet dabar jau 
eina geryn.

DIVIZIJA X.
Kapitonas Vincas Jurgele

Marcelė Žukauskiutė
Eleanor Forry
Antanina Kazmauskiutė 
Eilėn Dineen
Alena Kartavieiutė
Ona Bagočaitė
Kazys Sundukas 
Alex Vaitkus 
Franas Duoba

Rep.

L. Y. M. C. BALIUS.
L. Y. M. C. kliubo balius 

atsibuvo panedėlio vakare. Vi
si susirinkę lietuviai, bet kal
bos lietuviškos nebuvo girdėti. 
Gal sarmatinasi savo tėvų kal
bos, ant kitų balitj susirenka 
lietuviai ir taipos-gi susirenka 
jaunimas ir per visų laikų kal
basi lietuviškai. Toliau turi
me lietuviškų svetainę. Kodėl 
jie pasisamdė kitokių svetainę, 
daug mažesnę. Turime net 
tris lietuviškas spaustuves So. 
Bostone, o L. Y. M. C. davė pa
daryti visus savo apgarsini- 

. mus kitokiai'spaustuvei. Turi
me net du savo lietuvišku or
kestru. Kliubas pasisamdė 
kitokį.

Ar nedailiau būtų, jei kliu
bas labiau sulietuvėtų.

Rep.

$15.15 
12.36 
11.92 
9.57 
6.46 
3.45 
3.38 
2.32 
1.37

F. W. Strakauskas 
(rašt.)

P. S. Merginos kurios sto
vėjo aplink N. Station po ka
pitonu Al. Caperiu, kuris man 
nepridavė jūsų vardų meldžiu 
man priduoti savo vaidus ir 
numerį bakso šiuo antrašu: F. j 
W. Strakauskas 120 Bowen st.
_______________________________

Dabar geriausia proga, pa- 
Į sirodyti uoliais platintojais ka
talikiškos spaudos.

Utarninko ir ketvergo “Dar-
■ bininko” No. parsiduoda po 2 
į centu, subatos 3c. Gabus ir 
apsukrus veikėjas gali gana

! daug išplatinti, jeigu pats ne- 
i gali pardavinėti suorganizuok 
vaikų būrelį, jie geriausiai iš
platins.

Taip-gi neužmirškite parsi
traukti iš “Darbininko” kny
gyno visokių knygelių, labai 
pigiai galite gautu

“Darbininkas’’ priima viso
kius spaudos darbus, plaka
tus, tikietus, konstitucijas ir 
tt. ir atlieka darbų geriausiai 
ir pigiausai.

Remkite kuo galite, nes ži
note kad “Darbininkas” vie
nintelis darbininkų užtaryto
jas.

Visokiais reikalais kreipki
te:

ATYDA
Ansonijos ir apylinkių 

tuviams šiuomi pranešu, 
atidariau fotografijoms trauk
ti galerijų ir darbų atlieku ar
tistiškai.

Reikale kreipkitės lietuviai 
pas lietuvius.

Joiifs khiihitte
66 Third St., Derby, Conn. 

(42-55)

“Darbininkas,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Norintieji pirkti gerų farmų 
su budinkais, Sodais, apsėtais 

į 8$mo; saldi soiąnpęiau jf stb^uvį į 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausią farmų pardavė-1 

; jų. Mes vieninteliai esame uždS- 
i Xo jai ir apgyvendinto jai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 

į lietuvius farmerius, kurie trum- 
: pu daiku rengiasi išleisti Scott- 
; ville, Mich. Amerikos lietuviams 
i ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau- 
i šioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indedami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir ^parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO.

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

DR. F. MATULAITIS
OfUo udynoa Gydo viookia»lli«ao

P. M. 1-t r M. PriokM<AHah».

419 Bovlston St, Boston, Mus.

sAY

Nedėliotai, 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Bro*dway,So. Boston, Mass

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai ryta 
iki 8_vaL vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

piliečiams:
u už garbę paskelbti sa

vo skaitlingiems prieteliams ir 
abelnai visuomenei, jog aš esu 
susinešęs su gerai žinoma rūbų 
firma HARRISON COMPANUA 
ant Washington gatvės, kampas 
Beach. Po daugelio metų mano 
sunkaus darbo mano nuolatinis 
troškimas įsigauti į platų preky
binį lauką išsipildė pilnai. Ka
dangi mano pasisekimas pilnai 
priguli nuo jūsų parėmimo, tai 
aš labai pasitikiu, kad leisite man 
išpildyti jūsų reikalavimus dra
bužiuose.

Todėl aš širdingai kviečiu 
visus savo prietelius ir vienpilie- 
čius atsilankyti pas mane. O aš 
sužinojęs visų pageidavimus iš- 

savo išgalėjimo. Kreipdamiesi 
jūs prigelbėsite man kilti vis

Jose p h Zupkowski. < 
pildysiu pagal geriausio i 
prie manęs^ su užsakymais, 
augštvn ir augštyn toje firmoje, kurią aš turiu už garbę 
reprezentuoti. Dėkuodamas savo seniems ir brangiems 
draugams už pereitus prielankumus ir tikėdamasis tolimes
nio rėmimo pasilieku pasiryžęs jums geriausia patarnauti,

~ JOSEPH ZUPKOWSKL

lie- 
jog

Atskaita 
So. Bostono Tau
tos Fondo 11 skyi\ 

Tag Day.

Didelė drabužių, aprėda
lų ir apvalų Harrison kom
panija yra gerai žinoma 
Naujojoj Anglijoj už savo 
teisingą biznio vedimą ir že
mas kainas, už gerą tavorą. 
Mes pilnai garantuojame 

nuo mū- 
I sų perkama ir pinigai tuo

jaus sugrąžinti, jei dalykas 
nebus atsakantis. Audimas, 
vartojamas teisingai pagar- 

! sėjusių Harko Brand drabu
žių, yra taip padarytas, jog 
iš jo padaryti drabužiai už-

laiko savo formą ir nesirauk- 
šlčja. Harko siūtai ir over- 
kotai yra visuomet rankų 
darbo ir lygūs kriaučių pa
darytiems.

Harko siūtai vyrams ir vai
kinams nuo $12.50 iki $25.00.

Harko pavasariniai overko- 
tai nuo $9.75 iki $20.00.

Pas mus yra didelės daugy
bės vyriškų aprėdalų ir skry
bėlių ir pagarsėjusių Pac- 
kard eeverykų po $4.00 ir 
$5.00. Kitokie eeverykai nuo 
$2.50 iki $3.00.

Telephone So. Boston 605. 
ANTANAS 4APALIS 

meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorvs 

tės darbus prideramai. 
KATNOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadway, 133 Bowen St 
SO. BOSTON, MASS.

Mes pilnai g__
II kiekvieną dalykėlį, 

sn nprkama ir nin
LIETUVIS KRIAU0IUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išproriau, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.

PETRAS MAKAREVIČIUS, 
(Arti lietuvių bažnyčios) 
105 So. Meade Str., 

Wilkes-Barre, Pa.

I

■ ’ \ .. .....................

DIDŽIAUSIAS IŠPAR
DAVIMAS.

Parduodu laikrodžius vyriš- I 
kus ir moteriškus sulig naujau- . 
sios mados ir už pigiausių pre
kę.

Turėdamas kitų užsiėmimų 
prie bilijardu arba (Poolroom) 
Bolių-kambarį, neturiu laiko 
pardavinėti ir dabar noriu par
duoti visai pigiai.

Tavoro turiu apie porų tūk
stančių vertės.

Jeigu kam būtų reikalinga 
pirkti, tai malonėkite atsi
šaukti arba ateiti ir pažiūrėti.

Dabartinės prekės laikrod
žių tokios:

Moterų laikrodžiai 14 k. nuo 
$15.00 iki $50.00.

Vyriški 14 karato nuo $25.00 
iki $50.00.

žiedai moteriški 14 k. nuo

__Skaitykite ir platinkite 
“Darbininkų.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

I

jį The Harrison Company 
662-672 Washington St. 

cor. Beach.Tel. Ozford 4900.

J. P. TUINYLADr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo vilando.:
Nuo2 iki8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

■ 509 1 P.OALWAY Cor. G ST. SC. BOSTON. 
Tel 502 S. B,

.-t t * cz

SVARBUS PRANEŠIMAS

“Darbininko” agentams šio
mis dienomis atspauzdinome 
labai parankias knygutes rin
kimui apgarsinimu “Darbinin
kui.”

Norėdami pasidarbuoti ta
me, kad parinkus apgarsini
mų savo kolonijoj, kreipkitės 
Į “Darbininko” Administraci
jų reikalaudami prisiųsti kny
gučių.

242 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Kuris atsibuvo bal. 16 d. 1916 
metais Bostono mieste. Buvo 
taip išdalinta aukų rinkėjai, kad 
vienas vyras turėjo prižiūrėti 10 
ar 9 merginas. "

Kapitonas Petras Grigas.

$2.00 iki $30JM).
Taįp-gi daugiausia visokių 

auksinių daiktų visai pigai.
230 Broadway

So. Boston, Mass.

Ir vėl šv. Roko Parapijos Choro
V

LIETUVIAI PAS SAVUS.

L'žlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo- 

Pasiuvam drapanas sulig nau- Jam ant bargo ir ant išmokesčių. 
jausios mados ir pagal Jūsų noro, ant lengvų išlygų. Reikalauja 

JONAS BERZELONIS & CO. I me agentų kiekvienam mieste Su 
28 Chandler Str., Boston, Mšss. vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 

(Castle Sąuare’s Block-’e.) delį nuošimtį duodam perkup nOTi-ia ♦ 01

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

oncertas« jokiai
— t-

29 d. Balandžio, 1916
Lietuvių Tautiškam Name, Montello, Mass

delį nuošimtį duodam perkup 
: čiams, didelį, naują katalogu 
; siunčiame ant pareikalavimo ui 

♦i**t*»t**I**t##t#*t**i**t**i**i^**2« 25 centus štampų.
X ' * 4 A J- p- TUINILA.
Y Vienatinė Lietuviška ♦ 822 Washington St., Boston. Mw

t Krautuvė f
i
Y voro,

tA

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvj išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikueių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luioidu.
šios
kas

i.
ranK ,.u.

Išdirbu karpas, vėliavas, karūnas ir tam pana- 
daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 

link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
’ininio neteisingų informacijų, .kurias skleidžia apie 

oriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo

PROGRAMO PRADŽIA 7:45 VAL. VAKARE.

Sulaukus linksrnau; pavasario, ir praleidus liūdną laiką gavėnia, Choras nori 
linksmai pažaisti ir savo draugus palinksminti, su dainomis ir visokiais pamargini* 
mals.

Todėl ant Šio vakaro mes dainuosime daug įdomių ir dar MonteU'e negirdėtų 
dainų, vėliausių musų kompozitorių, o prie to bus gražus drilius susidedantis ii 17 
chorisčių.

Kaip visada buvote iš musų vakaru užganėdinti; taip ir ant šio vakaro stengsi
mės užganėdinti, nes Choras stropiai prie to prisirengė. Po koncerto bus linksmi 
šokiai, Algirdo orkestrai griežiant. .........

ĮŽANGA: Vyrams 25c. Moterims 15c. Vaikai be tėvų nebus įleidžiami.

Kviečia atsilankyti PARAPIJOS CHŪRAS.
n t

*

Kuri užlaiko visokio ta- Y 
reikalingo maine- *|*

Y nieriams. Y
❖ ❖
❖ V. LUK0SEVICIA, f
Y Minersville. - - Pa. *t*
♦♦♦ V

C. & P. Pilone St. Paul 5947
GRABINIO AS 

IR 
BALZAMUOTO JAS.

Pagrobus atlieku pigiai ir gra
žiai Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus groborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 
reikale visuomet kreipkitės pas 
mane.

Ofisas:
JONAS GBEBLIAUSKAS,

500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., 
Philade’phia. Pa.

L- 1 j Į Nuo & iki II rito.
v alanaos į .. 2 .. 4 po pietų.

1 .. 7 .. 8 Vakare. 1

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.
—  . -■ ~z——  rrrtr. rrf.■~ ??r»rt f * >-Įf?. n n hhįihhii

GEBA PROGAI | 
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdarytą) ..... $1.00

Vaikų Drangas arba 
kaip mokyti# skaityti ir 
rašyti be mokytojo------15c

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be sakytoja....... 
Aritmetika m«kinimui- 

si roknndų, ra paveik
slais /apdenk > . ......35r

ViantlfiO
Kas atsiųs iškarpęs šitų ap- 

. garsinimą.ii ‘'Darbininko” 
ir gt OO per mohey orderį. 

, tai gaus visa# 4 knvfys 
- •' r*r-

t. MKOLAINIS.
R. F. B - Ronte 2. 

Huduos, N. T,

10c

I

| Lietuviai apsi- 
| ginkluokite taip 
t*> Nusipirkite savo namus 
Iir už juos randas išsimo

kės, tai senatvėj turėsite 
dailų gyvenimų. Apdraus- 
kite (inšurinkite) na
mus ir rakandus (forni 
čius), kad nelaimėj atsi 
tikus galėtumėte kitus nu
sipirkti, apsaugokite dirb
tuves ir darbininkus, ap

3 saugokite automobilius. 
§ arkliui ir vežimus nuo vi- 
įg šokių nelaimių.
§ Aš virš minėtus darbus 
8 atlieku kogeriausiai, turiu 
S patsai gerų patyrimų gy 
a zendamas čia Amerikoj 
d per 30 metų. Esu tikrai 
a atsakantis už visokį dar 
3 bų, turiu Stata Brokai 
3 nsurance License, esmu 
g Notary Public, Justice of 
i the Peace, Auctioneer ir 
w Agentas, parduodu na 
i3 mus, farmas, lotus. Kvie 
a žiu visus lietuvius ir lietu- 
a ves atsilankyti į mano ofi- 
M'**-
| Michael Coran

366 Broadvay.
South Boston. Mass.

Vienatine Lietuviška

. APTIEK A
g Bostone ir visoje Massacbusetts valstijoje. Gyduolių gaii-
* te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ri ros sekančios gyduolės.
*
S Nuo

Nuo 
ir

Nuo 
ir 

Kraujo Valytojas 
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

O

p

i

G FT

I 
b 
u 
r 
b 
b

M

1.00

75c.
50c

1.00

25c

75c

50c.

25c.

1.00

50c.
25c.

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos

15 ir 25c
gėlių 25,

Visokie kvepianti 
muilai 10,

Periamos visokių
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

1.00
1.00 
50c. 
' 00

X)

25c.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnime 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’8) 15, 20 ir

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c 

Gumas nuo dantų gėlimo lOe. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei
katą. kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus 

sąžiniškai patarnauta.

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar yiė birtų Amerikos ar Europos daktarų Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, e męs prisiusime jums 

eapreau. Visokiame reikale kreipkitės Šituo adreso:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Eruduayjterte C St., So. BostonJIass.




