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Kur Teisybe?
I

TRUMPESNES ŽINIOS.

nuo-

libe-

Drvbet anglai atsilaikė.

RUSŲ FRONTE.

J

kavines
blaivias

X

darė kele-
nieko ne-

jųjų pritarimą pasiunta 
minėtą sumą Lietuvon 

Valstijų ambasadorių

t ■

įvykusio 
Wilkes-Ba-

300.20 
■4200.38

— Anglijos valdžia skelbia, 
jog nežiūrint į submarinų ka
rę, per šį mėnesį maisto Ang- 
lijon atgabenama daugiau, ne
gu bile kada pirmiau.

uždaryti 
1 d. š. m.

vas. 
New 
bent

— Piktadarys M. J. Sauchez 
nušovė respublikos Peru rašy
tojų ir poetų Yerovi.

— Amerikos valdžia patarė 
savo piliečiams kraustyties iš 
Austrijos.

Nesnauskite!!! 1103.28
718.95

— Vokietija paskolina Tur
kijai $187.000.000.

VOKIEČIAI SUJUDO 
FRANCIJOJ.

Vidutiniškas dirbamojo ar
klio amžius yra 27 metai o lau
kinio arklio amžius yra 38.

— Francijoj hoteliuose ir 
valgyklose uždrausta orkestrų 
grojimas.

— Rockland, Me. — Negre 
Sophia Milės, 71 metų am
žiaus bedegdama savo pypkį 
uždegė savo drabužius ir pati 
taip apdegė, jog tuoj mirė.

— Norman Reed, 14 metų 
vaikas, Bostone ant rogelių 
leidosi į pakalnę. Rogės tvo
jo medin ir vaikas ant vietos 
užsimušė.

ir 
tus.

TURKAI NEDUOS SOSTI
NĖS.

— Suv. Valstijų laivyno 
valdžia liepė užtiesti plieni
niais tinklais kelių į Hamton 
Roads.

GRAIKAI ŽOLE MAITI
NASI.

_ Graikijos ambasada Wash-

._ -v» AvcVrV.tį lo LU1U IlicllK/*“

si, kaip raudonos bombos rai-■ 
žo padanges. Vokiečiai iš ar
timesnių miestų prie fronto 
prašalino gyventojus.

Kaizerio įpėdinio kariuo
menė sujudo Francijoj Cham 
pagne apskrityje. Giriasi.

X-* ■ -į
I

— Wash ington. ;

Kam gali nerūpėti žinoti kur 
teisybė?

Jei nori žinoti kur teisybė 
visuomeniškuose klausimuose, 
tai skaityk ir platink šviežiai 
išleistų knygutę vardu: 

“KUR TEISYBE,” 
Kaina 5c.

Po daug imant didelė 
laida.

rarge, Mass. bus 
Onai nuo gegužio 

vietoj ke- 
ir

— National Retail
Goods Ass’n laiko suvažiavi
mų New Yorke. Delegatų 
privažiavo iš visų valstijų. Vi
si pripažįsta, jog dar per du 
metu Amerikoj biznis vis ne
paprastai kils.

-I—

. Lietuvių laisvamaniai, 
radai ir visi nutolusieji nuo ka
talikybės smerkia ir Šmeižia 
katalikų veikėjus ir visus susi
pratusius katalikus, kaltina 
mus vienytes ardyme ir kituo
se dalykuose.

Jei nori žinoti, kurioj pu
sėj teisybė, tai rasi aiškų išro
dymų anoj knygelėj.

Mes katalikai turime žinoti 
savo pamatus ir tai aiškinti ki
tiems. Tai aktai airi m a minė
tas knygeles šimtais kiekvie
noj kolonijoj.

Tegu lietuviai katalikai ži
no, 
šis 
iš •

z

(perso-
..........  562.17

Cent. Com. (Loan from
Lith. Fund).................... 896.72

Liberty Bank (Cities) $36.678.67 
Liberty Bank(personal) 256.0C 

........................................... 713.79
Red Cross Soc. Wash- 

ington, D. C................... 125.802.13
Mr. W. Lucas, tranfer-

red from Rev.Augustaitis
Mr. W. Lucas, Loan 

from Lith. Fund.............
Mr. W.Lucas.................

Suvažiavimas įvyko sausio 16 (Centrai Com. 
d. 1917 m. World Building New nal)..............
York, N. Y.

1 Sesija. 10. a. m.
Susirinkimą atidaro p. J. S. Lo- 

patto pirm., sekretoriauja kun. 
Dr. Pr. Augustaitis. Susirinki
me dalyvauja šie komiteto nariai: 
P. J. S. Lopatto, pirm., Kun. Dr. 
V. Bartuška, kun. Dr. Pr. Augus
taitis, Dr. J. Šliupas pp. V. K. 
Račkauskas, R. Karuža, M. Šal
čius, F. Živatkauskas, T. Pauk
štis.

Metanu $3.00, pusine&ui fLfiO.
H- "

Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmM-

I
Į
>

Tas, kurs net 
gu neplėšia namų 
guji, stropiai 
sistato sau, tokiuo bM* jto

’ * i*

pavyzdžiu užtikrins saugumų 
savo namų, kuomet juos pA 
sistatys.

— L i ncoln.

igk-
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Šaunus veikalas
Tik kų gavome iš Šveicari

jos veikalų francūzų kalboje BAISIAUSIŲ MŪŠIŲ 
IŠVAKARĖSE.

i. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos. «* « No. 21 ,203]

musių

(LIETUVA IR KARE.)

Parašyta Antano Viskonto, 
filosofijos daktaro. Spausdin
ta Genevoj, 1917.

Iš visų atžvilgių, tai šau
nus veikalas. Gražus leidi
nys. Ne sarmata įteikti tokį 
veikalų ir augščiausiems asme
nims, mokytiems profeso
riams.

Veikalas turi 206 puslapių, 
9 puikius paveikslus ant geres
nės, skyrium nuo teksto po- 
pieros. Su istorišku ir etno
grafišku žemlapiais.

Istoriška Lietuva aprašyta I 
ant 104 puslapių. Antroje1 
šaunaus veikalo dalyje aprašy
ta lietuvių gyvenimas po rusu 
ir vokiečiu, lietuvių santikiai 
su kitataučiais Lietuvoje, lietu
vių veikimas dėl laisvės ir tt.

Gale knygos yra sūrašas lie
tuvių laisvės rezoliucijų ir nu
tarimų, kurie buvo priimti į- 
vairiuose suvažiavimuose, sei
muose ir kongrssuose. Cituo
jama ir augšti valdininkai, 
■urie yra pasakę kų nors lietu
vių reikaluose.

Paveikslai yra šių asmenų: 
kunigaikščių Mindaugo, Olger- 
do, Jagelos, Keistučio, Vy
tauto, vyskupo Valančiaus, 
kun. Burbos, Dr. Basanavi
čiaus ir kun. Dambrausko.

Vėliau parašysime plačiau 
apie tų veikalų.

Dideli šalčiai per ištisą mė
nesį viešpatavo kariniuose 
frontuose. Dabar jau prasi
dėjo atlydis. Vakariniame 
fronte tuoj prasidėjo sujudi
mas, abi pusi tvarkosi; šny- 
pinėja, kur patogiausia bus 
susikibti. Abiejose pusėse mil
žiniškos armijos. Kareiviai 
nujaučia, jog jau netoli tas 
laikas, kuomet prasidės tokios 
skerdynės, kokių nebuvo kaip 
sviets svietu yra. Dabar ar
tilerijos veikimas visame fron
te didėja. Milžiniškos anuo
tos kriokia, kaip tūkstantis 

Naktį iš tolo mato-

— Amerikonai, atvykusie
ji iš Berlino į Paryžių, sako, 
jog Vokietijos gen. von Luden- 
dorf yra vienas įtekmingįausių 
vyrų kaizrio. Tasai genero
las sudaro karei pienus, o von 
Hindenburg gabiai juos išpil
do. Hindenburg su panieka šne
ka apie Amerikos karines jė
gas, Sako, kol amerikonai at
vyktų prieš juos karauti, karė 
jau bus pabaigta.

L

PAĖMĖ Į SAVO RANKAS.
Švedijos valdžia paėmė į sa

vo rankas miežius, avižas, ir 
kitus javus. Valdžia pati par
davinės tik po biskį. Užgynė 
bulvių duoti gyvuliams. Taip
gi uždraudė skusti bulves prieš 
verdant.

TRŪKSTA ANGLIŲ.
Vokietijoj Hamburge po 

vas. 17 d. nevalia bus kūrenti 
bažnyčių dėl stokos anglių. 
Muzejai ant tiek bus kūrena
mi, kad juose daiktai nesu
gestų. O mokyklos, teatrai 
ir salės užsidarys, nes negali 
gauti kuro.

ŽINIOS.
Kansas valstijoj pernai 

mainose žuvo 54 darbininkai.<---
— Ind

Molders’ 
streikam, 
areštydin 
unija pat 
panijų už 
šių. Te

nuopolyje, Ind., Iron 
unija buvo išėjus 
kompanija buvo su- 

. pikietninkus. Tai 
ė į teismų kom- 

ų unijos tei- 
pripažino uni

jai $900. "Kompanija bijojo 
kreiptis į ąogštesnį teismų ir 
užsimokėjo bausmę.

— Meksike kainos tokios: 
cukraus svaras 7c., kavos — 
8c., pupų — 4c., bulvių — 9c., 
jautienos — 11c., kiaulienos — 
16c., kiaušinis 3c., višta 50c. 
Ypatinga šalis ta Meksika. 
Nuolatai revoliucijas, maištai, 
bet mat vis-gj yra daug žmo
nių, kurie atlieka naudingų 
darbų, o neseka paskui revo
liucijų vadus.

C. L K-to susivažiavimo
* . • *

protokolas.

—-----------
— Statė Earmers’ unija pa

rėmė senatoriaus Owen rezo
liucijų, ktrrioj išreiškiama, 
jog kongreso nutarimai neturi 
būt rokuojami priešingi kon
stitucijai. į Pav. kongreso nu
tarimas įvežti geležinkelių dar
bininkams 8 vai. darbo dienos 
neturėjo būt pavestas Aug- 
ščiausio Teismo nagrinėjimui 
ar nėra jis priešingas konsti
tucijai.

KARINĖS PASKOLOS.
Vokietija sumanė užtraukti 

karinę paskolų 12*.000.000.000 
markių.

Francijos valdžia rengiasi 
. užtraukti paskolų 9.574.000.000 
frankų.

į Anglija nori pasiskolinti dar _ Cincinnati, — Streikuoja 
'$•>-000.000.000. 1.000 rūbsiuvių. Reikalauja

unijos pripažinimo, 48 darbo 
vai. įvedimo, lygaus darbo 
padalinimoj algų pakėlimo ir 
švęsti Na Metus, Kalėdas, 

ir Ketvirtą, lie-
fronte pusę mylios pirmyn. 
Paėmė francūzų 21 oficierių į 
nelaisvę ir 858 kareivius.

Vokiečiai pirm atakos pa
darė labai smarkų bombarda
vimų. Francūzai 
tų atakų ir vienok 
laimėjo.

Francūzai nieko 
apie veikimus toj vietoj.

Pernai vasario mėnesyje 
vokiečiai buvo pradėję garsias 
savo atakas ties Verdunu, Tai 
dabar gal vėl jie, nelaukdami 
pavasario, pradės didžius vei
kimus.

Naujas Turkijos didysis 
vizirius Talat Bey parlamente 
apreiškė, jog Turkija kariaus 
iki tol, kol bent vienas tur
kas bus, jei priešininkai užsi
manys atimti iš jų Konstanti
nopolį. Sakė:

“Mūsų priešininkai suma- 
’nė nustumti mus į Mažųjų A- 
zijų ir atstumti nuo Dardane- 
lių. Į tuos juokingus grūmo
jimus mūsų priešininkų, kurie 
mūsų narsios armijos supliek
ti nudūmė nuo Dardanelių, at
sakome, jog nepaduosime Kon
stantinopolio, kol bent vienas 
turkas bus gyvas.”

ANGLŲ PASISEKIMAS.

Vakariniame fronte anglai 
pasivarė pirmyn ties Bailles- 
court farma. Paėmė keletu 
vokiečių pozicijų. Vokiečiai 
bandė netektas pozicijas atsi
imti,

nes turi maitintis žole.
Graikijos žemė yra neder

linga. Negali išmaitinti gy
ventojų be užsieninės pirkly- 
bos, o talkininkai užblokavo 
jos uostus ir neleidžia įgaben
ti maisto. Nekuriose provin
cijose jau žmonės badu miršta.

ROOSEVELTAS NORI 
KARIAUTI.

Nuo senai Rooseveltas neri
mauja ir vis peikė prez. Wil- 
sonų, kam jis neįvelia karėn 
Suv. Valstijas. Kuomet dabar 
pertraukti diplomatiniai ryšiai 
tarp Amerikos ir Suv. Valsti
jų, tai Rooseveltas apreiškė, 
jog jei Suv. Valstijos stos ka
rėn, tai jis pirmutinis sumo
bilizuos kariuomenę ir plauks 
Europon kariauti.

LAUKIA ARMOTŲ.
Suv. Valstijų valdžia suti

ko, kad Amerikos prekiniai 
garlaiviai apsiginkluotų anuo
tomis atsiginti nuo vokiečių 
submarinų. Bet pasirodė, jog 
Suv. Valstijose nėra armotų 
dėl tų garlaivių. Dabar jos 
liejamos. Kai bus jų pakak
tinai, tai prez. Wilson su- 
kviesiųs kongresų ir paprašy
siąs jo jam suteikti įgaliojimų 
pilnai garantuoti amerikonų 
gyvastį ir nuosavybę.

TAIKININKŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Amerikos taikininkai 
22 d. turės suvažiavimų 
Yorke. Jame dalyvaus 
20 organizacijų.

Amerikos taikininkai suju
do ir veikia, kad nedaleisti 
šių šalį stoti karėn.

NEBUO SUBMARINŲ.
Iš New Yorko išplaukė 12 

garlaivių. Jie plaukia į Eu
ropą ir plauks per vietas, kur 
submarinai veikia.

Ties Dvinsku, prie Kocha- 
va vokiečiai buvo įsibriovę į 
rusų pozicijas. Rusai juos iš
mušė lauk ir nuvijo atgal. 
Karpatuose ties Okna rusai 
paėmė be nuostolių austrų po
zicija.

‘ ‘ Žvirblio ’ ’ 2-ras numeris 
1917 m. apleido spaudą su 

visu pulku mažesnių ir dides
nių žvirbliukų, čiauškėjimas 
tų plunksninių taip smarkus ir 
galingas, kad mirusieji iš nu
mirusių prisikelia, o gyvieji 
ant dviejų pėdų augštyn pašo
ka. Kibkite vyrai ir moterys 
į žvirblius! Sukruskite!

Jei norite sveiko juoko, pa
mėginkite su “žvirbliu” susi
pažinti. Jo čiauškalai taip 
malonūs, kaip duona su me
dum arba sūris su sviestu. 
Kvatokis su “žvirbliu” iš 
žmonių ydų ir busi sveikas 
kaip ridikas.

Jei manai ilgai gyventi 
kreipkies pas Dėdę Jackų,kurs 
yra “Žvirblio” viršininku. Vi
sas ligas išgydo ir žmogaus 
kūną taip pataiso, kad “Žvir
blio” respublikoje niekas ne
miršta.

Norėdamas to visko patir
ti atsimink, kad “Žvirblis me
tams kaštuoja

$1.00.
Pavieni numeriai parsiduo

da po:

— Cedar Rapids, Iowa. — 
Quaker Oats kompanijos dar
bininkai buvo sustreikavę. 
Streikavo keletu savaičių. Po 
susitaikymo, kompanija nesi
laikė sutarties. Kilo antras 
streikas. Kompanija nusilei
do.

STREIKUOSIĄ MOKY
TOJAI.

Anglijos mokytojai pradė
jo jungtis ir reikalauti algų pa
kėlimo. Jei jų reikalavimai 
nebus išpildyti, tai sustrei
kuosiu, padarysiu unijų ir su
sijungsiu su darbo unijomis.

Mokytojai Anglijoj baisiai 
blogai apmokami. Pradinių 
mokyklų mokytojai gauna po 
$10, o kiti tik po $7.50 savai
tėje.

APSIVEDANTIS TURI 
BŪT SVEIKAS.

Pennsylvanijos legislaturoj 
įnešta bilius, kuriuo būt rei
kalaujama, jog vaikinas ir 
mergina prieš stojant į porą 
privalo gauti iš daktaro svei
katos paliudijimų.

— New Yorke vokiečių mas- 
mitinge laike prakalbos vienas 
suriko: “Į pragarų su kaize
riu,” ir bėgo lauk. Kilo su
mišimas, bet visi tuoj apsira
mino. *

PRIPAŽĮSTA.
Lenkiškas laikraštis “Kur- 

yer Bostonski” rašo: “Lietu
viai sukolektavo lapkričio 3 d. 
Lietuvių Dienų, prez. Wilsono 
paskirtoje, $171370 nukentėju- 
siems dėl karės savo tautie
čiams Lietuvoje. Lenkai ir
gi turėjo Lenkų Dienų, prez. 
Wilsono paskirtų, bet jų pra
miegojo ir veik nieko nesurin- j'
ko.

šiaip

10c.
Užsakymus “Žvirbliui” siųsk 

šiuo antrašu:
“ŽVIRBLIS,”

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.•

Reikalaukite “žvirblio” 1-o
2-ro numerio už 1917 me-

— P.p. J. Miliauskas ir V. Lu
koševičius negalėdami asmeniškai 
dalyvauti atsiunčia ant rašto įga
liojimus kun. Augustaičiui juos 
atstovauti ir už juos balsuoti vi- j 
suose šio susirinkimo nutarimuo- j 
se. P. R. Karuža ineša, kad kun. ' 
Pr. Augustaitis nors ant rašto įga
liotas balsuoti už pp. V. Lukoše
vičių ir J. Miliauską, tečiaus bal
savimo teisė jam negali būti su
teikta. P. R. Karužos įnešimas 
balsų didžiuma priimtas. Susi
rinkimui atmetus pp. J. Miliausko 
ir V. Lukoševičiaus kun. Augus- 
Jai&ai legaliai y^sikins įgtiinjL. 
mus, C. A. L. Komiteto nariai 
kun. Pr. Augustaitis ir kun. Bar
tuška ineša susirinkiman sekančio 
turinio protestą:

“Kadangi C. A. L. Komiteto, 
tautininkų narių nutarimas, ku
riame atmetamas pp. J. Miliausko 
ir V. Lukoševičiaus kun.
gustaičiui legaliai jam suteikti 
įgaliojimai atstovauti ir balsuoti 
už juos šiame susirinkime užgau
na visus katalikus neprileisdamas 
jųjų atstovų prie balsavimo, ka
dangi likus tokiu būdu tik dviem 
katalikų atstovams prieš 6 tauti
ninkus, nes p. J. S. Lopatto lai
kėsi nuošaliai, negali būti palai
kyta lygsvara, kaip reikalauja 
Wilkes-Barre, Pa. visuotinojo su
sivažiavimo nutarimas ir mintis, 
pertai mudu žemiau pasirašiusiu 
C. A. L. Komiteto nariu protes
tuojame prieš tokį C. A. L. Komi
teto pasielgimą ir už jojo nutari
mų kenksmingumą visuomenei pa
sekmes, jeigu tai atsitiktų, neat
sakome.”

Dr. J. Šliupas ineša, kad ši
tasai protestas būtų atmestas ir 
protokole neminėtas, vienog bal
sų didžiuma nutarta protestą į 
protokolą įtraukti.

Toliau skaitomas C. A. L. Ko
miteto susivažiavimo 
Lapkr. 30 d. 1916.
rre, Pa. protokolas, kurisai ta
po priimtas.

— Ištyrimo komisijos raportas 
tags’ų ir raikščių klausime, kurį 
skaito p. M. Šalčius. Po rapor
tu pasirašę kun. J. Dobužinskas 
ir p. Strumskis.

Sulyg daromų prikišimų Dr. 
cialistas R. Kryžiui, nutarta vėl, 
kad Dr. J. šliupo laiškas būtų 
pridėtas prie protokolo ir pagar
sintas, iš ko paaiškės kiek tuose 
prikišimuose esama teisybės.

Galutinos atskaitos klausime 
iš “Liet. Dienos” surinktų aukų 
p. M. Šalčius praneša, kad Cent
ralė raštinė to negalėjusi padary
ti, nes aukos da vis ateina, ne 
visi komitetai atsiuntė savo dar
bo apyskaitas, etc_ .

Apskritai imant aukų skaitli
nės atrodo šitaip: 
Centrai Com. (personai 
Cheeks).............. ............. •
Centrai Com. (Citiee)...

Totai..........$171.368.36
Galutiną, pilną “Liet. Die

nos’’ apyskaitą Centralė Raštinė 
tuojau paskelbs spaudoje.

C. A. L. Kom. susirinkime 
Lapkr. 30 d. 1916 m. buvo nutar
ta įgalioti Raud. Kryžių pasiųsti 
$50.000.00 Lietuvon per švedų-lie- 
tuvių komitetą Stockholme, $10.- 
000.00 Lituaniai į Fribourg’ą 

j Šveicarijon lietuviams belaisviam? 
šelpti ir $2.000.00 “Globai” į Pet
rogradą. Raud Kryžiui neap- 
siėmus siųsti Lietuvon pinigų, C 
A. Liet. Kom. raštinė susižinojus 
-su-kaųr 
ir gavus 
augščiau 
per Suv. 
Berlyne.

Priėjus prie C. A. L. K. posė
džio 3O-NI-16 išneštos rezoliuci
jos šaukti visuotinąjį susivažiavi
mą Nevv-Yorke.... katalikų atsto
vai įneša protestą prieš Centralę 
raštinę, kad jinai ne tik ką nu
tarimo neišpildė, bet jįjį sulaužė 
būtent ignoruodama visuotinojo 
susivažiavimo rengime Am. Lietu
vių Tarybą, kaipo svarbiausiąją 
visų Am. lietuvių katalikų orga
nizaciją, nors buvo Centr. Komi
tetas nutaręs susižinoti su ja ii 
atlikti visų prirengimo darbą. 
Tautininkų atstovai nemato C. 
Raštinės jokio prasikaltimo susi
važiavimo šaukime ir įneša nuo 
savęs protestą prieš katalikų C. 
Komitete atstovus pasirašiusius 
po protestu. Balsų didžiuma nu
tarta, vienų ir kitų protestus at
mesti ir jųjų tekstų protokole 
netalpinti.

C. Komiteto pastabos: C. Raš
tinė praneša, kad Gelbėjimo Fon
dui reikalaujant grąžinimo, skola 
buvo atiduota. T. Fondas, ku
ris buvo paskolinęs C. Komitetui 
$1000.00, paskolos grąžinimo ne
reikalaująs ir tuos pinigus palie
kąs priskirti prie “Liet. Dienos” 
visų surinktų aukų.

Dovanos. P. M. Yčas ir kun.
J. Žilinskas paskyrė dovanas
tiems, kurie daugiausiai surinks 
aukų “Lietuv. Dienoje” nukentė- 
jusiems dėl karės šelpti lietu
viams. Pirmutinę dovaną dide
lę sidabro taurę laimėjo p. Nor
kus iš San Francisco, antra do
vana — mažesnė sidabro taurė te
ko p. Venckūnienei iš Baltimore, 
Md. z

P. Wood dovana. P. Wood 
paskirtomis aukomis nukentėju- 
siemg lietuviams nutarta pavesti 
pasirūpinti tuo reikalu vietiniam 
New Yorko komitetui.

n SESIJA 2 JO P. M.
Railrščiai ir tags. Siame klau

sime išrinkta komisija iš pp. V.
K. Račkausko ir p. Kruiinsko, 
kuriuodu bandytų užbaigti klau
simą su apvylusia L C. Komitetą 
kompanija taikos kelia Pririė-

(Pabaiga ant 4-to puti.)
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Nesenai socijalistų “Nau
jienoms” atsitiko nelaimė: 
jos inklimpo į balą, kurioje į 
dar ir po šiai dienai styro. 
Mat joms nabagėms vis rūpėjo ' 
platinti bedievybės nuodus,' 
atitraukti žmones nuo tikėji-, 
mo. Mūsų tikėjimo vyriausias 
mokytojas ir pamatas — tai 
šventraštis. “Naujienos” se
nai mėgindavo užpuldinėti ant 

. vienos ar kitos švento rašto 
knygos. Dabar išdrįso užsi
pulti ir ant Evangelijų; ėmė 
nurodinėti, kad Evangelijos 
esančios parašytos du ar trys 
šimtai metų po Kristaus gi
mimo, kad jos esančios para
šytos ne apaštalų, ne evange
listų, bet kaž-kieno kito, pa
galiaus, kad jos esančios su
falsifikuotos. Tu ir sumanyk 
man taip piktai. Juk jeigu 
Evangelijos rašytos ne tuoj po 

osiities^. £..net -du ar.____ darbus, _kįai^ėčų mokslai
trys šimtai metų po to — tai 
jos ne dokumentas, kuriuo ga
lėtų remtis visa krikščionija, 
bet tik rinkinys gražių saki
nių, rašytų iš padavimo, jos 
tada tik legendij vertę beturi. 
Ir matykit, buvo kvaila visa 
žmonija, kad toms legendoms 
tikėjo, net per 19 amžių, o štai 
atėjo “Naujienos” ir apsiėmė 
išvesti žmoniją iš paklydimo.

Bet atitiko dalgis akmenį. 
Laikraštis “Draugas” sumalė 
į dulkes visus “Naujienų” ne
dorus prasimanymus, jų gi re
daktorių prikalė prie gėdos 
stulpo. “Draugas” dokumen- 
tališkai, pasiremdamas rim
čiausių pačių pirmųjų amžių 
istorikų raštais, net šventraš
čio kritikų raštais (kaip antai 
protestono profesoriaus Har- 
nacko) aiškiausiai prirodė, kad 
visos 4 evangelijos parašytos 
yra pirmame amžiuje: pirmos 
trys parašytos antrosios pir
mojo amžiaus pusės pradžioje, 
o ketvirtoji pirmojo šimtmečio 
gale ir kad jų autoriais yra 
tikrai šv. Matas, šv. Morkus, 
šv. Lukas ir šv. Jonas. Pat
sai “Draugas” (žiūr. “S. Dr.” 
No. 6) apie tai štai ką rašo:

“NORĖDAMOS ATITRAU
KTI LIETUVIUS NUO KRI
KŠČIONIŠKO TIKĖJIMO IR 
JUOS IŠVERSTI Į BEDIE
VIUS, “Naujienos” visas pa
stangas dėjo, kad tik įkal
bėti savo skaitytojams, jog 
evangelijos buvusios parašy
tos du ar trįs šimtai metų po 
Kristaus gimimo. Bet “Drau
gas” privedė daugybę se
niausių dokumentų, kurie 
liūdija, kad evangelijos pa
rašytos ne du ar trįs šimtai 
metų, bet pirmame šimtme
tyje po Kristaus gimimo.

Tuomet “ Nau jienos, ” pri
spirtos prie sienos, NUSI
LEIDŽIA ir rašo, kad evan
gelijos esančios parašytos 
vienos gale pirmojo, kitos 
gi apie vidurį antrojo šimt
mečio po Kristaus. Bet ir 
su tuo nepavyko. Dokumen
tais ir vyriausių mokslininkų 
raitais “Draugas” prirodė,

kad trįs pirmosios evangeli
jos yra parašytos antrosios 
pirmojo amžiaus pusės pra
džioje, o ketvirtoji pirmojo 
šimtmečio gale.

KAD IŠGRIAUTI LIETU
VIUOSE TIKĖJIMĄ IR 
JUOS ATVESTI PRIE BE 
DIEVYSTĖS“Naujiem}” re
daktoriai ir rašytojai ėmė 
skelbti nelaimingiems savo 
skaitytojams, kad evangeli
jos parašytos ne apaštalų, 
nei evangelistų, kuriuos pri
pažįsta katalikų Bažnyčia, 
bet kaž ko kito.

DARBININKAS.”

Naujieno®” pate PRASI
MANO ir priveda tokį graikų 
istoriką, kurio NELKUOMET 
NĖRA BUVĘ.

Toks sufabrikavimas nebū- I •
to žmogaus, toks tvirtini
mas, kad tas nebuvėlis liu
dija tai ir tai visų yra vadv 
namas FALSIFIKACIJA.
Nevienos “Naujienos” pa

našius pasikėsinimus nuolat 
daro. Jų pilni yra visi soci- 
jalistiški laikraščiai. Visiems 
jiems dar pirmoj vietoj rūpi iš
plėšti žmonėms tikėjimas. Tai 
jų pirmasai tikslas. Darbi - 
ninkų-gi reikalai ir skriaudos 
— jiems tik geras įrankis tuos 
pačius darbininkus mulkinti ir 
išnaudoti ir patiems iš jų var
go tukti.

pasipurtis vien pamislijęs apie 
maudymąsi šaltame vandeny
je žiemą. Nei prie nieko ne- 
priprantame iš sykio. Bet 
prie daug ko galima prisipra
tinti. O jau prie maudymosi 
šaltame vandenyje vasarą ir 
žiemą gali prisipratinti kiek
vienas sveikas žmogus.

Šaltas vanduo paskatina o- 
dos skylaitės prie uolesnio 
veikimo, paskatina kraują 
prie spartesnio tekėjimo, at
šviežina visą sustingusį kūną. 
Kūnas, šaltame vandenyje 
užgrūdintas, lengvai atsispi
ria prieš visokią blogą intek- 
mę iš lauko.

Pratinantis prie maudymo
si šaltame vandenyje, reikia 
pradėti apišalčiau vandeniu. 
Mazgotis reikia gyvai ir pas
kui nusitrinti visą kūną abrū- 
su ir greit apsivilkti, kad ne
persišaldyti.

Šaltame vandenyje nusi
maudyti būtų gerai kasdien. 
Bet kartą savaitėje reikėtų 
nusiplauti šiltame vandenyje. 
Po nusiplovimo šiltame vande
nyje, tuoj reikia apsiplauti 
šaltu. Šiltas vanduo susilpni
na kūną. Šiltas vanduo trau
kia iŠ žmogaus šilumą ir tas 
silpsta. šiltas vanduo tinka 
tik seneliams, mažiems kūdi
kiams ir labai pavargusiems. 
Sveikas žmogus kitaip reika
lauja, kad jam nestigtų šilu
mos. Karšta maudyklė net 
pavojinga sveikam žmogui, 
drungna nuramina ir net už
migdo žmogų. Apyšaltis van
duo sukelia šilumą, o šaltas 
tai net įkaitina kūną. Bet 
šaltame vandenyje užtenka 
pasipuškinti porą minutų, ži- 

inoma silpnesniam pavojinga ir 
tiek išbūti.

Maudymosi šaltame vande
nyje sveikatai yra naudingas, 
bet kartu naudingas ir dvasiai. 
Po nusimaudvmo šaltame van- j 
denyje net akys nušvinta. 
Pasijuntame budresniais, drą
sesniais, veiklesniais. Šaltas 
vanduo prašalina kūno vangu
mą, tingumą.

Lepinamas kūnas yra vi
suomet opus, sugležnėjęs, ne
minint jau apie tai, jog jis ne

dali atsiturėti prieš visokias o- 
l ro permainas. Išlepėliui bile 
mažmožis pakenkia. Toksai 
yra nervuotas, greitai susier
zina, nesuvaldąs lyties pajau
timo. Daug nuodėmių ima 
pradžia iš nešvaraus, išlepin
to kūno. Pirmutinis kartu ir 
tikriausias tokiems vaistams y- 
ra švarumas, maudymosi šalta
me vandenyje.

ODOS UŽLAIKYMAS IR 
MAUDYMOSI

Mes visi gerai žinome, jog 
per odą sišisunkia prakaitas iŠ 
mūsų kūno. O prakaitas, 
kaip ir šlapumas, būtų kenk
smingas mūsų kūnui. Mūsų 
oda atlieka panašų darbą kaip 
ir mūsų inkstai. Jei inkstui
sugenda ir nustoja savo darbą , 
atlikinėję, tai neišvengtinai 
žmogus sau galo sulaukia., 
Taip lygiai būtų, jei oda at
sisakytų savo darbą atlikinėti.

Jei žmogaus visą kūną ap- 
teptumėm kokiuo nors klijų 
arba pikiu, tai jam greit galas 
ateitų, nes per odą negalėtų • 
išsisunkti kenksmingos mūsų 
kraujui prakaitas. Tokie ban
dymai buvo padaryti ant gy
vulių. Buvo aptepti ir neuž- 
ilgio dvėsdavo.

I
Iš to matome, jog oda yra 

svarbus organas ir privalome 
žinoti kaip jį reikia užlaikyti, 

i Prideramai neužlaikoma neat-| I e 1
(liks prideramai savo darbo.

Svarbu yra užlaikyti odą 
švariai. Tą atliekame mau- 
dydamiesi ir gerai nusitrinda- 
mi.

Jei per odą persisunkia pra
kaitas, tai reiškia .ji yra sky
lėta. Tik tos skylaitės yra 
labai mažytės. Jei savo ku

ino gerai nenuplautume, tai o- 
dos skylaitės užsikemša. Ir 
jei tas užsikimšima^ ilgiau tę- 
siais. tai jos netenka tampru
mo. Šaltyje neužsidaro, o ši
lumoje neatsiveria Tuomet 
odos veikimas sutrukdytas, ji 
neatlieka savo darbo ir jau ne
galima tikėties pilnos sveika
tos. Per tai atsiranda viso
kių odos ligų, išbėrimų, nie- 
,žų, dedervinių, šašų. Vištai 
I kįla per nešvarumą. Nors 
tos ir panašios ligos gali kil
ti ir iš kitokių priežasčių — 
netikusio valgio, blogo oro.

Odos užlaikymas švariai, v- 
ra pigus daiktas. Reikia tik 
dažnai, bent kartą savaitėje, 
gerai nusimaudyti. 0 kam 
tas neprieinama? Čia reikia 
tik paslankumo.

Maudydamiesi, perdamiesi 
ne vien numazgojame savo kū
ną, ne vien atidarome kelią 
prakaitui. Mes dar paaksti- 
name savo odą prie gvvesnio 

i veikimo. Jei-gu išdrįstame 
mazgotis šaltu vandeniu, mau
dytis šaltame vandenyje ne tik 

į vasarą, bet ir žiemą, tai dar 
daugiau gero turėsime. Praus- 

; darni savo odą šaltu vandeniu, 
mes užgrūdiname ją, atbuki
name šalčio jausmą. Pripra
tiname kūną prie temperatū
ros atmainų. Pripratiname 
taip, jog ūmus šilumos ir šal
čio apsikeitimas visai mums 
nekenkia Veidas, kaklas, 
rankos, kojos nebijo šalto 
vandens. Nebijo dėlto, kad 
kiekvienas iš mūs prie to pri
pratę iš mažatvės. Kitaip v- 
ra su visu kūnu. Ne vienas

VERTĖ A. MATUTIS.
(Tąsa)

(Žiūrėk “Darb” No. 20 (202)

— Kaip tikra buvau, jog ateinančioj’ nedėlioj’ pama
tysiu savo vargšą sūnelį prie Dievo altoriaus, o paskui ramiai 
sau numirsiu. O, nelaimė, mano nelaimė! O, Kevin’ai, 
ką tu padarei ir ką tu tuom gero nuveikei! Kada buvo ma
žu vaiku, mėgdavo žaisti: padirbdavo sau altorių ir laikyda
vo mišias, giedodamas “Dominus vobiscum,” o seseraitės 
jam tarnavo. Kuomet tėvas už tai jį apmušdavo, nes manė, 
kad tai yra negerai, aš vis sakydavau: — duok jam šventą 
ramybę, Jokūbe; nežinova ką jam Viešpats Dievas paskyrė 
Gal dagyvensiva tosios valandos, kuomet jis mus palaimins’ 
O, mano. Dieve, lai būna Tavo šventa valia!

— Ar jau ištikrųjų žinote? 
Gal tiktai išvažiavo Dublinan,

— Ačiū už gerus žodžius, 
man jo laišką: — Sudiev, mano 
gi motina, visai jau nebematysite manęs! 
nepadariau, idant turėčiau gėdinties.

Su 17 d. sausio, t. y. su Pir- simatyti paskutinį sykį? 
muoju Metiniu L. A. B-vės da- Amerikon!.. . 
liniukų susirinkimu užsibaigė 
organizacijinis Bendrovės pe
riodas. Išrinkus pastovią val
dybą, Bendrovė pradėjo veikti 
ir plėsti savo pamatus. Ben
drovės dalininkų ir plačiosios 
visuomenės žiniai čion prane
šame svarbiausius B-vės susi
rinkimo ir Direktorių Tarybos 
nutarimus.

1. — Lietuvos Atstatymo 
išrinkta sekantie asmens: 
Trims metams — Kun. N. Pet
kus; R. Karuža ir J. O. Sir
vydas; Dvejiems metams — 
Kun. P. Gudaitis, K. Kasaitis 
ir Dr. A. Bacevičius; Vieniems 
metams — M. W. Bush (Bu

činskas), kun. V. Matulaitis ir 
V. K. Račkauskas.

2. — Direktorių Tarybos 
valdyba išrinkta sekančiai: 
Pirmininku — kun. N. Petkus; 
-ju Vice-Pirmininku — kun. V. 
Matulaitis; 2-j u Vice-Pirminin
ku — Dr. A. Bacevičius; Iždi
ninku — M. W. Bush; Sekre
torium V. K. Račkauskas.

.—3.— Bendrovės Ofisas įstei
gta New Yorke ir rūpinamos 
New Yorko valstijoje užrekor- 
duoti B-vės čarteris, kurs yra 
inkorporuotas Delaware vals
tijoje.

4. — Iždininkas pastatyta 
po kaucija $10.000.00.

5. — Bėgantiems reikalams 
pinigų nebus laikoma daugiau, 
kaip $1.000. Visi kiti pini
gai įdedama į vertybės popie- 
rius-bondsus, 
5 nuošimčius, 
dėsniai sumai 
leidžiami dar 
pyvarton, kad iš pelno būtų 
galima padengti ekspensus ir 
mokėti dividendą. Pasibai- 
gus-gi karei ir atsidarius ke
liams susinešinėti su Lietuva, 
bus ieškoma būdų priąjdėti 
prie Lietuvos pramonės ir pir
klybos atstatymo.

6. — Kiekvieno Bendrovės 

nario pareiga yra plėsti Ben
drovę, prirašinėjant prie jos 
naujus narius. Už tai Bend
rovė atlygins Šerais, po 5 nuoš. 
nuo užrašomos sumos.

F. — Visokiais reikalais, k. 
t. siunčiant savo mokestis, rei
kalaujant aplikacijų blankų, 
klausiant informacijų ir tt., 
reikia kreipties šiuo adresu: 
Lithuanian Development Cor 
poration. 200 Fifth Avė., Room 
1125 A., New York, N. Y.

Dabar jau prie Bendrovės 
priklauso 87 lietuviai, paėmę 
suvirš 1.000 šėrų. Pastaromis 
dienomis prisirašė dar sekan
tie viengenčiai: A. Trečiokas iš 
Worcesterio, Mass., A. Dabri- 
kas iš Wor©esterio, Mass., Dr. 
E. G. Klimas iš Philadelphia, 
Pa ir kt.

Visus, kas prijaučia Lietu
vos Atstatymo darbui, kviečia
me dėties prie Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės. Tuos-gi, ku
rie jau yra Bendrovės nariais, 
prašome dauginti jos narių 
skaičių, kad, karei pasibai
gus Amerikos lietuviai galėtų 
atnešti savo Tėvynei tikrą pa
ramą ir auklėti Lietuvos pra
monę, pirklybą ir amatus.

UaMhraa Atatetymo B-vta 
VAIDYBA

— klausinėjo pažįstamieji. — 
o rytoj sugrįži

bėt taip nėra. Tėvas skaitė 
tėve, — rašė, — sudiev, bran- 

Bet nieko tokio
Gal tėvas sutiktų pa- 

Rvtoj’ pravažiuoju stotį, pakelyje

— Ar ėjo atsisveikinti su juomi?
— Ne! nenorėjo. Jo širdis buvo taip intužus ant sū 

naus, jog prisiekė, kad jo daugiau nebematys!

— Koks tai paikumas! — kalbėjo moterys, — ir kuomi 
vargšas vaikas prasikalto? Ar-gi jis patsai niekuomet ne
buvo suklydęs?

Jaunos mergaitės nieko nekalbėjo. Nustūmė tyloje savo 
idealą nuo augštybės ir pridengė jį pasigailėjimo uždangalu. 
Žvaigždė nusirito bedugnėn marių prapultin.

Bet mažasai jo draugas pasiliko jam ištikimu širdies 
gelmėj’. Jisai buvo įsitikinęs, jog tasai išsvajotas didvyris 
nepadarė nieko blogo. Taigi, laukė pakol išsiaiškins viskas. 
Daugel ką atiduotų, by tik galėtų pasimatyti su juomi. Jei
gu žinotų, kad Kevin’as,, negarbės apsiaustas, pravažiuo
ja pro miestą, nueitų ant stoties, idant paspaudus dar kartą 
draugo ranką ir užtikrinti jį apie nepertraukiamus bičiuolvs 
lės jausmus; nebijotų net trūkio, kurio visuomet baidėsi. 
Su ašaromis akyse svajojo apie tą vienatiniai numylėtą asme
nį ; jo prižiūrėtoja buvo tikra, kad susirgs, nes vaikas mėtė
si ir vaitojo sapne ir nekartą nakties laike jo veidelis būdavo 
aplietas ašaromis.

ma-
Švara užbėga ligai už akrą.no

1Švara gydo, ne aptieka.

L.D.S. Kuopoms

nešančius 4| ir
Susidarius di- 

pinigų, jie bus 
pelningesnėn a-

my- 
my-

Prašalintasai klierikas 
keleto mėnesių po to at- 
Mokykla parėjo vienuo-

atsakė kunigas. — Jisai buvo net

Zrv "• O S.-aĄ

Dešimts aptiekų nesustip- 
įrins organizmo tiek, kiek vie
na maudyklė sustiprina.

neperlaužiamą sakinį:

Ir prieš tuos socialistų va
dų tvirtinimus “Draugas” 
pastatė liudytojų iš pačių 
pirmųjų krikščionijos laikų. 
Kai kurie iš tų “Draugo” 
privestųjų liudytojų gyveno 
kartu su apaštalais, matė jų

buvo pagaliaus pačių apaš
talų mokiniais.

Ir tokie liudytojai liudija, 
kad evangelijas parašė evan
gelistai, kuriuos pripažįsta 
katalikų Bažnyčia. Čia tatai 
“Naujienų” redaktorių bei 
rašytojų tamsumas ir ju be
dieviškos pastangos pasirodė 
prieš lietuvių visuomenės akis 
taip aiškiai, kaip aiškiausią 
dieną.

KAD ATITRAUKTI LIE
TUVIUS NUO KRIKŠČIO
NIŠKO TIKĖJIMO IR JUOS 
ATVESTI PRIE BEDIE 
VYSTĖS, socialistų laikraštis 
“Naujienos” ėmė aiškinti, 
kad evangelijos esančios su
falsifikuotos. Bet ir pate 
protas rodo ir mokyčiausi vy
rai, kurie savo amžių pa
šventė šventraščio tyrinėji
mui, ir pagaliaus pate vy- 
riausysis šventraščio kritikų 
vadas Adolf Hamack litidija, 
kad evangelijos nėra sufalsi
fikuotos. (Žiūrėk apie tai 
plačiau “Draugo” No. 28 š. 
m.).

Oi, kaip “Naujienos” da
bar norėtų apvilkti Adolfą 
Hamacką net sutana ir jį ap
šaukti kunigu. Tuomet bū
tų palikę “Naujienoms” bent 
vieni varteliai iš to baisaus 
padėjimo išsprukti. Jos tuoj 
imtų šaukti: tai kas, kad 
Harnackas liudija už evan
gelijas, juk kunigų ir darbas 
už evangelijas kalbėti ir ant 
socialistų rėkti.

Bet dabar “Naujienoms” 
tikra desperacija. Mat Adol
fas Harnack, ne kunigas, jis 
pagaliaus ne katalikas, pro- 
testonas, evangelijų prieši
ninkas, racionalistas, evan
gelijos kritikų pats vyriau
sia vadas, Berlyno universi- 
to profesorius. Na ir tas 
lifldija prieš tamsumus socia
listų vadus, “Naujienų” re
daktorius ir rašytojus.

KAD APŠMEIŽTI EVAN
GELIJAS ir patvirtinti savo 
šmeižtus, socialistu laikraštis

• •
Nuo to laiko tėvas niekados jau nebeminėjo savo sūnaus 

vardo. Mintyje jis ištarė šaltą ir 
“Non ragioniam di bor”...

m.
Ir taip plauke'fcietd! 'po metų, 

neparašė nei žodžio. Jo motina už 
sitikimo pasimirė iš susikrimtimo,
lių rankosna, o mokytojas turėjo senatvėje atidaryti mažą 
mokyklėlę priemiestyje. Giminės kartais susirinkdavo ir be 

nieku nieko išsiskirstydavo.
To atsitikimo atbalsiai pamaži nuėjo užmirštim Net 

tosios tragedijos vardai užsitrynė. Bet vaiko širdyje Kevin’o 
O’Donnell’io vardas užsiliko užrašytas ugninėmis ir auksinė
mis raidėmis. O dėkingoji jo atmintis išlaikė idealo atmini
mą iš kūdikystės laikų. Laikui bėgent, jisai pradėjo lankyti 
mokyklą ir turėjo likties dvasiškiu Seminarijoj, įstojimo 
dienoje užklausta jo pavardės ir gimimo vietos. Kada atsa
kė,

PITTSBURGH’O HOMESTE- 
AD’O IR APIELINKĖS LIE

TUVIŲ DOMAI.
Mikolas Vaikšnoras yra in- 

g&liotas “Darbininko” Admi
nistracijos rinkti “Darbinin
kui” prenumeratas ir platinti 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ leidinius. To
dėl meldžiame Pittsburgh’o, 
Homestead’o ir apielinkių lie
tuvių, kur ponas Vaikžnoras 
dabar mano lankyties, parem
ti jo darbą ir užsirašyti pas Jį 
“Darbininką” ir visus kitus 
katalikiškus laikraščius.

Apturėjau pranešimą iš N. 
Y. ir Ne. J. valstijų L. D. S. ap
skričio ant “Darbininko” Ad
ministracijos, kad tų apskri
čių kuopoms nesiuntinėjama 
reguleriškai laikraštis “Darbi
ninkas.” Prašyčiau visų kuo
pų ir pavienių narių, kurie ne
gauna “Darbininką.” Siun
čiant apie tai pranešimus sy
kiu prisiųsti vardus ir antrašus 
tų, kurie negauna laikraščio.

Galva man net sukdavosi, kada vai- Tada mes galėtume surasti 
kame yra klintys. Tankiau
sia būna pačio kaltė. Kitaip 
negalima dalyką ištirti, kaip 
tik turint vardus ir pavardes 
tų, kurie negauna. “Darbi
ninkas” yra išsiunčiamas į 
kožną miestą kožnai kuopai ir 
pavieni ems, kuru tik antrašai 
yra paduoti.

L. D. S. pirpa 
M.Žioba, 

29YTebstar, 
Maldės, Masą

tuomet vienas jaunųjų profesorių užšaukė:

- - Kevin’as O’Donnell taipogi paeina iš tosios apygardos! 
Vaikas, rods, nutirpti visas nutirpo. ..

Po kelių savaičių su plakančia širdimi jisai prisiartino 
prie profesoriaus ir drebančiu balsu jo užklausė:

— Ar kunigas pažinote Kevin’ą O’Donnell!
— Suprantama! 

draugu.

— Kaip tai ką! Buvo protingiausiu, gabiausiu ir
— Kaip tai ką Buvo protingiausiu, gabiausiu ir 

limiausiu mokiniu, koksai kada nors gyveno šiame pasaulyje. 
Negalima buvo jo nemylėti. Jisai išrišo abu logikos uždavi
niu vienų metų laike. Buvo pirmasai antrųjų metų šv. te
ologijos kurse, vėliau užsiliko paskui kitus, bet ketvirtuose 
metuose vėlei įsigavo į pirmąsias vietas. Kalbėjome mes 
visi tada tarp savęs, jog jisai net graikiškai mintija.

— Ir delko-gi išvažiavo! Ir delko jo neįšventino!...

— Tai-gi, tame ir visa paslaptis. Tasai bus išmintingas, 
kursai atsakys į šitą klausimą. Apie tai niekas nežino nieko.

Meilė dėl nelaimingo klieriko surišę juodu draugystės 
ryžiu ir taip, viename vasaros vakare, profesorius apsakė 
vaikui tą viską, kas užsiliko jo atmintyje. Atidžiai jauna
sis klausė. Štai kaip priėjo prie kalbos. Buvo kas tokio 
ore, ar saulės spinduliuose, ar tai hyacinto, ar ankstyvos rožės 
kvapas, kursai jauname vaiko prote atvaizdino kūdikystės 
dienų atminimą. Ir kad sėdėjo po lapuotu klevu, atsiliepė:

— Prisimena man Kevan’as ir jo vakacijos namie. Tok
sai pat vakaras ir toksai pat saulės blizgesys, bet dabar man 
rodos apsiniaukęs; se>i mokyklos mūrai apšviesti paskutiniu 
saulėleidos atspindžiu; mūsų muzikališkieji vakarai, mergai
tės baltose suknelėse. G 
kai sukosi aplink mane šokdami polkas arba škotų šokius.

bet ūmai susiturėjo ir tik-— Al
tai pridūrė: -

— O, nieko! — 
namon Kevan’o glo 
skvernais ramiau ilsėi 
dojau...

Nutylo.
— Tėve!— pra 

kaip tas viskas

tiktai mano sugrįžimas 
kuomet apsiaustas jo ilgojo žipono 

i ant po rankų ir... ir... kaip jį go-

išrodė rimtas ir užsimąstęs, 
staigiai vaikas, — dar neapsakei man,

<ToUm bos)

tV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBA HARTFORD, 

OONN.

Pirm. — Paulina GeležiutA, 
41 Capitol Avė.

Km. — Felicija PlikūnienS, 
103 Bond St,

Fin. Bažt. Veronika Šmitkiut*, 
4j Hunferford St 
A — Mm. Pateckaitt, 
234 Pirk St
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labui. 
Būtų 

neku- 
lizdo,

Aš lietuvių nemylėsiu, 
Už tautiečių netekėsiu.
Aš anglikė vadinuos, 
Vis stailiškai dabinuos.

Puikiai plaukus suraitau, 
O knygelių neskaitau, 
Nes stokuoju laiko 
Darbuotuos be saiko.

Suprantu stailes visas 
Subytinu anglikes. 
Kad ir pasileisiu, 
Bet neapsileisiu.

Dresė pliorais devyniais, 
Skrybėlaitė su sparnais, 
Kas mane pamato, 
Visi rankas krato.

Ceverykai visados 
Pagal naujausios mados. 
Kulnys laibos, ilgos, 
Linguoja, kaip smilgos.

žsidedu akinius
Nebet kokius — auksinius, 
Noselę sugnybia
Retežėlis kvba.

Nors lietuviai būt dailesni, 
Svetimtaučiai daug meilesni, 
Pamyluoja meiliai, 
Pabučiuoja dailiai.

Aš mergelė apsukri, 
Prie vaikinų tai vikri. 
Nors aš darbo nemoku, 
Tai bent dailiai pašoku.

U. Gudienė...

Žiedai, špilkos, laikrodukas, 
Čiugums po gerklę sukas. 
Dirbtuvėje ir grinčioj 
Maumoju net bažnyčioj.

Esu meili ir graži, 
Nosis, dantukai maži 
Lūpeles raudonas 
Ištepu Smetona.

praneškit šiuo antrašu:
Ona Baltrukuniutė, 

R. 27 Maple Street, 
So. Manchester, Conn. 

(S. 196-202).

Ceverykai suavėti, 
Pinigai-gi nemokėti.
” ip tik pėdę gausiu, 

Pirkt naujų keliausiu.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Eidama tankiai minu, 
Veidą, pauderiu trinu. 
Nors pinigų trūksta. 
Bet pauderis rūksta.

Ir krutinę atstatau, 
Kad net kojų nematau 
Einu išsitiesus,
Kaip gandras prieš pietus.

Paieškau savo draugės Mari
jonos Rožiutčs, po vyru Pilipai- 
tienės. Paeina iš Cickų kaimo, 
Alvito parapijos, Suvalkų guber
nijos. Ji pati ar kas žino, malo
nėkit pranešti. Suteiksiu dova
ną. Atsiliepkit šiuo antrašu:

5 Catheraine St., 
Old Bethnol Greene

LONDON, N. E. ENGLAND.
(202-205)

SCRANTON, B A

Moterų pramogėlė.
_____ 8

Paieškau savo draugės Uršu
lės Grumbliutė8. Paeina iš Wac- 
laukio kaimo, Alvito parapijos, 
Suvalkų, gub. 4 metai, kaip gy
vena Amerikoje. Girdėjau, kad 
išėjo už vyro. Atsišaukite šiuo 
antrašu: (202-205)

Miss Ona Valkauckiutš,
59 Crondale St. Hozton 

London, N. England.

kun.'N. J. Pet- 611 Saybort St.,

DOMAI
1

Aš Karolis Noreika paieškau 
savo tėvo ir brolio Ignaco, paei
na iš Vilnaus gub., Trakų pavie
to, Butrimonių gmino, Stakliškių 
par., Greikonių kaimo. Taip-gi 
paieškau savo giminaitės Viktori
jos Šaparavičienės iš Vilniaus 
gub., Trakų pavieto, Butrimonių 

Atsi- 
(200)

Paieškau Juozo ir Pranciškaus 
Sasnauskių, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Padubisio vals
čiaus, Spūdžių kaimo. Meldžiu 
atsiliepti šiuo antrašu:

Jenas Benevičhu.
614 North St. Cheeter, Pa.

(202-205)

1f

Vas. 13 d. buvo parengta 
vakarienė Moterų Sąjungos 16 
kuopos šv. Juozapo mokykloj, 
žmonių prisirinko skaitlingai

gmino, Punios miestelio, 
šaukti šiuo antrašu:

Karolis Noreika,
Rear 455 W. Market st., 

Scranton, 
NORTH AMERICA

Susiveržiu, kiek galiu, 
Su korseto šniūreliu, 
Pasidarau plona, 
Kaip širšė geltona.

Vargonininkas išsilavinęs tvir
tai savo profesijoj, pažįstas Baž- 

"Inytinį Choralą, figūrėlę, o taip
gi ir modernišką muziką ieško 
tuojaus atsakančios vietos.

K. J. Diržis,
458 Man St., Kingston, Pa.

(202-209)

458 Oak St, Scranton, Pa.
NORTH AMERIKA

i . j •
fA

Aš Adomas Janušauskas paieš
kau savo giminių: Juliaus Zaienč- 
kausko iš Vilniaus gub., Trakų 
pavieto, Butrimonių gminos, Pe- 
vešunų parap., Skraičionių kaimo 
ir Justinos Bunevi&enės iš Vil
niaus gub., Trakų pavieto, Butri
monių gmino, Punios miestelio.

‘ s antrašu: (200).

du ” 75c.
tris ” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

"«-■? ‘

Paieškau Jurgio Juškaičio, ku
ris 5 metai atgal gyveno Londo
ne, Anglijoj. Dabar yra Ameri
koje. Kas žino kur ji yra, tuo
jaus man praneškit — gausit do
vaną Atsiliepkit šias antra 

. Mr. J. Bimtosi, 
5 Guthoraino St 

Old Bethnal Grame.
LONDON, N. EN*. 

(202-205)

K Nutautele

Iškrypo kulnys abi. 
Per gatvę šleivoju 
Su iškreipta koja.

Aš nemėgstu Lietuvos 
Ir lietuviškos kalbos.

„ Kalbant didi gėda 
ano širdį ėda.

ų kalba daug lengvesnė, 
Išlyga prieinamesnė 
Reikia tik mokėti 
Susirodinėti.

PATERSON, N. J.

“Mirga.”
Vasario 9 dieną Patersono 

lietuvių choras surengė teat
rą Sulošė ’ “Mirgą” Pa
samdė svetainę miste, nes pa- 
ripijinėj svetainėj nėra scene- 
rijų ir prietaisų, kad lošti te
atrus. Susirinko apie 200 
žmonių. “Mirga” yra labai 
gražus veikalas ir gražiai, pui
kiai buvo atloštas. Veikalo 
turinys, pasakius labai trum
pai, yra apie vienų tarnaitę, 
kuri paaukavo savo gyvybę, 
kad išliuosuoti Vytautų iš ka
lėjimo, kad jis galėtų dirbti 
Lietuvai ir prašalinti tų baisų 
pavojų, kurs tada grėsė jai. 
Taip gyvai ir jautriai buvo su
loštas veikalas, kad žmogus
nejautei, kaip apėmė meile 
Lietuvos ir noras būti nors še
šėliu tos prakilnios širdies tar
naitės Mirgos veikime tautos 
labui. Nors kiti lošėjai pir
mų kartų lošė, bet labai gerai 
atliko roles. Pasirodo, kad 
pas mus yra gana gabių lošėjų, 
bet klausimas, kodėl jie mums 
daugiau tokių vakarų nesuren
gia? Kad užbaigti gražų da
lykų gražiai, choras sudaina
vo, “Ant tėvelio dvaro,” “Šė
riau žirgelį,” ir Tchaikowskio 
“Legenda.”

Trukšmingas susirinki
mas.

Man užtenka bisllį šypt, 
Akį mirk ir galvų krypt 
Ir jie žino visuomet 
Kokioj vietoj ir kuomet.

Jie ant kampo pasitiks 
“Alydusia!” tuoj suriks.
4‘Miss Mery” vadina 

kTJžfundyt ketina

Duoda rankų, man: “šeikens, 
Mai svytMery,koman dens. 
Ir nieko nelaukiam, 
Susikibę traukiam.

ėga laikas nematytas, 
vakaras, čia vėl rytas.

Naktis praridėjo, 
Kaip dulkė per vėjų.

Man tėveliai augino, 
Lietuvystės mokino. 
Nenoriu pažinti 
Ir tėvais vadinti.

man iš tėvų senų 
i^frentų aš jaunų, 

man’ geresni, 
s meilesni

ir išgama liksiu, 
asensiu ir nupliksiu, 

Nors tamsybėj žūsiu, 
Lietuve nebūsiu.

Po vakarienės i 
žaidė. Po 
kirstė namo. Visi linksmi, 
užganėdinti tokiu puikiu vaka
ru. Pelnas to vakaro bus Sų
jungos kuopai

čių stalo $17.47; Šv. Onos Mo
terų dr-jos valgomasis stalas 
$13.50; M. Andriliunaitė, Elz. 
Braškytė, M. Gedaitytė ir M. 
Klingaitė prie saldainių T. F. 
stalo $31.25; M. Petrauskaitė, 
A. Aneičiutė ir Ap. Niurkaitė 
už pakelių pardavimų $4.84; 
P. Braškytė, M. Andriliunai- 
tė, Ap. Petrauskaitė ir E. Bal- 
tresiunaitė už ledinę Smetonų 
ir lemonadų. $9.85; A. Lasins- 
kaitė, M. Urbonytė, T. Klin
gaitė ir Ig. Lasinškas už auko
tus daiktus $29.45; įžangos ti- 
kietais surinkta $28.70; išlai- 
mėjimo tikietais $66.60. Viso 
pelno bazaras davė $210.76.

Vestuvėse Jono Vaicelionio 
(iš Worcester, Mass.) su p-le 
Apolionija Likaite aukų rink
ta $8.40.

Po naujų metų T. F. skyrius 
yra išsiuntęs centran $115.00 ir 
jau dabar turime surinkę arti 
$300.00, tai per tuos dumėne- 
siu bus išleista centran $400.00.

Gailiunas.

MONTELLO, MASS.
Sujudo.

Vyčių I kuopa šiek tiek at
gijo. Keli energiškesni nariai 
paraginimu ir geru pavyzdžiu 
paskatino “Vyčius” pasidar
buoti. Mat, norima išmokėti 
pijanas, atlyginti nekurias 
skolas ir sustiprinti “Vyčių” 
medžiagiškų ir dvasiškų, augi
mų. Tuo tikslu “Vyčiai” 
pastatė teatrų “Geriau vėliau, 
negu niekad” nedėlios vakare, 
11 vasario. Teatrų lošė sekan
tieji asmens: P. Juškaitis (Ka
zys Taulkus), M. Sakalaus
kaitė (Monika),V. Juška (Bau- 
dilą). O. Samsoniukė, (Gend- 
ruta), Vaclavas Bakanauskas 
(Jonas Kikšlis-, M. M. Versec- 
kaitė (Juzė) ir J. Kašėta (Ga
briukas). Teatras sulošta ge
riau, negu tikėtasi, galima 
pasakyti, labai gerai. Akto
riui mėgėjai pažadinti tokiu 
pasisekimu nori dar daugiau 
teatrų lošti. Loškite, Vyčiai, 
Kuodaugiausiai! Publika la
bai patenkinta ir parems jus 
visados.

Prieš teatrų buvo išpildytas 
gražus programas. Bažnyti
nis choras po vadovyste p. 
Juškos sudainavo kelias dai
nas: “Lietuva tėvynė mūsų,” 
“Loja šunes,” “Karvelėli” ir 
k. P. Juška ir p. Juškienė su
dainavo labai gražų duetų, gi 
p-lė M. Raipaitė savo gražiu, 
žavėjančiu sopranu pasekmin
gai dainavo “Temsta dienelė” 
ir “Pamylėjau vakar.” Vy
čių organizatorius ir abelnas 
katalikų veikėjas, p. J. J. Ra
manauskas Bostono kolegijos 
studentas, pasakė labai indo
mių prakalbų, ragindamas jau
nimų veikti tėvynės 
Publikos buvo daug, 
buvę dar daugiau, bet 
rie asmenįs, iš liberalų 
buvo labai užimti kvietimu po
licijos į šv. Roko svetainę, kad 
sustabdžius vakarų. Apsiriko 
nabagai. Policija patyrė, kad 
leidimas gautas iš Bostono ir 

’ iš Brocktono. Tai-gi riestos 
i nosys “donoščikų” nusviro 
žemyn. Patįs sau pasidarė 
gėdos.

partijų neapykanta ir varžy- 
mos, “negabumas komiteto” 
ir t.t. ir t.t. Užmeta klebo
nui, kad jis užhypnotizuoja 
žmones. Klebonas vėl kalba. 
Atsisako dalyvauti komitete ir 
išreiškia nuomonę, kad dar 
tuom tarpu jam rodosi, kad 
katalikai ir “tautininkai” ne
gali dirbti vienybėje. Duoda 
įnešimų, kad kiekvieni sau 
veiktų, kaip jiems geriaus iš
rodo, kad vienminčiai susiėję 
galės daugiau nuveikti be bar
nių, negu susivieniję su bar
niais. Tad kits žmogelis išsi- 
reiškią kad stebisi, kad 
“mokslo žmogus”, gali skelb
ti skilimų, o ne vienybę. Bet 
jeigu mes prikinkytume gulbę, 
vėžį ir žuvį prie vieno vežimo, 
ar toli vežimas bus nuvežtas 
Gulbė trauks į viršų, vėžys 
trauks atgal, o žuvis trauks 
žemyn ir vežimas stovės ant 
vietos. Gėda mums yra ir gai
la, kad mes dar prie to nepri
augome, kad visi galėtumėm 
pavirsti į gulbes, arba į vė
žius arba į žuvis, ir vežimų 
visiems traukt kartu. Bet kol 
priaugsime prie to, tai man 
rodosi geriausias išėjimas bū
tų, tegul gulbės sau prisikin- 
ko vežimų, vėžiai sau, o žu
vys sau. Tada nors negreit, 
važiuosime, bet visgi važiuosi- i 
me, o ne stovėsime ant vietos. 
Ir taip darydami nenuskriau- 
sim Lietuvos ir mūsų brolių, 
nes visi renka aukas su tuo pa- j 
čiu tikslu. Gal dar geriaus j 
būtų, nes kiekvienas sparčiau 
darbuotūsi. Paskui klebonas 
vėl truputį kalbėjęs išėjo. 
“Tautininkai” šaukia vienyki- 
mės. Katalikai viens paskui 
kitų pro duris ir liko tik “tau
tininkai,” socijalistai ir keli 
katalikai, kurie norėjo matyt 
kaip dalykas užsibaigs. Buvo 
iš viso apie du desėtku. Vieni 
ineša rengti kitų susirinkimų, 
o kiti kad kreipties į dr-jas. 
Visi sustoja į grupeles, karš
tai -kalbasi. “Tautininkas” 
vienas šaukia: “reikia vieny
ties. Sujungę pajėgas, galė
sime daugiaus nuveikti.” Juo
kinga. Kad nors jų būtų 
bent 10 nuoš. pajėgos katalikų, 
tai tada būt kas sujungti. Bet 
kiek jų yra? Visa pajėga vei
kimo yra katalikų rankose, 
jiems tik trūksta supratimo 
tos pajėgos galybės. Ko to
liaus, tuo labiaus karščiuojasi. 
Didžiausia netvarkė. Prade
da net ir pravardžiuotis “gri- 
noriais.” Iš kito kampo gir
dės “kunigas bliauna ir bliau
na kaip žvėris.” Kits už- 
ginčiną kad avelė bliauna, 
bet nėra žvėris, tik gyvulėlis. 
Pirmininkas prašo visus eiti 
namo ir uždaro susirinkimų. 
Paklausta, tai kaip jūs galuti
nai nutarėte? Atsakymas — 
Gal likusieji komiteto nariai 
susiėję pasitars, kų daryti to
liau.

Vasario 11d. Lietuvių Die
nos Komitetas sušaukė visuo 
menės susirinkimų delei aptari
mų svarbių reikalų. Žmogus 
iš šalies klausant ir žiūrint ga
lėto pamanyti, kad susirinki
mas buvo sušauktas vien dėl 
išmetinėjimų, užpuldinėjimų 
ir išpeikimo. Nors parapiji
nė svetainė buvo centras visos 
Liet. Dienos veikimo, neku- 
riems komiteto nariams pasi
matė reikalas, kad pasamdyti 
kitų svetainę ir užmokėti iš au
kautų pinigų dėlto, kad išduo
ti atskaitų tiems, kuriems vi
sai nerūpi Lietuvos šelpimą*, 
ir kurie nepridėjo piršto prie 
to darbo, nes negalėjo darbuo
tis kartu, nes ta svetainė “per 
daug parapija kvepia.” Bet, 
anot pirmininko jie fr šitoj sve
tainėj neatsilankė. Pasirodo, 
tad tie, kurie mažiausia vei
dą yra didžiausi rėksniai. Lai 
atsimenam ateityje, kad vei- 
<ėjai kaip ligšiol darbavosi, į 
taip turi ir toliau darbuoties, 
neatsižvelgdami į tuos rėks
nius. Juk šuva ir ant mėnu
lio loja Toliaus išsiaiškino, 
kad jau išsiųsta kur reikėjo 
būti išsiųsta $1619.91, ir jeigu 
kas netikėtų gali nueiti į Citi- 
zens Trust Co. ir pamatvt če
kį-

Toliaus svarstytą ar rei
kalingas komitetas darbų vary
ti toliaus ir aukas rinkti Nu
tarta reikalinga Dabar ar 
tas pats komitetas pasilieka, 
ar kitų išrinkti? Viens vaiki
nas sako, “kų mes čia galime 
turėti tų patį, kad pats cent
ras jau iškriko.” Keli komi
teto nariai sako, kad ne, kad 
dar yra Centro Komitetas. Tad 
mūsų gerb. klebonas kun. Šva- 
gždys išaiškino, kad katalikai 
visi pasitraukė ir Centro Ko
mitete. (Katalikų organiza
cijų ingaliotniaį pasiliko komi
tete patol, pakol nebus galuti
nai likviduoti Liet. Dienos rei
kalai. “Darb. Red.) liko vien 
tik “tautininkai” ir kad būt 
aiškiaus suprastą paėmė kai
po pavyzdį patersoniečiams ge
rai žinomų vietą lenkų krau
tuvę ant River t- Porų metų 
atgal ten buvo korporacija.— 
Taip ant lango ir šiandien 
rašosi, nors vienas žmogus y- 
ra savininkas. Tai ar toj 
krautuvė yra korporaciją ar 
to vieno žmogaus nors ant lan
go yra parašytą kad korpora
cija. Po biskį pradeda kilti 
netvarka. Žmonės tarpe sa
vęs kalbasi, keli atsistoję ne
prašę balso, garsiai kalba 
Negalėčiau ir neapsimoka aik- 
voti laiko ir vietos, atkarto- 
jant vizos užmetimus ir peiki
mus. Girdėtis žodžiai “kleri
kalai,” “maldaknygės” “te
gul katalikai stimpa badą”

HARTFORD, CONN.
Kalbėjo p. Mašiotas.

Vasario 4 d. bažnytinėje
Įėję buvo L. D. S. prakalbos.
Kalbėjo vietinės L. D. S. 6 kp. 
narys, rimtas neunuilstantis 
veikėjas p. A. Mašotas. Kalbė
jo apie darbininkus, kalba bu
vo indomi, nurodinėjo iš pra- i 

i eities kuomet lietuviai vergą-1 
vo kitiems ir savo gabumais 
suteikdavo garbę. Paskui už
siminė apie šių laikų lietuvių 
padėjimą Ragino visus pri-!

■ gulėti prie L. D. S. Taipgi 
: nurodinėjo kų duoda socijaliz- 
’ luas.

Publika prakalbomis tapo 
užganėdinta.

FITCHBURG, MASS. 
Laikas katalikams su just i.

Čia yra keletas socijalistė- 
lių ir jie gan dažnai parengia 
prakalbas. Žinoma jų prakal
bos tai socijalistiški “spv- 
čiai,” iš kurių naudos nėra 
nei už- sulužusį centų. Vas 4 
d. buvo surengę “spyčių.” 
“Spykierius” buvo iš Wor- 
cesterio, vas. 11 d. “spykie
rius” buvo iš So. Bostono. O 
vas. 10 d. tai socijalistės buvo 
surengę balių, kur buvo ketu
rios “draugės” su “drau
gais. ’ ’

Lietuviai katalikai ligšiol ne 
kiek sm veikimu tepasirodė. 
Tad mums labai reikia subrus- 
ti, jungtis ir neduoti socijalis- 
tėliams vedžioti už nosies. Lai
kas tapti susipratusiais lietu
viais katalikais darbininkais.

Ten buvęs.

Bazaras dėl karės nuken
tėjusių.

T. F. 12-tas skyrius buvo 
surengęs bazarų sausio 30-31 ir 
1 vas. dd. pobažnytinėj sve
tainėj. Ant to bazaro skaitlin
gai buvo žmonių per visus va
karus. Daugiausia iš jauni
mo ir iš moterų buvo. Iš at
silankiusių kas kų pamatė, pir
ko arba norėjo išlaimėti ir to
kiu būdu tas bazaras labai ge
rai nusisekė. Prie bazaro 
rengėjai ir darbininkai dirbo iŠ 
savo visų pajėgų, ypač jaunos 
merginos ir vaikinai.

Stalai buvo aštuoni ir visi 
gražiai išrėdyti Teatro ve
dėjas J. Jasinskas pirmame va
kare buvo prirengęs scenos 
vaizdelį “Visi Geri” ir labai 
pikiai nusisekė.

Antrą vakarą puikiai su
dainavo keletą dainelių ddžių- 
jų ir mažųjų choras po vado
vyste gerb. Ant. Barono.

Trečią vakarą buvo sulošta 
“Kūmutės.” ir taipgi juokų 

oetavičius ir J. Kve
daras sužuvavo $9.40; A. Am-

PERU, ILL.
Vasario 11 d. moksleivių 3- 

čia kuopa turėjo literatiškąjį 
susirinkimų.

Pirm, davė inešimą kad 
apvaikščiojus šv. Kazimiero 
dieną įnešimas tapo priimtas. 
K. Muntvidas inešė, kad atsi
mindami Lietuvos kunigaikštį 
šv. Kazimierų Jo dienoje už
pirkti šv. mišias, tas įnešimas 
irgi tapo priimtas.

Poto K. Muntvidas pakalbė
jo apie Tėvynės meilę.

S. J. Moksleivis.

BROOKLYN, N. Y.

T. Fondo 18-tas skyrius veiks.
Vasario 11 d. buvo susirin

kimas nuo L. Vyčių 41 kp., S. 
L. R. K. A. 135 kp., A. L. R. 
K M. S. 29 kp. ir T. F. 18-to 
skyriaus veiklesnių narių. Nu
tarta apvaikščiot L. Dienų 4 
kovo su prakalbomis ir gra
žiais pamarginimais.

Nutarta mokėti mėnesines 
mokestis į Tautos Fondų kas 
kiek išgalės. Šios ypatos ap
siėmė mokėti: 1___ ... _______
kus po $1.00 V. Abromavi
čius po 50c. ir V. Jankevičius 
po 25c.: J. Vežiavičius, K. 
aulionis, F. Barbsis, A. Alek
sandravičius, A. Snieškus, K. 

I Dobravolskis, J. Žarulis, P. 
1 Montvila, P. Lukoševičius, V. 
Jankaitė ir T. Miluniutė.

Sumokėjo $9.25.
Kitas susirinkimas bus 18 Malonėkit atsišaukti, ar kas kitas 

d. vasario nedėlioj po mišparų 
Ap. P. Šv. parapijos salėj.

T. F. 18-to skyr. rašt. P. M

VARGONININKAS PAIEŠKO 
VIETOS TUOJAUS. Esu atsa
kantis vargonininkas, vedu chorą 
ant 4 ir 8 balsų. Giedu stipriu 
baritono balsu. Turiu paliudiji
mus ir rekomendacijas nuo gerb. 
klebonų. Meldžiu kreipties šiuo 
antrašu: (202)

J. Nomeikauskas,
Hazleton, Pa.

Aš Ona Baltrukoniutė paieškau 
savo tetos Elzbietos Kvietkaus- 
kiutės po vyru Jesevičienės; paei
na iš Suvalkų gub., Marijampolio 
pavieto, Kvietiškių gminos, Alek- 
sandravo kaimo. Girdėjau pir- 

i miaus gyveno Fairfield, Conn.

North Side.

Vasario 11 d. L. D. S. kuo
pos įvyko susirinkimas.

Pirmiausia kamisija išdavė 
raportų nuo baliaus buvusio 
28 d. sausio š. m. Pasirodė, 
kad pasekmės nekokios. Bet 
ant to nepaisant visi vienbal
siai nutarė rengti kitų balių 
rudenyje, komisija liko ta pa
ti nuo pirmo baliaus. Po tam 
valdyba pranešė apie būsiantį 
Chicagos apskričio susivažia
vimų, kuris įvyks 18 d. vas. š. 
m. Aušros Vartų parapijos sve
tainėje, tad likosi išrinkta de
legatai. Po to neesant svar
bių reikalų pirm. A. Repšis už
baigė susirinkimų.

Kp. korespondentas.

Aš, Antanas Jankauskis, pa
einantis iš Bitogalos parapijos, 
Žvegų kaimo, Kauno pav. ir gub., 
paieškau pusbrolio Juozapo Klo- 
so, paeinančio iš Užpusiu kaimo, 
Kauno pav. ir gub. Pernai gy
veno Chicagoje. Turiu svarbų 
reikalą. Lai atsišaukia sekan- 

antrašu: (202)
Antanas Jankauskis,

812 Ridge Avenue,
Kansas City, Kansas.

Sudegė bažnyčia.

Vasario 10 d. šios apylinkės 
lietuvius ištiko didelė nelaimė: 
sudegė šv. Antano graži baž
nyčia, padarydama nuostolių 
apie penkesdešimtis tūkstan
čių dolerių! Nors iš šalies 
žiūrint, atrodo labai didis 
smūgis, vienok Forest Citv’s, 
Simpsono, Carbondalio, Brow- 
ndalio, Richmondalio ir kiti 
šios apylinkės lietuviai-katali- 
kai (o šliupinių, cicilikų bei 
kitų atskalūnų mūsų tarpe ne
siranda), susirinkę į šv. Anta
no klebonijų energiškai ir vien
balsiai nutarė, kad ateinan
čių vasarų vietoj sudegusios 
šv. Antano medinės bažnyčios, 
stovės puiki lietuvių katalikų 
šv. Antano mūrinė bažnyčia. 
Aš toms kalboms pilnai tikiu: 
nes tarp mūsų lietuvių viešpa
tauja vienybė; o kur vienybė 
—ten viskas galima.

Žvirblio Mama-Onelė.

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.” 

Už vienų sykį 50c.
9 9

9 9

Paieškau savo draugės Domicė
lės Franckaitės. Paeina iš Kau
no gub. Viduoklės par., Basei
nų mieste augus ir mokinusis. 
Trys metai atgal buvo atvažia
vus į Bostoną. Neilgai pagyve
nus išvažiavo į Scranton, Pa. pas 
seserį. Meldžiu pati ar kitas 
kas pranešti šiuo antrašu:

Ono Meškauskaitė,
112 Gold St., So. Boston, Mass.

(202-205)

Paieškau savo giminaičio Sta
nislovo Skrabulio, paeina iš Su
valkų gub., Seinų pavieto, Kap
čiamiesčio parapijos, Semoškų 
kaimo. 10 metų atgal gyveno 
Shenandoah, Pa., E., Rospeberi 
Hollv. Turiu pas jį svarbų rei
kalą. Meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu: (202-205)

Dam. Lukoševičius,
82 Ward St., Hartford, Conn.

CHICAGO, ILL.

Vyčiai veikia.
L. V. 24 kp. kaip ir kitos 

Chicagos Vyčių kuopos dar
buojasi gana daug. Vasario 
11 d. surengė vakarėlį su prog
ramų. Programoje dalyvavu
sieji atliko savo užduotis gerai. 
Visųpirma J. Poška pakalbėjo 
apie jaunimų. Toliaus buvo 
deklemacijų, monologų, dai
nų ir trialogas. Iš jų, tai pa
žymėtinas monologas “Žiovu
lys,” atliko P. Cibulskis. Pu
blika neįdomavo žodžiais, o 
tik žiovavimu. Publikoje ne
sirodo nei vieno, kuris nebū
tų nusižiovavęs matydamas tą 
monologą lošiant. Tai buvo 
juoko.

Baigiant programą vėl J. 
Poška trumpai p
ragino rašyties prie darb 
kų Sąjungos.

Vakarėlis užsibaigė 
ir 

bruaitis ir J. Ošikas prie Vy- ‘ .

CLEVELAND, OHIO.

Vestuvės.
12 d. vasario apsivedė p. A. 

Zakarauskas su vvte p-le M. 
Keraičiute. Vestuvės buvo sa
lėje. Apart svečių buvo už
kviestas L. Vyčių choras, nes 
nuotaka buvo gera dainininkė. 
Choristai visi susirinko į vieną 
vietą ir sykiu atėjo į vestuves. 
Jaunavedžiam įteikė puikų 
bukietą Susirinkusieji pažai
dė, padainavo, gražiai pasi
linksmino.

Linkėtina šiai jaunai pore
lei ilgo ir smagaus sugyveni
mo.



DARBPŪNKA3”

Vietinės žinios.
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DAINŲ VAKARAS
Nedėlioj, vasario 18 dieną, 

So. Bostono Bažnytinis lietu
vių Choras turėjo koncertą su 
teatru. Programas buvo il
gas ir įvairus. Vien dainų 
sudainuota virš 25, iš kurių 
geriausia pavyko vyrų kvarte
tas“ Vai broli, broli.” Lie
tuviška melodija ir dainininkų 
geri balsai suteikė klausyto
jams ištikro malonią valandė
lę. Gerai pasirodė ir maišy
tas kvartetas (p-lės H. Narin- 
keviciutė, L. Mileikiutė, pp. 
D. Antanavičius ir K. Vasi
liauskas.). Jų sudainuotos dai
nelės: “Oi-oi-oi” ir “Šalty- 
šius” publikos muzikališką 
stygą palietė ir turėjo kvarte
tas savo daineles du syk at
kartoti.

Iš solistų, kaip ir visuomet, 
pirmoj eilėj atsistojo p-lė H. 
Narinkevičiutė, p. J. Varaitis, 
D. Antanavičius ir 0. Liutke- 
vičiutė. Malonu pažymėti ir 
naują solistų tarpe pajėgą. Tai 
pirmą-syk pasirodžius p-lė S. 
Motiejūnaitė. Grynas, malo
nus balsas lemia jaunai daini
ninkei gražią dainos srytyje a- 
teitį.

Veikalas “Katriutė,” atme
tus ilgas pauzas ir kitus trūku
mus išėjo vidutiniškai. Ma
tosi artistų tarpe gabių ir ta
lentingų pajėgų. Ypač puikus 
Ickaus rolėje išėjo D. Antana
vičius; gyvas, apsukrus visų 
atidą prie savęs traukte trau
kė. Geros buvo Katriutė ir 
Rožė (p-lės M. ir Z. Žukauskai
tės), Darata (O. Pratašiutė); 
ir Stasys (P. Grinkevičius) se
no ūkininko typą gerai atvai
dino. Jonas (J. Markelionis) 
biskutį permažai jausmo paro
dė, bet šiaip jau vykusiai sa
vo darbą atliko. Kiti artis
tai — neblogiausi.

Programas užbaigta Lietu
vos Hymnu.

Įspūdis iš vakaro pasiliko 
geras. Linkėtina chorui daž- 
niaus tokiii pramogų parengti 
ir suteikti publikai naujų me
lodijų ir veikalėlių.

Žmonių buvo pilna šv. Pet
ro bažnytinė svetainė.

Muzikantas.

RENGIA PUIKIĄ PRA
MOGĄ - VAKARIENĘ.
Vietinė Pil. Blaivininkų 49 

kuopa 20 d. vasario (per užga
vėnes) rengia puikią vakarie
nę su visokiais skaniausiais 
valgiais, kaip tai: grūzdų, 
katlietais ir kitokiais skaniais 
lietuviškais valgiais. Taigi ger
biamasis jaunimas ir senesnie
ji pramogų mylėtojai įsitėmy- 
kite gerai šią pramogą ir ne
praleiskite tos nepaprastos pui
kios progos, nes be paminėtų 
valgių, pirmą sykį teks para
gauti ir tikrai skanaus blaivi
ninkų gėrimo, kuris bus laike 
tos vakarienės duodamas vi
siems svečiams. Taipgi nepa
mirškite, ypač jaunimas, kad 
dar būs visokių paįvairinimų: 
žaislų, dainų, deklemacijų ir 
tt 'Įžanga pigi, vos tik 25c. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Pra
moga bus pobažnytinėje lietu
vių salėje.

Kviečia rengėjai.

Red. prierašas. Sykiu su 
pranešimu mums prisiųsta ir 
Kooperacijos draugijų sąjun
gos įstatų projekto komisijos 
posėdžio protokolas, kuris jau 
buvo tilpęs ankščiau kituose 
laikraščiuose. Kaipo labai 
Suvėlinto dalyko nebedėsime į 
“Darbininką.”

• ’ .... ................ \ * w j'. ?

S0CUALIZM0 “OŽIUKAI.”
Skaitytojai nepamanykite 

kartais, kad aš nekaltus Die
vo sutvėrimus, ožkų vaikelius 
ožiukus taip norėčiau pažemi
nančiai pašiepti, kad net prie 
soeijalizmo pasekėjų skait- 
liaus priskirčia. Ne, visiš
kai ne.

Tie ožiukai, kad ir raguoti, 
barzdoti, bent kiek dvokianti 
ir nemielaširdingai bliauja,vis- 
vien jieji yra toki, kokiais 
juos Viešpats į pasaulį leido. 
Bet yra visai kita rūšis “ožiu
kų,” kuriuos ožiukais vadina
ma už du dalyku: viena už 
didelį užsispyrimą kaip ku
riuose dalykuose, o antra už 
pervertimą išvirkščiai kaip ku
rių dalykų prasmės arba savo 
sąžinės ir skelbiamųjų idėjų 
minties ir turinio. Tai apie 
tokiuos “ožiukus” arba “kul- 
vartas” ir pasikalbėsiva.

Soeijalizmo teorija skelbia, 
kad socijalizmas yra didžiausis 
kapitalizmo ir kapitalistų 
priešas.

Socijalistų vadai visi tai pa
tvirtina žodžiu ir raštu, bet... 
patys visomis keturiomis Tėp
lioja ir kabinasi į kapitalistų 
eiles ir trokšta visa širdžia ka
pitalistų skaičių.. . padaugint.

Pavyzdžiui paimkime, kad 
ir tokią neva socijalistiškąją 
“Keleivio” bendrovę, kuri de- 
sėtkus tūkstančių dolerių susi
kimšo Į savo bosų kišenes var
gsi] darbininkėlių kruvinus 
centus viliodama, neva soci- 
jalizmo palaikymui ir darbi
ninkų būvio pagerinimui.

Skelbia, kad darbininkų 
būvį gerins, o gerino būvį 
savo. Skelbia, kad jie esą 
proletarai o pasirodo, kad jų 
esama kapitalistų ir dar kokių 
kapitalistų.

Ana, Bostone tveriasi nau
ja kapitalistų banka, į kurią 
pakviesta prisidėt ir lietu
viams “kapitalistams” ir pri
sidėjo.. . bet įspėkite kas . . o- 
gi “Keleivio” bosai... Bago- 
čius, Gegužis ir kiti...

Tokiuos, tai yra taip daran
čius žmonės, rusai vadina 
“ perekinščiukais, ” o lietuviai 
“kulvartomis” arba stačiai 
“ožiukais.”

Indomu būtų sužinoti, kaip 
juos pavadins patys lietuviš
kieji socijalistai?. .

Tuom kartu tegul bus ga
na, o toliaus bus daugiaus.

F .V...

(Pradžia ant 1-mo pusi.)
C. A L. KOMITETO SUSI 

, VAŽIAVIMO PROTO
KOLAS.

jus su kompanija eiti teisman, 
komisija susižinos tame reikale 
ankietos keliu su G. Komiteto na
riais.

Delegacija iš O. Raštinės su
šaukto susivažiavimo. C. Komi
tetas nutaria delegaciją įsileisti ir. 
išklausyti jųjų pranešimų.

Delegacija žodžiu praneša mi
nėto susivažiavimo norą išgirsti 
C. K-to nutarimą sulyg tolimesnio 
jojo likimo ir prašo pertraukti C. 
A. L. Komiteto posėdį ir dalyvau
ti C. A. L. Kom. raštinės sušauk
tame susivažiavime, kuris laikė 
Nežiūrint į karštus protestus iš 
katalikų pusės, kad C. A. L. Ko
mitetas neprivalo skaitytis su jo
kiu kitu susivažiavimų ir baigti 
savo posėdžius, vienog balsų di
džiuma nutarta svarstyti delega
cijos pranešimus. Sulyg C. A 
L. Komiteto tolimesnio likimo iš
nešta balsų didžiuma sekanti re
zoliucija.

Centralis Kom. sausio 16 d. 1917 
m. savo posėdyje, sulig Am. 
Liet. Visuotinojo suvažiavimo 
nutarimų sausio 15 d. 1917 m., 
nutaria a) pasilikti toliau darbuo
tis ir varyti Lietuvos šelpimo dar
bą tol, kol bus reikalinga lietu- 
viij visuomenei, likviduojant '“L. 
Dienos” darbą; b) kreiptis į vie
tos komitetus, pranešant jiems, 
kad jis nutarė pasilikti toliaus 
darbuotis ir pakviesti juos varyti 
Lietuvos šelpimo darbą.

Perėjus balsų didžiuma aug- 
ščiau minėtai rezoliucijai, katali
kų atstovai komitete įnešė protes
tą, motyvuodami kad C. A. L. 
Komitetas savo veikimo pratęsi
me vadovaujasi Wilkes-Barre, Pa. 
visuotinojo susivažiavimo nutari
mais ir jokis kitoks susirinkimas 
apie jojo likimą neturi teisės 
spręsti. Protesto tekstas tečiaus 
balsų didžiuma liko atmestas.

Sulyg-gi C. Komiteto posėdžio 
pertraukimo katalikų atstovams j 
griežtai užprotestavus, svarsty
mai buvo tęsiami be pertraukos 
iki dienos programos užbaigimui.

C. Raštininkui išdavus finansi
nį raportą įnešta ir nutarta išrin
kti komisiją iš 3 asmenų C. Rašti
nės finansinių knygų peržiūrėji
mui, likvidavus visą “Lietuvių 
Dienos” darbą. Komisijon iš
rinkti šie asmenys: Kun. J. Dobu- 
žinskas, pp. Strumskis ir Strimai
tis.

Pinigų išsiuntimas: Nutarta li
kusius pinigus apie $100.000.00 iš
siųsti nukentėjusiems dėl karės 
lietuviams šitokiomis dalimis- 
Šelpimo draug. “Globai” Petrog
rade $5.000.00; lietuviams belais
viams šelpti Vokietijon per Švei
carijos komitetą Fribourge “Lith- 
uania” $25.000.00; visus likusius 
apie $70.000.00 (kiek galutina a- 
pyskaita parodys) užimton Lietu
von į Vilnių pp. Smetonos ir kun. 
Dogelio vardu.

C. Raštinės perkėlimas. P. M. 
Šalčius praneša jog jisai apsiimąs 
ir toliau dirbti C. A. L. Dienos ko-

mitele ir pigesne kaina, būtent 
$15.00 į savaitę, bet tik tuomet 
jeigu Centr. Raštinė bus perkel
ta į New Yorką, nes jis pats te
nai turįs keltis. Be to C. Raš
tinės perkėlimą iš Wilkes-Barre, 
Pa. New-York’an motyvuojama 
tuo, kad C. Raštinė turi būtinai 
būti didesniame Centre. Kun.X ■ - > r-
Augustaitis ir kiti už palikimą C. 
Raštinės Wilkes-aBrre, Pa. ir be 
to kun. ' Augustaitįp sutvarkius 
svarbesnius “Liet. Dienos” reika
lus apsiima Centralės raštinės 
darbą atlikti dovanai.' Balsų di
džiuma nutariama persikėlus p. 
M. Šalčiui į New-Yorką perkelti 
tenai ir Centralę raštinę, ir jam 
mokėti $15.00 į savaitę.

Susirinkimo prezidentas: —
J. S. Lopatto.

Susirinkimo Sekretorius: —
Pr. Augustaitis.

miau, Kadan
gi sesuo pavargo jį bešelpda- 
ma jam einant mokslą, tai da
bar negalėjo nei prie laidoji
mo nieko gelbėti. Gavęs ži
nią kun. K. Ambrozaitis nuva
žiavo ir savo kaštu perkėlė a.a. 
Boleslavą į šv. Kazimiero ka
pus 25 d. sausio 1917. • a«

A.a. B. Ambrozevičia turė
jo pažįstamų apie New York’ą 
ir Elizabeth.

Jei kas dar ko norėtų su
žinoti apie jį, tai lai kreipia
si pas mane žemiau nurodytu 
antrašu: J. Tamašauskaitė, 720 
N.- Main St., Kewanee, UI.

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš einant 
gult ištepk veidą mosčia.per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. . Toji mostis 
išima plėtmus ratfdonus, juodus 
arba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido, 
tės 50c. ir $1.00. 
sųst ir stampoms.

J. Rimkus
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

Kaina dėžu- 
Pinigos galit 
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LIETUVIŲ KOOPERACIJOS 
DRAUGIJŲ SEKRETO

RIAMS.
Naujosios Anglijos Lietuvių 

Kooperacijos Draugijų Sąjun
gos konstitucijos projektą iš
siuntinėjau 19 vasario 1917 m. 
visoms man žinomoms Mass. 
valstijos koop. dr-joms. Ka
dangi sekretorių vardų ir ant
rašų neturiu, tad pasiuntinė- 
jau ant krautuvių antrašo. 
Sekretoriai malonėkite atsiim
ti ir perskaitykite ant savo 
dr-jų visuomeniško susirinki
mo. Pasekmes: kaip pataisy
mus ar dadėjimus malonėkite 
sugrąžinti nevėlaus kaip 15 d. 
gegužio-mav 1917 m. komiteto 
sekretoriui M. A. Balčiūnui, 
285 Broadway, So. Boston, 
Mass.

M. A. Balčiūnas, sekr.
P. S. Kooperacijos dr-jos 

negavusios konstitucijos, pro
jekto malonėsite ’ kreip
ties pas komiteto

/

Visokio skyriaus
Pranešu visiems, jog aš užlai

kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžiu, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose sū puikiausiomis 
dainomis ir šokiais. Įvairiausio 
išdarbio Armonikų, Smuikų, 
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališkų ins
trumentų.

Taipgi taisome visokius auksi- 
s nius daiktus: laikrodėlius, žie

dus, branzalietus ir muzikališkus 
instrumentus; armonikos, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus, 

▼argonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai. Užsakymus siunčiam 
greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma
no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa- 
siliksi ,ant^isadoS-uiūsų kostumeriu^^Taipgi pirkdami daug tavo- 
ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda- 
me agentams. Užlaikome įvairus tavoro “in gtock.” Padarome 
visokius instrumentus ant užsakymo.

KELETAS ŽODŽIŲ APIE 
JL A KLIERIKĄ BOLES
LAVĄ AMBROZEVIČIŲ.

A.a. klierikas B. Ambroze- 
vičius gimė Lietuvoje, Kauno 
priemiestyje Šančiuose, gruo
džio 24 d. 1885 m. Išėjęs 4 
klesas -"■gimnazijos, įstojo į 
Kauno dvasišką seminariją. 
Prabuvęs ten tris metus su
virs, išstojo ir atvyko į Ame
riką. Čia įstojo į šv. Ciry- 
liaus ir Matodijaus seminariją, 
Orchard Lake, Mich. Prabu
vo du metu, ir buvo priimtas 
į Rockford dieceziją, ir pas
kutiniais metais t. y. 1916 vy
skupas Muldun buvo užmokė
jęs už seminariją; pereitas 
vakacijas perleido pas kun. K. 
Ambrozaitj. Laike vakacijų 
velionis jau nesveikavo. Iš
važiavęs į seminariją, visai su
sirgo ir pabuvęs savaitę grįžo 
atgal pas kun. Ambrozaitį. Čia 
būdamas vaikščiojo pas gydy
toją, bet vis darėsi blogiau. 
Paskui nuvyko pas kitą gydy
toją, kurs patarė važiuoti į 
šiltus kraštus. Fondas buvo 
ištuštėjęs, tai nieko daugiau 
neliko, kaip tik palenkti gal
vą po giltinės kala vija; nors ir 
buvo atsišaukęs į savo pažįsta
mus draugus, ir į kelis Chica
gos kunigus, prašydamas' pa- 
gelbos, bet jo prašymas pasi
liko balsu tyruose. Prabuvęs 
6 savaites pas kun. Ambrozai
tį išvažiavo į miesto Iigonbu- 
tį į Chicagą. Kol kun. Am
brazaitis gyveno arčiau, tai 
jis tik ir lankė jį, bet išva
žiavus kun. Ambrozaičiui toli 
nuo Cfiicagos, velionis liko 
visiškai apleistas. Bet 26 gruo
džio buvo ant tiek pasigerinęs, 
kad parvažiavo iš ligoninės 
pas savo seserį, kuri gyvena 
Chicago je ir pabuvęs dvi dieni, 
atkrito į sunkesnę ligą ir gri
žo į ligoninę. Ii.*/.- > 
Kadangi miestas išsiuntė į 
Oak Forest ligonbutį, toli 
nuo Chicagos, tai sesuo ne
galėjo surasti, bet sausio 21 d. 
važiavo ir surado,, bet jau bu
vo vienuolikta diena kaip jau 
buvo miręs, tai-gi jis mirė ne 
21 kaip buvau pranešusi pir-

IŠMOKITE ŠOKTI ŠTERNO 
ŠOKIŲ MOKYKLOJ.

Šokimas dabartiniu laiku labai 
įėjo madon. Kad mokėt šokti 
daug kartu priseina ieškoti gero 
mokytojo, kuris iš to ir gyvena. 
Štemo mokykla randasi 950-952 
Broadway ir jau nuo 36 metu gy
vuoja. Jis mokina jaunus ir se
nus labai greitai išmokina. Per 
vasarą jis laiko savo mokyklą 
Newporte, L. I. kur yra išmoknęs 
daug augštos luomos žmonių. Mo
kina visokius šokius, kaip pap
rastus balinius, taip ir teatrų šo
kius. Kuris norit daugiaus ži
not apie šią mokyklą tesikreipia 
per telefoną — Bushwick, 4943, 
kur suteiksime visas informacijas. 
Mokiname žiemą ir vasarą. No
rėdami išmokti gerai šokti kreip
kitės į Stemo mokyklą.

J. BR0Z0WSKY staliorius 
ir namų taisytojas iš lauko ir 
iš vidaus, maliorius (painter) 
ir popieruotojas. Darbą at
lieku labai pigiai ir gerai. 69 
Gold St., So. Boston, Mass.
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APTINKA
Sutaisau receptus su di- j 

džiausią atida, nežiūrint, ar ' 
į tie receptai Lietuvos ar Ame- I
> tikos daktarų. - Tai vienatį- ! 
nė lietuviška aptieka Bostone < 
ir Massaehusetts valstijoj. ! 
Gyduolių galit gaut, kokios <

; tik pasaulyj yra vartojamos. < 
; Galit reikalaut per laiškus, o ' 
• aš prisiųsiu per erpresą.

K. MDLAUSKAS
> ' i

' AptiekoriuB ir Savininkas j 
i Tel So. Boston 21014 ir 21013. ] 
' 226 Broadway, kampas C St, Į

essss®®®e®®®e®<-&®®e®®®®®®ee

>

I Tel. Main 2488 E. Bo#tanį79»-W 
George H. Shields 

Advokatas
811-812 Old Sonth’Btilding 

Boston, Mass.

T«i. So. Bortai270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

GeftaM fibMtti ir
Ofi»o valandos: 

Ryt da iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8 

vakarais 6 iki 9
536 Broadvay, So. Boston.

Lietuviška-Polska 
VAISTINYČIA 

197 Broadway, S. Boston, Mass. 
Telefonas'S. Bostonan94-w 

Daktarai dieną ir naktį.

Specijališkas 
pranešimas

X

RAČIŪNO NAUJI JUDOMI 
PAVEIKSLAI BUS RODOMI:

Ketvergo vakare, vas. (Febr.) 
22 d. 1917 m. Burbos Salėje, Ed- 
wardsville, Pa.

Subatos vakare, Vasario (Feb- 
ruary) 24-tą d. Auditorium Sa
lėje North Main Avė., Scranton, 

( Pa.

I

d.Nedėlios vak., Vasario 25 
Reeles Teatre, Waname, Pa.

Panedėlio vak., vasario 26 
Slavokų Sokolų Salėje, So. Beth- 
lehem, Pa.

Seredos vak., Vasario 28 d. W. 
Bee«kowskie salėje, Mahanoy .Ci
ty, Pa.

d.

{ELLIS McCLEARY co J
į Prirengtam pilnai $150.00 ‘ ’ 
į; laidotuves už Į;
(Ųžtikrinan-p-, g g šaus mokės-’j 
į ti gvaranti Jokių vir-j

? a arba vi- čių nėra. ‘ >į į a arba vi-
sai nemokėkite. D

, j Tel. Back Bay 6722 j | 
p 1666 Washington St. Boston. O

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
G- do visokias Hsas 

Pri akina Akinius.

419 Boylston St Boston, Mass.

Ofiso ^dynoe
1-8 P. M. 7-9 P.M.

Muzikališku Instrumentų

KRAUTUVE

E.

E.

E.

E.

E.

E.

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

LIETUVIUS.

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

WORCESTER, MASS.LIETUVIŠKI REKORDAI.
2356. Lietuva Tėvynė mūsų, 

Tykiai Nemunėlis teka.
2357. Birutė,

Kur banguoja Nemunėlis 
2392. Sveiki broliai dainininkai 

Ko liūdit sveteliai.
2581. Gražioji Polka, 

Pavasario rytas, Polka.
2582. Kalnu Augštumose,

(Valeaa) 
Kariškas maršas. 

2706. Žemaičiu Polka.

Vienatine Lietuviška *|* 

i Krautuvė t 
*|* Kuri užlaiko visokio ta- y
V voro, reikalingo maine- V
V nieriams. V

Reikalaudami katalogo indėkit 5c.
Ad

Et%

Y V. LUKOSEVICIA, ❖ 
Minersville. - - Pa.

Į AGENTUS.
Gal pas agentas

užsiliko “Darbininko” No. 8 
ir 105 pereitų 1916 metų. Jų

tinti.

f

I

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

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

------------------------------------------------------ L

PARSIDUODA Grosernė ir
Bučernė lietuvių apgyventoj 
vietoj.

Savininkas nebegali dirbti 
serga. Parsiduos pigiai.

Norėdami plačiau sužinoti 
kreipkitės šiuo adresu:

777 Gambridge, St.,

Cambridge, Mass.

“Sargas
“SARGAS” rūpinasi “ne- 

zaležninkų” parapijų reika
lais. Labai indomus laikraš
tukas. Už penkis centus “Sar
gas” jus aplankys. Rašyk da
bar!

JONAS J. RAMANAUSKAS,

144 Ames St., Montello, Mass.

ŠOKIŲ MOKYKLA

36 metai kaip uždėta 
PROF. STERN, 

952 Broadway, kampas Myrtle 
Avė., Brooklyn, N. Y. Moki
name senus ir jaunus, visokiu 
vėliausių 
“Waltz,” 
-Trot” ir 
ir kliasų
nuo 9 vai. ryto iki 11 vai. va
karo išskyrus nedėlias.

Jums atsidavęs
(238) Prof. J. Stern.

STEvEN

'Aš pfttš'priside 
nos užtikrinančios James Ellis 
Rakandų kompanijos, kur 
galėsiu jums prielankiai ’ pa
tarnauti išrodydamas mūsų, 
didžiausią krautuvę ant ketu
rių didelių lubų pripildytą 
gražiausiais šių dienų rakan
dais.

Mes dabar pradėjome meti
nę vasario mėnesio išpardavi
mą (sale) ir numažinome kai
nas, kuriomis niekas kitas 
Bostone negali lygintis.

Ateikite ir daleiskite mums 
išrodyti jums kainas.

James Ellis Co 
Kampas B ir B’way, 

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji

mo.

šokių. Kaip tai: 
“Two-Step,” “Fox- 
kitus. Privatiškos 
lekcijos duodamos

PIRMO5? KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RĖKLY
469 Broodway,So. BostM,Mass.

PBIB DOBCHSSTEB ST.:

Valaadec
nuo t nL ryta oaoltval. ryta
iki 8 vai Talcara. iki 4val. rakara,

THE MAGIC SHOP.

TMS MAGIC SHOP.
I P. O. BOX 309. HOLBROOK. MAM.
a--------

| Pirmas Amerikoj Ii e ta rys aidėjo magijos 
X dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jti 
I nori fcaati {takų katalogą, pr.siųsk štampų 

tr tuoj gausi. Adresuokite taip:

/rrr
y

TBLamaM So. Sostom 6OS

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miliam F. J. Houaard 
Lieto rikk* pavardė boro 
FIbmb £/. raMfenfat j k i i ♦ • . -fcnTyJr T > r-T r ‘" • 

315 Broadwav. So. Boston.
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