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ATIDAI RUSIJOS PILIEČIŲ
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ir i Vokietiją.

Pinigus Rusijos pirkite, nes tik dabar kursas žemas
Pagal žemiausį dienos k ursą galite pasipirkti tiktai p as

Bankierių Juozą Kowaliauską

as reąuired by the act of October 6,1917
Washington. — Iš neutraliu

Be to Vokietija tikisi at 
gauti tūkstančius savo nelais 
vių. Centralės Valstybės lavi 
na dar 2.000.000 naujos, jau 
nos kariuomenės.

Lenkija turi vadintis nepri- 
gulminga, bet liktis Austrijos 
globoje.

Nusiginklavimas, jūrių lai
svė ir pirklyba turi liktis ap
kalbėjimui taikos konferenci
joj.

Rumunija, Serbija ir Čer- 
nogorija liksis senuose rube- 
žiuose, bet Serbija turi būti 
priėjimas prie julės.

Turkija turi liktis neliesta.

Taip tai stovi teutonai. Fran- 
cija negali padidinti savo ka
riuomenės. Anglija turi namie 
daug gatavos armijos ir daug 
jos gabens Francijon, kad at
sverti Rusiją, kuri taikosi sky
rium.Paryžius. — Senas Franci- 

jos skraiduolis Chateaure- 
nautt, vartojamas kaipo tran
sportas, tapo sutorpeduotas 
ir nuskandintas Viduržeminėj 
jurėj gruod. 14. Submarinas, 
kurs jį sutorpedavo, kaip 
Francijos laivyno ministerija 
skelbia, tapo nuskandintas. 
10 jurininkų prigėrė, kiti iš
gelbėti.

True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Dec 21,1917 

True translation filed withtbepost- 

NU SKANDINO TRANS
PORTĄ.

350 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS..
AtsISanklte prie manęs su visokiais teismiSkais reikalais. Duo

du pilnas informacijas kas-llnk Suvienytą Valstiją {statymą.
Per kelioliką metą esu prityręs ir turėjęs visokią reikalą su 

LIETUVIAIS. RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts val
stijoje. Aš esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai nžsitl- 
kėtl. Visokius teismiSkus reikalus atlieku Šioje valstijoje.

Turiu gerą prityrusią vertėją arba perkalbėtoją lietuvią, rusą, 
lenką ir latvlą. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir išlaimėt! 
provą, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pasaukite. 

350 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
JAMES M. KEYS,

Tel. So. Boston iii or 8o. Borto* 800. 
Jeigu vienas užimtas Sauk kitą.

Todėl Suvienytos Valstijos 
patampa rezervu. Buvo tiki
ma — ir Amerika veikė pata
riama Anglijos ir Francijos — 
kad Amerikos armiją pagata- 
vyti 1919. Dalykai atsimainė.

Idant talkininkai nebūtų su
pliekti po taikos su Rusija ir 
nepasisekimų Italijoj, tai Su
vienytos Valstijos turi .sku
biai gabenti Francijon kuo- 
d augi ausi a kariuomenės, taip 
kad sutikti vokiečių pienuoja
mas pastangas iki rugsėjo 
mėnesio.

Ne York. — Kilo gandas, 
jog iš italų bazaro, Duvusio 
lapkričio mėnesyje 1916 iš 
$60.000 pasiekė Italiją tik 
$13.000. Tas dalykas paves
tas ištyrimui district attorney.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Dec 21,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917 
AMERIKOS ARMIJA FRAN

CIJOJ MAŽA IR BE 
GINKLŲ.

Minnesotos kongresmonas 
Clarence B. Miller sugrįžo iš 
Europos aplankęs karinį fron- 

Jis rūpestingai sustatyta
me raporte prieš karinį senato 
komitetą. kajžs .departamentu 

ja- viršininkų tvirtinimus, būk 
x> kiekvienas Amerikos kareivis 
a- Francijon pasiųstas esąs pri
eis deramai ir pilnai apginkluo
si tas. Minnesotos kongresmonas 
to sakė, jog Amerikos kareiviui 
te- Francijoj veik visoko trūksta.

Kalbėdamas apie tai, kiek 
kareivių yra Francijoj kongre
smonas Miller pasakė, jog jų 
daug mažiau yra, negu Ame
rikos visuomenė tiki. Tą jo 
pasakymą patvirtina šnektos 
Kapitolijoj, kuris atranda, jog 
didumas Amerikos kariuome
nės užjūryje šiuo tarpu yra 
vienas labiausia kritikuojamų 
dalykų karės departamento.

Kongresmono pranešimas 
šiaip skamba:

Lankėsi visuose Amerikos 
lageriuose.

Būdamas Francijoj turėjau 
progą aplankyti visą Amerikos 
kariuomenę ir visus lagerius. 
Aš mačiau, ką jie turi iš gink
lų ir kitų reikmenų. Yra du 
pamatiniu reikalu dėl karinių 
veikimų. Reikia ginklų ir reik
menų toje vietoje, kur jie var
tojami.

Jie priguli nuo išdirbimo ir 
pergabenimo. Užsakymų de
partamentas turi rūpintis juos 
pagaminti, o ąuartermaster- 
general turi juos pristat d į 
vietą, kur jie reikalingi.

Visur aš tėmijų, jog Ameri
kos visuomenė stebisi iš to, 
kad mes užjūryje teturime 
250.000 kareivių. Ne labai 
svarbu tas, kiek mes ten turi
me, bet svarbiausia tas. kaip 
jie išnašūs yra. Mes neturime 
250.000 vyrų Francijoj, nei-gi

Kurie gausite popieras, klausimus apie 
riuomenės dalykus, eikite tiesiog pas mane! 
riausiai išpildysiu kiekvienam.

NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS

Juozas Kawaliauskas
111 Salėm St., Bostoi

arti to skaičiaus,.vįi 
jų nėra apgink' 
štruoti. Daug 
prie inžinierių ir gmni 
rie nėra kariauninkai.

ma nutarimai, kaip talkinin
kus sustiprinus taip, kad už
vaduoti atsimetusią Rusiją ir 
nusilpusią, bejėgę Italiją. 
Tarptalkininkų Taryba Pary
žiuje pertraukė sesijas, kad 
pasitarti su savo valdžiomis.

Prez. Wilson gavo praneši
mą nuo pulk. House, gen. Bliss 
ir adm. Benson išdėstymą, 
kaip talkininkai persistato pa
dėjimą. Anglija ir Francija 
sužinojo, ką Amerika yra pa
siryžus padaryti.

Talkininkai turi nutarti — 
ir tą greitai turi padaryti — 
kaip jie gali sutaupyti savo 
maistą ir kitokias reikmenas, 
kad tuomi paliuosuoti kuodau- 
giausia garlaivių gabenimui 
šimtų tūkstančių Amerikos ka
reivių į Franciją.

Rusija atsimetė. Iš to išei
na, kad., tampa paliuosuota mi
lijonai vokiečių kareivių su 
kariniais nelaisviais. Italija 
gali atsilaikyti, bet negali ap- 
seiti be talkininkų pagelbos. 
Francija neteko 3.000.000 ka
reivių.

Vakariniame fronte Franci
ja turi apie 1.200.000 karei
vių ir prieš juos išstatyta apie 
tiek vokiečių. Anglai savo 
fronte yra puse milijono skait- 
lingesni, negu vokiečių armi
ja prieš juos pastatytoji.
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atsakomybė

• U J • “nzrnhezinių nąlykų minis-Amerikos spauda apie 
lietuvius.

Redaktoriaus s»u

ūma iš So. Boston'o utarninkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. .Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 
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NEIŠPASAKYTAS SOCIJA 
LĮSTŲ KEISTUMAS.
Jei kas iš krikščionių, no

rėdamas pakelti jos garbę, im
tų skelbti, jog Judas, Kris
taus išdavėjas, nebuvo apaš
talas, tai pesunku įsivaizdin
ti, kaip pasaulis nusistebėtų 
iš tokio krikščionies. Taip- 
pat pasaulis neatsistebėtų, jei 
su panašiu tikslu imtų sakyti, 
kad Šmitas nebuvo katalikiš
kas kunigas. Lietuvių soci
jalistai vienok, ant tiek neiš
pasakytai keisti, ant tiek be- 
smegeniški, kad elgiasi pana
šiai.

Dabar daugelyj kolonijų 
susekta biaurių socijalistų pra
sižengėlių. Socijalistų laik
raščiai tuoj suriko, jog tai ne 
jų žmonės. Štai pavyzdis. 
“Draugas” išvilko biaurų ap- 
sivogimų Melrose Parko, III. 
socijalistų A. Zalotoriaus ir 
Kočionies. 
sukčiai, 
tarpe lietuvių ir galop apvogę 
vienų bankų ant $40.000, pa
bėgo.

Tas dalykas eikštėn iškelta 
amerikonų ir lietuvių laikraš
čiuose. “Naujienos” neturė
damos, kur dėti akių, burb
telėjo No. 296:

“Klerikalai tlabai mėgsta 
vartot krikštų.

Kun. Žebrio užmušėjus jie 
pavertė “socijalistais.”

Vaikinų Goštautų (kurs nu
sižudė. Darb.) jie taip-pat 
pavertė “socijalistų.”

Zalatorių jie padarė net 
‘socijalistų vadu.”

Tatai “Naujienos” 
drųsos juos savintis, 
u

tos citatos nereikia aiškinti, 
ir kas do asmenys buvo Zala
torius ir Kočionis. Visi ma
tome, jog tai yra grigaitinės 
Tarybos veikėjai. Todėl Gri
gaitis neprivalėtų užsiginti ir 
apleisti savo draugus nelaimė
je.

KOLEGIJOS FONDAS.

Kun. J. Čaplikas iš Wor- 
cester, Mass. prisiuntė 
p-lės Uršulės Vosylaitės 
aukų--------------------------- $25.00

Bostono provincijos ku
nigai savo susirinkime su
dėjo ____________________ 47.00

Kun. J. Misius dadėjo 1.29 
Pirmiau buvo _____ 1421.71

Abu jiedu buvę 
vagiliai, vagišiavo

Savo kalboj 
darbininkai tu-

neturi 
Bet 

Naujienos” tegu mums atlei
džia, o mes joms paspirgysi- 
me akis ir iš pačių “Naujie
nų” pacituosime apie asmenis, 
kurių niekšybes “Draugas” 
parodė. “Naujienų” No. 164 
š. m. yra apie p. Sčesnulevi- 
čiaus prakalbas Melrose Par
ke, UI. Rašoma, ’ būk susi
rinkimų apvaldę socijalistai ir 
ėjo šitaip:
, Dg. Kočoniul paėmus vest su-

susirlnkimą, pirmiausia kalbėjo 
dg. A. Zalatorus. 
jis pasakė, kad
rl steigti ne šv. Juozapo Darbi
ninkų Sąjungos,
— padėti kunigams darbininkus 
mulkinti ir už nosies vedžioti, 
bet organizacijas grynai darbi
ninkų klesos pamatais, o tuo at- 
vėju butų gera įsteigus Amerikos 
Lietuvių' Darbininkų Tarybos 
kuopą.

Antras kalbėjo dg. M. šilkal- 
tls, kurs taipjau nurodė, kad 
kunigų suorganizuota juozapinė 
sąjunga tai apgautų darbininkų 
sąjunga ne savo, kaipo darbi
ninkų klesos reikalams ginti, bet 
visuomenės parazitams ir darbi
ninkų išnaudotojams tarnauti. 
Dg. šilkaitis atsakinėjo taip-gi į 
“garsaus” kalbėtojo prikaišioji
mus sodjalistams. nors tas “gar
susis” buvo Jau senai iš salės iš
dūmęs.

Po tų pmkalbėlių susirinki
mas — atžagareivių klerikalų su
šauktas tikslu įsteigti “juoaapi- 
nlnkų sosaldę” — nutarė įkurti 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kuopą, , ką tuojau ir 
-nerinrA ISrlnktAS t8D0 kotott®“

kurių tikslas
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mA darbą. K^. ‘-eta n
M. Karčsnstais. F TAkSns. 
Zalatorlna. Ch. KoĄtt!^ M. 
kaifla Ir K. DaaAlak.j^h

Dabar yra-------------$1495.00
Bostono provincijos kunigai 

aukavo Kolegijos Fondan se
kančiai: $10.00 kun. Pr. Juš
kaitis, po $5.00 kun. K. Urbo
navičius, J. J. Jakaitis, T. Ži
linskas, J. Aleknavičius, E. 
Grikis, A. Petraitis, J. Čapli
kas ir $2.00 kun. Pr. Virmaus- 
kas/

Puikų pavyzdį padarė Bos
tono provincijos kunigai. Ti
kiuosi kad ir kitos provincijos 
savo susirinkimuose pasvars- 
tys kolegijos klausimų ir ne 
tik parems Kolegijos idėjų sa
vo asmeniška auka, bet nu
tars daryti rinkliavas prie kie
kvienos progos ir savo parapi
jose, draugijose ir vakaruose. 
Kolegijos klausimas turi pasi
daryti gyviausiu klausimu, tu
ri būti keliamas ir gvildena
mas kiekviename šnarinkime. 
Sava Kolegija privalo rūpintis 
ne vien tik jaunesni kunigai k. 
a. kun. Aug. Petraitis, Paš- 
kauskas, Čaplikas, Juškaitis, 
kų gerai dar pamena sloginan
čių pavergiančių svetimtaučių 
mokyklos dvasių, bet kiek
vienas lietuvis... Kas subitys 
panelę Uršulę Vosylaitę paklo
jusių dvidešimtpenkinę Kole
gijai?!

Aukas priima kun. J. Misius, 
Ellsworth, Pa.

GAL UŽSIDARYS DIRB
TUVĖS.

Worcester, Mass. — Dauge
lis didžiųjų dirbtuvių ketina 
pertraukti darbus dėl kuro sto
kos. Tas atsilieptų ant 20.- 
000 darbininkų.

Laiškas No. 2.
Pirmame laiške- minėjome, 

kad Elizabeth, N. J. koksai 
ten “progresyvis kliubas” mė
gino diskredituoti lietuvių 
vardų, skelbdamas tūlų rezo
liucijų, erzinančių Suvienytų 
Valstijų valdžių. Bet štai da
bar skaitome Elizabeth Times, 
Joumal ir Plainfield (N. J.) 
Courier-News, kuriose prane
šama, kad “Lietuvių Pasko
los ir Budavojimo Bendrovė” 
savo susirinkime priėmė rezo
liucijų, reikalaujančių parašy
ti laiškų kongresmonui Caps- 
tiek ir paaiškinti jam, kad tai 
buvo menka sau jale nieko ne
reprezentuojančių žmonių, ku
rie priėmė anų rezoliucijų prieš 
Suvienytas Valstijas.

Viršmįnėtuose laikraščiuose 
ištisas kongresmono laiškas 
patalpintas, kur jisai pagyrė 
lietuvius už lojališkumų.

Chicago (DL) News, gavo 
specijalę kablegramų nuo savo 
korespondento iš Švedijos. 
Jisai praneša apie sųlygas tai
kos bolševikų su vokiečiais. 
Sako, kad Lenkija bus nepri- 
gulminga ir gaus kelių prie ju» 
rių ties Klaipėda (Memel). 
Lietuva ir Estonija bus nepri- 
gulmingos, bet vaizba bus 
Vokietijos rankose.

New York Sun, Herald Tri
būne ir Lexington (Ky). He
rald, rašo, kad lenkų atstovas 
pranešė vokiečių Reichstago 
komitetui, kad Lietuvoje sto
ka maisto ir iš tos priežasties 
daug žmonių miršta iš bado. 
Guodėsi, kad lenkai Lietuvoje 
kenčia didesnį suvaržymų po 
vokiečių administracija, negu 
kad buvo po rusų rėžimu.

Johnstown (Pa.) Democrat, 
cituoja vokiečių socijalistų lai
kraštį“ Vorwaerts,” kuris būk 
pasakęs: “Vokiečių valdžia 
greitai sužinos, kad tik tokių 
taikų tegali daryti kokios pa
geidauja Vokietijos žmonės. 
Žmonės nei ant penkių minu
čių nepratęstų karę vien dėl
to, kad Lenkija tektų Austri
jai, o Lietuva Prūsijai.”

Beveik visi Amerikos laik
raščiai išspauzdino žinių, kad 
Vokietijos kancleris von Hert- 
lingas (katalikas) pasakė Rei
chstage būk Vokietija pripa
žįsta Lietuvai ir Lenkijai ap
sisprendimo teises.

Providence (R. I.) News-De- 
mocrat rašo, kad “Lietuviai 
miršta pasibaisėtinomis skait
linėmis. Jų likimas daug blo
gesnis po vokiečių valdžia ne
gu kad buvo po neapkenčiamo 
caro globa.”

Pittsburgh (Pa.)Leader, pa
duoda užgiriantį pranešimų a- 
pie lietuvių-koncertų “Acade- 
my of Science” salėje; tai bu
vę sujungtų chorų,, rusų ir 
lietuvių, po vadovyste p. J. V. 
Grajausko. Rašo, kad nariai 
“Academy of Science” bega
lo užganėdinti, ir čia galima 
pridėti, kad tokie vieši pasi
rodymai mums reikalingi jau 
vien, kad parodyti, jog lietu
viai tikę geresniems darbams 
negu butelių tuštinimui ir pa
kaušių skaldymui.

Chicago Daily News, skelbia; 
kad lenkai griebiasi net pas
kutinių priemonių užgriebimui 
Lietuvos, dabar jau jie sten
giasi tarptautiškų teisių keliu 
prirodyti, kad Lietuva pri
klauso Lenkijai’, bet dar abe
joja kaip Vokietija ir Austri
ja pažiūrės į jų tas pastangas.

New York Globė, gruodžio 
10 d. praneša, kad Matthias 
Erzberger, vadas centro (ka 
talikų) partijos Vokietijoje, 
būdamas Šveicarijoje pasakė,

PIKTADARIAI PONIAVO- 
JA HARBINE.

Harbine, Mandžurijoj, pa
sibaisėtinai platinasi visokios 
piktadarybės. Per pastaruo
sius tris mėnesius ten buvo 
237 žmogžudystės. Daugiau
sia sųryšyje su vagyste. Šiaip 
visokios piktadarybės, tai kas
dieniniai nnotikiai. Daugelis 
razbaininkų persirėdę karei
viškuose drabužiuose.

Saulei nusileidus gyvento- būk Vokietija sutiktų taikytis 
I jai neišdrįsta pasirodyti gat-Į prižadėdama atlyginti Belgi- 
Į vėse. Policija negali apsidir- Į jai, sugrąžinti Francfizijai 
bti su plėšikais, 
čiai rengiasi iš savo tarpo su
daryti policijų. Miestas yra 
neva rusų valdžioje. Rusai 

a’JV . gaspado-a-ya. ~i; negalima 
j nei tikėtis, kad dalykai pa-

>-gerėtų. 1

Policija negali apsidir- jai,
ĮSvetimtau- Į francūziškai kalbančias dalis 

Alzacijos ir Lotaringijos; su
darytų neprigulmingų Lietuvų 
ir Lenkiją. - r 

Washington (D. 
gruodžio 11 d. rašo, 
berger Reichstage smarkiai

l
C.) Post 
kad Erz-

protestavęs prieš militarės 
valdžios žiaurumus ir prispau
dimus Lietuvoje.

Wilmington (Del.)News, pa
talpino žinutę iš Amsterdamo, 
kur sakoma, kad žmonės Lie
tuvoje kenčia baisiausį vargų, 
daugelis miršta iš bado.

Beveik visi New Yorko laik
raščiai praneša apie geras pa
sekmes lietuvių dienoje alijan- 
tų bazare. New York Tribūne 
pastebi, kad nežiūrint blogo 
oro, toje dienoje, vienok, at
silankė apie 8.000 lietuvių.

New York Herald, gruodžio 
8 d. rašo, kad Joseph V. StiL 
son iš Philadelphijos, centralis 
sekretorius Lietuvių Socijalis
tų Sųjungos, tapo suareštuo
tas. Padaryta krata ‘ ‘ Kovos ’ ’ 
redakcijoje ir konfiskuota 
daug knygų ir įvairių cirku- 
liorų. Teisių Departamentas 
kaltina Stilsonų būk jisai ragi
nęs vaikinus slapstytis nuo 
kareiviavimo.

Rochester (N. Y.) Post Ex- 
press, aprašo “lietuviškas ves
tuves,” kuriose išmėginta bu
telių ir pakaušių stiprumas. 
Pasirodė, kad nekuriu besilin
ksminančių makaulės buvo tu
ščios ir visai silpnos, nes ne
atlaikė butelių. Vienas vyru
kas suareštvdino savo draugų 
už “permainymų” jo pačios 
veido, mat anas ieškodamas 
pakaušio pataikė su buteliu 
moteriai į veidų ir dailių nosi
kę nukreipė į vienų pusę.

New York Times, gruodžio 
5 d. .kalbėdamas apie bolševi
kų su vokiečiais daromas tai
kos išlygas, sako, kad bolše
vikai pareikalavo suvienytai 
Lietuvai suteikti pilnų nepri- 
gulmvbę, t. y. kad prie nepri- 
gulmingos Lietuvos būtų ir 
Prūsų Lietuva prijungta.

New York Evening Post, 
rašydamas apie lietuvių seimų 
Vilniuje, sako kad “ne Vilna, 
bet tikrai vadinasi Vilnius.” 
Toliaus rašo kad Dr. Basana
vičius pasakęs karštų prakal
bą, Toje dienoje Vilniuje bu
vę didelės iškilmės, katedra 
buvus papuošta lietuviškomis 
vėliavomis.

New York Tribūne, patalpi
no žemlapį ir ilgą straipsnį, 
kur kalbama apie Lietuvos ir 
Lenkijos proponuojamą nepri- 
gulmybę. Girdi, Lietuva ir 
Lenkija kaipo atskiros nepri- 
gulmingos valstijos būtų per- 
silpnos ir duotų vokiečiams 
progų praplėsti savo įtekmę. 
Sudarymas neprigulmingos 
Lietuvos pakenktų Lenkijai, 
nes Lietuva užimtų visų Bal
tijos pajūrį, ir tokiu būdu 
Lenkija būtų atstumta nuo jū
rių, o be jūrių šiais laikais, 
valstija vargiai galėtų gyvuo
ti. Tas pats rašytojas pataria 
sudaryti iš Lietuvos ir Lenki
jos vienų tvirtų valstijų, pana
šiom sųlygom, kaip kad yra 
Austrija ir Vengrija, būtent 
abidvi valstijos turėtų pilnų 
savo vidujinę neprigulmybę, 
bet išlaukinė neprigulmybė a- 
biejų valstijų būtų tvarkoma 
vienos galvos.

Philadelphia (Pa.) Teleg- 
raph ir kiti laikraščiai prane
ša apie suareštavimų Lietuvių 
Socijalistų Sųjungos sekreto
riaus Stilsono ir kad reikalau
jama nuo jo $10.000 kaucijos. 
Taip-gi suareštavo visų “Ko
vos” štabų, J. A. Shukys, P. 
Schall, Joseph Jasylęvicius ir 
V. Rudaitis, Vidikas pasiža
dėjo patsai ateiti į policijų. 
Vienų cicilikutį patubdė kalė- 
jiman ant trejų metų už plati
nimų Stilsono parašytos pam
fletas, kiršinančios žmones 
prieš kareiviavimo įstatymus. 
Kaąlink “Kovos,” Suvienytų 
Valstijų Komisijonierius pasa
kė, kad tai yra “The most se- 
ditious paper I ever saw,” ir 
kad to laikraščio vardas reiš
kia “The Struggle.”

New York Herald. gruodfio 
12 d. patalpino kablegramų iš
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gsti mus, kad vokiečiai mus 
prigaudinėja, bet mes esame 
šimtų kartų tvirtesni, negu tie 
klastingi vokiečiai. Jei vokie
čių valdžia nesutiks su Lietu
vos ir Kurliandijos žmonių rei
kalavimais pasirinkti sau to
kių valdymosi formų * kokia 
jiems patinka, tuomet mes už
pilsime vokiečių tranšėjas su 
milijonais proklamacijų vokie
čių kalboje. Į tris dienas vo
kiečiai priims mūsų išlygas.” 

Washington (D. C.) Herald, 
ėdi tori jale sako: “Vorwaerts, 
Berlino socijalistų organas, sa
ko, kad Vokietijos liaudis nei 
penkių minutų nekariautų, su 
tikslu, kad Lenkija liktų Aus
trijos o Lietuva Prūsijos. Tai 
yra nejauku padavinėti mintis 
apie tokias priemones, bet kai
zeris dar ne vienų redaktorių 
pakars kol tas įvyks.”

Už Lietuvių Informacijos 
Biurų,

Brydvaišis.

Kuproti, šleivi, kreivi ar iš
sipūtę nuo vartojimo alkolio, 
negali būti gerais kareiviais!

Panašaus tipo kareiviai pa
našus į sniegų, vudurvasario 
karštiems saulės spinduliams 
prieš išlavintų ir geleže užar
ta votų kareivį! Tieji faktai y- 
ra prieš mūsų akis, mūsų silp
nybės, ir tautiškas iškrikimas 
tapo pasauliui paskelbtas, tad 
kokia užduotis Redaktoriaus?

“Dešinėn — apsisukie!” Ir 
skelbkie su pagarba gamtos 
tiesas, kitaip sakant Dievo 
Tiesas! Eik prie tų, kurie tas 
tiesas užlaikė. Būkie mokinin, 
nustok mokinęs, pradėk išmok- 

i ti. Mūsų šalis reikalauja kaip 
pažinti “tas tiesas,” t. y. kaip 
sustiprinti Tautos sveikatų.

Redaktorius gali tų spragų 
užtverti ir suteikti žinių, kaip 
subudavoti sveikatos namus.

Redaktorius gali inešti į ko- 
žno namus saulės šviesos — 
žiniją, kuri atneša pageidau
jamus vaisius. Čia nėra pas
lapties, kaip išlavinti ir užlai
kyti sveikų kūnų. .

Lai toji šviesa šviečia kožno 
asmens sieloje!

Prieš Jo Majestotiškų .Dide
nybę Redaktorių aš lenkiuosi 
ant kelių, prašydamas, kad 
vardan Tautos gerovės ir ga
lybės platintų tas idėjas pla
čiose miniose.”

Taip tai atsiliepia viršminė- 
tas asmuo prie savo Tautos 

■ Redaktorius.
Gi pats autorius yra didžiau

sias pasaulėje atletas ir skelbė
jas apie sveikatos užlaikymų ir 
kūno lavinimų.

Lietuviai! Kokius reikalavi
mus mes galime diktuoti savo 
Valdonams-Redaktoriams ?

J. B. Virpša.

“Darb.” 139 num. tilpo gan 
indomus straipsnis p. Skaity
tojo, užvardintas “Mūsų gy
venimo keistumai.” Anot jo: 
Lietuvių laikraščių redakcijo
se pertankus mainymasis re
daktoriaus visuomenei yra 
kenksmingas. Pripažinti turi
me tų, kad kožnoje tautoje 
nūnai vadovauja spauda ypa
tingai — laikraščiai. Redak
torius yra atsakomybėje ne tik 
už straipsnių švelnumų, gra
žumų, bet ir už tai, kokias pa
sekmes atneša tai visuomenei, 
kuriai pp. redaktoriai vado
vauja.

Lietuvių tarpe iki šioliai į 
tai mažai buvo kreipiama do- 
mos. Ot, bile tik laikraštis 
netuščias, margas raidėmis ir 
užtenka.

Kultūringos tautos visai ki
taip į tai atsižvelgia. Žymus 
Amerikos veikėjas Dr. Bernarr 
Macfadden “Physical Culture’ 
magazine už spalių mėn. 1917 
m. taip atsiliepia apie pp. Re
daktorių galę ir svarbų visuo
menėje.

Rašo:
“Šalip Viešpatijos Valdovo 

kėdės mes randam Redaktorių.
Jis tikrasis autoritetas, tei

sėjas žmonijos gyvenimo dės
nių.

Aš lenkiuosi prieš Jį su di
džia pagarba.

Jis despotiškas diktatorius.
Jo žodis tiesa.
Karaliai, pasaulio valdonai, 

ateina ir nueina — prieš Jį nu
silenkdami.

Valstybės vyrai, politikai, 
iškįla ir nupuola.

Redaktorius tas pats per am
žius.

Jis tikrasis karalius.
Jo nuosprendis paskutinis! 
Ten nėra pasigailėjimo, kur 

ir kų Jis apkaltina.
Kaip Tėvai auklėja ir valdo 

kūdikius, taip Jis valdo, auk
lėja plačiųsias minias, ir palai
ko tautos gyvybę.

Jo vaikais yra minių-minios 
ir ištisos tautos!

Prie Jo autoriteto, mes visi 
kreipiamės.

Toje galybėje pasibaisėtina 
atsakomybė!...

Vaikelis, atsakančiai auklė
jamas, stiprėja, ne tik fiziš
kai, bet ir dvasiškai. Tas pats 
su visuomene. Kaip redakto
rius auklės, tokios ir pasek
mės bus.

Neužginčijama tiesa yra:
Kad kožna tauta, yra tokia, 

kokia jų Redaktorius išauklė- 
ja-padaro!

Milijonai mūsų piliečių yra 
fiziškai netikę tarp.21 ir 30 
metų, kada patsai sveikatos 
klestėjimas, keturi iš penkių 
mūsų piliečių yra fiziškai ne
tinkami, kada juos egzaminuo
jama į armijų.

Redaktorius yra atsakomy
bėje už Tautos silpnumų!

Tai Jis — Redaktorius tų 
padarė iš išvaizdos -jaunų vy
rų.

Jis buvo jiems kelrodžiu 
kasdieniniuose gyvenimo sie
kiuose.

Jis, suteikia jiems mintis, 
kurios jais vadovavo kasdie
na.

“Mintis yra įrankis” — sa
ko Ella Wheller Wilcox. Tas 
“įrankis” kasdiena yra vadu 
žmonijai prie “blogo ar gero!’

Toliaus jis rašo:
Kartų, ir dar kartų, mes tu

rime apreikšti tiesų su visais 
jos mažmožiais, kad redakto
rius ikišiol ėjo, nekreipdamas 
domos ir nematydamas jokio 
pavojaus. Ir iki tol tų darys, 
kol kokia katastrofa nesudre
bins mūsų tautiškojo egzista
vimo iš pat pamatų.

Ramybė sudrumsta paskel
bimu karės, pavojus kurį mes 
garsinome į kurčias ausis mū
sų redaktorių tapo skaudžiai 
atjausta visuomenėje.

Kareivių Reikia'
Tp.".'os gyvybė „ta r°ikalau- -ta galima 

ja!.. ninko” ofise.

į
Į

SUNKUS DARBAS.
Kaip kurių redakcijų reda

ktoriai prieš Naujus Metus tu
ri labai daug darbo: turi su
galvoti kaip prie laikraščio 
antgalvio sutalpinti visus nu
merius, kuriems reiktų iki 
Naujų Metų išeiti, ir kad tas 
laikraščio numeris išeitų nei 
kiek nemažesnis už visus kitus, 
metų bėgyje išėjusius.

O iš to, skaitytojams yra 
labai didelė nauda: 1. tik vie
nų numerį perskaitęs, o žinai, 
kad jau perskaitei tiek ir tiek 
— kiek stovi pažymėta prie 
antgalvio. 2. Atliekamų lai
kų gali sunaudoti kam tik nori 
ir pasilinksminimui — Kalėdų 
laike, arba pasivaikščiojimui 
po šaltų žiemos orų ir po mink
štų sniegų.

F. V.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Dec. 21,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917 

MANYS VADUS.
London. — Laikraštis Ti- 

mes skelbia, jog vyriausysis 
Anglijos armijų vadas Haig 
Francijoj ketina daryti per
mainas savo štabe. Jame ne
buvo permainų nuo pat jo pa
ėmimo vadovystę.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Dec. 21,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917 

ATŠAUKĖ GERIAUSIĄ 
KARIUOMENĘ.

Vokietija atšaukė iš Rusi
jos fronto geriausių savo ka
riuomenę. Į jų vietų paliko 
jauniausius, seniausius ir men
kiausius kareivius.

Francūzų štabas sužinojo 
apie tai iš įvairių pagautų lai
ke užpuolimų dokumentų ir 
nuo vokiečių, patekusių ne
laisvėn. Sužinota, kad visi 
vokiečių kareiviai tarp 25 ir 35 
metų amžiaus iš rytinio fron
to gabenami į vakarinį.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Dec. 21,1917 
as required by the act of October 6.1917 

GEN. SARRAIL ATŠAUK
TAS.

London. — Talkininkų ar
mijos vadas gen. Sarrail tapo 
atšauktas iš Salonikų. Taip 
paskelbta Atėnų laikraščiuose, 
kaip skelbia Reuterio telegra
ma iš graikų sostinės gruod. 
15.

Į jo vietų vadu Macedoni- 
jos jėgų nuskirtas, kaip skel
biama, gen. Guillement.

ANGLIŲ BADAS.
Naujoji Anglija pajuto 

glių badų. Tūlos didėsės dirb
tuvės visai baigia anglis ir jei 
tuo tarpu jų nebus atgabenta, 
turės užsidaryti. Tokis pramo
nės pakrikimas gali įvykti ko
kio niekuomet nebuvo. Priva- 
tiškos šeimynos ir-gi kenčia dėl 
anglių negavimo.

Šventėms atėjus užsidarė 
mokyklos ir tuomi daug tonų 
anglių bus sutaupyta.

«• an-

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO

Ant geležinkelio tarp Cinci- j 
nnati ir New Orleane susikūlė 
du traukiniu. Užmušta, 40 

‘Londono, būk Trošky, bolševi- žmonių, sužeista antra tiek.

■

i
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NEBŪKITE BE DIEVO 
PYRAGO.

So. Bostono lietuviai nepri
valo apseiti Kūčiose be aplot- 
kų. Ponas M. Karbauskas lie
tuvių vargoninkas šiemet jų 
apščiai turi. Jei jis pas jus ne
atsilankė su Dievo pyragu, tai 
atsilankykite pas jį po No. 52 
G St. ir gausite aplotkų, kiek 
norėsite.

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ?

Jei dar ne, tai kogreičiausia ateik 
ir nusitrauk pusę tuzino kabinSt ir 
gausi vieną didelį, artistiškai padary
tą paveikslą visai dovanai Kalėdoms 
pas:

J. J. DRIZA,
500 So. 2-nd St., Philadelphia, Pa.

Geriausia vieta pirkimui pas
K. K. ŽEMAITĮ.

Aš užlaikau puikią krautuvę auksi
nių ir paauksuotų daiktų, kaip tai: 
laikrodžių, laikrodėlių, žiedų vyriškų 
moteriškų ir šliubinių. Taip.gi daugy
bę kitų tavorų deimantinių žiedų ir tt. 
Kas pas mane perka, tai vsuomet bū
na pilnai užganėdintas. Savo tavorų 
ir darbą aš visuomet gvarantuoju. 
Taisau laikrodžius, didelius ir mažus 
laikrodėlius ir jewelry.

K. K. ŽEMAITIS,
677 N. Main Str. MonteUo, Mota.

w.s.s
WAR SAVINOS ST 
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Nuo gruodžio 3 d. š. m. .Su 
Vatetijų valdžia pardavinėja 
per pačtas ir bankas Taupymo 
karės stampes. Visi jų gali 
pirktis. Koks išrokavimas pir
ktis? Toks, kad gerai i- sau
giai investysi pinigus, 'ž jas 
gaus kiekvienas grynais p’ 
gaiš sausio 1, 1923. Jei 
nusipirksi už $4.12, tai 
po minėtos datos $5, jei 
nusip -
$100. Po Na-. —. V-ta kas mfr- . 
nuo vis vienu 
gū

i

po minėtos datos $

pirktis “

bus bnBBk

<



Ksa girdėti lietuvių kolonijose.
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PITTSTON, PA.

i Vakaras K. S. Savaitės. 
Į Gruodžio 2 d., 1917 šv. Ka- 

fflsimiero parapijos svetainėje į- 
r vyko valSaras, kurį surengę 

K. S. S. komisija užbaigimui 
K. S. Savaitės. Programas 

■buvo labai įvairus.

Pirmiausia vakaro vedėjas 
r gerb. klebonas kun. J. Kasa- 
’kaitis savo kalboje pažymėjo 

t vakaro turinį ir ragino žmo
nes prie skaitymo naudingų 

: knygų ir laikraščių. “Ciliko 
monologų” išpildė p. P. Vara
navičius. “Dvi Sesuti” ko- 
medijėlę sulošė labai gerai p- 
lės Mikuliutė ir U. Rudaičiutė. 
Toiau sekė kalba gerb. kun. J. 

, Miliausko. Kalbėtojas pri
minė, kaip lietuviai myli iš
girsti bei matyti savoje kalbo
je lošiant didelius istoriškus 
veikalus. Už poros valandų 
klausimų moka po $1.00 ir dau
giau. O atvaidinti veikalų 
labai daug atseina, todėl ne
galima pigiai gerų lošimų su
rengti. Bet nusipirkti kny
gų, sakė jis, gali kiekvienas 
žmogus ir tam panašius veika
lus gali matyti savoj s tūboj. 
Gerb. kun. J. Miliausko kalba 
paliko dideį įspūdį... Garsioji 
solistė p-lė M. Kižiutė išpildė 
porų giesmių, publika jai ne
gailėjo delnų plojimo. “Gir
tuoklė su Blaivininku” sulo
šė pagirtinai p-lė M. Senaus- 
kiutė ir J. Murauskas. Vai
kinas jaunas ir čia augęs, bet 
lietuvių kalboje lošė labai ge
rai . -7 $38

/
Į daug parengtų vakarų K. 

S. S. teko apsilankyti. Apsi
lankęs, pamatęs veikimų, pa
jėgas, suorganizavimų, pla
tinama ir kiek išplatina nau
dingos literatūros, tai galima 
spręsti, kaip žmonėms rūpi 
apšvieta ir tautos ateitis.

Ne suklysiu pasakęs, kad 
pįttstoniečiai, tai viskų gerai 
permato, nes parodo jų susi- 
organizavimas ir bendras vei
kimas laike šių katalikų spau
dos savaičių. Teko kalbėti 
su viena pora, kuri ėjo per 
stubas rinkdama prenumera
tas. Sakė, kad vienų vaka
rų gavo penkis “Darbininkui” 
skaitytojus, antrų vakarų še
šis ir daug kitiems laikraš
čiams.

Jei taip visos lietuvių ko
lonijos rems ir platins katali
kiškų spaudų, tai socijalistų 
šlamštams tuoj reiks ginklus 
į šalį padėti ir keliauti į savų- 
jį “rojų.” Panašiai kaip po
nia “Kova,” su “Naujaja 
Gadyne,” išvydę savo neiš- 
vengtinų bankrotų, tai pradė
jo valdžių erzinti. Valdžia 
už tai jų pasiuntė į cicilistiš- 
kų “rojų” (belangę). Na, 
dabar tai tikras socijalistiškas 
rojus. Žmonės nei pinigų 
nei laikraščio negauna. Ci- 
cilikai šūkauja, kad ne jų 
kaltė, tai ne geras “surėdy
mas,” kurį pagamino Kata
likų Spaudos Savaitės. Bet 
žmonės žino, kad desperacija 
privedė socijalistų organų prie 
tokio galo.

Mažas Vincukas.

CICERO, ILL.
Saldžiusios Širdies V. J. dr- 

ja yra viena prakilniausių šio
je apielinkėj. Gruodžio 9 d. 
laikė priešmetinį susirinkimą. 
Buvo sutvarkyti dalykai % dėl 
vakaro gruodžio 16 d. Ta pat 
dr-ja turės pramogą gruodžio 
30 d. Lautherbacho salėj 
prie 12 ir 48 Ct. Tautiškuo
se reikaluose šitoji dr-ja yra 
pirmutinė. Moka į Tautos 
Fondų po $1.00 mėnesyje. Mi
nėtame susirinkime prisirašė 
J. Paterabas ir S. Bukauskas. 
Valdyba išrinkta iš sekančių 
asmenų: pirm. A. Pavilonis, 
vice-pirm. P. Karkauskas, 
prot. rašt. P. Margis, fin. rašt. 
A. Naudžiūnas, ižd. J. Laiško- 
nis, iždo globėjai Vincentas 
Rimkevičius ir Petras Sopša, 
maršalkos Jurgis Povilonis ir 
Jonas Šileika. Režisierius 
Motiejus Karkauskas.

Šioje dr-je yra susispietęs 
gabiausias jaunimas, dalyvau
jąs ir kitose gerose katalikiš
kose organizacijose.-

P. S. V. S.

t/"
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DARBININKA8 s

NEWARK, N. J.
Scenoj bus statyta Liet. Vy

čių 41 kp. iš Brooklyn, N. Y. 
“Valkata,” subatoje 22 gruo
džio Lietuvių Svetainėje, 180- 
2 New York Avė. Lošimas 
prasidės lygiai 8 vai. vak. Da
lis pelno skiriama dėl atgavi
mo Lietuvai laisvės, kuris bus 
perduotas į Tautos Kalėdinį 
Fondų.

Kas tik gyvas meldžiam at
silankyti viršminėtų vakarų.

Rengimo komitetas,
J. V. Abromavičius, 
S. Klapatauskas.

NEW HAVEN, CONN.
Pirmas kareivis iš 28 kp. LDS.

Pastaruoju laiku tapo pa
šauktas Dėdės Šamo tarnyston 
J. Baranauskas. Jis yra rim
tas prakilnios dvasios jauni
kaitis ir geras katalikas. Dar
bavosi prigulėdamas prie šių 
organizacijų: Šv. Kaz. Dr-jos, 
SLRKA. 116 kp., L. V. 50 kp., 
T. F. 58 sk ir LDS 28 kp.

Minėtos dr-jos ir kuopos lin
ki kogeriausios kloties jaunam 
kareiviui ir kad sugrįžtų prie 
darbavimosi viršminėtose dr- 
jose bei kuopose, nes J. Bara
nauskas buvo geros valios vy
ras ir darbštus narys dr-jų.

Juozas.

jy jų

NEWARK, N. J.
Gruodžio 14 d. laikė mėne

sinį susirinkimų Mot. Sąjungos 
11 kuopa. Daug svarbių da
lykų nutarta. Nepamiršo ir 
Kalėdinio Laisvės Fondo. Pa
aukavo $5.00.

Nesenai kuopa vaidino Šv. 
Agnietę. Nusisekė gerai. Pu
sę pelno $50.00 paskyrė naujai 
bažnyčiai. Pavasariop nuta
rė net du veikalu mokyties.

Bemokslė.

PRTT.ADELPHIA, PA.
ono (Stasiulevičiau^ ir 
jvininkų teismas yra a- 
į kovo mėnesį. Varoma 
cicilikų agitacijų tyri-

CLEVELAND, OHIO. 
Bolševikų darbai.

Bolševikų priviso visur, 
yra ne tik Rusijoj. Yra 
ir tarpe mūsų .

Dalykas tame yra: Visos 
kolonijos Suvienytų Valstijų 
darbuojasi, kad palaikyti sa
vo lietuviškų tautų. Tam tik
slui raginama tverti parapijas, 
draugijas, mokslaines ir kito
kius susirišimus. Nuo tų 
užmanymų nepasiliko ir Cle
velando lietuviai. Parapija 
senai sutvetra. Draugijos bei 
kuopos išsivystė labai. Tautrf 
pamylėta, ir visame padary
tas milžiniškas progresas.

Ir štai atsirado bolševikai; 
vieni pliovojimais dergia tiky
bų, kiti tautų, taip kad šian
die prastas žmogelis nežino 
kam turi tikėti. Pirma buvo 
tik kalbos, o dabar jau pra
deda apsireikšti jųjų darbeliai. 
Šiandie jau pradėta griauti pa
rapija, disorganizuoti mokyk
lų ir kitokios pragaištys daro
ma. Štai ir faktai: Lietuviš- 
kon mokyklon leidžiant vai
kus, mokama į mėnesį po 30 
centų; tas perbrangu. Sve
timtaučių mokyklos ima nuo 
lietuvių vaikų po $1.00 į mė- 

J nesį. Didesnė pusė lietuvių 
į vaikų lankosi svetimtautiškas 
mokyklas.

Anais metais, kaip kitose 
I kolionijose, taip ir Clevelande 
surengta apvaikščiojimas mū
šio ties Žalgyriais. Pelnas 
nuo apvaikščiojftno paskirta 
lietuviškai mokyklai nupirkti 
suolukus. Bolševiku tada tik

‘bolševikai padirbo extra įžan
ginius tikietns ir sumažino iš
eigas mokyklai Toliau bolše
vikų pradėjo rastis ir tarpe 
katalikiškų dr-jų. Viena dr- 
ja parengė vakarų ir pelnų pa
skyrė parapijai šv. Jurgio. 
Pelno buvo gerokai. Bolševi
kai tų pinigą parapijai neda
vė. Toliau surengė ir kitų va
karų, pelno buvo mažau ir no
rint vėl tuos pinigus paskyrė 
parapijai, bet ir tų pinigų 
bolševikai parapijai nedavė.

Biznis nekokis. Reikia da
ryti kų nors naujo. Sutvėrė 
visų dr-jų Centralinį Sųryšį, 
be atžvilgio į pratijas bei ti
kybų, bolševikams vadovau
jant. Nutarta padaryti visų 
<ir-jrj jėgomis didelį bazarų 
(fėrus). Apgarsinta, kad vi
sas pelnas bus naudai parapi
jos. Parapijos komitetai jau 
tris kartus prigauti pareikala
vo kad, parapijos komitetai tu
ri vadovauti bazare ir visas 
pelnas bus atiduotas kam yra 
paskirtas. Bolševikai pamatė, 
kad nepasipinigaus, pakėlė 
didžiausį lermų ir bazaras neį
vyko. Bolševikai vėl sumanė 
padaryti visų dr-jų bei kuopų 
pramogų ir pagarsino per laik
raščius ir plakatais garsino 
kad visas pelnas bus atiduo
tas parapijai šv. Jurgio. Pa
rapijos komitetai tam nebuvo 
priešingi, nes prie tos pramo
gos dėjosi ir katalikiškų drau
gijų ir tikėtasi gero pelno.

30 d. rug. įvyko teatras ir 
balius. Ant programų ir ap
garsinimų skambėjo: “Visas 
pelnas yra skiriamas naujai šv. 
Jurgio parapijos bažnyčiai.” 
Dar to negana, bolševikai 
nuog pagrindų rodė susirin
kusiems knygas, kad jas par
davinės po 50 centų ir visas 
pelnas būsiąs parapijai. Pelno 
buvo gerokai. Atskaita pada
ryta, bet nei nuo teatro, nei 

i nuo baliaus, nei nuo knygų pel
no parapija negavo nei vieno 
cento.

To dar negana, bolševikai 
susirinkime draugijai šv. Ka
zimiero "9 d." šio mėnesio apdū
mė akis, kad draugija pristo
jo ir išrinko komisijų nueiti 
pas vietinį kunigų ir jam įsa
kyti, kad jis pagarsintų iš sa
kyklos, kad parapijonys iš
pirktų kokias tenai bolševikų 
knygas.

Bolševikai taip nesenai pas 
mus įsivyravo, kad ant susi
rinkimų kelia didžiausius ler- 
mus ir trukdo gerus darbus. 
Už teisingų Elenos korespon
dencijų Centraliniame susirin
kime pakėlė tokį lermų, kad 
tas tęsėsi net per šešis mėne
sius. Bolševikas bažnyčioj ko- 
lektuoajnt vietoj pinigo įmetė 
degtukų ir 9 d. šio mėnesio iš- 
vardino-susirinkime komitetus 
parapijos šv. Jurgio kiaulėmis. 
Ar ilgai kęs Clevelandiečiai 
savo tarpe brudnus bolševikų 
darbus?

SCRANTON, PA.
------— — T--------------- *
Dėl nekuriu slaptų priešas- lę ir per nedorus bedievių 

čių čionykštė 
parapija pradėjo 'smukti. Jos j

įcuuoiuo muiMim zjuv- į

I pažinti. “Dirvos” nuomone 
Į y™, kad galima vykdinti dai- 
I 1a ii* nnr *nzw4m»nc

F‘ nezaležna ’ ’ | gaivalus.
Bedieviškų gaivalų priviso 

vadas Petrošius mulkino žmo- J Clevelando Teatrališkame cho- 
nes kiek tik jis išgalėjo, bet j re. Teatrališkas choras patė- 

mijęs, kad tie gaivalai ne tik 
trukdo dailę, bet grasina mir
tim pačiai dr-jai, choras rem
damasi konstitucijos įstatais 
tuč tuojaus nedorus gaivalus, 
bedievius čirkšt ir išbraukė. 
Ar-gi nepanašiai pasielgia so
dininkas su nudžiūvusiomis 
šakomis? Gaspadorius su kū
kaliais kviečiuose? Gydytojas 
'su votimis žmogaus kūne? To
mis nudžiūvusiomis i šakomis, 
tais kūkaliais ir tomis, votimis 
buvo bedieviai, materijalistai 
Teatrališko Choro, už tai jie 
tapo išbraukti.

Kad viršminėti nedori gai
valai ne tik darė blėdį dailei 
bet ir pačiai dailės esybei lai 
patys faktai parodo.

Clevelando Teatrališkas cho
ras sutvertas gerb. Simono Ei
mučio 1908 m. Chore atsirado 
keletas materialistų. Jie tuo
jaus patys atsiskyrė nuo Te
atrališko Choro-ir sutvėrė lai- 
svųjį chorų po vardu “Mirtos” 
ir dui savo propagandų. Kvie
tė kalbėtojus: Šliupų, šešto
kų, Michelsonų ir kitus prieš- 
tykybinius agitatorius. “Ke
leivis,” “Kova,” “Šakė,” šo
kiai gavėnioje ir adventuose 
buvo jų kardai kovoje prieš ti
kybų ir Teatrališkų Chorų. 
“ Mirtos ”Chorui vis einant sil
pnyn, vis artinantis grabo, pa
sikviesta gerb. M. Petrauskas 
su koncertu pozicijas susti
printi. Gal ir būtų pavykę, 
jei bedieviai nebūtų užnuodiję 
to koncerto bedieviška litera
tūra.

Teatrališkas Choras patyrė, 
kad ir jų pats Choras yra už
krėstas laisvamanių liga ir 

. kad ja neužsikrėtus, įdėjo į sa
vo įstatus paragrafus, reika
laujančius tikybos pareigų pil
dymo. Tuomi apdraudė save 
nuo biaurios laisvamaniškos 
ligos.

> “Dirva” seniaus “Santai
ka” buvo remiama Clevelando 
visuomenės, bet kada jos lei- 

; dėjai sulaisvamanėjo, kada 
pradėjo užpuldinėti tai ant 
gerų kalbėtojų, tai ant katali
kiškų dr-jų, tai ant parapijos 
šv. Jurgio ir ant galo naujai 

( pribuvęs redaktorius paskelbė 
vyčiams neduosiųs pirmeny
bės, tai ir “Dirvų” sutiko tas 

, pats likimas kokis sutiko ir 
Teatrališko Choro laisvama- 
nius, materijalistus. Nedyvai, 
kad “Dirva” atakuoja katali- 

, kiškų dr-jų įstatus, bet jos bal
sas tiek yra vertas Clevelande 
kiek šimelio lojimas į mėnulį. 

K. J. F. H.

Internacijonalizmas ir soci
jalizmas.

žmonęs pamatė kos jis igno- 
rantas ir neišmanėlis. Prie to 
dar prisidėjo kitos svarbios 
prežastįs, dėl kurių Petrošius 
labai greitu laiku išsikraus
tė.

Į jo vietų atvyko kitas iš ne
žinomų kraštų. Vardo jo ne
teko sužinoti, bet iš jo išvaiz
dos bene bus tik tas, kuris va
dinasi Vivi Alinoes. Žinoma 
jis pavardę galės permainyti, 
nes tai paprastas daiktas pas 
nezaležninkus.

Vivi Alinoes metai suvirš 
atgal buvo zakristijonu pas 
nezaležninkų “vyskupų” Mic
kevičių. Būdamas zakristijonu 
jis nuo Mickevičiaus mokinosi 
kaip mišias laikyti ir atlikti 
bažnytines apeigas. Jam pa
buvus už zakristijonų keletu 
mėnesių, Mickevičius sušaukė 
susirinkimų ir pastatė šių pro
pozicijų: “Ar šis žmogus gali 
jau būti kunigu ar ne?” Vie
na senė atsiliepė: “Lai bus ku
nigėliu.” Kadangi priešingų 
nesirado, tai Vivi Alinoes ir 
buvo apšauktas “kunigu” lie
pos mėnesyje. Naujai sutver
tas bambizėlis uoliai tarnavo 
Mickevičiui, bet ant nelaimės 
jis padarė vienų klaidų. Pas
klido gandas, kad viena jo pa- 
rapijonkų mergaičių aplankė 
garnys ir ši pradėjo sakyti, 
kad tėvu esąs tas vikaras. 
Mergaitė sako, kad ji kreipė
si prie vikaro, kad jis imtų ja 
už moterį, bei jis atsisakė. 
Ant galo mergaitė pritrūko 
kantrybės ir pradėjo vikarų 
grasinti su “warantu,” tada ir 
Vivi Alinoes apleido Lawren- 
ce. Niekas nežinojo kur jis iš
keliavo, bet matyti, kad jis 
išsirinko Scrantono nezalež
ninkus kaipo tamsiausius tarp 
kurių jis galėtų pasislėpti.

Trys metai atgal tas pats Vi
vi Alinoes dirbo galiūne Chica- 
goje ir dabar matytį, kaip 
greitai Mickevičius galėjo jam 
mokslo apie viskų įkvėpti ir į 
tokį trumpų laikų padaryti iš 
jo “bambizų.”

Jonas Keras.

K. J. F. H.

LAWRENCE, MASS.
Kitas bambizas atvažiavo.
Šiomis dienomis pasirodė 

Mickevičius su nauju pagalbi
ninku. Jo vardo niekas neži
no, nes Mickevičius nesako, 
bet it bijodamas gatvėmis 
slankioja su savo “vikaru.” 
Mat neseniai jo buvęs vikaras 
išrunijo palikdamas mergaitę, 
kuri tvirtina, kad tas vikaras 
esąs jos vaiko tėvas.

Nors Mickevičius ir norėtų 
užslėpti tų savo naujų vikarų, 
bet jis atrodo kaip neseniai iš- 
runijęs iš Scrantono bambi- 
žas Petrošius. Jei tas pataptai 
gal jis Mickevičiaus parapijo- 
nams paaiškins iš kokios prie- 
žasties jis taip greitai ir neti
kėtai prasišalino iš Scrantono.

Bėda tiems nezaležniems 
“kunigužiams,” nes jų pas- 
kutinios dienos artinas. Žmo
nės jau pardėjo jų šunybes 
permatyti ir dabar nors tauti
ninkų ir nezaležninkų “vysku
pas” skelbia savo “seminari
jų” “Ateityje,” bet matyti ir 
tuos kur turi m 
kaip čigonas km

BINGHAMTON, N. Y.
Gruodžio pradžioj čia buvo 

atsibeldęs koks ten socijalistų 
daktaras. Per din. dieni ‘ ‘ gy
dė” socijalistų vaikus. Taip 
“pafiksino” tuos vaikus, kad 
nei geri daktarai negali dabar 
jų išgydyti.

Viename skiepe 
dvejas prakalbas, 
kalbėjo vienoms 
(kaip sako aiškino, 
kų neturėti), tai teleido tik 
moteris. Bet policmonas už
matė, kad skiepe šviesa ir 
būrys moterų, o tik vienas vy
ras. Norėjo ineiti, bet ne
galėjo. Pasišaukė daugiau 
policmonų ir įsilaužė į skiepą. 
Cicilikės tuomet išlakstė, o 
“daktaras” po boileriu palin
do. Policmonai už kojų iš
traukė ir nuvedę ant stoties 
paliepė tuoj išvažiuoti-ir dau
giau čia nesirodyti.

Pempiukas.

jis laikė 
Kuomet 

moterims, 
kaip vai-

DETROIT, MICH.
Gruodžio 12 d. Tautos Fon

do skyrius turėjo susirinkimų. 
Susirinkio apie 15 narių. Rei
kia pažymėti, jog šelpimo Lie
tuvos darbas čia dar neįsisiu- 
bavo. Raštininkas skyriaus 
savo raporte parodė, jog ka
soje yra $75. Nutarta tuoj 
pasiųsti centran. Skyrius ren
gia didelę ir gražių pramogų 
su įvairiu programų gruodžio 
29 d. bažnytinėj salėj. Sky
rius turi uolų pirm. p. S. Atko
čiūnų. Aukų į Kalėdinį Lai
svės Fondų sudėjo $9.00.

Obalsietis.

CLEVELAND, OHIO.
Clevelando “Dirva” užsi

puola ant Teatrališko Choro 
už tai, kad jo konstitucijoj 
tam tikru paragrafu bei sky- 

‘ nariams bedievybė 
r statoma už pareigų kiekvie- 

im nariui atlikti velykinę iš-
»

Pas ^lietuvius abelnai yra 
priprasta • internacijonalizme 
matyti ir suprasti socijalizmų.

Bet tas yra nevisiškai tei
singa.

Intemacijonalizmas yra tik
tai veikimas, kurio galutinu 
tikslu siekiama prie visos žmo
nijos gerbūvio.

Internacijonalizmas yra tai 
veikimas taiptautiškas, tarp- 
srovinis, tarptikybinis, tarp- 
luominis.

Internacijonalistu gali ly
giai būti ir tikintis žmo
gus — katalikas ir netikėlis, 
ir tautininkas, ir socijalis- 
tas, ir radikalas, ir klerika
las, nes prie aplamo visos žmo
nijos gerbūvio pasiekimo visi 
turi lygias teises, lygias prie
dermes ir visi turi daug-maž 
menkesnes ar didesnes progas, 
kuriomis pasinaudodami, gali 
ir turi žmonijos visuomeniškų 
gyvenimų stumti prie tobules
nio surėdymo, prie abelno ger
būvio.

Taip kaip medegiškame pa
saulyje kiekvienas daiktas su
sideda iš įvairių chemiškų ele
mentų, taip žmonija susideda 
iš įvairių įvairiausių persitik
rinimų ir nuomonių asmenų. Ir 
kaip chemiškame medegiškų 
dalykų sudėjime įvairumas e- 
lementų nekenkia, taip lygiai 
ir žmonijos visuomenėje.

Chemijoje, kaip kuriems ele
mentams susidarius, kįla eks- 
pliozija, taip ir žmonijoje kar
tas nuo karto ištinka karės, re
voliucijos ir kitokios perver- 
smės ir tie dalykai nors yra 
patys per savę naturališki, 
bet jų iššaukimui turėjo būti 
tam tyč susidėjusios aplinky
bės, kuriose galėjo arba turė
jo susidurti dvejopos rūšies 
chemiški arba visuomeniški e- 
lementai.

Internacijonalizmo prieder
mė yra žmonijų vesti prie ger
būvio progreso keliu, ir tie vi
si

WATERBURY, CONN.
Patėmykite ir nepraleiskite 

šių prakalbų, kurias rengia 
Šv. Stanislovo Draugystė. Bus 
6 d. sausio, 1918. m. 7:30 vai. 
vakare.

Kalbėtojas bus ponas Ka
zys Pakštas iš Brooklyn, N. Y. 
Tautos Fondo sekretorius.

Kalbės apie Lietuvos Res
publikų ir kaip jų . įsteigti. 
Antra: Kokiais pamatais už
vesti Lietuvos valstijos tvar
kų. Taigi Waterburiečiai ir 
iš apielinkių kviečiame visus 
ateiti ant šių prakalbų, pel
nas skiriamas nuo karės nu- 
kentėjusiems lietuviams. Įžan
ga 15c.

Rengėjas

Vincas Ramažauskas.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
ANTRA LAIDA KNYGELES 
REVOLIUCIJA AR RAMUS 

KULTŪROS DARBAS?
Kaip pats vardas parodo, knygutė

je gvildenama Slq dieni} klanlsmai. Ją 
paraM žinomasmokslininkas Druskius. 
Knygutė paraityta pasikalbėjimo formo
je Darbiam su Pudkium. Patartina 
kiekvienam Įgyti ją. Knygelė 20 pusi., 
kaina tik 5c. Kas prisiims ui 10c. kra- 
sos ženkleli}} tas aplatkys Šią knygutę 
ir “AnykMii} litelis.* Imant nema
nau kaip 100 egs^ nuteldiiame dideli 
nuoėimtj. -

l ____ .

uvio progreso keliu, ir tie vi- 
i, Kurie augščiau savo asme

niškų, savo luominių, savo 
tautiškų ir valstybinių reikalų 
ir gerovės, visos žmonijos ge
rovę stato ir dėl pasiekimo tos 
gerovės darbuojasi, vadinasi 
intemacijonalistais.
Internacijonalistas nesistengs 

nuskriąusti karėje kitų tautų, 
kad savo tautai suteikti dides
nį gerbūvį su kitos tautos 
skriauda. Internacijonalistas 
todėl stengsis visuomet pasau
lyje kovoti už taikos palaiky
mų, kad karės, revoliucijos ir 
riaušės nors kartais vienai val
stijai, tautai, luomui klesai 
ar asmenų grupei yra naudin
gomis, bet aplamai visai žmo
nijai ir žmonijos gerbūvio ki
limui yra blėdingos.

Internacijonalizmas yra la
bai geru daiktu, jeigu jis ap
sireiškia geruose dalykuose.

Katalikų Bažnyčia yra viena 
iš geriausių internacijonalių 
dalykų, tai yra tikrų tikriau- 
sis internacijonalas; yra inter- 
nacijonalė “esperanto” kalba, 
taip-pat geras dalykas. Dar 
yra pageidaujama ir projek
tuojama internacijonalė taikos 
lyga, kuri visais būdais steng
tųsi pasaulyje tarp valstybių 
ir tautų palaikyti ramybę, o ki
lus kivirčiams ir nesusiprati
mams, parūpintų būdus, kad 
tų viskų užbaigus ramiu tary
bų keliu, o ne ginklų priemonei 

mis.
Tai vis yra išplaukianti iš 

tikro internacijonalo dalykai ir 
jų visų bendras tikslas — vi
sos žmonijos gerbūvis.

Socijalizmo internacijonalas 
yra jau iš daugelio atžvilgių 
visiškai kas kita.

Socijalizmo internacijonalas 
yra tarptautinė politiškoji or
ganizacija, kuri stengiasi, į 
nieką neatsižvelgiant, paglem
žti į savo rankas visuomenės 
valdymą, išdirbystę, prekybą, 
darbo inrankius, prekes, vie
nu žodžiu viską, kas tik pa
saulyje yra, kuomi žmonija 
naudojasi.

ninkains, o darbininkų vardu 
jie supranta socįjalistus.

Tų dalykų paglemžimui jie 
naudojasi politika, streikais, 
revoliucija, terrorizavimais ir 
taip toliaus. Jie nori nuskriau
sti kitų luomų žmones, kad tik 
savo luomų padaryti viešpatau- 
• ančių, valdančiu.

Jie nežiūri ar visai žmonijai 
š to būtų gerovė ar ne, bile 
ik socijalizmo pasekėjams bū- 

.ų laimė.
Tai nors socijalizmas ir yra 

intemacijonalis arba tarptauti
nis darbininkų judėjimas, bet 
jisai yra siaurai luominis arba 
klesinis dalykas, ir tai toks, 
kurs į kitų reikalus neatsižvel
gia, tik varosi prie to: ar kam 
tas tinka ar netinka, o aš taip 
noriu, man taip gerai ir taip 
turi būti, nes aš jumis invei- 
kiu ir jūs manęs turite klausy
ti.

Vienu žodžiu, socijalizmas 
yra intemacijonalis darbinin
kų luominis egojizmas, kuriam 
iki prakilnaus intemacijonaliz- 
mo labai toli ir jis juomi nie
kuomet nebus.

Socijalizmas toks pat paukš
tis, kaip kad buvusieji: feudo- 
lizmas, teokratizmas, autokra- 
tizmas, biurokratizmas, mo- 
narchizmas, tai yra tam tikrų 
asmenų susijungimas į bendro
vę, kad bendromis pajėgomis 
savo priešus apgalėjus ir juos 
pavergus, pasinaudoti jų gėry
bėmis, privilegijomis ir teisė- i 
mis — neatsižvelgiant ar iš to 
žmonijai bus nauda ar ne, ar 
iš to bus kam skriauda ar ne.

Dabar manau, kad kiekvie
nam aišku, kad tikrasis inter- 
nacijonalistas augščiau už vis- 
kų stato visos žmonijos gerbū
vio reikalus, o socijalizmas 
nors ir yra intemacijonaliu da
lyku, bet augščiau už viską 
stato ne visos žmonijos gerbū
vio dalykus, bet socijalistų ger
būvį, to gerbūvio iškovojimų.

F. V.

MIELAS KALĖDŲ LAIKAS.
Idant Kalėdų ir Naujų Me

tų laikas tikrai būtų linksmi
nimosi laikas, tai tam būtina 
sųlyga yra: jūsų pilvas turi 
būti gerame stovyje. Jei ja
me turėsi negalę, tai visa 
linksmybė ir geras ūpas yra 
žuvę. Triner’s American Ėli- 
xir of Bitter Wine užbėgs ke
lių visoms skilvio negalėms. 
Jūs galite pasitikėti ta pripa
žinta geriausia gyduole. Ji 
prašalins jums sukietėjimų, ne
virškinimų, išpūtimų, galvos 
skaudėjimų, migrenų, nerviš
kumų ir tt. Aptiekose. Kaina 
$1.10. Kovojant su reumatiz
mu, neuralgija, lumbago ir 
panašiomis 
vartoti tok 
siekia negalės šaknis. Triner’s 
Liniment veikia tokiuo būdu 
ir todėl tokiuose atsitikimuose 
juomi geriausia pasitikėti. 
Jis taip-gi yra neužvaduoja
mas išsinarinimuose, išsisuki
muose, sutinimuose, nusilpu
siuose raumenyse ir kojose ir 
tt. Kaina 35 ir 65 centai Ap
tiekose. Krasa 45 ir 75 centų. 
Jos. Triner, Išdirbėjas-chemi- 
kas, 1333-1343 So. Ashland 
Avė., Chicago, UI.

(Apgarsinimas)

negalėmis, turi 
į vaistų, kuris pa-

FARMA ANT PARDAVIMO.
4% akerii} žem&i, nnnjoe trloboe. 

su visais [taisymais, elektrokoe švie
sa. 5c. nuo Bostono.

Norinti pirkti arba daugiau «uSi- 
noti, kreipkitės pas

T. DRUSDYS,
97 Florence St., Chettnvt HOI.Mom.

REIKALINGAS 1
ANT

Turi būti ffcro aprfjimo ir 
melžėjas iru rylą ir teanurterą. Ttt*©* 
gerus namus, nsa duosimą r ~ 
kambar), b. ir f. Fanas prte karą li
nijos ir valstijos kelio. 4 mylios nuo

i AtaHfaMdM*:
CHAS. G. CLAPP & CO.

S'-1“
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PIRK RAKANDUS PAS

PIRMAS METINIS

BALIUS!

hington st.

Marijos Vaikelių Draugija 
rengia didelę eglaitę Kalėdų 
dienoje, gruodžio 25, 1917 šv. 
Petro bažnytinėje svetainėje 7 
vai. vakare.

Bus teatrų ir visokių įvairu
mų: žaislų dainų, dekliamaci- 
jų, šokių ir tt. Visi ateikite.

Įžanga pigi.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

GAUSITE TEISINGĄ IK 
PRIELANKŲ PATARNAVIMĄ. 
prašomi ATirn ir PBisižrCRtn 

MŪSŲ KAINOMS. 
PIGESNES KAINOS NEGU 

PAS KITUS.
Jeigu norite kad jūsų stabą 

būtų papuošta naujausios ma
dos rakandais, tai nieko ne
laukdami nusipirkite 19 

LITHUANIAN FURNITURE 
COMPANY,

268 IF. Broadicay,

SOUTH BOSTON, MASS.

Bus Gruodžio 30 d. 1917 m. " i 
BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

FIFTH STREET, SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Rengia Šv. Petro parapijos choras po vadovyste p. M. 
Karbausko.

Visi COLUMBIA Gramafonai
ir Lietuviški Rekordai 

.gaunami

SgjJlgF PILVINIO ir ZALDOKCH KRAUTUVĖJ.

JUOZAS KOWALIAUSKAS
Bankieritu

111 SALĖM STR., BOSTON, MASS.

CAMBRIDGE, MASS.
Gruodžio 16 d. 1 vai. po pie

tų buvo LDS. 8 kuopos susirin
kimas. Buvo veik visi nariai. 
Nutarta po Kalėdų surengti 
teatrų. Kalbėta apie kat. 
spaudos platinimų. Nutarta 
tų darbų ir toliau varyti.

Tų pat dienų, buvo prakal
bos Institute salėj. Jas buvo 
surengus kooperacija. Kalbė
jo p. Abračinskas, biznierius 
iš Montello, Mass. ir p. Pr. Gu
das, “Darbininko” redakto
rius. Pirmasai kalbėtojas kal
bėjo ilgai ir visiems supranta
mai. Kadangi savo kalbų pa
margino pasakojimais apie 
juokingus pasielgimus iš lietu
vių gaspadinių gyvenimo, tai 
niekam nenusibodo klausyti. 
Antrasai kalbėtojas aiškino a- 
pie reikalingumų lietuviams 
veikti sujungtomis spėkomis ir 
kokia plati dirva atsidarys 
Lietuvoje po karės pramoni
ninkams, amatininkams, biz
nieriams. Šerininkų laimėjo 
8.

Dabar šioje kolonijoje lie
tuviai katalikai vis labiau ima 
veikti.

mes užlaikome visus lie- 
TUVISKUS REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.

Prisiųsk po 75c. už kožną 'Rekordų parašydamas dainų vardus arba nu
meri, o męs tų pačių dienų išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumų 

gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų Kataliogo paminėdami 
ar jau turite mašinų, ar ne. |dėk už 4c. štampų prisiuntlmui.

Pilvinis ir zaldokas,
233 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Dr. Paul J. Jakmauh 
f Jakimavičius)

Priėmimo ▼Blandos*
Nno 2 iki 8 po pUt. Nuo 7 Ori 8 vakar

60 9 BBOADWAY Cor. G ST. 80. BOSI 
Tai 802 8. B.

Žinokit, kur kreiptis. “Dar
bininkas” už platų pranešimų 
apie naujų ėmimų kariuome
nėn nuo Legal Advisory Board 
for Boston gavo padėkų. Be 
to prašo pranešti, jog jie, gir
dėję, kad koks ten žmogus prie 
Broadway imąs pinigus už pa
tarimus ir ąuestionaire išpil
dymų. Tai žmonių apiplėšimas. 
Valdžia parūpino geriausius 
advokatus ir pirmos klesos lie
tuvius vertėjus, kurie visus 
paaiškinimus, patarimus, kaip 
išpildyti ąuestionaye, suteiks 
be jokio atlyginimo.

Bali Phone, tHcktaaon 8996 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių irvaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet. 7-9 
vakaro. Nekeltoms: 9-11 rito 1-4popiet.

DR. F. MATULAITIS
OflKudvaos Svdoviaokiaa Hsa*
1-8 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Aklnlaa.

419 Bpylstoi St, Boston, Man.

i Išviso--------------- $60.00
Už aukas Lietuvos laisvės iš

gavimui So. Bostono Blaivi
ninkams tariame nuoširdų a- 
čiū.

So. Bostone į Kalėdų fondų 
jau surinkta iki šiam laikui 
$387.00. O dar žada aukų bū
ti ir daugiaus.

Galima tvirtai tikėties kad 
So. Bostonas labai lengvai pir
moj vietoj atsistos ir pasirodys 
labiausia trokštančiu išgauti 
Lietuvai laisvę.

Bravo, So. Bostono lietuviai 
ir lietuvaitės!

4? Lietuvių Svetainėje
22—26 LINCOLN ST., BRIGHTON, MASS.
Prasidės 2 vai po pietų ir trauksis iki 12 vai. nakties.
Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, kaip Brightono, taip 

ir iš apielinkių miestelių malonėkite atsilankyti ant vršminė- 
to baliaus koskaitlingiausia.

Bus užkviesti garsūs muzikantai po vadovyste p. J. Dra- 
gašiaus, kurie griežš angliškus ir lietuviškus šokius.

Skaniausių užkandžių ir saldžių gėrimų 
Širdingai kviečiame visus atsilankyti.

KOMITETAS.

LDS. 1-os kuopos mėnesinis 
gusi rinkimas įvyks nedėlioję, 
gruodžio 23 d. šv. Petro para
pijos salėje tuojaus po pamal
dų 1 vai. Visi nariai malonė
kit pribūti į šį susirinkimų, 
nes bus svarbių reikalų ap
svarstyti. Taip-gi bus rinki
mas naujos kuopos valdybos 
ateinantiems 1918 metams. 
Meldžiame ir naujų narių atsi
vesti prisirašyti.

Valdyba.

Kalėdų Dovanoms.
Žiedai auksiniai ir deimantiniai, laikrodėliai ir visokie 

auksiniai daiktai didžiausiame pasirinkime ir už prieinamiau

sių kainų parsiduoda pas

Petrą Valukonį 
255 Broadway, 

So. Boston, Mass.

Lietuvių Kooperatyviškos Draugijos 
BUS NAUJUOSE METUOSE.

KOVOTOJAI UŽ LIETUVOS 
LAISVI!.

So. Bostono kovotojų už 
Lietuvos laisvę armija vėl pa
augo. Pilnųjų Blaivininkų 
Sus-mo 49 kuopos nariai susi
rinkame laikytame gruodžio 21 
dienų Šv. Petro parapijos salė
je Lietuvos laisvės išgavimui 
paukojo net $60.00. Nedaug 
blaivininkų buvo susirinkę, 
bet kuomet pradėta kalbėti a- 
pie laisvų Lietuvą, visi karš
tai stojo kovon ir laike kelių 
minučių keli desėtkai dolerių į 
Lietuvos laisvės Kalėdų fondų 
ir inbirėjo. Blaivininkams gar
bė už tokį prakilnų darbų, o 
Lietuvai didžiausia nauda.

Aukojo į Kalėdų Fondų: 
Iš Pil. BĮ. Sus-mo iždo $15.00 
Fr. Bacevičius (su visu

maišu).____________ 6.66
M. Baradinskaitė______ 5.00
Adelė Varžinskaitė____ 5.00
Vai. Varžinskaitė______ 5.00
Pet Grinkevičius______ 3.00
Kat. Petraičiutė______ 2.00
M. Kilmoniutė------------- 2.00
Pet. Špokas---------------- 2.00
Ant. Majauskaitė______ 1.00
Juzė Pečekoniutė______ 1.00

M. Ausikaieiutė________1.00
Ona Jankauskienė ____ 1.00
M. Pajaujutė_________ 1.00
A. Ž._________________ 1.00
M. Bakuniutė_________1.00
P. Giedraitaitė________1.00
ODa Paulaioiukė_______1.00
J. E. K.------ -- ------------ 1.00
A. Muraška___________ 1.00
O. Meškauskaitė_______1.00
Ant. Staniuliutė_______1.00
J. Vilkišius ___________1.00
Urš. Paulikaitė______ _ 25.
Smulkių_________________ 9

ŠOKIAI!
Sausio-Jan. ld., 1918 m


