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Nelaime Rusijoj Lietuvos reikalai ir Vokietija
TUSCANIA ANT JŪRĖS 

DUGNO.
Washington, vas. 7 — Cu- 

nard kompanijos garlaivis 
Tuseania, gabenęs 2.179 A- 
merikos oficierių ir kareivių 
32 tautinės sargybos divizijos, 
vokiečių submarino sutorpe- 
duotas ir nuskandintas guli 
šiandie ant dugno Šiaurinio 
Atlantiko, o mažiausia 168 
kareivių — gal būt daugiau— 
nuskendo bei klajoja jurėj.

Ant kiek ligšiol praneša 
karės ir valstybės) departamen
tai, tai pasigendama 267. O 
Britanijos admiralitetas skel
bia, jog pagal jų sužinojimą 
Amerikos kareivių pasigenda
ma 168.

Didvyriškai pasidarbavo.
Yra daug vilties, jog galų 

gale pasirodys, kad žuvusių 
skaičius sumažės. Anglijos 
laivai, lydėjusieji Tuseania, 
greitai priplaukė prie sutor- 
peduoto laivo ir didvyriškai 
darbavosi, nes sulyginamai žu
vusiųjų skaičius nedidelis. Vie
ta, kur Tuseania sutiko nelai
mę, buvo į šiaurę nuo Airijos 
ir matyt plaukė Anglijon; toj 
apielinkėj buvo daug Anglijos 
patrulinių ir kitokių laivų ir 
jie paskubo pagelbon. Tos ap
linkybės padarė tą, kad ne
daug težuvo.

Jure išmetė 44 lavonus.
Iš Airijos vieno pajūrinio 

miesto pranešama, jog lavo
nai Amerikos kareivių, žuvu
sių su Tuseania, tapo bangų iš
mesti ant kranto.

Ant lavonų nėra jokių ženk
lų, kurie parodytų vardus pa
vardes prigėrusių kareivių.

SUTORPĖDAVO KITĄ 
LAIVĄ.

New York, vas. 7. — Cunard 
kompanijos laivas Aurania, 
13.400 tonų įtalpos, vokiečių 
submarino tapo ■ cmtorpėduo- 
tas. Jis plaukė į jflhganytas 
Valstijas. Apie tai sužinota iš 
viršininkų Cunard) kompani
jos.

Laivas buvo labai sugadin
tas, vienok neskendo ir spėja
ma, kad prigelbstint valdiš
kiems laivams, grįžta atgal į 
uostą. Jis nedaug krovinių te
turėjo.

PERTRAUKĖ DERYBAS.
London. — Taikos derybos 

Lietuvių Brastoj pertrauktos. 
Taip skelbia Exchange Teleg- 
raph Co. korespondentas iš 
Petrogrado.

Rusijos oficialėj telegramoj 
pranešama latvių atstovų de
klaracija, nuo latvių socijalis
tų tarybų ir kareivių, protes
tuojant prieš Vokiečių skelbi
mą Lietuviškoj Brastoj, kad 
latviai jau išreiškę norą atsi
mesti nuo Rusijos. Reikalau
jama, kad vokiečių ir rusų jė
gos būtų atitrauktos iš latvių 
žemių, kadi gyventojai galėtų 
liuosai išreikšti savo valią dėl 
vienybės be sąlygų ir gyvavi
mo be atsidalinimo.
PALEIDŽIA NELAISVIUS.
Rusijos karės nelaisvių ko

misija skelbia, jog vietiniai 
darbininkų ir kareivių komite
tai paleidinėja priešo nelais- 
vius tūkstančiais. Jų daug 
atvyksta Petrogradan; sako, 
jog Petrogrado apielinkėse jau 
esą 40.000.

Estai išleido panašią dekle- 
raciją į latvių. Jie reikalau
ja pilno ir nevaržomo pat-ap- 
si sprendimo dėl visos Estlan- 
dijos su salomis Esel, Dago ir 
kitomis estų apgyventomis.

----- o-----
PRIEŠ PROHIBICIJĄ.

Kardinolas Gibbons išnaujo 
išsireiškė prieš įvedimą Suv. 
Valstijos proliibicijos. Sakė, 
kad jei bus prohibicija įvesta, 
tai tuomet visuose viešpatystės 
kampuose slapta bus išdirbinė- 
jama svaigalai. O tie svaiga
lai būsią daug nešvaresni ir 
kenksmingesni, negu dabarti
nis alus bei vynas. Todėl to
kį brudą vartodami, žmonės 
labiau nukentėsiu, negu nuo 
dabartinių svaigalų. Sako, jog 
maliometomj net tikyba už
draudžia svaigalus, o vis-gi 
daugelis jų geria. Girdi čia 
civilės valdžios įsakymas ma
žiau geliuosiąs, negu mahome
tonams tikybinis.

TOTORIAI IR LENKAI 
PLIEKIA BOLŠEVIKUS.
Vienas Petrogrado laikraš

tis skelbia, jog Krime sukilo 
prieš bolševikus totoriai. Su
kilėliai užėmė Jaltą ir dabar 
žygiuoja linkui Sebastopolio, 
didžiausios Rusijos tvirtovės 
prie Juodųjų jūrių. Totoriai 
be pasigailėjimo kerta bolševi
kus.

Bevieliu telegrafu iš Kievo 
gauta žinia, jog Rusijos fronte 
sukilo lenkų kaeriviai ir užėmė 
Mohilevą. Paėmė nelaisvėn vy
riausią bolševikų karinį vadą 
Krylenko ir visą bolševikų šta
bą.

----- O-----
NEATŠAUKĖ PANEDĖLIO 

ŠVENČIŲ.
Suv. Valstijų kuro adminis

tracija dar neatšaukė panedė- 
lio švenčių. Po vas. 11 d. gal 
atšauks. Anglių stoka visur 
tebjaučiama.

MISIJOS 
N0RW00D, MASS.

TĖVAS ALFONSAS MARIA PASIONISTAS
Laikys Misijas nuo 

Vasaric-February 17 iki 24 d.
ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE, 

NOIOVOOD, MASS.
Vakarinės pamaldos ir pamokslai bus 7:30 vai. vak. 

Mišios š:okiomis dienomis 5 ir 8 vai. ryte.
Nedaliomis vakarinės pamaldos 7:30 vai. vakare; 

mišios 8 ir 10:30 vai. ryte.
Tūlas Alfonsas gerai pažįsta visuomeninį lietu

vių eyi i tiimą. ir supranta dabartinius darbininkų 
reikalus.

Tai ;,i iiepra'eiekite progos ir išklausykite j<> i 
. rimtus iv naudingus mirodvilius. ;

True translatlon flled wlth the post- 
inaster at Boston, Mass. on Feb. 8, 1918 

. as reųulred by the act of October 8.1917 
’ KAIP SUSIDARĖ LIETU

VOS VALDŽIA.
Bernas, sausio 10 — Po to 

kaip tapo išrodyta vokiečių in- 
. triga prijungti Kuršą, tai čia 

gauta smulkių pranešimų apie 
Vokietijos pastangas prijungti 
Lietuvą prie Vokietijos, pava
dinant ją dėl formos neprigul
minga.

Nuduodama besirengimą pa
skelbti Lietuvos neprigulmy
bę, Vokietijos karinė valdžia 
sudarė komitetą iš 30 lietuvių 
ir pavedė jam surengti rinki
mus į seimą, kurs pasivadintų 
“Lietuvos parlamentu.” Ši
sai komitetas susidėjo iš ketu
rių politiškų partijų Lietuvos 
— būtent Rymo-Katalikų, tau
tininkų, radikalų ir socijalis
tų. Rinkimai į lietuvių parla
mentą buvo padaryti per vie
šas sueigas po komiteto prie
žiūra. Žmonės į viešas sueigas 
buvo sušaukti viešais paskel
bimais ir tuomet jų buvo pra
šoma išrinkti delegatus į sei
mą rankų pakėlimu.
. Tokiu būdu parlamentan iš
rinkta 215 delegatų. Delegatai 
atstovavo visas gyventojų kle- 
sas—dvarininkus, kunigus, vi
durinę klesą, ūkininkus ir 
amatninkus. Kuomet seimas 
susirinko Vilniun, tai per pir
mas tris dienas buvo formu
luojama skundai prieš tyroni- 
jas ir žiaurumus vokiečių kari
nės valdžios. Po teisybei visi 
delegatai padarė apreiškimus 
apie žiaurumus, vokiečių pa
pildytus tarp nekaltų Lietu
vos gyventojų. Įvairūs dele
gatai papasakojo širdį perve
riančius faktus.

Ir tik ketvirtą dieną parla
mentas pradėjo svarstyti vo
kiečių karinio gubernatoriaus 
pasiūlijimą išrinkti Valstybinę 
Tarybą. Parlamentas pripaži
no, jog tokia Taryba pagei
dautina, jei ištikro jai bus pa
vesta tvarkyti šalį. Antras se
sijos nutarimas buvo tai suda
rymas reikalavimo visiškos 
Lietuvos neprigulmybes su iš
lyga, jog svetimtaučiai suda
rantieji mažumą Lietuvoje bū
tent žydai, baltgudžiai ir len
kai turėtų teises. Vokiečių 
karinis gubernatorius parla
mentui pranešė, jog jis be ga
lo nepatenkintas tokiu pasista
tymu, kurs vestų prie susirė
mimo su vokiečių valdžia.

Vokietijos valdžia per kari
nį Lietuvos gubernatorių pa
reikalavo iš lietuvių parlamen
to greito sutikimo: 1) kad Lie
tuva ant visados bus militaria- 
tne susivienijime su Vokietija; 
2) kad Lietuva būtų ekonomi
niame susivienijime, kuriuo 
Lietuvoje būtų įvestas vokiš
kas Zollverein; 3) kad Vokie
tija valdytų geležinkelius ir 
krasos sistemą Lietuvoj)'. Lie
tuvių parlamentas atsisakė ta
me daryti galutiną nusprendi
mą, apreiškiau!. jog Lietu
vos ateitis ga'ūlij būti nukirta j 
tik Steigiamuoju seimu, išrin- 
klu v' s u o' imi. lygiu ir slapti: į 
balsavimu. I

Po to jioi'lamim'as ėjo prie 
rinkimo Vaisiybiiiūs Tarybos, 
susiiledančios iš Ji) įuirin. Ta
rom s prezidentu išrinktas .p.

tuvos tautininkų partijos. Ši
toji tai partija smarkiausia 
priešinasi tiesioginiam arba 
netiesioginiam Lietuvos pri
jungimui prie Vokietijos. Vi- 
ce-prezidentas yra p. Kairys, 
kurs yra vadu Lietuvos socija
listų partijos. Generalis sek
retorius Valstybinės Tarybos 
yra p. Šaulys, vadas radikalų 
partijos.

Kuomet tapo sudaryta šito
ji Valstybinė Taryba, tai prie 
jos antim kartu kreipėsi Vo
kietijos karinė valdžia, reika
laujant Lietuvos militario, 
muitų, pirklybos, geležinke
lių ir pačtos suvienijimo su 
Vokietijos. Valstybinė Tary
ba atkartojo atsakymą dfuotą 
parlamento, būtent, kad Lie
tuvos Įiteitis turi būti išrišta 
.Steigiamuoju Seimu.
(Iš Public Ledger, vas. 3*, 191Š)

CENTRALIS KOMITETAS 
“LITUANIA.”

Jau suvirš dvejus metus gy
vuoja komitetas “Lituania.” 
Įsteigta yra jis, kaip jau žino
ma, 7 lapkričio 1915 m. Išpra- 
džių Komitetas “Lituania” 
rūpinosi tik^įįetuviais belais
viais. Tečiau nuo 15 gruodžio
1916 m. jis praplėtė savo prog
ramą, apimant visas karo au
kas Lietuvoje ir pasivadino: 
“Lituania,” Centralis Komite
tas nukentėjusiems nuo karo 
Lietuvoje šelpti. (“Lituania,” 
Comite Centrai de secours aux 
vietimes de la guerre en Litu- 
anie”). Savo skyrių turi Is
panijoj; mano steigti taip-gi 
kitur. Lituanijos įstatai už
tvirtinta Šveicarijos valdžios.

Kadan-gi Šveicarijon dažnai 
atsilanko žmonės iš Lietuvos, 
tai Centarlis Komitetas “Litu
ania” turi gerą progą įteikti 
pašalpą į pačių lietuvių ran
kas. Gaila, kad Amerikos Cen
tralis Komitetas neprisiuntė 
mums surinktų pinigų. Jau 
ne viena karo auka Lietuvoje 
būtų išgelbėta nuo mirties, 
daug ašarų nušluostyta, daug 
vargo palengvinta...

Lietuvių Konferencija, įvy
kusi nesenai (1-10 lapkričio
1917 m.) Berne, kurioje daly
vavo atstovai iš visų beveik 
šalių, kur gyvenama daugiau 
lietuvių, nutarė, kad Centralis 
Komitetas “Lituania,” prašy
tų laišku Raudonąjį Suv. Vals
tijų Kryžių, kad jis pagelbėtų 
surinktąsias Centralio Komite
to Amerike aukas persiųsti 
Komitetui “Lituania” dėl per
siuntimo Lietuvon. Išrinktoji 
Konferencijos komisija atsi
lankė pas Suv. Valstijų pasiun
tinį Berne ir inteikė viršminė- 
tąjį laišką, prašant pasiųsti A-
merikon Raud. Kryžiui ir aps- ? 
kritai paremti Lietuvos šelpi
mo dalykus. Delegacijoj daly
vavo p. Dr. Smetona, Lietuvos i 
Tarybos pirmininkas K inžin. . 
St. Kairys, Lietuvos Tarybos j 
viee-pinnininkas; kun. Kan. . 
K. Olšauskis, Pildomojo Ko
miteto pirmininkas, kun. Dr. 
V. Bartuška, Amerikos Lietu-

j vių hiatai. įgaliotinis; kun. A. 
j Steponaitis, Centralio Komite
to “Lituania” pirmininką-' 
Pa t s Ambasadorius p. S‘ova’ 
dar nebuvo grįžęs iš Amerikos 
'ai-gi priėmė jo vietininkas. 
Jis ] >riė 11 iū maloniai ir žadėjo

Konferencija išnešė tam tik
rą rezoliuciją, prašant Centra- 
lį Amerikos Komitetą kogrei- 
čiausiai siųsti surinktuosius 
pinigus Lietuvon per Šveicari
jos Centralį Komitetą “Litua
nia.” Padalinimas viršminėtų- 
jų pinigų įvykti turėsi tuo bū
du, kuris yra rinkėjų nusta
tytas.

Tikimės, jog pinigų persiun
timas iš Amerikos nebus kliu
domas ir tenykštis Centralis 
Komitetas bus malonus pasiųs
ti surinktas aukas vargstančiai 
Lietuvai nurodytuoju Konfe
rencijos keliu.

Lietuvių belaisvių šelpimą 
išpradžių trukdė pinigų stoka. 
Didėsės Britanijos lietuviai 
teisybė parodė savo didelį ge- 
raširdingumą, tečiau bene jie 
vieni galėjo sušelpti desėtkus 
tūkstančių mūsų belaisvių? A- 
merikos lietuviai atsiliepė vos 
pernai, 1916 m. apie Kalėdas. 
Kad ir vėlai, bet užtai atsiun
tė stiprią pašalpą; viens Cent
ralis Amerikos Komitetas at
siuntė 35.000 dolerių (trisde
šimts penkis tūkstančius dole
rių). Tuoj po Naujų Metų iš
leisim smulkią “Lituaniojs” 
apyskaitą. Visiems aukotojams 
“Lituania” taria širdingą a- 
čiū!

Paskutiniu laiku apsunkinta 
valgomų daiktų išsiuntimas iš 
Šveicarijos belaisviams. Švei
carijos valdžia raštu iš 12 spa
lių šių metų atėmė daugeliui 
komitetų (buvo išviso 72) tei
sę savystoviai siuntinėti belai
sviams pašalpą, paliekant tą 
privilegiją tik Raudonamjam 
Kryžiui ir Valstybiniems Ko
mitetams. Kadan-gi Lietuvos 
valstybinis susi organizavimas 
dar nepilnai gvarantuotas, tai 
“Lithuanijai” gręsė pavojus. 
Bet kadangi ji nesnaudė tai ir 
tapo Šveicarų valdžios užtvir
tinta drauge su kitais.

10 lapkričio šių metų bai
giantis Lietuvių Konferencijai 
Berne, lietuvių delegacija ap-

“Lituania” pirmininkas. Šios 
delegacijos apsilankymas turi 
didelę svarbą lietuvių veiki
mui Šveicarijoje.

Taip tai išrodo Komiteto 
“Lituania” veikimas trumpai 
suėmus. Apyskaita, kurią iš
duos tuoj po Nauji} Metų, pla
čiau parodys mūsų veikimą.

Yra žmonių, neprigulinčių 
prie čionykščių organizacijų, 
kurie, turėdami iki valiai liuo- 
so laiko, platina neteisingas ži
nias apie mūsų komitetą netik 
pas savuosius, bet ir svetim
taučius, ar tai per spaudą ar 
tai privačiu būdu.

Mums, žinoma, nėra laiko 
vesti polemikas per laikraščius 
su tokiais žmonėmis. Čia pri
minsime tik tiek, kad Lietu
vių Konferencija įvykusi Ber
ne 1-10 dd. lapkričio 1917 m., 
kaip ir seniau buvusios konfe
rencijos Šveicarijoje, atrado 
mūsų komiteto darbą tinkamu 
ir linkėjo kloties ateityje. Kon
ferencijų rezoliucijos yra to 
liudytojomis.

Pirmininkas A. Steponaitis.
Friburgas,

4 gruodžio 1917 m.
P. S. Pinigus prašome siųs

ti Centralio Komiteto “Litua
nia” iždininko V. Dzimidavi- 
čiaus vardu: Lausanne, Ave- 
nue dės Toises 8, Suisse.

Dabar yra duag
NAMŲ,

PIGIŲ
Daugelis savininkų karės lai

ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patartam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,

BOLŠEVIKAI PRIEŠ 
BAŽNYČIĄ.

Rusijos bolševikų valdžia 
pereitą nedėlią išleido dekretą 
prieš Bažnyčią. Bažnytinės 
apeigos viešose vietose užgin
ta, Bažnyčia neturi būti mina- 
vojama jokiame oficialiame są
ryšyje, prisiega panaikinama, 
mokyklose užginta mokinti ti
kybos. Nei Bažnyčia, nei jo
kia tikybinė organizacija netu
ri teisės turėti ir valdyti nuo
savybė, užginta aukuoti tiky
binėms bendrijoms. Bažnyčios 
ir jų turtai patampa valstybės 
nuosavybe. Bažnyčia naudo
tis reikia leidimo, vietinė bei 
eentralė valdžia gali dykai su
teikti leidimą vartoti pamal
doms bažnyčią ir reikalingus 
daiktus. Registraciją gimimų 
paima civilė valdžia. Šliūbus 
panaikino.

Naujasai provoslavų patri- 
arkas Tichon atskyrė bolševi
kus nuo Bažnyčios ir prakei
kė juos. Visiems krikščionims 
įsakė jiems priešinties ir ginti 
bažnyčias nuo jų.-Įsakė pase
kėjams neturėti jokių ryšių su 
“tomis išmatomis žmonių pa
dermės.” Bolševikai jau pra
dėjo savo darbus prieš Bažny
čią. Paėmė sau garsų ir tur
tingą Aleksandro Nevskio vie
nuolyną. Viehuolyno namus 
pavartosią kareiviams—invali
dams. Užgrobimas neapsėjo 
be susirėmimo. Vienuoliai 
varpais sušaukė žmones ir išti
ko kraujo praliejimas.

Nedėlioj buvo surengta Pet
rograde Kryžiaus procesija, 
išreiškimui protesto prieš bol
ševikus. Dalyvavo 20 bažny
čių su vėliavomis iš kiekvie
nos. Bolševikų valdžia įsakė 
nesikišti į procesiją, nuo gat
vių buvo atšaukta raudonoji 
gvardija ir procesija buvo ra
mi ir įspūdinga.

ir

BROOKLYN, N. Y.
Svarbus susirinkimas 

L. D. S. 12 kuopos.
Susirinkimas atsibus vas. 11 

d. 7:30 vai. vakare Karalienės 
Aniolų par. svetainėj. Mel
džiami visi nariai atsilankyti 
ant šio susirinkimo. Ir kurie 

a negffjpote LDS. Kalendo- 
mMPi918 m., visi pasiimsite.

K. Dumblis, kp. rašt.

A. Ivaszkevicz
315 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
jis tamstoms aprodys pigių

farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A. j da nei 

• rii
• i , - . niuo aiua įtuiiiu uiin.il ttu A>silanke pas Šveicaruos prezi- Ivaszkevicz padaięg visus raš- dentą p. Dr. Schultliese, idant . ... A. .--t 1 . - . - ■ ■ |tus teisingai ir atsakančiai.

$ JAMES M. KEYS
ffl 350 BROADWAY, SOVTH BOSTON, MASS..
p AtsISauklte prie manęs su visokiais telsmiškals reikalais. Duo-
• j du pilnas Informacijas kas-link Suvienytų Valstijų Įstatymų.

Per keliolikų metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts val- 

i! stljoje. Aš esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsitl- 
(j keti. Visokius teismiškus reikalus atlieku šioje valstijoje, 
jį Turiu gerų prityrusių verte jų arba perkalbštojų lietuvių, rusų,
J j lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir lšlaimėtl 
. j provų, tai paveskite man. Tėlefonuokfte, parašykite arba pašaukite. 
C 850 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
![ JAMES M. KEYS,
. j Tel. So. Boaton 212 or So. Boaton 600.
r Jeigu vienas užimtas šauk kitų.

dentą p. Dr, Schultliese, idant ' 
padėkoti Šveicarams už jų vai-1 
šingumą ir prielankumą mūsų 
mokinančiais! jaunuomenei, 
kuri nuo kelių dešimtų metų 
semia čionykščiuose universi
tetuose šviesą, o ypač dabar 
už prielankumą mūsų labda
ringiems komitetams. Joje da
lyvavo šie asmens: p. Dr. A. 
Smetona, Lietuvos Tarybos 
pirmininkas; p. Dr. J. Šaulys, 
Lietuvos Tarybos sekretorius; 
kun. kan. K. Olšauskis, “Pil
domojo Komiteto”(Lausanne) , 
pirmininkas; kun. A. Stepo- L 
naitis, Centralio Komiteto I!

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

Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoje.

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

Tel. Rich. 340.

Bankierius Juozas Kowaliauskas j
J 111 Salėm Street, Boston, Mass. n
A _________________________________________ t

uiin.il
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ATSAKYMAS LENKAMS.
Šveicarijos laikraštyje “La 

Liberte” sausio 3 du š. m. vie
no lenko tilpo raštas, kur išro- 
doma, kad Lietuva ir Lenki
ja reikia rišti krūvon.

Į lenko nesąmonę atsakė il
gu, turiningu straipsniu sau
sio 10 d. A. Vilimavičius.

Tarpe kitų argumentų prieš 
vienijimą Lietuvos su Lenkija 
autorius apreiškia tą, kad se
niau Lietuvos valdovai be savo 
žemių valdė Baltgudiją ir Uk
rainą. Todėl lenkų keliais ei
dami ir jų logikos laikydamie
si lietuviai galėtų reikalauti 
sau minėtų žemių.

To straipsnio gale redakcija 
pridėjo šitokią savo pastabą:

Pirmas straipsnis, išdėstan- 
tis lenkų ir lietuvių klausimą 
ir proponuojantis vienyti Len
kiją su Lietuva mums išrodė 
priimtinu dalyku, nes tuomet 
susidarytų didžiulė valstybė su 
priėjimu prie jūrės. Jei-gi iš- 
tikrųjų lietuviai tos vienybės 
nenori, o eina prie visiškos pa
čių nepriklausomybės, tai tau
tų principu remiantis negali
ma nieko priešingo prieš tai 
pasakyti.

NEUTRALYBĖ TIKYBOJ.
“Lietuva” rašo, jog nei 

laisvamanybės, nei jokios ti
kybinės “ybės” negalima bū 
tų jai prirodyti ir bereikalin
gai jai siūlomas švarkas, ku
rio ji nedėvinti ir nemananti 
dėvėti. Tikybos klausimuose 
esanti neutralė. Gerai, bet 
ar “Lietuva” gali prirodyti 
klerikalizmą katalikų visuome
nei bei jos veikėjams, o ar ji 
nesiūlo to rūbo jo nenešiojan- 
tiems nei manantiems nešioti. 
Dabar apie neutralybę tikybos 
bei laisvamanybės klausime. 
Ar “Lietuva” nežino, kad 
“Kas ne su manim, tai prieš 
mane.”

NEPRIVALO ATŠAUKTI.
“Tėvynė” neatšaukė savo 

šmeižto, būk “Garse” buvo ra
šyta, kad nekatalikus reikia 
išpjauti. Bet ji neprivalo 
to daryti, nes jos redaktorius 

esklierikas gerai žino, kad 
šventraščiu remiantis negali
ma pjauti nekatalįkų. Todėl 
“T.” redaktorius veidmainin
gai užsipuolė ant “Garso,” 
kaip kad veidmainingai skel
bia, būk Dr. Bielskis gyrę- 
sis tiek ir tiek išgriovęs C. K- 
to skyrių. •

KVAILINANČIOS 
DISKUSIJOS.

“Naujienos” skelbia, jog 
grigaitinė taryba Chicagoje ir 
apielinkėse rengia diskusijas 
Lietuvos laisvės klausime. Gir
da dabar minios duodasi suve
džioti visokiems politikie
riams. Girdi apie laisvę šūkau
ja klerikalai (suprask katali
kai),. o ištikro klerikalai esą 
didžiausi vergijos palaikyto
jai ir aršiausi laisvės priešai. 
Ar-gi dar gali atsirasti toks 
dvikojis asilas, kurs tikėtų, 
kad Rusijos bolševikus, kaipo 
laisvės priešininkus, gali kas 
‘ ‘ bytyti. ’ ’

Toliau “Naujienos” rašo, 
jog katalikai “skelbia savo o- 
balsius apie Lietuvą, atsi
žvelgdami visų pigina į bažny
čios, katalikybės ir savo ‘do
ros’ (mes žinome, kokia jų 
‘dora!’) reikalus.”

Gal ir žino “Naujienos” ko
kia mūsų dora, bet kad neap
siriktų pasakome, jog mūsų 
dora talpinasi dešimtyje Dievo 
įsakymų.

Na, o kokia jūsų dora? Tur
būt tokia, kuri bolševikams 
leido sergančius Kokoškiną ir 
Šingarevą lovose nugalabinti 
ir šimtus tūkstančių kitokių 
razbajų papildyti.

AUKOS.
Viso per savaitę iki vasario 

2 d. Kalėdų fondan inplaukė 
$341.72. Pirmiau buvo pas
kelbta $7.933.78. Dabar Kalė
dų fonde yra $8.275.50.

Tad prie $10.000.00 trūksta 
tik $1.724A0. ■

Skubinkime sulipdyti $10.- 
000.00, nes vasario 15 d. Ka
lėdų dovanų maišą manome už
rišti.

Kazys Pakštas,
T. Fondo Sekretorius. 

456 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

Spaudos Galybė.
LIUTERIO SUMANUMAS 

PANAUDOTI SPAUDI.
Jo pasisekimai ir kokia mums 

iš to pamoka.
Kad pasaulinė spauda gali 

daug gero arba blogo padary
ti, to niekas negali užginčyti. 
Bet-gi katalikiškoji spauda y- 
ra daug gero nuveikusi ir turi 
didžią reikšmę; ji taip-gi turi 
savo užduotį ir tobulina žmo
nijos protą, kurio pagelba pri
einama prie tikrojo priežasties 
supratimo ir pažinojimo. • Jos 
tikslas yra atmesti visokeriopą 
blogą ir siekti vis prie augštes- 
nio tobulinimosi, tuomi ve
dant žmoniją prie geresnės a- 
teities ir gerbūvio, išvaduojant 
nuo įvairių tamsybių apašta
lavimo ir prirengiant kelią 
prie tikrosios apšvietos, moks
lo.

Tiesa, praeitis daug ko pa
mokino mumis. Kartais prie
šas buvo gudrus ir sumanesnis. 
Ir, jeigu nuo jo retkarčiais pa
simokiname, tai niekas nega
li mums už blogą paskaityti, 
nes ir senovės lotynų patarlė 
sako: “Fas et ab hoste doceri” 
— valia ir nuo priešo mokin- 
ties.

Tik-ką praleidome Martino 
Liuterio Reformacijos sukak
tuvių keturšimtmetį, prieš ku
rį tai laiką, tas didis eretikas 
atitraukė nuo Katalikų Bažny
čios pusę Vokietijos ir keletą 
kitų šalių. Tad-gi, pažvelgki- 
me į praeitį, kokiu tai būdu 
Liuteris panaudojo saviems 
siekiams tą spaudą, kuri turė
jo vos tik apie 70 metų am
žiaus nuo išradimo, kuomet jis 
patapo revoliucijonieriu prieš 
Katalikų Bažnyčios mokini
mą.

Liuteris buvo apdovanotas 
puikiomis dvasios dovanomis, 
turėjo stiprias spėkas ir nepa
prastą iškalbingumą. Kaipo 
mokytojas jis sugebėjo pavi
lioti atydumą ir prisirišimą vi
sų tų, kurie jo mokinimų klau
sėsi. Prie to-gi jis buvo nenu
ilstantis darbininkas. Jo raš
tų įvairumas ir daugybė yra 
tiesiog stebėtina. Jis pirmiau
sia pagarsėjo iš pamokslų ir 
paskaitų ir neliovė tuomi pla
tinęs savo idėjų. Neapsilen- 
kus-gi su tiesa, galima saky
ti, kad jo pasisekimas dau
giausia prigulėjo nuo spaus
dinto žodžio, kurs suteikė 
geriausias pasekmes jo idėjų 
garsinimui. Galima tai pas
tebėti iš skaitlingų jo raštų, 
kuriuos rašė ir platino trisde
šimtį metų (1517-1546) prieš 
įstatytą Kristaus Bažnyčią.

Kiekvienas matė kokio di
dumo yra mišiolas. Ir, jeigu 
surinkus visus jo raštus .ir iš
leidus pilną jo raštų rinkliavą, 
tai jo raštai, rašyti lotynų kal
boje, būtų septyni, mišiolo di- 
durno, tomai, o dvylika pana- čios mokslą ir jo priešininkų 
šių tomų, parašyta vokiečių pastangas ir žodžius. Tame

kalboje. Jo raštų turinys, 
kaip pažymi vienas jo bijogra- 
fas katalikai, tai apima 426 
temas. Tai-gi, apskritai pa
ėmus, jis rašė keturioliką te
mų kas metą, o maž-daug dvi 
tėmi kas mėnesį.

Nekurie jo veikalai yra gan' 
didi, kiti gi, jeigu atskirai 
paimti, yra pus-veikalėliai. 
Tais-gi raštais jis davė progą 
savo draugams pasižinti, kokio 
gąbumo jis yra, koks iš jo teo
logas ii- mokytojas. Dėlto tai 
jis parašė net keletą didokų 
knygų apie “Tėve mūsų.” Bet 
gi didesnė Liuterio raštų dalis 
yra tai maži veikalėliai. O ge
riausias jo inagis buvo, tai 
trumpi raštai ir lapeliai. Jie 
buvo skaitlingai dalinami ir 
platinami. Jie tai radosi ir tur
čių rūmuose ir vargšų bakūžė
se ir skelbė naują Liuterio e- 
vangeliją tolimiausiuose pa
kraščiuose. Jie-gi visuomet 
buvo laiku pagaminti. Ir, jei
gu pirm arba paskui turėjo bū
ti veikta bei parašyta kas no- 
rints priešingo jo propagan
dai, tai neatsižvelgiant to vis
ko, tuč-tuojaus išleisdavo kny
geles arba lapelius, kurie vi
suomet buvo prielankus jo idė
joms. Pasitaikė sykį, kad vie
nas teologas, italas, parašė 
kritiką ir dasižinota, kad auto
riui ėmė tris dienas tai para
šyti. Liuteris gi, nieko ne
laukiant, ėmėsi už darbo ir at
siekė sako tikslą į dvi dieni. 
Kita proga pasitaikė, kuomet 
jis viešai pasirodė, pagarisn- 
damas savo tezes apie atlaidus. 
Tos gi 95 tezės, rašytos lotynų 
kalba, kurią žinojo tik moky
tieji, buvo daugumos skaito
ma ir visur platinama; Liute
ris, matydamas pasekmes, iš
leido vokiečių kalba tiems pra
stuoliams, kurie nesuprato 
lotyniško išdėstymo apie at
laidus ir malones. Ir, kuo
met dagirdo, kad popiežius pa
smerks pragaištiiigą jo veiki
mą, jis vėl sugebėjo apmulkin
ti viešą nuomonę, išleisdamas 
lapelius, kuriuose piktžodžiau
jančiai apreiškė, kad smagu 
jam bus, jeigu uždėtų ant jo 
ekskomuniką ir bus laimingas, 
jeigu numirtų Katalikų Baž
nyčios globoje.

Keletas pažymėti} pavyzdžių 
parodo, kad raštiškas Liuterio 
veikimas nebuvo vien tik kny
gų rašymas, bet siekė gal ki
tokį ir veiklesnį laipsnį, pavyz
džiui lyg užsiinpinėjo kokio 
nors perijodinio rašto arba 
laikraščio leidimu. Iš to at
žvilgio, nesuklysime pasakę, 
kadi tuomi veikimu daugiau
sia pagamino raštų. Žinoma, 
jis nebūtų turėjęs tokio pasise
kimo išreiškiant teisybę, bet 
puikiai sekėsi jam vien tik už
ginčyti, klaidingai perstatyti 
ir paniekinti Katalikų Bažny- 

tai jis buvo ekspertas.
Gal niekas geriau nesugebė

jo suprasti įtekmingos spaudos 
galybės ir niekas geriau gal 
nežinojo, kaip jis, taip tiksliai 
panaudoti spaudą savo tikslo 
atsiekimui. Bet-gi jo tikslas 
buvo blogas. Ir labai apgai
lėtina, kad tokį didį talentą, 
kokiu Dievas jį apdovanojo, 
sunaudojo blogiems siekiams. 
Vienok neprivalome patys iš 
savęs didžiuoties ir turėtumėm 
pasimokinti iš priešo: turime 
plačiai pasinaudoti įtekminga 
spaudos galybe. Spauda, kai
po dailusis menas, visuomet 
buvo popiežių ir Bažnyčios pa
laikoma ir gerbiama. Tai-gi, 
tas dailusis menas turėtų tar
nauti tobulam tikslui t. y. tik
rosios tiesos apgynime ir dva
siškam žmonijos penui.

Nūn-gi, jeigu Liuteris gy
ventų, be abejonės, jis leistų 
mėnraštį arba dienraštį. Turi
me iš jo veiklumo ir uolumo 
pasimokinti ir būti darbštūs. 
Bet-gi esame laimingi, kad 
nebereikalaujame nuo priešo 
mokinties, kaip turime pradė
ti. Ir galime tvirtai pasakyti, 
kad katalikiškoji spauda aug- 
štai pasistūmėjo. Ji tai iš die
nos dienon, iš savaitės savai- 
tėn ir iš mėnesio mėnesin tal
pina savo' skiltyse tokius pa
mokinančius raštus, kokių kad 
yra reikalaujama ir supažindi
na su svarbiausiais ir karščiau
siais dienos klausimais. Kiek
vieną sykį ji tai stoja tikėji
mo apgynime, vaizdžiai nuro
dant nezaležninkų klaidas ir 
pastoja kelią prieš mulkintojų 
gaujas. O svarbiausiame da
barties momente, tikslingiau
siai išriša Lietuvos klausimą ir 
kovoja už Tėvynės neprigul- 
mingumą.

Turime taip-gi mokėti, kaip 
pradėtą darbą varyti ir toliau, 
kaip vesti gerą kovą. Matyda
mi gi, kaip katalikiškosios 
laikraštijos skiltyse spindi in- 
domūs, naudingi ir moksliški 
raštai ir straipsniai, kiekvie
nas tad turėtų ją platintų kiek
vienas privalėtų užsirašyti ge
rą katalikišką laikraštį ir turė
tų bent vienas katalikiškas 
laikraštis rastis kiekvieno ka
taliko stuboje. O gero katali
kiško laikraščio skaitymas 
daug ko išmokina ir prigelbsti 
ne vienam atitaisyti savo pra
eitį, jeigu bloga buvo ir page
rinti savo ateitį ir atsiekti ger
būvį. Tuo atžvilgiu, ypač L. 
D. S. turi gerą tikslą, pasiėmu
si sunkią, bet garbingą užduo
tį, platinti ir skleisti katalikiš
ką spaudą. Tai-gi, kiekvienas 
katalikas privalėtų užjausti ir 
paremti tąjį vertingą darbą, 
kad būtų nauda ne tik mums 
patiems, bet ir gerbūvis nu
vargintai mūsų Tėvynei ir gar
bė Katalikų Bažnyčiai, mūsų 
Motinai.

A. Tamoliunas.

5000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
PLAUKIA KAIP NEVŽŽYJE 

VANDUO.

Musų kasdieninis mokslas.
Šiandieną mums reikėtų 

nors trumpai pakalbėti apie 
kasdieninį mokslą. Žmogus 
iš kiekvienos dienos savo gy
venimo ką nors gali pasimo
kinti, bet ne su visais žmonė
mis toks mokslas turi sugyve
nimą. Vieni žmonės, kuo
met papildo kokią klaidą savo 
kasdieniniame gyvenime, ko- 
greičiausia stengiasi ją patai
syti ir ant. toliaus tą savo klai
dą laiko sau lekcija, iš kurios 
daug pasimokina ir stengiasi 
daugiau su tokiomis klaidomis 
nesusitikti. Bet kiti žmonės 
yra priešingi tokiam mokslui. 
Jie savo kasdienines klaidas 
lig sėti sėja savo gyveniman 
ir sunite stumia priešais savo 
ateitį. Taigi čia visų pir
miausia mums turi būti aiški 
reikšmė ir nauda paties savęs 
mokinimosi. Jei mokinama
sis mums nesuteiktų ir neneš
tų jokios naudos, tai nebūtų 
reikalo nei mokinties. Bet 
mes žinome, kad yra priešin
gai. Mokinimasis mums su
teikia žinojimą apie dalykų 
tikrąjį stovj. Kuomet mes 
turime žinojimą apie dalykų 
tikrąjį stovį, tuomet mes tik 
galime ingyti tikrą suprati
mą apie juos. Turint tikrą 
supratimą apie kokį nors da
lyką, mes galime tvertis są
moningo veikimo tų dalykų 
tvarkyme. Jeigu mūsų kas
dieninė klaida mus atstūmė 
nuo šios dienos progreso, tai 
mes turime būtinai stengties 
surasti priežastį, kuri mums 
tą klaidą pagamino ir padaryti 
jai galą. Bet, priešingai, 
jeigu mes be atžvilgio tas 
mūsų klaidas stumsime vieną 
po kitos ir vis kasdieną tas 
pats apsireiškimas tarp mūsų 
bus, tas bus ženklu, kad mes 
nieko nesimokiname. Sąmo
ningas mūsų susitvarkymas 
veda mus linkui progreso. O 
tik progresas mums tegali su-l 
teikti gyvenimą, kuriame mes 
galėtumėm jausties laiminges
ni. Taigi pasirodo, kad mo
kslas mus galutinai veda prie 
laimės. Kad atsiekus tą lai
mę kasdieną mūsų gyvenimas 
turi būti pastūmėtas prie pa
žangos bei tubulumo.

Tas turėtų būt pritaikinta 
ir prie draugijų gyvenimo. 
Kiekvieno draugijos nario yra 
pareiga mokinties. Kiekvie
nas draugijos narys, kuris 
nesimokina yra progreso su
laikytojas ir atstumėjas lai
mingesnės ateities. Draugija 
gali greit eit prie laimingesnės 
ateities tiktai ten, kur jos 
nariai mokinasi ir stengiasi 
savo klaidas pataisyti ir dau
giau su joms nesusitikti, nes 
tiktai tas jiems duoda žinoji
mą, kuris jiems suteikia tei
singą supratimą apie jų page
rinimo sąlygas, taip, kad jie 
gali gyvenimą padaryti lai
mingesnių. Kur draugijos na
riai tuno tamsybėse, ten nė

ra progreso linkui geresnės a- 
teities. Mes galime imti pa
vyzdį nuo nekuriu kultūrin
gesnių tautų. Tauta, kuri 
nejėgia žengti kartu su kitomis 
kultūrinėmis tautomis progre
so vieškeliu, pasilieka užpa
kalyje, apsnūsta, apmiršta ir 
būna užmiršta. ‘ Žmogus taip- 
-pat, kuris atsiliko nuo savo 
draugų apšvietoje ir kultūro
je, tampa palengva užmirštas 
ir visuomet jis bus užpakalyje 
tų, kurie spėjo sekti pasaulio 
civilizacijos taką. Pažvelgta
me į mūsų lietuvių tautą. Ji 
yra pasilikusi nors gal ir neto
li nuo kitų kultūringesnių tau
tų. Ir ji tapo beveik užmirš
ta visame pasaulyje. Ji bu
vo apmirusi. Taigi mes tos 
tautos sūnūs stengkimės, kad 
mūsų kasdieninis gyvenimas 
išsitobulintų* iki augščiausio 
laipsnio, nes tik tuomet pa
sirodysime 'pasauliui, kad 
mes esame apsišvietę geri ir 
mokinti.

Adomas Pogaželskis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ 
“VADO.”

“Vadas” yra tremtinių Ru
sijoje katalikiškas laikraštis, 
einąs kas savaitę iš Petrapilio. 
Jis yra “Liaudies Sąjungos” 
organas. Liaudies-gi Sąjunga 
yra tas pat, ką LDS. ’Ameri- 
ke.

“Darbininkan” atėjo vienas 
po kitam keturi numeriai, tu
rinti daug indomių raštų bei 
žinių. Žemiau paduodame su
trumpinę žinias bei straipsnių 
citatas iš “Vado.”

Spalių 8 d. Maskvoje įvyko 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Partijos Maskvos kuo
pos susirinkimas. Kalbėjo 
studentai ir kiti veikėjai nu
rodydami svarbą krikščionių 
veikimo valstybėje, kad išven
gti įsigalėjimų socijalistų ' ir 
visokių bedievių. Išdalinta 
laikraščių 3.000 egz. Narių 
kuopa turi 600. 11)1 !

. Smolensko Lietuvių Tautos 
Taryba įsteigė Bendrojo Lavi
nimo ir Technikos Kursus. 
Juos lanko arti 100 žmonių.

Liaudies Sąjunga, pildyda
ma vyriausią savo uždavinį— 
šviesti liaudį, įsteigė Petrapi
lyje vakarinius suaugusiems 
kursus įvairiose miesto dalyse’, 
nes Lietuvai atstatyti nepa
kanka vien tik rankų, reik ir 
galvų. Kaikuriose Petrapilio 
vietose tuos kursus lanko po 
70 žmonių. Daugiausia lanko
si merginos.

Kozlove Liaudies Sąjungos 
skyrius turi 257 narius.

Tveryje Liaudies Sąjungos 
skyrius turi 50 narių. Turi 
vaikams mokyklą, o suaugu^ 
siems vakarinius kursus.

. DARBO VALANDOS.
Amerika yra vertelgystės, 

‘ ‘ biznio, ’ ’ šalis. Vertelgystė 
bei pramonė niekados nevyks 
gerai, jei laikas nebus siste- 
matiškai sunaudotas. Jau se
nuose laikuose žmonės supra
to laiko tvarkymą. Šventas 
Augustinas sako, jog: “tvar
ka yra tai daiktų siela.” (Ordo 
ėst anima rerum). Šiais lai
kais ypač pastebime tąją tvar
ką. Darbo valandų padalini
mą randame netik mokyklose, 
kolegijose, universitetuose, se
minarijose, ale ir darbininkų 
tarpe,—dirbtuvėse.

Pradžioje, kuomet buvo sto
ka darbininkų ir nebuvo tokio 
didelio darbų pasidalinimo, 
darbininkams priseidavo dir
bti gana ilgas valandas. Darb
daviai norėdami kuodaugiau- 
siai iš savo įdėto kapitalo pa
daryti uždarbio ir-gi versdavo 

darbininkus dirbti ilgas valan
das. Apie darbo valandų nu
statymą jokių tiesų nebuvo. 
Darbdavys vertė dirbti tol, kol 
jis norėjo bei darbo turėjo.

Tokioms aplinkybėms esant, 
darbininkui priseidavo dirbti 
po 15 ir daugiau valandų į die
ną. Ūkių darbininkai dar ir 
po šiai dienai dirba ilgas va
landas. Nemažai randasi to
kių vietų ką ūkės darbininkas 
turi dirbti nuo ankstyvo ryto 
iki vėlyvam vakarui.

Didinantis ateivių skaitliui 
į šią šalį, augo ir darbininkai. 
Visiems gi reikėjo pragyventi. 
Vieniems ilgas valandas dir
bant, kitiems darbo stokavo. 
Idant visus patenkinus, darbo 
valandos privalėjo būt sutrum
pintos. Daugelyje vietų vals
tijos priverstos buvo išleisti 
padavadijimus kaslink su
trumpinimo darbo valandų. 

Tiesos tapo išleistos ne tik 
pramonės darbininkams, ale ir 
ūkės. Šiandieną tų tiesų darb
daviai privalo prisilaikyti, jei 
ne pilnai, tai bent iš dalies.

Bėgyje paskutinių dešim
ties metų šios šalies darbinin
kai pradėjo kovoti bei reika
lauti, kad visur būt įvesta aš- 
tnonių valandų darbo diena, 
šešiasdešimts antras kongre
sas Washingtone, birželio 19 
1912 m. išleido įstatymus, kad 
visi darbininkai, dirbantieji 
prie įvairių departamentų Su
vienytų Valstijų valdžios, dir
btų ne daugiau, kaip aštuo- 
nias valandas į dieną. Jei ku
ris darydamas darbo kontrak
tą priverstų bei leistų darbi
ninkams dirbti ilgesnes valan
das, papuola po bausme. 
(Žiūrėk 62 Congress 2-nd Se- 
ssion of H. R. 9061).

Valdžios tiesos bei padava- 
dijimai kaslink darbo valandų, 
tapo įvesti ne vien tik, kad be
darbiams darbininkams sutei
ktų duonos kąsnelį, ale jos at
sižvelgia ir į darbininkų svei
katą. Kaip mašina sūkdamosi

per ilgas vaalndas įkaista 
smarkiai, ir tuojau pradeda 
dilti—ji reikalauja pailsio bei 
atvėsimo; taip ir žmogus dar
bininkas. O žmogus juk ne 
mašina. Mašinos vienai dale
lei sudilus, kitą galima naują 
įdėti, o žmogų jau neatnau
jinsi. Žmogus darbininkas 
privalo turėti užtektinai liuoso 
nuo darbo laiko pasilsėti. Se
nai jau norima dienos laiką 
padalinti į tris dalis būtent, 
astuonias valandas dirbti, aš- 
tuonias valandas ilsėtis ir aš- 
tuonias valandas ant ko nors 
praleisti. Nekuriu dirbtuvių 
darbininkai jau gali taip laiką 
pasidalinti; bet daug didesnė 
didžiuma darbininkų dar to ne
atsiekė. Pagal trylikto Suvie
nytų Valstijų surašo (census) 
matome, kad iš 6,615,046 pa
prastų darbininkų tik vos 7.9 
nuošimtis dirba tokiose dirb
tuvėse, kur aštuonių valandų 
darbas pripažintas. Kiti, be
veik visi, turi dirbti nuo 54 iki 
60 valandų ir daugiau į savai
tę. Randasi nemažai ir tokių, 
kurie turi dirbti 72 valandi į

savaitę ir daugiau. Darbinin
kai dirbantieji brokų-cukraus, 
cimanto, vaistų (chemicals) 
molaso ir kitokiose dirbtuvėse 
yra priversti dirbti virš 72 va
landų į savaitę.

Abelnai imant, gelžkelių dar
bininkai dirba turbūt ar ne il
giausias valandas. Viršminė- 
tas census parodo,kad keli šim
tai tūkstančių darbininkų kas
dien dirba per 16 valandų; o 
33.000 darbininkų virš 21 va
landos į dieną. (Žiūrėk Inter- 
state Commerce Commission, 
A Statistical Anai, of Carriers’ 
Monthly Hours). ' Prie gelžke
lių darbininkų galima pridėti 
ir gatvekarių darbininkus. Tie 
ir-gi ilgas valandas turi dirbti, 
nors tiesa jų darbas nėra sun
kus, bet jie nuo pirmo,“ tripo” 
iki paskutiniam nėra liuosi ir 
rokuojasi darbe esą.

Apart ilgi} dienos valandų, 
dar prisideda ir septynios die
nos į savaitę. Nūnai nemažai 
dirbtuvių randasi, kurios dir
ba ir nedėldieniais, dienomis ir 

naktimis, ant dviejų ar trijų 

‘ ‘ šiftų. ’ ’ Nekuriems tokiose 
dirbtuvėse dirbantiems, kartą 
į savaitę priseina padirbti net 
ir 24 valandas be pertrūkio.

Tokis padėjimas, bei tokios 
ilgos valandos, kaip bematant 
sunaikina darbininko sveikatą, 
Amerikoje nors ir trumpas va
landas dirbdami, skubindami 
netrunka darbininkai nuo kojų 
nusivaryti, o ką-gi bekalbėti 
apie didelį kenkimą sveikatai 
ilgų valandų. W. B. Dickson, 
buvęs pirmininko pagelbinin- 
ku Suv. Valst. plieno korpora
cijos, šiaip išsitarė apie plie
no išdirbysčių darbininkus: 
“Mano sprendime bei patyri
me, didelė proporcija plieno 
darbininkų, kurie jauni pra
dėjo dirbti dvyliką valandų į 
dieną, jau paseno vos sulaukę 
keturiasdešimts metų.” (The 
Survey Jan. 3, 1914 p. 376).

Faktas, kad žmonės Ameri
koje greičiau sęsta. O tas pa
eina iš persidirbimo, dirbimo 
per ilgas valandas ir negavimo 
tyro oro užtektinai pakvėpuo
ti. Paskutiniais laikais visuo

menės domą pradeda tas paty
rimas atkreipti. Dirbtuvių 
darbininkąi podraug ir kiti, 
darydami darbo kontraktą ar
ba parsisamdydami savo spė
kas, energiją darbdaviui pri
valo daug atidos atkreipti į tai, 
kad darbo valandos nebūt per 
ilgos. Nes ilgas darbas labai 
nuvargina darbininką, griauž
te griaužia jo brangią sveika
tą ir be laiko išvaro iš šio pa
saulio.

F. J. J.
(Bus daugiau)

5000 naujų 
skaitytojų 
"DARBINlnkUI”

Į darbą broliai darbininkail 
Parodykime savo pasišventi
mą. Lai mūsų iškeltas obalsis 
5000 naujų skaitytojų išsipil
do.



DARBININKAS B

Kas girdėti lietuvių kolonijose
RACINE, AVIS.

Draugystės ir jų veikimas.
Čionai viena iš prakilniau

si!] dr-jų yra šv. Kazimiero pa- 
šelpinė dr-stė, kuri gyvuoja 
jau nuo 1903 m. Tai pirmuti
nė čia dr-stė, sutverta grynai 
katalikiškoje dvasioje. Ji iki 
šiai dienai yra pasižymėjusi 
savo gausiais nuopelnais tarp 
Racino lietuvių. Jos pastan
gomis sutverta Šv. Kazimiero 
parapija. Įstegimui nekuriu 
bažnytinių daiktų iš savo iždo 
paaukavo $300.00 ir reikalui e- 
sant dar nutarė paaukoti $100. 
Taip-pat S. K. Dr-ja yra pasi
žymėjusi ir lietuvių tautos var
do kėlime. Ji su savo puošnu
mu ir prielankumu eina į kon
vencijas arba apvaikščiojimus 
sykiu su svetimtaučiais. Ji 
nemažai atjautė badaujan
tiems dėl karės lietuviams. 
Lietuvių dienoje 1 lapkr. 1916 
m. paaukavo iš savo iždo $100; 
aukavo taip-pat šv. Tėvo pas
kirtoje. dėl lietuvių dienoje 20 
d. geg. 1917 m. $15.00. Rengia 
nuolat prakalbas, kviesdama 
naudingus kalbėtojus, kaip ti
kybai taip ir tautai.
' Bet su liūdesiu reikia prisi

minti ir apie nekuriuos narius 
S. K. Dr-jos, kurie priguli taip- 
pat ir į bedieviškas draugijas, 
kurios bedievybę ir ištvirkimą 
platina. Štai yra L. B. D. Jei 
jos įstatuose būtų parašyta 
tiesiog jog reikia būtinai kovo
ti prieš tikybą ir katalikij Ba
žnyčią, platinti bedievybę ir 
ištvirkimą, tai netik geras, bet 
ir atšalęs katalikas nedrįstų 
prie jos prigulėti.' Nors ji to 
įstatuose neturi, bet praktiko
je tą darbą plačiai varo. Ji 
kviečia prieštikybinius kalbė-

loma
Mockų ir kitus jo

tojus, kaip tai 
bliuznienų 
plauko j t iri ino u bedmrj 
bės platinu 
ventuose ir 
šokius su si vi?
mais, įdrisna laisvamanių ir 
ištvirkėlių abazą šmeižti Visa 
tai kas yra šventa ir dora. Tas 
neįstabu, kadi laisvamaniai ir 
bedieviai, tautininkai, kovoja 
prieš tikybą it bažnyčią, nes jų 
toks amatas. Ale ką manotie 
nariai S, K. Dr-jos, kurie pri
guli prie L. B. D., kuri pirmu
tinė pradėjo bedievybės plati
nimo darbą Racino lietuvių 
kolonijoje.

ju Ji įei„ i 11 
ga\ no 1 tiku « 

apgarsini

NEWARK, N. J.
Abeji bus apsirikę.

Po išvažiavimo iš mūs para
pijos didžiai gerbiamo buvusio 
klebono kun. J. Dobužinsko, 
parapijonys buvo labai nusimi
nę, ypač išgirdę, jog į vietą 
kun. Dobužinsko ateis už kle
boną kun. Budrevičius, kuris 
kaip buvo nupasakojama būk 
menkai galįs kalbėti lietuviš
kai, kailio čia augęs ir mokslą 
i'jęs=. _ .

Tai gi lietuviai katalikai ma
to, jog tame apsiriko; nes kiek 
numanu, tai kas šventadienis 
mūsų naujam klebonui kun. B. 
labai žymiai eina geryn su lie
tuviška kalba. Taip-gi ir mūs 
tautos dalykuose pasirodė, kad 
kun. B. turi sau už garbę būti 
lietuviu!

“Tautininkai” irgi bus ap
sirikę!

Anot p. škico “Garse”: 
‘ * Mūsų tautininkai-laisvama- 
niai kun. J. Dobužinskui iš 
Netvarko išvažiavus Aleliuja 
užgiedooj.” Čion p. Škicas vi
sai neapsiriko; mat “tautinin
kai” manė, kad kun. Budrevi
čius visai į tautos reikalus ne
si kiš. Tai laisvamaniai tikėjos 
visą veikimą pakreipti savo 
pusėn ir žvejoti katalikus į sa
vo tinklą neva delei tautos ge
rovės, o povaliai juos užpilti 
laisvamaniškais raštais ir jie 
bus jau tokie kaip ir jie “tau
tiečiai.”
“Tautiečiai” ėmė veikti. Net 

mūs ’vietos vargonininkas pa
sidrąsinęs “tautiečių” viltimi 
kryptelėjo prie jų. Kas-žin ar 
katalikų bažnyčios vargoninin
kui nepridera būti jai pilnai lo- 
jališkam ir solidariškam lietu
vių katalikų visuomenei.

Bet bus ‘ ‘ tautiečiai ’ ’ apsiri
kę, nes kun. Budrevičius nei 

, tiek neduos giliuoti mūs ‘ ‘ tau
tiečiams” kiek buvęs kun. Do- 
l^tžinškas, ir neduos katalikų 
mulkinti ir traukti prie “tau
tiečių” laisvamanių.

Vijurkas.

A. L—skis “Keleivyje” visaip 
išdergė mūsų vieną gerbtiną 
veikėją, primesdamas jam ne
būtų daiktų. Tik nabagas bol
ševikas kreivai nudūrė.

Gerbtinų ypatų socijalistų 
šmeižtai negali paliesti, tik la
biau jas iškelia.

Korespondentas.

BROOKLYN, N. Y.
Šioje kolonijoje lietuvių y- 
daug ir veikimas galėtų bū

ti didelis. Visokiems darbams 
užtektų žmonių. Bet to vei
kimo labai mažai tėra. Ypač 
vyčiams sunku laikytis. Daug 
jaunikaičių paėmė annijon. 
Tai tas dar labiau susilpnino 
vyčius. Vyčių 41 kp. buvo 
sustiprėjus čia esant p. A. Ale
ksandravičiui. Buvome pa
kilę sulaukę Karalienes Anio- 
lų parapijon gabaus vargoni
ninko p. B. Lauraičio, nes vy
čių 44 kuopa tuoj turėjo di
džiulį chorą, kurs bažnyčioj 
gražiai giedojo. Dabar to nė
ra. Lyg pasigerėdamas iš to 
klebonas apie tai bažnyčioj pa
sakė, o vyčius vadino vyte
liai, vytelės. O varg. Kibar- 
tą bažnyčioj pagyrė, girdi per 
jo darbštumą taip įvykę.

Dabar vyčių 41 
pos ketina susilieti, 
viau būtų veikti.

ra

ir 44 kuo- 
kad leng-

A. D.

RACINE, WIS.
Pavyzdingos krikštynos.
Garnys nebodamas gilaus 

sniego i 
Klemensą 
sus. L 
tynos, 
montas. 
Urbušų 
kurie nepamiršo prisiminti ir 
apie liūdną padėjimą Lietuvos.

Aukavo po $1.00 Jonas Da
liklis, J. Kesminas, J. Laz- 
dauskas, 
palas Pr. Savickas, Kotr. Nu- 
rauskienė; po 50c.: V. Šapa
las, J. Dapkienė. J. Nnraus- 
kas, J. Dabašinskis, Kl. Ur- 
bušas ir 25c. V. l’rbušienė.

Tš viso $9.75e.
Pinigai perduoti Tautos 

Fondo 79 skyr. ižd. T. Zizmin-

apdovanojo sūnumi 
... ų ir Veroniką Urbu- 
Sausio 27 d. buvo krikš-

Vardas duotas Zig- 
Pokilyje dalyvavo 

giminės ir kaiminai,

J. K.

BRIDGEPORT, CONN.
L. D. Sąjungos 39 kuopą lai

kė metinį susirinkimą sausio 
20 d. Apsvarsčius kuopos na
minius reikalus nutarta suren
gti pramogėlę su vaidinimu, 
tuojaus po Velykų. Tam daly
kui išrinkta komisija suruošti 
tinkamus veikalėlius ir išda
linti roles.. Tas pavesta pane
lėms M. Dragūnaitei ir A. Ja- 
sinskaitei. Paskiaus išrinkta 
nauja valdyba: pirm.—A. Ma- 
čiulevičius, ižd. p-lė E. Baltu- 

• šytė, rašt. ta pati palikta.
Darbininkė.

BRIGHTON, MASS.
Vasario 3 dieną LDS. 22 kp. 

laikytame' susirinkime Liet. 
Kooperacijos Svetainėje buvo 
priemami nauji nariai: B. Va
škienė, O. Janušienė, J. Rau- 
daliunas.

Paskiaus buvo išduotas ra
portas iš Naujosios Anglijos 
suvažiavimo, kuris įvyko 
sausio mėnesyj ' AVorcester, 
Mass. Raportas vienbalsiai 
priimta, bet iš apskričio pa
darytų nutarimų pasirodė, kad 
mūsų kuopoje yra kelios neuž
pildytos spragos. Tas liko
si apsvarstyta. Organizato-., 
rium tapo išrinktas p. B. Ajau- 
skas, pagelbės jam p. S. Za- 
kauskas.

turime 
Vakari-

skui.
Tai dar pirmos tokios krik- 

štinos tarp Racin’o lietuviu.
J. K.

HOMESTEAD, PA.
Sausio 13 d, L. D. Sąjungos 
kuopa laikė savo metini53 

susirinkimą. Daug inešimų 
šiame susirinkime buvo ir ap
tarta, bet vienas iš naudingų 
inešimų buvo surengti vaka
rienę Užgavėnių vakare. Ki
tas patarė kreiptis į kitas dr- 
.jas kaip antai: L. V. 11 kuo
pą ir M. Są-ga. Visų vienbal
siai užtvirtinta. Ponas Julius 
Šveikauskas ir V. Kraužlys iš
rinkti kreiptis prie L. Vyčių 11 
kp. ir AL S. 34 kp. prašydami, 
kad prisidėtų. Vakariene bus 
Šv. Petro ir Povilo pobažnyti- 
nėje salėje, sausio 12. Tai 
yra pirmas toksai vakaras ren
giamas Homesteade, taigi ger
biamieji lietuviai ir lietuvaitės 
nepatingėkt atvykti, o būsite 
užganėdinti.

Tikietus galima nusipirkti 
pas komisijos narius, prieš 
sausio 11 d.

Birutė.

HOMESTEAD, PA.
Sausio 27 d. 1918 m. L. V. 
kp. laikė metinį susirinki-

Daug kas buvo svarsty-
11 : 
mą.
ta. Pirmininko raportas skam
bėjo puikiai, taip buvo nariai 
užganėdinti, kad vienbalsiai 
išrinko ir trečius metus pirmi
ninkauti L. V. 11 kp. p. Julių 
Svetkauską. Raštininkės Pe
tronėlės Medonienės raportas 
taip-gi puikiai skambėjo. Pa
sirodė, kad per pereitus 1917 
metus dvigubai padidėjo kuo
pa. Pirmiaus buvo 37, o da
bar jau yra 72 nariai. Nau
jos Vyčių spaustuvės steigimui 
Pittsburgli’e išsiųsta pereitais 
metais $520.00, o $70.00 yra

K. Balseviče, K. Ša-1 ant vietęs ir manoma tuojau.®
išsiųsti. Pereitais 1917 m. 
sulošta keturi teatrai, laiky
tas vienas pasilinksminimas, 
surengtos dvi gegužinės. K. 
S. S. reikalams iš kasos pas
kirta $10.00. Laisvės fondui 
nusiųsta $20.00. L, Vyčių 11 
kuopa pasižadėjo mokėti po

25c. kas mėnuo iki karės pa
baigos vietiniam Tautos Fon
do skyriui, ir to pažadėjimo 
laikosi. Įsteigtas knygynas 
ir yra apie 300 knygų. Kny
gos duodamos ne vien Vy
čiams pasiskaityti, bet taipgi 
ir pašaliečiams. Yra įsteigta 
vakarinė mokykla. Alokinių, 
kurie lankosi reguleriškai yra 
suvirš 20. Paskirta du vaka
ru į savaitę lankyti mokyklą. 
Gerb. kun. S. J. 6 
ra mokytoju, 
da iš 35 ypatų, 
11 kp. nariai.
yra p. Bronislovas Nekrašas. 
Tolinus laike susirinkimo pa 
skirta rolės puikaus veikalo 
po vardu: “Kątriutė,” ir ma
noma tuojaus po Velykų atloš
ti.

Adenas iš svarbiausių ine
šimų tai buvo, kad L. Ar. 11 kp. 
susitaisytų sau tautos vėliavą, 
yra tai naujas užmanymas 
llomestead’e, nes dar nei vie
na dr-ja nei kuopa neturi lie
tuviškos vėliavos. įnešimas 
vienbalsiai užtvirtintas ir pa
liepta kuopos raštininkei rašy
ti pas p. Norkūną su visomis 
informacijomis, taip-gi užklau
sti ar suspėtų vėliavą padary
ti ir prisiųsti prieš Kovo 4 d., 
tai yra Lietuvių dieną. Pas
kui buvo renkama valdyba.

Kuopos dvas. vadovu:
Gerb. kun. S. J. čepananis, 

Pirm. J. Svetkauskas, 
Vice pirm. V. Kraužlys, 
Prot. Rašt. E. Blaževiciutė, 
Fin, Rašt. A. Aučiutė, 
Iždiin. P. Afedonis.
Kasos glob.:

Pr. Svetkauskas.
V. Kašelioniutė, 

Alaršalkos:
P. Aledonienė,

A. Andruškevičius 
Korespondentai: Antanas 

Andruškevičius, Jieva Krivo- 
niutė ir Bronislovas Nekrašas. 
Susirinkimas užbaigtas pirmi
ninko su malda.

Birutė.

'epananis v- 
Clioras suside- 
visi yra L. V. 
Choro vedėju

9 :

PRISIDĖKITE PRIE SU
RADIMO 5000 NAUJŲ SKAI
TYTOJŲ “DARBININKUI.”

Moterų Sąjungos reikalais.

BRIGHTON, MASS. 
Apvogė.

Vasario 2 d. po No. 8 Mar- 
ket st. pas. S. Petrukuną 10 vai. 
prieš pietus ant trečių lubų 
per užrakintas duris inėjo va
giliai ir išnešė Antano Simona- 
vičiaus siūtą $35 vertės ir laik
rodį su grandinėlių vertės $30, 
o jo brolio Jurgio išnešė siūtą 
už $25, grynais $2 ir kitokių 
smulkmenų. Tai-gi dabar vi
sokie valkatos lando ir vagi
šiauja. Saugokitės.

Vietinis.

*
#■

Dėl anglių stokos 
įvairių nesmagumų,
nė vaikų mokykla tūlam laikui 
užsidarė. Bet netrukus vė) 
žada atsidaryti, todėl dėl to 
dalyko nereikia nuliūsti.

« • ■ ■■
•

LDS. 22-ra kuopa, supras
dama mokyklos svarbą, praei
tą vasarą sumanė vakarinę 
mokyklą įsteigti ir atsikreipė 
į visas draugijas, prašydama 
jas visas prie to svarbaus dar
bo prisidėti. Gaila, kad ne vi
sos draugijos teprisidėjo. Šv. 
Jurgio Draugija kas mėnuo 
mokyklos reikalams aukoja po 
$25.00 iš kasos. Minėta drau
gija turi suvirš 300 narių ir 
$4.000.00 kapitalo. Remia vi
sus naudingus sumanymus. Šv. 
Vincento iš kasos moka kas 
mėnuo $5.00; LDS. 22-ra kuo
pa $5.00.

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

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

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

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

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

ROCKFORD, ILL.
L. Vyčių 83 kuopa uoliai dar

buojasi, turi knygyną, sausio 
26 d. buvo vaidinimas. Vaidin
ta “Gudri našlė” Mendelsohn 
salėj. Pažymėtina, jog tarpe 
vaidintojų p-lė M. Zubiutė ir 
p-lė E. Misliniutė yra čia augę, 
bet uoliai veikia.

Lietuvos Pilietis.

Korespondentas.

SOCIJALISTŲ VEIKIMAS.
Brighton, Mass. Mūsų lietu

viai socijalistai daugiausia sa
vo nelemtais darbais pasižymi. 
Iš jų nieko geresnio ir negali
ma tikėties. Tokie socijalistų 
vadai,' tokie ir “klapčiukai.” 
Nesenai Brightono bolševikas

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

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

žiuos gabūs artistai-lošėjai net iš Montello, Mass.
Kviečiame visus koskaitlingiausia susirinkti. 

Įžanga 50c., 35c., 25c., ir 15c.
Rengėjai.

Naujos Anglijos Apskričio 
Protokolas I.

Suvažiavimas buvo sausio 27, 
1918, So. Boston, Mass.
Naujos Anglijos Apskričio 

suvažiavimą atidarė 13-os kp. 
pirm. J, Pečekoniutė, pasvei
kindama suvažiavusias delegn 
tęs ir paklausė ar delegatės 
pripažįsta įsteigimą Naujos 
Anglijos apskričio reikalingu. 
Vienbalsiai nubalsuota, kad 
reikalinga. Toliau pirmininkė 
pakvietė kun. J. Dobužinską, 
kaipo dvasišką vadovą atkal
bėti maldą.

Toliau sekė iššaukimas dele
gačių; sekančios atsilankė:

So. Boston, Mass. 13 kuopa: 
-Juzefą Pečekoniutė, Ona Sta
niui i ulė, U. T. Jokubauskai
tė, Agota Strakauskienė, Ju
zefą Šultienė, Karolina Šief- 
kienė, Ona Atockauskaitė, Al. 
Bakūniutė, Al. Lazdinaitė, O. 
.Jankauskienė, V. Vąržinskaitė, 
Al. Pajaujutė ir P. (liedraitai- 
tė.

Worcester, Mass. 5-ta kuo
pa; T. B. Alažeikienė, V. Liut
kevičienė, K. Juškienė, O. Si
dabrienė, AL Čiauškaitė.

Montello, Mass. 15-ta kuopa:
Marijona Sakalauskaitė ir O- 
na Kašėtaitė.

Norwood, Mass. 36-ta kuo
pa: Ona O. Nevuliutė ir Atari - 
jona Drulienė.

Cambridge, Mass. 22-ra kuo
pa: Ona Šimbalaitė, Antanina 
Malinauskienė ir K. Sodiniukė.

So. Manchester, Conn. 28-ta 
kuopa: Al. Stačinskaitė.

Brighton, Mass. Valerija 
Šiauliutė ir K. Šaulitienė.

Toliau mandatų, skundų ir 
inešimų komisijon išrinkta — 
kun. J. Dobužinskas, U. T. Jo
kubauskaitė ir T. B. Alažeikie
nė.

Išrinkta į Apskričio seimo 
vedėjas Veronika Liutkevičie
nė, pagelb.—Agota Strakaus
kienė, rašt.—T. B. Alažeikienė, 
rašt. pagelb. U. T. .Jokubaus
kaitė.

Išrinkta valdyba užima vie
tas, toliau skaitomas pasveiki
nimas iš AVaterbury, Conn., A. 
L. R. K. Moterų Są-gos 25 kp. 
Pasveikinimas priimtus rankų 
plojimu.

Kun. Dobužinskas paaiški- 
į» na, kad N. Anglijos Apskritys
► sutvertas Sąjungos gerovei. Ir 
» tai gerovei įvykti reikia, kad
► visos Sąjungietės kiek tik ga- 
» Ii darbuotūsi.
► 28 kuopa ineša, kad palai-
► kymui organo “Moterų Dir-
► vos” kuopos rengtų vakarus ir
* teatrus bent vieną sykį į me-
* tus. įnešimas priimtas ir nu- 
’ tarta, kad kuopos neatbūtinai

rengtų vakarus žurnalo palai
kymui.

Nutarta, kad kuopos po 5c. 
iš iždo nuo kožnos narės pasių
stų sykį į metus į Apskričio iž
dą dėl padengimo išlaidų N. 
Anglijos Apskričio ir jo užlai
kymui.

5-ta kuopa ineša, jeigu kokia 
kuopa paaukauja nemažiau, 
kaip $25 dėl žurnalo, kad lik
tųsi garbės kuopa.

Nutarta, kad kuopos paau
kavusios dėl žurnalo $$25.00, 
būtų skaitomis garbės kuopo
mis.

Atstovės Naujos Anglijos 
Apskričio reikalauja atskaitų 
“Moterų Dirvos” Redaktor- 
kos ir Administracijos.

Buvusi redaktorka ir admi
nistratorė paaiškina, kad jinai 
pabaigus darbą gruodžio 31, 
1917 ir pasiuntus nesenai į 
centrą savo atskaitą.

Nutarta, kad Centras išduo
tų atskaitą savo ir redaktorkos 
ir administracijos “Moterų 
Dirvos”; kad atskaita būtų iš
duota į du mėnesiu laiko ir pa
talpinta į laikraščius, kaip tai: 
“Darbininke,” “Drauge” ir 
“Garse.”

Nutarta, kad į du mėnesiu 
aiko “ Afoterų Dirva” vėl pra

dėtų eiti. Toliau, kad būtinai 
būtų išleista “Afoterų Dirva” l 
ir reikalui esant, centras gale- ®tik _ nuolatiniu platintoju 
tų kreiptis į kuopas prašyda- laikraščio “Darbininko.”

mas paramos. Ir kad mūsų 
žurnalą redaguotų ne redakto
rius bet redaktorė, reiškia mo
teris, ne vyras.

Naujos Anglijos atstovės 
nutarė, kadi ligonių pašalpa bū
tų išmokama kuogreičiausiai 
po apturėjimo ligonės blankos 
su kuopos paliudijimais.

Nutarta, jei kuopa pasiųs 
į centrą kokius svarbius klau
simus, kad Centras duotų tei
singus ir greitus atsakymus. 
Keletas narių radosi, katros 
jau pusė metų kaip priguli į 
ALRK. Moterų Są-gą ir jokio 
paliudijimo neturi iš centro ir 
net konstitucijų negalima gau
ti.

įnešta iškelti lygybės klausi
mas.

įnešta rezoliucija, kad są- 
jungietės prie progos keltų ly
gybes klausimą.

Rezoliucija išnešta, kad jo
kių polemikų vienos prieš ki
tą per laikraščius nebūtų.

Toliau sekė valdybos rinki
mas dėl Naujos Anglijos Aps
kričio :

Pirmininkė—Veronika Liut- 
kevičienė.

Vice-pirmininkė—Uršulė T. 
Jokubauskaitė.

Raštininkė—T. B. Mažeikie
nė.

Iždininkė—Ona Kašėtaitė.
Organizatorės — Ona Jan

kauskienė, Ona Kašėtaitė ir 
Veronika Liutkevičienė.

Nutarta antrą suvažiavimą 
laikyti Worcester, Mass.

Suvažiavimas užsibaigė su 
malda, kurią atkalbėjo kun. P. 
Juškaitis.
Pirm. Veronika Liutkevičienė. 
Raštininkė T. B. Mažeikienė.

Mieste Nikolajeve Liaudies 
Sąjungos kuopa narių turi 72, 
savo mėnesiniuose susirinki
muose svarsto opiausius gyve
nimo klausimus. Turi įkūrus 
mokyklą ir skaityklą.

Rusijos Respublikos Tarybo
je Januškevičius, buvęs Du
rnos atstovas-socijalistas, išro- 
dinėjo, jog Vilniaus Seimas ne
reiškiąs tautos nuomonės, kaip 
jos nereiškią ne Stockholmo 
konferencija. Pasak jį lietu
viai (socijalistai) sieksią są
jungos su Rusija.

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ 
“VADO.”

Vienas socijalistas “veikė
jas” Maskvoje būriui moterų 
pasakė: “Jūs visos esate soci- 
jal-demokratai, tiktai to jūs 
nesuprantate; ko1 suprasite 
manęs klausykit

Vitebsk 
skyrius te. 
knygyną.

. s Sąjungos 
narių. Turi
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Maskvoje Lietuvių Komite
tą apvaldė lietuviai bolševi
kai. Jų valdyba nutarė: “Ne
reikia mums krikščionių.” Tr 
nepriima į bendrabučius, kaip 
tik savuosius. f ;

Kada buvusis užsienio rei
kalų ministeris Tereščenko bu
vo priešingas Lietuvos nepri
klausomybei, tada kairieji 
(socijalistai) sušuko: “Apsis
prendimas nereiškia atsiskyri
mas. Mes įsitikinę, kad Lie
tuva nesiskirs nuo Rusijos.” 
Reiškia Rusijos socijalistai 
priešingi Lietuvos atsiskyri
mui. O ką jau besakyti apie 
konstitucijonalistus-demokra- 
tus. Mat lietuviai socijalistai 
todėl neremia Lietuvos nepri- 
gulmybės, kad tuomi neįtiktų 
rusų socijalistams.

Rusijos lietuvių katalikai 
studentai-ateitininkai nutarė 
sugrįžus į Lietuvą kiekviena
me mieste, kur yra moksleivių 
sutverti ateitininkų kuopą, 
kad tokiu būdu sudaryti di
džiulę, galingą Lietuvos ka
talikų moksleivių organizaci
ja
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Vietines žinios
LDS. 1-mos KP. VAKARAS.

Nedėlioj, vasario 3 dienų 
Šv. Petro parapijos svetainė
je buvo LDS. lmos kp. vaka
ras, kurio programas susidė
jo iš prakalbų, deklemacijų, 
muzikos šmotelių ir trumpo 
veikalėlio.

Pirmiausia gražiai muzikos 
duetų išpildė p-lės A. Kohan- 
skiutė ir A. Kiburiutė. Smui
kininkė ir pijanisfė puikia me
lodija sužavėjo klausytojus. 
Sekanti po to p-lės A. Zene- 
vičiutės deklemacija ypač nu
sisekė.

Smuikininkei, pijanistei ir 
deklematorkai padekavojo pu
blika garsiu delnų plojimu.

P-nas Pr. Gudas aiškino a- 
pie sveikatų, skaitė keletu 
straipsnių iš Geručio raštų. 
Nurodinėjo, kad sveikata, tai 
laimė ir pamatas mūsų gyve
nimo. Indomu buvo klausy- 
ties naudingų patarimų ir, ro
dos, jie į publikų padarė gilų 
įspūdį.

Sveikatų vadoti vėl stojo 
p-lės A. Kohanskiutė (smuiką) 
ir A. Kiburiutė (pijanas).

Bronislovas Skinkus, ma
žas vaikutis įspūdingai padek- 
lemavo trumpas eilutes.

Kun. J. Dobužinsko prakal
ba užėmė svarbiausių vietų va
karo programe. Darbininkų 
klausimų gvildeno gerbiamas 
kalbėtojas taip užimančiai ir 
prie to populeriškai, kad pa
traukė prie savęs visų klausy
tojų atidų. Net prie durių 
visi apsimalšino. Kuomet pri
ėjo prie Rusijos dadartinių 
nuotikių ir keletu faktiškų ži
nių iš Rusijos proletarų gyve
nimo pabriežė, vienam drau
gui socijalistui karšta pasida
rė. Pašoko nuo Sėdynės ir 
balso reikalauti'pradėjo. Žmo
nės apsidairė ir pamatę, kad 
tai yra tūlas Paltanavičius, 
kurs nei penkių sakinių soci- 
jalistiško mokslo nėra skaitęs, 
liepė jam atsisėsti.

Mažam triukšmeliui apsi
malšinus, kun. J. Dobužins- 
fcis kooperacijos klausimu sa
vo naudingų prakalbų užbaigė.

Sekė p. J. Antanėlio dekle
macija, kurių jaunas ir gabus 
deklematorius labai dailiai at
liko.

Žv. Jono Evangelisto Blai
vininkų pašelpinčs Draugijos 
boariklirektoriai turėjo savo 
mėnesinį susirinkimų., kuria
me apsvarstė daug svarbių da
lykų. Nauja valdyba prade
da smarkiai veikti, o kaip 
“Darbininkų” paėmė už orga
nų, tai greit galutinai viskas 
bus sutvarkyta ir valdybos 
antrašai bus paskelbti “Darbi
ninke.”

Nariai žinos kur visokiais 
reikalais kreipties.

M. H. B.

Vyčių vakaras vasario 10 
dienų, rengiamas Šv. Petro pa
rapijos svetainėje bus labai į- 
spudingas. Rengėjai sako, kad 
tas vakaras bus geriausias iš 
visų iki šiol buvusių. Patarti
na visiems į vakarų, atsilanky
ti. Pradžio 6:30 vai. vakare. 
Įžanga maža.

1 Gerai pelnysi pirkdamas n
2 tuojaus i
2 Serus įsigyvenusios, senos ir už- i 
0 tikiamos Aliejaus Kompanijos j
J The Black Diamond i

DAILĖS TEATR A

P-nas Pr. Strakauskas dar
bininkų klausimu daugelį gra
žių minčių klausytojams patie
kė.

Gyvai prie to ragino visus 
dėtis prie LDS. ir naudingai 
darbuoties darbininkų ir Tau
tos labui.

Vakarų užbaigė trumpas, 
perstatymėlis “Senelis ir Gil
tine,” kurį atliko p-lės K. Pe
traičiutė, A. Majauskiutė. Ar
tistės savų roles atliko puikiai, 

’ Vakaro vedėju buvo p. J. 
Glineskis, LDS. lmos kp. pir
mininkas.

Prie kuopos prisirašė kele
tas naujų narių.

Iš pramogos visi likosi pa
tenkinti. Žmonių buvo susi
rinkę apie 300.

Reporteris.

BLAIVININKŲ TEATRAS.
Žinutė, tiesa, jau gerokai 

suvėlinta, bet tylomis visgi 
negalima praeiti šį svarbų 
blaivininkų gyvenime nuotikį. 
Geriau vėliau, negu niekados.

Sausio 27 dienų Pilnųjų 
Blaivininkų 49 kp. surengė šv. 
Petro parapijos svetainėje pui
kių pramogų, — sulošė milži
niškų teatrų: “Palocius ežero 
dugnuose.” Nors veikalas 
didelis ir gana sunkus, bet 
gabūs artistai jį sulošė gerai.

Lošime dalyvavo:
P. Špokas — J. Gineičio rolėje;
O. Stanaičiutė — Meilvadė, 
M. Žukauskaitė — Grynuolė
P. Bagdoniutė — Ačiutė, 
A. Bendoraitis — Rangis,
J. Vilkišius — Pinonas Vaidi- 

liotas,
M. Kilmoniutė — Protalė, 
J. Keršis — Arnoldas,
J. Motiejūnas — Triteris, 
Z. Žukauskaitė — Šviesalė,
K. Kaulinskaitė — Gražiutė, 
P. Bagdoniutė — Auskė,
K. Petraičiutė — Žolelė, 
O. Paulaičiukė — Giedruolė, 
M. Kilmoniutė — Audronė, 
Z. Gurkliutė — Vejutė.

Kaimietis ir kaimietė: K. 
Neuronis ir K. Petravičiūtė.

Visi lošėjai iš savo užduo
čių išėjo puikiai. Kaikurie 
pirmų syk lošime dalyvavo, bet 
ant scenos pasirodė visai neb
logais artistais. Dekoracijos 
buvo pritaikintos veikalo turi
niui. Režisieriai pp. P. Grin
kevičius ir Pr. Strakauskas 
dirbo kiek jų spėkos leido ir 
padarė daug. Publikų paten
kino ir praskynė kelių prie sta
tymo gražių scenos veikalų. 
Visiems, kaip artistams, taip 
ir vedėjams priklauso didelis 
ačiū už gražių pramogų.

Reporteris.

Oil Company
Suorganizuota 1904 metuose po Suv. Valst. Charteriu, patvirtintu Suv.
Valst. prezidentu. Po priežiūra Suv. Valstijų.
KAPITALAS $25.000.000.00. ŠERO VERTE (par.) $10.00.
(Visi šėrai vienodi (common), pilnai užmokėti ir niekuomet neapmokęs-. 
Huojaml. Kompanija neturi jokių skolų, Notų ar Mortgages.).

Kompanijos Turtas
BLACK DIAMOND OIL CO. turi apie 900.000 akrų geros aliejaus ir 
įvairių kitų mineralų žemės. Taip-gi turi visas gręžimo mašinerijas, J- 
rankius, dūdas (caslngs) ir tt. šios kompanijos aliejaus žemės randasi 
šiose valstijose: Wyomlng, Kansas, Oklaboiha, Louisiana, Mlssissippi, 
Tennessee, Indiana, Mlchigan, Texas Ir Colorado.
BLACK DIAMOND OIL CO. turi dabar 42 aliejaus šulinius, kurie iš
duoda apie 550,000 bačkų aliejaus į metus.
BLACK DIAMOND OIL CO. turi apie 400 gazo šulinių Kansas tr Okla- 
homos valstijose, kurie Išduoda kasdien apie 80,000,000 kubiškų pėdų ga
zo.
Nuo 1-mos dienos Sausio BLACK DIAMOND OIL CO. įsigijo savo 
“Reflnery,” garsiame aliejaus lauke THRALL, Texas, kur dabar Iš
valoma kasdien apie 1000 bačkų aliejaus.
šita kompanija turi nuosavybėje specialį gezolino lšdirbimo procesų In- 
žinierlnus-išradėjo J. METTLER. Kelios savaitės atgal BLACK DĮA- 
MOND OIL CO. išpirko Prudentlal Petroleum Co., iš Colorados, turinčių 
aliejaus šulinius Colorado ir puikias aliejaus žemes įvairiose valstijose. 
Greitu laiku-bus užpirkta nauji aliejaus šuliniai, išduodanti suvirš 
365.000 bačkų aliejaus į metus.
BLACK DIAMOND OIL CO. tuojaus pradės statyti didžiausių Suv. 
Valst. “Reflnery" ant savos žemės Padre Island, Texas.

Kompanijos Pelnos
BLACK DIAMOND OIL CO. pelno dabar apie $1.500.000.00 J metus. 
Bet pelnas žymiai pasididins iš sekančių šaltinių: 1) iš įgytos nuosa- 
vios “Reflnery” THRALL, Texas; 2) iš užplrkmo naujų aliejaus 
šulinių ir išgręžtų naujų; 3) iš lšdirbimo gazolino sulig inžinieriaus 
J. W. METTLER Išradimo Ir svarbiausiai 4) iš pastatymo naujos, mil
žiniškas “Reflnery” Padre Island, Texas, kuri bus didžiausia Suv. Valst.

Gvarancija
BLACK DIAMOND OIL CO. gvarantuoja kiekvienam šėrlninkul 12 nuoš. 
ant šėrų vertės, (vieno šėro vertė yra $10.00) t. y. ant kiekvieno šėro 
po $1.20 į metus. Tik trumpam laikui galiu parduoti šėrus po $6.50. 
Tokiu budu kiekvienas pirkėjas gaus ant įmokėtų 36.50 po 31.20 procen
to, tai yra apie 20 nuoS į metus nuo įmokėtų pinigų. Procentas išmo
kamas kas trys mėnesiai. Sekantis procentas bus Išmokamas 1 d. Ge- 
gužės-May. Pirkėjams šėrų duodu tris mėnesius ištirti apie šių kom- I 
panljų ir jeigu po trijų mėnesių tamsta nenorėsi šėrų, tai apsiimu tam- ' 
štai sųgrųžinti kiekvienų įmokėtų dolerį. '
BLACK DIAMOND OIL CO. depozitai gvarantuojaml šių didelių bankų: 
Chelsea Exchange Bau k, New York; Guaranty Statė Bank, Drum-'i| 
right, Oklaltoma; Houston Natlonal Exchange Bank, Houston, Texas; , 
Ir Farmers Bank, Irvine, Kentucky. '

Pelnas Investoriams
Kelios dienos atgal man pasisekė Išgauti labai gerų kontraktų ir užimti 
pardavimui mažų dalj šėrų BLACK DIAMOND OIL CO. Iki 15 d. Va- 
sarlo-Feb. gailu parduoti šituos Šerus po $6.50 (par. vertė kiekvieno šė- 
ro $10.00). Žemiau paduotoji lentelė parodo skattlių šėrų, kokia yra 
"Par” vertė, kiek šėral DABAR kaštuoja Ir klek jie procento atneš J me
tus.

Skaitlius Per verte Dabar kaštuoja Procento į metus
25 ššral $250.00 $162.50 $30.00
30 šėrų 300.00 195:00 , 36.00
40 šėrų 400.00 260.00 48.00
50 šėrų 500.00 325.00 60.00

100 šėrų 1000.00 650.00 120.00
150 šėrų 1500.00 975.00 180.00
200 šėrų. 2000.00 130.00 240.00
500 šėrų 5000.00 3250.00 600.00
750 šėrų 7500.00 4875.00 900.00

1000 šėrų 10.000.00 6500.00 1200.00
MAŽIAU KAIP 25 ŠERUS NEPARDUODU. Neišgalinti užmokėti už šė-
rus “cash,” tai yra, iškarto, gali prisiųsti vieną trečdalį, 
trečdaliu Išmokėti per du mėnesiu.

o likusius du

Pirkdamas šėrus šios kompanijos DABAR po $6.50 štai koktus pelnus

Rengiamas
Worcesterio Lietuvos Vyčių Teatralio Skyriaus. 

Pirmadienyje 11 d. Vasario-February 1918,

Parapijos Svetainėje
1VAVERLY STREET, WORCESTER, MASS.

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

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

Pritaikintos tam tikros scenerijos, butofolija 
ir muzika!!!

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

Užkviečia Worcesterio L. Vyčių
Teatralis Skyrius.

PRADŽIA lygiai 8 vai. vakare.

Moksleivių 17 kuopos teat
rališko skyriaus narių susirin
kimas buvo vasario 5 dienų šv. 
Petro parapijos svetainėje. Su
daryta būsimųjam moksleivių 
vakarui programas ir pradėta 
repeticijos. Kaip matyti iš 
pirmų mėginimų, viskas eis ge
rai. Bus statoma du veikalu, 
rengiama 
“dribai,”

gražūs mergaičių 
o Raulų Kompanija 

pasirodys su tikrai indomiu 
programų. Muzika bus geriau
sia. Vakaras įvyks gegužio 
mėnesio pradžioje.

Prie L. gatvės dirbtuvėje 
“Condit Electrican Mfg. Co. 
darbininkai rengiasi prie strei
ko. Reikalauja algos pakėli
mo ir darbo laiko sutrumpini
mo.

Vienas iš darbininkų.

M. L. S. D. K. G. K. susi
rinkimas bus panedėlyj vasa
rio 11 d., 1918 m. 7:30 vai vak. 
Liet. L. Dr-jos svetainėje, 309 
E st., So. Boston, Mass.

Į šitų susirinkimų privalo 
atsilankyti visi, nes bus ga
lutinai priimti įstatymai virš 
minėtos organizacijos ir taip
gi bus aptartas veikimo prog
ramas.

J. M. Pečiulis, Rast.

ilk

to

ri narių apie 500 abiejų lyčių, nuo 16 
iki 45 metų. PaSelpos išmoka i savai
tę: vyrams po $7.00, moterims $3.50; 
pomirtinės narui draugystė Išmoka 
$150.00, o dabar jau nariai svarsto kad 
butų $200.00. Viršm Ineta draugystė y- 
ra viena iš didžiausių ir teisingiausia 
aprūpina savo narius.

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ.

ateik Ir nusitrauk pusę tuzino 
kabinšt Ir gausi vienų dideli ar
tistiškai padarytų paveikslų visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. 2nd St., PhUddelphia, Pa.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susitalbtli ir listuvisstai. Į 

Ofiso valandos:
Ryt ūš iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 8
i vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEMYKITE!
Reikalinga vyrų Ir mer

ginų mokintles barberlo 
amato. Darbų gausi vi
sados. Klausk informad

J. ŠMULKŠTIS,
Globs Barber Bchool

3rd Avsase, Pittsburgk, Pa.439

| SIMON F. PAUXTIS
j į Attomey-at-law
■ [LIETUVIS ADVOKATAS
ii 
i!I
ii

Pabaigęs mokslą Pensilvanijos 
univeristete.

Užsiima varymu provų visuose 
teismuose.

922 Land Tltle Bullding, 
Broad 4 Chestnut St.

beu phone:

Offlso — Sprnce 2290. 
Namų — Tloga 4442 J. 

1212 W. ERIE AVĖ. 
PHILADELPHIA, PA.

Ki 
j! 
n 
i! 
n
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Geriausia vieta pirkimui pas 
K. K. ŽEMAITĮ.

Aš užlaikau puikia krautuvę auksi
ntų Ir paauksuoti) daiktų, kaip tai: 
laikrodžių, laikrodėlių, žiedų vyriškų 
moteriškų Ir šllublnlų. Talp.gl daugy
bę kitų tavorų deimantinių žiedų Ir tt. 
Kas pas mane perka, tai vsuomet bū
na pilnai užganėdintas. Savo tavorė 
ir darbų aš visuomet gvarantuojn. 
Taisau laikrodžius, didelius ir mažus 
laikrodėlius Ir jeu-elry.

K. K. ŽEMAITIS,
677 N. Main Str. Montello, Mate.

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidų mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidų TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji juos
tis išima plėtmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. 0. Bos 36, Holdbrook, Mass.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udyno* Qvdo visokia* liesa
1-8 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akiniu*.

419 Boykton St , Boston, Mass.

PIRMO KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbų gv'arantuojame.

TAUTOS FONDO II-jo sky
riaus extra susirinikmas bus 
14 d. vasario šv. Petro parapi
jos svetainėje 8 vai. vakare. 
Yra labai daug svarbiu reika
lų apsvarstyti, todėl visi nariai 
malonėkite atsilankyti. Taip
gi kolektoriai pasistengkite iš
rinkti mėnesines narių duokles 
ir atnešti susirinkiman.

Valdyba.
uauau janenf* į

Rengia 
JAUNŲJŲ CHORAS 

Švento Pranciškaus parapijos 
Subatoj, 9 d. Vasario-February 1918,

7 vai. vakare.
LENKŲ SV. MYKOLO SVETAINĖJE,

11 HAR1VARD STR, LAWRENCE, MASS. 
Minėtas Jaunųjų Choras,-po vadovyste p. Anta

no Grigoraičio vietinio vargonininko, siiloš labai 
puikų ir neapsakomai užimantį 2-jų veiksnių vaizde
lį su dainomis, po vardu:

“LINKSMOS DIENO S.”
Todėl, galima tikrinti bus visi Laivrence ir a- 

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

visa 'lietuvių jaunuomenė, turi atsilankyti Į ši per
statymą ir prisižiūrėti ką jauni aktoriai, tie mūsų 
Taikos būsimi’ieii šulai, gali nuveikti.

fiv. Cecilijos choras taip-gi prisidės prie šio va
karo programų savo dainomis.

ĮŽANGA: 56c, 35c. ir 25c. 
Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS.

NERAMII'fiKTT! programas prasidės 7 vai. vak'.

ryę

Jn-

gali gauti bėgiu metų: Sakysime, tamsta pirksi 100 šėrų. Jie kaš
tuos tamstai $650.00 dabar. Bėglu vienų metų tamsta gaust $120.00 
procento Ir tikiu, kad galėsi šėrus parduoti nemažiau kaip po 310.00, 
o gal ir po daugiau. Bet dalelsklme, parduosi po $10.00, tai gausi Iš- : 
viso $1000.00 už šėrus Ir $120.00 procento kas sudaryB Išviso $1120.00. 
Tamstai tie šėral DABAR kaštuos tik $650.00, tai tokiu budu uždirbsi 
$470.00 ant $650.00. Ar negeras uždarbis? Bet jeigu tamsta nenorėsi 
laikyti šėrų metus laiko, tai galėsi parduoti už mėnesio-klto Ir gausi už 
100 šėrų $750.00; tai bus $100.00 ant $650.00. Tikiu, kad kiekvienas 
pirkėjas šitų šėrų, bėgiu vienų metų gaus nemažiau kaip $4.70 gry
no pelno ant kiekvieno šėro, o gal Ir daugiau. Todėl Ir rekomenduoju 
pirkti šituos šėrus TUOJAUS.

Šerų kaina tuojaus pakils
i Nuo 15 d. Vasarlo-Feb., 1918, 12 vai. pietų BLACK DIAMOND OIL CO. 

šėral pakils ant $7.50. Jutų orderiai ant Sitų tirų turi būti mano ofise 
į nevaliau kaip 10 vai. ryto, 15 d. vasario.
I BLACK DIAMOND OIL CO. šėral Jau dabar parsiduoda ant New Yorko 
; Biržos (Nexv York Curb Market) po $7.50 Ir $7.75. Kaip man pranešė 
i iš labai užtlkiamų šaltinių, tai šitie šėral bėglu kelių mėnesių gali pa- 
' siekti ant marketo nuo $10.00 iki $25.00 Ir daugiau.
1 Aš pilnai tikiu, kad kiekvienas pirkėjas šitų šėrų padarys dvigubus, trl- 
I gubus pinigus bėgiu kelių mėnesių ar vienų metų. Tai yra saugiausias 
, ir pelningiausias investmentas, kurį a! tik galėjau surasti tamstos pi- 
’ nigams. Jokiame biznyje tamsta uegausl tokių didelių pelnų kaip alie- 
Į jaus biznyje. Jokiame kitame biznyje tamstos pinigai nėra taip saugos, 
, kaip atsakančioje, tvirtoje aliejaus kompanijoje. Todėl, paklausyk tam- 
i sta manęs, ir TUOJAUS nusipirk kuodaugiauslai šėrų BLACK DIA- 
) MONO OIL. Co., o greitu laiku man dėkavosi už gerų patarimų.
z ŠERO VERTE $10.00. BET PIRKDAMAS DABAR GAUSI Už $6.50 
t NUO 15 d. VASARIO-FEB. SERO KAINA $7.50.
| Neatidėk šito dalyko. Nutark TUOJAUS kiek šėrų pirkti. Nebijok, nes 
' niekur nerasi saugesnes ir pelningesnis vietos savo pinigams. Dauge- 
F lis lietuvių, kurie pirko įvairių aliejaus kompanijų šėrus per mane, 
Į šiandien džiaugiasi. Nekurie gauna gerus procentus knsmėnesį. Ir tam- 
I sta pasidžiaugsi, kuomet pradėsi reguliariai gauti savo procentų čekius, 
t Iš darbo nepraiobsi. Geras Investmentas atneš tamstai daugiau pelno, 
Į negu viso amžiaus taupumas. Pamėgink pirkti šėrus' per mane, o pa- 
> matysi "kaip greitai padvigubinsi savo pinigus.
I PRIIMU “LIBERTY BONDS’US” I UŽMOKESTĮ UŽ ŠERUS.
. Prsiysk savo orderius Irpinigus TUOJAUS. Pinigai geriausiai siųsti: 
i Batikos čekiu arba Espress Money Orderiu. Jeigu nesuspėjate laišku, 
| tai siuskite telegramų. Visi orderiai ir pinigai turi būti siunčiami šiuo 
; adresu:

MILŽINIŠKAS VAKARAS! 
Brockton, Mass.

SLRKA. 141 kuopa, rengia 
nepaprastų vakarų, kuris bus 
už visus buvusius vakarus 
Montelloje įdomesnis. Bus vi
sokių pamarginimų. Bet kas 
svarbu, kad bus sulošta du 
veikalai: 1) “PAGUNDA” ir 
2) “ANT SLENKSČIO NAU
JO GYVENIMO.” Lošėjai 
jus iš Bostono L. Vyčių 17 kp. 
gabūs artistai, kurie jau paro
dė savo išsilavinimų ir kituose 
miestuose. Meldžiame nepa
miršti ateiti Utarninko vakare 
į Švento Roko Svetainę, Mon
tello, Mass. vasario 12 d. 1918.
Prasidės nevėliau kaip 6:30 

vai. vakare.
ĮŽANGA 25c.; vaikams 10c.

Kviečia Rengėjai.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls, 

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Juozapas Vlnkevlčius, 

376 IV. Second St., S. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAST. — St. Noreika, 

79 W. Second St., S. Boston, Mass. 
KASTERIUS — Andriejus Zalleckas, 

171 Fifth Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls, 

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston. 

Mass. laikys mėnesinį susirinkimų ne
dėlioję, 10 d. vasario po No. 164 Ha- 
nover st., Boston, Mass. 2-rą vai. po 
pietų. Malonėkite visi ateiti Ir dau
ginus naujų narių su savim atsivesti.

Room 1016.

J. ILGADDAS 1,0 8“ChX° mst’
Telephone Rnndolpli 4988.

Pnsarga : Mano ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. NodvUonUs tarpe 10 
ir 4 po piety. PatiedeOnis nu<> 9 iki 7 vai. vakare. Atvažiuokite pasi
kalbėti. Plačiai išaiškinsiu visokius reikalus apie šėrus.

Iškirpk šim ’r i"isiusk:
Gerb. J. ILGAI ’AS:

luotui užsirašau .................. šchį BLACK DIAMOND OIL CO.

ir prisiuu<’iu S....................................

Vantas-pavarde ........................................................................................................................

Adresus .................................... .. ...................................................................................................

Mest-is .........................................................................................

I Bali, ion«, Dickinaon 8996 M. j

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadeiphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gvdv-| 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 

| Universitetą) Gydo visokias ligas vv 
Iru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.
I Ofiso Valandos: 911 rito. 2-4 po piet 7-91 
i vakaro. Nedelioms; 9tl rito 1-4popiet. |

DR. W. T. REILLY
469 B«»4w«y,Se. Bortu,Ran.

PRIB DORCHB8TKB ST.

Valanda* NedBllomla
nuPBvaLryta nuo 10 vai, fyta
Iki 8 Vai. vakar*. Iki 4 vai. vakar*.

I Dr. Paul J. Jakmauh I
■ (Jakimavičius) K
H Priėmimo valaodoe: B
B Nuo2 iki8 popiet. Nuo7 iki 8 vakare B 
1509 BBOAIMAY Cct.G ST.EO.KOFTON®
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SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS

EIKITE PAS MANE!
Su bent kokia chro tiška, nervų arba šiaip kokia liga, 

lauja specialisto patarnavimo.
IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE J4 

tiesiai eiti Sveikatos
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. . . . . .. gydy- J
Aš uyiiMii rtk tikry privžMsrj hmm ir silpnumui pranyks. Atsl- 
tp k>i«i pMsitiiriiiiH* yra absoliutiškai veltui.
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SURASTI.
Pradėkite

hington st. 

arti Boyls- 

ton st ant
antrų 
bų.

673 Was-

kelta
Ofiso

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

tų. 
Vakarais.

nuo 6 vai. iki
8 vai.

Nedėliotais
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jus Ola gydy- 
parodys Jums tikrų

valan-

i
Jnma lšegzaminavlmas nieko 
Bitės. Geras Ir užtikrintas Ištyrimas (egzam.) 
fiziškų stov| ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas Mgel- 
Obės Jus nuo kanOių ir kitur negero gydymo.

♦ir Kaug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
A medikHliški Ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
& kas geriausia sergantiems.

AR JUS KENČIATE.
J Nuo silpnų nervų, sknndandlo uugarkHUlio. užmiršimo, nenor- 

malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus Jautl- 
tn<>. galvos skaudėjimo,. svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
sųnarių. uieerio, žaizdų, kntar". užkimimo gerklės, nuo skaus- 
tnų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktų liežuvį, 
kotistlpacija. reumatizmo sknnsm. arba spaugų? šių Ir daug kitų 

& Ilgų, nuo kurtų matosi pirmas p. -sergėjimas, nis.totl svelkHtų IrJ (vlrtunu, ant visados. 
aš gydžiau vyrus tr moteris per daug merų. Vienas atsllanky- 

♦.♦mas pus mono užganėdins Jus ir hįiius mano gabumus persitikrinsite, 
Hnd aš pssiekiu tiek gerų pasekmių į trumpų laikų gydy- 

t
❖
* KilUUM

❖ 
t•>s $

io I 
v )r-3e> i

v so. itaiitn. mus. mim:wio-i-<>i»-«'-”-.v i7,’|<« Antros durys nuo Gavetv Theaire,
A bus svarbus susirnkimus ir prašom*.* vi- 1 
z j,us imlaus atsilankyt i. I>i\.u;lvsIū tu-

— .Motiejus Žioba, 
St.. Mnlden. Mass. 
Jonas Galinis,
St.. So. Boston, Mass.
- Jonas Glineskis.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRMININKAS
29 IVebster 

VICK-I’IRM. --
20 IVinftold 

i’ItO'l’. R\ŠT. -
282 Si>ver Str.. So. Boston, Mosi 

■■ROT. It.'.šT. — Marijonu Brikaitė.
45 Vole St.. So. Boston, Mass. 

;.'IN. i:.\šT. — Povilas Petrauskas.
?.”,0 Fifth St.. So. Boston, Mass. 

lASn'.IiH'S — An-lrlolua Nnudžitlniii 
’ i' fio’rl S1.. So. Bos“' ti. Mas:

I MA1"’’ ‘
251 Gold St.. So. Boston. Mass.

1 iruu'.-i irt t ilto ■ t: 'ri Rrrif” t 
trečią nedėldienį kio':t l(v o m"”<'si' 
3:3:1 v;i'. po Įlieti) B:t”:’ y1 i-ėte 
So. Boston. Mus. V:is:tfio-Feb'-i'

nekaštuos.

(IMI. Z
minki’

Arnikiie įw«< iiiHiie t nujaus, jettfu Jums reikia gydyti*. Utvil- 
lLg<*s yr» pavojinga. Ned vienu ne ilgai be veikimo.

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST.

Boston, Mass.
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