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Organas Am^ Lietuvių Rymo-ka

dovanos

visų nepasisekimų

Buvo pasieksinimas ant Is-
Ties Gra

no mašinistas patesnijo daik
tus ant kelio ir juos prašalino. 
Laimingai paskui pravažiavo 
prekinis, o paskui jį ir kara
liškas traukiniai. Du įtartu 
žmogų suareštuota.

NEPAKANKA $2.
Suvienytų Valstijų senate 

buvo svarstoma, kad 'reikia 
pakelti algas darbininkų dir
bančių prie valdiškų botaniškų 
sodnų. Tai senatorius Com- 
mins pasakė, jog nežmoniška 
reikalauti, kad darbininkas 
dirbtų po $2 dienoje. Sakė, 
jog valdžia verčiau tesumažina 
iškaščius statyme karinių lai
vų, o tegu darbininkai esti 
žmoniškai apmokami.

kainuoja 2 rubliai 
• jos tevaba pirktis du 
vaitėje.

Coopers’

Philadelphia, Pa. — Penn- 
sylvanijos valstijoj pereitais 
metais iš sužeistųjų dirbtuvėse 
keturios penktadalės daug maž 
per dvi savaiti pasveiko ir grį
žo darban. Kiti ilgiau sirg
davo arba mirdavo.

Visi arkliai ir vežimai buvo 
vokiečių rekvizuoti pačioj užė
mimo pradžioj. Automobiliai

Lenkus viliojo prie savęs priža
dėdami neprigulmybę. Bet lie
tuviams ir-gi buvo prižadėta 
autonomija. Tai galų gale bu
vo iškilę tarp lenkų ir lietuvių 
tokie aštrūs ginčai, jog tas vos 
nepriėjo prie kraujo pralieji
mo.

STREIKUOJA NUO 
VALGIO.

ŽUVO 550 ŽMONIŲ.
Malajaus archipelage saloj 

Bali laike žemės drebėjimo žu
vo 550 žmonių. Pirmesni pra
nešimai skelbė, jog ten žuvę 
tik 250.

New York. — Moteris Ethel 
Byrne tapo nuteista atsėdėti 
20 dienų kalėjime už agitacijų 
už gimdymo kontroliavimų. Ji 
tapo uždaryta kalėjiman sau
sio 22 d. Ir nuo tos dienos ji 
sustreikavo — nieko nevalgo* 
Tai paskui po prievarta pradė
ta jų valgydyti.

Tai ligšiol ji gerai laikosi— 
streikuoja, bet pavalgydinta 
varu nesilpsta perdaug.

, ^Daxdarbininkų kongresas 
išreiškė pageidavimų, kad val
džia suimtų visus įgabenamus 
valgomus produktus ir pagal 
nustatytas kainas pardavinėtų, 
taip-gi kontroliuotų ir namie 
gaminamus valgymo produk
tus.

MesS 
svaras i) 
kartu s;

Pasak tų žydų tai tautų klau
simas Vilniuje labai aštrus 
Pusė gyventojų žydai. Bet panijos karaliaus, 
lietuvių gaivalas esųs stiprus. nada ant geležinkelio kuriuo 
Iš pat užėmimo Vilniaus vo-1 turėjo važiuoti karališkas trau- 
kiečiai siundė lenkus ir lietu- kinis, buvo padėta gramezdų. 
vius vienus prieš kitus. Vokie- Bet prieš karaliaus traukinį va-

Cleveland, O. — Standard 
Oil Refinery boilerių dirbėjai 
buvo sustreikavę. Streikavo 
nuo lapkričio 11 d. Reikala
vo įvedimo 8 valandų darbo 
dienos ir 10 nuoš. pakėlimo al
gos. Streikavo 280 meistrų ir 
tik keturi pasirodė neištiki
mais. Dabar tie meistrai gaus 
po 50c. valandoje ir taip-gi iš
sikovojo 8 vai. darbo dienų.

PLENUOJA DIDĮ KANALĄ.
Vokietijoj jau pienuoja su

jungti kanalu Reinu ir Dunojų, 
ūmai tuomi užsiimsianti Bava
rijos valdžia

Darbas busiąs pradėtas tuoj 
po karės. Užims 8 metus. 
Kaštuos $150.000.000.

Kanalas bus tokio didumo, 
jog juo galės plaukioti laivai 
1.200 tonų įtalpos.

Tu, kurs netari namę, te
gu neplėšia namų kitų, bet te
gu jis stropiai darbuojasi ir pa
sistato sau, tekino būdu jis 
pavyzdžiu užtikrins saugumų 
savo namų, kuomet juos pa
sistatys. ' ■_

Išmetė socijalistus.
Labor Party Pildomojo j Ta

ryboj buvo keturi socijalistai. 
Dabar buvo leistas apskelbimui 
ar neišmesti socijalistus iš Pil
domosios Tarybos, nes Labor 
Partijoj socijalistų frakcija 
maža, o Pildomojoj Taryboj 
turėjo nulemenčią didžiumų at
stovybės.

Todėl tasai suvažiavimas pri
pažino, jog reikia apsivalyti 
nuo socijalistų ir nubalsuoti, 
jog Pildomojoj Taryboj tebus 
tik vienas socijalistai.

Visur socijalistai smunka.

Bulgarijos a&nbasadorius 
Berline apreiškė, \jog Rusija 
stovi lyg ant ugniakalnio. Sa
ko, jog ten dabar “galimos 
negalimybės.”

Pasak tų ambasadorių fran- 
cūzai ir anglai visaip bandė į- 
judinti rusus. Bandė atgai
vinti Rusijos viešųjų opinijų. 
Anglijos ambasadorius Bucha- 
nan Petrograde'? pasakė daug 
prakalbų, aiškino, kaip tal
kininkai gali laimėti karę, kaip 
vokiečiai bus susmjišti. Amba
sadorius norėjo Alsams įkvėp
ti pasitikėjimų slvimi irtikė-

“ Žvirblis,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Vokiečiai iš to džiaugėsi ir 
sakė: “Tai mūsų darbas.”

Po tų
Anglija užsidėjo* liūto skūrą, ir, 
nuduodama pergalėtojų, pa
siuntė prez. Wilsonui atsaky
mą su dideliais ręikalavimais, 
kad nors kiek palaikyti Rusi
jos ūpų.

Tatai matome, jog šiaurės 
meškinas, gavęs didžius smū
gius, neteko apetito kariauti.

kandus — stalus, kėdės, lo
vas,. pianus — išgabeno Vo
kietijon. Rakandų krautuvės 
ir-gi buvo ištuštintos. Iš li
kusių gyventojų po išreikalavi- 
mo po lovą su pataline, mažai 
tebuvo atiminėjama. Buvo at- į 
imti tik variniai indai ir daik- i 
tai. Visa oda taip-gi surėk- į 
vizuota. Kaikurie bažnyčių Į 
papuošalai paimti.

i
Pereitą vasarą Vilniaus gy

ventojai turėjo užmokėti 2.000.- 
000 markių kontribucijos.

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

Reikalaudami siųskite šiuo 
antrašu:

“Žvirblis”
242 W. Broadvay,

So. Boston, Mass.

Remia prez. Wilsono suma
nymų.

Jau pereitame “Darbinin
ko” numeryje buvo minėta, jog 
Anglijos Labor Party Mūnches- 
terio mieste turi suvažiavimų 
ir jog tas suvažiavimas nubal
savo prieš užvedimų dabar tai
kos derybų.

Paskui tas suvažiavimas vie
nu balsu priėmė rezoliucijų, 
kurioje reikalauja, kad busian- 
čioj taikos konferencijoj visi 
delegatai remtų prez. Wilsono 
sumanymą įsteigti po karės 
tarptautinę lygų užlaikymui 
taikos.

Visas pasaulis pasibaisėjo 
Titanico nuskendimu, o Mc- 
Cambell, Ohio valstijos univer
siteto medicinos skyriaus de
kanas, aprokavo, jog Suvie
nytose Valstijose kasdien nuo 
džiovos miršta tiek, kiek su Ti
tam cu žuvo, būtent 1.700 
žmonės. O tų džiovininkų 
80 nuoš. galima esu išgydyti, 
jei jie laiku pasiduotų gydyk
lom

Pasak to mokslavyrio Ohio 
valstijoj žmonių miršta 65.000, 
o' iš jų 28.000 miršta be laiko.

PAKELĖ ALGAS
Rochester, N. Y.

Union No. 24 atnaujino kon
traktų. Išsiderėjo, kad jų al
gos būt pakeltos ant 12įc. 
dienoj daugiau. Mašinistams 
dabar bus mokama $21.60 sa
vaitėje, o dailidėms $27.50.

Dirba 8 vai. dienoje.
- San Francisco. — Coopers’ 

unija išsikovojo 8 valandų dar
bo dieną visame mieste.

KARDAS PRIVERS 
TAIKINTIS.

Sausio 27 d. buvo kaizerio 
gimimo diena. Pats kaizeris 
gi buvo karės lauke, o ne Ber
line. Berlino Mokslo Akade
mija buvo jam pasiuntus pas
veikinimą, į kurį kaizeris at
sakė ir tarp kitoko pasakė, jog 
taiką įvykdys vokiečių kardas.

Kaizerį sveikinti buvo suva
žiavę augšti Vokietijos talki - 
ninku diplomatai ir daugelio 
buvo tikima, kad tą dienų tų 
diplomatų kartu su kaizeriu 
bus sutarta apreikšti taikos iš
lygas. Kol kas to nepaskelb
ta. Bet vis laukiama, ypač 
tikisi Washingtono valdžia 
gauti Vokietijos taikos išlygas.

Kiaulinis kainuoja 25 kap. 
Žąsis kainuoja 45 rubliai.

Į New Yorkų iš Vilniaus at
vyko vienas žydas. Jisai Vil
nių apleido lapkričio mėnesį. 
Tai jisai laikraščių reporte
riams pasakojo apie Vilniaus 
gyvenimą. Daug indomių ir 
lietuviams svarbių žinių papa
sakojo.

Kaip tik vokiečiai užėmė 
Vilnių, tai tuoj pradėjo rekvi
zicijas. Pirmiausia rekvizavo 
lovas ir patalines gulėjimui 
kareiviams. Kiekviena šei
myna turėjo duoti lovą su pa
talinėmis — paduškomis, mad- 
rasu, paklodėmis ir kaldromis.

Paskui kiekviena šeimyna 
turėjo apreikšti, kiek maisto 
turi. Buvo tikrinama, jog 
tas daroma tik dėl informaci
jos. Bet po penkių dienų tas 
maistas buvo sukonfiskuotas 
be atlyginimo ir gyventojai 
mai.'to turėjo pirktis.

Duonos svaras iš pradžios 
kainavo 22 kap.. o paskui 32

Kas užsisakys visiems me
tams “Žvirblį” ir prisius pil
ną dolerį, tam “Žvirblis,r 
duos dovanų puikų, 120 pusla
pių:
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

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

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

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

Dovanų laikas nuo sausio 26 
iki balandžio 26.

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu:
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Ar didelis
skirtingumas?
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Delei “Ateitiesn

narsumo

t

tai

biznį draugams ga-

Tenai seselės 
'Anksti rytelį 
Tekant saulelei 
Lanko darželį,

Vėjelis pučia, 
Smiltis nešioja, 
Ir bangos didžios 
Siaučias putoja,

Kaip bangos ūžia, 
Kalnai kilnojas, 
Ir mano mintis 
Tenai lekioja.

Kaip vyšnios žydi,
Šakos plėtojas,
Juose bitelės 
Zirzia lekioja.

Raiba gegutė 
Anksti kukuoja 
Ir karvelėlis 
Augštai lekioja.

Laivelis plaukia, 
Supas, liūliuoja, 
Prieš jūrių bangas 
Kovot nustoja.

*
5c.

Mintys man primen 
Lietuvos šalį,
Tėvų dvarelį, 
Vyšnių sodnelį.

vie- 
taip 
vis-

nas, 
venti ir 
kuomet 
žvaigždutė• • šiai
me-

Eure

Trupiniai.

>3.00
.-.$4.25

Prie jo upelis 
Tykiai sriovena, 

s Ąžuolai augšti
Padanges remia,

gul jau tuose laikuose žmonės savo sujungtu 
protu “viską” žinos, viską apims. Bet mes 
pastatome klausimą, kaip jie galės žinoti, kad 
jie viską žino. Kokiais proto išvadžiojimais 

kad skaitytojai "gali" įsižeisti, jie galės priparodyti, kad jie viską žino. Ra-

ANT JŪRIŲ KRANTO.

Ant kranto jūrių 
Ašen stovėjau, 
Į jų platybes
Liūdnai žiūrėjau,

r jojo kanclerio parai *. Bet 
Mk t ir tai, kad Vokiečių am- 
basadnr.-.v p i'-—---”.- 
reikalavimą ne ;s sa**-'

Ašaros byra
■ Spaudžia krūtinę — 

Kad tik galėčiau 
Pagrįžt tėvynėn.

Angelėlis.

juk visi žino, kad Ptolomėjus žemę buvo in- 
tupdęs į sferų lukštus, — tai buvę proto pasiek
ta ir į tai visi tikėjo. Kopernikas jau pasako, 
kad žemė sukasi apie saulę, o ne saulė apie že
mę. Kopernikas saulę padaro pasaulio centru. 
Tai ir vėl buvo teisybė, išvesta protinėmis 
išvadomis. Bruno vėl pasaulio centrą perke
lia kur ten toli į begalines erdves. Ir vėl visi 
tiki į tai, protiškai persitikrinę, kad tai 
tiesa. Bet kas gi gali užtikrinti, kad ši tei
sybė. ši protinė išvada jau galutina Kas 
užtikrins, kad ateityje neatsiras vėl koks nors

Ten lankos skamba 
Nuo dalgių plieno, 
Sesutės griebia
Į krūvas šieną,

O beržynėlis 
Ūžia ir šlama, 
Jame paukšteliai 
Linksmai čirena.

ams-daimams, kūne su sa- dėl gi nedaleisti, kad ateityje iš tų pačių duo- 
pilnads vilties apdainavi- tųjų protas nepadarys kitokios išvados. Gerai 

lyg kiip ir kokiais ži- ' ‘ 
, 1 nušviečia mums

sunkų mūsų gyvenimo kelią, 
Vargelių die- 

drąsągy- 
jog, “nie- 

žibėjusi toji 
ia mes kadai- 
ir pamyiėjo-

Mūsų lietuviškąją visuomenę, visus lietu
vius griežtai galima padalinti į du skyrių. Vie
na ir tai daug didesnė mūsų lietuvių pusė — 
tai tikintieji žmonės. Jie tiki į Dievą, doroje 
tvarkosi sulig krikščionybės įstatymų ir bekri- 
tiškai atsiduoda Bažnyčiai. Ne daug, rodos, 
tokių, kurie su pilnu protu žino, kas ta krik
ščionybė, kame jos giliausi pamatai. Did
žiuma gi patys neatskiria kas krikščioniška ir 
kas ne, jų geriausia pusė yra tas, kad jie 
klausosi tų, kurie supranta. Maža tokių ir 
tarp inteligentijos, kurie suprastų krikščiony
bę.

Kantas su naujomis teorijomis ir išgriaus viską, 
kame mes dabar įsitikrinę.

Paimkime mediciną. Čion ir vėl tas pats. 
Kas-gi rodos, galėtų abejoti apie jos tikru
mą Vienok visiškai neseni laikai, kuomet 
sūriai valgyti buvo laikoma nesveiku daiktu, 
o dabar vėl tas patariama. -Nesenai iš hipno- 
tismo buvo tik juokai daromi, dabar gi jau 
niekas nesistebi, kaip be gyduolių galima iš
gydyti žmogų. Kasgi gali užtvirtinti, kad 
hipnotizmas medicinoje, tai paskutinis laiptas. 
Juk taip nesenai paskutiniu laiptu buvo laiko
ma chemiška struktūra.

Jei protas, dabartinis protas viską yra 
apėmęs, tai jau negalimas jokis išradimas. 
Kuomet jau mes sakome, kad ateityje gali bū
ti išrasti koki nors išradimai, tai tuom mes 
perskaitome protui, arba racionalizmui mirties 
dekretą nes mes jau nepasitikime protui, bet 
tikime į ką tai. Tuomet mes iš principo tampa
me jau tikinčiais, tikybos žmonėmis.

Racionalistai šitokį argumentavimą bando 
apeiti, tiktai labai negudriai. Jie racionaliz
mą bando sumaišyti su tikyba. Jie bando sau 
priskaitvti ir ateities išradimus visose tyrojo 
mokslo šakose. Girdi ir ateityje kas tik bus 
išrasta, tai tik su pagelba proto. Visgi, esą 
protas galų gale paims viršų.

Ema iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Bv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina: 
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“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper. 
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chelsoną Mat šiais sunkiais 
laikais, ypač prie tokio bjau
raus surėdymo, nebegali žmo
gus ištekt į visas draugijas mo
kesnius užsimokėt Tad' ir 
“draugas” Michelsonas po ke
letą mėnesių nutęsdavo mokes
nį socijalistų sąjungai ir net du 
kart buvo suspenduotas. Gal 
būtų ir visai nereikėję mokėti 
jokių mokesnių. Ar neužten
ka to, kad “Keleivį” pilną 
prirašo. Bet ir vėl pasipai
niojo Kapsukas, išvilko viską 
aikštėn, ir dr. Michelsonas tu
rėjo pasiskubinti savo mokes
nį užsimokėti. Blogiausia 
tai, kad dabar reikės jau mo
kėti reguliariškai. O čia tokie 
sunkūs laikai.

“BA

Liberalų 
nugąstavimai

‘Vienybė Lietuvninkų” su 
baime spėlioja, kad katalikai 
protestuosią prieš liberalų, už
griebimą Centralio Komiteto į 
savo rankas. (Mat liberalai 
nutarė palaikyti ir ant toliau 
Centralį Komitetą, gi jeigu 
katalikai išstosią, tai jie nau
jus iš savo tarpo pasiskirsią.). 
Gali nusiraminti. Katalikams 
nėra jokio reikalo protestuoti. 
Jie kol kas dalyvaus Centrali- 
me komitete, kad prižiūrėt 
teisingą Lietuvių Dienos aukų. 
O paskui? Paskui koks gi 
mums skirtumas, ar liberalų 
fondas vadinsis “Lietuvos Gel
bėjimo fondas,” ar “Centralis 
K< itetas.” Vis viena visi 
žir ų kad tai yra Amerikos 
lie vių liberališkų laisvama- 

įstaiga, kuri seniau vadi
nosi vienaip, “o dabar atrado 

gu persikrikštyti ki-

Mes tik pasidžiaugtume, jei
gu su tuo naujuoju vardu mūsų 
liberalai ingytų daugiau darbš
tumo ir Lietuvos meilės. Bet 
deja, mes apie tai drūčiai abe
jojame.

Tš amerikonų, jie sako, rei
kią rinkti aukos, ir dėlto esąs 
reikalingas Centralis Komite
tas ir jo ofisas New Yorke. Ir 
tam užmanymui Dieve padėk. 
Tik mes manome, kad prie a- 
merikonų jau senai eina pa- 
sekmingiau American Relief 
Fund ir Tautos Fondas. Tad 
ar negeriau padarytų liberalai, 
prijungę savo pastangas į krū- 
«ą prie minėtųjų fondų. Kairu 
Sa tas skaldymas pajėgų.

Apskritai imant labai gaila, 
kad mūsų liberalai eina vieni 
savo keliais, net nepasitarda
mi su kitomis srovėmis, ypač 
su lietuviais katalikais. Juk 
aišku, kad vieni jie ne ką te
nuveiks, ir netoli tenueis, vis 
viena, kokiais jie ten vardais 
nepasivadintų.

išlaužė, kad neva tik Amerikos 
lietuvius prie vokiečių patrau
kti, kaip muilina akis savo 
skaitytojams liberalų vadai, — 
bet sužinojo apie jį iš savo kai
zerio valdžios Berlyne, kaip tai 
pats yra pasakęs kun. J. Žilins
kui ir Dr. Bielskiui. Kad ta 
žinia paėjo iš Berlyno, tai pa
rodo faktas, jog ji tilpo ne tik 
visuose Amerikos, bet ir Eu
ropos laikraščiuose. (Pav. Ga- 
zette de Lausanne 4 sausio). 
Gal vokiečiai ir nemano labai 
spirties su tuo savo reikalavi
mu. Aišku ir tai, kad tą rei
kalavimą jie iškėlė ne iš savo 
geros širdies, bet dėl politiš
ko išrokavimo ir kad visų-pir- 
ma nuo pačių lietuvių tautos 
susipratimo prigulės tų reika
lavimų išpildymas. Tą supran
ta visi, kurie tik šiek tiek a- 
kis prakrapštę ir čia “ Ateitis’ ’ 
tik veržiasi į atviras duris. Bet 
pasinaudoti iš to vokiečių pra- 
sitarimo, kad prie tos progos 
dar kartą savo reikalavimus 
amerikonų spaudoje pagarsi
nus, kad pačius vokiečius jų 
prižadais labiau surišus — be 
abejonės yra taktingas ir iš
mintingas žingsnis. ■ Jis kai 
kam gali nepatikti tik todėl, 
kad jį padarė ne jos partijos 
žmonės.

“Ateities” redakcijai labai 
nepatinka visa tai, ką katali
kų veikėjai nutarė savo suva
žiavime Pittsburgh’e 10-11 sau
sio. Jinai nori labai sukritikuo
ti ir politišką rezoliuciją, kurią 
suvažiavimas priėmė Lietuvos 
laisvės reikalu.Toje rezoliucijo
je buvo išreikštas pasitenkini
mas kad vokiečių valdžia iškė
lė Lietuvos neprigulmybės rei
kalavimą, kaipo taikos sąly
gą. Gi “Ateitis” duoda “pei-. 
!į ir pinigą” tam, kurs prirū
dys, kad vokiečių valdžia ka
da nors tokį reikalavimą pa
statė.

Tiesa po tuo reikalavizna

Visados ir visur tarpe dviejų 
priešingų kraštutinybių yra 
bent negatyve pusė artima. 
Tai tas dalykas taip jau vi
siems priprastas, kad net į tai 
nei domos neatkreipiama.

Paimkime pavyzdžiui kad ir 
socijalizmą iš vienos pusės, o 
absoliutišką, patvaldystę iš an
tros, kurie, rodosi, jau nie
kados nieko bendro negalėtų 
turėt, o vienok iš tiesų daugel 
kas nėra taip, negu kad mūsų 
tikima, ir net daugel dalykų 
yra toms dviems kraštutiny- 
bėms bendrų.

Socijalizmas viską, nor pa
vergt valstybei, absoliutizmas 
tą patį daro.

Tokioje Maskolijoje, tokio
je Vokietijoje ir kitur gelžke-

Ar nebūtų gerai, kad lais
vės tikrieji mylėtojai sumestų 
kiek pinigų ir apskelbtų kon
kursą parašymui rimto straips
nio, kas tai yra tikroji laisvė. 
Tasai straipsnis bene tik pa
krutintų iš pamatų daugelį mū
sų laisvų kliubų, laisvų laik
raščių, o kai-kurietms laisviems 
žmonėms bene tik uždarytų jų 
laisvas burnas-

Ypač man gaila tų išdyku
sių tamsuolėlių, kurie vardan 
laisvės reikalauja remti žygius 
blevyzgos Mockaus. Ar nepa
reikalaus jie kada nors laisvės 
vogti, pjauti žmones, gėdin
ti moteris, deginti trobas ir tt. 
Jau kad laisvė, tai laisvė.

Be ką aš sakau. Ne vieni 
tamsuoliai reikalauja Mockaus 
blevyzoms ir piktžodžiavimams 

laisvės. Jos reikalauja 
ir socialistų vadai a la Grigai
tis ir kai-kurie laisvamanių li
beralų šulai.

“Keleivio’ ’redaktorius tu
rės vargo, kol išaiškins sąvo 
skaitytojams, kad jis su Ge
gužiu tveria naują “Keleivio” 
bendrovę visai ne dėl savo biz
nio geresnio pasisekimo, bet... 
na kad ir socijalizmo didesnei 
garbei. Juk gal jam tai ir pa
sisektų, bet kad vis tas nelem
tas Kapsukas liežuvį pakiša. Ir 
ko čia, rodos, būtų pavydėti. 
Pabus keletą metų socijalistiš- 
koje redakcijoje ir pats apsi- 
plunksnos. Bet vat ne! ne
rimsta ir gana. Daryk ką da- 

.___J*?®-
r/ as nėra matęs nei kaizerio, dina.

liai paver i valstybine nuosa
vybe, daugelis dirbtuvių (ypač 
gaminančių į amuniciją), pa
versta valstybine nuosavybe, 
maistas paimta į valstybės ran
kas ir dalinama pačios valsty
bės atstovų...

.■.•'•j'*

Tas ženkliną kad tarpe 
socijalizmo ir absoliutiškojo 
imperializmo pilniausias bend
rumas tikslų — pavergimo vi- 
soko valstybei.

Toliaus, socijalizmas nori 
jaunųjų gentkarčių auklėjimą 
paimti į savo rankas, tą patį 
stengiasi padaryti ^ ir monąr- 
chizmo šalininkai.

Socijalizmas reikalauja lais
vės, bet laisvės vien savo vei
kimui ir savo tikslams, o apie 
kitų laisvės varžymą iš socija
listų pusės tai nėra ką nei kal
bėti, nes tas kiekvienam gana 
yra aišku. Monarchizmas tą 
patį daro: — sau pripažįsta pil
ną plačiausią laisvę, o kitus 
visus išnaudoja ir spaudžia vi
sokiais įvairių įvairiausiais 
varžymais ir aprubežiavimais.

Tarpe socijalizmo ir imperi
alizmo kolkas tik matosi skir
tingumas bent vaikų klausimo 
rišime. Imperializmas palieka 
vaikus pilnoje tėvų priežiūroje, 
kontrolėje ir globoje, o socija
lizmas mano juos pavest vals
tybės globai.

Iš tų kelių pastabėlių leng
vai galima suprast, kad žmo
nijai nei socijalizmas, nei ab
soliutiškas imperializmas nėra 
pergeriausias dalykas ir kad jų 
idealizuot ir kelt į padanges vi
siškai nėra už ką. Jie vien tik 
yra tam tikra visuomenės sut
varkymo ir žmonių valdymo 
forma, dėl savo naudos su 
skriauda pačios visuomenės.

F. V.

Jaunuomenes Skyrius.
_____________ '

SKAITYMĖLLAI. 
KASDIENINIAI 

(Iš Adelaide A. Procter) 
Lekcija, i Tarpe smulkių 

gyvenimo irzttmėlių besiūbuo
dami, ar-gi mes visi vienok ne
turime kokio augšto ir prakil
naus idealo, kurį nuo kadaisiai 
vis tikėjomės atsiekti? Ar-gi 
mes savo sielos ausimis būda
vo negirdėdavome to idealo 
sparnelių palytėjimo, ir ar-gi 
būdavo nejaugdavome, kad jis 
taip arti mūsų plavena, jog ro
dos galima su ranka nutverti? 
Taip, buvo. Tečiaus, pasi
nėrę į mūsų kasdieninius erzu- 
lius ir savigraužas, pametėm 
tą mielą paukštelį ir jis kasžin 
kur nulėkė nuo mūsų. Bet 
mūsų vilties vieta tebestovi ir 
tebelaukia, kuomet mes, ankš
čiau ar vėliau prie jos sugrįši
me. Niekuomet nepradings 
toji žvaigždutė, kurią mes 
kadaisiai regėjome: mes vi
suomet dar galime tokiais pa
tapti, kokiais galėjome patap
ti. Tik niekados neprastoki
me vilties į geresnę rytdieną. 
Niekados nevėlu į geresnę atei
tį tikėtis ir jos lūkuriauti.

(Iš W. G. Bobcock).-
Inkrepimas. O Tu, Kurio 

gerumėlis yra dėl mūsų naujas 
kiekvieną rytmetį ir keikvieną 
vakarą, mes šloviname Tave 
už Tavo kantrų ir nuolatinį rū
pestį apie mus visus. Nors 
mes tankiai peržengiame Tavo 
palaimingus įstatymus ir daž
nai pametame mūsų ugdintuo- 
sius idealus, vienok niekuo
met nemiršta mūsų alkimas ir 
troškimas teisybės. Kadangi 
mes esame Tavo dieviškos 
gamtos dalelė, vai, kaip mes 
norėtume, idant Tavo dieviš
koji dvasia nuolatos kvėptų į 
mūs jautimą nemaringosios 
meilės! Ačiū Tau šiandieną 
už inkvėpimą talentų mūsų 
poetams-dainiapis, kurie su sa
vo f 
mąis, ly 
būreliais,

» x -

Antroji lietuvių pusė — tai racijonalistai.
Vieni iš jų išpažysta materializmo idėjas ir vis 
dar laikosi jau racionališkai sukritikuotos 
Biuchnerio biblijos “Spėka ir medžiaga;” ki
ti atviri ateistai, nežinantieji delko jie tokiais 
yrą treti vėl papraščiausi “kun.” Mockaus 
pasekėjai, kuris jau pekloje ar danguje lo
tus pardavinėja ir už dešimtuką pas jį galima 
nusipirkti pienus, kad žmogus po mirties kur 
nepakliūtų į užšalusią durpinyčią Pas visus 
šiuos antruosius, kaip ir pas tikinčiuosius yra 
ta pati ypatybė, tiktai iš kito galo, — tikėti 
kitiems. Bet šie visi skiriasi nuo tikinčiųjt] 
tuomi, kad jie gamtos, tvėrybos ir žmogaus 
sielos paslaptis išriša vien tiktai savo protu. 
Ką jie, arba jų autoritetai negali išrišti su pa
gelba savo proto, tai to jau dėl jų ir nėra. 
Jų visa pasaulėžvalga tik ant tiek plati, ant 
kiek gilus jų protas. Užtai ir turime daug 
Jurgių, kurie visą filozofiją visą psichologi
ją ant nykščio suriečia.

Yra dar tarp šių dviejų rūšių ir trečia, 
taip vadinami “Dievo ieškotojai.” Tai dau
giausiai jaunimas, bet jų taip mažai, kad apie i negu šiandieniniai mokslinčiai ir filozofai. Te- 
juos neverta ir kalbėti. I ’ ’ ' ’ ” “ “ •

Apie tikinčius, apie krikščionis, nekal
bėsime. Nors paviršutiniai, bet visgi šiaip 
taip jie tikėjimą supranta. Nepatogu kalbėti į 
dar ir dėlto, 1 . „ .
Katalikai sakys, kad čia niekai plepami, kaip- cionalistas juk gali priparodyti tiktai tą ką 
gi jie nežino krikščionybės. Ne katalikai gi žino, bet ne tą ko nežino. Nežinojimo jo
vei sakys, anot “Tėvynės,” kam mes kalba-^i* racionalistas nepriparodė ir nepriparodys, 
me apie tuos burtus, kurie iššaukia tik nusi- nors i’s penkis syk išsinertų iš savo proto. Kad 
šypsojimą. Todėl nuduodami, kad visi su-:^monUa viską žinos, negalima proto išvadžio- 
prantą kas tai yra tikyba, stačiai prieisime jimais priparodyti, į tą galima tiktai tikėti, 
prie racionalistų. Į Tai gi ir ant galų galo reikės tikėti, kad

Racionalizmas paeina nuo lotiniško žodžio žmonija viską žino, ną o jęj rpįį^gę, tikėtu, tąi 
Raciobblištu Vadf-T^t^ tu tėkšti vo prasmę iki pačiam galui, jei 

bent kas tiki į bent kokį galą.
Tai-gi kaip matote, mes protiškais išva

džiojimais iš pat pamatų išgriaujame pmk 
toritetą. O jei jau protas neturi auOTi

Pirmiausiai negudrus toks aiškinimas dėl
to, kad jau ir šiandien nėra tokio žmogaus, ku
ris galėtų savo protu apimti visas mokslo ša
kas; ką jau bekalbėti apie ateitį, kuomet iš
radimai dar pasidaugins. Racionalistas dar 
griebiasi už paskutinio savo punkto, kaip 
skęstantis už šiaudo. Girdi visų žmonių su
jungti protai ateityje apims visas paslaptis.

Na jau gerai. Daleiskrme, kad už desėtkij 
tūkstančių metų mokslas ir apskritai žmonių 
protas taip augštai pakils, kad tų laikų papras
čiausias piemenėlis šimtą kartų daugiau žinos,

ratio, kuris reiškia protą.
naši tokis žmogus, kuris viską savo protu no-- 
ri apimti (angliškai (reason). Vienu žodžiu 
racionalistas su pagelba savo proto išriša vis
ką, kas tik yra. Ko racionalistas negali su
prasti, to dėl jo ir nėra, to negali būti. Jei 
racionalistas tiki į ką nors, ko protas negali 
suprasti, jis daugiau jau ne racionalistas, bet 
tikintis žmogus. Arba vėl iš kitos pusės, jei 
tikintis bando viską suprasti savo protu, jis 
nustoja būti tikinčioju ir tampa racionalistu. 
Tikyba ir racionalizmas, tai nesutaikomi da
lykai ir ant nelaimės yra dar žmonės, kurie 
ir šiandien tuos du dalyku bando sutaikyti. 
Jeigu žmogus apėmė savo protu ką nors, jis 
jau daugiau netiki į tai, jis jau žino. Jei žmo
gus viską savo protu apėmė, nebėr jau daugiau 
tikybos pas jį.

Vienok visa bėda klausime, ar žmogus 
kad ir laviausiu protu gali viską apimti. Kas 
gi pagaliaus tas protas, kaime jo galimybės.

Jei kas priėjo prie šių prakeiktų klausimų, 
toliaus kelio nebėra. Gerai tik tolei, kol pro
tui buvo pripažintas visagalingumas. Bet ta
me momente, kuomet pradedama protauti apie 
protą, tuomet viskas sugriuva. Protas 
griauja patį protą. Tai tragedija.

Dabar dirstelėkim, kaip pats protas nu
verčia nuo sosto racionalistų viešpatį patį pro
tų-

Kaip žinome pasaulyje nieko nėra nepas
tovesnio, mažiausiai tvirto už patį protą. Men
kiausias tikėjimas, kad ir į menkiausį burtą 
kur kas augščiau stovi už augščiausią protą. 
Kaip žinome nėra pasaulyje dviejų žmonių, ku
rie lygiai tą patį žinotų; nėra nei vieno žmo
gaus, kuris šiandien žinotų tą patį, ką jis 
vakar žinojo. Ką vakar žmogus žinojo, tą 
šiandien pamiršo, ką šiendien dasižinojo, tą 
rytoj pamirš, o jei sulauks gilios senatvės, vėl 
tiek žinos, kiek žinojo kūdikiu būdamas. Pro
tas greičiau mainosi, negu vėjas, negu 
sula pučia. Ir ant to taip nepastovaus, 
besikeičiančio proto žmonės viską stato, 
ką juomi bando išrišti. /

Jei jau protas taip greitai keičiasi,
kodėl gi žmogus, kad ir laviausias filozofas, 
daleidžia, kad jis šiame laike yra pasiekęs aug- 
ščiausio laipsnio, kodėl gi jis nedaleidžia, kad 
ateityje tas protas nepakils daug augščiau, ko
dėl gi nedaleisti, kad ateityje iš tų pačių duo-
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jei jis pats save gali išgriauti, tai ar galima gi 
tik juomi remtis gyvenime. Ar galima tik 
jam pripažinti visogalingumą? Net Racio
nalizmas, tai gadynės paklaida. Viso ko pa
mate yra tikyba Nors ir kas-žin kokiu galima 
būti racionalistu, nors ir kas-žin kokiu moks
linčium būtų žmogus, vis vien jei jis protaus, 
jis savo protu suras, kad jo protas aprubežnio- 
tas. Tik viena tikyba neaprubežiuota jokiais 
rubežiais ir ji amžina

Iš augščiau parašyto nereikia daryti išve
dimo, kad nereikia lavinti proto, nes vis vien 
reikės tikėti. Žmoguje ir yra indėtas tas, kad 
jis visuomet nori daugiau žinoti, o mažiau ti
kėti. Tas pažinimo norėjimas ir yra žmogaus 
gyvenimu, pažinties geidimas yra pačio žmo
gaus tobulinimu, tik nereikia kaip Faustas sa
vo vėlę velniui parduoti. Nors ir augščiausiai 
žmogus išsitobulintų, jis vis vien turės tikėti. 
Tiktai netobuli žmonės gali neturėti tikybos. 
Betikybinis žmogus ant kiekvieno žingsnio 
prieštarauja sau.

Vienu žodžiu racionalistais tegali būti men
kai mąstanti ir netobuli žmonės.

Kitu kartu prie progos parašysiu apie tai, 
kaip be tikybos negali apsieiti net tyrieji moka
isi, pasiduodantieji ezperimentui.

“Darbininko” Išleistos 
Knygos

Iš po Darbininko Plunksnos. Labai 
indomios pastabos apie darbininkų pa
dėjimą. Parašė F. V......................... 5c.

Darbininko Dovanėlė Darbininkams.
Keletas vaizdelių iš darbininkų gyveni
mo. Parašė F. V................................... 5c.

Komedijėlės. Keletas juokingų sce
nos vaizdelių. Parašė U. Gurkliutė....... 10c.

Gurkliūtės Eilės..................................... 10c.
Žydų karalius. Drama 4 aktuose bei 5

pav. Liuosai vertė J. M. Širvintas...........30c.
Liudvikas Windhorst’as, vokiečių ka

talikiškos visuomenės budintojas pagal
. kun. Rob. Swickerath’ą — J. E. K..... 

Katalikų Spaudos Savaitė. Sutaisė J.
E. K. ir U........................................

Keletas svarbių klausimų. Prieinamai 
parašyti apologetiški straipsniai. Pa- 
rašė F

LietuviM katalikai ir kitos srovūs. Pa-
•®0l................... *...............*.............

Agentams darome dideles nuolaidas. 
Laikraštis "Darbininkas” eina 3 kart savai
tėje. Metama kaštuojąs $3.00, pusei metų 
>1.50. Kreipties šiuo adresu:

"DAB
242 W. Broadvay,

5e.



Pirmiausia kalbėjo p. K. Ju- lėmis. Kada kun.. J. Čaplikas jog jis prašyte prašė, kad kas
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jos svetainėje. Pirm svarsty-
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3
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Jos draugė.
N. N.

šių, paveikslų, vėliavų ir t.t.
• v

ir kor«r>>ndentMlKai?Jb.oiiet^. Tai» . d“«

Rep.

Visi Mes. Račiaus paveikslai

L.

kalbėto-(rinko pilna.

mokyties lietuvių 
gramatikos ir jos Is- 

Gal netrukus viskas

Lawrencečiams gal 
pasiliks atmintyje ši

Kalbėjo kun. 
iš Waterbury,

as ir 
uskas.

LAWRENCE, MASS..
Iškilmingos mišios.

Nedėlioj, sausi}) £1, 11 vai. 
ryto Sv. Prancišk 
bažnyčioje atsibu 
gos šv. mišios, 
naujai įšventintas 
liūs Čaplikas i 
Mass. 
laike, kada toki 
mus yra, visti

goms mišiomis.

DETROIT, MICT. 

Rengs vakarą.

Sausio 12 d. šv. Jurgio 
K. par. bažnytinis choras

ištikrųjų, būtų tai prakilnus 
ir naudingas darbas.

Garbė Kanklių Benui už 
gražų užmanymą, ypač to Be
no pirmininkui, Vyt. Danile
vičiui, kuris labiausiu rūpino
si surengimu šios gražios ir 
naudingos pramogėlės. x 

Lietuvos Sūnus.

NEWARK,*N. J.
Kas pate nesusivaldo, tą kiti

suvaldo.
“Tu, Vincuk, turiužsista- 

tyti $1.500 kaucijos,” sakė tei
sėjas Vincui Vinscenui.

Vincas dirstelėjo į šalį, kur 
buvo daug žmonių, jo draugų, 
pažįstamų ir vestuvninkų, su 
kuriais jis vakarykščiai uliavo- Taip gi malonu, kad patys

mokyklos, ypač čiagūniai. Tai
gi ir atsidarys nuo 17 šio mėne
sio bus lietuviškoje kalboje se- 
redomis ir pėtnyČiomis.

“Darb.” Koresp.

mų prisirašė du nauji nariai. 
Daug svarbių kuopos reikalų 
apkalbėta. Nutarta surengti 
teatras, veikalas jau parink
tas senai ir rolės padalintos.

Po visų svarbių apkalbėjimų 
išrinkta, nauja valdyba į kurią 
pateko ant senos tarnystės A. 
Velečkis pirm.,' prot. rašt J. 
J. Šaučiunas, ižd. M. Vasiliau
skas^ vice-pirm. Ona Jonaičiu- 
kė. Liet. Vyčiai neužmiršta ir 
vargstančių Lietuvoje. Auka
vo kalėdinin fondan $4.60.

Linksmas balius.

Atsibuvo Lietuvių Dienos 
komiteto sausio 13 d. 1917 m., 
kurį parengė Liet. Dienos ko
mitetas aukų rinkėjams. Pri
sirinko ir pašaliečių žmonelių. 
Buvo pilna svetainė.

Iš rinkėjų.

Choras taipgi sudainavo 
keletą gražių dainelių po va
dovyste p. P. Bruzausko. Ko
mediją, dialogą ar monologą 
sakant buvo girdėti aštrių pa- 
tėmijimų. Matyt, kad tie 
visi veikalai buvo surinkta iš 
socijalistų šlamštų. Negerai, 
kad taip daro. -

Vanagėlis.

BRIDGEPORT, CONN. 

Uoliai

‘ smingų gėrimų.
Po prakalbų prisirašė net 

dvidešimts su viršum narių. 
Būtų ."geistina, kad daugiau 
tokių prakalbų būtų.

Toliau jau laikas Blaivinin
kų teatrališkai kuopai persta
tyti veikalą kurį taip ilgai 
jau mokinas. " Nariai apsiima 
išmokti roles bet paskui ant re
peticijų nenori lankytis.

CAMBRIDGE, MASS.
Tautos Fondo skyriaus 

prakalbos.
Sausio 21 d. buvo surengtos 

prakalbos Tautos Fondo sky
riaus.

Vedėjas prakalbų buvo p. A.
_ Vaisiauskas, kuris atidarė, pa

aiškindamas tikslą ir prašė vi
sų užsilaikyti ramiai laike pra
kalbų: sako jei girdi kam bus 
neaišku kas, galėsite duoti 
kian-vm’;- -

cesteriečiai kas tik nwas atei- nOr8 vakarais už-
v įįy v anmfi tolviAiR it ltAMTnP't’kit tą vakarą 4 d. vasario ant !“ tokiais *ba18 ir 

bažnytinės svetainės, 20 Wa-įk».’?re. PanaS?™ 
verley st. ir prisiraJSykit prie ^"alabat, W tas įvykt,, 
blaivininkų.

Mūsų kuopoj narių yra su- 
virš 200 — apie 50 vyrų, o li
kusieji moterys ir merginos.

' V. Vilkausiu.

25 kp. Blav. koresp.

lietuvių 
iškilmin- 

atlaikė 
igas Ju- 

Worce8ter, 
Nors ir ldabartiniam 

suirutė pas 
ių pris- 

lė. Alto-

Kas girdėti lietuvių kelanijese.

X W0BC2STEB, MASS.

Spaudos Komisijos 
susirinkimas.

Praėjus Kat. Sp. Savaitei,' 
katalikų spaudos platintojai 
neišsiskirstė, bet ir ant toliaus 
varys spaudos platinimo darbą 
Visos vietinės idėjinės dr-jos, 
per savo metinius susirinki
mus rinkdamos valdybas, tai
pogi išrinko atstovus į Kat. Sp. 
Komisiją, kuri nuolatos dar
buosis platinime katalikiškų 
knygų ir laikraščių.

Viršminėtos komisijos susi
rinkimas buvo 21 d. sausio š. 
m. šv. Kazimiero parapijos 
svetainėj. Šitam susirinkime 
buvo išduota galutina atskaita 
iš pasidarbavimo laike katali
kų spaudos savaitės. Pasek
mės neblogos. Knygų parduo
ta abelnai už $65.00. “Darbi
ninkui” prenumeratų gauta a- 
pie $105.00, “Draugui” prenu
meratų gauta $25.00. “Mote
rų Dirvai” prenumeratų gau
ta apie $40.00, visiems ki
tiems katalikų laikraščiams 
prenumeratų gauta $30.00. A- 
belnai imant worcesteriečiai iš
platino katalikiškos literatūros 
(knygų ir laikraščių) už $265 
su viršum.

Už nuošimčius, kuriuos ga
vo nuo knygų ir laikraščių ap
mokėjo iškaščius. Surengė pui
kią vakarienę sau ir vietiniam 
chorui,, kaipo padėką už darba- 
vimą«i Kat. Sp. Savaitės prog- 
ramuose. Dar komisijos ižde 
yra $22.98. Taipo-gi vietinė 
sp. komisija davė nutraukti sa
vo paveikslus (kurie tilpo 
“Darbininko” S
Paveikslų padirbimo lėšas ap-

ROCHESTER, N. J.
Paroda.

Kanklių Benas surengė ran
kų išdirbinių: kaip tai įvairių 
mezginių, siuvinių, audinių ir 
tam panašių dalykų parodą, 
kuri buvo pobažnytinėje sve
tainėje sausio 15, 16 ir 17 d. 
Buvo tai pirmutinė šiame mies
te panaši pramogėlė, kuria 
žingeidavo netik lietuviai, bet 
ir svetimtaučiai. Pasirodė, 
jog mūsų tautietės moters ir 
merginos turi daug gražių iš
dirbinių atvežtų iš Lietuvos ir 
kuriuos laiko paslėptus; taigi 
tokia paroda ir yra tai graži 
proga parodyti viešai mūsų lie
tuvaičių gabumą ir jų myli
miausią užsiėmimą Lietuvoje. 
Prijautė tam užmanymui vie
tos lietuviai ir prinešė daug 
įvairių gražių dalykų, kuriais 
užsipildė du ruimingu svetai
nės rūmu.

Nustebino visus savo išdir
biniais jaunas vaikinas Pr. Mi- 
levičius, kurio išdirbiniai užė
mė net pusę vieno rūmo. Pa
sirodo, jog to prakilnaus vai
kino mylimiausiu užsiėmimu 
vakarais sugrįžus iš darbo yra 

8-am^numeryjb iTai™J staltie-
šių, paveikslų, vėliavų ir t.t. 

™kėj0 pim“7 P? Zataveckas į™ Pripažinti tam<! da-
ir išdalino visiems komisijos kalpo v“k1’

WAUKEGAN, ILL.
Suareštavo velnių pardavėją.

Sausio 20 d. čia tapo suareš
tuotas bliužnierius Mockus. Jis 
čia per du vakaru varė savo 
pliovones, niekino lietuvystę, 
burnojo prieš Dievą, šmeižė 
vietos kleboną ir vargonininką. 
Tai trečią vakarą kaip tik Moc
kus užsilpo ant estrados, gakt 
ir atsistojo dėdės su auksiniais 
guzikais, perskaitė “Warran- 
tą” ir nusivedė socijalistų 
kunigužį šaltojon.

Paleistas po $1.000 kaucija. 
Sausio 22 d. turėjo būti teis
mas. Bet Mockaus advokatas 
nesuspėjo ateiti, tai byla ati
dėta ant 10 dienų.

Apuokas.

nariams kaipo Kalėdų dovanų 
už gerą, pasidarbavimą. to
liau per šitą susirinkimą tapo 
išrinkta komisijos valdyba ši
tiem metam iš sekančių asme
nų: Pirm. — P. Zataveckas, vi- 
ce-pirm. — O. Aniolauskiutė, 
rašt. — L. Šaltėniutė, ižd. A.

, kaipo vaiki
nui, didelę kantrybę panašiu 
darbu užsiimti. Taipogi jisai 
daug pasidarbavo prie šios pa
rodos, žalumynais gražiai iš
puošė svetainę ir pavyzdingoje 
tvarkoje išdėstė visus suneštus 
daiktus. Nebereikalo jam vie
na ypata suteikė gražų gyvų

Blaivininkai smarkiai 
darbuojas.

Praeitais metais blaivinin
kai nedaug nuveikė, nes visi
buvom užimti įvairiais reika
lais, kaip va: prie užbaigime 
naujosios bažnyčios, prie Lietu
vių Dienos, prie Spaudos Sa
vaitės, ir šiaip jau įvairiais 
reikalais buvom užimti, kad a- 
pie blaivybės platinimą netu
rėjom laiko nei pamislyt. Už
tatai šiais metais pasiryžom vi
som spėkom platint blaivybę, 
ir tą savo pasiryžimą pradė
jom vykdint su Naujais Metais. 
Ir dar nepraėjo šių metų nei 

.mėnesio, o jau surengėm dve
jas prakalbas, per kurias ga
vom 43 narius.

Dabar viet. blaivininkai ren
giasi prie savo metinės šventės 
Grabnyčių, nors šiemet grab
nyčios pripuola pėtnyčioj t. y. 
2 d. vasario, bet mes tą šven
tę atidėjom ant sekančio nedėl- 
dienio 4 d. vasario š. m. Tą die
ną visi blaivininkai turi atlik
ti išpažintį, ir eis prie komuni
jos su ženklais, per savo mi
šias, kurios bus laikomos 8:30 
vai. iš ryto. Vakare atnaujįs 
savo prižadus blaivybės. Tą 
patį vakarą po bažnytinių pa
maldų, parapijos svetainėj bus 
blaivininkų parengtas IŠKIL
MINGAS VAKARAS, su pra
kalbomis, dainomis, ir deklia- 
maci jomis.

Tai-gi broliai ir seselės Wor-»

prisidėjo prie įvairumo ir gra
žumo šios parodos Kanklių 
Benas, kuris kas vakaras 
linksmino atsilankiusius.

Klebono kun. J. Kasakaičio 
dėka vietos angliški laikraščiai 
gražiai tą parodą paskelbė ir 
plačiai apie ją aprašė. Vienas 
iš žymiausių Rochesterio dien
raščių patalpino gana ilgą 
straipsnį, kur tarp kito buvo 
pasakyta: “Lietuvoje moters 
ir merginos savo menkose gro
telėse valandas praleidžia, vie
nos prie ratelio, kitos pre au
dimo, trečios prie mezgimo. .. 
Visi šie darbai šioje parodoje 
yra tai tylus liudijimas lietu
vių gabumo ir kantrybės.”

Gražus tai pasigarsinimas lie
tuvių tokiais prakilniais dar
bais tarpe svetimtaučių, kurių 
nemaža atsilankė į šią parodą, 
ypač moterų gana augšto kili
mo. Visi didžiai įdomavo 
šiais gražiais lietuvių išdirbi
niais; ypač visų d omą atkrei
pdavo p-nios Šileikienės jau 10 
metų atgal atvežtas iš Lietuvos 
platus ir 11 mąstų ilgio lininis 
audeklas, ir p-nios Kulbienės 
rankom suverptų lininių siųlų 
didelė išmegsta staltiesė 20-ties 
metų senumo, žodžiu sakant 
šioji paroda pavyko iš kiekvie
no atžvilgio.

Gryno pelno atliko su viršum 
100 dol., kurie paskirti para
pijos naudai. Kun. Kasakaitjs 
vieną nedeldenį po pamokslui 
karštai ragino moteris, ypač 
merginas, vietoj praleisti kur

HARTF0RD, CONN.

Sausio 21 d. buvo prakalbos 
surengtos gerb. klebono kun. 
Amboto dėka.
Saurusaitis
Conn.

Gerb. kalbėtojas plačiai aiš
kino svarbumą ir naudingumą 
prakilniosios organizacijos tai 
yra Pil. Blaivininkų. Taipgi 
nurodnėjo faktiškai kokią blė- 
dį daro alkolis.

Po prąkalbų tapo čia tuojau 
sutverta Pilnųjų Blaivininkų 
kuopa iš 25 narių.

Visur prigulintis.

CLEVELAND, OHIO.
Puikiai pavyko koncertas.

Sausio 22 d. L. Vyčių 25 kp. 
choras Goodrich Settlement 
House svetimtaučiams išpildė 
puikų koncertą kuris susidė
jo iš įvairių šmotelių. Pir
miausia Vyčių choras padaina
vo dvi dainas. P. C. J. Ne- 
venskas išpildė kelius šmote
lius ant piano. Muzikos my
lėtojai balalaikomis paskambi
no 6 šmotelius. Publika dė- 
ko rankų plojimu. Toliaus so
listė p-nia V. Bukauskienė su
dainavo labai puikiai porą so- 
lių galop Vyčių choras sudai
navo tris dainas ir Tautišką 
himną pritariant Kanklių or
kestrai.

Salėje buvo pažaista keletas 
žaidimų ir pašokta lietuviškų 
šokių, griežiant Kanklių or
kestrai.

Visas šio vakaro programas 
svetimtaučius tiesiog nustebi
no. Kliubo narės Vyčiams 
išreiškė širdingą padėką už 
patarnavimą Meldė ir ant to
liaus kad išpildytų programą 
svetimtaučiams.

Reporteris iš “Plain Dea- 
ler” dainininkų vyčių nutrau
kė paveikslus ir pasižadėjo ko- 
plačiausia aprašyti apie vaka
rą

Ištikrųjų šis vakaras pakėlė 
lietuvių vardą Nemaža garbė 
tenka dainų vadovui p. A- Z. 
Visminui, kuris taip drąsiai 
su choru pasirodė.

špoku.

WATERBURY, CONN.
Sausio 20 dr- teatro “Auš

ros” dr-ja ir choras., surengė 
piargumynų vakarą Progra- 

as susidėjo iš 14 skyrių. Visi 
i^rogramo šmoteliai buvo atlik-

; r'’--.,, 
a: cpra.: lavinę.

nevičia apie Lietuvą, jos var
gus ir dabartinį padėjimą.

Antras kalbėjo p. A. Knei- 
žis “Darb.” Adm. apie Tautos 
Fondą ragino aukauti ir taip-gi 
pasižadėti būti nuolatiniais au
kotojais iki pasibaigs karė.

Prisiminė taip-gi apie mū
sų laisvamanius, kaip jie po 
priedanga Lietuvių Dienos Ko
miteto organizuoja neprigul- 
mingas parapijas Strazdeliams 
ir kitus jų darbelius iškėlė eik- 
štėn.

Tuomet tai suūžė salėje ne- 
zaležninko Strazdelio komite
tas, pradėjo ne savais balsais 
staugti, bet greit apsimalšino, 
nes pamatė, kad mažai prita
riančių.

Kad faktiškai prirodžius, 
jog Cambridge’o Lietuvių Die
nos Komitetas remia neprigul- 
mingas parapijas buvo perskai
tytas plakatas iš “Darbinin
ko” No. 8 (190), kuriame pa
sakyta “kalbės vietinis klebo
nas kun. J. J. Strazdas ir gerb. 
F. J. Bagočius.”

Skaitant plakatą nezaležnin- 
kai pradėjo šnypšti ir ranko
mis ploti, manė sustabdyti, 
bet ir tas nepasisekė.

Kalbėtojas prirodė, kad 
laisvamaniai yra organizato
riais ir rėmėjais neprigulmin- 
gų parapijų ir jie negalėjo už
ginčyti, nes net ir nemėgino, 
nors pabaigus kalbą ir buvo 
leista duoti klausimus.

Nors p. Kavolius mėgino 
pateisinti Lietuvių Dienos Ko
mitetą. būk visi nariai nieko 
nežino apie rengiamas prakal
bas ir kad tai daro vien tik 
pirm. Bartkevičius ir kad ko
mitetas už tokį darbą nubaus, 
bet mes žinome, kad visą pra
džia neprigulmingos parapijos 
iškilo Lietuvių Dienos Komite
to susirinkime.

Lietuvių Dienos Komiteto 
susirinkime, kaip girdėjome 
net ir nezaležninkų komitetą 
išrinko, tai jau aiškiaus ne
reikia.

Todėl faktas ir lieka faktu. 
Prakalbose surinkta aukų 

Tautos Fondui $6.00 su centais. 
Prisirašė nemažai pasižadėda
mi aukoti kas mėnuo iki pasi
baigs karė.

susimylėtų ir uždėtų kauciją 
Bet kas tau dės tiek grašio. 
Neatsirado tokio. Vincas da
bar aiškiai pamatė teisingumą 
priežodžio: “Draugus ištirsi 
nelaimėje.”

Gerbiamieji skaitytojai, jau 
keturi metai praėjo, kaip nu
stojo muštynės lietuviškose ve
stuvėse, laikytose šv. Jurgio 
salėje. Buvo tikėtasi, kad 
žmoniškai praeis ir šios vestu
vės. Bet ant nelaimės tikras 
pragaras atsivėrė — vieni su 
peiliais, kiti su geležinėmis 
kumštėmis, treti su revolve
riais ir taip apsiginklavę rodės, 
kad bus tokia skerdynė, kaip 
prie Verduno. Bet tuo tarpu 
buvo pazirzvta ir tuoj atidūmė 
dėdės. Kai jie pasirodė, tai 
smarkuoliai kur kliūt ir gink
lus mesti šalin. Tik Vincukas 
rastas su revolveriu.

Taip tai buvo.
“Vincukai, jei tu pats ne

gali savęs susivaldyti, tai tvar
kos prižiūrėtojai tave ir tau pa
našius turi imt į savo rankas 
apmalšinti ir pabausti, kad 
pasitaisytum,” tarė teisėjas.

Vincentas tapo nuvestas 
kamaraitėm

Tas visas triukšmas, tos 
šumnios vestuvės buvo nedėlioj 
sausio 21 d.

Kadangi Newark’e lietuviai 
turi gerą vardą, tai angliški 

jog tai; jjoį-erų gęjungOS

WATERBURY, CONN. 
Susirinkimas.

L. D^ą-gos 5-ta kuopa lai
kė mėnesinį su si rinkimą 14 d. 
sausio 1917 m. Pirm. p. J. B. 
galiūnas pradėjo susirinkimą. 
Nutarta surengti prieš užgavė
nes prakalbas darbininkų klau
sime. Prisirašė trys nauji na
riai: K. Matusevičia, S. Ci
bulskas, V. Stankevičius. Se
kantis mėnesinis susirinkimas 
bus 11 d. vasario 1917 m. pir 
mą vai. po pietų senojoj para
pijos svetainėj. Visi nariai 
malonėkite ateti ant susirinki
mo užsimokėti į streikierių 
fondą ir mėnesines.

Kp. raštininkas.

užgiedojo “Vali Creator” visi 
žmonės susigriaudino. Pu
siau mišių vietos klebonas pa
sakė gražų ir tinkamą pamok
slą primicijantui temoje. 
“Kaip tai yra sunkus kunigų 
stonas. Kiek jame reikia vi- 
sako nukęsti. Džiaugės, pas
kui, kad sulaukėm naujo 
Kristaus inpėdinio.” Po mi
šių buvo palaiminimas, kurį 
suteikė kun. J. Čaplikas, tvar
koje visi žmonės priėjo prie 
grotelių ir vėl nuėjo atgal.

Dideles prakalbos.
Po pietų antrą vai. salėj at

sibuvo prakalbos, kurių tiks
lu buvo patiekti žmonėms šiek 
tiek naudingų dalykų. Pra
kalbas atidarė ir jas vedė vie
tinis klebonas. Pi rmiausia 
kalbėjo jaunas vaikinas, po
nas Antanas B. Mešlis, “Žvir
blio” admin. Jo tema buvo 
apie mokslą ir ištikro jis mums 
pasakė daug tokių dalykų, 
apie kuriuos mes sapnuoti ne
sapnavom. Nevienas galėjo 
nudžiugti pamatęs, kad tarpe 
mūsų lietuvių veikėjų atsirado 
nauja žvaigždė. Antras kalbė
tojas Jonas J. Ramanauskas. 
Abu su p. Mėšlių lanko Bosto
no Colegiją. Apie jo kalbą 
nėra nei ką sakyti visuomet 
jis gerai kalba. Trečias kal
bėjo p. J. E. Karosas “Darb.” ; 
red. Kalba buvo įvairi ir tu- laikraščiai neminėjo, 
rininga. Ketvirtas ant pnog
ramo pasirodė kun. Julius Čap- paminėjo, 
likas. Jausmingai ištarė ke
letą žodžių apie mūsų nuvar
gintą tėvynę, kaip ji nekaltai 
turi kentėti sykiu su jos gyven
tojais, ragino žmones prie vie
nybės ir meilės, kalba publi
kai labai patiko.

Padainavo solo p-lė J. Kri- 
viutė, pritariant pianu ponui 
Paulukaičiui, vietos vargoni
ninkui. Kalbėtojų eilę užbai- bono gerb. kun. M. A. Vitkaus 
gė p. Pr. V. Strakauskas ‘ ‘ Tau- ’ 
tos Ryto” admin., kuris pla
čiai paaiškino blaivybės svar
bą

Laike prakalbų ėjo geras 
“gišeftas.” Keletas prenu
meratų buvo užrašyta katalikų 
laikraščiams ir daug laikraš
čių likosi parduota.

Po prakalbų buvo mišparai, 
kuriuos laikė kun. J. Čaplikas 
ir palaiminimas. Iš viso pa
laiminimą suteikė suvirs 600 
žmonių, 
visuomet 
diena.

BRIDGEPORT, CONN.

A. f A.
Su šiuomi pasauliu atsisky

rė jauna mergina p-lė Jieva As- 
travskaitė 22 metų. Mirė sau- 

rsio 18 d. vakare 10 vai. Nors 
ji buvo šioje šalyj augusi, bet 
nebuvo suamerikonėjus, buvo 
darbšti, dora ir pavyzdinga.

Prigulėjo prie dr-jų po Glo
ba P-lės Šv., šv. Jurgio parap. 
choro, prie L. Vyčių, Piln. 
Blaivininkų, prie A. L. R. K. 

. A. A. pa
tas atsitiko lietuvių tarpe, tik laidota 22 d. sausio su iškilmin- 

jog tai buvo šv.
Jurgio salėj.

ST. LOUIS, MO.

Šv. Juozapo parapija uoliai 
darbuojasi.

Pasibaigus 1916 m. pasirodė, 
kad mūsų šv. Juozapo parapija 
per pasidarbavimą vietinio kle-

WORCESTER, MASS.
Sausio 21, buvo Blaivininkų 

25-os kuopos prakalbos. Atida
rė vakarą pirm. p. Vincas Vil- 
kauskas ir perstatė ■ p-lę Oną 
Čiginskiutę, kuri padekliama- 
vo eiles; visi žmonės mėgsta 
ją klausyti. Toliaus deklia- 
mavo p-lė Marijona Bendikai- 
tė. Po dekliamacijų‘ kalbėjo 
gerb. kun. J. J. Jakaitis apie 
blaivybę. Ragino kuodaugiau- 
siai po prakalbų prisirašyti 
prie Blaivininkų 25-os kuopos.

Beveik visi žmonės gerai 
užsilaikė, bet keletas trukšmą 
bijodami daryti, tai labai gar
siai šnekėjosi, kad Amerikos 
alus jiems gardus nepaisant, 
kad sunkią galvelę padaro. Ki
ti tai vienas kitam girias kad 
valgyti geriau gali išsigėrę. 
Negalima tikėtis, kad visi 
žmonės ūmai įsitikintų į svai
galų blėdingumą bet dabar 
jau Worcester’yj daug dau
giau šeimynų rasi, kur visai 
jau į savo namus nebeįneša 
svaigalų ir kitus kalbina nuo 

_ tų kenksmiųgų gėrimų.

Draugijos.

Katalikiškų dr-jų čia yra 
visai mažai. Būtų geistina, 
kad jaunimas greičiau subrus- 
tų ir susitvertų sau kokį ratelį, 
(Geriausia jaunimui draugija 
Vyčiai. “Darb.” Red.) kuria
me galėtų sau linksmai laiką 
praleisti, 
kalbos, 
tori jos. 
įvyks.

R.
laikė susirinkimą Tarpe svar
besnių dalykų nutarė surengti 
vakarą su programų. Rengia- 
masai vakaras įvyks vasario 
17 d. 1917 m. J. A. S. svet. 
Miehigan ir kampas 24-os gat. 
Pradžia 6:30 vai. vak. Bus 
lošta komedija “Žydas Stati
nėje.” Toliaus seks dialogas 
“Nugi ar ne juokai,” “Grei
ta ant naujienų.” Deklema- 
cijos, dainos, žaismės ir viso
kie įvairumai.

Visiems detroitiečiams gerai 
žinoma “^chanck’s Orkestrą” 
grieš. Pd pnogramo buš šo-

J. M. Narys.
/

labai daug nuveikė, nupirko 
gražią mūro bažnyčią, kuri 
kainavo keletą tūkstančių dole
rių. Dabar renka aukas al
toriui, nes esantis altorius la
bai mažas.

Sausio 7 d. š. m. įvyko vi
suotinas parapijos susimkimas. 
Susirinkime matėsi didelė san
taika tarp klebono ir parapijo
nų. Sekretorius išdavė pilną 
atskaitą iš pereitų metų, pasi
rodė įplaukų apie 4 tūkstan
čius, kas visus džiugino, bet 
kadangi reikėjo daug apmokė
ti, tai ižde mažai kas teliko.

Buvo taip-gi visokių nutari
mų, iš kuru svarbiausia tai 
parengti prieš užgavėnes baza- 
rą ant naudos parapijos. Tam 
tikslui paskirtas komitetas uo
liai darbuojasi. Būtų labai 
pagirtina, kad kaip vietiniai 
taip ir apylinkių lietuviai atsi
lankytų ant šo bazaro ir rem
tų tą prakilnų darbą. Bazaras 
įvyks 18 ir 19 dd. vasario š. m. 
serbų svetainėj ant 8-os So. ir 
Berry St.

Darbai pas mus eina neblo
giausia tik darbininkus labai 
vargina tas didelis maisto 
brangumas.

COLLISVILLE, ILL.

u Didelė pramoga.

Vasario 3 d. bus didelės 
prakalbos ir daug kitokių pa- 
marginimų. Kalbės garsus 
kalbėtojas p. A. Račkus iš Chi- 
cagos. Bus didelis lietuvaičių 
choras iš St. Louis, Mo. Jos 
dainuos, deklemuos, sakys 
monologus.

Pramogą rengia S. L. R. K. 
A. 161 kuopa ir D. S. M. A.

K. Kavoliunas.
---------

PENN. VYČIAMS 
ŠIMAS.

Mes Centro Valdybos nariai 
nutarėme 4 d. vasario 2 vai. po 
pietų sušaukti suvažiavimą 
Kingstone, Pa. L. Vyčių kam
bariuose po No. 456 Main St. 
Burbos name. Suvažiaviman 
kviečiame visas apielinkės kuo
pas atsiųsti delegatus, Kurios 
dar neišrinkote, tai sušaukite 
susirinkimus ir išrinkite nuo 
kiekvieno 10 narių vieną dele
gatą. Suvažiavimo tikslas su
tverti Penn. Vyčių apskritį. 
Sutverus apskritį bus galima 
daugiau veikti.

Taipgi čionai yra daug vie
tų, kur bus galima sutverti 
naujų kuopų, ir t.t.

Tarnas Shamis, 
Feliz A. černauskas.

EROOKLTDT, N. Y.

44 L. Vyėių kuopa sujudo.
Sulošė teatrą “Nuo degti

nės” 21 sausio. To negana, 
ant rytojaus panedėlyj ant su
sirinkimo besikalbant paaiškė
jo, kad jau p. A. Kvedaras ir
gi berengiąs Vyčių labui teat
rą “Dėdė atvažiavo,” ir pra
nešė, kad prieš užgavėnes vie
nuoliktoj vasario 44 L. Vyčių 
kuopa statys scenoj vadovau
jant p. Kvedarui. Taip-gi ma
lonu pasigirt, kad ir patsai p. 
A. Kvedaras pasižadėjo kaipo 
44 kuopos vytis ir kaipo gar
siausia lietuvių dainininkas. 
Taip-gi skiria iš savo choro ga
biausius dainininkus solistus 
tarpe kurių sudainuos gana ži
nomų ągražių balselių. Būtent: 
p-lė Alena Aušriutė. Klausi
mas kodėl mes iki šiol tylėjo
me! O ve kame dalykas, jo
kios svetainės neturėjom, o 
samdyt kožnam sykiui neįsten- 
gėm. O antra dauginus pra
dėjome rūpintfes organizacijos 
labui, o ne ypatos garbei.

Mitingų laike pradėjom dau
ginus tėmyti ką kas kalba,.

Račiūno Nauji Judomi Pa
veikslai iš Siberijoa gyvenimo 
ir vargų. Vokiečių gaspado- 
riavimae mūsų Tėvynėje ir Lie
tuvos pabėgėlių. Bae sudai
nuota daug iliueetruotų daine
lių. Sudainuos p-ni E. Račiū
nienė. Bus ir juokingų pa
veikslų.

Bus rodomi:
Utarninko vak. sausio 30 d. 

Šv. Jurgio salėje 1180 New- 
York, Avė., Newark, N. J.

Pėtnyčios ir subatos vaka
rais vasario (Feb.) 2-rą ir 3- 
čią dd. lietuvių bažnytinėje sa
lėje Easton, Pa.

Panedėlio ir utarninko vak. 
vasario (Feb.) 5 ir 6 dd. A. 
Dubausko salėje Tamaųua, Pa.

A. T. Račiūnas.

V. P. CINKUS A 00. 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima puti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
Čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY 8TB.,

WORCESTER, MASS.



So. Bostono
Paieškojimai

DR. F. MATULAITISzmo.

Vietines žinios

Newark, N. J.
Šv Jokūbo ligoninė

Lietuviska-Polska 
RAISTINY ČIA 

197 Broadway, S. Boston, Mass. 
Telefonas*^. Boston, 1194-uj 

Daktarai dieną'ir naktį.

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius]

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

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

Aš turiu $2500.00 prigulin
čius ypatai, kuri nori, kad 
aš padėčiau į gerą ir atsargą 
nejudinamą turtą.

Aš mielai sutinku pagelbėti 
ir kitiems lietuviams, kurie to 
norėtą.

Advokatas George H. Shields 
811 & 812 Old South Building, 
Boston, Mass. (194)

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

Advokatas

=====

Kalendorių" 25c.

Paieškau Motiejaus ir Vinco 
Ratkevičią, paeina iš Mocka- 
vos kaimo ir Mockavos vals
čiaus, Suvaiką apskričio ir gu
bernijos. Taip-pat ir Teresės 
Burduliutės po vyru Bliudžiu- 
vienė iš Mockavos kaimo. Ma
lonėkit atsišaukti, turiu labai 
svarbą pranešimą — gavau 
laišką iš Rusijos nuo tremtinią. 
Labai svarbios žinios.

Atsišaukite šiuo antrašu: 
Bronislava Matulevičiūtė, 

111 Hartford Avė.,
New Britain, Conn.

(193-195)

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisrhai.

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

IPo piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

DidelisKoncertas

GEBA PROGA UŽDIRBTI 
KELIATĄ CENTŲ.

So. Bostone reikalinga aky
lą vaiką pardavinėti “Darbi
ninką” pavieniais egz. Geras 
pelnas. ...

“Šią nedėlėlę” (vienam balsui arba chorui prie piano) 
25c.

SpecijališkasJ
pranešimas

J. BR0Z0WSKY staliorius 

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

(206)

Lietuviams ir Lietuvaitėms.
Jog mes atidarom naują dra- 
bužią krautuvę vyrą ir moterą. 
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To 
dėl visus širdingai kviečiam 
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius 
drabužius.

Tariame ačiū už pereitą 
prielankumą ir pasitikim atei
tyje.

Pasiliekam su pagarba

Jonas Berzelionis & Co.

4 Washington Str., 
Hay Market Sąuare, 

Boston, Mass .

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

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

(190-193)

ADVOKATAS
Miliam F. d. Mouiard

PIRMOS KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Bmdway,Ss. BertM Jlass.

prie Doacanm ar.*

Visas to vakaro pelnas skiriamas nuo

KARĖS NU KENTĖ  JUSIEMS.

Bus lošiama teatrai: “UŽ TĖVYNĘ,” 
veikalas iš karės lauko ir “TĖTĖ PA
KLIUVO.” Dainuos ŠV. PETRO BAŽ
NYTINIS CHORAS po vadovyste p. M. 
Karbausko.

Bus iš Lavrence, Mass. garsi solistė 
p-lė J. K r i v i u t ė ir gabi pija- 
nistė p-lė A. Juknevičiūtė. 
Taipos-gi atsižymės So. Bostono solistai: 
p-lės A. Narinkevičiutė, 0. 
Liutkevičiutė ir p. J. Va
ra i t i s.

Bus puikus merginą drilius “SNIEGO 
SPARNAI.”

Griež puiki muzika.
Apart minėto programo bus dar ir 

kitokią margumyną. Kaip tai: monolo
gą, dijalogą, eilią. Visuomenė turėtą 
atkreipti atydą į šį vakarą, nes visas 
pelnas yra skiriamas nuo karės nuken- 
tėjusiems. Kaina nebrangi.

Širdingai kviečia visus L. Vyčią 17 kp.
Valdyba.


