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Musų seimas New-York’e

dd.! Alca

klausime 
jau ne- 

Jei nepavyko mums 
\Vasliington’e ir į

Jei ne \Vashingtonas, tai 
New Yorkas tinkamiausia vie
ta lietuvių sumanytam seimui 
š. m. kovo 13-14 
jacta!

Seimo vietos 
jokių dvejojimų 
gal būti! 
seiniuoti
savę atkreipti akis visų pasau
lio diplomatų, o tą padaryti 
būtume sugebėję, tai savaimi 
liko New Yorkas, internaciona- 
Jiškiausias ir gyviausias tur
būt ntiestas pasaulyje. Rei
kia tik, kad seimo rengėjai pa
sirūpintų panaudoti visa, kas 
New Yorke panaudoti galima, 
kad New Yorko presą, visuo
menė, svetimų valstijų kon
sulatai, žymesnių veikėjų ir 
politikierių kliubai žinotų, kad 
New Yorke Amerikos lietuviai 
svarsto Lietuvos reikalus ir jos 
likimu rūpinasi.

Lietuvių reklamai aš esu lin
kęs patarti, kad bandyti kru- 
tamųjų paveikslų kompanijai 
duoti panaudoti teatruose fo
tografiją katros nors gyvesnės 
ir tvarkesnės seimo sesijos... 
Reklama visur naudinga!.. Čia 
seimo rengėjų dalykai.

Trumpai kalbant mūsų sei
mas įvyks ne kur kitur'kaip 
New York’e. Pagaliaus New 
York’an traukti žada ir patys 
‘ ‘ fait ’ingesni e ji ’ ’ vakarykštie
ji jo priešai. Prie gėdos stul
po kaltumem be pasigailėjimo 
kiekvieną, kuris šiame dalyke 
dar keltų kokį nors ermiderį.

Jei, pagaliaus skaitome sa
vę organizuotais žmonėmis, tai 
turime gi pripažinti mūsų or
ganizacijų autoritetą, kurį sei
mo momente neša ant savo ran
kų dvi tarybi, pasirašiusi po 
kviesliu į visuotiną seimą ir 
nurodžiusi, kur seimo vieta.

Juk, jei ne autoritetas sei
mo vietos klausime, mes gal 
diar po šiai dienai ginčus vary- 
tumem kur kam patogiau ir pi
giau seimuoti, kur katrų ma
žiau susirinks, kur keno ono- 
ras veda! Seimo vietos klau- 
»imas buvo jau besprukęs iš 
rankų abiejų tarybų į redakci
jų ofisus, iš čia lengviai galė
jo pereiti į rankas redakcijų 
bendradarbių, portierių, kol- 
portierių ir galų gale atsidur- 
tumern ant “gatvės,” gi daly
kams tvarkyti reikėtų “Ivorni- 
lovo. ” Tiesa, “kornilovizmo” 
dvasia mūsų visuomenė yra 
jau užsikrėtusi, tai nesveika- 
tingumo apsireiškimas ir jo 
mes turime vengti.

Tas pats ir su vidujiniais bfi- 
•imo seimo dalykais.

Seimas įvyks, jei pripažin
dami augščiau minėtą dviejų 
tarybų autoritetą, priimsime 
jųjų kvieslyje nurodytus svar- 
gtyti dalykus, nepaisydami 
kas tuos dalykus inešė, bile 
jie būtų naudingi Lietuvai. Ne 
tiek privalome šia gadyne rū- 
pinties tuo, KAS dirba darbą, 
bot rūpinties turime tuo, kad .

Tiesa lietuviai brangina sa
vo nuomonę ir tą onorą augštai 
stato. Tai ypač ryškiai matos 
pašalpinių draugijų mitinguo
se, kur šiame dalyke dėl keno 
nors nuomonės ‘ ‘ neužpatenta- 
vimo” keliami dideli triukš
mai ir barnės iki kurijozų, mū
sų gi seimas turės būti aug- 
štesniu už pašalpinių draugijų 
mitingus, tai-gi ir tą savo, 
“lietuvišką onorą” važiuojant 
į seimą reikėtų palikti namie 
ar seimo salėje už durių. Ne- 
siveskime į tą visutiną ir 
brangų seimą savo dalies sro
vinių ožių. Palikime juos ko
kiems kitiems turgums, kur 
Lietuvos garbės ir likimo ne
bus minima. Be savęs atsiža
dėjimo ir pamiršimo nieko gar-' 
bingo nuveikti negalima, gi | 
busimas seimas laukia iš mūsų 
daug garbingo darbo.

Mylintieji tėvynę senobėje 
sakydavo “dulce et decus ėst 
po patria mori” (malonu ir 
garbinga mirti už tėvynę) gi, 
mes važiuodami į seimą, atsi
žadėkime vien savo srovinės 
dalies ir iš srovių ožių aukas 
padarykime, kad seime smagu 
ir garbinga būtų tarties ir 
dirbti tėvynės labui. Ne mūsų 
pačių, vien mūsų ožių mirties 
tereikia!

Seimas 
žiuodami 
gaminę
vargams savo tėvynės, gi pa
dėsime į šalį receptus kits ki
tą gydyti, kits kitą mokinti, 
kaip būti “taktingais ir gerb
tinais žmonėmis” (“Tėvy
nė”), kits kitam siūlyti “ber
žinės košės” (“Draugas”) ir 
tt. Kiek sykių pasitaikė to
kių visokių receptų mūsij 
tarpe skaityti, visuomet kil
davo viena mintis: dakta
rai, būkite patys garbingesni, 
ir kiti nesirgs. Seimas įvyks, 
jei važiuosiihe į seimą vie
na mintimi kaitinami, vie
na priederme vedami bū
tent ta, kad mes visi sustoję 
vienon eilėn petys į petį turi
me suremti Lietuvą, atgauti 
jos vardą, po svetimų kojų 
pamintą! Ne tiek mums priva
lo rūpėti tas, kokia bus Lietu
va ateityje—balta, juoda ar 
raudona, kiek tas, kadi Lie
tuva jau dabar būtų, kad jos 
vardas pasaulyje garsiai skam
bėtų, kad ją žinotų ne vien 
šios dienos arcliiologai, bet 
šios gadynes visi pasaulio dip
lomatai, kurie mainikauja ma
žų tautų likimu, teišgirsta jie 
Lietuvos vardą, tepamato jos 
reikalus, težino jos vertę ir 
temoka ją branginti, kaip rei
kia.

įvyks, jei mes va- 
į seimą, turėsime pa- 
receptus visokiems

Tą vis# turės atlikti ir at
liks lietuvių seimas 
York’e ateinančio kovo 
dd.

Redakcijos pastaba.

New
13-14

J. D.
Mūsų

patį darba pavesti nudirbti bendramintis gerb. p. J. D. ra-

Dr. JONAS BASANAVIČIUS, žymiausias lietuvių’'tau- 
gaįvintojas. Dabar Lietuvos Valstybinės Tarybos prezi-tos

(lentas.

triūso, tai galima tikiūties, kad | 
viskas pavyks gerai. į

Nuo savęs dabar tik ragin-1 
tume visus Amerikos lietuvius j 
kuotinkamiausia prie seimo 
priisrengti. Draugijos, kuopos, 
įvairūs kliubai, parapijos lai 
tuojaus pradeda rinkti delega
tus į seimą ir sykiu išneša kuo- 
daugiausia rezoliucijų Lietu
vos reikalais. Lietuvos lais
vės reikalavimai turėtų būti 
kiekvienos rezoliucijos pama
tu. Seimas šaukiamas ne svar
stymui srioviniij santikių, ne- 
ieškojimui vienybių tarpe mūs 
pačių, bet visų lietuvių ben
dru reikalu—Lietuvos ateities 
apibudinimui. Į tai ypač ir at
kreipiame Amerikos lietuvių 
domą. Negaišinkim, tėvynai
niai, laiko ir pajėgų suradimui 
tiltų, kaip srovėms sueiti, bet 
pakelkime visi vienu balsu ga
lingą laisvos Lietuvos obalsį.

Gerus norus turėdami, tėvy
nę už viską labiau mylėdami, 
susitarsime seime ir visam pa
sauliui apreikšime, kad lietu
viška širdis plaka karšta tėvy
nės meile ir visų lietuvių yra 
vienas pageidavimas, reikala
vimas Lietuvą išvysti laisvą.

Kovo 13, 14 dienos New- 
Yorke bus begalinės svarbos 
apsireiškimu mūsų tautai. 
Rimtai prie to prisirengkime, 
padėkime į šalį srovinius rei
kalus, atmeskime ypatišku- 
mus, o vien kreipkime savo 
protą, širdį, gabumus Lietu
vos ateitin.

Lietuvos vaduoti eikime visi 
su grynai lietuviškais jaus
mais, su tikro tėvynainio mei
le ir didžiu pasišventimu kovą 
laimėti.

• nepaskelbta,

I ruv i rutislnn->n j ile«l \vith the post-
• 1 Bo- Įs i M.i < n G, 1918 

* reųuired by me net of October G. 1917

SEKANTI PASKOLA.
Sulyg žinių iš AVasliingto- 

no, nors apie tai oficialiai 
Suv. Valstijų

trečioji paskola prasidės kovo 
j 15, ir jog nuošimtis bus skir
tas puspenktas, idant žmones 
aptraukti prie skolonimo. Ti
kimasi nuo $5.000.000.000 iki 
$8.000.000.000.

Valdžia dabar išleidžia ka
res prisirengimams ir vedi
mui karės $400.000.000 mėne
syje arba $5.000.000.000 per 
metus. Ne vien Amerikos 
reikalai didinasi, bet taip-gi 
ir talkininkai, o dalį reikalų 
talkininkų Amerika turi išpil
dyti. Anglija, Francija ir 
Italija iš viso išleidžia per mė
nesį apie $500.000.000.

Tokiu būdu Suv. Valstijų 
100.000.000 gyventojų turi su
dėti $5.000.000.000 per metus. 
Pirmoje paskoloje dalyvavo 
3.000.000 su viršum, antroje 
10.000.000 su viršum, trečioje 
turbūt bus apie 20.000.000. 
Jie bus pritraukiami ne vien 
patriotizmu, bet taipgi ir aug- 
štesniu nuošimčiu. Beto tau
pymo stampes ir taupymo pa
liudijimai suteiks įplaukų apie 
$2.000.000.000.

UŽSIDARYS KANADOS 
DIRBTUVĖS.

Kanados valdžia nutarė už
daryti penkioms dienoms dirb
tuves.
to,

Tas bus padaryta del- 
kad sutaupyti anglis.

TRUMPESNĖS .ŽINIOS.
Suv. Valstijų valdžia nuta

rė statydinti dvi , beduminio 
parako dirbtuves. Tam pas
kirta po $50.000.000. Jos bus 
Charlestone,W. Va. ir Nashvi- 
lle, Tenn. Bus padaroma jo
se po 500.000 svarų parako die
noj. Statymas jau pradėtas. 
Tikimasi, jog darbai prasidės 
rugpjūčio m.

Visoje Amerikoje pasklido 
12.000 agentų suradimui meis
trų prie darbų statymo. Jų 
reikės 250.000.

James W. Gerarll, buvęs 
ambasadorius Vokietijoj pa
sakė, jog vokiečių valdžia ty
čia skelbia apie nesamus nami
nius streikus. Tos žinios a- 
pie streikus esančios tik akių 
muilinimas. Ten sukilimo ne
busią iki karės pabaigos. Pa
sibaigus karei armija sukil
sianti ir padarysianti permai
ną valdžioj. Paskalas apie tai 
skelbia dėlto, kadi čia mažin
ti energiją prie prisirengimų.

Lenkų valdžia tvirtai parei
kalavo, kad, jos atstovai būtrj 
priimti taikos derybose Lietu
viškoj Brastoj.

Suv. Valstijų valdžia pa
skolino Belgijai $3.500.000. Iš 
viso Belgija iš Amerikos yra 
gavusi $89.900.000.

Visuotinas Rusijos bolševi
kų kongresas pasibaigė. Kon
gresas ingaliojo Trockį taiky
tis su Vokietija pagal savo 
nuožiūrą. Sekantis kongre
sas bus gegužio m.

Ties Candorelia, Texas, Me
ksiko banditai bandė pereiti 
per rubežių, bet buvo nuvyti 
atgal.

Petrograde bolševikai sua
reštavo 60 oficierių ir kareivių, 
kurie neva suokalbininkavo 
prieš bolševikus.

Holandijos valdžia tūlam 
laikui uždraudė visiems lai
vams išplaukti. Negalės plauk
ti iki bus užtikrinta, kad lai
vai nebus talkininkų užgrobti.

Belgijoj vokiečiai padidino 
grobimą. Iš kotelių, vienuo
lynų ir namų atiminėja pata
lynes ir madracus. Vietoj jų 
siūlo pirktis jūrių augmenų po 
5c. ant svaro.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog pabėgimai iš vokiečių ar
mijų didinasi ir jog vokiečiai 
dabar greičiau pasiduoda ne
laisvėn, negu seniau.

Vokietijoj darbininkai 
apsimalšino.

True trunslation flled wlth the post- 
master nt Boston, Mass. on Ech. (>. 1918 
as reąulred by the act of October 6,1917 

NUTILDĖ.
Iš neaiškių žinių, ateinan

čių iš neutralių šalių apie Vo
kietijos ekonominį stovį, ma
tosi, jog ten užsipliekusieji 
streikai po visą viešpatystę 
pereitą savaitę, dabar visai 
pasibaigė.

Nors ant paviršio politiško 
ir ekonomiško gyvenimo Vo
kietijoj ir Austro-Vengrijoj 
aprimo, bet žemiau neramu, 
nes kaip pranešama, tai Vo
kietijos ir Austro-Vengrijos 
užsienio reikalų ministeriai ir 
gen. von Ludendorf, vyriau
sias karinis vadas po Hinden- 
burgo, suvažiuosią ir tarsis a- 
pie pagerinimą ekonominio ir 
politikinio padėjimo, kas ly
giai paliečia Vokietiją ir Aus
tro-Vengriją. Be abejonės 
jie tarsis ir apie kovojimą 
prieš pažvalgas ir norą taikos. 
O to reikalauja didesnėji dalis 
gyventojų abiejų valstybių.

----- o-----
GAL ATŠAUKS PANEDĖ- 

LIO ŠVENTĘ.
Kuro administratorius Gar- 

field Washingtone sušaukė iš 
įvairių valstijų atstovus pasi
tarti apie kuro stovį. Kadan
gi dėl panedėlio švenčių visuo
menė labai nukenčia: tai kon
ferencija kartu su geležinkelių 
direktorium MeAdoo nutars 
atšaukti tą šventę, o paskirti 
daugiau traukinių gabenimui 
anglių. I

REIKALAUJA ALGŲ PA
KĖLIMO.

Geležinkelių darbininkų ai 
gų komisija skelbia, jog pa
reikalaus darbininkams algų 
pakėlimo nuo 30 iki 40 nuoš. 
Tų darbininkų atstovai tvirti
na, jog savo reikalavimu neno
ri apsunkinti geležinkelių di
rektorių MeAdoo, 
kalauja dėlto, 
algas palj’ginti 
pragyvenimu,
konduktoriai dabar gauna po 
$4 nuo šimto mylių, 
lauja dabar $5.20.

bet to rei- 
kad nors kiek 
su pakilusiu 
Geležinkelių

Reika-

Vatikano finansai labai su
silpnėjo. Sudaryta tarptauti
nis komitetas tą reikalą aprū
pinti. Busianti užtraukta pa
skola.

Cosco užlajoj ties Portland, 
Me. šimtai juodųjų ančių ba
dauja. Vietos, kur jos mis- 
davo apledėjo ir kito išėjimo 
neturi. Vietos valdžia rengia 

suteikti pagelbą

True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston. Mass. on Feb. 6, 1918 
as requlred by the act of October 6,1917 
TAIKOS DERYBOS TĘSIA

MOS.
Taikos konferencija Lietu

viškoj Brastoj, kaip dabar ti
krai jau žinoma, prasidėjo pa
skirtoje dienoje ir ant kiek tai 
žinoma pranašautos pertrau
kos neįvyko.

Po teisybei išrodo, jog ne
galima nei įsivaizdinti, kad • 
rusai galėtų atsižadėti derybų 
atsižvelgiant j dabartinį jos 
armijos stovį.

Naujieji pranešimai skelbia, 
jog dalys Rusijos fronto buvo 
visai aptuštėję, o dabar rusų 
frontas vis labiau tuštėja. 
Tranšėjos griūva. Kuolai, ant 
kurių laikėsi dygliuotos vielos, 
dabar jie suvartojami kurui. 
Artileristai pardavinėja ark
lius ir pulkų skirstvmasi vis 
tęsiasi.

Pridėk prie to dar viduri
nius nesutikimus, susiskaldy ■ i 
mus į bemaž ko 18 atskirų 
valstybių, kurios veikia savi
stoviai nuo buvusios Rusijos 
imperijos, dar-gi tarp tų vals
tybių daug maž eina nesutiki
mai. Į visa tai atsižvelgiant 
sunitu daleisti, kad Lenin ga
lėtų sudaryti bent kokią mili- 
tarę pajėgą ir duoti progą jai 
veikti prieš priešininkus.

NAUJAS MAJORAS.
Pereitą panedelį Bostone 

užėmė vietą naujas majoras 
Peters. Tuoj pradėjo savotiš
kai vesti reikalus. Buvusio 
majoro Curley nuskirtus valdi
ni nkus atmetė.

CHICAGO, ILL.
27 d. sausio LDS. 25 kp. tu

rėjo metinį susirinkimą, kur 
daug svarbių dalykų nutarta. 
Nutarta paaukoti iš kuopos ka
sos $5.00 Liet. Kareivių Globo
jimo Draugijai. Prie kuopos ■ 
sutverta1’ lavinimosi ratelis, ■ 
dėl gvildenimo darbininkų 
klausimo ir abelnai lavintis li
teratūroj. Buvo daug svarsty- 
a apie Įsteigimą krautuvės 
lesvaiginamų gėrimų, šaltko- 
šės ir saldainių, kuri kaip ma
tyti iš ūpo narių bus neužilgo 
įvykdinta.

Tai-gi 25 kuopa kaip matyti 
stengiasi visas kitas Chicagos 
kuopas pralenkti.

Prie kuopos prisirašė kele
tas naujų narių.

J. Kuntrimiškis.

Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją.
Per mano tarpininkystę galėsite prigelbėti badu mirštantiems jūsų broliams 

Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoje.
PRITRUKO PIENO.

Chicagoj jaučiamas pieno 
badas. Vietos valdžia nusta
tė pieno kainas h— po 12 c. 
kvorta. — Tai apielinkės far- 
meriai tam pasipriešino, sa
ko perpigiai ir atsisakė par
duoti pieną. Jau panedėlvje 
Chicagoj pritruko 600.000 
kvortų pieno.

Pinigus Rusijos pirkite pasmane, nes aš 
parduodu pagal žemiatisį dienos kursą.

Holandijoj socijalistų vadai 
rengė generalį streiką protes
to išreiškimui prieš maisto sto
ką. Bet neturėjo pritarimo.

tam, kas tam darbui dirbti! šydamas apie pripažinimą au- 
geriausiai tinka. Neprivalomo'loriteto Taryboms, stato jas 
varyties prie to, kad seimas lygiomis, o to mes negalime 
užpatentuotų kiekvieną mū<ų pripažinti, remdamiesi gyveni- 
nuomonę ir kiekvieną mūsų mo praktika ir veikimu. Bet. Vokietijos laikiaštis Nord- 
Lietuvos naudai kišamą suma- jei jau Tarybų nutarta seimą | deutsche Allgemeine Zęitung 
nynm. ' , 
ir tokius sumanymus, kurie seimo vieta New-Yorkas. 
pasirodys tinkamiausiais ne

Neprivalomo loriteto

V 111"

Bet . Vokietijos laikraštis

I ; daug vokiečiu ne
iš 1 laisvių pabūgo ir sugrįžo. Bol- 

daugelio atžvilgių New Yorkas | ševikų propagan*^ į juos ne_ 
mūsų pačių nuomone, bet dau-' atsakanti seimui vieta, o padarius įspūdžio, • tik įkv«- 
gumos. jei seimo rengėjai nesigailės pė nesibiaurėjimą netvarka.

Tepasirenka seimas tų laikyti New Yorke—lai būna! skelbia, jog
Nuo birželio mėnesio Ang

lijos ir Kanados komitetai Suv. 
Valstijose sumobilizavo 18.000; 
▼yrą. į

x Tel. Rich. 340.

0 Bankierius Juozas Kowaliauskas 
i* 111 Salėm Street, Boston, Mass
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PAŽANGA.
Socijalistai bei laisvamaniai 

visuomet sakosi esą pažangūs, 
progresyriški. Jie esą pirmo
se eilėse žmonią pirmynžangoj. 
Gi katalikus ir abelnai krik
ščionis laiko už atžagareivius, 
besilaikančius senovės ir pa
žangos priešininkus.

Pažiūrėkime i jų pažangą. 
Socijalistai ir visokie revoliu- 
cijonieriai skaito save progre- 
syviškiausiais. .Ją idealas—j 
vykinti rojų ant žemės, kad 
užviešpatautą Laisvė, Lygybė, 
Brolystė.

Ją dvasios tėvai yra Franci
jos revoliucijonieriai. Jie dau
giau Francijos žmonių išpjovė, 
negu dabar vokiečiai per pus
ketvirtų metą išnaikino fran- 
cūzų baisiausiais ginklais. Lai
ke revoliucijos Francijoj par-, 
tijos kirtosi ant žūt-būt. Dvi 
partijos—žirondistai ir jakobi- 
niečiai—išvien vertė monarchi
ją, o paskui bolševikiški žiron
distai ėmė viršų ir pradėjo 
baisias pjovynes. Istoriška jų 
auka yra garsi moteris Roland, 
kuri žymiai dalyvavo revoliu
cijoj. Jai buvo galva nukirs
ta. ‘Prieš mirtį ji sušuko: “O 
Laisvė, kokios piktadarybės 
vardan tavęs papildomos!”

Pasiutusią revoliucijonierių 
auka krito nemirštančius gar
bės mokslavyris Lavoisier, į- 
steigėjas mokslo vadinamo 
chemija. Jisai dvi dieni slap
stėsi nuo padūkusių revoliuci
jonierių akademijos kamba
riuose. Gi jo visa kaltė buvo 

tame, kad jis buvo pasiturįs 
vyras. Tai galop jis sumanė 
atsižadėti turtų, pavesti raz- 
baininkams, bi tik gyvu išlik
ti. Kraugeriams nepakako jo 
turtų, užsimanė jo kraujo ir 
nuteisė jį ir jo 27 bendrus mi- 
riop. Ta biaurybė išpildyta 
gegužio 6. 1794. Revoliuciio- 
nierini pasakė jam: “Respub
likai nereikia mokslavyrią. ” 
Logrnnge apie tų atsitikima 
pasakė: “Truko akvniirka nu
kirsti tą’ galvų, o gal nepa 
kaks net nei šimtmečio, kad 
išsidirbtų kita tokia.”

Tai matome, ką pažangiau
sieji darė.

.Tau šimtas su viršum metų 
sukako, kaip tos baisenybės 
Francijoj buvo, bet ir paskui 
laiks nuo laiko atsikartodavo.

Gi dabar tie progresyviš- 
kiausieji žmonės uoliausieji 
socijalistai ėmė viršų Rusijoj. 
Ten kaip žinome atsikartoja 
tos pačios istorijos. Ir ten ne 
vienas galėjo sušukti: “O Lai
sve,. kokios piktadarybės var
dan tavęs papildomos!”

Ir tas piktadarybes pildo tie, 
kurie vykdina Laisvę, Lygybę, 
Brolystę.

Kaip Paryžiuje pasiutę ži
rondistai nukirto šlovingam 
mokslavyriui galvą, taip Pet
rograde žvėrys-bolševikai’ nu
galabijo net ligoninėj daug 
liaudžiai užsitarnavusius vei
kėjus ir mokytus vyrus Ko- 
koškinų ir Šingarevą.

Tokia pažanga yra atgaben
ta iš pragaro dugno.

Jonelio likimas-laimė.
(Siužetas skolintas)

Buvo naktis. Mažoje Jone
lio Menturio grintelėje tamsi 
prieblinda viešpatavo.

Jonelis susikūprinęs prie su
trukusio pečiuko sėdėjo, veidą 
savo rankų delnais uždengda
mas ir užslėpdamas.

Siūbuojančiai drebanti žiba
linės lemputės rausva liepsne
lė sklaidydamos guldė dreban
čius šešėlius ant nešvarių pras
tų grintelės sienų, silpnai ap
šviesdama skarmalą krūvą, 
tarp kuilį] gulėjo kūdikis. 
Lemputės knatas kas valandė
lę čirškė, spargsėjo, liepsnelė 
drebėdama šokinėjo. Priges
davo ir vėl nušvisdavo...

Lauke staugė šiaurys vėjas, 
brazdindamas langą stiklus 
pridengtus dryžu skarmalu fi- 
ranką vietoj.

Visos stubelės vidaus apys- 
tovos ir rakandai buvo ląbai 
prasti. Visur viešpatavo ne
tvarka, o skurdas dantis rodė 
beveik iš kiekvieno k.ampo.

Buvo tai gyvenamoji Mentu
rių Jonelio vieta, atvažiavusio 
pasipelnyti į tų laimės šalį, A- 
meriką iš savo tėvynės Lietu
vos, iš Šventos Žemaitijos, net 
nuo pačių Kražių. Pirm kelių 
mėnesių džiovu pasimirė jo pa
ti, o dabar merdėjo kūdikis.

Grinčioje viešpatavo šiurpus 
šaltis. Menturis mintyse pas
kendęs, kartais pasijudinda
vo, pakeldavo galvą ir ilgai 
tėmydavo į skudurus, vidui 
kurių gulėjo ligonis-kūdikis.

Artimos bažnyčios bokšte iš
mušė antrą valandą. Garsai 
teatlėkė tiktai tylūs, neaiškūs, 
nes už lango vėjas kaskart la
byn ir labyn pūsdamas blaškė
si ir staugė.

Menturis to garso klausėsi 
ir be sanvokos, ausimis jį gau
dė, keistai, bukai prieš savę 
žiūrėdamas.

Sujudėjo kampe g-ulinčių 
skarmalų krūva ir pasigirdo 
tylus kūdikio atsidūksejimas.

Per Jonelį šiurpulys perėjo. 
Atsikėlė nuo kėdės ir prisiartL 
no prie migio.

— Staseli.. . Stasyti, kas-gi 
tau ?

— Gert,—prašnabždėjo vos 
girdimai vaikas-ligonis.

— Tuojaus kūdikėliptuojaus. 
Menturis paėmė nuo stalo 

klekinę su vandeniu ir pridė
jo ją vaikui prie lūpų. Vai
kas godžiai iš jos gėrė.

— Gana sūneli, gana! — 
Menturis maloniai vaikui tarė 
ir blekinę ant žemės pastatė.

— Atsisėsk tėveli šičia,— 
prašė vaikas. Menturis atsisė
do prie migio, parėmė galvą 
ant plataus delno ir pasilenkė 
prie kūdikio. (

— Tėveli.... *
— Ką kūdikėli, ką sūneli?
— Girdi tėveli, kaip lauke 

vėjas blaškosi?
— Girdžiu Staseli, girdžiu.
— Toks žiaurus šaltis...
— Apsiklok, bus šilčiau — 

va šitaip.
Menturis pataisė skarmalus 

ant vaiko, užklojo ir apglamžė 
kaip galėdamąs kogeriausia ir 
vėl užsimąstė.

Po valandėlės vėl pasigirdo 
silpnas kūdikio balselis:

— Tėveli...
— Ką kūdikėli?
—- O kuomet važiuosim į 

Lietuvą, į mūsų sodžių?
■^ Važiuosiva Staseli, va- 

žiuosiva, kaip tiktai tu pagy
si, kaip tik tau bus geriaus ir 
galėsi atsikelti.

— Tėveli, tenai Lietuvoje 
buvo kitaip.. . geriau.. . teisy
bė, tėveli?

— Teisybė, kūdikėli, teisy
bė, bet mes norėjome ir ma
nėme rasti dar geriau...

— Tėveli, matulė man šian
dien prisisapnavo ir sakė, kad 
eisime pas savuosius. Taip, tė
veli, norėčiau dar nors sykį 
būti Lietuvoje ir matyti tą baž
nytėlę gale Kražių iąiestelio... 
tą Kražantą, kuri tarp žalių 
pievų pro mūsų sodžių tekėjo- 
plaukė... Tą mūsų namelį su 
žaliomis samanomis apaugusiu 
stogu... Tą didelį medį, ant 
kurio viršūnės buvo gužučio li
zdas... Tą gužutį su ilgomis 
kojomis ir raudonu snapu... 
Tą vyturėlį, kurs padangėje 
taip puikiai dainuodamas, či- 
ru-vi modavo.

— Tylėk, Staseli, nesigrau- 
dink, važiuosiva tenai, kaip 
tik tu pagysi, kaip tik tau bus 
geriau. Tiktai neatsiklok, nes 

čia šalta, — kalbėję Jonelis 
dankstydamas savo kūdikį.

— Tėveli...
Vaikutis pasirėmė ant al

kūnės ir stikliniu žvilgsniu 
žiūrėjo į tėvą. , .

— Gulėk vaikeli ramiai... 
sušalsi.

— O ar turėsime ir vėl kar
vutę. arklį ir šunelį Margių?

— Viskas bus, tu mano ma
žutėli, viskas, tiktai ramiai 
gulėk.

Gal tau duot vandenio?
— Ne, lengva man labai ir 

gert jau nesinori.
— Gerai, Staseli, tiktai 

gulk.
— Ar ištikrųjų, tėveli, į Lie

tuvą važiuosiva? — vaikutis 
klausė. j.

Menturio krutinėję kas tai 
kaip replėmis suspaudė širdį, 
ką pasakyt nežinojo. Meluo
ti nenorėjo, o į grįžimą Lietu
von nei pats petikėjo. Galiau
sia tyliai pratarė:

— O kaip-gi, o kaip-gi.
Smarkus papūtė vėjas ir su

barškino mažų langų stiklais, 
vaitojo, staugė telegrafo vie
lose, valandėlėmis aptildavo, 
ir vėl dar smarkiau blaškėsi po 
tuščias amerikoniško miesto 
gatveles. Grinteleje valandė
lę viešpatavo tyla. Paskui at
siliepė vaiko balselis:

— Vandens!..
Jonelis pakėlė nuo grindų 

skardinę su vandenin ir pada
vė ją sūnui, kursai vienok prie 
jos rankeliij neištiesė, tik žiū
rėjo prieš savę.

— Te, Staseli, — maloniai 
prabilo Menturis į savo sūnų, 
— tai vdnduo.

Kūdikis gulėjo ramiai šyp
sodamas.

— Staseli, girdi?
— Matule...—jau einu, ma

tule!—šnabždėjo tyliu, gęstan
čiu balsu kūdikis.

Menturis kokiuo tai neramiu 
balsu sušuko:

— Sūneli, kas tau?
Kūdikis toliaus klajojo:
.— Atėjai matule? Oi, ma

tule, man be tavęs baisiai blo
gai buvo. Kuoinet eisiva pas 
saviškius?..

Jo akelės žerėjo-degė kokia 
tai nežemiška linksmybe. Ant 
nublankusi o kaip sniego veide
lio išmušė raudonos plėtmos, o 
paskui ūmai pranyko. Stase
lis gulėjo tyliai, o jo akys ba
lo, geso ir tarsi stiklu apsi
traukė—Staselis merdėjo. 

nąsias dangaus linksmybes. 
Duok jam vietą tarp savo a- 
niuolėliij nekaltybėje užbaigu
siam savo žemiškąją kelionę... 

Giliai ir sunkiai atsiduso iš 
visos širdies, ir meldėsi, kas
kart karščiau ir karščiau net 
užsimiršdamas:

— Viešpatie Jėzau, pasigai
lėk mano širdies skausmų ir 
gailių ašarų, o duok, kad dar 
paregėčiau aną šalelę, kurioje 
gimiau, išaugau ir gyvenau.

Kad dar išvysčiau skaisčią 
Lietuvos saulutės šviesą, Vieš
patie Jėzau! neduok man pra
pulti! Dovanok ir atleisk vis
ką, nes Tau esu labai daug kal
tas.

Išvedžiau pačią ir kūdikį ant 
prapulties, bet Tu Viešpatie ži
nai, kad aš norėjau geriau... 
laimingiau...

Atleisk, dovanok, susimy
lėk Viešpatie Jėzau!.. — Tu 
viską gali, jei tik nori. Nu
baudei mane Viešpatie baisiai, 
—bet dabar susimylėk ir pri
glausk. . .

Į grintelę įsiskverbė keletas 
šviesių saulės spindulių, ku
rie gulė šviesiais ruožais ant 
Viešpaties paveikslo. Joneliui 
pasirodė, kad Kristus apsi
siautė dangiška šviesybe ir į jį 
šypsosi. Jau nesimeldė žo
džiais, bet kaskarts tyliau ir 
tyliau; galiausia vien minti
mi .. .

Girdėjosi Menturiij Jonelio 
vien karšti, gilūs atsidūksėji- 
nu.l ir pavieniai žodžiai:

— Pargrįšių... pargrįšių... 
pargrįšių į Lietuvą... j tėvy
nę.. .

Grintelėje darėsi kaskart 
šviesiau ir šviesiau. ‘Jonelis 
nuolatos be pertraukos klūpo
jo, į jo šviespilkius plaukus 
atsimušė saulės spindulių švie
sa ir kokia tai aureole apsiau
tė jo galvą.

Staiga dideliame užsimirši
me išskėtė pirmyn savo rankas 
ir pradėjo šaukti:

— Eisiu, Viešpatie Jėzau, 
eisiu! Paliksiu čia Staselį, pa
liksiu pačią, bet eisiu!
— Kad ir pusbadis skursčiau, 

Viešpatie, bet kad tik savo 
tėvyškėje, kad tik tarp saviš
kių savo gimtinėje šalelėje, 
šventoje Lietuvoje, o ne čia...

Trumpu laiku užsidirbęs ke
lionei pinigų. išvažiavo į tėvy
nę—o tenai, "Lietuvoje jautėsi 
ramiu, linksmiu ir laimingu.

F. V.

Menturis stebėjosi į mirštan
čio kūdikio veidą. Jo sieloje 
tarsi kas plyšo, tarsi kas trū
ko. .. kas tai jį dusino, tėviš
kos meiles sopuliuose virė au
dra. Žiūrėjo į paskutinį gy
vybės spindulėlį savo vienati
nio sūnelio, kurį taip labai my
lėjo. Ašaros iš jo akių paplū
do.

— Staseli, Staseli!—mano 
kūdikėli.. .—kas tau? Atsi
liepk į manę...—Tai aš tavo 
tėvas tave kalbinu.. .

Susigraudinimas pertraukė 
jam kalbą, bet vėl pradėjo:

— Staseli, kas tau?
Palytėjo ranka kūdikį. Švies- 

plaukė Staselio galvele nusvi
ro ant šono. Staselis buvo jau 
negyvas.

Menturio veidas baisiai per
sikreipė ir jis, kaip ilgas, par
griuvo ant grindų. '

n.
Perbalęs, priėjo prie skry

nutės, kurią dar iš Lietuvos 
buvo atsivežęs, išėmė kad ir 
apdriskusius, bet skaisčiai 
baltus drobinius marškinėlius, 
patiesė juos ant stalo—priėjo 
prie migio-guolio ir atsargiai 
iš skudurų paėmė ant rankų 
Staselio lavoną. Pasiguldęs jį 
ant stalo apvilko į tuos marški
nėlius ir juodą medinį kryželį 
pastatė gale jo galvos.

Nei viena ašara neišsirito 
iš jo akių. Staiga, tarsi ką sau 
prisiminė, atsegė drabužius 
ant savo krūtinės ir išsiėmė iš 
užančio krepšelį su škaplie
riais. Jį atrišo ir ant delno iš
bėrė iš jo žiupsnelį žemės.

— Reikia tau kūdikėli—tė
vų žemelės, Lietuvos smiltelių 
užberti ant krūtinės, kad ra
miai gulėtumei,—taip kalbėjo į 
pašarvotą sūnų. Užbėrė kū
dikiui žemės ant krūtinėlės, 
krepšelį užsirišo ir vėl už an- 
čio užsikišo.

Viesulą apstojo siautusi. Ant 
dangaus pradėjo rodyties ryto 
pazara. Šviesos spinduliai ė- 
mė bruktis į vidų, kuomet 
Menturis prie lango priėjęs, 
uždangalą nuėmė.

Dar pažiūrėjo į šaltą ir nu- 
blankusį sūnelio kūną, paskui 
priėjo prie Viešpaties Kristaus 
paveikslo ir atsiklaupė.
— Viešpatie Jėzau, tiktai ma

nęs išklausyk ir pasigailėk ma
no nelaimės, mano kančių ir 
sielvartų,-—meldėsi Menturis.
— Meldžiu Tavęs aš varguo

lis, priimk mano sūnelį į amži

V

■ Darbininkų klausimas Amerikoje.

VYRŲ ALGOS.

Kiekvienus darbininkas pri
mė $756,841.” Kiekvienam iš
puola maž-daug po $14.00 su- 
virsum į savaitę. Vatos dirb
tuvių 54.384 darbininkai gavo 
tik $634,850 į vieną savaitę;”

valo gauti teisėtą algą. Jo al- 
,ga neturi būt mažesnė už jo 
pragyvenimo išlaidas. Kitaip 
tariant, darbininkas privalo 
gauti bent minimalę algą. Ar 
Amerikoje darbininkai vyrai, 
abelnai imant, nūnai apturi 
minimalę algą?

Geresniam bei aiškesniam 
atsakymui to klausimo, paim
kime gyvus pavyzdžius iš dar
bininkų gyvenimo. Suvienytų 
Valstijų valdžios paskirta ko
misija darbininkų vyrų, mote
rų ir vaikų algų tyrinėti savo 
raporte štai ką sako: “Dau
giau kaip pusė vyrų, kurie y- 
ra galvomis šeimynų, uždir
ba į metus mažiau nė kaip 
$500.00, o du trečdaliu ma
žiau nė kaip $600.00.” (“The 
Legal Minimum Wage in the 
United Statės”—Arthur N. 
Holcome, Vol. II p. 33). To
kiu būdu pirmi gauna į savai
tę $9.60, d antri po $12.00. 
New York mieste vėliausioje 
komisijos atskaitoje randame, 
jogei septyni tūkstančiai iš ke
turiolikos tūkstančių, vyrų že- 
notų, tai yra pusė, gauna ma
žiau kaip $15.00 į savaitę. 
(Hoįvard B. Woolston, “Wa- 
gės in New York,” p.-510).

Bostono, Broektono. etc. a- 
pielinkėse. valdiškoji komisija 
algoms tyrinėti, spalių mėne
sio 1917, atskaitoje, sekančiai 
kalba: “Čevervkų šešiasde- 
šftntS' devyuio.se dirbtuvėse 
52,866 darbininkai į vieną sa
vaitę minėtame mėnesyje paė- 

arba kiekvienas po netoli $12 
į savaitę. Na, o pragyveni
mas bei užlaikymas šeimynos 
šioje apielinkėje, fvidutiniškai 
imant, lėšuoja nuo $15.00 iki 
$20.00 į savaitę. Tiek ant už
laikymo ir valdžios paskirta 
komisija skiria. (Žiūrėk Ho- 
ivard B. Woolston, Wages.). Iš 
to aišku, jog, abelnai imant 
darbininkai čia negauna nė mi
nimalių algų. Bet randasi to
kių vietų, kuriose gauna ir 
daugiau, kaip minimalę algą.

Geležies išdirbystės, dirban
čios karei ginklus, amunici
ją ir automobilių išdirbystės 
apmoka gerai savo darbinin
kus. Jose dirbantieji darbi
ninkai, abelnai imant, gauna 
po $25.00 suviršum į vieną sa
vaitę. Štai mokesčių lentelė 
už pusę spalių mėnesio 1917: 

“188,350 geležies ‘dirbtu
vėse darbininkų (108 dirbtuvė
se) į pusę mėnesio paėmė $10,- 
124,392.00,” kiekvienas gavo 
netoli po $27.00 į savaitę. .0 
42 automobilių dirbtuvėse 
101.851 darbininkų paėmė į sa
vaitę $2,455,629,00, arba kiek
vienas gavo suvirs po $23.00 į 
savaitę. Kaip matome tik šių 
dirbtuvių darbininkai gauna 
užtektiną algą vidutiniam šei
mynos pragyvenimui.

Prie gaunančitj ganėtiną pra
gyvenimui algą dar galima 
pridėti ir mainierius: darbinin

kus dirbančius anglių, geležies, 
vario, sidabro ir kitokiose ka
syklose. Bet jie eidami į dar
bą, nuolat išstato savo gyvybę 
pavojun. Jiems yra valdžios 
nustatyta minimalė alga. Ma
žesnės jau negali gauti; dides
nę tai daugelyje vietų gauna. 
Tarpe šios klesos darbininkų 
pasitaiko rasti ne vieną, kurs 
gali dar ir pasidėti šimtelį ki
tą apsigynimui nuo bedarbės 
ar ligos.

Vietose, kur vyrai uždirba 
ganėtinas šeimynos pragyveni
mui algas, ten moterims ne- 
erik dirbti dirbtuvėcę. Bet kur 
vyrai negauna minimalių algų, 
ten nėr kitokio išėjimo, kaip 
tik moteris turi eiti į dirbtuvę 
ir priversta padėti vyrui mai
tinti šeimyną. Todėl dabar at
kreipiama domą į moterų bei 
merginų algas.

MOTERŲ ALGOS.

Per ilgus metus moterims bei 
merginoms suvis mažos algos 
buvo mokamos. Tik pastarai
siais laikais, pradėjus joms 
užimdinėti įvairius darbus, 
jų algos tapo žymiai pakeltos. 
Nekurtose dirbtuvėse moterių 
algos tapo sulygintos su vyrų. 
Bet tokių rietu kol kas neper- 
daug randasi. Abelnai imant 
moterų algos dar vis mažesnės 
už vyrų, nors ir panašų darbą 
dirbančių. Ar moteris gauna 
minimalę algą? Dirstelkime į 
faktus paduotus algų tyrinėji
mo Suv. Valst. komisijos.

Nepersenai išduotoje Suvie
nytų Valstijų atskaitoje, šioje 
ir kitose apielinkėse, komisijos 
šiaip atsiliepia apie moterų al
gas. Septyniasdešimtas penk
tas nuošimtis visų dirbančių 
moterų S. V. uždirba mažiau, 

(negu $8.00 į vieną savaitę. O 

penkiasdešimtas nuošimtis, 
mažiau, kaip $6.00 į savaitę. 
Ir penkioliktas nuošimtis gau
na mažiau, kaip $4.00 į savai
tę. Iš tų algų išmetus dar a- 
pie dvidešimtą nuošimtį ant 
bedarbės etc., beliks suris ma
ža algelė, kurios nė kokiu bū
du negali užtekti jos pragyve
nimui. Vedusioms, kurios su 
vyru algas sudeda, tai dar 
kas kit, bet nevedusioms sun
ku net ir išsimaitinti.

Minimalių moterų algų biu
džetas Bostone apie porą me
tų atgal moteries nevedusios 
pragyvenimo lėšas apskaitlia- 
vo sekančiai:
Valgis ir guolis vienoje savai

tėje lėšuoja ...................$5.50
Drapanos .....................  1.35
Apsiskalbimas .......................20
Ant karų pravažinėjama.. ..60 
Ant laikraščių išleidžia....... 08
T Bažnyčią atiduoda........... 10
■Ant teatrų ir “inovies” iš

leidžia ................................. 09
Ant kitų smulkių reikalų 

praleidžia ...........................17

Iš viso moterei per savaitę 
yra iškaščių.................. $8.28
Praeitais ir šiais metais kį- 

lant vyrų algoms, pakilo ir 
moterų, bet visgi nepakilo 
proporcijonaliai su pragyveni
mo lėšomis, su tavorų prekė
mis. Taigi aišku, kad kaip 
dauguma vyrr] darbininkų,taip 
ir didesnė pusė moterų negau
na minimalių algų. Neberei- 
kalo todėl randasi tiek daug 
moterų bei merginų negeisti
nais amatais užsiimančių. Jei 
jos darbdavių būt ganėtinai 
apmokamos, beabejo nereikė
tų joms visokių priemonių pa
didinimui sau algos griebtis; 
visi negeistini užkaboriai tuo
jau užsidarytų. Tik dar a-

čiū Dievui, kad tarpe lietu
vaičių mažai tokių yra, arba 
beveik visai nėra, kurioms 
verkiant reikėtų blogais bū
dais sau algą didinti. Kiek 
jos uždirbą su tiek ir pragyve
na, joms nereik ant nieknie
kių išleisti. Lietuvaitės yra 
kur kas taupesnės, kaip sve
timtautės merginos.

Šioje šalyje randasi nema
žai familijų, ypač tarpe atei
vių, su dideliais būriais vai
kelių. Nekartą pasitaiko, kad 
šeimynos galva uždirba tik 
$12.00 į savaitę ar mažiau. 
Moteris irgi priversta eit į 
dirbtuvę. Ji gauna apie $8.00 
ar mažiau ar daugiau į savai
tę. Su tiek nelengva išmai- 
tyti būrys vaikų ir savę. To
dėl reikalas spiria nepilname
čius vaikus į darbą.

VAIKŲ ALGOS.
Kas link nepilnamečių vai

kų uždarbiavimo daug tiesų 
tapo išduota. Vienoj Valsti
joj jos geriau pildomos, ki
toj iš dalies laužomos; ale 
faktas liekas faktu, kad val
džia nenori kišti jų į bile ko
kius darbus ir ten dirbti ilgas 
valandas. Beveik visose val
stijose draudžįama yra vai
kui bei mergaitei dirbti dirb
tuvėje, neturinčiam šešioliką 
meti] amžiaus. Neturintiems 
16 metų, bet jau baigusiems 
14 m., valdžia prisako mokėti 
algos nemažiau kaip $6.00 į 
savaitę. Baigę 16 metų iki 
18 m. privalo gauti nemažiau 
kaip $7.00,į savaitę. Ne vie
nas iš nepilnamečių neturi dir
bti ilgiau kaip astuonias va
landas Į dieną ir 6 dienas į sa
vaitę. Jie neturi pradėti ry
te ankščiau septintos valandos 

! ir vakare dirbti po šešių. Dau

gelio tos tiesos yra pilnai už
laikomos, bet daugelio ne. 
Kaip dideli negauna prigulin
čių sau algų, taip ir iš vaikų 
yra negaunančių. Visokių 
pasiteisinimų tam randama. 
Vienok tie nepilnamečiai teis- 
mišku būdu galėtų paieškoti 
sau pilnos algos. Tokie atsi
tikimai labai reti, nes vaikai 
visųtankiausiai bėdų, vargo 
prispausti eina darbo ieškoti.

Didelis pavojus yra nepil
namečiams iš prievartos pradė
ti sau duonos kąsnelį užsidir
bti. (Jia tai jie vieton gero, 
tankiausiai blogą sau lemia. 
Užsidirbęs kiek, mano, jog 
jis jau ir be tėvų gal gyventi. 
Yra tai pirma pradžia nepa- 
klusnybės tėvams, etc... Ne
vienas iš tokių darbininkėli]] 
tampa vėliaus “bomeliais,” 
nepastoviais darbininkais. Jei 
priseina jau tokiems dirbti, tė
vai privalo maloniai juos pra
tinti į darbą, kartu turi juos 
dorai auklėti.

Suvienytų Valstijų valdžia 
gerai permato didelį blogumą 
paeinantį iš to, jei šeimynos 
galva negali uždirbti ganėtiną 
užlaikymui algą. Nuolatiniam 
tyrinėjimui prekių ir algų ne
perseniausiai tapo paskirta 
tam tikra komisija. Komisijos 
priedermė yra sekti kilimą 
daiktų, tavorų ir kiek darbda
viai moka darbininkams. Iš
tyrus gerai, praneša valdžiai. 
Tos komisijos rūpesčiu dauge
lyje valstijų, nepersenai, tapo 
išleisti įstatymai pažyminti 
kokios mažiausios darbinin
kams privalo būti mokamos 
algos. Už nemokėjimą mini
malūs algos, arba peržengimą 
šių tiesų, darbdaviui' pasky- 

'■ rė bausmės nuo $10.00 iki $100.

O už skirstymąsi darbininkų, 
ieškojimą pigių etc. bausmė y- 
ra paskirta darbdaviui nuo $25 
iki $1000.00.

Labai gaila, kad tos tie
sos ne visur gali būt priversti
nos. Massachusetts ir Nebras- 
ka valstijose, pagal J. Com- 
mons ir J. Andrews, darbinin
kas negali priversti- darbdavį 
mokėti minimalę algą. Kito
se valstijose, esą, gali civili* 
teismo keliu paieškoti reikalin
gos pragyvenimui algos. Gam
tos teisė ir-gi reikalauja, kad 
darbininkas turi gauti pilną 
užlaikymą iš savo parsamdyto 
darbo. Matėme -aiškiai ar-gi y- 
ra taip?

Pastaraisiais laikais darbi
ninkai keldami vis smarkesnį 
ir smarkesnį balsą, kad negau
na ganėtinų algų, daugelyje 
vietų jau iškovojo. Nuolat ten
ka pastebėti apie pakėlimą al
gų įvairiose dirbtuvėse. Neku
rtos, kaip statistikos parodo, 
moka ir didesnę algą kaip pra
gyvenimas reikalauja. Beabe
jo ateis laikas, ir gal jau nebe
toli, kuomet visi darbininkai 
ir prasčiausi, gaus algą, kuri 
pilnai atsakys jo ekonominei 
darbo vertybei, ir kurios už
teks geram, doram su šeimy
na pragyvenimui. Tada ne
reiks nepilnamečiams ir šeimy
nų motinoms dirbti dirbtuvė
se. Todėl darbininkai, negau
nantieji minimalių algų, nuo
lat lai kelia savo teisėtą bal
są ir apreiškia jį visuomenei, 
pasauliui. O netrukę atras už
uojautą joje, ir privers visus 
darbdavius ne kardu, bet tie
sos šventu žodžiu, darbininkui 
mokėti atsakančią jo pragyve
nimui algą.

F. J. J.

devyuio.se
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Kas girdėti lietuvių kolonijose. |

Pranas Zataveckas, uolus katalikų spaudos platintojas,
kiekvieno gero sumanymo re> 
lietuvių tarpe veiktų' •

NASHUA, N. H.
Keturios partijos.

Lietuviai čia susiskaldę i ke
turias partijas—katalikų, lai> 
vamanių, socijalistų ir girtauk 
lių.

Pastaroji yra skaitlingiausi;’ 
ir labiausia atsidavusi savo 
tikslui, nes nors iš viso čia y 
ra apie 1.000 lietuvių ir iš tų 
pačių turi užtekti visoms par
tijoms, tai vis-gi girtuoklių 
partija užlaiko net šešis saliū- 
nininkus ir du “olseliu.” Ka
talikai turi bažnyčią, o laisva
maniai ir socijalistai nieko ne- 
sistato.

Girtuokliai čia ypač uliavo- 
ja, nes nuo'gegužio 1 d. visa 
valstija taps sausa. Dabar 
neišpasakytas lėbavimas. Dar
bininkai eina gyventi į pigiau
sias, kad ir paškudniausias 
vietas, bi tik daugiau liktų 
svaigalams.

Nubudusieji katalikai uoliai 
veikia. Iš uoliausiųjų vaikinų 
ir merginų buvo susidarius K. 
S. S. Komisija ir pardavė kny
gų už $40. L. Vyčių 26 kuo
pa sausio 6 paaukavo Laisvės 
Fondui $26. Vyčių kuopa ir 
LDS. 65 kp. nutarė bendrai į- 
steigti knygyną, v

Našlys.

ROCKFORD, ILL.
Užbaigimas K. S. S.

Sausio 20 d. tuoj po pamal
dų, buvo K. S. S. Komisijos 
susirinkimas.

Paaiškėjo, kad laike KSS. 
knygų parduota už 23 dol. 85c. 
ir užrašyta 15 įvairių katali
kiškų laikraščių. Nuo knygų, 
laikraščių ir vakaro, kuris įvy
ko sausio 5 d., pelno liko 17 
dol. 85c.

Visi pinigai yra paskirti pa
didinimui L. Vyčių 83 kp. kny- 
Lryno.

R. M. Kalinauskas.

iejas ir stambus AVorcester’io

kėsų dr-jos dėl rengiamojo 
i koncerto. Laiške pasirodė 
daug agitacijos už srovinius 
dalykus. Tai nutarta parašy
ki p.ačiai j laikraščius, išdės- 
!nnt dalyką, kad tokia agita- 
•ija neatneš niekam naudos.

Šiuos lietuvius kareivius su
radau pastaruoju laiku.

L ,J. Tespievičiuš,
2. J. Stočkus,
3. S. Ramanauskas,
4. S. Stočkus,
5. J. Gelgota,
6. J. Moceika,
7. J. Valantinevičius, '
8. V. Kiaušas, ,
9 A. Tamošaitis,

10. A. Padžiukas, •
11. D. Stainykas,
12. V. Zavišas. •

Į susirinkimą atsilankė ne
mažas būrelis kareivių, ko vi
sai nesitikėjom, kadi tai tiek 
susirinks. Ir gana buvo gyvas, 
o ypač daug patarimų davė p. 
J. B. Šaliūnas ir p. F. Tiški- 
nas. Susirinkimai nutarta lai
kyti kas antrą subatą 6:30kval. 
vakare, “No. 2 Knights of Co- 
lumbus.” Sekantis susirinki
mas pripuls 9 d. vasario.

Tariam širdingą ačiū už 
knygas, kurias gavom iš Wa- 
shington’o, I). C. Malonėkit 
nepamiršti ir ant toliau mūsų, 
nes tokios knygos patinka 
kaip mums taip ir svetimtau
čiams.

Jaunas Kareivis.

WORCESTER, MASS.
Sausio 27 d. buvo LDS. ap

skričio suvažiavimas ir tam 
tikslui vietinė kuopa surengė 
vakarą su įvairiu programų. 
Vakaro vedėjas buvo pirm, 
vietinės kuopos J. P. Vaitkus. 
Pirmiausia buvo skambinimas 
pianu ir dekleinacijos. Pra
kalbą sakė p. A. F. Kneižis iš 
Bostono. Po prakalbos dar 
buvo dainų ir deklemacijų.

Kuopos Koresp.

CAMP DEVENS, MASS.
Atvyks gerb. M. Petrauskas.
Sausio.27 d. buvo susirinki

mas S. V. Lietuvių Kareivių 
dr-jos. Pirmininko p. J. Šar- 
kaus nebuvo, tai susirinkimą 
atidarė vice-pirm. F. Tiškinas.
Daug buvo kas svarstyta, bet 

svarbiausia tai štai kas: Paaiš
kinta, kad gerb. komp. M. Pe
trauskas sutinka duoti kon
certą, lietuviams kareiviams 
Camp Devens. Tai • visi nu
džiugo tą, išgirdę, nes gerai ži
no, kad bus puikus koncer
tas ir kad gaus progą lietuviai 
kareiviai pasigarsinti tarp sve
timtaučių. Iki šiol jau visos 
tautos rengė koncertus ir dar 
teberengia, o lietuvių, tai taip 
kaip ir nėr. Tai tas koncer
tas atneš didelę kareiviams 
naudą, nes kuriuos’ svetim
taučiai geriau pažįsta, tuos la
biau ir gerbia.

Toliaus buvo skaitytas Raiš
kas nuo p. S. Norkūno, kaš link 
išgavimo pinigų iš Lietuvių U-

ATHOL, MASS. .
Socijalistas įkliuvo.

Nesenai čia buvo suareštuo
tas Augustinas Dumrauckas. 
Jis dirbo medžio dirbtuvėj ir 
kompanijos pašaukta policija 
jį išsivedė iš dirbtuvės šalto- 
jon. Sako, jog jis vogęs len
tas. Bet matyt kompanija do
vanojo, nes nei teismo nebu
vo ir priėmė atgal. O už pavog
tas lentas turbūt atsilygino.

Tai mat Rusijoj socijalistai 
pradėjo vagystes, rabojus ir 
plėšimus, tai ir čionykščiai so
cijalistai tą pat bando pradėti.

Ant pažiūros A. Dumrauc
kas nieko sau vyras. Turi ū- 
sus ir jau ketino pradėti pra
kalbas laikyti.

Darbininkas.

WORCESTER, MASS.
Vyčių balius.

Sausio 26, 1918 m. buvo L. 
Vyčių 26 kuopos balius. Buvo 
labai linksmas ir pasekmingas,

nes labai daug jaunimo prisi
rinko.

Griežė Lietuvos Vyčių benas. 
Labai puikiai sugriežė keletą 
šmotelių.

Pulchra Puella.

CHICAGO, ILL.
L. Vyčių 16 kp. veikimas.

Sausio 16 d., L. Vyčių 16 kp. 
turėjo susirinkimą. Išnešta 
dvi rezoliucijos, pirma maž
daug taip skamba: “L. Vyčių 
16 kuopas susirinkimas išnešė 
rezoliuciją, idant Lietuvių In
formacijos Biuras daugiaus 
veiktų, informuodamas ameri
konus apie Lietuvos laisvę ir 
jos neprigulmybę. Taipo-gi, i- 
dant A. L. Taryba induotų A- 
merikos valdžiai tokius įspū
džius, kad ji atjaustų reikalin
gumą neprigulmybės Lietu
vai. ’ ’

Antra rezoliucija: “L. Vy
čių 16 kuopa pareikalauja, i- 
dant L. Vyčių organizacija 
remtų Laisvės Savaitę netik 
pritarimu ir žodžiu, bet ir dar
bu.”

Išrinkta komisija paskutinę 
rezoliuciją kuogreičiausiai pa
siųsti L.- Vyčių centro valdy
bai.

Korespondentas.

NEW YORK CITY.
Sausio 10 d. L. Vyčių 12 kp. 

turėjo labai linksmą vakarėlį. 
Visųpirma sulošė juokingą vei
kalėlį: “Pinigų nėr.” Po loši
mui p-lė E. Akelaičiutė pade- 
klemavo. Vietinis Vyčių cho
ras sudainavo keletą dainelių. 
Po programui iki vėlumui tę
sėsi įvairūs žaislai ir šokiai. 
Rengime šio vakarėlio daug 
pasidarbavo moksleivis J. Si- 
monavičius. ,

Sausio 23 d. L. Vyčių 12-ta 
kuopa turėjo susirinkimą, vi
sųpirma komisijos rengimo 
vakarėlio išdavė savo raportus 
ir atskaitą. Paisrodė, kad gry
no pelno turime $3,0.00.

Mūs kuopa po biskį kįla sa
vo darbštumu, kiek pastebė
jau randasi daugiaus prijauti
mo ir rimtumo.

Jaunuolis.

, BAISUS SUSIKIRTIMAS. 
KAZĮ PAKŠTE, TĖMYK!

Proga laimėti Tautos Fondui 
$500.

Tarp dviejų Baltimorės, 
Md. korespondentų įvyksta 
kova ant žūt būt diel tilpusių 
korespondencijų ‘ ‘ Darbinin
ke” No. 3 ir No. 8.

Į tą kovą atkreipiame aty- 
dą visų baltimoriečių ypač 
veikėjų ir Tautos Fondo sek
retoriaus Kazio Pakšto. Tas 
dalykas ginču laikraštyje ne
turi baigtis. Jei baltimorie- 
čiai patys neišriš, tai T. Fon
do sekretorius .bus prokuroru.

Kad laimėti “case’ą,” tai 
reikia, kad viena pusė gauti] 
du trečdaliu balsų parapijinia
me susirinkime buvusių žmo
nių.

Abu korespondentu yra vie
tos žmonėms nežinomi. To
dėl visi balsuos bešališkai. 
Tegu susideda tam tikras ko
mitetas iš vietos veikėjų ir 
tegu atlieka visą darbą.

Nevytis tvirtina, jog žmo
nių buvo 200 su viršum. Da- 
leidžiant, kad buvo 210, tai 
kadi jam laimėti “case’ą” rei
kėtų apie 140 balsų.

Nors nei vienas korespon
dentų nenurodo, kokiems tau
tos reikalams tokią sumą au
kuoti, bet mums rodos tin
kamiausia tiks Tautos Fondui. 
Vilimės nei vienas korespon
dentų tam nesipriešins.

Dabar pažiūrėkim į imty
nes.

BALTIMORE, MD.
Tilpusioj žinutėj “Darb.” 

No. 3 š. m. aš buvau parašęs 
kaip čia pasielgė Baltimorės 
bolševikai.

Bet vėl pasirodo “D.” No. 
8 būk aš apsilenkęs su teisybe.

Teisybę Mylintis, rašo, 
kad šiek tiek yra reikalu ati
taisymui tos žinutės, o kitaip 
girdi būtų didelis pažeminimas 
baltimoriečių. Čia Teisybę 
Mylintis, gal apsiriko.

Geriau būtų parašęs apie 
didelį pažeminimą Baltimorės 
bolševikų. O ne baltimorie
čių.

Be to Teisybę Mylintis, pri
mena, būk ant to susirinki
mo tik buvę 120 ypatų, o aš 
pripildęs pilną .svetainę, ku
ri talpina 500 ypatų.

Čia iš visų atvejų pasirodo, 
kad p. Teisybę Mylintis, nei 
kiek neturi teisybės, ir iš da
lies pasirodo, kad jo teisybė 
yra subolševikėjusi.

Ant susirinkimo buvo ne 
120 ypatų, bet viršaus 200 
ir svetainė talpina ne 500 žmo
nių, bet 427 žmones, kad 
paeiliui susėstų.

Ant galo p. Teisybę Mylin
tis, stato man penkis klausi
mus ant kurių aš turiu teisin-. 
gai atsakyti.

Ir jei girdi du trečdaliu pa
rapijom] buvusių ant susirin
kimo pripažins, jog mano at
sakymai teisingi, tai p. Teisy
bę Mylintis, aukauja $500. 
Tautos labui bei jos reikalams.

Aš vien tų pinigų delei pa
siryžau tuos visus klausimus 
teisingai atsakyti.

Klaus. 1) Ar per susirinki
mą buvo pilna salė žmonių!

' Atsak. a) Nebuvo taip pil
na, kaip paprastai būna ant 
teatrų, prakalbų, balių ir tt., 
bet buvo 200 žmonių su vir
šum.

Klaus. 2) Kas ten buvo per 
bolševikai, kaip dideli buvo 
jų susirėmimai ir kas sakė, 
kad vyčiai nereikalingi!

Atsak. b) Bolševikais buvo 
ne žydai, ne rusai, bet be
moksliai neapšviesti lietuviai, 
(apie jų didelius susirėmimus 
skaitėt pirmą koresp.). O kas 
link vyčių nereikalingumą ir 
nenaudą, tai mūsų bolševiku- 
čiai rėkė kiek tik pajėgų turė
jo, norėdami juos visai išvai
kyti iš parapijos kambarių, 
kurius vyčiai laiko.

Klaus. 3) Ar klebonas sa
kė, kad vyčiai surengė per 
vienus metus 3 teatrus ir kon
certą?

Atsak. c) Nebuvo gana to 
klebonui sakyti, kadi vyčiai 
tiek pasidarbavo dėl parapijos, 
bet dar pridūrė, kad vyčiai 
surengė puikius fėrus nuo ku
rių pelnobuvo$366.00.

Tai Teisybę Mylintis, tuom 
tarpu gal buvo primigęs, kad 
negirdėjo.

Klaus. 4) Ar kas daugiau 
apart' jųsų pastebėjo susirin
kime kokių ten bolševikų ir 
koks bolševikas klausė p. Buč- 
nio, kode! negali prigulėti vi
sas lietuviškas jaunimas 'prie 
L. Vyčių?

Atsak. d) Nebuvo tokios y- 
patos, kuri būtų vardu pas
tebėjusi bolševikus, (būtų bol
ševikai ir sienas suardę). Bet 
matydami didelius užsipuoli
mus ant vyčių atsakinėjo šitos 
ypatos: Kun. J. Lietuvninkas, 
kun. K. Lašinskas, J. S. Va
siliauskas, J. A. Bučnis, A. 
Sakevičius ir kiti. O p. Buč- 
nio, kas link negalėjimo pri- 

’gulėti prie vyčių visokiems 
gatvių “vačmonams” užklau
sė toks senas žmogelis (jo var
do nežinau) su plika galva ir 
ta Pilti kruta lyg apušės lapas 
net sunku buvo žiūrėt į tokį 
žmogų. ,

Klaus. 5) Keli bolševikai 
“išrunijo” iš svetainės neuž
baigus susirinkimą

Atsak. e) Pirmiau minėjau, 
kad nebuvo jų didelis skaičius, 
tad nebuvo daug kam ir “ru- 
nyti,” v5ieni buvo “išruniję” 
ir vėl sugrįžo, o kiti nubėgo 
pas parapijos zakristijoną ir 
ten keikė baisiu prakeiksmu 
net jų veidai mainėsi: tai pa
bąla, tai parausta, tai pamė- 
linuoja vienu žodžiu nežinojo 
kas daryti.

Tadi kiekvienas skaitytojas 
tegu sau pasvarstys keno čia 
teisybė ar apšmeižtųjų ar šmei
žiko.

P. S. Jei iš buvusių para
pijom] ant to susirinkimo du 
trečdaliu pripažins, jog šitie 
visi užmetimai yra teisingi ir 
prisius savo liudijimus su 
vardais ir pavardėmis bei ant
rašais “Darbininko” redakci
jai tai p. Teisybę Mylintis, tu
rės atiduoti Tautos Fondui 
$500. po $100 už kiekvieną

Jaunimo Darželis
SIDABRINIS UPELIS 

arba
AMŽINOJI PAKLUSNYBĖ.

(Kaip ir padavimas.)
Ten toli, labai toli, kalnuo

toje šalyje, srioveno Sidabri
nis Upelis, nusišypsodamas ir 
žaizdamas saulės spinduliais, o 
tuo savo žaidimu ir gan smar
kiu sriovenimu vertė dugno 
akmenėlius. Be to jis maloniai 
murmėjo tai voverei, tai zui
kiui, bėgantiems šalia.

- - Kodėl taip skubiniesi ’— 
užklausė zuikis.—Sustok va
landėlę ir pažaisk su mumis.

— Aš negaliu sustoti,—tarė 
Sidūbrinis Upelis.—Buvau il
gą laiką svetur; turiu skubin
ti es namole.

— Tu negali mūsų apvilti,— 
tarė voverė.—Ne namole, bet 
svetur taip smarkiai srioveni, 
kaip tik išgali. Šį-rytą ma
čiau tave išeinant iš ledinių 
namų kalnuose.

— Taip, šį-rytą aš išėjau iš 
ledinių namų kalnuose,—prisi
pažino Sidabrinis Upelis.—Bet 
tikrieji mano namai yra tai 
platus, milžiniškas ir gilus 
vandenynas. Ten bangos ir vil
nys siaučia sail Kuosos, o didie
ji laivai skrieja per baltus jų 
sparnus ir be perstojimo plau
kia sau prieš jas. Visokių gro
žės įvairumų negalima nepa
stebėti iš mano namų. Ir jie 
visi turi vėl atgal, grįžti.

-— Jeigu tavo namai gražu
mo pilni, tai kodėl tu iš jų pa
bėgai?—užklausė zuikis.

— Tai perilgas pasakojimas, 
— tarė Sidabrinis Upelis. — 
Bet-gi trumpai apsakysiu. Štai

atsakymą. Taip nurodė pats 
Teisybę Mylintis.

Katalikai neapsileiskit.
■ Nevytis.

kaip buvo. Vieną gražią die
ną saulės spinduliai paviliojo 
mane su jais iškilti į debesų 
augštybes. Paskui pietų vėjai 
nuųcšė mane į svetimas šalis 
per ežerus ir upes tiesiog į kal
nus Tada šiaurių vėjai paga
vę mane permainė į ledinius 
stulpus. Vakar-gi saulės spin
duliai, suradę mane, paliuosa- 
vo. Tai-gi, sudiev, mieli ma
no draugučiai, turiu skūbinties 
namole.

Taręs tai, gan smarkiai srio
veno iki kalno, ‘kurs stačiai 
puolė žemyn. Kuomet Sidab
rinis Upelis pasiekė kalno apa
čią, tuomet srioveno lyguma 
po medžių šešėliais. Puikios 
šakų girlandos jam lingavo, o 
lendrės maudėsi tyrame jo 
vandenyje. Ir kviesdamas prie 
savęs briedžius ir paukščius, 
jis niūniavo:—Ateikite ir atsi- 
gerkite visi, kurie trokštate.

Didelis rąstas įpuolė į Sidab
rinį Upelį ir norėjo jį sustab
dyti, bet jis nepersigando ir to
lyn srioveno savo keliu, džiau
gdamasis ir niūniuodamas:— 
Turiu skubėti, turiu skubėti.

Pasitaikė, kad didi uola 
nuo kalno viršūnės nusirito ir 
tarė:

— Nebegalėsi toliau srio- 
venti.

Bet Sidabrinis Upelis pada
rė sau vagą aplinkui uolą, ne
nustojančiai niūniuodamas: — 
Turiu skubėti, turiu skubėti.

Sriovenant jam pakalnėje 
buvo sodnas ir graži pieva. Si- 
dabrinis-gi Upelis vingiavo 
per aukso smėlį. Ir žaidė ak
menėliais, linksinindamasis 
saulės spinduliuose ir nuolat 
niūniuodamas:—Namai, name
liai vandenyne!

Vieną šiltą vasaros dieną se
nelis, sulinkęs nuo senatvės,

keliavo pro-šalį. Jis tai nu
girdo niuniujantį Upelį ir kvie
čiantį:—Ateikite ir atsigerkite 
visi, kurie trokštate.

Senelis sustojo. Atsigėrė šal
to vandenėlio. Vėliau ątsisė- 
do ant kriaušės po . drebulių 
šakomis, kurios klausėsi Si
dabrinio Upelio niūniavimo:

— Namai, namuliai„ vande
nyne! Turiu skubėti.

— Mielasis Upeli,—tarė se
nelis, prisilaikydamas lazdele. 
— Aš taip-gi turiu skubėti į 
namelius. Esu labai nuvargęs, 
bet-gi mano vaikučiai manęs 
reikalauja. Pats esi dar jau
nas ir tvirtas, tad, Sidabrinis 
Upeli, prigelbė mane.

— Maloniai tau prigelbėsiu, 
kuo galėsiu,—tarė Sidabrinis 
Upelis.—Pavelyk tik, kad at
silsėčiau toje pievutėje, o pats 
sau pastatydink čia malūną ir 
aš noriai suksiu jo girnas ir 
prigelbėsiu tau malti miltus 
duonai tavo vaikučiams.

Ir Sidabrinis Upelis išsiliejo 
sau po pieviį ir netrukus pasi
darė prūdas.

Didieji debesys plaukdami 
padangyje, kuomet į jį pažiū
rėjo, tai pamatė gyvus savo 
paveikslus.

Vandens lelijos išaugo ir iš
davė malonų kvepėjimą.

O atvira visų aukso širdis 
dėkojo Sidabriniam Upeliui už 
geradėjystes.

Mažieji gi vaikai žaidė ir la
vinosi plaukinėti krištoliniame 
tvenkinio vandenyje.

Kuomet malūnas tapo už
baigtas, tai Sidabrinis Upelis 
šukė jo girnas. Jis ir dabar te- 
besuka ir tebemala duoną vai
kučiams Brookvill’yje. Ir vėl 
jis bėga, trokšdamasis ir sten
gdamasis vis susilieti su dide
le upe ir dasigauti pas didį, 
milžinišką ir gilų vandenyną 
ir vis neliaujančiai niūniuoda
mas:

— Namai, namuliai vande
nyne! Turiu skubėti, turiu 
skubėti.

Sulietuvino A. .Matutis.
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BAŽNYTINĖJE SALĖJE,
W. FIFTII STR., SO. BOSTON, MASS.

Montello L. Vyčių 1 kp. artistai perstatys 
gražų veikalą 

‘Aubra (įSicbruįc’

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Taip-gi bu sdaug įvairių pamarginimų, kuriuo, 

išpildys svečiai ir vietinės L. Vyčių 17 kuopos ar 
tistai.

Bus orkestrą p. J. Strakausko vedama, dekle
macijų, dainų ir tt.

Dainuos gabiausi golistai: p-lės St. Motiejūnai
tė, Al Narinkevičiutė; pp. J. Varaitis ir Petras Rū
ta.

Jeigu dar naktis nevarys į namus, tai Vietinės 
L. Vyčių 17 kuopos artistai pastatvs komišką veika
lą:

“GUDRUS KVAILYS.”
Programas to vakaro bus taip įvairus ir links

mas, kad neatsilankiusieji gailėsis visą savo amželį.
Ypatingai kas, kad išpildymui programo atva

žiuos gabūs artistai-lošėjai net iš Montello, Mass.
Kviečiame visus koskaitlingiausia susirinkti. 
Įžanga 50c., 35c., 25c., ir lįie.

Rengėjai.
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Vietinės žinios
Lietuvių Rakandų Krautu

vės paaukota misinginė lova 
parapijos fėruose išleista ant 
lioterijos davė gryno pelno pa
rapijai $41.25. Viso už lovų 
inėjo $45.00. . Iškaščių buvo 
$3.75.

Tarihme nuoširdų ačiū pane
lėms Mare, ir Zuz. Žukauskai- 
tėms, Vai. Varžinskaitei ir 0- 
nai Meškauskaitei nž gražų 
pasidarbavimų lovos išleidime 
ant lioterijos.

Lovų laimėjo Andriejus Zim- 
nickas su tikietu num. 20.

> St. Noreika.

READWILLE, MASS.

Ištiko nelaimė.

Sausio 31 d. vienas darbinin
kas iš So. Bostono® Kazys Su 
bačius, kuris dirbo prie malia- 
vojimo tavorinių karų nupuolė 
žemyn nuo stogo ant akmeni
nių grindų ir sunkiai susižei
dė. Likosi nugabentas į ligon- 
butį.

Darbininkas.

* b
I lJAttrflN INKAIS

Draugysts D. Liet. Kunigai
kščio Keistučio narių domai. 
Malonūs draugai tėmykit or
ganų "Darbininkų,” kas bus 
pranešama apie draugijos vei
kimų, o taip-gi komisijos ant- 

’ rašus.
St. Noreika.

CAMBRIDGE, MASS.
Sausio 30 d. p. P. Lnžecko 

name atsibuvo L. Vyčių 18 kp. 
susirinkimas. Į susirinkimų 
atsilankė nemažai narių. P-as 
Z. Tamošiūnas, buvusis pirm., 
pavesdamas pirmininkystę p. 
V. Dzedulioniui, paaiškino, 
kad jis, Z. T., pirmininkauda
mas 1917 metais, stengėsi, kad 
Vyčiai pasielgtų visur ir visa
dos padoriai ir nesuterštų gar
bingo Vyčių vardo ir jeigu ta
me dalyke veikdamas, sakė p. 
Tamošiūnas, kam nusidėjau, 
meldžiu atleisti. Vyčių 18 kp. 
yra dėkinga p. Z. T. už jo pa
sidarbavimų vyčiams, tik per 
jo storonę liko atgaivinta 18 
kp.

Buvo išduotas raportas teat
ro komisijos. Pasirodė, kad jau 
aktoriai savo roles moka ir ga
lėtų lošti, tiktai yra kliūtis, 
negali gauti tinkamos svetai
nės, o į bažnytinę Vyčių ir ki
tų draugijų vis dar neįleidžia
ma. Taip-gi buvo pakeltas 
per p. Z. Tamošiūnų organo 
"Vyčio” spaustuvės klausi
mas. ' Susirinkusieji pritarė ir 
sumokėjo po $1.00, viso apie 
20 dol. Kurie nebuvo ant rųi- 
tingo, malonėkite priduoti sa
vo aukų tam prakilniam dar
bui, organo "Vyčio” spaustu
vės intaisymui. Vardus ir kiek 
tikrai pinigų 18 kp. sumokės 
pranešiu kitų sykį.

Dar reikia pažymėti, kad 
Cambridge katalikiškas jauni
mas nugalėdamas veikti na- 
mieje iš priežasties daromų 
kliūčių, gelbsti apielinkių ko
lonijų katalikų veikimų: So. 
Bostono, Brightonę pareng
tuose vakaruose dalyvauja. 
Net į Norwoodių 3 d. vasario 
Vyčių choras nutarė važiuoti. 
Garbė katalixiškam jaunimui, 
kad kliūtys nesulaiko nuo pra
kilnių darbų.

Kp. Korespondentas.

NEW YORK, CITY.,
"Darb.” No. 9 (341) sausio 

22 d. tilpo korespondencija iš 
N. Y., kurioj koresp. užsipuo
la ant 12 Vyčių kp. Yra tai 
didis be galo iškraipymas fak
tų. Laike rinkimo valdybos 
nekuriu kalbos buvo nemanda
giai pertrauktos nešauktais 
pastebėjimais nekuriu narių, 
(anot koresp. tai niekšystė). 
Bet kur ir kokis susirinkimas 
gali jų visiškai išvengti! Ži
noma yra lengviaus matyt 
krislelį kito akyse, negu kų 
daug didesnio savo akyse. 
Mūsų geras puses sunku neku- 
riems matyt, bet kad jų yra, 
ir tai dar nemažai, tai gali 
liudyt N. Y. ir N. J. Vyčių Ap
skritys, Kadangi nesigiriam 
apie tai per kiekvienų numerį 
laikraščio, tai nėra ženklas, 
kad "saldžiai miegam” tautos 
veikime; o dar labiaus tai 
ne ženklas, kad laike susirin
kimų įvyksta "niekšystės.”

N. Y. 12 kp. L. Vyčių 
Raštininkė.

CAMP DEVENS, MASS.
Tariam širdingų ačių už 

knygas p. T. P. Križanauskui, 
102 CentFe St., Shenandoali, 
Pa.

Gavom vertės $5.00 ir visos 
puikos knygos, viso karei
viams patinka.

Taip-pat tariu širdingų a- 
čiū p. J. Kairiui 65 J. St., So. 
Boston, Mass., už $3.00 vertės 
knygų.

Dabar meldžiu visų karei
vių ateiti į susirinkimų, kuris 
aus 9 d. vasario No. 2 Knights 
of Columbus 6:80 vakare ir 
malonėkit atnešti knygas ku
rias perskaitėt, ir pasiimti 
naujų. .

Jaunas Kareivis.

CHICAGO, ILL
Gražus vakaras.

L. Vyčių Chicagos Apskričio 
choras, nutarė statyti • antru 
kartu Kantatų ‘ ‘ Broliai. ” Bet 
dabar bus perstatyta operos 
formoje daug gražiau negu pir
mu kartu. Rengiamas koncer
tas bus vas. 10 d. School Hali.

J. Vilimas

fiv. Petro parapijos Choro 
repeticijų šių savaitę nebus. 
Choristai meldžiami palaukti 
patogesnio laiko, nes dabar 
pobažnytinėje svetainėje dėl 
svarbių priežasčių repeticijų 
negalime laikyti. Kitų savai
tę vėl viskas eis po senovei.

WATERBURY, CONN.
Brass Goods Coijporation lie

tuviai darbininkai—D. Never- 
dauskas, V. Ramažauskas, A. 
Vitas ir J. Vitas—sudėjo $4 ir 
pridavė vietos T. Fondo sky
riui.

t

CHESTER, PA.
Sausio 27 d. LDS. 19 kuopa- 

turėjo susirinkimų. Paaukojo 
$3 kareivių reikalams.

Kp. Rašt.

PIRMAS NEPAPRASTAS, PUIKUS

TEATRAS
Rengia 

JAUNŲJŲ CHORAS 
x Švento Pranciškaus parapijos 

Subatoj, 9 d. Vasario-February 1918,
7 vai. vakare.

LENKŲ 8V. MYKOLO SVETAINĖJE,
11 HARWARD STR., LA5VRENCE, MASS.

Minėtas Jaunųjų Choras, po vadovyste p. Anta
no Grigoraičio vietinio vargonininko, suloš labai 
puikų ir neapsakomai užimantį 2-jų veiksmų vaizde
lį su dainomis, po vardu:

^'LINKSMOS DIENOS.”
Todėl, galima tikrinti bus visi Laivrence ir a- 

pielinkės lietuviai pilnai užganėdinti.
Ypatingai tėvai ir motinos ir šiaip senesni, o ir 

visa lietuvių jaunuomenė, turi atsilankyti į šį per
statymų ir prisižiūrėti kų jauni aktoriai, tie mūsų 
Tautos būsiantieji šulai, gali nuveikti.

Šv. Cecilijos choras taip-gi prisidės prie šio va
karo programo savo dainomis.

ĮŽANGA: 50c„ 35c. ir 25e.
Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS. 

NEPAMIRŠKIT! programas prasidės 7 vaL vak.

fč

RUMFORD, ME.
Čionykščiai socijalistai džiau

giasi, kad keletas narių atsi
metė iš L. Vyčių ir pristojo 
prie jų. Vyčiai iš to nieko ne- 
tlaro, nes mūsų organizacijoj 
tokiems, kurie tiki, kad bež
džionė yra jų močiutė, ne vie
ta.

Socijalistas.

ATHOL, MASS.
Atsibeldė čion iš kur tai lai

svamanių laikraščių platinto
jas. Vietos laisvamaniai gėdi
josi jam pravadninkauti, tai 
atsirado šiaudinis katalikas, 
kurs vadžiojo po katalikiškas 
stubas. Ir tas katalikas yra 
parapijos komitetninkas. Tai 
sarmata jam.

Sudabriškių Jonas.

CHICAGO, ILL
(North Side)

LDS. 20 kuopos susirinki
mas įvyks vasario 10 d. tuo
jaus po pamaldų. Visi nariai 
privalo ateiti ir užsimokėti, 
nes neužsimokėjusieji pilnai 
negaus Kalendoriaus. Atsives
kite naujų narių. Netoli jau 
kovo 4 d. reikės rengties prie 
Tautos Šventės.

Kp. rašt.

RUMFORD, ME.
A. L. R. K. Moterų Sąjun

gos jaunutė kuopa gerai dar
buojasi. Sausio 26 d. šv. Rbko 
salėj vaidino veikalų "Gudrus 
Kvailys” ir monologų "Sveti
moterystė.” Buvo dar dainų 
ir deklemacijų. Viskas išėjo 
gerai. Ypač smagu buvo kad 
būrelis čia augusių mergelių 
padainavo. Žmonių buvo pil
na salė. Gryno pelno liko $20. 
Ant rytojaus tas pat veikalas 
buvo atkartotas. Žmonių tiek 
buvo, kad, vos tilpo salėj.

eRikia pastebėti, jog socija
listai pametę visų gėdų trukdė 
vakaro rengimų ir salėj lermų 
kėlė. Jų socijalistų kiaulišku- 
mui nėra galo. Koresp.

RACINE, WIS.
Sausio 26 d. Šv. P. Ražanca- 

vos pašalpinė Moterų dr-ja bu
vo surengus kaukių balių. Bu
vo viskas gerai, 
liko nemažai. ,

Sausio 27 d.
Fondo skyriaus 
Nutarta Užgavėnių vakare su
rengti pramogų. T. Fondo sky
rius turi apie 100 narių.

Socijalistai ir liberalai ne tik 
kad pats nieko neveikia, bet 
katalikais trukdo ir jų gerų 
darbų niekina. J. U.

dailiai, pelno

buvo Tautos 
susirinkimas.

i

I DAILĖS TEATRAS I
Rengiamas\

Worcesterio Lietuvos Vyčių Teatralio Skyriaus. 
Pirmadienyje 11 d. Vasario-February 1918,

Parapijos Svetainėje
WAVERLY STREET, WORCESTER, MASS. 

Bus sulošta puikus, gražios idėjos, iš lietuvių 
. ' gyvenimo veikalas: 

“UNDINE”
4 veiksmų drama, parašyta K. Puidos.

Pritaikintos tam tikros scenerijos, butofolija
ir muzika!!!

Visiems, ypač gražių lietuvių veikalų mylėto
jams, būtinai reikia matyti tų dramų! \ 

Užkviečia Worcesterio L. Vyčių
Teatralis Skyrius.

PRADŽIA lygiai 8 vai. vakare.

Nuo senai laukiami

PATERSON, N. J.
Nors mūsų veikėjai nesnau

džia, daug kų nuveikia, rengia 
įvairius vakarus, prakalbas, 
pramogas rengia, vienok apie 
tai retai yra rašoma.

Keletas mėnesių atgal tapo 
čia sutvertas katalikiškos vi
suomenės knygynėlis ir vėliaus 
nutarė pavesti tų knygynų Vy
čių globai. Didelę pagelbų iš 
pradžių padarė buvusis klebo
nas kun. Švagždys aukauda
mas daug knygučių įvairaus 
turinio. Tikimės neužilgo su
laukti formališko atidarymo to 
knygyno.

Sausio 26, vietiniai Vyčiai 
parengė vakarėlį dėl parapijos 
naudos, parapijinėj svetainėj. 
Sulošė jie veikalėlį "Dėdė At
važiavo.” Žmonių buvo pilna 
svetainė. Geriausia atlošė p. 
B. Obelevičius—Dėdės rolę, p- 
lė M. Faltynaičiutė—Garmie- 
nienės; Ig. Kulakauskas daug 
prijuokino publikų atlikdamas 
Jurgio Spurgio rolę.

Publika labai užganėdinta ir 
buvo girdėti nuo kelių, kodėl 
tas jaunimas taukiaus negali 
palinksminti mus panašiais va
karais!

Tiesa, beveik užmiršau, kad 
Baltruvienė iš Mahanoy City, 
Pa. pasakė tekį monologų, kaip 
dar Patersone nebuvo girdėta. 
Publika pasijuokė iki sočiai. 
•Baltruvienė monologe buvo ne 
kas kitas, kaip tik p. Nevulis 
iš Newark’o.

Girdėt, kad Vyčiai prieš už
gavėnes žada parengti koncer
tų. Prie to prisidės mūsų mu- 
zikališkos spėkos.

Apolionija.

f

BRIGHTON, MASS.
Mėnesinis susirinkimas pa- 

šelpinės dr-jos Vyrų ir Mote
rų po vardu šv. Vincento bus 
vasario 8 d. lietuvių svetainė
je 22 Lincoln st., Brighton, 
Mass. prasidės 7:30 vai. vaka
re. Taigi gerbiamieji nariai 
ir narės prašome atsilankyti 
ant viršminėto suęirinkimo, 
nes turėsime apsvarstyti svar
bius reikalus.

Širdingai kviečia
Valdyba.

IlSIMON F. PAUKTIS č
i į Attornep-at-law į!,
[LIETUVIS ADVOKATAS $

■ i Pabaigęs mokslą Pensilvanijos -ij 
, • tiniveriatete. it
i!
i!
i!

ijį 
univeristete.

Ulsilma varymu provų visuose U 
teismuose. [j!

922 Land Tltle Bulldlng, S 
Broad & Cbestnut St. Zį 

BZLL PHORE: jįj
Offlso — Spruce 2290. jS 
Namą — Tioga 4442 J. Jt 

1212 W. ERIE AVĖ.
PHILADELPHIA, PA. W

Tel. So. Boetoa 270 ,
DR. JOHN MžcDONNELL, N. D. i

Gėlimą sasUaUeti Ir UstevissM. 1 
Ofiio valandos:

Ryt ds iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TĖMYKITE!
Reikalinga vyrų Ir mer

ginų mokintles barberlo 
amato. Darbų gausi vi
sados. Klausk lnformaci 
hj:

J. ŠMULKŽTIS,
Globė Barber Sohool

489 — 3rd Atmue, Pittsburgh| Po.

Paieškau savo giminės tetos Ur
šulės Turauskienės. Po pirmuoju 
vyru Aukštikalnienė; jam mirus 
apsivedė su Turausku. Seniau 
gyveno Mahanoy City, Pa. o da
bar nežinau kur. Paeina Vabal
ninku parapijos, Smilgiškių vien
sėdžio. Jeigu kas žinotų ar jį pa
ti prašau atsišaukti šiuo adresu:

Paulina Puščiuvienė,
34 Pane St., Athol, Mass.

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ.

ateik ir nusitrauk pusę tuzino 
kabinot ir gausi vieną dideli ar- 
tlsttSkal padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. tnd St., PhiladelpMa, Pa.

L. D. KALENDORIUS 

DYKAI.
Jeigu nori gauti Lietuvių 

Darbininkų Kalendorių 1918 
m. dykai, tai nieko nelaukda
mas siųsk $3.00 už prenumera
tų "Darbininko” ir gausi tų 
didelę dovanų dykai.

Jeigu jau esate skaitytoju 
"Darbininko,” tai užrašyk ki
tam ir gausi tų dovanų dykai.

Geriausia vieta pirkimui pas 
' K. K. ŽEMAITĮ.

AS užlaikau puikią krautuvę aukai- 
nią ir paauksuotą daiktą, kaip tai: 
laikrodžlą, lalkrodSllą, žiedą vyrlttų 
moterišką ir Sllublnią. Talp-gi daugy
bę kitą tavorą delaaantlnią žiedą ir tu 
Kas pas mane perka, tai vsuomet bū
na pilnai užganėdintas. Savo tavorą.- 
ir darbą aS visuomet gvarantuoju. 
Taisau laikrodžius,, dideUua ir mažne- 
laikrodėlius ir jewelry.

K. I. tBMAITIB,
677 N. Jfain Str. Montetto, Mate.

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI MAŽUS! Jų išdirba 
Mentholatmn Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidų mosčia per kelia 
vakarus, o padarys veidų TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji juos
tis išima pietums raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašaliną viso
kius spuogus .nuo. veido,..Pinigus' 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass.

_________ •’ •... '• ‘

TEL. 8ACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiųoadyno* V-do rleokiaa Ilgu
1-8 P. M. 7-9 P.M, Priskiria Akinio*.

419 Boylston St Boston, Mass.

PIRM0 KLESOS

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

naujų išra imu.
Visa darbą gyarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Bmdway,S». Boston,Man.

PM1K DOBGBK0TER ST.

VatemlM Nedllfomli
nno 9 vaJ. ryte nuo 10 vnl. ryte
Iki 8 ▼*). vakar*. iki 4 va), vakare.

O-

t

Bell. 'one, Dickinaon 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt., Philadelphia, Pa. 
Phvsician and Snrgeon (lietuvis g v d v - 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 

. Universitetą) Gydo visokias lig w . 
Iru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. |
Ofiso Valandos; 9 II rito. 2 4 po piet 7-9 | 
vakaro. Nedellomis: 9-H rito 1-4popiet, i

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi 

minės ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimų į "Darbininkų.” 

Už vienų sykį 50c.
du 
tris

Už paieškojimai pinigus 
siųskite iš kalno.

"DARBININKAS.”
242 W Broadwav, 

80 BOSTON, MASS.

t*

v t
>' 75c. 
” $1.00

I
Dr. PmI J. Jakmauh I 

(Jakimavičius) / I 
Prienlmo Ttiteodec: ■

Nuo! iki 8 pųylųt. Noo 9B 
1509 C r r. G f T. SO. BOSTON B

Tai 502 8. B, B

SERGANTI 
VYRAI IR MOTERIS 

EIKITE PAS MANE!

*
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TYTOJŲ “DARBININKUI.”

F E R A I IEŠKAU VIETOS VARGONI
NINKO. Antrašų sužinoti "Dar
bininko” Redakcijoj.

Rengia
$V. TREJYBĖS LIETUVIŲ PARAPIJA, 

Prasidės sausio 31 ir tęsis vasario 1, 2, 7, 8 ir 9 dd.
Bus 

BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, 
41 Capitol Avenue, Hartford, Conn.

Įžangos tikietai ant visų šešių vakarų 50c. ir 
vi tą patį tikietą bus leidžiama išlaimėjimas auksų 
$5 00 ir Įritąs daiktas. Atskirai tikietai kiekvienam 
vakarui 15c.

Pradžia 7 vai. vakare ir tęsis iki vėlumos nakties. 
Subatomis bus ir po pietų nuo 2-ros vai.

Tai-gi broliai ir sesutės iš Hartfordo ir apielin- 
kės kviečiame visus prisidėti ir ateiti ant šių forų. 
Kviečiame be skirtumo senus, jaunus ir mažus. Už- 
tikrinam, kad visi užsiganėdinsite.

Programas susidės iš įvairių-įvairiausių dalių: 
bus mono.ogų, dialogų, dekleinacijų, ža:s ų, muzika 
ir prie to prisidės šv. Cecilijos Bažnytinis Choras 
po vadovyste varg. Kamantausko. Visokių valgių 
ir gėrimų: šalto lemonado, karšto čiokolado, saldaus 
skystime.io. O iš valgių šaldytos grietinės, su.tižių 
pyragaičių, džiovintų grūzdžinkų, saldžių apelsinų, 
rūgščių obuolių ir lietuviškų kumpių.

Draugijoms vakarai paskirta šiaip: Dr-ja šv. 
Jono Evangelisto 31 sausio, SLRKA. 89 kuopa — 1 
d. vasario, šv. F. zbietos — 2 vasario, L. Vvči;—7 d. 
vasario, LDS. 6 kp. ir Pi m. Blaiv. G kp. 8 d. vasa
rio. ALRK. Mot. Sų-gos 17 kp. 9 vasario,ir jan t;j 
dieną'užbaigsime forus. Atvažiavusiems iš toliaus 
bus gera proga ateiti sukatomis po pietų.

Kviečia FĖRŲ KOMISIJA.

i
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Paieškau savo pusbrolio Povilo 
Petukauako Vilniaus gub., Trakų 
pav., Butrimonių valsč. Pirmiaus 
gyveno Somerville, o dabar neži
nau kur. Taip-gi paieškau švoge- 
rio Kaulo Karevičiaus tos pačios 
gub. ir valsč. Girdėjau gyveno 
l'ittsburgk, Pa. Kas apie juos ži 
uote arba jie patįs atsišaukite šiuo 
adresu:

Jurgis Patuktus kas, 
432 Wells St., Scranton,

Sn bent kokia chro Iška, nervų arba Šiaip kokia liga, kori reika
lauja specialisto pa.-irtiavimo.

Pa

Ieškau savo draugių Kons- 
Kazinaitčs ir Onos«♦ i tancijos

S nvaitčs. Kazinaitė paeina iš 
| Daukniunų. kaimo, Krcnčino 
parap,, o Senvaitaitė iš LJžgul- 
hinės , Pabiržės parapijos; abi 
Panevėžio pav., Kauno guli 
Taip-gi ir kitų pažįstamų mel- 

3 tižiu atsišaukti.:
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IEŠKOKITE PAGEL MIS TEN, KUR GALftSlTU JĄ SŪRA8TL 
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873 Was-

Pradė ti? tiesini eiti Sveikatą

Jubb Segzamiuaviuius nieko nekafttoos.

kelta.
Ofiso valan

dos:
9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų.
Vakarais.

6 vai. iki 
8 vai.

Nedaliomis
10 vai? ryte 

iki 2 po piėtų. 
>lK« Jąa flla gydy-

J si tęs. Garu ir užtikrintas ištyrimas (egzuM.) parodys Jums tikrą 
Y fizišką stovi Ir padės Jums atsistoti ant sveikutaa kelio. Tas ISgal- 
♦Jebės Jus nuo kaublą ir kitur negero gydymo. ž

Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriamieji gydymai— J 
medlkallSki Ir ■ elektriški. Naujausi Ir geriausi prietaisai. Viskas Y* 

Jt* kas geriausia sergantiems. V
A O tTTcj L'tMuArtmoJ AR JVS KENČIATE. ♦!«

*|* Nuo silpną nervą, skaudanOIo nugarkaulio. užmlrSimo, nenot- 
malto Alrdlen touAlmo, silpną plandlą, apanudlMo. sunkaus Jauti- 4% 
mo, Kalvos skaudėjimo, svaigulio, nieaiAkHUH Mntymo, allpuumo 

e*esąnarlą. ulcerio, žaizdą, katan>. užkimimo gerklėa. nuo skaus- j 
Amų viduriuose arba nugaroj, geiJėa skaudėjimo, apvilktą liežuvi, 

konstlpaclja, reumatizmo skausmt urba apnugą? Alą ir daug kitą V 
I t Ilgą, nuo kurią mainai pirmas p. -sergėjimas, nustoti sveikatą ir «£« 

[virtum# ant visado*.
♦|* AA gydžiau vyrus Ir moteris per daug metą. Vienas atallanky- 

mas phs msne užganėdins Jus Ir apie mano gabumus persitikrinsite, ^ 
11 illilti atsakan- «ž»ku<1 e* pasiekiu tiek gerą pasekmių Į trumpą talką gydy- J* 

Ąmn. AA gydau tik tikrą prleiastj Ilgos ir silpniiiiial pranyks. Atsl- V 
minkite, kad pasitarimas yra absoIlutlAkai veltui. 4*

. . . Į Ateikite pas mane tuojaus. jeigu Jums reiktu gydytis, ūtvtl- eį
Ahiihtii^ kimus ilgos yra pavojinga. Nei viens ilga ne stovi Ilgai be veikimo. *|i

| Dr J. H. KENEALY |
X N 673 WASHINGTON ST. Y

Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass. Y

Ona Nakčeraitė,
15 Latvrenee St., Hartford, Ct.

IEŠKAU VIETOS.
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PRISIDĖKITE PRIE SU- 
RADIMO 5000 NAUJU SKAI- *? 

M--------- '-------- ee **
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