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Francuzų socijalistai atsiį rusus
True translation filed wlth the postmaster at Boston, Mass. on Dec 26,1917
True translation filed with the post- True translation filed" <bth the post- as reąuired by the act of October 6.1917
ister at Boston, Mass. on Dec. 26,1917 master at Boston, Mass. on Dec. 26,1917 KVIEČIA RUSUS SUGRĮŽTI
reąuired by the act of October 6,1917 as reąuifMtSy the act of October 6,1917

EPRADĖJO DERYBAS

LENKAI PRAŠO BALSO.
A iiiijMjU.il — Lenkų dele

FORMALIAI.

gacija ST? pfof. Jan Kulczewski priešakyje, kurs yra nau
jai aprinktu premieru, atvyko
Berlinan prašyti, kad ir lenkų
valdžia būtų reprezentuojama
taikos derybose su Rusija. Gra
fas von Hertling priėmė dele
gaciją.
'
Laikraštis Vossische Zeitung
plačiai apie tai mini ir prots^tuoja prieš lenkų reikalavimą,
kaipo kišimąsi į ne savo rei
kalus ir apreiškia, jog taika
gali būti įvykinta valdžių su
atsakomybe.
•

London, gruodžio 23. —
konferencija LietuvišBrastoje tapo formaliai
ir ant kiek tas paaišBEfeją iš telegramų iš Amsterda|mo ir Kopenhageno, tai pamaas yra padarytas užleisti ne- ■ .-<4^ J
& vokiečių pageidaujamas žeaes, apie kurias pan-germamaJftai nuo senai svajojo, bet
gp-gi einasi prie to, kad Vo"''•'•"s s Setija valdys ir
išnaudos ir
? js
adžiulę likusią Rusijos vieš-

-*?■

^Pan-germanistai atvirai skel-

True translation filed with the postmaster at Boston, Mass. on Dec. 26,1917
as reąuired by the act of October 6.1917

t jog Kuršas ir Lietuva, Rū
gs turtingiausios žemės, su
į pabaltmariu turi kliūti
Ekietijai, o Lenkija iš vardo
•Jeprigulminga, bet štikro val| teutonų. Bolševikai Petaip dalykus pavedė,
jog pan-germauistų svajonės
ĮMfr-tuojau gali išsipildyti.

IŠ KAIZERIO PRAKALBOS.

PRIE TALIKININKŲ.

NORI SUSITAIKANTI.
Rusijos bolševikų i valdžia
išsiuntinėjo komisijomerius į
visas atskilusias provincijas ir
geruoju prašys grįžti prie bu
vusių santikių.
nieriai pasiųsti į I
Kau
kazą, Siberiją ir, tt$.
Jei Rusijos atskilusi'
atskilusios pro
vincijos
s neprisidėtų atgal,
atį
tai
Rusija liktų veik tu
uote rubežiuose? kuriuose bmvp prieš
- I < • '> ■
Petrą Didįjį.'

Paryžius. — Tapo paskub
ta Franeijos parlamento sodjalistų
atstovų
rezoliucija,
vienbalsiai -priimta,
kuria
kreipiamasi į Rusijęs socijalistus. -Štai keletas ištraukų:
- ^-Ejrangai: Nereikia mums
priftainti kokiais entuziazmo
žodžiais ir viltim sutiko franeūzų socijalistai aušrą Rusijos .
revoliucijos.
Tarnauja demokratijos
Priešams.

;

■______ -i-1’?”
ĮVEDA BLAIVYBĘ.

Kanados premieras Borden
nusprendė įvesti visojė šalyje
Š’an tie-gi su didžia šird pilną blaivybę.
Nuo Naujų
perša mes išvystame jus užve Metų uždaro, rubežius įgabenidant derybas, kurios gali ves- I mui svaigalų, o biskį vėliau
♦i prie atskiros taikos.
Jei visos naminės girtuvės ir svai
taip Įvyktų, tai tas ne vien galų dirbtuvės bus uždarytos.
daleistų Centraiėms Valsty Premieras tą darą pasiremda
bėms prisirengti arba pasiekti mas parlamento biliu, kuria
ištikro to, kad jos karėje tu me jam pavelyta viską daryti,
rėtų viršų ir galų gale Vardan kas prigelbėtų karės vedimui.
spėkos diktuotų taikos išly
Girtavęs bus uždaryto®
gas; be to tas tarnautų — ir po metų po taikosr ą,,
jau tarnauja — visų priešinin
kų demokratijos, ir soeijalizmo jy-

KURŠAS ARČIAU PRIE
VOKIETIJOS.
Washington. — Gautoje te
legramoje iš Paryžiaus mato
si, jog einama prie Kuršo pri
jungimo prie. Vokietijos. Pra
nešama, jog iš Kuršo Landta
go atvyko delegacija į Berliną
pranešti vokiečių valdžiai, kad
Kuršo Lantagas vienu balsu
prašo artimesnio susijungimo
su Vokietija.
Telegramose nurodoma, jog
Kuršas, latvių apgyventas, yra mažumos vokiečių baronų
prislėgtas ir tie baronai kont
roliavo rinkimus į Landtagą.

True translation filed with the postmaster at Boston, Mass. on Dec 26,1917
as reąuired by the act of October 6,1917

KIMBA PRIE AMERIKOS.
. Petrograd. — Leon Trocki,
bolševikų užsienio reikalų mi
nisteris revoliucijoniškų orga
nizacijų suvažiavime perskai
tė dokumentus ir telegramas,
iš kurių, kaip jis sakė, mato
si, jog Amerika gelbsti gen.
Kaledinui, Dono kazokų va
dui. “
.

Amsterdam. — Kaizeris pa
siryžęs ingytiteiką iiet jei priseitų jam,daužyti .apšarvuota
kumštim priešininko galvas.
“Su apšarvuota kumštim ir
SUSTABDĖ SOCIJALISTŲ
tviskančiu kardu mes turime
LAIKRAŠTĮ.
> To dar negana. Berlino dip- daužyti’duris tų, kurie neno. Vokietijos .valdžia sustabdė
plenųojAJteMdojimą ri taikintis” naitakė Jis- subatriįrt
vokiečių socija(fidelhy Rusijos gamtiškų tur toje antrąjai armijai.
jiems progą imti Rusijos re
listų organą Vorwaerts. Tasai
Illinois valstijoj tapo su
tų. Vokietija nori kontroliuovoliuciją pavyzdžiu netvarkos
Trne translation filed withthepostareštuota’ 150 pro-vokiškų agi laikraštis^ pastaruoju laiku bu
,.ti Įbar keletą metų Rusijos master
at Boston, Mass. On Dec. 26,1917 ir demoralizacijos.
tatorių,- kurie kurstė anglia vot rašęs apie maisto spekulenkviečių auginimo distriktus ir ąs reąuired by the act of October 6,1917
Jei Rusija atsižadėtų ats kasius prie streikų ir riaušių. tusein; jog daug žmonių ne tik
tuomet. Rusijos rinkos bus už RAGINA SVARSTYTI TAI
alksta, bet ir badauja, f- ■
kiros taikos, tai ji užlaikytų
■ - .
verstos -visokį ais'Vokietijos išKOS PASIŪLUIMĄ.
I
savo garbę; ji tuomi atsisa
| * dirbiniais.. Tokiu būdu VokieUŽMUŠIMAI
LAIKE
kys
pavesti
vokiečių
imperia

» tija pienuoja pasidaryti savo Baltimore, M± —Kardino
VAGYSČIŲ.
SERBŲ MOBILIZACIJA
produktams rinkau ir tuomi I las GibboHs paklaustas ką jis lizmui demokratijas, kurios
kovoja
prieš
jį.
Visos
socija

Iš
Petrogrado
atėjo
'
nepil

AMERIKE.
rokuoja
pamatiniu
daiktu
dėl
atsvers netekimą rinkų per
listų
pakraipos
susirienydalaimėjimo karės atsakė:
New York. — Serbų karinė
,^g|dninkus.
r „
nos žinios apie užmušėjystes
. JKrodo, jog tas viskas įvyks,
“Aš tikiu, kad geriausias mos, ji sucementuos organi laike apvaginėjimų ir plėšimų misija atvyko šin miestan ir
iws iš telegramų iš Lietuviš- būdas pabaigti karę ateinan zatoriškas spėkas. Ji įstei degtinės ir vyno krautuvių ir mobilizuos savuosius į Serbi
kwBrastos matosi, jog Rusi čiais metais, yra tas, kad Cen- gus respublikonišką valdžią privatiškų namų skiepų. Lig jos armiją. Šiame mieste ati
ją .delegatai prieš teutonų gu- tralės Valstybės aiškiai aprei su visais raudonaisiais, ji pa šiol sužinota, jog tose riaušėse darys ofisus. Komisijoj yra
10 asmenų. Jų viršininkų yra
d%ąs politikierius bus-it kūdi- kštų savo propoziciją ir tokią, dės nesugriaunamus pamatus jau žuvo 250 asmenų.
Rusijos
laisvės;
Rusija
priSadan
Gaič.
v' jflb- Tarpe teutonų delegatų kuri apimtų visus jų tikslus ir
C
>,
,
.....
gelbės
plėtojimuisi
socijaliz* ’
ysa gabiausi politikieriai. Ne Į reikalavimus.
r'-'"
--«
---—
-->
įMh Vokietija ir Austrija atsIš Suv. Valstijų pusės, aš ti mo visose šalyse.
MŪŠIAI ODESSOS
Moreland, N. Y. — Mrs.
GATVĖSE. »
tBiujamos tokiais vyrais kaip kiu, kad geriausias daiktas
Francuzų socijalistai nieko
^ptoian, Vokietijos užsie- būtų tas, kad viršininkai teik- nedarys to, kas pasilpnintų
Thayer vyras išėjo kareiviauti.
Odessa, gruod., 19. — Šian Tatai jinai gavo darbą dirbtu
ministeris, ir grafas Czer- tūsi mielai, apsvarstyti bile ko atsilaikymą Francijos armijos
die gatvėse- čia gTumėsi Uk vėje, kur moterims leista ap
Austro-Vengrijos, užsie- kį taikos pasifilijimą iš Cent- ir francuzų tautos, atpenč jie
rainiečių kariuomenė su bolše
jU reiklų ministeris, bet Bul- talių Valstybių?'.'
stiprjs kaip vieną taip ir kitą, vikų raudonąja gvardija. Te siauti darbinėmis kelinėmis.
Kuomet anądieną Mrs. Tha
L
gajija ir Turkija yra atstovau- Aš tikiu, kad risi ameriko- r griežtai maldauja, kad tal atro namas, ukrainiečių- ’vyyer su. kelinėmis ėjo darban,
'Apailos savo gabiausiais diplo- tiai turėtų pasistatyti, taip, kininkai parodytų darbais da
kad mielai priimti ir. apsvars žnai pakartotą skelbimą, kad riansioji. buveinė, tapo kulko ją- susitiko Patd Crėhore',' 32
' y' ■'
:•
tyti bile kokį pasifilijimą, tal jie grumiasi dėlto, jog jie svaidžiais apstatyta ir iš jų m. amžiaus ir iš jos šprėdalo
■Rusų delegatai nežymūs.
pylėsi ugnis" į užpuolančius
pieš tą teutonų eilę diplo- pinant pamatinius nusileidi -tapo-užptilti it joįę jie nelitai- bolševikus. Pastarieji šaudė pasijtrbkė.
Tuomet moteris Crthore
i i
P?
bolševikų atstovai. mus, kurie tiktų talkininkams kys. iki- tol, kali teisybė neims iŠ Šautuvų.
- r-rr apmušė ir liepė dar areštuoti.
■ie mekuo nėra pasižymėję Į ir išnagrinėti tas propozicijas viršų.” .
A,
si
, >
Bolšeyikų kareiviai
Teismaš Crehdre už tai nu
Įigšibl nežinomi ^įpasaiJluLj neeikarščitrojaaat'.’td'-'risa.pttsišapsupę
ukrainiečių kariuome baudė dešimčiai dienų kalgjiiau matosi, kas iš tos “taL. kai,” "
nes geležinkelio stotyje.
Vi
./ r i-3 A -U
, .
VAŽIUOJA PARYŽIUN.
■konferencijos” gali įvykti
si bizniai ir darbai mieste sasRADO ANGLIŲ.
[Bavarijos prinęas LeopolKadangi
Chinija
paskelbė
tojo>< - ^Abiejų pusių kareiviai
Japonijoj inžinieriai atrado
F kaipo “vadas utinės vdL*: išvarė
bu__ s pakirta telegrafo' ir telefono REIKALAUJA 2,000 DARkitę Austrijai, ‘tai toji
£ių armijos” sveikino dele- didelius kfėtųjų anglių depozi chtnuš iš savo žemės.PerLyielas vidurmiestyje ir užviešBININKŲ. -............ ’
p8 ir jo patarimu votį tus. Iš to japonai , fabai nu- Šveicariją 45 chiniečiai važiuo- -patavo netvarka^ -• - >
Washlngto<r, — Laivyno kieA
■sftwf’mi8 *>
Hilman buvo ištžjktas ^on- S
e. PhifadBlįdrijoje,
Phitacfelbhiioie. vyriauvvriauBolševikų valdžia ukrainie me,
Įacijos vedėju.
4
čiams pastatė ultimatumą, kad sybėuntaisA orlaivių dirbtuvę,
Frie tokių aplinkybių' atijei rjie nesiliaus vemti sukilu- kurioje jau: .pradėta darbai.
|taP konferencija, kaip ma' sius gen; Kalėdinė kazokus,' tai Ton dirbtuvėm dabar reikalau
I pilnai vesis pagal teutonų
į; 24 valandas jiems paskelbta jama 2,000 darbininkų prie įprolės ir kad jų pienai be
vairių darbų.
bus karė.
įkirtimo pereis.
W V ***VMaw • ** V
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PAIMS SAVO RANKOSNA
GELEŽINKELIUS.

AGITACIJA UŽ CARIZMĄ.

Washington. — Prez. Wilson nuo gruodžio 31 d. paims
savo kontrolėn Suv. Valstijų
geležinkelius.
Prie tokio žingsio valdžią
privedė geležinkelių darbinin
kų dideli reikalavimai pakelti
algas. Tai dabar valdžia ims
geležinkelius į savo rankas ir
ji tarsis su geležinkelių darbi
ninkais. Darbininkų vadai yra Washingtone ir jie tikrina,
jog bus ištikimi valdžiai ir nie
ko tokio nedarys, kas varžy
tų valdžios darbus. Apie al
gas ir sąlygas derybas ves su
nuolaidomis.
Kompanijos tam nepriešingos.

Petrogrado laikraštis Dielo Naroda skelbia, jog sosti
nėj didinasi agitacija už monarchišką valdžią.
Esą lau
kiama Petrograde vokiečių ka
reivių, kurie įvykįs tvarką .

i

VARO LAUK BOLŠEVIKUS.
Chinų komendantas Harbine pranešė rusams bolševi
kams, kad jie išsineštų per
48 valandas iš miesto.
Chinai ten drutinasi ir taisosi iš
varyti rusus, kurie ligšiol čia
ponavo.

BlAURIAI PASIŽYMĖJO.

\

------ o------

Kaip Boston Herald prane
ša, tai Lawrence, Mass. po
num 60 Short st vos neištiko
tarpe lietuvių žmogžudystė
Kalėdų dienoj. Prisigėręs Biduski įvarė tris kulkas iš re
volverio Viliui Rezoniui. Rezonis, matydamas kad Biduiski perdaug geria norėjo nuves
ti paguldyti. Tuomet tas ir
padarė biaurų darbą.

ANGLIŲ DIENA.
Suv. Valstijų kuro adminis
tracija sausio 30 d. nuskyrė,
kaipo anglių dieną. Tą dienų
12.350.000 vaikų visuose mies
tuose bus pakviesti uždėti kor

te**s aat žiupelii} visaose lą

™“094- Tai bus prašymas taupyti anglis. > >■>.
Valdžia prašo taupyti anglis
dėlto, kad jų labai reikia ka
riniams reikalams. Jų reikia
ne tik čia Amerike, bet Ame
rika privalo daug anglių teik
ti Europai.
Valdžia skelbia,
jog dabar anglių iškasama dau W'AIt’SAVINGS STAMPS
giau, negu bile kada pirmiau.
Issūed By Thė r
Šiemet anglių iškasta 1.000.000
•
UNITED STATĖS
vagonų daugiau, negu pernai.
GOVERNMENT.
Bet antra tiek reikia, kad ap
' f*
•
Nuo gru.odžio 3 d. š. m. Suv.
rūpinti visus reikalus. Todėl
prašoma kiek galima taupyti Valstijų valdžia pardavinėja
per pačtas ir bankas Taupymo
anglis.
,
karės stampes. Visi jų gali
n
»} 5
KALEDIN REZIGNAVO. pirktis. Koks išrokavimas pir
Londono laikraštis Times ktis? Toks, kad gerai ir sau
ghvo žinią iš Petrograd©^ skel giai investysi pinigus. Už jas
biančią būk gen. Kaledin, ka gaus kiekvienas grynais pini
zokų vadas, dr jo - draugai re gais sausio 1, 1923. Jei dabar
zignavę. ■/ Kaledin rezignavęs nusipirksi už $412, tai gausi
delta, kad jo įtekmė visai bu po minėtos datos $5, jei dabar
nusipirksi ūž $82.40, gausi
vo sumažėjus..
$100.
Po Naujų Metų kas mė
' t ■
h ■* ■
——-----------i -( Apskričio teismas Chicago nuo ris vienu centu bus bran
je praneša, kad subankrutiju- giau.
«' y
sio- Jono M.r ? Tananevičiaus
Jų galima pirktis “Darbi
bankordepoziioriams bus išmoninko” ofise.
karna 10 nuošimčių jų pinigų,

H

riaugiai išpildysiu kiekvienam.
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Juozas KawaUauskas
111 Salėm St|

Boston, Mass.

Per mano farpMakneif tnlitUe paoelMti

..;

BADU MIRŠTANTIEMS LIETUVOJE

,S ATSTOVAUJA RUSIJĄ
Jūsų

Taikos konferencijoj LietuBrastoje Rusijos bol■cai atstovaujami šiais de' KV A'r. >

.... —

y«

Pinigus pasiunčiu į Lietuvą
ir t Vokietiją.

.......

.

Prez. Wilson ima

.—į

*---------- 0

No. 149 Į331Į

<tT

broliam*

KARĖS TREMTINIAMS VOKIETIJOJE.
I

S’
I
■ffe Kamieneff, Bisenko1
posky, Karaghan Lubine-'
f^Mtman Pftritrričh, ad-i
MH Attvater.<rii.‘Tnm'orTl,
^■btki, paik/Zeptett ir į
ori oO
Kjijtavardžių matosi, jog
į
žydelių. "•

PASTABA: — Pagal Įstatus galima slijsti tiktai, per vieną
Įstaigą bėgyje vieno mėnesio' sekančiai: karte tremtiniams ne
daugiau kaip po $125, Šeimynoms $125, pąvienftns ypatoms $75
ir nepilnamečiams $25. ■
■'
ErtDZlAD8I8 LIETUVIŲ BANKAS

JUOZO K0WALIAUSK0.
■

f.,

RWtamond 340.

111 SALĖM STRET,

BOSTON, MASS.

UC

111 Salėm St.,
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Boston, Mass
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DARBININKAS.

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
Leidžia Am. Lietuvią Rymo Kataliką šv. Juozapo
Darbininką Sąjunga.

Prenumeratos kaina:

liaudininkai,
nuo visos
liaudies, o ne nuo vieną
berną neatlyžę žmonės,
tautinio krypsnio, savos
kultūros pamatą, o ne iš
svetimąją kultūrą lakatą
ryzą.”

jos pačios veido.
Gryniausia tad prietaras
būtą manyti, būk Lietu
vos valstiją ketiną ir suda
rysią jos piliečiai internacijonalistai su rusais. Jei
likta sudaryti lietuvią tau
tos valstybę “Lietuvą,”
tai padarys vieni tikrieji

LIETUVIAI KAREIVI
GRAŽIAI VEIKIA.
Camp Devens, Ayer, 1

Husų kareiviai

Kun. J. Tąmas.

*

(“Liet. Balsas.”)

Lietuvos neprigulmybė

LIETUVIAMS KAREI
VIAM AUKOS.

Partiją pas mus nėra ir ją
mums nereikia, mes tik sten
giamės susiorganizuoti ir paro
dyti amerikiečiams, kad ka
riaujame už šios šalies ir ma
žąją tautą liuosybę.
Dar yra vienas svarbus
dalykas, kad lietuviai karei
viai išpildydami įvairias blan
kas užsirašytą lietuviais. Dau
gybė lietuvią užsirašo rusais,
arba kad ir užsirašo lietuviais,
tai iš Rusijos. Tas lietuviams
yra didelė skriauda ir pasižeminimas.
Čia pasitaiko ge
riausia proga mums rašyties
lietuviais iš Lietuvos.
Tada ir amerikonai mus ge
riau supras, jogei mes esame
atskira tauta ir turim savo
šalį.
Amerikiečius dažnai aplan
ko pažįstami ir kunigai.
Iš
lietuvią tik vienas kun. J. Kaulakis lietuvius aplankė.
O
mums dvasinė pagelba irgi yra labai reikalinga.
•v
Iš mūsą lageriu kitur išva
žiavo šie kareiviai: Alek. Mar
kevičius, Pet. Malinauskas,
Jon. Žideika, Step. Navickas,
Jon. Kukausįas, Jur. Šakauskas, Step. Urbelįpnis, Pet.
Malinauskas, J. Daukšis, A.
Kaniusis. A. Motuzas.
Labai gaila, nes nustojo
me savo draugą.
Linkiu visiems linksmu Ka
lėdą ir laimingi) Nauji) Metą.
Liet. Kareivis A Strazdas,
karą.

Gruodžio 16 dieną Camp
vens’o lietuvius kareivius
lankė p.p. J. E. Karosas,
Vilkišius, K. Junevičius ir
Červokas. »Svečiams iš Bos
tono kareiviai aprodė visą sto-J
vykią, taip-gi buvo nuėję
į tranšėjas, kur gavo
pamatyti, kaip karės lauko j
yra vedamas apsiginimo dar-'<x
bas.

Amerikos lietuvią visuome
nėje atsiranda daugiaus užuo
jautos lietuviams jaunuoliams,
ŠIS TAS DAR APIE LIETU šia mūsą neprigulmybei.
Paskui Kinghts of ColumJau šiandieną nebepamato tarnaujantiems Dėdės Šamo
VOS NEPRIGULMYBĖS
armijoje.
Aukos
sparčiau
bus
name apie 2 vaL po pietą I
gandai
eina,
kad
Vokietijos
PAVOJU!
Subscription Rates:
pradeda
plaukti
knygomis
ir
įvyko
lietuvią kareivią susi %
Kalėdą “Darbininke” bu politikieriai rankas krato nuo
Yearly .................................................................
$3.00
pinigais,
kurias
Lietuvią
Ka

rinkimas, kuriame dalyvavo
vau minėjęs, kad koloniją mažą tautą neprigulmybės!
Boston and suburbs--------------------------------- .. .$4.00
virš 50 kareivią.
Tame susi
klausimas arba svetimą žemią Artimuose rytuose Balkaną reivią Globojimo Draugija tin
6 months............................. ...............................
$1.50
kamai
sunaudoja,
pasiąsdama
rinkime
padėta
tvirtas
pama
prijungimo politika rūpi ne tautos su savo neprigulmingoForeign countries yearly.............................
$4.25
tas lietuvią kareivią draugijai,
(bulgarai, knygas, laikraščius ir kitus
vien “buržują” viešpatijoms, mis valstijelėmis
kareiviams
reikalingus
daik

kurios
tikslu bus savytarpinis
serbai,
juodkalniečiai,
alba

kur
rėdąs
yra
netikęs
anot
so

“D A R B I N I N K A S”
tus
į
tas
armijos
stovyklas,
kur
lietuvią
kareivią globojimasis.
nai,
graikai)
varginę
Europą
cialistą, bet ir patys socijalis
(The Worker)
randasi
lietuvią
kareivią.
Patys kareiviai ir svečiai iš
tai expansivinę politiką, poli ištisą metą desėtkus, nei pa
Iki šiam laikui knygą ir
reiškė savo mintis ir visą nuo- a
tiką su prijungimu svetimą čios nenurimdavę nei kitiems
The Lithuanian tri-weekly paper.
laikraščią,
o
Kalėdoms
cukneduodavę
ramybės,
tai-gi
monė
palinko prie to, kad lie
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St. žemią pripažįsta,
rainią
kareiviams
pasiąsta
jau
tuviams kareiviams reikia (
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Socijalistą obalsis politika Balkanai su šia kare pamoki
laikyti tvirtus ryšius su sav
“be užgrobio” tai vienas iš tą nę, kad nėra praktiška ir už $50.00 suviršum.
“DARBININKAS”
Dabar naują auką karei
broliais lietuviais likusiais‘i
burbulą, kuriais jie paprastai sveika pasauliui ipažą tautą
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
viams
pridavė
šios
ypatos:
me. gi svečią dar buvo
triukšmingai partijos nuopel skyrium neprigulmybė.
Kun. J. J. Jakaitis____ $5.00
mėta, kad lietuvią visu
Ne iš gero vokiečiai eina į
nus keliai ir žmones mulkina.
AR ĮSTENGTŲ LIETUVIAI
griautinieji politikos prie
Kun.
J.
Dobužinskas^
___
1.00
kombinacijas
atsižadėti
savo
visuomet savo viengenčius i
Taigi ir Lietuvai, kalbant
VALDYTIS. <
tarai, kai ne į tautos
LDS.
20
kp.
nariai
iš
Jie
reivius rems ir teiks jiems
apie josios neprigulmybę tiek tolimą kraštu koloniją.
branduolį žiūrėti, ne ten te galima jos paramos tikėtis mato visai arti savo pašonėje
Chicago, BĮ._________ 3.60
Visi trokštame laisvės Lie
sinę paramą, jei tik lietuj
valstybinią principą ieško iš socijalistą, kiek ir iš visą puikiausias kolonijas savo eko
U. T. Jokubauskaitė____ 1.00
tuvai.
Išskiriant nutautusią
kareiviai praneš apie savo'1
si,
kaij
dailininkas
ten,
K.
Paukštis
iš
Bloomsocijalistą saujalę, varomės
rus ir pageidavimus.
kiti) “grobio” politikierią ne nominiam vystimuisi ir politine kitur, ieško tautinio socijalistą, jei dar ne mažiau, kiniam stiprėjimui. Toms bufield, Conn. knygą ver
prie neprigulmybės. Bet dau
Lietuvią kareivią sus
stiliaus motivą, bet aną atsižvelgiant ing socijalistą siamoms .kolonijoms Vokieti
tės už____________ $10.00
geliui be abejonės puolė minmas ėjo ir užsibaigė labai
ją susvetimtautėjusią klau garsųjį internacionalizmą, ku jai kaip tik ir tinka Lietuvos
L. Vyčią 17 kp. nariai 10.71
tin klausimas ar išgalėsime su
vai.
Ūpas visą buvo
sysi; kai ją 'paklausęs, riuo stengiamasi visas žemes ir šalis ir jai gretimos kitą tauti) J. Varaitis____________ 75
sitvarkyti, ar įstengsime vals
Iš
kareivią
plačiau kalbė
nuogu vaikščioti papratu tautas sumaigyti į vieną pasau žemės, per kurias vokiečią
Gerbiamiems
aukotojams
tybės reikalus vesti ir aprūpin
pie savo reikalus Juoz. B. Ša-. ?
siam juodukui negrui įkal lio košę, paprastai “rojumi” ekspansija veržėsi į buvusios lietuvią kareivią vardu Karei
ti.
liūnas, J. S. Petrauskas, Tiš- _
binėsi dėvėti — cilinderį. vadinamą.
Rusijos platybes ir toliau į Ry viu Globojimo Draugija taria
kinas, Žibikas, D. Antanavi- \
Pažiūrėkime, kaip į tą da
nuoširdų ačiū.
Taipgi labai
tus.
Lietuvos
piliečiai
žydai,
čius ir O. Razmanskas.
P. J.
lyką žiūri mūsą vienas žy
Tiesa, savo Euxfurte suda
Taigi Lietuvos neprigulmy prašome ir kitą, kurie norėtą
sakysime, pasiėmę pliką rytoje konstitucijoje socijalis
E. Karosas savo prakalbėlėj.
miausią tėvynainią kun. J. Tu
Ji lieka vien savo užuojautą ir paramą pa
tautą lygybės principą, žiū tai buvo griežtai pasistatę bė pavojuje.
svečius atstovavo.
mas.
“Lietuvią Balse” jis
rodyti lietuviams jaunuoliams,
mūsą
pačią
išgalėse.
rėk,
lietuviams
nebepriparašė:
prieš svetimą žemią grobimą.
Po susirinkirAo svečiai ai>
J. Žvygas. tarnaujantiems Dėdės Šamo
žino pamatinės tautos tei Bet laikui bėgant, kaip kitur
lankė
kareivią barakus, o vE^g
“Kad lietuviai apskri-x
armijoje, siusti aukas knygo
sią. Kas jiems darbo, ką taip ir čia socijalistai įvedė šio
KEWANEE,
ILL.
kare jiėms kareivišką vakari
tai negalėtą sudaryti savi
mis ir pinigais šiuo antrašu:
veikė lietuviai, kiek jiems kius tokius pataisymus, papil
Gruodžio 15 d. Tautos Fon Liet. Kareivią Globojimo
nę ‘ ‘ užfundino ’ ’ bostonieči
škos valstijos, aš skaitau
atsiėjo sudaryti ir apginti dymus ir paaiškinimus, kaip
do
skyriui
pasidarbavus,
jau

kareiviai.
Pietumis pavaiši
grynu prietaru.
Bet ar
Draugija
VYČIAMS IR VYTĖMS.
Lietuvos valstija prieš žy kad darydavo Rusijos carato
ni
vaikinai,
daugiausiai
Vy

no vaterburiečiaL
242 W. Broadway,
jie gali dabar, šiomis są
dams ateinant!
Lietuvos biurokratai susėdę senate aiš
' Lietuvis kareivis Jonas Ja
čiai perėjo per namus koleklygomis sudaryti, nežinau;
So.
Boston,
Mass.
istorija žydams tepraside kinti biurokratijai tinkamu
Dar reikia pažymėti, kad
kubauskas prisiuntė L. K.
tuodami Kalėdą, dovaną dėl
reikia giliau ištirti.
da nuo ją čia atėjimo...
Glob. Dr-jos pirm, savo drau Camp Devens’o lietuviai ka
būdu valstijos įstatymus. Jau nukentėjusią nuo karės ir gir
Man visados pikta skai
go laišką rašytą jam gruodžio reiviai yra labai sumaningi saMūsą buvusieji valdo garsusis Bernšteinas, socija dėjau, kad pusėtinai surinkę.
Jau
tyti rusą laikraščiuose, net
8 dieną.
Laiško turinis tegul ro reikalu tvarkyme.
“vardan augšvai rusai, kadetai, plius listą šulas,
Tą pačią dieną Vyčiai lai
tuose, kurie turi pretenpats už savę kalba. Rašo lie beveik visi tarp savęs susipa- ’
tie patys žydai, imdami tesnią kultūrišką siekimą kė savo susirinkimą ir tarp
- ’!■
siją skaitytis pažangiais,
tuvis kareivis Juozas Augu žino ir spiečiasi į krūvą.
pliką valstijos centralizmo, paskelbė, kad socijalistai pri kitko nutarė paaukauti iš sa
Naujokas.
>*
pavelijimus šiaurės laponas:
neva jos
nesmulkinimo valo priešintis tik tokiai eks- vo 60 kuopos iždo $10.00, o
riams ar platumą kirgi
“Gerbiamieji Draugai Vyčiai
principą,nepripažįsta Lie pansivinės valstijos politikai, taipgi paprašius vienai drau
zams susidaryti autonomi
ir Vytės: —
Jonas Jakubauskas iš B
tuvos pilnateisę 'sąjungi kuri atima .žemes “tautą augš- gei (J. T.'), kad pirm, pak
nį valdymąsi; pavelijimus,
Aš
Juozapas
Augunas
siun

tono,
tarnaujantis
da
tos
civilizacijos.
”
ninke busimojoje neva de
laustą, gal kas ypatiškai po
gardžiai nusijuokiant, be
Camp
Devens
’
e,
Ayer,
M
čiu
jums
velijimus
kuogeriauKadangi Lietuva negal gir- keletą centą paaukautą. Nors
mokratinėje Rusijoje ir
baimės, drąsiai, kad jie...
sios kloties.
Linkiu Bostono serga ir randasi dabar ligon
juokias iš noro Lietuvos ties savo augšta kultūra ir ci Vyčiai tą pačią dieną buvo aur
vis viena to nepadarysią.
Vyčiams
bujoti
,ir augti. Kai tyj. Kas iš pažįstamą ir drau
vilizacija,
taigi
ir
jos
nepri

klausimą padaryti tarptau
kavę į Tautos Fondą, bet ir
sugrįšiu
aš
iš
kariuomenės,
tai gą norėtą jam savo užuojau
gulmybės priešams socijalistai čia niekas neatsisakė ir auka
tiniu.
Kodėl ?
Todėl,
kad
gal jau rasiu Bostono Vyčią išreikšti, gali su juo susineštu
vardan savo “augštesnią kul vo sekanti: Po $1.00 J. Tama
mokytiems mūsą nemokėPačią lietuvią išsigimė
kuopoje apie, 300 narią.
Tai šiuo adresu: , P’vt. J. J
tūrišką
siekią
”
neprieštaraus.
lialsts^ar kvailiems gudrašauskaitė, S. Knyvo, J. Naujo
liai socijalistai, įsikandę
>1 :■
gi,
brangūs
Vyčiai
ir
Vytės,
bauskas, Base Hospital, M
Ypač to neprieštaravimo lauk kas. Po 50c.: A. Brazaičiutė,
galviams rodos, jog visos
pliką klasią kovos princi
aš girdėjau, kad So. Bostone ėal Ward 1
ti galima taip iš mūsą lietuviš Iz. Dambrauskas, A. Piliponis
ko
turi būti supą, niekam kitam nebeyra susitveręs komitetas ir Ayer, Mass.
ką
“
socijalistą,
”
kurie
dar
darytos
anglą, o visu savo žmona, J. Piliponis, M.
pripažįsta
pilietiškumo
renka
lietuviams kareiviams
tebegyvena kokiu tai pliku su Steponavičiūtė, L. Saukeniutė,
sos autonomijos sulyg Nau
teisią Lietuvoje, tik fab
knygas ir laikraščius, ar ne
stingusiu internacionalizmu ir L. Saukeniutė, A. Silvestravi
josios Zelandijos.
Tokią
riką darbininką luomui.
galėtumėt ir man šio-to suteik
trankosi
po
žmones
su
“
revo

autonomiją laporiai ar kir
čius, K. Sakalauskis, P. Zujus
Tai niekai jiems, kad tą
ti.
Jau aš aštuoni mėnesiai
liucija,” taip ir iš ją “drau ir K. Sangaila 25c. Viso $7.75.
gizai, žinoma, ne susida
fabriką Lietuvoje drauge
kaip negirdėjau prigimtos kal
gą” kultūringesniose šalyse, Iš kasos $10, pasidaro $17.75.
rys. Ale kad jiems ir to
BORDENS
su sėmeninės alyvos spaus
bos, bet kuomet Jonas Jaku
kur
jie
eina
iš
vien
su
nereikia.
Jie susidarys
Pinigai
pasiąsti
stačiai
į
Tau

tuve yra pustrečio, o dar
Malted
bauskas parašė man, kad drau
savo viešpatijoms ir pil tos Fondą per Ig. Dambraus
geresnes už anglą ar N. Ze
bininką juosė drauge su
Milk
gija visiems kareiviams kny
nai pateisina tą viešpati ką. Kewanee Vyčiai darbuo
landiją, nes tinkamesnės
vienarankiu kalviu — pus
gas
ir
laikraščius
siunčia,
tai
ją
ekspansivinės
politikos
sie

ją gyvenimo sąlygoms.
jasi kiek gali. Nutarta po Ka
penkto, triją keturią mi
J. SINKEVIČIUS, Lietuvis dabar prašau ir man prisiąsti.
kius.
Pati darbininką parti lėdą surengti vakarą su prog
lijoną žmonią jūroje. Kad
Visi kaimynai į lietuvią
kareivis, dabar tarnaujantis
Gal kas iš draugą ir pažįs
ja, tą pačią socijalistą veda ramų ant naudos savo organo
HASNOEŪUAL
tiems darbininkams, su
Camp Dir’e, N. J.
dalykus kišės, saviškai juos
tamą
ir laišką man parašys.
ma^ be to supranta? kadko-</‘Vyčio?’ Prie Vyčrą susispie
' T it.
prask: ir žydams būtą pa
valdė, ir lenkai, ir vo
Būsiu labai dėkingas.
Esu
lioniją ingijimas ir svetimą že tė viri dori ir gabūs vaikinai ir
£
rankiau gyventi, šalin ma
kiečiai, ir rusai, atrofisveikas, bet labai išsiilgau
VIEŠA PADĖKA.
mią prijungimas prie savo mergaitės, o ypatingai daug
N,
žąją valstiją sienos! Šau
ruodami ją pačią valstybi
South Bostono, o labiausia
krašto darbininką luomui ne darbuojasi, kaip prie Vyčią Gerbiamieji; —
i
kia didžiumietis, ir jam
nį, visuomeninį instinktą.
Broadway.
ša gerbūvį
taip Ir prie Tautos Fondo ne
Jūsą laišką ir knygas gavo
rodos, kad jis, ne kade
Daug ką jie lietuviams pa
Kada karė pasibaigs, voBrangsta darbininkas, alga nuilstančiai p. Ignacas Dam
me. Ačiū Jums labai nuošir
tas, atitiko tikrąjį demo
gadino. Bet kam daugiau
kiečią
kaizęrį sumušim, sugrį
jo kilsta savajame
krašte, brauskas. Tai yra veiklus ir
džiai už geras dovanas. Kny
kratinį tautą sutvarkymą
sia: ar tautos branduoliui, į
šiu vėl į Bostoną ir tarnausiu
kuomet čia darbininką skai gabus veikime, dėl labo tautos
Tas tan bus lengva
gas pasiskirstėme šie lietuviai
— viename
didžiuliame
tautos masei, demosui, ar
čius mažėja darbininkui einant ir bažnyčios. Kevaniečiai nors kareiviai: Jonas Babinas, Pet Vyčiams ir Vytėms. Turiu Jei prieš einant gulti
garde.
jo žiedui, daugiausia, dyį prijungtas žemes.
Juk ir tiek laimingi, kad atsiranda ras Klimauskas, Jonas Jab viltį Lietuvos Himną užgirsti. deų
kažiedžiui — inteligenci
Mažumietis, revoliuci- Lietuvoje pabrango darbinin ją tarpe keletas tokią vaikiną,
Neužmirškit mano prašymo,
lonskis ir Valteras Kaupinas.
jai f Šiai antrajai.
Ir jei
jonierius ar liaudininkas kas tuomet, kuomet jo eiles kaip p. Ig. Dambrauskas.
siąskit man “Darbininką,”
Visi dekavojam už dovanas.
dabar kalbama apie lietu
socijalistas (tą vardą ne praretino išeivija Amerikon ir
knygą, tai ir aš žinosiu, ką
Lakštutė.
Pas mus buvo labai šalta
vią sugebėjimą sudaryti
teisėtai pasisavinęs), pa kitur.
jūs veikiate.
kelios
dienos,
negalėjome
savotišką valstiją, tai man
ėmęs pliką principą savas
Joseph Augunas.
Gi išdirbiniai, kasdieninio
LIETUVIAI KAREIVIAI lauke dirbti. Lijo ir šalo.
tėrū klausimas delei tą tau
ties turtą-fabriką ir ją į- gyvenimo reikmenės, duona ir 11-th Co. 3-rd B’n. Depot Bri
Company K. 64 th Infantry
Po to miegosi
Slydo buvo ir su arkliais ne
tos viršunią, o ne dėl jos
ryte atsikelsi at
rankią valstybinimo rartt
~
Fort Bliss, Teras.
iš kolioniją, iš užimtą
gada Camp Devens, Ayer, galėjome važiuoti.
tavas prie Sienos darbo.
pamato.
į
visuomeninimo, mėgins ū- Salią savo kraštan eina pigiau,
Mass.
A. Kaupinis,
mai ir priverstinai, ne e- be tokią muitą ir važmos moKarčiausi satyra par
1. E. G. Dvileskis,
PABIPJRK
Branch Hancock,
“Vytis” Num. 19-tame pra
voliucijoe keliu panaikin- kesčią, negu iš svetimą Salią ir
šaipa man rodos tą tautos
2. D. Griškauskas,
ŠIAUDU.' _į
Augusta, G&.
neša, kad Jonas Kazanauskas
ti Lietuvoje savasties tei t t
išsigimėlią viršunią užsi3. J. B. Šaliūnas,
PARSIDUODA V
liuosnoriu įstojo Suv. Valstiją
sę, prie kurios lietuviai,
metimas demokratizmo mo
Taip dalykams esant atro
4. J. Pulokas,
iš LIETUVIŲ KAREIVIŲ kariuomenėn. Jonas Kazatokie individualistai, ko do, kad Lietuvos neprigulmy
kyti patį demosą.
Saty
5. G. Bamban,
nauskas buvo Chicagos jauni
kią
reta
rasti
visoje
Euro

GYVENIMO.
bės paramos laukti iš “visą
ra ir net kriminalas. Bez6. J. Karolis,
Camp Dix, N. J. Nors čia mo, o ypač Vyčią darbščiau
poje (ką jau besakyti Bu-1 Salią darbininką partijos” taip
džionaus, bezdžionaus po
7. V. Simonas,
visą pasaulį; prisivaginės,1
lietuvią kareivią liko visai ma siu veikėju. Kaipo Chicagos
sijoje su jos “obščino- kaip ją veda “socijalistai” ne8. J. Mielinis,
mis
”
!)
yra
nuo
amžią
vi-Į
žas būrelis, vienog mes ne Vyčią Apskričio Choro pirmi
galima.
dažniausiai ne stačiai, bet
9. K. Stumbrys,
nustotam darbuoties ir laikom ninkas parodė nepaprastus ga
somis savo kūno ir sielos
Lietuva per skanus kąsnis,
penėtas visokią kultūrą
10. A. Sutkaitis,
susirinkimus kiekvieną sere- bumus, gi Lietuvos Vyčią
pajėgomis prisirišę ir nei kad jo lengvai atsižadėtą vo
tvoras, šiokią ne tokią jos
1L Ig. Baltušaitis,
Ir
už
ką
jos
neišsižadės.
pašvinkę
svetimais
dą.
Yra dar nemažai tokią, Taupymo ir skolinimo Bendro
12. J. Medšiaušis,
lįsiu
Metams tris kartus savaitėje........................ ..
Bostone ir apielinkėje metams__________
Užrubežyje metams..............................................

.$3.00
.$4.00
.$4.25

1

K

Pradek dieną

k
v

......... -

-

tai

13. J. Juškevičius,
14. K. Jankauskas,
15. Alp. Griciunas,
' '

.'
M

kurie sau vieni gyvena ir nie vės buvo vienu iš įsteigėją
ko neveikia. Reikėtą

a

ROCKFORD, ILL
Į-telis nuvargęs; ne valgis jam dabar rūpi
kolei jūs iŠ bažnyčios grįšite?” Kazys t
[žiaukčiodamas
užsilipo ant viršaus...
Apie pora savaičių atgal,
Tik dabar marti patyrė, jogei Kazys ne cukraus,
nepažįstamas žmogus apsilan
“KELEIVIO” MULKINI i
druskos kupiną kružiką buvo prisipylęs...
CLEVELAND, OHIO.
kė pas Selvestrą Vižinską, ku
MAS PADARE MUMS
Kaziui viskas, kaip iš botago ėjo. Gavo darbą prie bro-|
ris save vadina Silver Viznit,
Laisvamanių svyravimas ir
JUOKŲ.
lio. Labai gerai. Pirmą mėnesį $25.00 parsinešė. Džiaugėsi,
kaipo siuvėjo paprašė, kad
“Varpo” choras.
kaip vaikas. Antrą mėnesį veik tiek-pat. Tikras amerikonas!
jis jam sutaisytų kišenę.
S.
WATERBURY, CONN.
Nei vienoje lietuvią koloni Vižintas padarė.
Bet, neilgai ta laime džiaugės... Ėmė studijuoti Ameriką:
Tai atlikus
Visi gerai žino, jog “Ke joje turbūt nėra tokio laisva abu draugiškai pasišnekėjo ir
Dvidešimts metą tam, kaip Kazys ir Ickus pirmu kart anly kas vakaras šviežion karčiamon... Trumpame laike, Kazys
atsisveikinęs Washingtono žemės išsėdo. Tuome^iedu, išėmus gal tik tai, jau specijalistu buvo! Kas iš karčiamos giedodamas vėlai na
leivis” senai gavo melagią di manią svyravimą,' kaip čia. nepažįstamasis
plomą.
Todėl jo skaitytojai Jie norėdami parodyti savo su S. Vižintu išėjo.
kad Kazys buvo lietuvis, o Ickus žydas — buvo vienodi. Šian mon grįžta? — Kazys! Kas susipešė? — Kazys! Ką į čypę
veikimą metasi tai vienon, tai
tūrėtą būti atsargesniais.
Už savaitės vėl atėjo. Tai dien Iekaus turtas išneša apie šimtą tukstančią, o Kazys kaip nuvedė? — Kazį! Kazį-Kazį. Kazio vardas plačiau, negu ba-“Keleivis” savo 49 ir 50 kiton pusėn, griebiasi už vie buvo 12 d. gruodžio. Šiuo sy buvo nususęs, taip ir yra. Kodėl? Berods, ją dviejų” bijo- žnyčios varpas, skambėjo. Taip, o ne kitaip, per dvidešimt
nnum. pagarsino merginą, (jai no, už kito, bet būdami silp kiu Vižinto “draugo” atsilan grafijos yra žingeidžios. Kas laiko turi, prašau paklausy metų! tik dabar Kazys pamatė, kad po Ameriką aklas kla-,
nežinant) kad paieško vaiki nais, o labiausia neskaitlin kymo tiksiąs buvo pasipelnyti, ti.
jojo. Kas dabar? Jau senatvė. Jau dirbti neįkanda. Ką da
no laisvą pažiūrą. Rašo: “Tu gais negali išpildyti savo troš o S. Vižintui “laimę” palikti.
Kazys gimė Aniškio dvare — netoli Alytaus — kur jo ryti? Sumanė ieškoti lengvesnio darbo Plymouth’e. Ryšelį
riu savo krautuvę.
Su pirmu kimų.
Nesenai jie susijungę Jiems besikalbant atėjo ant tėvas nuo neatmenamą laiką španiokavo. Nors tai buvo ak rankon, važiuoja. Atsibastė į Wilkes-Barre’į. Nušoko nuo
laišku meldžiu prisiąsti savo su socijalistais visu urmu šo ras
nepažįstamas.
Vižinto las kumietis, vienok mokslo vertę žinojo. Tris žiemas Kazį traukinio, ieško karo į Plvmouth’ą Policijautas sako: “da
paveikslą.” Socijalistai, kaip ko sutverti
neprigulmingą “draugas” pradėjo pasakot, dvaro mokyklon leido; bet šis latras nei Mišiauną neperėjo. bar tik-ką vienas išėjo; už bertainio bus kitas.” Tuomi tar
tik ir laukia svetimą uždirbtą chorą.
Girdi, tai bus dailės kad jis turįs su savim brangų Pasiūgėjus, reikėjo sprandą po dvaro jungu lenkti.
pu Kazys vaikšto ir krautuvių langus žiūrinėja. Ypač vie
pinigą.
Atsakymą su pavei organizacija. Čia sutrauksim daiktą — gabalą aukso sve *
Ickus gimė Balbieriškio miestelyje. Ir kadangi jo tėvui nas jį visiškai užinteresavo. Auksiniai laikrodžiai, deimantų
kslais pasipylė, bet ne į be visą jaunimą, Uualinsim gy riantį 7 sv.
Nusiskundė, kad biskutis galvoje ūžė, Ickui jokią mokyklą matyti* neteko. Ga žiedai, sagučiai — jam net seilę tekina. Ką panašaus jis ne
dievių merginą rankas.
vuojančius chorus nariais ir jam pinigai esą labai reikalin na to, kad Ickus knygą į rankas paimti nemokėjo.
buvo matęs... Kelia akis, žiūri, o-gi kad Ickus ten slankioja!
Mergi na, kurią ‘ ‘ Keleivis ’ ’ pamažu viskas pereis mūsų gi, todelei norįs auksą par
Nuo Aniškio iki Balbieriškiui bus keliolika verstą, Tai “Šimts pypkių!'nejaugi aš sapnuoju?” Eina vidun. “Syeipagarsino, yra katalikė.
Sa pusėn. Bet nelaimė. Cleve duoti, kad ir už daug pigesnę vienok Kazys Icką gerai pažino. Todėlei, kad Iekaus tėvas kas Ickau!” Ickus nepažino. Gana to, kad atsakė lietuviš
vininkė krautuvės, kurios an lando jaunimas susiorganiza kainą.
Mat jis tą auksą ap- Berčikas su Aniškio kumiečiais didžiausią prekybą varė. Jis kai, “sveikas, sveikas.” Dvidešimts metų! Žodis po žo
trašą patalpino, yra narė A. vęs į katalikiškas dailės drau kainavo daug daugiaus vertės, jiems adatas, siūlus, kaspinus, šukas, muilą, briežiukus, ske džio,, seni draugai išbudo. “Ickau! ar-gi tu čia gaspadorius?”
. L. R. K. Moterą Są-gos.
Ta gystes kaip mūras stovi nepa kaip $2.000.
Nepažįstamasis petas, silkes, žuvis vežė; šie-gi jam šerius kmynus, linus, “Taip. Penki metai, kaip čią krautuvę įsitaisiau; ji man atmergina katrai perdavė visus judinamas ir nei -vieno žymes būk tai pradėjo tuomi intere- audeklus, teliukus, skudurius mainė. Senė Berčikienė gerai seina apie penkias-dešimtis tūkstančių.” “Penkios dešimtys
laiškus su paveikslais yra ge nio dainininko nei su pyragu suotis,, ir užklausė kiek jis no- žinodama, jogei jos Berčikui gerokai trūksta, jį vieną retai tūkstančių! — na ir iš kur tiek pinigų nugriebiai?” “Sudinra narė Liet. Vyčią.
Todėl I negali išprašyti iš ten, kur rgtų už tą auksą.
Kadangi leizdavo. Ji pati, o dažniausiai Ickutis prie tėvo buvo. Aiš kau.”
“Surinkai! Kaip?” “A/tai ilga pasaka,” Šis fak-.
I
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w.
vyrai,v kurie
atsakėt į tąz"* ap jisai
tas
Kazį
užėmė be galo. Prisispyręs Ickų beldžią “kaip?”
veikė ir veikia.
Pama- pinigai esą labai reikalinga, ku, Ickus Aniškyje nebuvo naujiena...
garsinimą
jūsų paveikslus tę, kad pastangos eina už todėl parduosiąs tik už $2.000.
Ištikru jų, ne tik Berčikui, bet ir kiekvienam žydui iš Bal “Palauk biskutį; sūnus tuojau pavaduos mane; tik tuomet
turi Vytės!
niek, netekę kantrybės metė Nepažįstamas nelabai priešino- bieriškio Aniškin keliaujant, gero Maižiešiaus reikėdavę. Ir galėsiva plačiau pasikalbėti.” Neužilgo ateina jaunas vyru
Teisingai,
Waterburvje viską- Bet esant “dideliems” si tiek mokėti, bet ant “ne- dar kaip! Važiuoja, daleiskim, Berčikas... Atvažiuos Jec- kas ir sako Ickui angliškai, “Tėvuk pasilsėk.” Kazys supra
merginos turi savo krautuves, veikėjams, pažangiems, kaip laimės” neturįs su savim tiek konvsną, Pakašavan. Subėgs piemenys, užstos kleią, nuims to, jogei tai buvo Iekaus sūnus. Tik dabar Ickus Kazį įsivedė
namus ir savo automobilius. jie save vadina, matant kata- pinigų,
Pasisakė, kad turįs kumeikai a pinas t rį, ištraukys iš ratų kaikščius — važiuok, į sekanti kambarį ir apsakė jam savo gyvenimą.
Reik parašyti, kad visos kata likišką draugysčių veikimą turtingą,
“Atvažiavęs čion, suradau vos dešimts žydiškų šeimynų
gerai
pažįstamą kad nori! Vieni kalbina Berčiką arkliais mainyti, kiti iš už
likės ir nekurtos Vytės.
ir jie vis bando veikti.
Pir draugą pas kurį gausiąs pi pakalio silkes trauko. Pasileis važiuoti, o šie bambliai šau- iš viso. Jos man nieką gerą nepadarė. Mažai jų laikiausi.
Atminkit, jog Waterburio miau koncentravosi apie ma nigų. Nors pasitaikis gaut, kia: “Pereik! gal šerią pirksi?” “Ni,
Kr; o kodėl ™
ne.n
” Naba- Daugiaus tvėriausi už lietuvių, kurių čia atradau galybę.
mergina nuvedė ‘ ‘ Naujienų ’ * nomą sutverti neprigulmingą bet delei užtikrinimo išėjo pas gutis Berčikas kelintu kart tuos pačius šerius nupirkęs, glos- Nuo Ūdrijos, Balbieriškio, Alytaus — Aniškis veik visas čia.
redaktorių pas kunigą šliubą chorą, bet kad tas nepavyko, jį telefonuoti.
Kadangi jam to barzdą ir galva Jahovai linguoja už gerą “gišeptą,” o tie Vienus pažinojau iš Lietuvos pats, kitus mano tėvas, o tas
imti.
tai su savo veikimu nukrypo pirkimas nerūpėjo, todėl jis pilvūzai jnoku raičioja...
viskas daug man reiškė. Neilgai laukęs, pradėjau gyventu
Klausinėjau merginų, ką kiton pusėn ir kitokiu būdu atgal ir nesugrįžo.
Už
dešimtį dolerių, kuriuos dar turėjau, prisipirkau įvairios
Neminkštesni pi ragai jį ir Aniškyje laukė. Apsistos, Pa
darys su paveikslu t
sumanė pamedžioti jaunimo.
Jam išėjus Vižinto “drau liks Icką ant vežimo tavorą daboti, o pats kašaruosna eina. rūšies sagučių. Ūmiau eiti per lietuvius. Ar tu man Kazį tiAtsakymas: “Jeigų norės Dabar pradeda skleisti žinias, gas” paklausė Vižinto ar neno Kai suuos leki] kumiečią vaikai, kai sumarmės — “givolt!” Į kėši, kad ta dešimts dolerių man penkias-dešimts atnešė?.. Tuoatsiimti, turi paaukoti nema kad “Varpo” (sandariečią) rįs pirkti iš jo aukso. Šis ne Vieni lašiniais barzdą dažo, kiti arklio kiaušinį kišeniun jau patyriau, jogei Amerika ištikrųjų yra laimės šalis. Dvižiau kaip $5.00 į “T. Fondą” chore ir abelnai tarpe pažan atsisako pirkt, bet abgailes- skverbia. O rėkia, o šaukia, kaip “cicilikai” per prakalbas! dešimts penkius pasilaikiau sau, o už dvidešimts penkius pridėl karės nukentėjusių.
gesnių lietuvią (suprask lais- taudamas pasisakė, kad ne Kazys, žinoma, čia visuomet pirmą rolę lošė... Jiedu buvo pirkau tavoro. Dabar, jau keletą laikrodėlių, žiedų ir tt. Ar
Merginos kalbėjo, kad di vamanią - socijalistų)
eina galįs tai padaryti, nes turįs geri pažįstami...
; tu man tikėsi, Kazy, kad šhiom tarpu čielą šimtinę sugraidžiumą laiškų negalėjo visai bruzdėjimas, kad iš “Varpo”, tik $600.00.
1897 m., Kazys ir Ickus — dabar jau suaugę vyrai — biau?.. Į metą laiko aš jau gerai stovėjau. Atsimokėjau tėperskaityti. .Tokiu būdu “Ke vyrą choro, sudaryti mišrus
Jiems bešnekant sugrįžo an sumanė krąustyties Amerikon. Kariuomenė pę.nose, o čia vie- vams už kelionę ir dar kaip! Ir jaučiau, jogei dabar jau gy^
leivis” parodė, kokie žmonės choras.
Vietos
laikraštyje trasis ir jam pradėjo piršt sa nas bijo, kitas tingi. Ką daryti? Reik Amerikon bėgti. Kaip venti galiu. Žinoma, neapsilenkiau ir su vargu. Ką darysi.
semia mokslą iš jo laikraščio. sakoma, kad pažangesnės lie vo tavorą
Šis labai prielan tarė, taip ir padarė. Suderėjo Sakališkių Morkelį. Šis vie Nemokytam, nemokančiam šios šalies kalbos, pradėti gyven
Tiek galėjau sužinoti, jog tuvaitės nenorėdamos prigulė kiai tam atsinešė; kad paga ną tamsų vakarą atsibastė, Kazį, Ickų vežiman, suplojo ku- ti, ne juokai. Išeisiu, būdavo, apspis mane vaikai, prispjaumerginos už tokį biaurų ap ti nei prie vieno, nei prie ki-. lios sutiko mokėt net $1.800, melkas, važiau ir nuvažiau... Berčikai ko ir peisų nenusiro dvs barzdą, o Dieve mano! kiek kartą apsiverkti reikė. An
šmeižimą žadėjo kreiptis prie to kraštutiniųjų srovią choro ką gatavai ir atskaitęs.
Ne vė.. Kazio motina apsirgo ir, galutinai, mirė. Veltui. Ka tra, tai nemokėjimas kalbos. Kiek naktą praleidau besimo
advokato. “Keleivis” gal per stačiai pageidauja, kad “ Var galėdamas aukso nupirkt už
kindamas! Matau, kad nieko nebus, vedžiau už moterį amezys ir Ickus... Išvažiavo...
savo laikraštį paaiškins kas pas” persiorganizavęs sudary tuos pinigus,, išėjo laukan. *
Pervažiavus Aniškio upelės tiltą, Morkelis sulaikė arklius rikonę žydę, prie kurios kelią, kaip vaikas, vakarais angliš
atsitiko?
tų didelį ClevelandO lietuvių
S. Vižintas dar labiaus už ir sako Kaziui ir Ickui, dabar klausykite: “Lįskite kogiliau- kai mokinausi. Dievas davė šį sūną, kurį matei; tik tuo
Savininkė tos krautuvės pa chorą.
Čia jau net Clevelan- siinteresavo tuom “auksu,” ir siai vežiman; kaip sutiksime ką, aš jus šia pala pridengsiu, met man akis nušvietė. Paskui, net aštuonius! Neapsirikau.
sakojo: “Su minėtu apgarsi do jaunimui rodoma yra cac- pagalios sutiko mokėti už “au
o jūs tūnokite, kaip negyvu” Sukirto arklius, “ni” ir tie Penki metai tam, vvriausis vaikas baigė komercijos kursą.
nimu vyrai atvažiavo iš Bos ka. Girdi, pažangesnės, lietu ksą” reikalaujamą sumą pini
siog ant Simno. Kaziui-Ickui ir blusos numirė. Apie penktą Turint tokį brangą daiktą šeimynoje, drįsau šią krautuvę įsi
ton ir kitų Mass. kraštų.”
vaitės (kurios?) reikalauja, gų $2000.00.
Mat jis pasiti ryto, jau Vėjinėje — netoli Kalvarijos — buvo. Moikelis ar taisyti. Jis ją veda; aš tik prigelbsčiu. Biznis gerai eina.
Vyrai atvažiavot; pas kata kad “Varpo” choras persior kėjo gaut nuo savo moters
kliams “prr,” vežimas apsistojo. “Na, vyrai, iš vežimo lauk!” Neužmirškie Kazį apie Icką. Reikės ko tau, ar tavo drau
likę! Ką sakė?
ganizuotų į mišrų chorą. Tai 1.400 dol., kuri turėjo banke Tekus tokiuose manievruose nebuvęs, raivosi, nežino kur ran gui, žinai kur Ickus iš Balbieriškio gyvena...
Jeigu norėsit gaut iš Water- gudriai išgalvotas pasakymas! pasidėjus ant savo vardo. Tai
Dar viena: aš kaip buvau Ickus, taip Ickumi ir palikti/
kos, kur kojos. Kazio vikresnio būta. Iš vežimo oi! ir tuo
burv’io bagotą merginą vak- Kamgi dar reikia tokio “lietu
buvo jos pačios užpelnyti dir jau Morkelį nagan ima, “Ar jau Prūsai čia?” Moikelis ma noriu. Tiesa, mane vaikai bara. Sako, aš jiems gėdą darąs.
tuokit “Darbininko” apgarsi; vaičių” reikalavimo?
Juk, bant per ilgus metus pančeki- to, kad čia ne juokai, “taip, taip,” kad tik greičiais iš Ka Jie norėtą matyti mane ypač geriau dėvint. Negaliu. Kaip
nimus, o ne melagių diploma kas prisirašo prie Sandaros,
nėj.
zio nagų išlysti. “Jūs dabar palūkėkite čia, o at trauksiu tik gražiau pasidabinsiu, ant kelio išeit nemoku, rodos, ap
tų.
.
’
tas gali būti “Varpo” choro
Karaliaučiun,
išpirksiu traukiniui tikietūs, apie pnktą grį sivogęs. Ir todelei, kaip nešiojau laikrodėlius lietuviams, taip
Tuom sykiu moteris dirbo.
Jeigu sužinosiu,, ką tos mer nariu, o kas prisirašo prie
šiu;
šį
vakarą
ant traukinio sėsit, ryt ant laivo.” Kazys nu ir nešioju. Ko aš ją lenksiuos? Juk jie man biznį sutvėrė.”
ginos darys su minėtais pa “Varpo” choro, tas turi tap Jis, nuėjęs dirbtuvėn papasa
— Matau, matau; kitiems laikrodžius parduoti, o sau gal |
rimo. Tuojau už auksiną išsimainė arielkos bonką. vieną, ki
veikslais, pranešiu per “Dar ti sandariečiu ir mokėti duok kojo jai apie “laimės” pirki
tikrai
neturi?
tą
makt,
nejuto,
kaip
po
žydo
stalu
išsitaisė
ir
užsnūdo...
mą
Topi,
mažai mąsčius,
bininką.”
les.
Vienas ir tas pats.
— O kam man jis? Kaip saulė teka, žinau kad rytas;
j išklausė jo maldavimo.
Pie- Ūmai Kazys šoka iš miego, “kuri valanda?” — žydlkos klau
Reporteris.
Gaila Clevelando laisvama j tų laike nuėjo bankan ir išė- sia. “šešta.” “Šešta! o kur tas ragana?” “Ko, i čia buvo; kaip noriu Valgyti, žinau, kad pietūs; o gulti einu, kaip nu
t
nių, kurie būdami mažumoje
*
bet tu miegojai; jis neužilgo grįž.” Kazys, kaipmusę nuri ilstu.
neįstengia niekuo pasirodyti, | mus $1.400 padavė jam.
Y0NGST0WN, OHIO.
— Taip, tai taip...
Linksmas parėjo namo te jo... Apie devintą, suskambėjo Vėjinė, kaž-kas ppe durių su
bei pasižymėti.
Negalėdami
stojo.
“
Tai
Morkelis!
”
Kazys
Ickui
rėkia.
Bėgi
lauk,
žiū

• MORKUS.
L. I). S. kuopa turės savo
šiaip savo tarpan patraukti berado ir “laimės” pardavė ri, Morkelio nei ženklo; nepažįstami žydeliai, įsiabinę porą
t
pirmutinį susirinkimą ant sve
Žinomą tuom sykiu jijaunimo, jie kviečia kaip besu ją
gerų sartokų, laukia. Kazys norėjo portestuoti, įet šie suri
tainės po No. 245 E. Federal
biejų
akyse spindėjo linksmu
manydami, sakydami,
kad
tydamas stengiausi miniai įCLEVELAND, OHIO.
erikonų”
ko “ghaičiau!” Kazys, kaip kleckas dar kitų ‘
str. 1 vai. po pietą 30 dieną
tenai ras malonią sueigą ir iš mas. S. Vižintas nieko nelau būrin krito. Liežuvis norėjo klibėti, bet šie aiikiki pasakė,
kvėpti,
kad čia gyvuojanti
gruodžio 1917.
kdamas užmokėjo reikalauja
•4
to
turės
didelę
naudą,
bet
ko

chorai yra išsilavinę. Mato
“jei netylėsi, risi kauk.” Už valandėlės, šalę Kalvarijos bu
Žodis “Dirvos” kores
Meldžiame visą narią, ku
kia ta nauda, tai nei vienas mą sumą pinigų už “auksą” vo. Vienur kareivių dainos skamba, kitur mūri
mai Koresp. yra Clevelando
griežiau
pondentui.
rie, yra prisirašę 18- d. lapkri
nepasako, o gal tą naudą tik O “aukso” pardavėjas, pada visas miestelis žiburiuose, kaip liepsnoje, žėri. K izvs Ickui
grinorius
todėl ir nenuostabu,
čio pribūti ant susirinkimo,
ręs gerą biznį nieko nelaukda
vienos plynės težino.
“Dirvos” 49 num. “Dirvos” kad ne ABC. nežino apie tuos
kur /bus priimta mėnesiniai
mas,-paliko ir savo tipeną kužda: “tai Karalevičius...” 1
Knizlaukietis.
Visas
Kazio-Ickaus
kelionės
smulkmenas
ranki
i,
gal
ne

korespondentas
aprašydamas chorus (turiu mintyj Ch. L.
mokesčiai i Sąjungą ir geriau
“magaryčių,*’ grait išdūlino
T. Ch. ir L. V.) ir ką jie yra
sia proga prirašyti naują na
lauk.
Perėjęs skersai gatvę apsimokėtų. Kas jų negirdėjo?! Gal tik tiek, j< ei Kazys- L. Vyčių vakarą lapkričio 25
Ickus pasiekė “Kralevičių” vos už dviejų savaičių Hambur- d., man kaipo programo vedė nuveikę. Mano pareiga buvo
rią.
Taip-gi bus išdalintos
PASISKUBINKITE UŽSI sėdos automobiliu, kuris jo
s liepai- jui pabraukė keletą eilučių. miniai paaiškinti apie tą chokonstitucijos ir kiti paaiškini SAKYTI L. D. KALENDO lankė, ir vėtros graituinu nu ge prisėjo ištupėti kitas dvi, belaukiant laivo,
sė. Prūsuose arielka pigi... Kas-kit su Ickumi. Tis susipa Atsakyti bandysiu trumpai. r ąir Koresp. neturėjo įsižeis
mai.
velniai žino kur.
RIŲ. GERIAUSIA DOVANA važiavo
/
žino su gerai pamokintu žydeliu iš Kauno. Kas jedą šoka Koresp. sako, kad aš priminęs ti jeigu jį, chorą, prilyginau
Meldžiame atsivesti savo KALĖDOMS.
Tuomet S. Vižintui smigo — jiedu sukišę nosis tariasi... Žiūrėk, o jiedu skito knygą. keletą dalykėlių, paskiau pasau prie nezaležninkų parapijos,
draugus ar pažįstamus dėl pri
mintis į galvą ar jis netapo Pirm, nei laivas atplaukė, Ickus išmoko raides ž>a“‘
O kiau ką manau apie tai, kad nes gal ir pats Koresp. dalyva
sirašymo į mūsą naują kuopą.
apgautas.
Nieko nelaukda- jei pridėsim jūrių kelionės keturias savaites, lei
neprigulmingo
sime, čia manoma parkviest! komp. vo viename
Širdingai kviečia kuopos
AR TURI SAVO DIDELĮ
maą nusinešė “auksą” pas kiek daug Ickus į tą laiką išmoko.
choro
organizatorių
susirinki
M. Petrauską. Koresp. susi
VALDYBA.
PAVEIKSLĄ?
auksininką, kurs pasakė, kad
Kauno žydelis Ickų nuo Kazio atskyrė kartą nt visados. sielojęs sako: “Gaila buvo ir me, kur buvo atgabenta pun
Jei dar ne. Ui kogrelčlausia ateik
jis
nupirko
ne
7
sv.
aukso,
bet
Dar
laivu plaukiant Ickus Kazį palaikė už niek Pasiekus sarmata, kaip jis apie tokius das tautiečių-nezaležninkų Mi
Ir nusitrauk pusę tuzino kabinot ir
MELROSE PARK, ILL.
gausi vieną dideli artistiškai padary tiek blekės, kuri buvo tik pa New Yorką netyčiomis pasimetė. Kazį antrašasredė į She- įžymius mūsų tautos veikėjus ckevičiaus “Atgimimo” šlam
nandoah’rį, Ickų į Wilkes-Barre, Pa Ypač šis pikutinis ke pasivėlina taip drąsiai išsikal što ir tapo išdalintas dykai.
Nedėlioję gruodžio 16 d. tą paveikslą visai dovanai Kalėdoms auksuota.
pas:
lionės
punktas ilgą jųdviejų draugavimą užvertė kugelio me bėti ir kad taip žemai supran
Ignaco Waichulio salėj dr-stė
Staiga davė žjnią policijai.
J. K. Sakalauskas.
J. J. DRIZĄ,
ta jų vertę.”
Čia melagystė.
tų užsimiršimu.
1 .
šv. Jono Krikštytojo laikė sa-l 5CO So. t-nd St.,
PKUadelpMa, P*. Policija išklausė ir į tai nela
Kazys pasiekė Shenajfioah’rį pirmadienio Vtą. Kazio Aš kalbėjau apie tveriamą
priešmetinį susirinkimą,
bai atkreipė domos.
“Rockdraugija yra čionai viena
,ford Morning Star” pažymėjo, brolio — pas kurį jis važiavo — šeimyna tik ba ė pusryčius Glevelande neprigulmingą cho
CHICAGO,
tvirčiausią katalikišką draprašydamas šį atsitikimą ir skubijo bažnyčion. Ūmai, “Tegul bus pagaintas Jėzus rą o ne apie komp. M. Petrau
Dievo Apvei
uri narią apie 150. Bu- Geriausia vieta pirkimui pas kad vienas buvęs šiaip koks Kristus!” Žiūri, o-gi Kazys. “Ant amžių,” vii džiaugsmin ską Matyt koresp. negirdėjo
salėj
Liet Vyčių 4 kuopa su
arta apie mirusį narį M.
ten žydas, o kiti du rusiški gai atsakė. Širdingai pasisveikinę, Kazį kogn iausiai prie mano kalbos arba kaipo ne sa
K. K. ŽEMAITĮ.
stalo pasodino. “<Čia kumpis, čia ragaišis, či cukrus, čia vo minčių ypatą panorėjo ap rengė grąžą vakarą :
ir kitus reikalus.
Pri- Afl užlaikau puikiu krautuvę auksi žydai.
Sulošė Genav “ ~
nių
ir
paauksuotų
daiktų,
kaip
tai
:
Kaziui skaitliuoja.
druskelė,” marti Kariui
skaitliuoja Kaziui
Kariui i utis galvoje šmeižti. Be gėdos Koresp. me- į 16 d.
dar keli nauji nariai,!
laikrodžių, laikrodėlių, žiedų vyrlfkų J
Tai baisi pamoka nabagams. tvaksi, “ jei ištikrųjų Amerike visuomet taip yr -kelionė ap luoja, kad aš p. M. Petrausko nas buvo parapijos
prisirašyti ir kitiems, moterlžkų ir žlluMntų. Talp.gl daugy-;
Tegul būva visiems lietuviams simoka.” Nežino, už ko pirmiau tverti. N«dlj mąstęs, pi- darbus lyginau prie Mickevi-, Publikai patiko,
'
renkama valdyba bę kitų tavorų deimantinių žiedų ir tt
Kas pas mane perka, tai vauomet ka kaipo pamokinimas, idant ne
#
merkia
jon
keturius
šaukštus
“
cuk|ųs.
”
Marti
atsižymėjo.
Bt
čiaus
darbų.
Toliau
apgailes

la
kavą
ir
merkia
jon
ketinius
šaukš
Išrinkta pirm. A. na pilna! užganėdintas. Sava tavorų
pirktų katės maiše.
Kazys dar tauja mane Koresp., kad aš kytas ranką pto?
sako Karini: “Amerike cukrus pigus;
_____ b rašt V. Brazan- ir darbų a* visuomet
{Taisau laikrodžtas, dideli
kaipo daugiau išsilavinęs žmo- kos "
S.
Vižinto
moteris
>uBrazaaBd.
r------- 1 laikrodžius ir jerreiry.
gus, buvęs laikraščio rėdai
■ -

Ksa girdėti lietuvių kolonijose.

Baisi apgavystė.

It-

-
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'

-
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įlOt-

nes žinios
jaunimo svarbiems reikalams.
Gruodžio 31 dieną VyJių
Naujų Metų sulauktuvių ren
giamoje vakarienėje tikimos J
į turėti daug svečių. Vakarie
nės rengimo komisija dirba
išsijuosus, kad viskas pasi
sektų kuogeriausia, o cuk
Chicagoje, kaip ir iktur,
raus, sako, turėsią tiek, kad
Kalėdų
dovanas geriausiai
visiems svečiams būsią įvaduoda apšviestesni larbininkai.
lias.
Iš įvairių pramonininkų (bizMetiniame 17 kuopos susi-;
Įnierių) labai mažai aukojan
rinkime, laikytame gruodžio j
čių žmonių: retas jų tedavė
23 dieną Šv. Petro parapijos
Kalėdų fondan.
Paprastieji
svetainėje nutarta vienbalsiai j
darbininkai didžiausią sarma
prisidėti prie Vyčių ir Moterų Į
tą jiems padarė.
O gal ir
Sąjungiečių rengiamos
So.
mūsų pramonininkai ant Kalė
Bostone Išdirbinių parodos.
dų Australijon išvažiavo vakaPo 25e.: K. Junevičius, N. cijų praleisti?
Paskutinį parodos vakarą
Vyčiai surengs milžinišką va Kalinauskiutė, A. Oižiutė, 0.
Kas išaiškins, 7 kodėl mūsų
Lazdinaitė, M. Žukauskaitė, Z.
karą.
biznieriai (įvairus krautuvninKuopos nariams tarnaujan Žukauskaitė, Sk. Motiejūnai kai, fotografai, . barbenai ir
tiems Dėdės Šamo kariuome tė, K. Kaulinskaitė, A. Narin- kitokie) taįp yra-šykštus,'ne
nėje nutarta Kalėdų dovanas kevičiutė, P. Geciutė, St. Mo nori Lietuvai laisvės, kur jų
pasiųsti. Tam tikslui surink tiejūnaitė, L; Mileikiute, A. dešimtinės žlugo^i 'gal* jįe ;są=.
ta $10.71. ’ ' ;
Dvarauskiutė, R. Levinskiutė, bankrutijo tam laikui, kada
Išrinkta ir nauja valdyba, į A. Stanaičiutė.
Kalėdų fondas nemalonumus
kurią pateko:
daro, kas tai išaiškins, tas
Išviso surinkta $15.30.
A. Bendoraitis — pirm.
Po to pasikalbėjus prasidėjo gaus puikų “ Nelaimėje vargs
O. Protašiutė — vice-pirm.
pamokos giesmių Šv. Kalė tančios Lietuvos gelbėtojų di
Zuz. Geciutė — prot. raštin.
plomą. ’ ’
Atsiliepkite, žino
doms. •
P. Miliauskas — fin. raštin.
vai ir specialistai!
J. Vilkišius — kasier.
Waterbury pradeda judėti.
Juozas B. Strakauskas —
Smarkesnę ataką padarė L.
marš.
Vyčių 7 kuopa.
Iš savo iždo
St. Motiejūnaitė ir K. Zubapaskyrė $10.00, nariai sumetė
vičiutė kasos globėjos.
$30.00 ir padarė $40.00. ’
Kun. J. Dobužinskas — Dv.
Darbininkų 5 kuopa ir-gi
Vad.
savo dalį Lietuvai atidavė: iš Lietuvos Dukterų ir Sūnų D-ja
Naujiems ir užsilikusiems
kuopos
iždo skyrė $9.00, na
valdybos nariams geriausių
riai
.
sudėjo
$12.00, iš viso
pasekmių jaunimo dirvoje.
$21.00.
Vytis.
Tai ne viskas.
Didžiausį
šturmą
Waterburyje
padarys
Tautos Fondo 11-ojo sky
šv.
Juozapo
draugia
sausio
6
riaus susirinkimas bus ketver
d.,
1918
m.
Tai
ne
menka
ge, 27 d. gruodžio 8-tą vai. va
draugija, ji turi net 600 na
kare, šv. Petro paarpijos salė
rių.
Jei jie užsispirs, tai ga
je.
Visi nariai ir kolektoriai
lės didelius dalykus Lietuvai
prašomi ateiti, nes bus renka
padaryti.
To ir laukiame iš
ma valdyba 1918 m.
prakilnių
žmonių.
Valdyba.

Tel. Richmond 843.*
PINIGUS ant apsaugojimo priimu ir
moku 4 nuoš.
PINIGUS Rusijos perku ir parduo
du pagal žemiausią dienos kursą.
PINIGUS pasiunčiu 1 Rusijos Vals
tybinę Apsaugos Banką ir siuntėjams
pristatau to banko knygutes greita
laiku.
PINIGUS i Bosiją pasiunčiu paftu
Ir telegrafu. Siuntėjams pristatau pa
rašus adresatą.
•
PINIGUS nuęikiu per, 4 djenaą^
vedantiems Rusijoje, jei tiktai slėntS*

jai to nori.
PINIGAI man inteikti gvarantuoja- z
mi mano kapitalu $50.000.00.

NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS.
Biankos,
liuosavimui
už dyką.

JUOZAS KOWALIAUSKAS
PIRK RAKANDUS PAS

Bankieriut

Naujų Metų Balius!
DR. F. MATULAITIS

PIRMO- KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su'
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Brooklynas dar pridėjo.

Kalėdines dovanos

taulauskaitė
Ližeikaitė
Vaicekauskas
iimpikaitė
mitutis
šlekis

Gruodžio 16 d. T. F. sekre
torius kalbėjo 18-tam. skyriui,
Brooklyne.
Netik kalbėtojui,
bet ir klausytojam® inkirėjo
šaltis.
Nieko stebėtino, kad
daugeliui netik kojos ir širdys,
bet ir kišenės užšalo. Bet bu
vo ir neužšalusių kišenių ir
šai kas jas pakratė:
Petras Bajoiynas
$10.00
Ant. Čirvinskas'
5.00
Kazys Mažeika
5.00
x Balys Petravičia
5.00
S. Pociūnas (jis ir pirmiau
davė $5.00)
2’00
V. Gudiškienė
2.00
Po $1.00 aukavo: J. Klas
čius, J. Viršulis, P. DaįĮydėnas, J. Vaičiūnas, K/Krušinskas, V. Kulbokiutė, S.
Daubara, J. Giebas ir T. MiTiuniutė. r
' Viso labo surinkta $47.10
• P-lė D. MažonaitČ iš C. Brooklyfi aukavo $5.00.
.
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DR.W.T.WSLLY
469 Bmiway,S«. Bastos,Mm.
PRIE DORCHBSnOt ST.
Valando.
aootvaLrytk
iki 8 taL vaitai*.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

VYRAI IR MOTERIS

.

673* Washingtpn st

$143.00,
iš’viso

Kun. H. VaičiupaS
ja Cim
temai
Kun. I. Albavičius
A. Nausiedienė :
lenksi
M. Zujus
• Po $1.00 aukavo: Kun. F.jnoma, k< Bostonas ir Wor-?
Kemėšis, J. Adomaičiutė, E. i cesteris ar nepasirodo aikš- r
Gedgaudaitė, P. Gedgaudas. tėti,- tai faicagaJ laurų vainiL. Šimutis, Bronė Nausiedaitė, V. Stulpinas, I. Janušau
skas, J. Žakas, A. Vozbutas,
, S. Mišeika, K. Tvartranas, M.
Gedvilas, J. Baupkus, B. Jaškevičius, B. Smaitakas, S. Ja
nuškevičius, A Misevičius, E. vieno Chi gos. centro armija
į Tovaišaitė, S. Jovaišaitė. M. tęstojo mibųmtiširi'už Lietu
| Stambriutė, P. P.Baltutis, vos garbę* laisvę, o kraštiV. Žemai čiutė, Adele Valan- į mai Glnėais flangai dar Ir* j
Visgi laii
čitmait?,- M. Bujanskaitė, M. sudemoralioti.
RubląūskaitČ, S. Staškoniutė. pasitik hranadasi, * kad ioanIX). Balčiūnaitė, O.BalRaitė. . rčs posė (tJrokoto'ir Dievo
9Ka Majauskas,
i Apvaizdos ^rapajos) jau tvarį

J.
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