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Perleido suvaržymo tarpe ka-
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1879? ? 242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS., VASARIO (February) 3 d., 1917 m.

gu nuplėšta namų kitą bet te
gu jis stropiai darbuojasi ir pa
sistato sau, tokiuo būdu jis
pavyzdžiu užtikrins saugumą 
savo namų, kuomet juos pa
sistatys.

— L i n c o 1 n.

Taikos vietoj baisesnė

NUSTEBINO WASHINGTO .-tanią, tai Washingtono vai-
NO VALDŽIĄ.

Vokietijos valdžia atsiuntė 
Suvienytoms Valstijoms notą, 
kurioje atsakoma j prez. Wil- 
sono taikos kalbą, senatui pa
sakytą sausio 22 d.

Kaip žinome toje kalboje 
prez. Wilson išdėstė, kaip pa
togiausia būtų karę baigti ir 
kaip užtikrinti taiką ateityje. 
Prez. Wilson nurodė, kad 
dabar karę reikėtų baigti be 
pergalės ir užtikrinti savisto
vybę visoms tautoms ir liuosy- 
bę ant jūrių. Talkininkams 
tas pienas nelabai patiko. Tei
sybė, Rusijos valdžia atsiliepė 
prielankiai, Francija susilaikė 
nuo aiškaus pasakymo, o An
glijos valdininkai išsireiškė 
prieš.

Buvo laukiama, ką Vokieti
ja pasakys. Buvo laukiama 
taikos išlygų. Bet gautas at
sakymas, kurs audrą sukėlė 
Amerikoje. Vokietija notoj 
apreiškė, jog dabar ji imsis 
visokių būdų, kurie tik jai 
prieinami lupti savo priešų. 
Eakis-veiktb visussavo subma- 
rinus. Skandys visokius gar
laivius atplaukiančius ir iš
plaukiančius iš talkininkų uos
tų. Vokietija apreiškia blokadą 
Anglijai, Francijai ir Italijai. 
Neutralėms valstybėms Vokie
tija praneša, kad jų garlaiviai 
neplauktų į talkininkų uostus. 
Tokią submarinų karę Vokieti
ja pradėjo nuo vas. 1 d.

Anglija nuo pat karės pra
džios užblokavo Vokietiją, už
draudė neutralių šalių garlai
viams plaukti į Vokietijos uos
tus. Vokietija negalėjo vesti 
jūrių pirklybos. Negalėjo į 
jos uostus plaukti Amerikos nei 
kitų nekariaujančių valstybių 
laivai. Dabar Vokietija tokią 
blokadą apreiškia Anglijai, 
Francijai ir Italijai. Tai Suv. 
Valstijos protestuoja prieš tai, 
už tai ketina pertraukti diplo
matinius ryšius su Vokietija, 
daugelis laikraščių rašo reikią 
dėl to karėn eiti prieš Vokieti
ją. O Anglijai už tą pat nieko 
nesakoma.

Aiškiai matosi, jog Suvie
nytos Valstijos laiko talkinin
kų pusę.

Dabar prez. Wilson Vokieti
jos valdžiai davė atsakymą, 
pasakydamas, jog pertrauks 
diplomatinius ryšius, jei Vo
kietija neatšauks to nuspren
dimo.

džia grasino Berlino valdžiai, 
jog pertrauks diplomatinius 
ryšius, jei nesiliaus vedus 
submarinų karę. Tai galop 
Vokietija nusileido ir prižadė
jo netorpeduoti prekinių ir pa- 
sažierinių garlaivių be perser
gėjimo, kad duoti žmonėms 
sulipti į valtis.

Bet Suvienytų Valstijų gar
laiviams vokiečiai paliko kelią 
į Anglijos miestą Falmouth. Ir 
į tą miestą vieną kartą savaitė
je bus leista amerikomi garlai
viui plaukti.

Jei Suvienytos Valstijos per
trauktų diplomatinius ryšius
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Met&ms $3.00, pusmečiui $1AO.
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l Kaip protas, taip !r paiy- 

rimas neleidžia nm-ma tikėtis, 
tautos dora bujotą ten, 
tikybiniai principai atmes-:

Karei einant, 
riaujančių pusių keletas pro
jektų. Pirmas 
jūrinį tunelį j 
ją ir Angliją A 
ti kanalą jungi; 
Dunojų, 
yra užlaikyti po k

čią pirklybą su ja.'- Dabar jie 
tą kelią turi ir norr pasilaiky
ti po karės. Geležiikelis, jun
giantis Vokietiją ir<urkiją ei
na iš Berlino per Vienną. Bu
dapeštą, Bielgradą Sofiją į 
Konstantinopolį, talkininkai 
pienuoja kitaip. Varosi prie 
to, kad pastoti tą kebą, pas
tatyti geležinkelį, f jungiantį 

 

Rusiją ir Franciją. įs Tas gele
žinkelis eitų iš Pi

PASTATĖ į DARBĄ ' DRAM- Lausanne (Švei 
BLIUS. Veroną, Trieste,

, . . lija), Bielgradą (Serbiją), Bu-
Bernae, l;!up ir. visur Eu- charest^ Galatz, ^Bumuniją) 

i i r į Odesą. Tarp ’ Franci jos, 
- , Rusi jos ir kitų talkininkių val-

........ . ^,l‘-stybių tuomet pasididintų pir-
dideles mdinges reikia gaben- k|y],a įr emigracija iš Rusijos 
“ ! llirM“ves 'j; 1 Kelezinke") eitų tuo keliu, >o ne per Vo- 

’ *....... " ’ kietiją, kaip prieš Įtarę kad bu-
: vo. 7

Jau buvo paskelbta, 
prez. Wilson vetavo ateivystės 
suvaržymo bilių. Tą vetuotą 
bilių jisai sugrąžino kongresui, 
kur vėl jis buvo leidžiamas per 
balsus. Tai žemesniame rūme 
atstovai balsavo už 286, prieš 
106. Dabar bilius eis senatan. 
Senatas ir-gi turbūt perleis tą 
bilių, nes pirmu kartu jis buvo 
perleidęs balsais 64 prieš 7.

Tai jei senate pereis, tai ir 
be prezidento pasirašymo bi
lius taps įstatymu. T. y. ne 
mokantieji skaityti ir rašyti ne
bus įleidžiami Amerikon.

jog

f

— W ash ington.

asti po- 
į Franci- 
— iškas- 
Reiną ir 

Vokiečių? troškimu 
Tarės kelią į 

Turkiją, kad galėtų vesti pla-

su Vokietija, tai pirmas da- ropoję labai daug prisnigo, kad , į
lykas turbūt sukonfiskuotų1 ne£a^rPa gatv»mis važiuoti. O 
vokiečių prekinius garlaivius, sniegų nukasti nėra kam. 
kurie yra internuoti Ameri
kos uostuose, o jų čia yra į 100. 
Yra čia didžiausi Vokietijos 
garlaiviai. Jų vertė arti $100 
000.000.

Nuo vas. 1 d. Suv. Vastijų 
valdžia liovėsi išdavus ameri- 
kontfms’pasportus|

Smūgis Anglijai.

Be užrubežinėš pirklybos 
Anglija negali laikytiesj Ten 
nėra pakaktinai maisto. Be 
įgabenimo dabar Anglijai už
tektų maisto vienam mėnesiui.

Anglija ir Francija apgink
lavo visus savo garlaivius ir eis 
ant žūt būt.

Be to Anglija sumobilizavo 
4.000 greitųjų skraiduolių sub
marinų gaudymui.

stotis. Tai užkinkyta cirkų 
drambliai vežti liodinges.

Tai kiekvienas darmblvs po 
tokias liodinges per sniegus 
lengvai sau tempė, kokias 8 
arkliai vos gali vežti lygia gat
ve.

Laikraščiai atsišaukė, kad 
žmonės iš liuoso noro kibtų va
lyti gatvių, paliekant šaligat
vius, kad tik netrukdytus 
pristatymas daiktų į reikalau
jamas vietas.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.
New Orleans. — Vienas žmo

gus nusinuodijo išgerdamas 
kvortą gazolino.

Quthrie, Okla. — Viena mer
gina reikalauja iš geležinkelio 
kompanijos $2.500 atlyginimo 
už tai, kad brakeman ją pa
bučiavo.

DŽIAUGIASI SUBMARINŲ 
KARE.

Vokietijos laikraščiai su ma
žu išėmimu pritaria neapribo
tai submarinų karei. Sako, — Bavarijoj pradėjo dirbti 
tai bus talkininkams atmeni- Į čeverykus iš popieros, tam tik- 
jimas už nesutikimą taikintis.

Vokiečiai nesitiki sutrukdy
ti amunicijos gabenimą. Tas 
dabar jiems nerūpi, nes vis- 
vien nedaug dabar amunici
jos teįgabenama Anglijoj ir 
Francijon iš svetur. Vokie
čiams labiausia rūpi sutrukdy
ti maisto gabenimą į Anglią.

Vokiečiai sako, jog bloka
da bus baisi, jokis laivas ne
bus čėdijamas. Sako, jog 
už mėnesio Anglijoj apsireikš 
stoka maisto, o už dviejų ar 
trijų mėnesių Anglija prašys 
taikos.

I

ru būdu padarytos.

— Suvienytų Valstijų val
džia uždraudė Alaskoj išdirbti 
ir išgabenti svaigalus.

— Francijoj užviešpatavo 
tokia šalta žiema, kokia buvo 
tik 1803 m.

— Vokietijos submarinai 
per gruodžio mėnesį nuskandi
nę 152 talkininkų laivu.

Pasakojimai moteries iš Lietuvos 
sugrįžusios.

IŠ PO VOKIEČIO 
PARGRĮŽUS.

Dvi savaitės atgal iš Lietu
vos, Upeliškių sodžiaus, Va
balninku parap., Panevėžio 
pav. Atvažiavo į Gardner, 
Mass Juozapo Petrausko mote
ris. Ji prieš karę buvo par
važiavus Lietuvon paviešėti.

Jos vyras padarė čia Affi- 
davitą ir tokiu būdu gavo jai 
leidimą važiuoti į Ameriką.

^Ji iš Gardner atvažiavo į 
Ątholį pas savo seserį ir gimi
naitį Feliksą Lapeną Tokiu 
būdu man buvo duota proga 
jos pasakojimų išgirsti. Aš 
čia bandysiu atpasakoti gerb. 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ skaitytojams.

Ji atsilankė į Athųlį 20 d. 
saus. Kaip tik žmonės da- 
girdo, tai ėjo pulkais ir klau
sė apgulę dienomis ir vakarais 
iki vėlumos, net ir rytmetyje 
anksti iš lovos ištraukdavo. O 
ji yra iškalbinga ir mėgsta kal
bėti, kiekvienam atsako gra
žiai.

Jos pasakojimai.
Aš visai nemaniau ir jokios 

mįslies neturėjau, kad galė
siu pasiekti Ameriką Vokie
čiai gąsdino, kad reikės va
žiuoti po vandeniu. Sakė, kad 
visas pasaulis einąs ant jų, bet 
jiems nieko negalį padaryti, jie 
išlendą pro vandenį Tas ma
ne labai nugąsdino.

Laivakortė buvo išleista 
Viso pasaulio žmonės, ku- rn"ta’ bet aš nežinojau

riųyra 1.500.000.000 sutilptų 
Suvienytose Valstijose ir leng- 
vai visi galėtų pragyventi prie ■ 
dabartinio surėdymo. Tai šio-p ., 
je šalyje ant 1 keti 
sieitų po 500 žmoj 
karę Belgijoj ant 
lios atsiėjo po 600 : 
gi surėdymas būtų į 
išnykti) karės, neaį 
nės piktžolės taboki 
tų javų ir kito! 
svaigalų išdirbimd 
būtų moksliškai išd 
visi tie pusantro b[ 
ventojų, kurie p; 
są pasaulį, galėtų ^išmisti vie
noj Texas valstijon. Ar ne

žiaus per 
), Milaną, 

Fiume (Ita-

irę kad bu-

Ispanijos a, pamėg
džiodama Su tas Valstijas, 
taisys tautiškus p^kus. Ispa
nijos tarti tikra ko 
nėjo Suvienytų VaĄtijų parkų 
sistemą,

— .... Z - 

stone, ros 
ir Crater Lake par 
tų parkų Ispanijos laidžia pui
kiausias šalies vietas aptaisys 
ir pavadys tautiškais parkais.

sija tyri-

Yelldvr- 
eral Grant 
s. Pagal

a-
Mes

NUSKANDINO 9 GAR- 
LAIVUS.

Vokiečių submarinai nuskan
dino devynis nedidelius garlai
vius. Su jais žuvo 8 žmonės. 
Iš tų didžiuma Anglijos. 
ATMUŠĖ TRIS ATAKAS.

Rumunijos fronte ties Jaco- 
beni rusai atmušė tris vokiečių 
atakas. Tose vietose rusams 
sekėsi ir jie šiomis dienomis 
dienomis paėmė 1.000 vokiečių 
į nelaisvę. ž

NORĖJO~NUNUODYTI 
PRBMIERĄ.

Anglijoj suareštuota trys 
moterys ir vienas vyras, kurie 
kaip pranešama bandė nunuo
dyti Anglijos premjerą Lloyd- 
-George ir Henderaoną, kurs 
yra karinės Tarybos narys. 
Suareštuotasai vyras Mason e- 
sas žymus chemikas. Moterys 

bmarina^ ratorpedavo Losi- esančios snfragietas.

Įdurta Anglijai.
i i z. ■’ i

Savo notoj Vokietijos val
džia bakstelėja Anglijai. Ka
dangi prez. Wilson kalbėdamas 
apie taiką pasakė, reikią duo
ti tautoms savistovybę, tai 
vokiečių notoj sakoma, jog 
Vokietijai būtų malonu matyti, 
kad Airija ir Indija gautų ne- 
prigulmybę.

Dar pabriežia, jog Vokie
tija ir dabar gatava taikintis, 
*ripažinti tautų principą ir su 

"somis valstybėmis veikti, kad 
eitvje išvengti karių, 
ivienytų Valstijų padėjimas.

Suvienytos Valstijos nuose- 
.i priešinosi vokiečių subma- 
nų karei. Karės pradžioj, 
lomet Vokietija buvo pradė- 
s. submarinų karę, kuomet

— Vokiečių daktaras Schae- 
fer, kurs per ilgus metus pri
žiūrėjo mokyklų vaikų dantis 
Berline sako, jog dabar vaikų 
dantys sveikesni, negu kad 
prieš karę buvo. Daktaras tą 
išaiškina tuo, kad vaikai da
bar negauna saldainių ir ma
žiau mėsos. —

, kad man reiks važiuoti į 
Ameriką. Tada man buvo be
galo linksma. Ant rytojaus 

rmylios at-!reik®j° Pabūti į Vabalninkus 
Ten nutrau

kė mano paveikslą dėl paspor
to. Tada vieną pasporto ko
piją nusiuntė į Kauną, antrą 
į Biržus pas kreisamtmaną. 
Vėliaus po 8 dienų, lapkr. 3 
d. vėl reikėjo būti pas vakmis- 
trą Vabalninkuose. kad gauti 
pasportą su leidimu važiuoti į 
Kupiškį pas gydytoją dėl akių 
Mat į kitą kreisą negalima va
žiuoti be leidimo. Per 6 die
nas davė žinoti, kad reikės vi
sai išvažiuoti ir 25 d. lapkričio 
1916 metų būti Kaune.

Žmonės, dagirdę, kad va
žiuosiu, davė daug antrašų ir 
taip maloniai, karštai prašė, 

__  net ir su ašaromis, kad pa- 
Ir kaip po matai terei-įdu(^iau amerikiečiams ir pra-

ių. Prieš Pas vakmistr3- 
, Vp mnrin navoilmių

1 ketv. my- 
Imonių. Jei- 
geresnis, jei 

Uigintų žmo- 
cps, nevarto
siu augalų 
4 i, o žemė 
dirbama, tai 
bilijono gy- 

iaJklidę po vi-

noj Texas valstijon. 
dyvai, ar ne įstabi, kad tau
tos ir valstybės k^lia baisias 
kares praplatinimui savo ru- 
bežių, užkariavimui svetimų 
žemių, kuomet žmpnių prami
timui taip mažai Žemės terei
kia. T ’ \ J 
ketų dirbti žmonėms, jei ne
būtų žudymo, naikinimo ir jei 
nesirengtų žudyti ir naikinti.

-į
Amerikos vaizbūnai apro- 

kuoja, jog baisioji europinė 
karė blėdies pridarė per pušį 
trečių metų už šešis bilijonus 
dolerių. O statistikos parodo,

tuviai, atlikę begėdišką darbą, 
suėjo į kietį, užsidarė ir užmi
go. Starosta nubėgo į Ramon- 
galius pas štabą ir pasakė kas 
ten atsitiko. Du oficierių sy
kiu su starosta anksti nedėlios 
rytą atėjo į Junkūnus, sušau
kė tas nuskriaustąsias, išklau
sinėjo, sustatė protokolą ir 
patys oficieriai prikėlė tuos pa
leistuvius. Anie atidarė du
ris ir vieną oficierį ant vietos 
nušovė. Kitas oficieris su žmo
nėms nubėgo toliaus. Pikta
dariai paliepė, kad žmonės 
prasiskirtų, žmonės prasisky
rė, ir nušovė tą paskutinį ofi
cierį. Paėmė nuo jo pinigus 
ir tą protokolą ir nuėjo savo 
keliu. Paskiaus atjojo daug 
kareivių ir suėmė tuos pikta
darius, atvedė atgal pas tas 
merginas ir klausė ar tie buvo, 
jos pripažino, kad tie. Tai, 
tuos piktadarius nusivedė. Ką 
jiems padarė, nežinia.

Žmonės visi labai mylėjo tą 
oficierį, jis buvo geros valios 
žmogus, katalikas, iš Berly
no. Jį palaidojo Ramongaloj. 
Daug žmonių lydėjo ir tos mer
ginos begalo gražiomis gyvo
mis gėlėmis išrėdė jo karštį. 
Už dviejų mėnesių jo tėvas at
važiavo iš Berlino, išsikasė ir 

, nusivežė namo.

---------------------------- -------------- 
sakiau, kad man atėmė knygą. 
Jis man davė daugiaus knygų. 
Jis sakė, kaip mūsų laivas iš
plauks, tai jis uždegs žvakes 
prie didžiojo altoriaus ir lai
kys tol, pakol mūsų laivas pa
sieks Ameriką Labai gaila, 
kad jo pavardės nebeatmenu.

Priplaukėme prie Anglijos 
pakraščių, o Anglijos laivai 
atplaukė ir padarė reviziją.

Apiplėšimas lietuvių.

Vokiečiai į Vabalninkus 
tėjo liepos 22 d. 1915 m.
buvome pasirengę jų sutikti. 
— išsikasėme sau duobes, vis
ką sukavojome žemėn. Kaip 
pradėdavo šaudytis, tai mes 
bėgdavome į duobes. Vokie
čių kareiviai pas mus buvo 
per dvi nedėlias taip tirštai net 
vietos nebuvo. Rusų karei
viai labai suvargę, ir atėję tik 
prašydavo duonos; ką tik su
griebę imdavo. Kazokai viš
tas jau buvo išgaudę. Jie, 
galvas nusukę, kiek pakepinę 
ant ugnies valgydavo, 
tokių “mielaširdingų” 
lių yra pridarę, kad negali ap
sakyti. Ėmė, plėšė, kas pa
puolė.

Vokiečių kareiviai ne 'taip 
išvargę ir išalkę. Jie atėję 
prašė sviesto, sūrio, kiaušinii] 
ir mėsos ir tą darė kas jiems 
buvo naudinga. Mokėt nemo- 

. kėjo, išduodavo talonus ir tie j 
talonai dažnai buvo pajuokian
ti.

Pranciškų Sklenį sušaudė 
vokiečiai. Jo kaimynas K. 
Vaicelėnas turi apsivedęs vo- 
kietką ir ta vokietka jį apskun
dė, kad jis iš savo malūno 
nušovė vokiečių kareivį. Ta
me jis visai nekaltas. Iš jo 
malūno kazokai nušovė vokie
čių kareivį.

Tą nekaltą žmogų vokiečiai 
suėmė, surišo rankas, primu
šė ir pririšę prie arklio pakin
kyto tos skundėjos ir risčia nu
važiavo iki Lamokielų pas vy
resnįjį. Tas vokiečių perdėti- 
nis paklausė, ką jūs norite 
su juo daryti ar jį ant mirties 
sušaudyti. Jo kaimynas Vai- 
čelėnas atsakė, kad geriaus 
ant mirties. Apsigrįžę vokie
čiai vežė kaip šunį iki Stukų, 
kur buvo vokiečių štabas ir ten 
išdavė nekaltam mirties dekre
tą. Išvežę ant lauko sušaudė. 
Paskiau šieną bepjaunant atra
do jo kūną pakavotą davė ži
nią pačiai, pati išsikasė ir par
sivežė į savo kapines.

Junkūnų sodžiun atėjo du 
, vokiečių kareiviai, blogos va

lios žmonės. Tas atsitiko su- 
batos vakare. Atrado mergi
nas ir moteris duobėse. Kitas 
užčiupo klėtyse begulint ir da
rė su jom kas jiems patiko. 
Koks ten buvo baisumas, klyk
smas, rėksmas. Bėgo naktį, 
kur kam papuola, kitos net į 
Vabalninkus pasiekė. ' Paleis-

Daug 
darbe-

Vokiečių tvarka. ,
Kaip rusų kariuomenę nu

varė toliaus, tai po dviejų mė
nesių užvedė tvarką. Išlipdė 
plakatus, kad be leidimo vo
kiečių valdžios nieko negalima 
parduoti, ką rusų kareiviai 
bėgdami paliko. Niekur ne
galima važiuoti nuo ryto 5 
vai. iki 9 vai. vakare. Kad 
kas išvažiuos viršminėtą laiką, 
tai bus nubaustas 100 markių 
ar kalėjimu. Be pasporto ne
galima važiuoti į kitą kreisą, 
arba apskritį. Medžiai nu
kirsti kur sodžiuos augo. Už
gynė nešioti čebatus ilgais au
lais, sakydami: jūs norite bū
ti puikesni už kareivius. Kai 
pamatydavo einantį su ilgais 
aulais čebatais, tai nuo kojų 
nutraukdavo, atimdavo, kad 
ir žiemos laike.

Žmonės visus surašė, išdavė 
pasportus su paveikslais ir su 
piršto antspauda. Paskiaus 
surašė visus gyvulius, ir daug 
jų atėmė. Taip jei ūkininkas 
turėjo 10 karvių, paliko tik 3, 
kas turėjo 6, tam paliko 2, ir 
taip panašiai su kitais gyvu
liais. Mokėjo, bet pigiai. Viš
tas ir tas nabages surašė ir su
skaitė. kiek kiaušinių' deda. 
Jei atranda daug, tai nurodė 
kokią dalį kiaušinių reikia ati
duoti vokiečiams. Ant šunų 
uždėjo mokesčius, tai žmonės 
greit juos nužudė, nes neturi 
iš ko mokėti. Nevalna pul
kais vaikščioti. Užgynė plau
ti kiaules be leidimo valdžios.
(Pabaiga ant 3 pusi. 4 špaltoj)

neščiau apie jų begalinius var
gus. Tuos antrašus buvau į- 
dėjus maldaknygėn. Bet kaip 
į Kauną nuvažiavau, tai atėjo 
revizija, nuvarė pirtin, viską 
išžiūrėjo išvartė ir atėmė tą 
knygą su antrašais. Nenorė
jau duoti, bet vokiečiai atsa
kė, kad prisius į Rotterdamą

Per Vokietiją.

Per Vokietiją važiuojant 
nieko įstabaus nemačiau, tik 
matės trūkumas vyrų,' nusimi
nimas ir apmiręs kraštas. Su 
savim turėjau 25 rublius auksi
nių pasislėpus, bet ant Holan- 
dijos rubežiaus moteris įsivedė 
kambarin, iškratė ir atradę 
tuos auksinius, yietoj tų pini
gų davė 65 markes.

Holandijoj pakol sulaukėme 
laivo išbuvome 14 d. Rotter- 
dame yra tam tikras komitetas 
šelpti biednus emigrantus. Y- 
ra ir kunigas, kuris emigran-

vlv/lvžl KZ CVdvlOVlĄVu pdlUUVj
— Vokiečiai pienuoja mitžM jog Suvienytų Valstijų gyven

tojai per vienus mietus prage
ria ir prarūko pustrečio bili
jono dolerių. Tai per pustre
čių metų Suv. Valstijų žmo
nės pragėrė ir prarūkė 6 bili
jonus 25 milijonus dolerių. Rei
škia per tą patį laiką Suvieny
tų Valstijų gyventojai daugiau 
pragėrė ir prarūkė^ negu Eu
ropos didi karė 
naikino. O jei 
kiek dėl rūkymo ir 
nių be laiko n 
kiek susižeidžią 
tybės vaikų mi 
vei^Į vaikų 
tysime, jog tab< 
lai yra didesnė

nišką centralį banką su mili
jardu markių kapitalo. Ban
ko skyriai būtų Berline, Fran- 
kforte, Hamburge, Viennoj, 
Budapešte, Sofijoj ir Konstan 
tinopolyje.

— Iš Rusijos nuo 10 lenkų 
dr-jų atėjo prez. Wilsonui pa- 
dėkonė už paminėjimą kalboj 
senatui apie lenkų laisvę.

rybių iš- 
kuosime 

žmo- 
įban, 

‘k dėl gir- 
kiek neš
tai pama- 
ir svaiga- tus aprūpina dvasiškais reika- 
jos rykštė, lais. Tas kunigas yra lenkas, 

į.k.:

DIDŽIAUSIA LIETUVIŽKA RAKANDŲ j 
KRAUTUVĖ.

Papuošk savo namus naujais rakandais.
Pas mus gausite geriausius ir tinka

miausius visus namuose reikalingus rakan-: 
dus. Todėl visados kreipkitės pas mus; tuo
mi parodysite savo užuojautą, o mos jum-* 
visados teisingai patarnausime.

LITHUANIAN FURNITURE CO | į 

268 Broadvay, 8o. Boston, Mass.
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Foreign countries:

Tautos Fondo reikalai

atsigaivinimo reikia 
Smuklėse, kur oras V

se

f a k-

i
būk mo-

1

ne-

500

pauzdinti, nes yra vilties su- $7.20.

Lai kiekvienas lie-

Į

-43.00 
$150

L. R. K- S-mo Am. Kalėdi- 
nin Fondan inplaukė $8.75.

Kaip užgins tėvas sūnui rū
kyti arba gerti, jei jis pats rū
ko arba geria.

Į Bendrą Kalėdų Fondą iki 
sausio 28 inplaukė $93.45.

LABAI SMERKIA.

Paveikslas
mokytojas.^

dirbsime
T. F.

Vyčių Kalėdinis Fondas.
Brooklyn, N. Y. — Aukavo 

L. V. 41 kp., pris. M. Milukas 
$20.61.

Chicago, Dl. — Aukavo L. 
V. 24 kp., pris. P. Cibulskis

pių savo laikraščio. Juk vi
sokie šarlatanų pagarsinimai 
“Naujienų” skaitytojams nėra 
indomūs.

V artodamas abrūsą, kurį 
vartojo kiti gali užsikrėsti 
biauriomis odos ligomis.

“L. G. 
i esančių T. F. 

Todėl da- 
dar 6.000 ats-

yra geriausias

tusių mokėti mėne- 
Lietuvos gelbėji- 

Tad 
“Lie-

Ligos perai drėgname abrū- 
išbūna 12 valandų gyvi.

•
• •

tai tarp 
kitų svarbių reikmenų yra ši
luma. Žmogus turi prilaiky
ti tam tikrų šilumos laipsnį. 
Tas laipsnis turi būti ir yra 
pas sveikus žmones vienuodas 
— žiemą ir vasarų; vienuodas 
yra pas šiltų kraštų gyvento
jus ir pas šiaurės šaltų, kraštų 
žmones.

Viešose vietose nevartok ab- 
rūso, kurį kiti vartoja

• ♦

$3.00
..$4.25

Viso Vyčių Kalėdinin Fon
dan iki sausio 28 inplaukė 
$154.75.

L. D. S. Kalėdinin Fondan 
aukavo L. D. S. 5 kp. iš Wa- 
terbury $21.92.

Viso L. D. S. Kalėdinin 
Fondan įplaukė $24.42.

K. Pakštas, T. F. sekr.

vienam mokančiam). 
.000 į kelias dienas išė- 

i neišeis, kad 
n’o ir Worees- 

su-

Yearly...................................................... —........................$425
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“Ateitis” naujose 
rankose.

Lakraštis “Ateitis” perėjc 
iš rankų bendrovės į rankas 
vieno žmogaus C. Pratapo. “ A- 
teities” šėrininkai su ta per
maina, rodos, pražudys savo 
šėrus. Laikraščio padėjimas 
vargiai ar sustiprės. C. Pra- 
tapas nėra turtingas žmogus, 
kaip parodo p. Rimka ir p. 
Jurgeliūnas, bet paprastas 
darbininkas žmogus, kurs be
veik visus savo sutaupytus gra
šius buvo indėjęs į “Ateitį” 
ant pirmo mortgage’io. Bos
tone kalbama, kad tikraisiais 
“Ateities” savininkais dabar 
būsią du So. Bostono liberalai 
biznieriai: pp. Jurgeliūnas ir 
Ivaškevičius, kurie tik takto 
žvilgsniu iškišę į priešakį dar
bininką p. Pratapą

JPaskutiniame {5)' ^Atei
ties” numeryje pranešama, 
kad A Rimkai esą pavesta ne 
tik tolimesnis “Ateities” reda
gavimas, bet ir. jos biznio ve
dimas. S. Vitaitis pasitraukė 
iš administratoriaus vietos. P. 
A. Rimka gana gabus pastabų 
rašėjas ir neblogas politikas, 
bet kaipo biznio žmogus nesus
pėjo dar ligšiol pasirodyti. Ži
nome, kad jisai labai pasek
mingai numarino “Jaunosios 
Lietuvos’ ’ir “Laisvosios Min
ties” biznį. Gal su “Ateiti
mi” pasirodys laimingesnis. 
Na, bet tai tik ateitis paro
dys.

patarimas, nes tuomet mū
sų tautai bus sveikiau.

Žiūrėsime, ar toli nuvažiuos 
“Ateitis” su savo nezaležnin- 
kąis.

Ponas A. Rimka, nesenai 
griežtai tvirtino, kad nei vie
nas Amerikos lietuvis inteli
gentas nėra įsimaišęs kokiu 
nors būdu į neprigulmingųjų 
judėjimą. Jeigu p. A. Rimka 
skaito save inteligentu, tai lai 
nuleidžia kukliai savo akutes. 
Bostone yra vienas lietuvis in
teligentas, kurs į nezaležnin
kų judėjimą indeda daug savo 
širdies. Tai naujas “Atei
ties” administratorius ir josios 
redaktorius p. Albinas Rimka. 
Imdamas į savo globą nezalež- 
ninkus, jisai pasiėmė ant sa
vęs aiškią rolę tautos skaldy
tojo, josios vienybės ardytojo, 
žmonių klaidintojo.

NEZALEŽNINKŲ ORGANAS 
Bostono ‘ ‘ Ateitis, ’ ’ naujosios 

dvasios ingijusi, aiškiai pa
virto lietuvių nezaležninkų or-. 
ganu. Ji paėmė aiškion savo 
globon Lawrence’o ir Cambrid
ge’io nezaležninkų parapijas. 
Paskutiniame “Ateities” nu
meryje korespondencija iš 
Lavrence’o ir dvi korespon- 
denciji iš Cambridge’o aiškiau
siai tai prirodo. Korespon
dentai šmeižia katalikių para
pijų veikimą, džiaugiasi iš at
skalūnų pasisekimų ir kursto 
lietuvius tą atskalūnų judėjimą 
paremti.

Ypač aiškiai kalba Lavrren- 
ce’o korespondentas J. Žukau
skas. Štai jo žodžiai:

Mes turime tikrą tautišką 
bažnyčią ir kunigą, tai reikia 
ir apie tai primint, kad būtų 
žinoma apie* tai plačiau. 
Mums lietuviams, man rodos, 
reikia tas remti, kas yra 
tautiška. Taigi mes turime 
tautišką parapiją, kurios 
daug parapijonų jau priguli 
prie S. L. A. Vertčtų, kad 
tautiškos parapijos visi para- 
pijonai įstotų į S. L. A, nes 1 
tai yra didžiausia tautiška 
organizacija. Jeigu tautiš
ka,- tai tegul būna viskas 
tautiška! Tuomet mes visi 
tautiečiai susispausim prie 
darbo, tai ir vaisiai bus di- 
desni. Gana mums turtai 
krauti airiams ir Rymui, bet 
juos krankime sau.

Suprantančiam lietuviui jau 
tie dalykai yra aiškūs. Tai- 
gi dar tie lietuviai, ką ne-

Į Amerikos lietu
vių visuomenę 
atsišaukimas.

zines, jog jie beveik apjanka į^ose atsitikimuose vyskupas 
nuo šviesos. Palįs paskendę greitai padaro, kad kunigas 
purvuose jie nesupranta ir ne- paliauja arba paleistuvavęs 
tiki, kad kiti gali sasvaidyti. kunigo darbą dirbęs.
Jei tabako rūkymas būtų taip jeį Tamstai ištiesų rūpi ko- 

va su tomis nuodėmėmis, tai 
savo apkaltinimus kreipk prieš 
tuos, kurie tas nuodėmes pil
do, kurie savo dolerius, svei
katą ir sąžinę atiduoda paleis
tuvystei Jeigu Tamsta imsi 
kovoti su šita dabartinių laikų 
nelaime ir su tais kurie palai
ko pažiūras paleistuvystę ištei
sinančias, tai tuoj pamatysi, 
kad kunigai padeda Tamstai 
kovoti ir yra geriausi talkinin
kai. Tada neprimetinėsi Ba
žnyčiai humbugo, o pats su
prasi, kad niekinimas tų, ku
rie nori sumažinti paleistuva
vimą, tik paleistuvavimui te
išeina ant naudos.

Tamista sakaisi norįs, bet 
negalįs tikėti. Bet kas ištiesų 
nori tikėti, tas neplaiksto sa
vo netikėjimo, o Tamsta pasi
rašei “Paklydėlis,” tarsi pasi
didžiuodamas.. Tečiaus aš į- 
tikėsiu šituo Tamistos pasaky- 

jeigu pats įtikėsi šituo

8 VIEŠA.
Kur saulelė neįeina, 

, Ten gydytojas ateina.
Situose trumpuose žodžiuo

se daug teisybės pasakyta. Jais 
išreikšta begalinė šviesos svar
ba žmogaus sveikatai.

Kiekvienas mūs žino, jog 
jokis augalas negali tarpti be 
šviesos. Jei pavasarį bulvės 
kur nors drėgnoje tamsioje vie
toje ima leisti diegus, tai tie 
diegai ištista, skursta ir nu
nyksta galop. Taip yra su 
kiekvienu augalu.

Kaip augalams būtinai rei
kalinga šviesa, tai taip ir žmo
gui šviesa yra būtina sveikatos 
sąlyga. Kaip be oro, taip 
be šviesos negalime gyventi. 
Kaip vieno, taip ir kito per- 
mažai turėdami, keipstame. 
Saulė gaivina, kaip žmogų, 
taip gyvulėlius ir visokius au
galus. Gaila tik, kad žmonės 
per berūpestį arba per nežinys- 
tę nesinaudoja gaivinančia 
saulės įtekme.

Yra ištirta, jog miestų tuo
se namuose, kurie stovi šiau
rinėje gatvės pusėje yra dau
giau ligonių ir daugiau juose 
miršta, negu namuose, sto
vinčiuose į pietus palei tą pa
čią gatvę.

Stoka gryno oro ir šviesos 
ne visiems staiga atsiliepia i 
sveikatą. Drūtesnis ilgiau 
atsilaikys prieš blogą įtekmę. 
Bet gryno oro ir šviesos trūks
tant, nukeipsta ir drūčiausias.

Darbo sąlygos ne visiems 
leidžia įvalias naudotis saulės 
šviesa ir grynu oru. Mainie- 
riai ilgas valandas, kaip kur
miai tūnoja po žeme. L----
geliui fabrikų darbininkų rei
kia būti be saulės šviesos. __
bent liuCTspi 
darbo reik a rūpintis šiek tiek 
atpildyti t i, ko netekai mai- 
noj ar d rbtuvėj. Liuosose 
valandose 
ieškoti ne 
biauresnis, negu paškudniau- 
sioj dirbtuvėj, bet rūpinkies 
kuoilgiausia pabūti ore, pasil
sėti gerai išvėdintoje trioboje.

Šilumos šaltinis, kaip ir 
šviesos yra saulė. Bet mūsų 
kūne šilumos pasigamina šito
kiu būdu. Mes nuolatai įkve
piame oro. Tas oras plaučiuo
se patenka kraujau ir su krau
ju skrenda kūnan. O krauju- 
je yra anglių medžiagos, pasi
dariusios iš valgio. Ta medžia
ga dega, tik be liepsnos ir taip 
gaminasi šiluma. Jei tos ši
lumos yra mieroj žmogus jau
čiasi gerai, sveiku, smagiu. 
Jei jos perdaug ar permažai, 
tai jau ligos ženklas. Vasa
rą, nors būtų ir labai šilta 
pas sveiką žmogų nepasidaro 
daugiau šilumos, t. y. jo kūne 
šilumos laipsnis nepakįla, nors 
šiaip jam būtų ir labai šilta. 
Žmogus tuomet prakaituoja, o 
tuo pasimažina kūno karštis. I 
Mažiau valgo ir valgo ne rie
biai, tai kūne mažesnis būna 
degimas ir mažiau šilumos pa
sigamina. Šiltų, karštų kra
štų gyventojai valgo daugiau
sia vaisius, daržoves ir labai 
prakaituoja. Tai tuomi regu
liuoja, palaiko sveiką kūno 
temperatūrą. Gi mūsų krašte 
žiemai atėjus turime kitaip 
prilaikyti kūno šilumos laips
nį. Tuomet turi būti kūne 
smarkesnis degimas, žmonės 

Ir dau- val£° riebiau daugiau, šilčiau 
apsivelka, juda, dirba, tai 

4 Tai *r Pasilaik'0 normalis šilumos 
valandose nuo . .Bet svaiginami gė-

I ralai nei kiek žmogaus nesu- 
šildo. O daugelis klaidingai 
mano, jog taip.

slepiamas, kaip paleistuvystė, 
tai nei vienas rūkorius netikė
tų, kad yra. nerūkančių žmo
nių. Taip ir paleistuviai ne
tiki, kad kunigai užlaiko skai
stybę.

Yra laikraščių, mėgstančių 
visokį purvą krauti ant kuni
gų, bet tie laikraščiai arba vi
sai nepaduoda kunigų pavar
džių šlykščiame aprašyme, ar
ba padeda pramanytas pavar
des, kad nei vienas kunigas 
negalėtų paduoti redaktoriaus 
į teismą ir pareikalauti priro
dymo, jog tiesą parašė. To- 
'ki laikraščiai veidmainiškai 
'šaukia norį doros, o ištiesų 
jie nori sugedimo. Kam rūpi 
dora, tas jei žino tikrą kunigo 
nusikaltimą, praneša vysku
pui nusikaltėlio vardą. Ne
vertas pagarbos tas kunigas, 
kuris savo apžado neužlaiko ir 
nereikia bijoti jo niekšystę iš
vilkti aikštėn. Tik ne laikra- '■ mu, 
ščiuose reikia tai daryti, o pas 1 mano atsakymu, 
vyskupą. Nes tik vyskupas, Kun. Pr. Bučys.
o ne laikraščiai, turi teisę pa- (“Tikyba ir'Dora” No. 52)

Jau du metu atgal Amerikos 
Letuvių Taryba pradėjo rink
ti amerikiečių lietuvių parašus 
po peticija, kurioje reikalau
jama Lietuvos suvienijimo į 
vieną politiškai-administratyvį 
kūną ir josios autonomijos. 
Ligšiol buvo surinkta apie 
120.000 parašų.

Per tuos du metu pribrendo 
ir labiau paaiškėjo lietuvių 
politiški reikalavimai. Šian
dieną visos mūsų politiškos 
srovės (išskyrus dalį socijalis
tų) reikalauja Lietuvai visiš
kos politiškos neprigulmybės. 
Bet mūsų reikalavimai tuo bus 
tvirtesni ir tuo tikresnes pa
sekmes atneš, kuo didesnis 
skaičius žmonų tuos reikalavi
mus apreikš ir parems. Ne 
dalis mūsų tautos turi parei
kalauti Lietuvai laisvės, bet 
turime jos pareikalauti visi 
lietuviai, kaip vienas žmogus. 
Taikos kongrese po karės tu
rime parodyti ne šimtų tūks
tančių amerikiečių lietuvių pa
rašų, bet mažiausiausia tris 
kart tiek. Tik visai maži vai
kai, kurie dar neišmoko rašy
ti, gali būti liuosi nuo prie
dermės pareikalauti Lietuvai 
laisvės.

Turėdama tai omenėje, A- 
merikos Lietuvių Taryba nu
tarė dar sykį kreipties į tuos 
Amerikos Lietuvius, kurie dar 
nepasirašė po peticija (ar pa
tys, ar per kitus), kad netruk
dami savo parašus prijungtų 
prie visų kitų.

Galima tikėties, kad šiais 
metais karė jau pasibaigs. 
Turime būti prisiruošę prie tos 
svarbios valandos.

Peticijos tekste bus pada
ryta maža atmaina Žodis 
“autonomija” bus pakeistas 
nauju “neprigulmybė.” Mes 
manome, kad visi pasirašiusie
ji su ta atmaina sutiks. Jei
gu kas tečiau nenorėtų sutikti 
ir malonėtų pasitenkinti tik 
senuoju reikalavimu Lietuvai 
autonomijos, tas lai praneša 
apie tai ne vėliau, kaip iki 1 
d. balandžio šių metų šiuo ad
resu: Rev. F. Kemėšis, 50 W. 
6-th str., So. Boston, Mass. To
kio pavardė bus išbraukta.

Peticijos lapų ir nurodymų 
galima gauti pas A. L. T. vice- 
pirm. kun. F. Kemešį, 50 W. 
6-th str., So. Boston, Mass.

Amerikos Lietuvių Taryba.

PERANKSTYVAS DŽIAUG
SMAS.

“Naujienos,” patyrusios iš 
“Ateities” ir “Darbininko” 
apie silpną “Ateities” biznio 
stovį ir apie bandymą p. J. Ja
roševičiaus ir kun. F. Kemėšio 
“Ateities” spaustuvę nupirkti 
— šiaip negudriai spėlioja:

Kad “Ateities” bendrovė 
neįstengė atlaikyt savo biz
nio, tai tas tur-būt
tas. Bet kad kle
rikalai tikrai 
buvę pasiryžę nupirkt “Atei
tį,” tai čia veikiausia bus 
tik gudrus kun. Kemėšio veid
mainiavimas. Jeigu kleri
kalai turėtų pajiegos atpirkt 
laikraštį iš Bostono tautinin
kų, tai jie tą pajiegą visų- 
pirma suvartotų savo laikra
ščio sustiprinimui. O dabar 
jie to nedaro, ir Kemėšio 
“Darbininkas” aiškiai smun
ka žem^n. Pirma jisai ėjo 
tris kžrtus savaitėje, dabar 
tik du; pirma^subatomis ji
sai būdavo 8 pusi., dabar tik 
keturių.

Galime čia nuraminti “Nau
jienas.” Kun. F. Kemėšis ir p. 
J. Jaroševičius ne “Ateitį” 
norėjo sau nupirkti, bet ėjo 
pirkti “Ateities” spaustuvės, 
ingalioti tam Susiv. L. K. K. 
A. valdybos. Susivienijimas 
taiso savo spaustuvę Brook- 
lyne, reikalingas raidžių ir 
mašinų ir todėl atsiuntė raštu 
ingaliojimą minėtiems dviems 
asmenims, kad pamėgintų pri
einama kaina nupirkti “Atei
ties” mašinas. (Mat buvo gana 
plačiai pasklidęs gandas apie 
“Ateities” spaustuvės licitaci- 
ją.) O kai dėl “Darbininko” 
silpnumo, tai perankstyvas 
“Naujienų” džiaugsmas. Turi
me pamato manyti, kad “Dar
bininko” biznis daug tvirčiau 
stovi, negu “Naujienų.” Pe
reitus metus užbaigėme su žy
miu grynu pelnu. Laikraštis 
kaip ėjo taip ir eina ne du kart, 
bet triskart į savaitę (Čia Į 
“Naujienos” nedailiai aprimę- i 
lavo. Juk ir jos gauna “Dar
bininką” tris kartus savaitė
je). Tik kurį-laiką prieš ir 
po Kat. Spaudos savaitę “Dar- j 
Maitai* ėio

NUOLATINES DUOKLES.
Tautos Fondo sumanymas 

rinkti nuolatines duokles Lie
tuvos gelbėjimui, matyti, tu
rės nemažą pasisekimą. Dar 
prieš atspauzdinimą ‘ ‘ Lietu
vos Gelbėjimo Lapų” jau buvo 
lietuvių-patriotų, kurie mokė
jo nemažą mėnesinę duoklę. 
Taip $10.00 į mėnesį mokėjo 
kunigas M. Krušas iš Chica
gos, po $5.00 kas mėnuo mo
kėjo kun. P. Gudaitis iš Ta- 
maąua, Pa. ir kun. F. Kudir
ka iš Chicagos^ Buvo ir dau
giau, kurie mokėjo mažesnę 
ar didesnę mėnesinę duoklę, tik 
visų čia ųeišskaitliuosi. Už
tenka kelią pavyzdžių.

Dabar-gi, atspauzdinus t. v. 
‘ ‘ Lietuvos > Gelbėjimo Lapus, ’ ’ 
pasižadėjimai didžiu urmu 
pradėjo plaukti. Atsiliepė vi
si lietuviai,: kunigai ir papras
ti darbininkai, profesijonalai 
ir moksleitija. Daugelis dar
bininkų apsidėjo nemaža
kestimi: $1.00, $2.00 į mėnesį. 
Mažai uždirbantieji moka ma
žiau. Labai gražu, kad pra
kilnieji ja$ atsiliepė. Jų pa
vyzdį paseks ir iųažiau susipra
tę, ir tie suskubs, į talką Lie
tuvos gelbėtų. Ir prašome 
visus!

Prieš pat vykinimą sumany
mo išrodė, jog vos 2.000 atsi
ras pasi 
sinę duoki 
mui iki kairės pabaigai, 
ir atspa inome 4.000 
tuvos Gelbėjimo Lapų” (2 la
pu kiekvifenam mokančiam). 
Bet tie 4.000 į kelias dienas išė
jo. Ir 
vien So. 
ter’io lietuviai pasižada 
rinkti 900 mokančių nuolati
nes duokles (So. Boston 
ir Worcester — 400). O kur-gi 
kiti miestail

Tad a

NAUJI T. F. SKYRIAI.
Pereitą savaitę pasiųsta 

čarteriai šiems T. F. skyriams:
Trenton, N. J. No. 55. Val

dyba: pirm. A. Junča, rast. K. 
Velivis, ižd. J. Velivis.

Bedford, Ohio, No. 56. Val
dyba: pirm. V. Pusčius, rašt. 
J. Jonuška, ižd. J. Šūkis.

AUKOS.
Chicago, Dl. (Kensington). 

Aukos surinktos vestuvėse p. 
J. Vaicekausko su p-le A. Žeg- 
liute iš Kewanee, III.

’ Po $5.00 aukavo: J. Vaice
kauskas ir P. Lapelis.

Po $2.00 — F. Šedvela ir F. 
Šedvelienė.

Po $1.00 — K. Klimavičius, 
J. Stankus, P. Budrius, J. 
Duravičius, A. Pocius, A. 
Vaicekauskis, A. Pestininkai- 
tė, J. Nezelskis ir J. Vasiliau
skas. Viso prisiuntė K. Kli
mavičius $23.00. Nevalgyk tokių daiktų, ku

rie erzina, kurie yra perdaug 
sūrūs, pipiruoti, ar labai rūg
štūs. Vienok, truputis pipi
rų, krienų, svogūnų, Saločių 
netik nekenkia, dagi yra svei
ka.

Blaivininkų Kalėdinin Fon
dan inplaukė $10.00.

■■

Moterų Kalėdinis Fondas.
Brooklyn, N. Y. — Aukavo 

A. L. R. K. Mot. Sąjungos 24 
kuopa, pris. K. Dumblienė 
$40.00.

Philadelphia, Pa. — Auka
vo A. L. R. K. Mot. Sąjungos 
10 kuopa, pris. J. Sepeltaitė 
$15.00.

Viso iki sausio 28 į Moterų 
Kalėdinį Fondą inplaukė $150.- 
65.

• •
Pigiau yra apsisaugoti nuo 

šimto ligų, kaip vienų išgydy
ti.

• •
Įvairių ligų gali gauti var

todamas abrūsą, kurį kiti var- 
toja, dirbtuvėse, krautuvėse, 
ofisuose ir tt. •

• ♦

Verčiau nusiplovus rankas 
nusišluostyti jas savo nosine, 
negu vartoti abrūsą, kurį kiti. 
vartoja.

ATSAKYMAS P-NUI 
PAKLYDĖLIUI.

Tamstos užklausimo 
spauzdiname, nes tris didelius 
puslapius prirašei apie nuodė
mes prieš šeštąjį prisakymą 
Tokių dalykų nepritinka skelb
ti laikraštyje.

Trumpai pasakysiu Tamis
tai, kad- doros įsakymai kuni
gams neikiek nemažesni kaip 
kitiems, ir jeigu Bažnyčia už 
kokius prasikaltimus neduoda 
išrišimo, tai neskiria, ar bus 
prasikaltęs kunigas ar ne ku
nigas, praščiokėlis ar didelis 
ponas, — vistiek nei vienas ne
gaus išrišimo, kol neišpildys 
tam tikrų Bažnyčios reikalavi
mų, kurie visiems yra lygūs 
ir tie patįs.

Ką Tamsta esi prisiklausęs 
ar prisiskaitęs apie kunigų nu- ’ 
aidėjimus skaistybei, tai užti
krinu Tamstą, jog tai — pa- 1 
sakos. Viena tų pasakų dalis 
tyčia pramanyta žmonių kovo- . .
jaučių su katalikyste, kad tik ew
jos darbų pasekmmgnmas su
mažėtų. Antra šitų pasakų

bar jau 
pauzdinti, nes yra vilties su
rasti apie 5.000 pasišventusių 
lietuvių, mokančių nuolatinę 
duoklę iki karės pabaigai.

Bet visiems veikėjams pra
vartu žinoti, kad nėra būdų 
rinkti nuolatines duokles ten, 
kur dar nėra įregistruotų Tau
tos Fondo (8kyrių. Todėl di
džiausią durną privalome at
kreipti į n tujų T. F. skyrių 
steigimą, 
tuvis atsimena, ar jo gyvena
mame mieste yra T. F. skyrius, 
ar nėr T J

jį
nėra, reikia tuo-

Ir tada tik

Niekai turtas, niekai šios že
mės laimė be pilnos sveikatos.

NEPATIKO TEISYBE.
“V. L.” man patėmija, jog 

ji ne gėrėjas socijalistų ‘ ‘ kun. ’ ’ 
Mockaus blevizgomis, ir jo pro
paganda. Savo laikraščio No. 
4 rašo, jog indė jus, kaipo į- 
vykusį faktą. Bet kiekvienas 
laikraštis privalo nusistatyti 
atsinešimą prie tokio pliovoto- 
jo Mockaus. 0 “V. L.” prieš 
tą pabaldą nei pati, nei jos 
korespondentas nei žodelio ne
ištarė.

Ar “V. L.” kada yra da
vus vietos tokiam ilgam ir be
šališkam aprašymui kokios 
nors katalikiškos pramogos ar
ba veikimo. Jei rašo, tai da
žniausia su prikaišiojimais.

“V. L.” rašo, kad bėda, 
kad bemoksliai užima laikraš
čiuose špaltas. Bet didesnė 
bėda, kad laikraščiai, kurių 
priedermė perspėti visuomenę 
nuo visokių tvirkintojų, lietu
vystės niekintojų, dar gi tas 
blevizgas susemia ant savo 
špaltų. Ir menko mokslo, do
ras žmogus, mylįs lietuvystę 

į ir tikybą biauriojas Mockaus 
į pliovonėmis.

Jau skaitytojai žino, jog so
cijalistų “kun.” Mockus buvo į
suareštuotas Waukegane, DL 
To miestelio laikraštis Wau- 
kegan Daily Sun, datyręs apie 
blevizgas to pliovotojo, labai 
aštriai jį pasmerkia. Ant pir
mo puslapio per visą laikraštį 
didelėmis raidėmis buvo para
šyta: Condemnation Action 
Started.” Antras didelis ant- 
galvis buvo: “ South-Siderš 
Out raged By Blasphemy.”

Prie to pranešimo redakcija 
pridėjo ilgą prierašą, kuriame 
tarp kito ko rašo: “In faet, 
had this šame man said in cer- 
tain districts of the wo 
what he is freely ąuoted ; 
having said on Eighth 
lašt meek, he would have 
toro limb from limb.”

Minėtas lairaštis 
smarkiausio nubaudimo 
bliuznieriaus. Rašo: . “ftl 
statė’s attomey should 
and punish the ofender to 1 
very limit”



=====

siarrtalo(Pradžia ant 1-mo pusk)

į kambarį.
Buvo cholera.

Rusai su vokiečiais mušės 
nuo sodžiaus iki sodžiaus. Už-

= a=

NEWARK, N. X

Moterų Sąjungos nauju kuopa.
Newarke susitvėrė Moterų 

Sąjungos nauja kuopa prie ku
rios išsyk į Apšvietos skyrių 
prisirašė 20 sekančių narių: 
B. Vaškevičiutė, O. Daukšie
nė, K Šarkiutė, O. Arelunie- 
nė, A. Pranienė, O. Škėmie
nė, O. Staknevčienė, P. Ra
dzevičienė, M. Vaškevičienė, 
R. Kašėtienė, M. Radzevičiū
tė, D. Miliauskiutė, A Bud- 
revičiutė, M. Ruseckiutė, O. 
Kasaitięnė, O. Lukšienė, O. 
Ulevičienė, A Matjošaitienė, 
D. Dvareckienė ir P. Bilzienė.

Valdybon išrinkta: Pirmi
ninke — O. Daukšienė, vice- 
pirm. — P. Radzevičienė, prot. 
raštin. — R. Kašėtienė, fin. se- 
kret. — B. Vaškevičiutė, iždin.
— O. Arelunienė, kasos glob.
— K. Šarkienė ir M. Vaškevi
čienė. Maršalka — A. Pra
nienė.

Susirinkimus nauja kuopa 
laikys kas antrų ketvergų kiek- 
vien mėnesio.

Visi svarbesni reikalai pa
likta aptarti sekančiame susi
rinkime.

Prie naujos kuopos prisirašė 
veiklios ir gabios Newarko mo
terys ir merginos. Galima ti
kėtis, kad nauja kuopa žy
miai augs ir didės, nes New- 
arko moterys kiekvienam pra
kilniam darbui prijaučia ir jį 
visuomet nuoširdžiai remia.

Newarko Lakštutė.

girdi, jei kitur daugiau su
rinks, tai ir namas kitur bus 
pastatytas, o kai iš Piuladel- 
pbijos išsikels socijalistų įstai
gos, tai klerikalai uždės sa
vo letenų ant socijalistų, _&oci- 
jalizmas nyks. Jei daug su
rinksime, namų pastatysime, 
tuokart socijalizmas augs, dar
bininkus priglausime ir t.t.

Kuomet užeina kalbos apie 
srovių vienybę, veikimų išvien, 
tai socijalistai su pasididžia
vimu šaukia apie savo didelę 
intekmę lietuvių visuomenėje, 
apie savo didžius nuveikimus.

Bet ateina laikas, kuomet 
tie plačiaburniai pripažįsta ka
talikų darbus ir katalikų vei
kėjų intekmę miniose. Ištik- 
ro, sulyginę socijalistų nuvei
ktus darbus ir jų įstaigas su 
katalikų įstaigomis, tai pama
tysime, jog jų intekmė visuo
menėje stovi žemiau zero.

L. D. S. 13 kp. narys.

Kam atsibosta sausa duona W1J augStyu ir dr^kf. ’vS J*

valgyti ir pasipiauna, jei vai- kiaus pririšo prie arklio ir va-

ir

ATHOL, MASS.
Reikia kooperacijos.

Lietuvių čia yra į 1.000 
visi gražiame sutikime gyvena.
Svieto lygintojų čia kaip ir nė
ra. O lietuviškų krautuvių 
nedaug dėl tokio skaičiaus lie
tuvių. Yra viena bučernė ir 
viena drabužių krautuvė. Tai 
kooperatyviška krautuvė turės

WAUKEGAN, ILL.
Nedėlioj sausio 28, lietuvių 

svetainėje įvyko . L. R. K. A. 
177 kuopos prakalbos ir balius, 
kalbėjo visiems gerai žinomas 
kalbėtojas p. A. Račkus. La
bai puikiai nurodė kas tai yra 
socijalistai ir kaip jie nieko 
gero negali visuomenei atneš
ti, taipgi labai gerai išaiškino, 
kas do per paukštukas yra so- 
cijalistų ‘ ‘ kun. ’ ’ Mockus. 
Publikai kalba labai patiko, 
nes buvo girdėtis didžiausis 
rankų plojimas.

Taipgi ragino lietuvius ka
talikus rašytis prie gerų kata
likiškų dr-jų. Publikos buvo 
pilna svetainė. Po prakalbų 
buvo balius, kursai tęsėsi iki 
vėlai nakčiai.

J. B.

BROOKLYN, N. Y.

turėti didelį pasisekimą, iš pat T. F. 13 skyr. pasidarbavimas.
pradžios. Jų įsteigti yra su
manius L. D. S. kuopa. Kad 
tik greičiau tas įvyktų.

Čia yra bažnytinis choras, 
kurs vargonininko Barono pu
sėtinai išlavintas.

Ateivis.

PHILADELPHIA, PA.

Melavo.

Sausio 28-tą, 1917 m., Nau
joje Liet. Tautiškoje svetainė
je, savo prakalboje, Stasiulevi
čius, alias Stilsonas, pasakė 
girdėjęs nuo Bariso, kad Lie
tuvių Dienoje sukolektuotų pi
nigų $100 pasiėmę “klerikalai’ 
už svetainę $400 užmokėję už 
spaudą, o kiti nežinia kur din
gę-

MES ŽEMLAU PASIRAŠĘ, 
liudijame kad “klerikalai” už 
svetainę nepaėmė nei vieno 
cento; kad $4.068.68 pasiųsta 
“L1BERTY BANK, NEW 
YORK CITY” per Wilkes Ba- 
rre’ių Centr. Komitetų; Cent
rai io Komiteto iškaščius apmo
kėjome už mažųjų dėžučių ap- 
lipdymus ir jų išsiuntinėjimą, 
už didžiųjų bafcsų aplipdymus 
ir jų išsiuntinėjimų $141.40; 
už spaudų ir kitus Lietuvių 
Dienos reikalus $418-49, ku
ri ų dalykų pilna atskaita pri
siųsta Centraliniam Komitetui, 
Wilkes-Barre, Pa.

Komiteto nariai: 
Kun. Ign. Ign. Zimblys, 
George Praariamas, 
Jonas Grigaitis, 
M. M. ftlikas.

Į vietinį T. F. skyrių įsto
jo ir pagal konstitucijos auko
jo:

Po $1.00: V. Daubaras, A. 
Milišauskienė. Aukojo už tris 
mėn. $3.00 A. Lukoševičius, 
už du mėn. $2.00. P. Tikaiza 
po $1.00 V. Abromavičius, J. 
Čimerka, V. Bendaravičius, 
K. Dumblis, A. Drobišius; po 
50c.: J. Kirdiekienė, J. Lu
koševičius, J. Liubinskas už 
tris mėnesius $1.50; išpirmiau 
likę skyriui $5.00; per A. Dra- 
bišių surinkta ir priduota $20 
iš pirmaiu aukavo po 50c.: J. 
Bartkus, J. Tenteris.
" Sykiu $40.50.

Pinigai pasiųsti T. F. Ižd. 
B. Vaišnorai.

K. Dumblis.

SCRANTON, PA.
Turėjo susirinkimų.

L. D. S. 34 kp. laikė metinį 
susirinkimų ir išrinkta valdy
ba. Prim. liko Simonas Ga
linis, rašt. Jonas Laskis, ant
ras rašt. Jonas Laskauskis. 
Kasierius K. Kumpikis, ka
sos globėjai Vincas Vasikonis 
ir Karolis Lasaitis. Prisirašė 
naujas narys Jurgis Pakeltis. 
Visi užsimokėjo mėnesines ir į 
streikininkų fondų.

X'
✓ Rašt.

PHILADELPHIA, PA
Sausio 28 d. socialistų šu

las Stasiulevičius arba Stilso
nas kalbėdamas naujoje Liet 
Tautiškoje svetainėje pasakė:

“Klerikalai” turi 130 ba
žnyčių, o prie jų tiek pat kle
bonijų, tiek ir tiek mokyklų, 
Mioštorių. Kiek ten turto su
krauta kunigų klapčiukai 
turi mokėti po $50.00 metams, 
nedėlines kolektas duoti ir tt. 
mat kaip darbininkus išnaudo- 
ja ar tas yra reikalinga, bro 
liai ir sese tas negali
? •■■■■■■* ; mū>ų rankas.

- CAMBRIDGE, MASS.

L D. S. 8-os kuopos atydai.
Vasario (febr.) 4 d. 1:30 

vai po pietų bus svarbus susi
rinkimas L. D. S. 8-os kuopos, 
po numeriu 875 Cambridge St. 
E. Cambridge. Ant šio susi
rinkimo meldžiam ateiti visus 
narius ir malonėkit atsivesti 
naujų narių. Taip-gi ant šio 
susirinkimo bus atiduodamos 
dovanos tiems nariams, kurie 
dar nėra gavę šiuometinio L. 
D. S. kalendoriaus ir tie nariai 
gaus dovanai tų kalendorių,
kurie prisirašys per tų susirin-

Kairia, kp. raSt. \BačiMkimų.
X
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valgyti ir pasipiauna, jei val
džia sužino, tai nubaudžia 50 rė į Biržus. Arklys bėgo ke- 
markių ir atima tų mėsę.

Kiekvienų mėnesį . reikia 
duoti valdžiai po pusę svaro 
sviesto. Kad ir karvės yra 
bergždžios vistiek turi duoti, 
kas neduoda tų kotavoja nagai
komis.

Be leitenanto leidimo Va
balninku V. Vaitekūnas parda
vė avelių kailius ir milo. Žan
darai dažinojo, atėjo ir nu
baudė 300 markių ir dar jo pa
čių išgąsdino, nes buvo įrėmę 
revolverį krūtinėn. Ji buvo 
nėščia. Patį Vaitekūnų ir-gi 
aplupo. Už tų Vaitekūnas pa
davė ant teismo pas Biržų 
kreisamtmanų. Žandarai da- 
žinoję, kad jis buvo pas krei
samtmanų, atlėkė vėl pas jį 
smarkiai su nagaikomis prika
pojo ir pramušė 3 skyles gal
voj. Teisme Vaitekūnas dar 
užsimokėjo 500 mark. ir atėmę 
nuo jo paskutinius gyvulius. O 
nuo Gaižiūnų Gesiaučios atėmė 
paskutines karves už tai, kad 
jis sykį buvo pas kreisamtma
nų.

i

Žastaučių Vileišių nušovė 
per pačios priežastį. Jis buvo 
vedęs moterį iš Aulių Dagičių. 
Tai po vestuvių jai atsirado 
vaikas, už tų jos vyras pradė
jo neapkęsti. Žmonės sako, 
kad ji susitarė su savo kava
lierių vyrų nužudyti. Ji išlei
do naktį laukan karves. Ka
valierius buvo už klojimo, kaip 
Vilaišis nuėjo suvaryti atgal 
karves į tvartų ir jį nušovė. 
Klojimų uždegė. O kitas jo sė
bras apskundė Palšį, kad jis 
turi šautuvų ir nušovė. Žan
darai atjojo, padarė kratų, ne
rado šautuvo. Tada suėmė tų 
skundikų, prisirišo prie ark
lio ir vedžiojo nuo vieno so
džiaus į kitų. Tada suvarė a- 
pielinkės visus žmonės žiūrėti. 
O tų skundikų korė. Kaip tik 
užnėrė kilpų ant kaklo, tai tas 
iškišo mėlynų liežuvį. Jei -kas 
nusigrįžo, nežiūrėjo, tų su 
nagaikomis lupo ir liepė žiūrė
ti. Saikino žmonės, kad ka
rės meta nevalia meluoti. Ne
pabaigė karti. Tų skundikų, 
kavalierių ir Palšį nusivežė į 
Biržų kalėjimų.

Daug bėdos su nelaisviais.

Rusų belaisvių yra pabėgę 
vien Kauno gubernijon apie 8.- 
000 ir jie slapstos po Lietuvų. 
Nuo vokiečių valdžios yra už
ginta juos priimti ir begalo 
smarkiai baudžia. Bet kų da
rysi. Jie ateina naktimis pra
šo maisto, duonos. Neduosi, 
gali užmušti ar padegti ir aš 
pati vienų belaisvį užlaikiau 3 
mėnesius.

Žųsinyčių dvare gyvena vak
mistras ir keletas žandarų. 
Vakmistras jojo su savo reika
lu, ir gale Petrošiškių susiti
ko du žmonės. Tai buvo rusų 
kareiviai. Jie užkabino, o jis 
davė po cigarų. Tie du žmo
nės nutraukė jį nuo arklio ir 
papiovę pakišo po kelmu. Vy
rai Petrošiškių sodžiaus paėmė 
tų arklį ir parvedė į Žųsiny- 
čius pas žandarus. Klausia 
žandarai, kur padėjot vakmis- 
trų, jie sako nežinome. Sake 
žandarai ieškot ir atrado pa
kasta po kelmu. Tada visus to' 
sodžiaus žmones lupo, kotavo- , 
.jo, su šunimis piudė, viską 
atėmė ir išvarė į Vokietijų vi
sus nuo senelių iki mažiausių 
kūdikių be duonos kąsnio, nu
plyšusius, apdriskusius. To 
negana visų tos žandarystės 
žmonės baisiai korojo ir gyvu
lius atėmė iki Galvokų. Ir 
dar turėjo užmokėti bausmę 
3000 markių, Trišakiai 1300 
markių.

Deiskiškių sodžiun atėjo ke
letas šnypų ir juos žmones, pri
lupo. Paskiau atjojo žandarai, 
baisiai apiplėšė visus gyvento
jus ir be mielaširdystės prika
pojo. Suėmė šias ypatas: P.

liu, o jam reikėjo bristi per 
vandenį. Jis pailso, užduso ir 
ėmė bėgti kraujas iš gerklės.

Daug šnypų randas iš lietu
vių. Svirpiėnų sodžiaus yra 
du šnypai. Netoli nuo Svirp- 
lėnų yra vienasėdis. Ten bu
vo du rusų belaisviai. Šnypai 
atėjo ir laužėsi pro duris. Kaip 
tik išlaužė duris, tai rusų be
laisviai vienų šnypų nušovė, 
kitas pabėgo. Tai savininkė 
turėjo apleisti savo namus, nes 
jai gręsė mirties bausmė. Dei- 
kiškius, Oepienius ir Illaukį 
nubaudė po 3000 markių. Žan
darai gavo žinių, kad Lėliškos 
ar Guodžių sodžiuje užlaiko ru
sų belaisvius. Jie ten nulėkė, 
padarė kratų, belaisvių nera
do. Tik žmonės apiplėšė. 
Viename kieme rado 10 žųsų, 
kitame ančių ir daugiaus mė
sos. Prisikrovė du vežimus 
ir išsivežė. Prie Vabalninku 
sutinka J. Braždžių važiuojant. 
Jis buvo išvažiavęs penkioms 
minutėms anksčiaus. Už tai 
bausmės užmokėjo 100 markių. 
Vakmistras, oficieriai išsiren
ka gaspadines iš lietuvių mer
ginų bei moterių, kur tik gra
žesnės jaunesnės. Užlaiko jas 
gražiai, nuperka čebatėlius iš 
Vokietijos. Joms gerai gyven
ti. Vabalninku Ragaišvtė iš 
liuosos valios išvažiavo su vo
kiečių oficieriu.

Vokiečiai turi biaurius šu
nis. Jeigu kas negali užmo
kėti pagalvių ar bausmės, tai 
užpiudo šunimis. Žinoma ge
rai žmogų ir apdrasko.

Per laukų kartų važiavo 
vakmistras, ir mažas pieme
nėlis metė akmenį į šunį. Pri
sišaukė tų vaikų prie savęs, su
davė keletu kartų per veidą ir 
su tuo šunim užpiudė, nepasi
gailėjo, kad ir vaikas su aša
romis prašė dovanoti.

Belaisvius laiko Šiauliuose, 
Panevėžyj ir Biržuose. Jie 
yra labai išalkę, suvargę, iš
blyškę ir dirba su jais sun
kiausius darbus. Kad kur 
reikia malkų ar akmenų at
vežti, tai kur didesnis, pa
kinko, o kiti iš šalių ir užpa
kalio stumia. Taiso belais
viai gatves. Prie kojų be
laisvių yra pridėtos geležys ir 
jie su kojomis daužo akmenis. 
Jeigu kas iš žmonių numeta 
kokį šmotelį duonos ar pyrago, 
tai jie neapsakomai dėkavoja.

Yra prižadėta, kad kas ru
sų belaisvį suims, tam duos 
1000 markių. Čepienių so- 
džiun atėjo 5 belaisviai ir vy
rai su vėzdais varė belaisvius. 
Vabalninkuose žandarai paėmė 
tuos belaisvius, o belaisviai 
apskundė čepienius, kad juos 
užlaikė du mėnesiu. Už tų tas 
moteris ir vyrus smarkiai nu
baudė nagaikomis ir pinigiš- 
kai. Mat yra prisakyta, kad 
reikia belaisvį suimti ir duoti 
žinių žandarams, tai bus ge
rai Jankūnų sodžiun atėjo 
keletas rusų belaisvių. Bet jų 
būta tikrų vokiečių šnypų). 
Suėmė juos ir davė žinių žan
darams. .Atjojo žandarai, va
rė juos į Vabalninkas, jie 
pradėjo šnekėti vokiškai ir pa- 
sisakė, kad esą šnypai. Juos 
tai paleido. J inkūnų vyrus 
už tų pagyrė, «iko, kad gaus

t

I

— Visi Phi
kelį. J. Ragaišį ir dvi mergi-

Kaulins-

1000 markių.
J. ,

Kaip Vabalninkai nukentėjo.
Apie Vabalninkus nedaug 

sudeginta, tik nekurie sodžiai 
yra sudegę po du ar tris kie
mus. Bažnyčia apgriauta ir 
dabar yra apdengta šiaudiniu 
stogu. Visas miestelis sude
gęs, tik ant galų palikę svei
ki. Aug. Sklenis, kuris iš
statė puikius namus, visas 

kaminas iš- 
ip Babilijoni- 

1. Miežinis 
i anksti ry- 
nijų mišias 

entorių. Tuom 
netoli nuo 

paveiks

sudegė, tik vi 
liko sveikas, 
jos bokštas, 
eidavo mišių 
tų. Jis ėj 
atlaikęs

prie kiekvieno sodžiaus. Cho
lera Lietuvoj siautė du mėne
siu. Daug žmonių išmirė. 
Vien tik apie Vabalninkus nu
mirė apie du šimtu.

Labai šlapi metai buvo. Per 
50 metų nebuvę tokių šlapių 
metų.

Obuolių daug užaugo ir bu- ; 
vo pigūs. Į Vokietijų daug 
išvežė.

Tankiai reikia važiuoti ant 
stuikų ir kartais labai toli. . 
Užmoka pigiai. j

Ant savaitės reikia išluoti 
du sykiu kiemas.

Alaus nevalia daryti. Jei 
atranda, tai alų išleidžia.

Prieš kiekvienų žandarą rei
kia pakelti kepurę, kas nepa- : 
kelia kepurės, turi užmokėti 
bausmės 100 markių.

Dabar vokiečiai užgynė mal
ti grūdus privatiškuose malū
nuose, taip-gi ir su naminė
mis girnomis. V.isi grūdai 
reikės vežti į valdiškų ualūnų. 
Sumalę grūdus tik tie atiduos 
miltų, išrokavę, kad kiek
vienam tik po pusę svaro išpul
tų duonas ant dienose Kas 
to neišpildvs, ar paslėps grū
dus, bus nubaustas su nagai
komis ir visi grūdai atimti.

Mokyklų yra įsteigta daug. 
Mokytojauja patys lietuviai, 
kurie yra klesavi. Žmonės ne
gali vaikus leisti dėl brangumo 
avalo. Už naginių porą rei
kia mokėti 5 rubliai. Puspa
džių porai 7 rub. apie čebatus 
nebėra nei svajonės. Patys 
vokiečiai sako, kad jei da ko
kie metai karė bus, tai reikės 
avėti su zupariniais maišeliais.

Silkė kaštuoja 1 markė ir dar 
Vabalninkuose nėra. Deguto 
gorčius kaštuoja 1 rub. ir 50 
kap. Žibalo visai nėra ir 
žvakių labai stoka. Degina 
tik balanas.

Girdėti, kad buvo badas a- 
pie Vilnių ir pačiam Vilniuj 
žmonės valgę žoles.

Apie Panevėžį bado nebuvo. 
Bet ir turtingiausi ūkininkai 
beturi po dvi ar vienų karvę. 
Ar jos yra melžiamos ar ne 
vistiek turi atiduoti valdžiai po 
pusę svaro sviesto ant mėne
sio. Katrie turi didesnę šei
myną po 3 ar 4 vaikus, tai 
nebturi iš ko barščių pabaltin
ti. Sumuši po du kiaušiniu į 
barščius ir tokius valgo. Ir 
tai vištos yra surašytos. Mė
sos nekurie žmoneliai nebeturi 
daugiau kaip metai. Pinigų 
ųgra, viskas brangu ir turi 
srėbti liesą sriubą. Su duo
na šiaip taip, dar užtenka

Laukai būva apsėti visi. 
Tik išskyrus kur ilgiaus pabu
vo pozicijos, kaip tai apie Pa
kilę, Baudelį. Ten rugiai 
nebuvo pasėti 1915 m. To- 
liaus prisieis ir bado pamatyti 
Ūkininkas beturėdamas po dvi 
ar vienų karvę, ir arklių kokį 
porų, paršiukų, negali turėti 
mėšlo, kad jo visai žemei už
tektų. Be mėšlo Lietuvoj nie
kas neauga Dėlto žmoneliai 
yra labai nusiminę, sakydami, 
kad prieš mūsų akis stovi bado 
šmėkla.

Yra tam tikros atvirutės at- 
spaudintos ir žmonės galėtų pa
prašyti pašelpos ii amerikie
čių. Lietuvoj niekas nežino 
apie Ameriką, kad čia eina 
gerai darbai. Yra paleistos 
paskalos, kad Amerikoj pras
tai eina darbai. Ir ji pasiren
gus stoti karėn, visus lietu
vius išvežę į Rusiją kariauti.

Manęs įprašė žmonės Lietu
voj, kad aš parsiųsęiau pavei
kslų nusiėmus stačia, jei darbai 
Amerika eina gerai, ir sėdint, 
jei čia bloga. Labai manęs 
prašė, kad aš praneščiau ame
rikiečiams' apie jų vargus, ir 
kad siųstų pinigų Lietuvon.

Dabar aš Anatalija Petrau
skienė maldauju visų amerikie
čių, k&d jūs siųstumėte pinigų 
Lietuvon. Gelbėkite iš bega
linių vargų senus tėvelius, se
sutes, broliukus ir nekaltus 
vaikelius. Mano vyras siuntė 
man pinigų ir aš juos gavau.

26-1-17 m.
Gailiūnas.

HEMESTEAD, PA

Atlaidai ir misijos.
Sausio 12, 13 ir 14 dd. šv. 

Petro ir Povilo bažnyčioje bu
vo 40 valandų atlaidai ir misi
jos, kurias laikė tėvas Kuli
kauskas. Mažai buvo tokių 
žmonių, kurie neatsilankė to
mis dienomis bažnyčioje.

Spaudos dr-jos susirinkimas.
Sausio 14 d. po mišparų bu

vo R. K. Spaudos dr-jos meti
nis susirinkimas. Dalyvavo 
ir tėvas misijonierius. Jisai 
paaiškino apie reikalingumą ir 
naudą tos dr-jos.

Tautos F. skyriaus susirin
kimas.

Sausio 20 d. buvo T. Fondo 
23 skyriaus susirinkimas. Ke
letas pasižadėjo mokėti nuola
tines duokles iki karė pasi
baigs. Skyriaus pirm, yra 
M. A. Tumasonis, J. tlrebliu- 
nas rašt., J. Gudzinas ižd.

Dr. Bielskio prakalbos, 
ausio 21 d. buvo atvykęs Dr. 

Bielskis ir kalbėjo apie Lietu
vos padėjimą,. Aukų surinkta 
$41 su centais.

dovanos.
Kas užsisakys visiems me

tams “Žvirblį” ir prisius pil
nų dolerį, tam “Žvirblis” 
duos dovanų puikų, 120 pusla
pių:
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

KALENDORIŲ,
kurio intalpa yra visiems la
bai naudinga ir labai puikiai 
sudaryta.

“Žvirblio” draugai ir prie- 
teliai pasinaudokite puikia 
proga ir tuojaus užsisakykite 
‘Žvirblį” visiems metams.

Už $1.00 gausite 12 “Žvirb
lio” numerių ir puikų kalendo
rių.

Dovanų laikas nuo sausio 26 
iki balandžio 26.

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu:

“Žvirblis,”

242 W. Broadway,
South Boston, Mass.

Dobilas.

Steubenville, O. — Vietos 
angliški laikraščiai pakėlė kai
nas. Mėnesiui būdavo 25c., 
dabar savaitei 10c.

VISI TŽMYKITE.

Lietuvos Vyčių 37-ta kuopa įs
teigė ateiviams pagelbėti Biurą. 
Norintieji apsigyventi Bridgepor- 
te, Conn., meldžiame'kreipties že- 
miaus nurodytu antrašu. Biu
ras suieškos atvažiavusiems į 
Bridgeportą kambarį apsigyveni
mui ir pagelbės darbo surasti. 
Reikia turėti vietinių klebonų pa
liudijimus, arba katalikiškų drau
gijų-

Jonas A. Blažis,
185 R. R. Avė., Bridgeport, Conn.

(S.)

Reikalaukite “Žvirblio” 1- 
mo numerio, kuriame tilpo 
“Liberališkų Žvirblių Sanda
ros Gūštos” konstitucija ir pro
gramas. Rašinėlis taip origi
nališkas ir indomus, kad visi 
jį turi būtinai perskatyti ir su- 
žnoti, kaip laisvamanių žvir
bliai miega, kų valgo, kų ge
ria ir kokiame kubile vaikus 
peri. Už tas visas žinias rei
kia “Žvirbliui” prisiųsti tik 
10c. sidabru arba kraso6 žen
kleliais. > __ _

Reikalaudami siųskite šiuo 
antrašu:

“Žvirblis”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS. 
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

WORCESTER, MASS.

K

LIETUVIAI PAVESKITE 
DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir moteriš

kus drabužius, sulig naujau
sios mados. ;

Taisau, prosinu, valau ir 1 
dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir 
esu gerai įsipraktikavęs ta
me darbe, kaip Lietuvoje, 
taip ir čia Amerikoje.

Darbą atlieku greitai ir pi
giai.

Jeigu kas reikalauja, dar
bą pasiimu ir pristatau tie- i 
siog į namus.

TeL Charter 2354-4

. K. MAZALAS
94 JEFFERSON STR., 

HARTFORD. CONN.

“Draugas”
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katc'įktį

DIENRAŠTIS

s

“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiatudai.

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais. * .

“DRAUGAS” kelia tautiškų susipratimų, platina 
katalikiškai lietuviškų kultūrų.

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta,' metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po lo.

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6. 
“SAVAITINIS DRAUGAS’’, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

—

1800 W. 46th St. - - 7K/C.4GC. /LL



Didelis

Paieškojimai

Specijališkas

TREJANKA
vienatinė tikra “trejanka

H. S. Stone, Oph. D.
399 a Broadway, So. Boston

Akių Specijalistas
Prirenka akinius]

surasti
pėtny

811-812 01d South Building 
Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

ELLIS McCLEAR Y CO
Į Prirengiam pilnai $150.00 
[laidotuves už
[Užtikrinau- šaus mokės-
[ti gvaranti-ę^ 50 Jokių vir- 
Į a arba vi- _ . . čių nėra.

Suvalkijoje 
C. Užsisa- 
giaus — di-

Y Vienatine Lietuviška
T 'X Krautuve

Lietuviška-Polska 
.VAISTINYČIA 

197 Broadway, S. Boston, Mass. 
Telefonas‘S. Boston 1194-ui 

Daktarai dieną ir naktį.

Rengia
So. Bostono

Aš Ona Baltrukoniutė paieškau 
savo tetos Elzbietos Kvietkaus- 
kiutės po vyru Jesevičienės; paei
na iš .Suvaiką gub., Marijampolio 
pavieto, Kvietiškią gminos, Alek- 
sandravo kaimo. Girdėjau pir- 
miaus gyveno \Fairfield, Conn. 
Malonėkit atsišaukti, ar kas kitas 
praneškit šiuo antrašu:

Ona Baltrukoniutė,
R. 27 Maple Street,

So. Manehester, Conn. 
(S. 196-202).

3). Kokia Autonomija Lie
tuvai Reikalinga? Parašė J 
Gabrys. Kaina 10 centų.

Paieškau savo brolių Juoza
po ir Stanislovo Maculevičių 
Amerikoje. Mano adresas:

Russia, Kalužskaja gub., St. 
Piatovskaja, der. Akalova. A- 
leksandra Grigunova.

Tel. Main 2483 E. Boston.79<)-W
George H. Shields

Advokatas

jeiy- 
“va- 

bet išimtinai elektros 
kuri jokio skausmo 

Tuodu

Aptiekorius ir Savininkas 
Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
226 Broadway, kampas O St.,

pirkę
Ne būkit apgauti,

progos, 
kainos

Ieškau savo giminią Provadie- 
nės ir Kotrinos Kovalienės. Gy
vena po šiuo antrašu: 191 Charles 
St., Scranton, Pa. Meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu: RUSSIA. 
Tambovskoi gub. Gorod Kozlow. 
Sobornaja ulica, dom No. 20. 
Konstantinu Žigasu.

Bus puikus merginų drilius “SNIEGO 
SPARNAI.”

Griež puiki muzika.
Apart minėto programo bus dar ir 

kitokių margumynų. Kaip tai: monolo
gų, dijalogų, eilių. Visuomenė turėtų 
atkreipti atydą į šį vakarų, nes visas 
pelnas yra skiriamas nuo karės nuken- 
tėjusiems. Kaina nebrangi.

Širdingai kviečia visus L. Vyčių 17 kp.
Valdyba.

*♦* V. LUKOSEVICIA, *♦*
X Minersville. - - Pa. *♦* 
v *

M. A. NORKŪNAS,;
166 MELK08E ST., :: :: MONTELLO, MASS.

J. BROZOWSKY staliorius 
ir namų taisytojas iš lauko ir 
iš vidaus, maliorius (painter) 
ir popieruotojas. Darbą at
lieku labai pigiai ir gerai. 69 
Gold St., So. Boston, Mass.

(206)

Lietuviams ir Lietuvaitėms.
Jog mes atidarom naują 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 pereitą 
prielankumą ir pasitikim atei
tyje.

Pasiliekam su pagarba

Jonas Berzelionis & Co.

4 Washington Str., 
Hay Market Sąuare, 

Boston, Mass .

Tikyba ir Dora
1631 W. North Avenue, Chicago, HL

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos 
ženklelį

Moksleivis Kazys Kubilius 
paieško savo brolio Antano 
Kubiliaus. Meldžiame atsi
šaukti šiuo antrašu:

Kazys Kubilius, Bogoro- 
dick, Tulskoi gub., Kovenskoje 
Sredne Selsko-Choziaistvenno- 
ie Učilišče Russia.

BUK PARDAVĖJU.
Mes išmokysim jumis prekys

tės ir anglų kalbą. Jūs dirbda
mi šapoj, būdami savo namuose 
galėsit išmokti pardavėju ir uždir
bti $30.00 į savaitę. Prisiųskit 
štampą gausit paaiškinimą kaip 
galima išmokti (199)

Montello Corres. School, 
MONTELLO, MASS.

Mes turime tris didžiausias 
storehouses pripildytas rakan
dais (furniture), kuriuos su- 
pirkome pirmiaus negu kainos 
pakilo, todėl mes dabar par
duosime gerus rakandus ir 
daug pigiaus negu kur kitur.

James Ellis Co

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją Bų 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, gnzikučią, metalinių anameliuotų ir padengtą ee- 
luloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

I Dr. J. E. į. Flynn. 
845 Boylston st., Boston, Mass.

Iš prityrimo žinau, kad dau
gelis ligonių pas daktarą neina 
vien dėlto, kad negali su juo- 
mi susikalbėti ir ypatiškai jam 
išreikšti savo kalboje kas juos 
kankina.

Aš savo ligonius gydau ge
riausiomis gyduolėmis 
ra reikalas skiepijimu 
ccines,’ 
metodą.
nepadaro. Tuodu būdu yra 
paskutiniu geriausiu išradimu 
medicinos srytyje. Gydau tik
tai išgydomas ligas; neišgydo
mų visai neapsiimu gydyti.

Jei sergate — apsilankymas 
mano ofise bus Jums labai nau
dingas. Išegzaminuosiu Jus su 
pagelba savo mašinos — spin
duliais X. Suteikiu patarimus 
uždyką — todėl nieko nepraki- 
šite jei pas mane apsilankysite. 
Gi aš labai būsiu patenkintas 
pasikalbėjimu apie Jūsų ligą. 
Jeigu norėtumėt pas mane gy- 
dyties — už gydymą pigiai pa
imsiu.

Gyduolių kainoms nupuolus, 
už vieno mėnesio gydymąsi pas 
mane užmokėsite tik $10.00. Pa
sinaudokite iš puikios 
nes paskiaus gyduolių 
vėl gali pakilti.

Ofise mane galite 
panedėlyj, utarninke, 
čioje ir subatoje nuo 10 vai. iš 
ryto iki 8 vaJ. vakaro. Nedė- 
liamis ir šventėmis nuo 10 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų.

Turiu viltį, kad reikalui pa
sitaikius kreipsitės prie manęs.

Su pagarba
Dr. J. E. L. Flynn,

845 Boylston St., Boston, Mass.

“Tikyba ir Dora”
laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoje 

eina du kartu į mėnesį.

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš kata
likų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymų į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.

Kaina metams: $1.00, vieno numerio — 5c. Agen
tams už metinę prenumeratą duodame 30c., už pavienius 
numerius po 2c.

Adresas

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Braadway,Se. Beata,Rasa.

DR. F. MATULAITIS
Ofi«o udyno, G do visokias tisas
1-3 P. M 7-9 P M Priskiria Akinius.

419 Boylston St , Boston, Mass.

5). Lietuva ir Lenkijos Au
tonomija. Parašė J. Gabrys. 
Kaina 5 centai.

Pelnas nuo visų viršminėtų 
knygų eina Tautos Fondan 
nukentėjusiems dėl karės Lie
tuvoje šelpti. Tad kiekvie
nas, pirkdamas šias knygas, 
pagelbės Lietuvą šelpti.

Išsirašant šių knygų, čekis 
reikia išrašyti B. Vaišnoro, 
Tautos Fondo iždininko, var
du ir sykiu su reikalaujamų 
knygų užsakymu siųsti Tautos 
Fondo sekretoriui:

NUSIPIRK 1

NAUDOKITĖS RPOGA.
Brangūs forničiai, pianas, gra- 

mafonas ir visi kambariams ra
kandai, bet parsiduoda labai pi- Į 
giai. Galima nupirkt apie $300 
pigiau negu štore, vartoti tik ke
li mėnesiai. Pristato dykai j j 
Lawrencą, Worcester arba į tas a- 
pielinkes. Atsišauk it tuoj aus pa- į 
dėdami sekantį adresą: (199)

J. S.
P. O. Box 15, Montello, Mass.

17 metai Kaina 
<ų Kalendorių” 25c.

Kuri užlaiko visokio ta- 
Y voro, reikalingo maine- 
Y. nieriams.

Nusipirkite “Lietuvių D

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. Dų
Galima susikalbėti ir liettsmsrbai. 

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.

Į Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

■ So. Bootoo SOS
Lietuviškas

Į ADVOKATAS
I _ Miliam F. J. Houiard


