
BADAS PALESTINOJ

Rusijoj neramu

SUSIKIRTO
rastis apėmė tuos, kurių 
is amunicijos dirbtuvėse

Rusijos caras išleido ukazą, 
kuriuo atideda durnos sušauki
mų iki sekančio mėnesio. Vi
si Rusijos pažangieji laikraš
čiai labai apgailestauja tą fak
tų, nes tas parodo, jog val
džia vis toliau eina nuo žmonių 
ir nori visiems užčiaupti bur
nas ir surišti rankas.

ATIDĖJO DŪMOS SUŠAU 
KIMĄ.

iomet Londono gyven- 
iuvo tokiame išgąstyje, 
je ekspliozijoje. Ne- 
doniečiai taip išgąs- 
I vokiečių zeppelinų už-

CIGARETU PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ.

Syrijoj ir Palestinoj didelis 
badas. Ita^jos laikraštis ,Co- 
rriere detalia rašo, jog Syri
joj badu mirė 510.000 žmonių. 
Daugelis papildo patžudystes 
neturėdami kuo misti.

Iš tų bado žemių Amerikos 
valdžia pasiryžo išgabenti ame
rikonus, kurių ten buvo į 
1.000. Jie bus atgabenti į Is
panijos miestų Barceloną skrai
duoliu Dės Moines.

Vokiečiai skelbia, jog Rusi 
jos valdžia Rumunijoj įsakė ne 
imti priešininkų nelaisvėn, c 
jei ir pasiduoda, tai sušaudy 
ti. ■

bulansai suvažiavo iš 
10 didžiųjų ligoninių su- 
b gabeųti.
Lliozija buvo taip baisi, 
mylios nuo nelaimės vie- 
ončs gatvėse buvo par- 
žemėn.

jpliozija kilus nuo neti- 
štikusio dirbtuvėj gais-

ni aplinkui dirbtuvės 
I taip kaip kad jie būt 
Įopierinės triobelės. Kai
ry vento jai išgalėjo pa- 
kitus-gi užgriuvo. Tuoj 
israi. Iš visų Londono 
f-ių skubėjo gaisrininkai 
baisius gaisrus.

> suvaryta pulkai karei- 
poti sužeistų ir užmuštų 
nuošė.

Vokietijos sočijarfefcai taikos 
šalininkai buvo bepradedą 
smarkių agitacijų varyti, kad 
užvaldyti partijų. Ligšiol so
cijalistų taikos šalinikų buvo 
mažuma. Bet pildomasis ko
mitetas balsais 29 prieš 10 nu
balsavo prieš taikininkus. So- 
cijalistai kariauninkai sako, 
jog talkininkai, kaip jų nota 
Wilsonui parodo, veda užka
riavimo karę. Išeina, jog Vo
kietija-veda apsigynimo karę. 
O tokiai karei socijalistai ne- 
priešingi.

Kariniai ekspertai nurodo, 
jog tie nųlemiantieji mūšiai 
būsiu vakaruose. Spėja, jog 
vokiečiai bandys veržtis į Fran- 
ciją per Šveicariją. Kiti nu
rodo, jog jie bandys apvaldy
ti Holandiją, kad nuo jūrės 
geriau veikti prieš Angliją. 
Taipgi talkininkai yra suple- 
navę didžius žygius prieš vo
kiečius.

Bet vokiečiai, pasak kitus 
karinius ekspertus laikys dide
les jėgas rytuose. Dabar tal
kininkai apginklavę Rusijos 
armijas ir reikės vokiečiams 
daug jėgų, kad atsilaikyti prieš 
juos. Kiti-gi žinovai nurodo, 
jog rusai nemokyti ir turėdami 
amunicijos daugiau, kaip rei
kia neįstengs įveikti vokiečių 
ir net negalės atsilaikyti.

Šveicarijos ambasadorius 
Washingtone išsiuntinėjo vi
siems Šveicarijos konsulams 
įsakymus, kad tie savo mies
tuose palieptų visiems rezer
vistams skubintis namo.

Ateina iš Vokietijos žinių, 
skelbiančių, jog vokiečių sub- 
marinai kur kas daugiau nus
kandina talkininkų laivų, negu 
jie paskelbia. Vokiečiai vei
kia jūrėse sulyg prižadų Su
vienytoms Valstijoms.

Sausio 19 d. sugrįžo vienan 
Vokietijos uostau submarinas. 
Jo kapitonas paskelbė, jog nu
skandinęs 16 talkininkų garlai
vių. Ir taip esą kasdien. Vo
kiečiai tų savo veikimų dar la
biau padidinsią. Jie geriau 
išmoko veikti. Vieno subma
rino kapitonas pasakoja, kaip 
jam pavyko nuskandinti Fran
cijos skraiduolį Gaulois. Sako 
buvus didelė audra. Vienok 
torpeda taip buvo pataikinta, 
jog . veik per minutų milžiniš
kas laivas su jurininkais išny
ko nuo jūrės paviršio.

Vokietija turi tris submari- 
nų kapitonus, kurie vienas nu
skandino 100 laivų, antras 128 
trečias 135.

Vokietija žada daugiau pa
leisti skraiduolių į Atlantiką 
naikinti prekinius talkininkų 
laivus.

■dis susijudinimas.

^.ngi ekspliozija buvo 
■visame mieste, tai tuoj 
miesto gatvės bangavo 
pdinusių žmonnių. Pas- 
tuoj gandas apie neišpa- 
į didį žuvusiųjų skaičių, 
ondono amunicijos dirb- 
> dirbo į 100.000 vyrų ir

Portsmonth, N. H. — Ja- 
cques saliune buvo apščiai kos- 
tomerių,' ūžė, kaip avilis. 
Per durnus įsilinksminę vos 
matėsi viens antrų Barten- 
derio siautalas už baro kabojo. 
Vienas svečias švystelėjęs de
gantį cigargalį ir ant nelaimės 

O patekosiautalo kišenių. Lm- 
vokiečiams dabar rūpi labiau ksmybės, džiaugsmo ir kve- 
užgrobti kūodangiau Rusijos piančių tabako durnų buvo pil- 
žemių, negu Francijoj. nas sauliunas, todėl niekas ir

Nėra abejonės tarną jog pa- nematė, kaip griaužė siauta- 
vasariui auštant, pasibaigus las. Ir sudegė, o jame $70 
potviniams, prasidės neišpeša- ir auksinis laikrodėlis. Viš
tyti kraujo pottiniai. kas sugriauzėjo.

UŽDRAUDĖ SUSIRAŠINĖTI.
Japonijos valdžia uždraudė 

siųsti laiškus ir telegramas į 
Vokietiją, Austriją, Turkiją 
ir Bulgariją. Už neklausymą 
baudžiama.

EKSPLIOZIJA PAKRATĖ 
VISĄ LONDONĄ.

Pereitos pėtnveios vakare a- 
pie 6 vai. Londono priemiesty
je ištiko amunicijos dirbtuvėj 
neapsakomai didi ekspliozija. 
Ekspliozija buvo East End dis- 
trikte.

Šita ekspliozija yra baisiau
sia nelaimė iš visų nelaimių 
nuo pat karės pradžios.

Kiekvienam žinoma, jog 
talkininkai skaitlingesni. Da
bar jie ir amunicijos turi dau
giau, negu vokiečiai. Beto 
Francijos ir gal Anglijos ka
reiviai nemažiau mokyti, negu 
vokiečių. Bet talkininkams 
vieno labai svarbaus daikto 
trūksta. Trūksta — Hindėn- 
burgo, trūksta vado. Talki
ninkai neturi vyro, kuris ga
lėtų vadovauti toms milaniš- 
koms spėkoms. Vokiečiai to 
ri geniališkus vadus. Į

Todėl ir vargu pavyks su
mušti vokiečius. Jei ir nepa
siseks, tai rudeniop talkinin
kų vadai pasakys: “gana.’*

I

Veikimai ant jūrės

no atsišaukti kad visi Anglijos 
gyventojai aukautų nukentėju
siems dėl eksplipzijos.

Tarp ypatingų atsitikimų 
buvo toks. Žmogus ein namo 
ir žiūri jo namų nesą. Paskui 
vienoj ligoninėj rudę lavoną sa
vo motinos, o vėjįau rado la
vonus tėvo ir sesers.

Pats Anglijos karalius ir ka
ralienė labai susinegeravo dėl 
baisios nelaimės.

Kiek žuvo, tai žinoma dar 
nežinia Bet Anglijos valdžia 
vargu paskelbs kiek ištikro žu
vo darbininkų. Jei labai daug, 
tai žmonės įpultų į nusiminimą 
ir darbininkai arba atsisakytų 
dirbti amunicijos dirbtuvėse 
arba gali pastatyti didesnius 
reikalavimus.

Laikraščių reporteriai, tai 
šoko, jog nereikią stebėtis dau
gumu žuvusiųjų, bet galima 
labiau stebėtis mažumu žuvu
siųjų. Jie spėja žuvę apie 300 
darbininkų.

Kol kas kareiviai per dvi 
dieni atkasę 100 lavonų.

"fJabar Vokietijoj, o net Au
stro-Vengrijoj, Bulgarijoj ir 
Turkijoj nuo krašto iki krašto 
skamba obalsis: “Durchhalten, 
auschalten, Maul halten.” Rei
škia: iškentėk, išlaikvk, ty
lėk.

Vokiečiams ir jų talkinin
kams ypač reikia kentėti mai
sto nedateklių. Tai tuomi o- 
balsiu kviečiami tik kentėti, 
kentėti, dantis sukandus, pil
vus suvaržius.

Vokiečių armijos pačios la
bai rūpinasi maistu. Kiekvie
nas korpusas turi ūkio skyrių. 
Visame fronte nuo Rygos iki 
Varšavos vokiečių korpusai tu
ri tvartus, kur auginama kiau
lės, karvės, turi užėmę žemės, 
kur pavasarį kareiviai bulves 
sodina. Tas pat yra ir Fran
cijoj. Yra tikras dalykas, jog 
vokiečiai išturės, kaip kores
pondentai rašo iš Vokietijos.

Ekspliodavo amunicijos che
miškame skyriuje baisiai eks- 
plioduojanti medžiaga.

Baisi duobė.

*
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“DARBININKAS.”

F. V.

i

v •

F. V.

PRANEŠIMAS

1

T. V.

vės randasi nežynėlių srovė, to
kių kurie sėdi ant dviejų ke-

sia visą 
žastį mato

minams, kasžin kodėl, dar ne- 
norėtūsi į tuos stebuklus įtikė
ti. '

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PRAŠYMAS

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

svarų... Mėnesį išdir- 
ksai- hštuonių valandų 

priešas, > ne tik 
kad padėt grei- 

ovot, bet dar sa- 
aštuonių valandų 

sunkiuose darbuo- 
ir persunki...

i daugiau- 
ir skurdo prie*

lietuviams. Tos aukos buvo 
sunaudotos įsteigimui lenkiškų 
mokyklų Lietuvoj, kad lenkin
ti mūsų tautą.

.- Pastatyk tuos 
mėnesiui prie 

liejimo geležies liejyklose, prie 
kasimo anglies kasyklose, mušt 
su didžiu kūju kalvėje, nešiot, 
vežiot, arba kilnot po—kelis 
šimtus i 
bęs toksai 
darbo die 
ką pi 
čiaus _ 
kys, kad 
darbo di 
se perilga

NEWARK, N. J.

Apie tuos, kurie sėdi ant 
dviejų kėdžių.

Pas mus Neivarke kaip ir ki-

l" savaitę.
Taip, tie “gerieji” katali

kai rėmė tautišką savaitę ar 
tautystę tuom, būk ji

girtuok- čio, tik kįla klausimas ar minė- r- -- - *tinginys-

I

L.
L.
m.

Stebuklų stebuklas “Ateities” 
** padangėje.

No. 3 “Ateities,” mažosios 
“Ateities” ajba taip vadina
mojo literatiško priedo prie lai
kraščio “Ateities” skaitome 
tokį reklesnavimą nekuriu dak
tarų raštų: “Kas tuos raštus 
skaitys, tai niekados nerirgs, 
o jeigu ir susirgtų, tai nieka
dos nemirs.” Tikri tautiečių 
sandaros stebuklai XX šantme-

Keletas metų atgal už pusę tiek tur lietuvių tarpe randasi trys 
geriau galima buvo pragyventi, srovės, 
negu dabar. +Iš po darbininko plunksnos.

Yearly......... •............................................................................... $4.25

DARBININKAS,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

kiaušį ir nelaimingiaųsį pade- mus pastarosios srovės t. y. lai- sų “geri' 
••____ t * 1 * 1 * 1 * * _ _ I OTrnmAnLi nnvn Lnt o Dlfli CTT1O

blogiausiuose laikuose dar nė- mus vietoj laisvamaniškos sro- tautišką 
- 1_______ vAc nl i v otAvo * Toin

yK nas-bu, džių, TUĮįį^jį^pirie ne- į tau t
pra-’ žino, kas jiejrTa. yra'gH^'tos'

ra buvę.
Soniaus, kad bedar

bės tai bent pragyK^nas- 
vo pigus. O dabar taip pra- —, —
gyvenimas pabrango, kad ir na daug, ir apie tą daugumą

SCRANTON, PA
z

Pramoga.

Sausio 16 d. Auditori
lėj buvo statyta Betlėjaus 
nelė. Po vaidinimi 
kiai.

ių buvo pilna salė. 1 
gerai nusisekė. Pelnąz 

rianias parapijos naudai.

olius-

ir subatomis 
Jnonpo

Etna iš So. Bostono utarninkais, ketvergais 
Leidžia Am- Lietuvių Rymo Katalikų Bv. 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina: 

Matam* tris kartus savaitėje-------------------------- $3.00
Užrubežyje metams.................................   $4.25
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Prašymasl popežių
PETICIJOS ĮTEIKIMAS 

APAŠTALIŠKAM DE
LEGATUI.

. Peticija, kurios kopiją pri- j 
siunčiame; įteikėme Jo Malo- į Liūdnas yra faktas, kad Lie- 
nybei Apaštališkam delegatui tuva taip mažai pasauliui tebu- 
sausio 17 d. prašydami persiųs- jvo žinoma, ' ' 
ti šv. Tėvui.

Apaštališkas delegatas pe
ticiją užgyrė ir maloniai suti
ko ją greitu laiku pasiųsti šv. 
Tėvuk

Apaštališkas delegatas įdo
mavo kaip Amerikos lietuviai 
renka ir persiunčia aukas Lie
tuvon. Paaiškinus delegatui, 
kad Amerikos lietuviai katali
kai turi savo Tautos Fondą ir 
kad Lietuvoje taip-pat yra su
organizuoti lietuvių komitetai 
aukų išdalinimui. Jo Malo
nybė užgyrė darbą kurį Ame
rikos lietuviai atlieka šelpdami 
per Tautos Fondą kentančius 

ėję, išreiš
kė savo užūojau mušų*&ar= 
bui linkėdamas kogeriausių pa
sekmių.

Taippat Jo Malonybė Apaš
tališkas delegatas pranešė, kad 
Politiškąją Amerikos lietuvių 
deklaraciją (kurioje buvo iš
dėstyta Lietuvos didybės ir ne- 
prigulmvbės reikalas) jau per
siuntęs šv. Tėvui savaitė atgal.

Kun. J. J. Jakaitis, 
Dr. J. J. Bielskis.

Jo Šventenybei popiežiui 
Benediktui XV.

Mes, lietuviai katalikai, 
klaupdamiesi prie Jo Šventeny
bės sosto, norime išreikšti sa
vo sūnišką atsidavimą apašta
liškam sostui ir savo dėkingu
mą už visas malones, kurias 
Šventasis Tėvas suteikė Lietu
vių tautai.

Jūsų Šventenybe: Didelė ne
laimė mūsų brolių numylėtoje 
Lietuvoje privertė mus atsi
kreipti į Jūsų maloningą širdį. 
Nuo pat karės pradžios mūsų 
šalis buvo lauku baisių mūšių 
tarp Rusijos ir Vokietijos ar
mijų ir tapo veik visai nuterio- 
ta. Mūsų tėvai ir broliai prieš 
norą turėjo stoti į priešingas 
kariaujančias armijas, o tuom 
tarpu nubiedninti seneliai, mo
ters ir vaikai neteko pastogės 
ir neapsakomą šaltį ir alkį ken
čia, daugelis be laiko persis
kyrė su šiuo pasauliu. Sun
ka ypač mažutėliams, kurie dėl 
stokos tinkamo maisto negali 
panešti karės kančių.

Nors Lietuvos kančios yra 
daug sunkesnės, negu Belgi
jos ir Lenki jos, nes dvi didžiu
lės armijos po keletą kartų ūžė 

ir ten per Lietuvos lygu- 
naikinant ir konfiskuo- 

gėrybes, vienok, pasau
lio mielaširdingoji ranka, šel
pianti kitus, kaip va Belgiją, 
Lenkiją ir tt nepasiekė Laetu-

į vairių tan-

, kad net Lietuvos 
vardas buvo panaikintas nuo 
žemlapio Europos ir neturė
dami atstovų nei prie valdžių 
didžiųjų valstybių, nei prie 
apaštališko sosto, tai nebuvo 
būdo ginti Lietuvos teises, nei
gi dabar apsakyti pasauliui a- 
pie kančias.

Nuo pat karės pradžios mes 
turime suorganizavę savo tau
toje komitetus, bet dėl daugy
bės nukentėjusių mums trūksta 
ištekliaus suteikti jiems reika
laujamą pašelpą.

Todėl reikalo verčiami ir 
paakstinti Jūsų mielaširdingu- 
mu kenčiančiai žmonijai, mes 
Hųžemiatai meldžiame Jūsų 
Šventenybės paskirti- dieną,ku- 
rioje katalikų tautos, aukau- 
damos bažnyčiose, galėtų pa
rodyti mielaširdystę badaujan
čioms Lietuvos našlėms ir naš
laičiams.

Mes meldžiame Jūsų Šven
tenybės palaiminti mūsų tautą 
ir šalį ir laikyti savo tėviškoje 
globoje.

Šita peticija buvo sumanyta 
ir užgirta suvažiavime atstovų 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Tautos Fondo, A. L. R. K. Fe
deracijos, L. R. K. BĮ. S., 
D. S., A. L. R. K. Mot. S., 
Vyčių sausio 10-11 d.d. 1917 
Pittsburgh, Pa.

Buvo nutarta Jos peticijos 
kopija per delegatus kun. J. J. 
Jakaitį ir Dr. J. J. Bielskį į- 
teikti apaštališkam delegatui, 
Jo Malonybei Jonui Bonzano, 
Washington, D. C. persiunti
mui Jo Šventenybei popiežiui 
Benediktui XV.

Kun. J. J. Jakaitis, 
Tautos Fondo pirm.

Dr. J. J. Bielskis,
A. L. Tarybos pirm.

įuos dvarus, o 
žemes leis ant išmokesčio ūki
ninkams ir darys visokias kito
kias žemės operacijas, taip, kad 
nauda būtų ir skolintojams 
(banko šėrininkams) ir skoli
nantiems (Lietuvos ūkinin
kams).

Lenkai dvarininkai nuo se
nai turi Vilniuje tokį banką ir 
padarė didelį pinigą, ale sko
lindavo tik dvarininkams. Ru
sai turėjo Lietuvoje tokį neva 
valstiečiams banką, ale juomi 
varė tik rusifikacijos tikslą, 
parceliuodami ir dalindami 
mūsą žemes burliokams. Po 
karės lietuviai? vaLtiečiai būti
nai turi turėti savo žemės ban
ką. Turi turėti ii turės.
‘ Susinešus, ant kiek buvo 
galima, su Lietuvos lietuviais, 
vėlaus banko steigimas buvo 
apkalbėtas plačiau su Rusijos 
tremtiniais, ypač su nariais 
Centralio Komiteto, Petrogra
de, kurie ir į valdžią tame da
lyke jau buvo besikreipią. Va
žiuojant man su p Yču Ameri
kon, buvau įprašytu, kad kal- 
bintuva amerikiečius prisidėti 
prie Žemės Banko suorganiza
vimo. Prirašius prie banko 
kelis narius Homestead-Pitts- 
burgh’e, p. Yčas, išvažiuoda
mas iš Amerikos, organizavi
mą banko pavedė man.

Ui'■• aviškasis. Žemės Bankas 
bus steigiamas visai Lietuvai. 
Jo centras bus Vilniuje. Pa
matinis kapitalas pažymėtas 
$1.000.000 (3 milijonai rub., ar
ba apie 5 milijonai markių). 
Vienas šėras arba pajus kai
nuos 50 dolerių (apie 150 rub., 
arba 300 markių). Organi
zuojant banką, kol kas yra 
renkami tik pasižadėjimai, bet 
uad ] csižadėjimai nebūtų tuš-

čiais, tai penktą nuošimtį nuo 
prisižadėjusios sumos reikia 
tuoj inešti, sakysime, nuo 50 
dolerių reikia įnešti $2.50, • nuo 
100 dolerių — penkis dolerius.

Aš bandžiau rinkti prie ban
ko subskripcijas tik New Eng- 
land’e, ap ose New Yor
ko, Philadelphij iki Balti- 

 

morei. Rezultatai yra tokie. 
Viso iki šiol (18 d. sausio 1917 
m.) prisižadėjo prie Lietuviš
kojo Žemės Banko 142 nariai, 
kurie prisižadėjo sūdėti $55- 
000. Penktą procentą žadė
tosios sumos (išskyrus vieną ar 
du, kurie da čekių neprisiun- 
tė) visi įnešė.

Kada bus~ surinkta bent 
100.000 dolerių pasižadėjimų, 
visi banko nariai arba šėrinin- 
kai gaus užkvietimus suvažiuo
ti į susirinkimą, kuriame bus 
aptarta tolesnis banko veiki
mas, minėtinai, kada ir kaip 
surinkti pinigus ir kur juos, 
kol Vilniuje bankos nebus ati
dengtas, tuom tarpu čia sau
gioje vietoje padėti.

Kadangi bankas operuos 
Lietuvoje ir surinktuosius A- 
■merikoje dolerius visgi reikės 
išmainyti į Europos pinigus, 
tai būtų gera, kad mes kuo- 
greičiausia reikalaujamąją su
mą surinktume ir tuoj, kol da 
Europos pinigų kursas nepaki
lo, juos į markes arba į rublius 
išmainytume.

Kurie iš lietuvių norėtų prie 
banko kaipo šėrininkai prisidė
ti arba kurie norėtų gauti apie 
steigiamąjį banką kokius pa
aiškinimus, malonėkite kreip
tis žemiaus paduotuoju adresu:

Kun. Jonas Žilinskas,
50 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass.

Mieli broliai darbininkai: —
Senai aš su tamstomis be

kalbėjau abelnuose darbininkų 
luomo reikaluose. Nors tiesą 
pasakius, man tas visados rū
pėjo, bet per darbus negale-.gyvenom 
jau surasti valandėlės liuoses- 
nio laiko, kad .savo mintis per
kėlus ant baltojo popieriaus ir 
su tamistomis pasidalinti.

Dabar turėdams valandėlę 
liuosesnę nuo darbų, ir pasis
tengsiu pasinaudot tąja proga, 
kad šiuom tuom pasidalinti su 
tamistomis.

Darbininkų padėjimas šiais 
laikais visame pasaulyje yra la
bai apgailėtinas, net galima 
sakyti, kad apverktinas. Eu
ropoje geriausieji vyrai krau
juose braido, brolis brolį žu
do, smaugia, skerdžia, kan
kina, galabija.

Jų šeimynos badu miršta, 
skursta, alksta, šąla, kenčia į- 
vairiausias kančias, prispau
dimus, išnaudojimus ir karės 
sunkenybes.

Vyrų darbus, net arklių 
darbus, priverstos yra atlikti 
darbininkų pačios, motinos ir 
dukterys su priaugančiais vai
keliais.

Vienu žodžiu visur kraujas 
ir kruvinos ašaros; visur skau- 

persekiojimai, 
išnaudojimai,

Organizavimas lietuviš
ko Vilniaus žemės 

Banko.
r. •

Kaip lietuviai gyvenanti tė
vynėje Lietuvoj, taip ir mūsų 
broliai tremtiniai Rusijoje, ir 
Amerikos lietuviai — visi pa
matė ir suprato, kaip po karės 
Lietuvai reiks daug kredito, 
reiks pinigų atstatyti sugriau
tas ūkės, susipirkti gyvulius ir 
padarus, v

Tokį kreditą, tokias pasko
las mūsų ukėms bus galima su
teikti tik organizuotu būdu, įs- 
teigint bankas, ypač žemės 
banka.

smai, ligos, 
prispaudimai, 
skriaudos, nelaimės, bėdos; 
visur kančios, kančios ir kan
čios didžiausios. Ir toms kan
čioms nesimato nei galo nei 
krašto, nei pabaigos.

Tai taip yra Europoje, bet 
ne ką-geriausr ir Amerikoje.

Tiesa, kapitalistai ir jųjų 
pritarėjai triūbija kaip į dūdą, 
kad dabar esą Amerikoje auk
siniai laikai, kad kapitalai au
ga, kaip ant mielių, kad vi
siems esąs laimingas gyveni
mas, kad čia esąs rojus žemiš
kas, kad čia beveik patys kep
ti karveliai žmogui darbinin
kui į burną skrenda Tik rei
kią netingėt išsižiot ir juos nu
ryt.. . Ir būbnija, ir skelbia, 
ir garsina tokiuos daug-maž, ir 
tiems panašius dalykus taip 
vadinamieji rimti laikraščiai, 
mokslavyriti ir žmonės net iš 
daugelio atžvilgių turintis pre
tenzijos ir teisės rodytis daly
kų žinovais, arba dažnai net 
ir specijalistois socijaTo klau
simo tyrinėtojais, ekonomijos 
paslapčių teorijų tvėrėjais ir 
tobulinto jais..

jųjų

------ ---- -- - 
daugiaus, kaip sėlenose alie
jaus arba cibuliuose cukraus.

Didžiuma darbininkų neuž
dirba nei po dešimts dolerių sa
vaitėje o tur pačią ir bent kele
tą vaikučių. Tš tų keletos do
lerių reikia visiems pramist, 
apsirėdyt, už kambarius užsi- 
mokėt, o dar pasitaiko šiokia 
tokia liga, krikštynos, ar šer
menys, tai turi užsimokėt ir 
daktarui ir kunigui ir kitiems, 
kurie kuom nors prigelbės. O 
jeigu kuriam pinigais nemokė
si, tai turėsi bent pamylėt ar
ba ir nugirdyt, o juk sauso 
nieks neklauso ir su vienu do
leriu arba net ir su desėtku nei 
vieną nei mažiausį reikaliuką 
neužkiši...

O-gi koksai dabar nesvietiš
kas brangumas maisto, apava- 
linės, drabužių... neįkandama.

Ir jei tokį poną inteligentą 
be pasigailėjimo pasmerkiantį 
mūsų brolį darbininką už ne
mokėjimą taupyt pinigų, mes 
pastatytume į to darbininko 
vietą ir padėjimą, tai taip ti
kiuosi, kad čiaudėti) kaip ka
ltinas spriktą į nosį gavęs, ir 
gerai dar turėtų pakrapštyt sa
vo pakaušį ir pavartyt smege
nis, kad bent taip išsiriest kaip 
tasai darbininkėlis, iš kurio 
jisai dabar tyčiojasi ir pašie-1 
pia.

Visi šneka pilna burna, kad 26 d. 1916 m. 
dabar Amerikoje geriausi lai- Conn. Tapo atstovų 
kai. Tiesa biznieriams, inte-

Apsižvalgykite tarp savęs.

Socijalistų laikraščiai, o y- 
pač “Laisvė,” kad bliauja tai 
bliauja ant “Milwaukee Lea- 
der,” socijalistiško laikraščio 
ir net nori jį boikotuti už tai, 
kam jis skelbė per prezidenti
nius rinkimus agitaciją už ka
pitalistų kandidatus.

Bet patys į savo antį nepa
sižiūri, kad ir jie nei kiek ne
geriau pasielgia, garsindami 
apgavingų daktarų apgarsini
mus ir juos reklemuodami.

Darbininkams iš to įr iš to 
skriauda. Bet čia j skriaudą 
nežiūrima, o visu glėbiu puo
lama prie visagalio dolerio ir 
iš socijalizmo rėpliojimą į ka
pitalizmą už keletą dolerių vi
sus darbininkų reikalus par
duodant.

kai. Tiesa biznieriams, inte
ligentams, kapitalistams — tai į 
taip, bet darbininkams tai ne 
visiškai.. .

Dabar darbai eina visur ne-: 
blogai ir darbininkai veik visur 
reikalaujami o užmokesnis veik 
visur bent kiek pakeliamas.

Bet sulyginus su kilimu kai
nų pragyvenimo, tai nesimato 
jokios pažangos prie gerovės.

L. Vyčiams Connecticut 
apskrityje.

Atsibuvo L. Vyčių (’onn. ap
skričio susivažiavimas spalio 

Xew Britain, 
išreikštas

rui. Išvažiavimas tapo sul 
manytas toks, kad L. Vyčiai 
susidėtų su S. L. R K. A. ir 
išvien rengtų išvažiavimą. An
tras buvo pageidavimai kad 
surengti prakalbas L. Vyčių 
kuopoms Conn. apsk. ir kviest 
už kalbėtojlą moksleivį p. Pak
štą. Tas^pasirodė nebuvo ga
lima, Trečiais sumanymas iš
leisti ant išlaimėjimo nors ke
letą dolerių dėl padidinimo L. 
Vyčių Conn. apskričio iždo ir 
kad po visas L. Vyjių Apskr. 
kuopas būtų išdalytos knygelės 
dėl pardavinėjimo tikietų. Tas 
visas darbas paliktas būsiav^ 
čiai L. Vyčių Conn. Apskričio • 
valdybai.

Užtatad malonėkite L. Vy
čių kuopų raštininkai prisiųsti 
savo antrašus Apskričio rašti
ninkui, ba daug ką reikėtų 
pasiterauti su L. Vyčių kuopo- * 

; mis, ale nėra antrašo. Tai vi
si vyčiai nesnauskim, kad mū
sų užmanymai ir nutarimai iš
sipildytų.

Apskr. rast. A. V. V.
L. Vyčių Conn. apskr. pirm.: 

K. P. Tamošiūnas,
23 Sheldon St. 

Hartford, Conn.
A. V. Veleckis, rašt.

194 Nichols St., 
Bridgeport, Conn.

Platinime katalikiškai-tautiš- 
kos literatūros pasidarbavo 
daugiausia vyčiai, LDS. nariai 
ir atskiri geros valios žmonės. 
Tie-gi minėti veikėjai nei pirš
tų prie to darbo nepridėjo, ne
rėmė, turbūt matė bereikalin
gu daiktu.

Užsiminus Rimkai, kad ir
yra po įtekme kapitalo, ir ka
pitalistų tarnai, bet didžiuma 
iš tai taip galvoja ir skelbia 
vien tik dėl to kad gerai ne
pažįsta -ir nežino darbininko 
__ enimeAj^ kad savo amžiu
je niekad^Paera pažiūrėję tik
ram skurdui, tikram vargui 
stačiai į akis, arba net ir visiš
kai skurdo nėra matę.

Paaiškinimui šito dalyko 
privesiu vieną juokingą pasa
kaitę:

Vienoje šalyje buvo badas, 
jau žmonės visiškai neturėjo 
ko valgyt, tai susitarę eina pas 
šalies valdovą melst pagelbos. 
Bet kad šalies valdovas buvo 
rūstus žmogus o jo žmona buvo 
pagarsėjusi savo geraširdingu- 
mu ir mielaširdyste, tai paval
diniai tiesiai šaukėsi prie jos. 
Kada tarnai pranešė savo val
dovei, kad atėjo žmones mal
daut pagelbos, nes neturį ką 
valgyt. Tai jiems poni atsa
ko: “Eikit ir pasakykit tegul 
valgo duonąsviestu.”

Tamstos neįsivaizdinkite, 
kod toji poni su blogais norais 
tai padarė. Ne, jinai buvo 
pertekliuje užauginta ir jinai 
sau įsivaizdino, kad duona su 
sviestu galima valgyt tik iš ba
do, dėlto ir savo pavaldiniams 
davė tokią rodą. .Panašiai da
ro didžiuma ir mūsų inteligen
tų, svarstydami darbininkų 
klausimus ir vargus.

Pavyzdžių turime labai daug. 
Aštuonių valandų darbo dieną 
ne visi mūsų inteligentai pri- 
pažysta už būtinai reikalingą 
dalyką ir kaip kurie net pašie
pia tuos, kurie už tai kovoja.

O kodėl jie taip daro f todėl 
kad jie savo amžiuje sunkaus 
darbo nedi 
ponuŲus vi

geriau galima buvo pragyventi, srovės. Skirtumas yra tik 
negu dabar. " tarpe to, kad kitų lietuvių ap-

0 ne duok, Dieve, įvyktų gyventų kolonijų trijų srovių Į .
bent kiek ilgesnė bedarbė, tai tarpe randasi katalikai, soči- jiems reikalinga praplatinti sa- 
visi darbininkai pajustų kritiš- jalistai ir laisvamaniai, bet pas 'O laisvamaniškoji spauda, mū- 
kiausį ir nelaimingiaųsį pade- mus pastarosios srovės t. y. lai- sų geri katalikai pirmuti- 
jimą, tokį kokio ir pačiuose svamanių nėra, bet už tai pas niai griebėsi prie darbo rengti

taip vadinamuose, geriausiuo
se laikuose kaip tik vargais-ne- 
galais sudariame galas su galu 
o užėjus bedarbei tai nėr ką. nei 
sakyt koks vargas būtų ir koks 
badas ir skurdas prispaustų 
darbininkų minias.

Dėlto broliai dabar spauski- 
me kiek galėdami centą, prie 
cento, kad atėjus blogiems lai
kams galėtume arba pramist 
arba išvažiuot j savo tėvynę 
brangiausių Lietuvą — o par- 
grįšt į tėvynę ne su tuščiu ki- 
šeniumi ir išeikvota sveikata ir 
spėka, kaipo žmonijos nariai 
bankrotai, bet tokiais, kad 
būtų negėda ir saviškiams ir 
svetimiems pasirodyt, ir už šio 
bei to griebties atbudavojime ir 
atstatyme Lietuvos, o tam vis
kam reikia pirmiausia geros 
sveikatos, smegenų, na žino
ma ir piningų kodaugiausia.

O Amerikos lietuviai darbi
ninkai juk dėlto ir atvažiavo į 
Ameriką, kad pinigų uždirbt ir 
su tais pinigais pargrįžus tė
vynėje padaryt sau geresnį ir 
lengvesnį pragyvenimą.

Tai-gi nei viens neužmirški
me tų siekių ir idealų, kuriais 
vadovavomės važiuodami į šią 
laisvės ir turto šalį, ir tų jaus
mų kuriuos turėjome atsisvei
kindami su savo gentimis, pa
žįstamais ir su savo gimtinės 
šalele, brangiausia mūsų tėvyne 
— Lietuva.

tieji daktarai, tų straipsnių au- 
•*——-'-ntų po ta rrirltm

čia visai nekalbėsiu, nes ir 
kalbėjimas per laikraštį mažai 
tereikštų, nes jie tankiausia 
laikraščių neskaito, arba jei ir 
skaito, tai kraštutiniausius-be- 
dieviškiausius, iš kurių jie se
mia tą savąjį “mokslą”-“ap
švietimą. ’ ’

Čia noriu tarti žodį į tuos, 
kurių jokiais tamsūnais pava
dinti negalima, nes jie tokiais 
nėra. Jie priguli prie katali
kiškų dr-jų, veikia jose ir yra 
veikliausiais nariais. Katali
kų dr-jų veikime jie pasirodo ir 
yra tikrais katalikais. Myli 
savo bažnyčią, lanko ją ir be
veik esti parapijos komitetais. 
Dar jei giliaus pažvelgti, tai y- 
ra tokių, kurie priguli prie L. 
Vyčių, esti New Yorko ir N. J. 
valstijų apskričio valdyboje, 
tvarko vyčių organizacijos rei
kalus, rūpinasi jos gerove, 
dirba su pasišventimu tautai ir 
bažnyčiai. Bežiūrint į tą visą, 
tai ko jau čia ir bereikėtų dau- 
giaus nuo jų norėti, ir kam jau 
jiems segti tas nelabasis var
das nežinėliai. Taip, iš vie
nos pusės žiūrint atrodo, dide
liai naudingi katališkiškų or
ganizacijų veikėjai. Bet pa
žvelgus į jų tą didelį veikimą 
abelnai, pasirodo, kad tų vi
sų veikėjų visą veikimą, ar nu
veiktus darbus sudėjus į vieną 
krūvą lieka tik nemažas kups
tas maišyto kratinio. Tik pri
sižiūrėkime kaip minėjau, kad 
jie priguli prie vyčių ir esti vei
kliausiais nariais, bet tuo pa
čiu tarpu priguli ir prie San
daros, ir kalbina kitus vyčius 
kviečia ten. Atėję ant vyčių 
praktikų gieda “Ei vyčiai gy
venam tautai ir Bažnyčiai.” 
Nuėję gi Sandaros susirinki- 
man visi tariasi, svarsto kaip 
surengti prakalbas, kaip par- 
sikviestf d-rą J. Šliupą, kuris 
šavo kalboje’ apspiaudytų vy
čius, apjuodintų vyitių organi
zaciją, apdrėbtų purvais Kris
taus įsteigtą Bažnyčią.

Šie metai, kaip visur
Katalii

li užmesti, kad lietu 
likai nėra tėvynės 
Juk ištikro jie yra ti 
nes mylėtojai.

Rengėjams “tautiš 
tės,” K. Sp. savaitė 
Dėl ko? Dėlto, kad t 
vo platinami raštai 
katalikų Bažnyčiai, 
rengėjų “tautiškos” 
yra kaip žinome prakti 
čių katalikų. Kalbėto 
sikvietė Liutkauską, Ša 
Karužą. Liutkauskas k 
nuo seniau taip ir dab 
briežė per keletą sykių, k 
bartinių tikėjimų nei vie 
sąs geras, kad gerasis 
mas tik laikui bėgant i 
tys, o paskui Liutkaus 
reiškia, kad geriausias 
gui tikėjimas t. y. ta 
Sandara. Šalčius gi 
vakarą kitaip katalikų 
no kaip katalikai-klerik 
ba klerikalai.

Ar reikia čia aiškin 
sandariečiai vadina 
lais? Juk tuos, kurie 
ranka rankon su katali 
kėjais, remia katalikiš 
ganizacijas, suman 
priguli prie ‘ ‘ tautiškųjų 
nizacijų.

Dar daug būtų 
rokuoti tokių dalykų, kui 
mūsų veikėjai veikia ir 
bet išmėtinėti jienfe 
nėra ką, nes pilnai 
sitikėti, kad ateis laikas, 
da jie visi susipras ir 
nybėn su katalikais, 
dės dirbti tokį darbą pa 
vęs, t. y. atsisės gerai 
nos kėdės.
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Vienas

K. Dumblienė.
ne- •T?

>

Nesenai atvykęs.

i

A. Pateckis, rašt.
i

Pasirodė, kad nevisi gulinti prie Lietuvos Vyčių ir

iąLie-

1
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Gruodžio 27 
susis mkime

Liet, 
vietos

d. 
ir

J

kada nuveikti kleri- 
tautininkai pasisiūlė ■

Nairietis.
1916 m. sa-
31 d. gruo-

L. D. sušaukė 
kad išdavus

HARTFORD, CONN.

Apsiveda.

Tadas Špelis veda p-lę An
taniną Stravinskaitę. Abudu 
yra gana gabūs veikėjai, pri-

kienė. Komisija į Tautos Fon
dą: Pr. Zataveckas, J. Vaitkus 
ir K. Mažeika.

Po prakalbų buvo aukų rin
kimas. Surinkto $14.14. Mė
nesinių duoklių surinkta $13.- 
75. Sausio 1 d. surinkta $6.75. 
ToŲau kaip viskas užsibaigė 
kaikurių draugysčių atstovai 
užmokėjo įstojimo mokestį, 
kaipo Tautos Fondo konstitu
cijoje nurodo.

T. F. 30 skyr. Koresp.

Pennsylvanijos valstijoj kie
tųjų anglių mainose žuvo 560 
darbininkų, o minkštųjų ang
lių mainose žuvo 433. Išviso 
1916 m. žuvo veik 1.000. Išvi
so darbininkų mainose 1916 
m. dirbo 327.166. Reiškia 
vienas mainieris žuvo iš 300.

Minėti darbininkai anglių 
iškasė pernai 256.000.000 tonų.

NEBUS DAUGIAU ŠAL
ČIŲ. '

South Berwick, Me. — Far- 
meriai rado išlindusią iš urvo 
gyvatę ir užtalžė ją.' Kkd gy
vatė išėjo iš urvo taip anksti, 
tai pranašauja, jog šiemet 
šalčių nebusią.,

\ t "■ 1■«
šv. Cicilijos choro ir daugiau
sia darbuojasi.

Tadas Špelis daugiau yra pa
sidarbavęs Lietuvių Koopera
cijai. Nuo pat sutvėrimo ji
sai darbavos. O* dabar yra 
bendrovės gaspadorium. Gra
žaus ir laimingo sugyvenimo.

x Gužuti*.
■- / .a? 7. •

MAUDE VAIKUS1 ALUJE.
Portland, Mę. — Deputy Ma- 

yo užėjo vieną italijauką be- ' 
maudančią vaiką aluje. Girdi 
vandui paipose užšalęs, tai 
maudanti vaikus aluje.? -z ■

' WESTFIELD, MASS.
Nutoekui pramoga.

L. Vyčių 30 kp. buvo .suren- 
gtfs vakarėlį. Buvo statyta 
“žydas Statinėje.” Buvo ir ke
letas dialogų. Buvo ir dainų, 
bažnytinis choras p. Kanclerio 
vedamas Gudainavo vyčių him
ną, Lietuvos himną ir keletą 
kitų dainų.r"™«-**-•

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Dienos Komiteto 

žodis į visuomenę.

Rugsėjo 18 d. buvo pirmas 
srovių atstovų susirinkimas 
Tautiškame Name. Nuo A. 
L. T. S. buvo 5 atstovai, nuo 
katalikų 5 ir nuo socijalistų.

Bet socialistams pareikala
vus trečdalio aukų, katalikai 
su tautininkais atsisakė. Tad 
socialistai pasakė neturį nuo 
kuopos ingaliojimo ir reikala
vo, kad katalikai ir tautinin
kai duotų dvi savaiti. Gavo 
vieną savaitę susižinoti su kuo- 
ba. Katalikų ir tautininkų 

^atstovai tą pat vakarą pasky
rė iš savo tarpo komisiją, kuri 
kreiptųsi prie amerikonų, kad 
intraukti žymesnes ypatas į 
Lietuvių Dienos komisiją. Bū
ta pirmiausia pMS New Ameri- 
can Immigration sekretorių p. 
Guy D. Gold., kuris suorgani
zavo iš 10 ypatų komitetą, ku- 
rin inėjo miesto majoras J. S. 
Burbank, Mass. valstijos sena
torius I). E. U. Clark, pačtos 
viršininkas E. J. Gilmore, Bos
ton laikraščio reporteris A. J. 
Smitli, Chamber of Commerce 
prez. Geo. U. Alden; o Brock- 

•> National Bank bankierius
C. R. Fillebrown buvo Lietuvių 
Dienos kasininkas; miesto mo
kyklų perdėtinis J. F. Scullv 
ir kiti žymesni amerikonai bu
vo Lietuvių Dienos komisijoj ir 
leidimą jau buvom iš miesto 
valdybos gavę dėl Lietuvių 
Dienos.

Tada katalikai ir tautinin
kai paskyrė Liet. Dienos komi
sijos atstovus su laiškais, kad 
pereitų per vietos dr-jų susi 
rinkimus, kad anos paskirtų 
po 2 arba po 3 narius į Liet. 
Dienos komisiją. O mūsų so
cialistai taip-pat su savo L. Š. 
F. prišakyj tuom pačiu sykiu 
ir prisiuntė savo atstovus su 
laiškais per tas pačias dr-jas 
agitavo tuos pačiuose susirin
kimuose, kad jos paskirtų į 
Ii. Š. F. atstovus, o ne į Liet. 
Dienos komisiją.

Šmeižikai kilo sekančiii dr- 
jų susirinkimuose per šiuos as- 

. moTiis:

prie vietinės L. S. S. kuopos.
Ir apie tai išgirdo p. Gay D. 

Gold, kuris buvo Lietuvių Die
nos komitete. Paklausė kas 
per priežastis yra, kad Ųetu- 
viai negali sueit ant tos dienos 
ir rinkt aukas išvien'visi ben
drai. Paaiškinus L. D. komi
tetui, kad visas trukšmas kį- 
la iš socijalistų pusės kas link 
trečdalio surinktų aukų. Tai 
išgirdęs p. Gay D. Gold sušau
kė pas save į ofisų visus tris 
srovių atstovus ir pasakė, kad 
turi visi pinigai, kurie čia 
Brocktone bus surinkti Liet. 
D. pasiųsti per Raud. Kryžių 
į Lietuvą ir išrašė sutartį (ag- 
reement), padavė visiems po 
vienų. Tad mūsų socijalistai 
matydami, kad viską pralai- 
laimėjo ir negali gaut trečdalio 
aukų nuleido uodegas ir veikė 
L. Dienoj su katalikais ir tauti
ninkais.

Tada per savo šlamštus lai
kraščius pradėjo nežmoniškai 
šmeižt katalikus ir tautinin
kus.

Štai korespondencija, buvu
si “Keleivio” No. 47, 1916 m. 
Joj aiškiai matosi visas socija
listų nedorumas.

MONTELLO, MASS.
Klerikalai neatsilaiko.

Turbūt niekas aiškiau 
mūsij 
kaip

Montelliečiai pirmeiviai nuga
lėjo priešus, atsistojo ant 
tvirtą pamatų. Leidimą ga
lėjo gaut ir duotą klerikalams 
meiviams nerūpi srovinės pe - 
g’.’ės šiuo nukentėjusiųjų šel
pimo'reikalu. F’-išeiviai vi
sur priparodė, kad jie pir
moj vietoj stato reikalą su
rinkti kodaugiausiai aukų. 
Todėl, kada nuveikti kleri
kalai
rinkt išvien, mielu noru juos 
priėmė ir aukas, rinkome vi
sos srovės išvien.

Iš Lietuvių Dienos srovinių 
susikirtimų nuotikių Ameri
kos lietuvių visuomenė daug 
ko pasimokina.

24 d. 1916 m. komi- 
^^Jnivo sušauktas vi- 

s susirinkimas Tautiš
kame, kur p. M. D. Tuni- 

ė, kad Wilkes-Barre 
ūmus pagaminę vien tik 
šimčiai o katalikai ir tau- 
ai pildą juos.

palio 3 d. Lietuvių T. N. 
s susirinkime p. V. Du- 

■ris perstatydamas laišką 
■ L. Š. F. vietinio skyriaus 
Ilkė, kad L. D. komitetas 

aręs juodą šnypo darbą ap- 
sdęs L. Š. F. miesto majo- 

O kad išvilktie aikštėn 
■ juodus darbus, tad reikia 
at nuo L. T. N. dr-jos para- 
. ir nuo kitų dr-jų. Tampa
nti susirinkime p. Balsis pa
ke: “O kas gi daugiau įskun- 
L. Š. F., jei ne tas Liet. Die- 

s komitetas miesto valdžiai, 
kaip dr-jos gali savo atsto- 
s skirt kadangi jiems net ne- 
.lirna susirinkimus pavelyt 
.ikyt Tautiškame Name” ir tt. 

Tame pat susirinkime p. J. 
etrauskas ir J. Rendzievičius 
asakė, kad tas komitetas ža- 
ėjo L. T. N svetainės duris iš- 

laužt Kaip galima susirinki
mus pavelyt laikyt ir tt. s

Spalio 5 d. Lietuvių Pilie
čių kliubo mėnesiniam susirin
kime L. Š. F. vietinio skyriaus 
pirm. p. A. Kiręilis pasakė, kad 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Dr-ja -tik kares sukėlė ir kad 
dar Lietuvą sukruvino toji dr- 
ja, per kurią dar'nori Liet. 
Dienos pinigus siųst katalikai 

Kr tautininkai. Daug esą bm 
ktų geriau, kad lietuviai dienos 
■surinktus pinigus siųst per L. 
[Š. F. ir tt.

Suprantama žmones išsyk 
| girdėdami tokius šmeižtus ne

gali net suprast, kur teisybė 
ir todėl daug žmonių tapo su
vadžiota. O katalikai su tau
tininkais nenorėdami užkenkt 
prakilniam L. D. darbui 
kentė, nes čia visi juo< 
bai paminėti buvo arba 
tai paleisti vien per socialistus,

vo 
džio komitetas 
visuomenę, kad išdavus ga
lutiną atskaitą iš L. D. ir kad 
duoti progą viešai prirodyt ar
ba atšaukt per laikraščius virš 
minėtus šmeižtus. Bet socija
listai prirodymų neturi, o per 
laikraščius savo per\us susi
rinkt sarmatinasi. Tad komi
tetas išvertė in anglišką “Ke
leivio” korespondenciją ir vi
sus socijalistų žodžius viešai 
pasakytus ir nuėjo pas ameri
konus, buvusius L. D. komite
te ir pas miesto majorą klaust 
ar buvo kas skūst L. Š. Fondą. 
Perskaitę amerikonai visus 
šmeižtus socijalistų ir “Kelei
vio” korespondenciją nusiste
bėjo labai iš socijalistij biau- 
raus elgimosi. Štai ką pasa
kė: “Jūs jų visai nepaisykit, 

j nes jie papratę šmeižti. Jūs 
geriausią darbą parodėt. Ir 
Ir užuojautą gavot iš žmonių 
pusės, nes surinkot arti $3.- 
000. ’ ’ Amerikonu komitetas 
pasakė, kad socijalistai šmei- 
žią ir juos per savo laikraš
čius. Mes nepaisom jų, taip 
ir jus nepaisykit jų. Dar pa
sakė, kad jei ir toliaus taip 
šmeiž, tai sušaukti viešą susi
rinkimą. o jie prirodvsią jiems 
viešai, kad niekas pas miesto 
majorą, nei kitur socijalistų 
ir jų L. Š. F. neskundė ir nebu
vo jokio reikalo skųst ir t.t.

Na ar pamatot gerbiamieji 
kokią teisybę turi socajalistai. 
Ne tik kad šmeižia mūsų vi
suomenę, bet ir svetimtau
čius, kurie prigelbsti lietu
viams. Pasak Dr. Šliupo lie
tuvių tautos žudytojų gauja so
cijalistai tur būt niekur nebū
tų taip aiškiai parodę tikrojo 
veiko kaip kad parodė L. Die- 

’ ną. Visuomenė turės dar atsi
mint tą netik čia Amerikoj, bet 
ir Lietuvoj ir po visas dalis pa- 

1 šaulio, kur tik lietuvių yra.
• Ir mes Montelliečiai nepa

mirškim.
Komitetas:

Mykolas Abračinskas,
187 Ames St.

J. Vaičiūnas,
A. Vaitkus,

Montello, Mass.

būtų parodęs mums 
klerikalų tikrojo veido, 
kad parodė Liet. Diena.

Laukiant paskirtos 
Dienos aukas rinkti,
L. Š. F. skyrius pradėjo rū- 
pinties išgavimu miesto val
džios leidimo. Kad užbėgus 
pirmeiviams už akių, kleri
kalais su tautininkais pasi
naudojo “metodologijos dak
taro” metodais — melais ir 
šmeižtais, pasiskubino gauti 
iš miesto valdžios leidimą ir 
pradėjo visur ignoruoti L. Š. 
F. narius-rėmėjus. Kad L. Š. 
F. skyrius rengėsi kreiptis 
miesto valdžion su reikalavi
mu perimto, klerikalai su tau- 
tin.nkais pajuto, kad jų me
lai gali būt išvilkti aikštėn, 
pasiuntė savo “veikėjus” pas 
miesto majorą, kad painfor
muoti jį, jog L. Š. F. suside
dąs iš kelių bedievių socilalis- 
tų ir jie aukas rinksią ne nu- 
kentėjusiems nuo karės, bet 
f i' iems tikslams — revoliuci
jai. L. Š. F. komitetas paty
ręs. kad klerikalų su sanda- 
riečiais nemažai primeluota ir 
leidimas gauti negalima, krei
pėsi prie L. Š. F. prezidento 
K. Gugio Chicagon informaci
jų. Su prisiųstais apie L. Š. 
F. faktais pirmutinė Tautos 
Namo Draugovė pradėjo kovą 
už išgavimą iš miesto valdžios 
leidimo ir prieš klerikalų — 
sandarieeių niekingus melus. 
Toje draugovėje atsirado 
žmonių, kurie šokosi priešin- 
ties prieš jos užsistojimą ap
šmeižto L. Š. F. Tečiaus tie
sa paėmė viršų. Tas pats 
buvo Mokslo Dr-jos susirinki
me, ir čia klerikalai — san- 
dariečiai stengėsi apginti sa- 

x vo 'Srovės vardų, bet ir čia 
tiesa paėmė viršų. Reikalin
gi buvo dr-jų parašai, kad 
atmušus tuos biaurius melus, 
kokius apie L. Š. F. paleido 
klerikalai su tautininkais. 
Draugijos rašėsi, o klerika
lams ir tautininkams tas buvo 
skaudus moralia smūgis.

Pralaimėję šiose viršminė- 
tose dr-jose klerikalai su san- 
dariečiais manė atsilaikysią 
trečioj ir . jiems tvirčiausioj 
apsigynimo pozicijoj, t.y. Pi
liečių Kliubo- draugijoj, ku
rios pirmininku yra atžagarei
vis Skučas. Kaip .jau buvo 
‘ ‘ Keleivyje ’ * pranešta,tą -žmo
gų prisėjo už apykaklės on- 
im sti iš užstalės ir jo vietą pa
vesti vice-pirm J. Dudoniuv 
kad padarius dr-jos pasirašy
mo reikale tikrą nutarimą. 
Mat nors du trečdaliu dr-jos rinko vos keletas; bet pasi-

NEWARK, N. J.
Trejopos Misijos.

Gruodžio 7 d. pereitų metų 
prasidėjo Misijos šv. Trejybės 
lietuvių bažnyčioje irĄfaukės 
per 8 dienas. Kadangi buvo 
adventas-atgailos laikas, tai 
kas vakaras prisirinkdavo pil
na bažnytėlė ir, kiekvienas rū
pinos pasistiprint savo dvasios 
reikaluose.

Kiek teko girdėti, tai daug 
tokių pagrįžę ant tiesos kelio, 
kurie jau perkelius metus buvo 
šclin n» krypę. *

Gruodžio-gi 9 d. p. m. mus 
vadinami “tautininkai” paren
gė “tautišką savaitę” platini
mui savos literatūros bei misi
jos, kaip p. Liutkauskas savo 
kaibojv pasakė. Jų misijos 
traukės per tris dienas.

Publikos pirmą vakarą susi-

DARBININKAS.

Paskiaus sekė valdybos rinki
mas. Dvasiškas vadovas li
ko kun. S. Remeika, pirm. O. 
A. Bendoravičienė, vice-pirm.. 
— P. E. Pavilonienė, prot. rašt. 
—* A. Judickienė, fin. rašt — 
K U. Dumblienė, kasininkė — 
J? Kirdeikienė, kasos globėjos: 
P. V. Martišiuniutė ir O. Ma- 
jauskienė. Tvarkos vedėja O. 
Milušauskienė. Taip-gi 13 d. 
sausio Moterų Sąjungos 24 kp. 
turėjo šiurkštų ir kaklaraikš- 
čių balių. Balius buvo labai 
puikus, kokio dar Brooklyne 
ir apylinkėse nebuvo. Daug 
buvo visokių baikų ir juokų. 
Orkestrą griežė puikiai, taip-gi 
žmonių buvo pilna svetainė, ne
paisant kad ir oras buvo drėg
nas. Bufetas buvo puikiai su
taisytas. Ant stalų buvo gėlės, 
gėrimų buvo kopnikiausių. 
Svaigalų nebuvo. P-nios Bru- 
sokienės dėka buvo karšto čio- 
kolado ir karštos arbatos, na
mie keptų pyragaičių, sodės ir 
kitokių saldumynų. Taip kad 
tikimės, kad kiekvienas buvo 
pianai užganėdintas. Taip-gi 
tikimiės, kad kitu kartu dar 
daugiau atsilankys ant mūs 
rengiamų vakarų. Nuo šio va
karo likusio pelno dalis skiria
ma į laikraščio fondą “Moterų 
Dirvą.”

narių balsavo už pasirašymų, 
pirmininkas Skučas spardėsi 
ir šaukė priešindamasis drau
gijos didžiumos narių valiai. 
Taigi ir čia net ir Skučas savo 
vienminčių pozicijos neapgy
nė.

Ar. Roko dr-joj jau klerika
lų.— tautinink e priešinimosi 
nebuvo. Mat

baigus bažnyčioje pamaldoms, 
žingeidesnieji katalikai šiek 
tiek padaugino publiką. Čion 
aišku, kad mūsų tautininkai 
be katalikų tiek ženklina, kiek 
0 bei. Jei jie neturėtų tokių 
katalikų, kurie kaip čigonas 
su kumele mainininkauja savo 
pažiūromis, tai iu tauti-

Lenkiją bei jų istoriškos nuoti
kius. Buvo parodyta pora ir 
krutamųjų juokingų paveiks
lų.

Kalbėjo p. Liutkauskas, kaip 
jau nesykį man teko jį girdėt, 
tai beveik vis tą patį kartoja: 
tauta, tautininkai, tautystė ir 
tt.; ant kataliku neužsipuola, 
bet ištolo nejučiomis pašiepia.

Ir šioj -kalboj bekeldamas 
viską kas tik “tautininkų” 
veikiama į padanges, ant ka
talikiškos laikraštijos šiaip pa
sakė: “Kada mes tautininkai 
ir mus laikraščiai vien tik dėl 
tautos darbuojamės ir laikraš
čiai vien tautos reikalais užim
ti, tuomet katalikiškoji spau
da užsiėmusi vieno tikėjimo 
reikalais bei ginčais; o apie 
tautos reikalus, vos vos kada 
nekada užsimena.”

Turbut p. Liutkauskas ženi- 
nojo, kad Newarko lietuviai 
katalikai tik katalikiškos laik
raštijos paraginimais šimtą sy
kių daugiaus aukų Lietuvai su
rinko už tautinkus, kad taip 
drįso akis muilyti.

Toliaus p. L. kalbėjo apie 
girtybę, ir ragino mest gerus 
degtinę, (apie alų nieko ne
sakė) ir sakė, netik mes liau
dis be mieros geriame, bet ir 
mūsij klebonijose esą pilnos 

j“šepos” pristatytos visokiais 
• likerais ir šampanais, ir po re- 
idaktorių “deskų” pristatyta 
bonkų su degtine, tai ko esą 
galima tikėtis nuo tokių vadų, 
bei nuo tokių rašytojų? Ka
žin kokiose redakcijose p. L. 
matė tokius dalykus. Būt in
domu žinot.

Į Toliaus sako: “meskit gė
rę tą degtinę, tuos nuodus! o 

i tuomet išnyks Rymo katalikiz- 
mas, išnyks ir socijalizmas!” 
Pagal p. L. kalbos išvedimo iš
eitų kad, jei nebūtų svaigalų, 
tai nebūtų nei katalikų tikėji
mo, nei bažnyčios. Kas-žin 
ar čia p. L. nebus padaręs klai- žiu pasikalbėjimų ir gerų lin- 
dos, juk mes gerai žinome, kėjimų L. Vyčių 37 kuopai už 
kad tie, kurie pametė kat. ti
kėjimą, jie tą padarė ne pata
pę blaivininkais, bet priešin
gai, pirm pradėjo girtuokliau
ti, smuklėse gyventi o tuomet 
jau pradėjo atšalti nuo tikėji
mo.

Čion dar patėmytinas vienas 
dalykas kad tarpe rengėjų 
“Tautiškos Savaitės” radosi 
keletas ir tokių kurie platino 
su atsidėjimu laisvamaniškus 
laikraščius ir jų literatūrą; ir 
tie patys vėl, priklauso prie 
katalikiškų idėjinių dr-jų: prie 
L. Vyčių, prie L. D. S., prie 
T. Fondo skyriaus ir tt.

- Permačius šį dalyką, pats 
žmogus negali gaut sau atsaky
mo: ką tie žmonės mano, ku
rią srovę jie atstovauja, ir 
kaip jie savę turėtų pasirodin- 
ti? Su katalikais katalikas, 
su laisvamaniais laisvamanis, 
su socialistais socialistas ir tt.

NedėŲoj, 10 d. gruodžio lai
kė prakalbas “Lietuvos Dukte
rų dr-ja. Tai-gi ir jų “misi
jos” buvo kad pasižvejoti sau 
tarpe katalikų naujų narių. 
Pirmiausia kalbėjo koki tai 
moteris, būk tai redaktorė so- 
cialisčių laikraščio.

Visa jos kalba buvo: mote
rys darbininkės susipraskit; ir 
rašykitės prie Lietuvos Dukte
rų (įr-jos, ten nereikės klausyt 
vyrų su ilgais drabužiais, nei 
duoti ant mišių prie Tanelės 
Švenčiausios.

Ant galo kalbėjo Bagočevs- 
ki. Šis nieko neužgavo, vien 
apsakė savo jau nesykį girdė
tą pasaką, kaip žmogus iš miš
kinio priėjo prie šių dienų ap
švietos, ir kultūros. Bet L. 
D. dr-ja turbūt “žuvelių” vi
sai nepagavo.

Panedėlį į utarninką vėl 
būvo tautininkų vakarai ant 
kurių man neteko būti; bet te
ko girdėti, jog ir p. Karuža 
savo kalboje pertikrinėjęs, jog 
tik tautininkai *" ” ' ' 
tuvą, ir jiemsįtik esą 
šame vadovau

BRIDGEPORT, CONN.

Parodė viešingumą.

Sausio 7 d. čia šitam mies
telyj L. Vyčių 37 kp. parengė 
viešą vakarienę. Publikos bu
vo nemažai. Buvo ne tik iš 
mūsų miestelio, bet ir iš aplin
kinių miestelių, kaip tai: iš 
New Haveno, Conn. ir Water- 
burio, Conn. Dalyvavo mū- 
Įsų vietinis klebonas ir klebonas 
iš New Haveno. Laike vaka
rienės buvo girdėta daug gra-

PATERSON, N. J.

Kalbėjo dr. šliupas.

Laisvamanių kliubas buvo ] 
surengęs prakalbas ir buvo par- 
sūkvietęs dr. Šliupą. Labai1; 
apgailestavo, kad katalikai su- : 
judo veikti, nurodinėjo, kad 
katalikų veikėjai esą nemokyti, 
tai reikią eiti paskui jį. Kabi- 
nėjosi prie Dr. J. Bielskio. Mat 
netiko, kam Washingtono dip
lomatams inteikė neprigulmv- 
bės deklaraciją. Dar aimana
vo, kad katalikai daug stato 
bažnyčių, o nesirūpina tauta. 
Matyt daktaras dar to nepatė- 
mijo, kad tie, kurie daugiau 
aukauja bažnyčiai, tai tie ir 
tautos reikalams daugiausia 
suaukavo.

Kalbėjo ir S. L. A. prezi
dentas. Jis pradėjo nuo visų 
šventų litanijos. Daugiausia 
kliuvo šv. Juozapui, nes po to ! 
šventojo globa yra L. D. S., ku- L' 
ri leidžia galingiausią lietuvių' 
katalikų aikraštį “Darbinin
ką,”

KELIA LERMĄ DĖL BUL
VIŲ.

Vokietijos mainieriai prieši
nasi valdžios padavadijimui, 
kad žmonėms skirti bulvių vie
toj penkių svarų savaitėje tris. 
Mainieriai sako, jog tai per
manai ir sako, jog bulvių ne-~ 
galima sietiniais užvaduoti. 
Reikalauja atmainyti naujų pa- 
avadijimų.

PRITARIA SEPTYNIŲ VA
LANDŲ DARBO DIENAI.
Columbus, Ohio. — United 

Mine AVorkers unija turėjo su
važiavimą. Prez. Moore savo 
raporte išrodinėjo, jog mai- 
nieriams reikią įvesti sėptynių 
valandų darbo dieną ir dirbti 
tik penkias dienas savaitėje. 
Išrodė, jog po tiek dirbdami 
mainieriai galį pakaktinai ang
lių iškasti naminiams reika- 

I lams ir gabenimui užsienin. 
Tuomet darbas būtų pastoves- 

! n i s.

HARTFORD, CONN.

Didžiuojamės, džiaugiamės 
ir veiksim toliau.

Sausio 17 d. parapijos sve- j 
tainėj buvo susirinkimas Tau
tos Fondo 33 skyriaus. Iždi
ninkas kun. Ambotas išdavė 
raportą iš praeitų metų. Pra
eitais metais į centrą išsiųsta 
$678.25. Hartfordiečiai maty
dami Tautos Fondo centro rašt. 
atskaitą laikraščiuose, nudžiu-

j ženklą.

POKILIS GOMPERSUI.

New Yorko unijos sausio 28 
kelia didelį pokilį A. Darbo 

Gompersui.
d.

i

[Federacijos prez.
Tuomet jam bus sukakę 67 me
tai amžiaus, ir 50 metų jo dar
bavimosi darbininkų organiza
cijose.

jos gerą pasidarbavimą. Pa
sidarbavo ant parengto, vaka
rėlio poni Šaučiunienė ir p-lė 
A. Bezgelytė, p-lė U. Matuzai- 
tė ir p. Blažys.

Jaunimas susideda iš ateį “U^1U. . v • • , . go matydami, kad ir Harttor-vių ir čia gimusių, yra kele- ° +vių ir čia gimusių, 
tas vaikinų ir merginų, kurie 
netingi pasidarbuot ir myli ge
rus pasidarbavimas. Ateivių 
yra didžiuma, bet maž kur pri
guli arba jei ir priguli, tai tik 
Į pašelpines dr-jas, dėlto kad 
susirgus gautų ligoj pašelpą.

V. T. McK,

24 -ip. 2 d. 
ini susirinki- 

parapijos

WORCESTER, MASS.

T. F. skyriaus veikimas.

Sausio 14, 1917 buvo prakal
bos ir raporto išdavimas Tau
tos Fondo 30 skyriaus valdy
bos. Finansų raštininkas p. 
Pranas Zataveckas raportavo, 
kad Worcester’io lietuviai su
aukavo į Tautos Fondo 30 sky
rių $1.435.53 1916 metuose. 
Worcester’io lietuviai gerai 
aukauja. Statymas naujos 
bažnyčios paėmė daug skatikų 
ir iš tų skatikų dabar stovi ba
žnyčia taip graži, kad nieka
da nenusibosta į ją žiūrėti, bet 
dėjo ir gausias aukas. Toliau 
kalbėjo gerb. kun. J. Čaplikas, 
kuris nesenai tapo įšventintas 
kunigu. Ragino nenustoti gel
bėt ir šelpt Tėvynę.

Toliau kalbėjo gerb. kun. J. 
J. Jakaitis pradėdamas skaity
ti vardus- ir pavardes aukotojų 
prižadėtą sumą iki karė pasi
baigs. i 
prižadėjimą tepildo. Gal dar 
užsimokės. Toliau kalbėjo a- 
pie katalikų suvažiavimą. Iš
aiškino visus dalykus, kurie 
buvo svarstomi. Toliau pra
nešė publikai, kad jau pasiro
dė ženklai, kad karė šiuose 
metuose pasibaigs.

Toliau buvo išrinkta į Tau
tos Fondo 30 skyriaue valdyba. 
Pirm, likosi kun. J. J. Jakaitis, 
vice pirm, pirmas J. Vaitkus, 
antra vie<Jį.<iih. — P. Stočkie- 
nė, prot rašt Juzė Steponkai- 
tė, kasierins —K. Grigaitis, ka
sos globėjai — Ona Širvinskai- 
tė ir V. LiutkeviČienė, fin. rašt 

<— Pr. Zataveckas ir Juozas Ga- 
liauckas mėnesinių duoklių ra
štininkas. Mėnesinių duoklių 
kasos globėjai: — F. Palevi- 
čius ir J. Šimkus, maršalka — 
P. Liubinas ir T. Monkevičia. 
Korespondente — T. B. Mažei-

das priskaitytas tarp pirmųjų 
šelpėjų nukentėjusių. Šiemet 
nei manoma nuleisti rankų, bet 
darbuoties kuodaugiausiai.

Nariai sugrąžino pinigus su
rinktus su šeimynų blankomis. 
K. Kručkas $10.25, O- Žaldauc- 
kaitė $1.75. Šie nariai prisi
rašė prie T. Fondo skyriaus 
užsimokėdami po $1.00: P. Ši
leika, M. Karaliūtė, J. Baro- 
lis, A. Pateckis, K. Kručkas, 
B. Sasnavičius, A. Stravins- 
kaitė, T. Špelis, O. Rosmans, 
kas, A. Kučas, Z. Gurkliutė, 
nas, J. Mončiunškas, kun. Am
botas $5.00. Viso pinigij pri
buvo $31.00.

Naujas pirmininkas užėmė 
E. A. Mašotukė, K. P. Tamošiū- 
vietų prižadėdamas darbuoties 
kuodaugiausia.

Nutarta neužilgo surengti 
prakalbas, kur visi galės kuom 
nors prisidėti prie to švento 
darbo.

VALDŽIA NEREMIA 
IŠNAUDOTOJĄ.

New Haven, Conn. — Win- 
chester Repeating Arnas kom
panija pasiryžo įvesti astuonių 
valandų darbo dieną, palikda
ma seną mokestį. Kaikuriuo- 
se dirbtuvių skyriuose jau įv 
ta. Sako, jog Sųą 
stijii valdžia buvo bedu 
tai kompanijai milijoninį už
sakomą, bet dasižinojo, jog 
tos kompanijos dirbtuvėse nėra 
įvesta astuonių valandų darbo 
diena, tai ir atšaukė kontrak
tą.

KAIP KILO ALGOS __ 
MOLDERIŲ.

Cincinati. — Molderiai pra
dėjo sutartis daryti su kompa
nijomis nuo 1899 m. Tais pat 
metais jie išreikalavo pakelti 
algas ant 10 nuoš. Sekančiais 
metais pakelta ant 5 nuoš. 1902 
m. pakelta ant 5 nuoš. 1907 
m. pakelta vėl ant 5 nuoš. 1911 
m. pridėta dar 5 nuoš. 1913 m. 
pakelta vėl ant 5 nuoš.

BRAVORŲ DARBININKAMS 
PAKELTA ALGOS.

Pittston, Pa. - — Bravorų 
darbininkai buvo sustreikavę. 
Streikavo dvi dieni. Nebuvo 
streikas už dykų. Pakelta al
gas $1.00 savaitėje.

I NEW HAVEN, CONN.I ' L
7 <L sausio L. V. 50 kp. tu- 

įrėjo metinį susirinkimą. Pa
sirodė, kad mūsų kuopoj, va
dovaujant mūsų gerb. klebonui 
kun. V. Karkauskui ir pirm. J. 
Mačiulaičiui į labai trumpą lai
ką pakilo. Y Bėgyj 5 mėnesių 
prisirašė apie 40 naujų narių. 
Taip-pat malonu priminti, kad 
jau turim vakarinius kursūs.

Tap-pat rengiamės prie di
desnio veikimo — inokinanjės 
teatrą. , .<

‘ . Rr-T



Vietines žinios
Paieškojimai

žino

titura

surasti: 
pėtny

Akių Specijalistas
Prirenka akinius

Tel. Main 2483 E. Boston.799-W
George H. Shields

Advokatas

Lietuviška-Polska 
VAISTINYČIA 

197 Broadway, S. Boston, Mass 
Teiefonas*S. Boston 1 194-lu 

Daktarai dieną ir naktį.

ADVOKATAS
Mll/a* F. J. Haaard
Lie tunika pavardė baro

• .• •
815 Broedway, So. Boston.

s gyduolėmis — jei y- 
ls skiepijimu — “va- 
bet išimtinai elektros

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 

{moterų, ir vaikų drabužių, 
’čeveryku, robų, aukso ir 
^deimanto.
52 MILLBURY STR., 

I WORCESTER, MASS. 
J.- . ■ K -■> ; ■

Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji
mo.

Paieškau savo draugo Sta
nislavo Norbuto 2 metai atgal 
gyveno So. Wilmington, Mass. 
dabar nežinau kur yra. Tu
riu svarbių reikalų, kas žino, 
malonėkite pranešti ar anas 
patsai atsišaukti šiuo adresu:

Leonas Andrijauskis, 
1089 Chene St., Detroit, Mich.

Neužmirškite, kad jau 1917 metai 
Nusipirkite “Lietuvių Darbininkų Kalendorių”

Paieškau savo Marijonos 
Rožiutės-Pilipaitienės, paeina 
iš Ciekių kaimo, Alytaus par., 
Suvalkų gub. Penki metai 
kaip gyvena Amerikoje. At- 
sišaukit ant šio antrašo:

Miss Ona Riekiutė,
5 Catheraine st., Old Belfnel 
Grow London N. E. England.

(190-193)

Lietaviams ir Lietuvaitėms.
Jog mes atidarom naujų dra
bužių krautuvę vyrų ir moterų. 
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To 
dėl visus širdingai kviečiam 
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius 
drabužius.

Tariame ačiū už pereitų 
prielankumų ir pasitikim atei
tyje.

Pasiliekam su pagarba

Jonas Berzelionis & Co.
4 Washington Str., 

Hay Market Sąuare, 
Boston, Mass .

DR. F. MATULAITIS
Ofiso Gydo visoidaa Hgaa
1-8 P. M. 7-BP.M. Priskiria Akinta.

419 Boylston St, Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
- . ■ ■ . - .

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

naujų išra imu.
Visj darbą gvusntuojsme.

DR.W.T. RHLLY

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo -valandoe:
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

609 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

——a, iJeiifc, ,r pr

Paieškau savo draugės Ur
šulės Grumbliutės, paeina iš 
Vaclauko kaimo, Alvito par., 
Suvalkų gub. 8 metai kaip 
Amerikoje; girdėjau, kad išė
jo už vyro. Prašau atsišauk
ti ant šio antrašo:

Miss Ona VaJkauckiutė, 
59 Crandaile St. Hoxton 

London N. E. England. 
(190-193)


