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THE UP-TO-DATE SKIRT SHOP
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— Anglijos valdžia pienuo
ja užtraukti naują paskolą.

— Rymas. — Mirė kardino
las Diomede Falconio.

Karinis ūpas nyksta.

Kam gali nerūpėti žinoti kur 
teisybė?

Jei nori žinoti kur teisybė

Vienas Vokietijos submari- 
nas, sugrįžęs į savo uostą ir 
jo kapitonas pasakė, jog nus
kandino 15 garlaivių.

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

Gelbėkime Tėvynę.

— Vokietijos socijhlistai ne
remia submarinų karę, 
tam labai priešinasi.

A—---------------------------- —

— Vokietija ir Austro-Ven
grija pradėjo čigonų mobiliza

ciją.

— Vokiečiai derisi su neut- 
ralėmis tautomis ir žada leisti 
jsigabenti įvairių reikalingų 
daiktų. Vokiečiai prižada 
leisti gabenti anglių.

Nesnauskite!!!

Subatoje vasario 10 d. atidaro
me naują krautuvę naujausios 
mados moterų ir merginų siūtai, 
sijonai, sermėgos ir jakutės 
(waist).

Tą dieną duosime dovanai 
kiekvienai kostumerkai porą gra
žių šilkinių pančekų, ateikite.

The Up-To Date 
Skirt Shop.

817 Broadway, So. Boston, Mass. 
(Tarpe E.ir D gat.)
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Ispanija dėl karės nuostolių j 
turėjo jau $14.000.000.

t

Tas, kuro neturi rosite 
gu neplėšia namų kitų, bet te
gu jis stropiai darbuojasi ir pa
sistato sau, tokiuo Mdn jis 
pavyzdžiu užtikrins flMgvną 
savo namų, kuomet ju« pa
sistatys.
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to TAUTOS FONDAS, kaipo 
didžiausioji ir intekmingiau- 
sioji Amerikos Lietuvių orga
nizacija, kuri daugiausiai pi
nigų, sušelpimui nuo karės nu
kentėjusiems, pasiuntė į Lie
tuvą, jaučia už priedermę pa
kviesti visus įvairiuose mies
tuose susitvėrusius Lietuvių 
Dienos Komitetus, kad jie pri
sidėtų prie TAUTOS FONDO. 
Didesnėse Lietuvių kolonijose 
visur yra TAUTOS FONDO 
skyriai, kurie jau treti metai 
pasekmingai darbuojasi nau
dai vargstančių BroŪų-Seserų 
Tėvynėje. Į tą laiką jau TAU
TOS FONDAS surinko apie 
$65.000.00, kurie visi (išėmus 
tik apie $8.000) jau persiųsti 
Vilniaus ir Kauno Komitetams 
(kurie tas aukas išdalino ka
rės nukentėjusiems Lietuvoje) 
ir Šveicarijos Komitetui Litu- 
ania’i (kuris Lietuvius karei- na 
vius vokiečių nelaisvėje esan- į 
čius šelpia.).

Kad sutverti TAUTOS FON
DO skyrius reikia penkių žmo
nių, kurie paaukotų karės nu
kentėjusiems po $1.00, ir išsi
rinkę iš savo tarpo valdybą, 
pasiųstų vardus sykiu su auko
mis (Money Order išpirkti 
vardu iždininko: B. Vaišno
ras) sekretoriui K. Pakštui 
(917 W. 33 St., Cricago, UI.) 
Tuomet skyrius gauna numerį, 
čarterį, įvairias blankas etc.

I
Atsižvelgiant į didį Tėvy

nės sušelpimo reikalą, pasiti
kime kad ir Tamistos neatsi
sakysite nuo taip išganingo 
darbo, suorganizuosite TAU
TOS FONDO skyrių savo mie
ste, ir iš širdies pasidarbuosi
te gyvasties prailginimui liku
sių Brolių-Seserų Tėvynėje.

Su augšta pagarba,

T. Fondo Valdyba.

ATSIŠAUKIMAS Į VISUO
MENĘ IR Į LIETUVIŲ 
DIENOS KOMITETUS.
“Kas mums praeitį gražintų, 
Ir jos garbę ir jos galę? 
Kas tuos kaulus atgaivintų, 
Kur po žemių gul pabalę...’’ 

Jau patys žmoniškumo jau-j 
smai verste verčia kiekvieną! 
mūsų šioje sunkioje prislėgimo 
valandoje šelpti Lietuvą. Ir 
ar galėtume mes šaltai žiūrėti 
ir vadintis lietuviais, kuomet 
mūsų Broliai - Sesers baisiai 
kenčia Tėvynėje šaltį ir badą, 
jei mes gausių aukų neaukotu
me, kad tų nelaimingųjų var
gus sumažinus ir jų gyvastį 
pratęsus...

Tečiaus šelpimo darbas ne
gali sparčiai eiti, jei tas Lie
tuvos šelpimas nebus organi
zuotas. Dėlto tai, kaip tik 
Lietuviai Katalikai veikėjai iš
sirūpino Lietuvių Dieną, 1 
Lapkričio, 1916, tuojau pasi
rūpino pakviesti visus Lieta

is į tą išganingą darbą. Į- 
tusiame Wilkes Barre’s Sei- 
, į kurį susivažiavo nuo vi

sų didesniųjų organizacijų at
stovai, nutarta sutverti laiki
nį Lietuvių Dienai Komitetą 

"iŠ įvfein'ų srovių, vardu Cent- 
ralinis Komitetas, kuris tvar
kytų aukų rinkimą Lietuvių 
Dienoje. Tečiaus Centralinio 
Komiteto sutvėrimas buvo ga
limas tiktai su dideliu katali
kų pasišventimu.

Mūsų bedieviai, kurių kaip 
kiekvienam žinoma nėra nei 
dešimtos dalies mūsų visuome
nės, pareikalavo, kad pusė 
Komiteto narių būtų išrinkta 
iš jų pusės. Nors tai buvo la
bai juokingas reikalavimas, 
bet kadangi katalikams rūpė
jo kad mūsų partijų kivirčiai 
nepakenktų aukų rinkimui 
tarp Amerikonų ir kadangi 
tvėrimas Komiteto vienai die
nai nebuvo labai svarbiu daik
tu, dėlto katalikai sutiko pri
imti į Komitetą pusę narių iš 
bedievių pusės. Taip netobu
lai dėl vienos tik Lietuvių Die
nos sutvertas Komitetas ilgiau 
nei negalėjo gyvuoti. Tečiaus 
bedieviai užsimanė Wilkes Ba
rre’s Seimo nutarimus sulau
žyti:, Katalikams nepritariant 
ir protestuojant jie bandė su
šaukti srovių susivažiavimą įšaukti srovių susivažiavimą į 
Brooklyną, kad kitų srovių 
pritarimą išgavus Centralinio 
Komiteto gyvavimą prailgin
ti. Bet tasai bedievių “špo
sas“ pasirodė pilnu nepasise
kimu. Katalikai ir socijalis- 
tai liberalų sušauktame susi
važiavime visiškai nedalyva
vo. Susivažiavę-gr liberalai, 
apsvarstę Sandaros, Gelbėjimo 
Fondo ir kitus savo srovės rei
kalus, nieko nepešę turėjo iš
važinėti, nes susivažiavę vie
nos tik laisvamanių srovės ats
tovai, neturėjo teisės Wilkes 
Barre’s Seimo nutarimų at
mainyti, kadangi tie buvo iš
dirbti visų srovių atstovų. Ir 
šiandien, jei kas vardu Centra
linio Komteto ir bandytų au
kų rinkti, tai aišku, kad tai 
būtų nesąžiningų bedievių dar
belis, nes katalikai dabar dar
buojasi karės nukentėjusiems 
per savo TAUTOS FONDĄ.

Kadangi Centralinis Komi
tetas dėl Lietuvių Dienos, sa
vo užduotį atlikęs jau nustoja! 
gyvuoti, o reikalas Lietuvos! 
gelbėjimo vis eina didyn, del-

DEGĮS LAVONUS.

Anglijos laikraščiai ėmė ra
šyti, jog reikią deginti numi- 
rėliusu O mirimų skaičius vis 
didinasi. Per sausio mėnesį 
mirė 2.000 žmonių Londone. 
Dėl darbininkų stokos laidoji
mas vis turėjo užsivilkti. Trū
ksta duobkasių. Sunku gau
ti ir karstų. Trūksta medžių. 
Jei-gi būtų lavonai pavesta de
ginimui, tai viena kremato- 
rija su dviem krosniais ir tri
mis darbininkais galėtų sude
ginti 16 lavonų dienoje ir kaš
tuotų po $25 nuo lavono.

Didžiuma Londono laikraš
čių drąsina valdžią įvesti pri
verstiną lavonų deginimą ir 
pasižada aiškinti žmonėms, 
kad tame nieko baisaus nėra.

Amerikonai vis apleidinėja 
Vokietiją. Vien Berline bu
vo amerikonų 400 su viršum. 
Vieni važiuoja į Šveicariją, ki
ti į Skandinaviją.

NEVEŽA LAIŠKŲ Į 
EUROPĄ.

Nuo sausio 27 d. iš Suv. 
Valstijų neišgiabenta nei jokių 
laiškų nei kitų krasos siauti
mi t Europą. New Yorke gu

li tūkstančiai maišų su laiš
kais. Ir nežinia kada jie bus 

(išvežti, nes pačtiniai garlai
viai plaukimą atidėjo neapri
botam laikui.

imSUa

NEPRITARIA KAREI.

Kuomet Vokietija paskelbė 
submarinų karę ir pertraukė 
diplomatinius ryšius su Ame
rika, tai Anglijos papirktieji 
Amerikos laikraščiai visa ger
kle suriko apie karę, jie ir da
bar tebšaukia apie tai. Bet 
abelnai imant Suvienytose 
Valstijose nekilo karinis ūpas. 
O prieš karėn stojimą, tai vis 
stiprėjo opozicija. Susidarė 
Anti-War lygos ir uoliai vei
kia dėl taikos.

Visi ateiviai, išskiriant ži
noma anglus, francūzus, ita- 

| lūs, labai uoliai veikia prieš 
' karę. Nepritaria stojimui ka
rėn nei lietuviai, nei žydai, nei 

Į lenkai,- nei airiai, nekalbant 
•jau apie vokiečius ir ameriko- 
1 nūs talkininkus.

Šitokie dalykai labai auši- 
karinį ūpą šioje šalyje.

ŽYDAI PRIEŠ KARĘ.
New Yorke žydų komitetas, 

kurs rūpinasi Įgyti Europos 
valstybėse žydams lygias tei
ses, turi suvažiavimą. Tai de
legatai nubalsavo prieš stoji
mą'Suv-Valstijų, karėm. , .

REIKIĄ BIJOTI JAPONŲ.

Vokietijos garsus politikie
rius grafas Reventlow sako, 
kad Amerika, stodama karėn 
prieš vokiečius, turi nenuleis
ti savo akių nuo Japonijos. Ji
sai nurodo, jog Amerika, no
rėdama ištraukti iš bėdos Ang
liją ir norėdama išgelbėti A- 
merikos kapitalistų paskolas 
Europoje, nepajus, kaip Dė
dei Šamui kibs už keteros ja
ponai. Jei Amerika pražiū
rės japonų pavojų, tai tas jai 
brangiai atsieis.

Minėtas politikierius, kal
bėdamas su vienu Amerikos 
korespondentu sakė:

“Jūs (amerikonai) nesate 
prisirengę vieną pusę savo ša
lies ginti, tuomi mažiau abi. 
Jūs, norėdami pažeminti Vo
kietiją, galite būt patys paže
minti — turėsit arba išpildyti 
reikalavimus tautos, kurią 
rokuojate žemesne už save ar
ba turėsit stoti karėn šioj pu
sėj (prieš Vokietiją), neturė
dami jokios pasisekimo vil
ties. ’ ’

Tasai politikierius taip sa
kė jau pusmetis atgal. Jis 
tuomet pasakė, jog submari
nų karę vokiečiai anksčiau ar 
vėliau pradėsią. Sakė reikią 
Angliją badu priversti atsipei
kėti.

Grafas Reventlow nurodi
nėjo, jog Vokietijai reikia su
siartinti su Japonija ir Rusija 
Jis Vokietijoj veda tą propa
gandą.

Kad toj kalboj yra teisybės, 
tai parodo nekuria apsireiški
mai Amerike. Keletoj vaka- 
rinų valstijų legislaturose bu
vo įnešama biliai, kuriais bū
tų suvaržoma japonų ateivių 
teisės. Tai kaip tik pertrau
kta ryšiai 'su Vokietija, tai tie 
priešjaponiški biliai tuoj at
šaukti, kad nekiršinti tokia
me pavojingame laike japonų.

Tas japonų pavojus nemažai 
prisideda prie sulaikymo Wa- 
shingtono valdžios nuo karės 
prieš Vokietiją.

ĮVES KAREIVIAVIMĄ 
SU V. VALSTIJOSE.

Suvienytų Valstijų senate bu
vo įneštas bilius, kuriuo bū
tų įvesta kareiviavimas šioje 
šalyje. Sulyg biliaus kiek
vienas pilietis ir ateiviai išsiė- 
musieji pirmąsias popieras tu
ri tarnauti kariuomenėje šešis 
mėnesius tuose metuose, kuo
met jam sukanka 19 metų. Po 
to jis esti rezerve ir iki 28 me
tų amžiaus tokie pagal prezi
dento įsakymą būtų šaukiami 
kasmet pasirodyti karinei val
džiai.

VriNĄRLflH VNSNIHd
Tam mirai senate pritarta. 

Todėl tas bilius gali virsti įs
tatymu ir visi jaunikaičiai tu
rėtų kareiviauti sulaukę 19 
metų amžiąus.

Vokietijos laikraščiai rašo, 
jog Vokietijos valdžia paskel
bdama submarinų karę tikėjo
si protestų veik nuo visų ne
kariaujančių valstybių. Bet 
nesitiki, kad bi kokia dėl to 
stotų karėų. Rašo, jog Ru- 
rTrtrnfja ■gan'TSti pavyzdžiu, ko- 
gali maža valstybė tikėtis sto- ■ 
jus karėn prieš Vokietiją.

TRŪKSTA JŪREIVIŲ.

Suvienytų Valstijų laivynui 
trūksta jūreivių. Tuoj rei
kią 85.000 vyrų.

KARIUOMENĖ IŠ KALINIŲ

Jei kiltų karė, tai New 
Yorko kalėjimų užveizetojas 
pasiūlysiąs sudaryti pulką iš 
kalinių. Tokių kalinių būtų 
5.000.

SAUGOJA AMBASADĄ.
Prie Vokietijos ambasados 

Washingtone pastatyta sargy
ba, kad fanatiški vokiečių 
priešininkai neužpultų tą įs
taigą.

PABŪGO SUBMARINŲ.
Holandijos garlaivis Ryn- 

dom sausio 29 d. buvo išplau
kęs iš New Yorko' ir plaukė į 
Angliją. Ant jo buvo 205 pa- 
sažieriai. Tai pabūgo vokie
čių submarinų ir dūmė atgal į 
New Yorką.

DRŪTINA NEW YORKĄ.

. Aplink Ne wYorką skubiai 
daroma fortifikacijos apgyni
mui uosto. Ant Rockaway 
Point 300 darbininkų daro pa
matus, ant kurių bus pastaty
tos armotos.

Žmonių neleidžiama į tas 
vietas, kur daroma fortifika
cijos.

ŠALČIAI TRUKDO VEI
KIMĄ.

Dideli Europos šalčiai vis 
dar trukdo karinius veikimus. 
Kareiviai linduoja urvuose.

Visuose frontuose, vienok, 
eina artilerijos mūšiai. Gali
cijoj ties Stanislau vokiečiai 
darė vieną, ataką ir paėmė ne
laisvėn 17

Gabena maistą iš 
Rumunijos.

Vokiečiai Rumunijoj surek- 
vizavo dideles daugybes viso
kių daiktų. Yp§.č grobė val
gomuosius daiktus. Dabar 
jie gabenami Vengrijon, Aus- 
trijon ir Vokietijon. Dunoju
mi plaukinėja 400 garlaivių ir 
gabena javus, mėsą, odą, ži
balą ir tt. į teutonų šalis. O 
2700 vilklaivių velka Dunoju
mi rąstus ir plaustus apkrau
tus visokiomis gėrybėmis.

GABĘS PREKES Į INDIJĄ.

Dėl karės pirklvba tarp In
dijos ir Anglijos sumažėjo. Tai 
dabar nuo kovo mėnesio Japo
nijos garlaivis Amigosan Ma
ru ir Niels Nielsen gabęs rąs
tus, plieną ir kitokius daiktus 
iš Suvienytų Valstijų.

UŽSAKĖ TRIS GARLAI
VIUS.

Anglija pirmu kartu užsa
kė Suvienytose Valstijose sta
tyti garlaivius. Užsakė tris 
didelius 10.000 tonų įtalpos 
garlaivius.

VALGO AMERIKOS KIAU
ŠINIUS.

Anglijoj labai pritrūko kiau
šinių. Londone ir turtinges
nieji perka iš Amerikos atga 
bentus kiaušinius, kurie ten 
yra nuo pereito pavasario. 
Valgo juos raukydamiesi. A- 
merikos kiaušiniai tuo negeri, 
kad ilgai laikomi šaldytuvuo- 

ir todėl yra seni.

SULAUKĖ 70 METŲ 
AMŽIAUS.

Orange, N. J. — Naujosios 
gadynės raganius Thomas Ai
va Edison vas. 10 d. sulaukė 
70 metų amžiaus. Jo dirbtu
vės darbininkai, skaičium 2.- 
000, iškėlė pokilį. Prez. Wil- 
son sveikino jį laišku. Edi
son pasakė jaučiąs gerai ir uo
liai dirbąs.

SUDEGĖ AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖ.

Pittsburgh, Pa. — Union 
Switch and Signal kompanijos 
dirbtuvė 
dirbama 
kams.

sudegė. Jose buvo I 
šoviniai talkinin Į

visuomeniškuose klausimuose, 
tai skaityk ir platink šviežiai 
išleistą knygutę vardu: 

“KUR TEISYBĖ,“
LAIVŲ NUSKAN

DINO.

Nuo vasario 1 d. iki vas. 11 
d. vokiečių submarinai nus
kandino 84 garlaivus. Tarp 
tų Anglijos yra 44, Norvegi
jos 18 ir kitų valstybių po ma
žiau. Daugiausia buvo nus
kandinta vas. 6 d. būtent 20.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.

— Lampasas, Tesąs. — J. 
A. Russell, 103 metų amžiaus, 
vedė moterį 50 metų amžiaus.

— Į Naująją Angliją gabe
nama geležinkeliais iš vakari
nių valstijų didelės daugybės 
visokio maisto. Mat jei kil
ti! karė, tai geležinkeliai tuo
met bus labiausia naudojami 
kariniams reikalams.

— Vokietijos laikraščiai iš
reiškia džiaugsmą, kad kitos 
neutralės valstybės nestojo blo- 
kan su Suv. Valstijomis ir ne
pertraukė diplomatinių ryšių 
su Yrokietija.

— Franeūzai uždraudė švei
carams gabenti prekes į Fran- 
cijos miestus Marselį ir Cette. 
Tą daro atkeršydami už tai, 
kad Šveicarija neprotestuoja 
prieš vokiečių submarinų karę.

Kur Teisybe? 
į -------

Kaina 5c.

Po daug imant didelė 
laida.

Lietuvių laisvamaniai,
ralai ir visi nutolusieji nuo ka
talikybės smerkia ir šmeižia 
katalikų veikėjus ir visus susi
pratusius katalikus, kaltina 
mus vienybės ardyme ir kituo
se dalykuose.

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

Mes katalikai turime žinoti 
save pamatus ir tai aiškinti ki
tiems. Tai skleiskime minė
tas knygeles šimtais kiekvie
noj kolonijoj.

Tegu lietuviai katalikai ži
no, jog mūsų pusėje teisybė, 
šis veikalėlis perspausdintas 
ii “Darbininko” No. 16.

NURODO SO. BOSTONĄ.
Kadangi Bostono majoras 

užgyrė turėti visasvietinę pa
rodą, tai inžinierius I^eo Bay- 
les Reilly išrodė majorui, jog 
Old Harbor So. Bostone būtą. 
patogiausia vieta parodai.

Jei ta vieta bus aprinkta, tai 
So. Boston labai pakils.

Toji paroda rengiama pa
minėjimui 300 metų nuo atke- 
liavimo pilgrimii Į šią šąli.

LIEPĖ SUMAŽINTI 
LAIKRAŠČIUS.

Franci,įos valdžia įsakė lai
kraščių leidėjams sumažinti di
dumą savo laikraščių. Tą pa
darė dėl to, kad mažiau te
reiktų įgabenti popieros.

ŽUVO 89 ORLAIVIAI.
Sausio mėnesyje, kaip vo

kiečiai skelbia, išviso žuvo 89- 
orlaiviai. Iš tų 34‘vokiečių, 
55 anglų, francūzų ir rusų. Iš 
nušautųjų talkininku orlaivių 
29 krito savo pusėj, o 26 vo
kiečių pusėj.

PATARIA MOKINTIS 
SVETIMŲ KALBŲ.

Londono laikraščiai rašo, 
jog anglams ypač diplomatams 
reikią žinoti keletą kalbų. Ku
ro* 1 o. jog Anglijos premieras 
l.loyd George talk.ini.nku kfilb, 
fereneijoj Ryme turėjo jyesma- 
gumų <1**1 nemokėjimo francū- 
ziškai.

DU MILIJONAI SUKAKTU
VIŲ AP VAIKŠČIOJIMUI..

Suv. Valstijų liuteronai ap
vaikščios kitą metą spalio mė
nesyje 400 metų sukaktuves 
nuo įsteigimo jų bažnyčios šio
je šalyje. Iškilmės bus Phi- 
ladelphijoj ir tam reikalui su
manė surinkti $2.000.000*..

“žvirblio” 2-ras numeris 
1917 m. apleido spaudą su 

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

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

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

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

11.00.
Pavieni numeriai parsiduo

da po:
40c.

Užsakymus “Žvirbliui“ siųsk 
šiuo antrašu:

“ŽVIRBLIS,“
242 W. Broadway,

Sa Boston, Mass.
Reikalaukite “Žvirblio’’ 1-o 

ir 2-ro numerio už 1917 
tus.
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Šv. Kazimiero diena.
Šv. Kazi- 
ir šimet 

katalikai

Kas
mes 
gra-
lie-

Kovo 4-tų dienų, 
miero šventę turbūt 
Amerikos lietuviai 
sutiks su dideliu pasiryžimu 
pasitarnauti savo tėvynei. Per
nykščių metų pavyzdžiu paska
tinti, apvaikščios jų iškilmin
gai ir rinks aukas nuo karės 
nukentėjusiems Lietuvoje, tuo- 
mi išreikšdami savo sųjausmų 
nuvargusiai Lietuvai ir sykiu 
sukeldami ūpų Amerikos lietu
vių tarpe. Šv. Kazimiero šven
tė, tai mūsų Lietuvių Diena, 
kurioje visi privalome susis
piesti prie vieno darbo ir in- 
tempę visas savo pajėgas pa
dirbėti uoliai Lietuvai.

Karės galo dar nesimato, o 
paskutiniuoju laiku dievaitis 
Marsas dar labiau pradėjo 
adaakties. Tęsiasi karės tei
kiamieji vargai ir daugiausia 
jie griūna ant mūsų viengen
čių pečių. Pasaulis užjaučia 
karės nuteriotai Belgijai, mi
lijonus dolerių sudėjo jos su- 
šelpimui, sielojasi turkų kan
kinamais armėnais, teikia pa- 
gelbų lenkams, serbams ir ti- 
toms mažesnioms tautelėms, 
karės sukuri n patekusioms, bet 
mūsų tėvynė, kuri ne mažiau, 
o gal dar daugiau kenčia nuo 
kariaujančiųjų viešpatijų in- 
dukimo, labai mažai gauna 
pašelpos nuo svetimųjų, 
duota Lietuvai, davėme 
patys, sunkiai uždirbtus 
sius skirdami skurdžiams
tuviams, karės baisenybių iš 
turtų ir gerbūvio ištrauktiems. 
Savo pajėgomis tegalime pasi
tikėti, todėl ir intemkime tas 
pajėgas taip, kad Lietuvai už
tikrinus laisvę, o jos sūnams 
suteiksime paramų, kuri galė
tų skurdo ir bado šmėklų nuo 
Lietuvos padangių prašalinti. 
Atsiminkime ir tai, kad mums 
lietuviams katalikams priseina 
bemaž vieniems Lietuvos lais
ve ir gerbūviu rūpinties. Li
beralai vaiko savo partijinius 
principus, soči jalistai revo
liucijai meiliai žiūri į akis, ir 
vieni ir kiti Tėvynės šelpimo 
ir jai laisvės išgavimo reikalus 
aukojo savo srovių reikalams. 
Didelės parąmos Lietuvai nesi
tikime nei iš sulaisvamanėju
siu brolių lietuvių, nes silpni 
jie ir dar savo pajėgas silpnina 
nežmonišku pasiputimu ir fa
naberija, socijalistams-gi to 
svarbaus darbo pavesti net ir 
negalima. Lietuvių .Dienos, 
paskirtos Wilsono, patyrimai 
mums aiškiai rodo prie ko eina 
lietuviai liberalai ir socijalis- 
tai. Geriausia ir pasekmin- 
giausia bus, jei mes lietuviai 
katalikai varysime šelpimo 
darbų, žinoma, neatsisakant 
ir nuo bendro darbo, jei to 
rimtai norėtų kitos srovės.

Artinasi Lietuvių Diena. 
Tautos Fondas jau pradėjo lie
tuvius raginti p r'e tos dienos 
prkūrengti; Tautos Fondas, be 
abejonės nurodys ir būdus,

▼aašrit BCMyj * 
fli> apygardas ir
Scrantano, • gals 
pietinkas 
meathe bus rodami paveikslai 
iš tremtinių gyvenimo ir bus 
laikomos prakalbos sekančia
me nedėldienyj, vasario 11-tą, 
5 vaL vaakre; o Scrantone sau
sio 18, vakare. Po prakalbų 
bus pasikalbėjimai apie naujai 
organizuojamąjį Liet, Eemės 
Banką.

Kun. J. Žilinskas,
50 W. Sizth Str.,

So. Boston, Mass.

Suvienytų Valstijų padan
ges ėmė niaukti karės šmėkla. 
Ne mūsų galėję užtraukti to
kių šmėklų, ne mūsų viekui jų 
atitolinti. Bet iš to neišei
na, kad mums nei nereikia tu
rėti tame klausime savo nuo
monės arba nebandyti prieš 
veikti tam baisiam besiarti
nančiam piktai. Nei kiek ne
dvejodami turime stoti karės 
priešininkais ir nei kiek ne
mikčiodami turime sakyti esą 
priešingi Suvienytų Valstijų 
stojimui karėn. Jungkime sa
vo balsų su tais, kurie šioje 
šalyje veikia dėl taikos. O 
banga prieš karę šioje šalyje 
atsirado tuoj, kaip tik prasi
dėjo kalbos apie karę. Wa- 
shingtonų be paliovos bombar
duoja taikos laiškai ir telegra
mos. Ir Washingtono val
džia jau ima nerimauti dėl tal
kininkų šauksmo.

Nėra čia vietos nuodugniai 
išaiškinti dęlko kilo kivirčiai 
tarp Vokietijos ir šios šalies 
valdžių. Tas daug-maž nu
šviesta paduodamose žiniose.

Karei privalome būti prie
šingi daugeliu žvilgsnių. Ka
rės našta krinta ant darbinin
kų pečių. Jei ši šalis, stojus 
karėn, ir nesiųs savo kariuo
menės Europon, tai visvien 
didelė našta kristų ant darbi
ninkų. Maistas baisiai pa
brangtų, suktybėms atsidary
tų kelias, sustiprėtų militariz- 
mas ir šioje šalyje.

Kaip mes privalome norė
ti, kad baigtus šioji karė? 
Ar mums, kaipo lietuviams, 
būtų geriau, kad talkininkai 
laimėtų karę, ar kad teuto
nai?

Jei norėtumėm, kad talki
ninkų būtų viršus, tai mums 
reikėtų norėti kad Suv. Valsti
jos stotų karėn ir sustiprintų 
vokiečių priešininkus. jBet 
mes pasistatome prieš -karę. 
Iš to, vienok, neišeina, kad 
mes linkime pasisekimo teuto
nams.

Mums lietuviams ir kitoms 
mažoms tautoms geriausia bū
tų, kad karė baigtus be per
galės, kad nebūtų pergalėto
jų, kurie diktuotų taikos iš
lygas. , Vienos ar kitos pusės 
didelis laimėjimas mums būtų 
pragaištingas.

Jei vokiečiai būtų laimėję 
ir būtų varęsis vis pirmyn, tai i 
į jokias kalbas apie tautų sa
vistovybę jie nebūtų įsileidę, j 
Bet vokiečiai ėmė nuilsti. Tai tyrųjų mokslų mokslinčiai ir-gi tvirtina, 
ir prakalbo apie mažųjų tautų į kad pasaulinės erdvės yra pripildytos kokiu tai, 
teises, paskelbė lenkų nepri-! eteru, kuris kietas kaip plienas, skįstas kaip 
gulmybę, leido užsiminti apie 
Lietuvos laisvę.

Talkininkai buvo apsišau- 
kę kovoją už tautų principą, 
Anglija stojusi karėn, kad ap
ginti Belgiją. Bet ta pati 
Anglija smaugia Airiją, vos 
užsimena apie jos teises. Gi 
kuomet Rusija laikinai buvo 
užėmus Mažąją Lietuvą ir Ga
liciją, tai gyventojus pradėjo 
deportuoti į Siberiją, su visu 
pasiutimu pavarė rusifikaci
ja

Tai ar viena ar kita pusė 
imtų viršų, nebūtų mums 
džiaugsmo. Todėl neeikvoki
me savo simpatijos, gerų no
rų nei vienai pusei, o visus 
savo širdies troškimus paves
kime savo tautai.

Dabar kariaujančių pusių 
spėkos daug-maž vienodos, 
priešininkai daug-maž viensv- 
liai. Tai abi pusi ir telieka to
kiame padėjime ir galų gale 
nei vieni, nei kiti nieko negavę 
teišsisk irsto. ’

Dar yra vienas dalykas, dėl 
kurio mes nenorime talkininkų 
sustiprėjimo. Jei jie gautų 
sustiprinimų, paramos, tai jie 
užsimanytų tęsti karę iki per
galės. Tai karė užsitęstų. 0 
jei talkininkai pradėtų imti 
viršų, tai gal vokiečiams prisi
eitų trauktis iš Lietuvos. Tuo
met dar labiau būtų suvargin
ta ir nuterįota mūsų tėvynė.

Todėl visais žvilgsniais tu- 
rime būti ^riešingi karei.-

Dievas.
Kas šiandien nemyli mokslo? Nerasime 

žmogaus, kuris nenorėtų būti mokytu, 
nei pasisuksi, kur nei nueisi,

-gi nuo savęs kviečiame visus 
Amerikos lietuvius, kuriems 
ištikrųjų rūpi Lietuvos likiinas 
ir sušelpimas vargstančiųjų 
brolių dirbti išvien su rimčiau
sia ir daugiausia pasidarbavu
sia Lietuvos šelpimo įstaiga — 
Tautos Fondu.

Lietuvių Diena, kovo 4 lai 
sujungia Amerikos lietuvius į 
vienų didelę galybę, kurios 
pastangos galėtų suteikti Lie
tuvai tūkstančius dolerių.

Išgirskime, broliai ir sesers,. 
Lietuvos skurdų balsų, auko
kime patys ir kitus kvieskime 
aukoti į Tautos Fondų — vie
nintelę Lietuvos geresnės atei
ties viltį.

Šv. Kazimiero, Lietuvos 
karalaičio prakilnumas ir ne
kaltybė lai būna paskatinimu 
mums prie darbo.

Liberalai triukš
mą kelia.

Nepatiko mūsų liberalamsj 
teisybės žodis, tartas katalikų 
spaudos Amerikos Lietuvių 
Centralinio Komiteto reikalais 
ir jie dabar lieja savo tulžį i 
“Lietuvoje,” “Tėvynėje,” 
“Vien. Liet.” ir “Ateityje.”; 
Neturėdami rimtesnių argu
mentų, kaip paprastai pas juos 
būna, užsisėdo ant atskirų v- 
patų ir valkioja jas savo laik
raščių špaltuose. Į tuos ne
rimtus ir vaikiškus užsipuldi
nėjimus atsakynėti nemanome. 
Pasiliekame prie savo nuomo
nės, kad liberalų reformuotas 
Am. Liet. Cent. K-tas yra ne 
kas kitas, kaip jų pačių parti- 
jiniams reikalams pasisavinta 
įstaiga Jei tos nuomonės lai
kosi ir plačioji Amerikos lietu
vių visuomenė tai čia ne 
“Darbininko” ir “Draugo” 
kaltė, bet liberalų tuštumas ir 
noro vedžioti visus ant savo a- 
pynasrio vaisiai. Pajuto da-. 
bar nabagai, kad peranksti 
tiltus prie vienybės vedančius 
sudegino ir pridengdami savo 
nuogumus ir bankrotų, lermu 
ir trukšmu bando savo “grie- 
kelius” pridengti.

Lietuviai katalikai šiuo lai
ku turi daug kitų svarbių rei
kalų ir į liberalų zaunas ne
mano didelės atidos kreipti. 
Su plikais nėra ko pešties.

SOCIJALISTŲ VADAS 
SIUVA BATUS.

Vokiečių socijalistų vadas 
Liebknecht, uždarytas kalėji
me, siuva batus. Tų darbą 
pradėjo dirbti nuo gruodžio 1 
d.

s Liebknecht buvo vienintelis 
socijalistas atsisakęs remti ka
rę. Pereitais metais gegužio 
1 d. jis buvo surengęs Berli- 
ne demonstracijų protestavi- 

. .. Už tai jis
pasodintas kalėjimam

Kur
,__ — visur tik ir

girdėsi: Mokslas! Mokslas! Kiekvienas iš pu
pų nevaromas ir tas kalba apie mokslą, riša 
pasaulio būtybės klausimus, argumentuoja. 
Apie mokslą kalbama ne tiktai universitetuose, 
bažnyčiose, akademijose, bet apie jį kalba 
karčiamose pusgirčiai žmonės, kalba “čiungu- 
mą” kremtančios panelės: apie jį visur kalba.

Mokslas tai tokis autoritetas, prieš kurį visi 
gąlvas nulenkia, niekas jam nedrįsta pasiprie
šinti. Mokslas kaip ir koks didžiausias des
potas viską valdo, viską tvarko, ir žmonės 
džiaugsmu persiima, jei jie elgiasi sulyg mok
slo nurodymų. Niekas dar nebando sukelti 
jokios revoliucijos prieš mokslą, dar neatsira
do moksl-revoliucionieriai. Suprantama, kad 
tą mokslą pasaulin neša įvairiausi profesoriai, 
daktarai akademikai. Apie diletantus jau mes 
čionai visai nekalbėsime. Tikri mokslinčiai 
visų gerbiami, godojami, ant rankų nešioja
mi. Bet žmonija ne su visais mokslinčiais ly
giai elgiasi. Vieni mokslinčiai laikomi augš- 
tai, o į kitus beveik neatkreipiama jokios do- 
mos, — jie tik-tik pakenčiami. Astronomijos, 
fizikos, chemijos, sociologijos, botanikos, 
technikos arba vienu žodžiu tyrųjų mokslų 
mokslinčiai visų yra godojami. Ir .gerai, kad 
taip yra Bet kodėl kai-kurie nėrž. godojami 
teologai, religijų skelbėjai ir apskritai žmo
gaus dvasios mokslinčiai

Na, bet ką jau padarym, kad minios turi 
savo skonius, kad mini</ nėra bešališkomis. 
Minių nesuvaikysi. Pagaliaus nėra nei noro, 
nei reikalo jas suvaikyti. Apgailėti reikia tik
tai vieno, — kad net ir didžiausi tyrųjų mokslų 
mokslinčiai taip pat kaip ir minios begaliniai 
šališki, vienpusiški.

Luktelk, skaitytojau, aš ne niekus kalbu. 
Daskaityk iki galui ir jau paskui spręsk, kieno 
tiesa. Pamatysi, kad ir didžiausi mokslin
čiai, kurie' tiki tiktai į experimentą, į bandy
mą, kuriė viską atmeta, kas anapus bandymo, 
kas anapus logiškų proto išvadžiojimų, — kad 
ir .jie dažnai esti vienpusiški. Paklausykite.

-Kad būtų aišku pavyzdžiais privadžiosime. 
Paimkim bent vieną garsų universitetą, na, 
sakysime, kad ir Berlino universitetą. Paim
kime ne ištisai, bet du skyrių (fakultetus); teo
logiškąjį, kuriame mokinasi dvasiškiai, ir fi- 
ziko-matematiškąjį, kur mokinasi visoki fizi
kai, astronomai etc. Pirmame veik visi mo
kytojai profesoriai yra tikintieji, tykūs, ra
mūs, niekas apie juos nekalba, mažai kas in
teresuojasi jų “išradimais.” Užtai antrojo 
skyriaus profesoriai veik visi materialistai, ne
tikintieji, jie garsūs, jie laikomi bešališkiau- 
siais žmonėmis. Bet ar ištikrųjų taip yra?

Dvasiškiai savo mokiniams tvirtina, kad v- 
. ' ra viršgamtiška Esybė, tobula gera, galinga, 
4 teisinga. Jie tai tvirtina — tai faktas. Mes 

1 nebūsime diletantais, ir nebandysime priparo- 
į dinėti, ar jie tiesą tvirtina ar ne.

Tyrųjų mokslų mokslinčiai ir-gi tvirtina,

... IHteiškiM irgi lygiti taip-pat savo teorijų 
išveda. Jie sako, kad pas kiekvienų žmogų 
yra religijinis jausmas. Nors žmogus ir neti
kėtų į niekų, bet vis-gi jis turi religijinį jaus
mų, kurį perneša ant meno, mokslo, tautos, 
žmonijos. Religijinis jausmas atskiria žmogų 
nuo gyvulio. Kiekvienas sveikas ir normališ- 
kas žmogus kas valanda jaučia patraukimų prie 
ko tai augstesnio. Žmogus kiekvienoje vieto
je jaučia kų tai slaptingo, nors nevisuomet ir 
nevisi tų faktų konstatuoja. Patyrusieji 
žmonės sako, kad besimeldžiųs žmogus į kų tai 
augštesnį, apturi palengvinimų, susiraminimų. 
Vienu žodžiu be ilgų išvadžiojimų iš gamtos, iš 
žmogaus psichikos, iš įvairiausių daiktų ma
tyti keno tai nesuprantamas ant jų veikimas, 
keno tai padavadijimas. Dvasiškiai tų nežino
mų “kų tai,” kurio veikimas visur matomas 
Dievu vadina. Sulig dvasiškių, kad suprasti 
daugelį dvasinių reikalų, reikia, kad būtų 
Dievas. Jei nebūtų Jo, nebūtų ant žemės 
dvasios, nebūtų tų matomų ir stebėtiniausių 
žmogaus dvasios apsireiškimų. Juk žmogaus 
smegenįs ir apskritai visas kūnas fiziologiškai 
sutaisytas taip kaip ir gyvulių. Nebūtų Die
vo, nebūti} ir žmonių, būtų tik gyvuliai nors 
ir dinozaurų pavidale. Tai-gi Dievo pripaži
nimas išaiškina daug kų. Be Dievo daug kas 
nebūtų suprantama, nors patį Dievų-Dvasių 
dar niekas nematė, niekas nepasvėrė, niekas 
su Juomi nesikalbėjo. Ir dvasiškiai taip ly
giai, kaip ir tyrųjų mokslų mokslinčiai etero 
klausime visaip išsireiškia apie Dievų. Žydų 
dvasiškiai sako, kad Dievas yra vienokis, kri
kščionis sako, kad kitokis, 
taip sau Dievą persistato.
kiai, visi religijų skelbėjai
Dievas yra

rečiausias gazas, trapus kaip stiklas. Vienu 
žodžiu — eteras tai tokis daiktas, kurį sunku 
suprasti.

Dvasiškiai dar niekad nėra pasakę, kad 
tarpžvaigždinėse erdvėse nebūtų etero, jie nie
kad neužginčijo, kad nebūtų etero, neprotes 
tavo prieš etero teorijų, nesijuokė iš etero teo
rijos skelbėjų. Bet užtai tyrųjų mokslų moks
linčiai. materialistai, kalnus vartė ant dvasiš
kių, kam jie niekus tvirtina, kam jie pripa
žįsta viršgamtiškumą. tai yra burtus, seno
vės liekanas, prietarus. Dvasiškiai materia
listus laiko už autoritetus jų srityje, tiki jų iš
vadžiojimams. Bet užtai materialistar-dvasiš- 
kiams jų srityje nieko nepripažįsta. Jie net 
ir dvasios srityje skaito save autoritetais, tai 
yra, sako, kad jokios dvasios ar bent virš- 
gamtiškumo nėra Ot kame jų didelis šališ
kumas.

Tiesa, dvasiškiai viršgamtiškų Esybę negali 
priparodyti experimentališku būdu. Bet rei
kia gi žinoti, kad ir tyrųjų mokslų mokslin
čiai ir-gi experimentališku būdu negali prirody
ti, kad yra ten kur koks eteras. Tai-gi ir 
vieni ir kiti turi lygų pamatų, lygių tiesų. 
Kad yra eteras ir Dievo ezperimentališkai ne
galima priparodyti.

Fizikai sako, kad jei nebūtų tarpžvaigždi
nės erdvės pripildytos eteru, tai saulės ir 
žvaigždžių šviesa negalėtų žemę pasiekti, bes 
šviesa per niekų negali ateiti. Jei šviesa pa
siekia žemę, tai turi gi tenai kas nors būti. 
Ir tų tenykštį “kas nors” jie pavadina eteru. 
Taipgi eteras pripažintas tiktai dėlto, kad be 
jo negalima būtų išaiškinti daugeli gamtos ap
sireiškimų. Patį-gi eteru jokis mokslinčius 
nei nepasvėrė, nei. nepauostė, nei nematė. 
Užtai vieni mokslinčiai pripažįsta, kad eteras 
yra labai trapus, 
kitokiu. Bet ii< 
yra.

buddistai vėl ki- 
Vienok visi dvasiš- 

pripažįsta, kad

prirodinėjimu, ar 
apėjo tiktai tas, 

kad aiškiausiai parodyti, jog mokslinčiai ly
giai tokiais pat pamatais remiasi, kuomet jie 
tvirtina teisybę. Mokslinčiai tvirtina, kad 
be etero teorijos nebūtų suprantama daugelis 

gamtos apsireiškimų. Dvasiškiai gi tvirtina, 
kad be Dievo būtų visiškai nesuprantama dau
gelis žmogaus dvasios apsireiškimų. Vieni y- 
ra autoritetais fiziškuose dalykuose, kiti dva
riškuose, vieni daleidžia, kad yra fiziškasis 
eteras, antri — kad yra dvasiškasis Dievas. 
Ir mūsų supratimu abeji teisingi. Moksle ne
galima apseiti be etero, o dvasiškame žmogaus 
gyvenime be Dievo.

Mes čionai neužsiimame 
Dievas yra, ar ne. Mums

Dvasiškiai taip ir daro. Jų dalykai aiškin
ti apie Dievų, apie dvasiškus reikalus. Dar 
nebuvo niekur girdėta, kad nors vienas dva
siškis būtų įsilaužęs į tyrųjų mokslų sritį, pra
dėdamas tvirtinti, kad tyrieji mokslai neteisin
gi, melagingi. Dar daugiau — patįs dvasiš
kiai, bažnyčios, niekam neužgina tikėti į ete
rą ir ne tik kad neužgina, bet dar ir patys 
tiki į tai, kų tie mokslinčiai tvirtina.

TREVOGA!!!
— Šimtas perkūnų, bačkų, 

kalakutų... Šimt’s vėl. ..
— Ko čia dabar rėki, kaip 

ožys smaugiamas; ko išsižio
jai kaip “Keleivio” šėrininkas 
Kapsuką pamatęs?

— Kaip tai nerėksi, kaip ne
išsižiosi tokią nelaimę išgir- 
dęs. .. Tokią nelaimę!

j — Kas per nelaimė?
— Nelaimė užvisdidžiausia, 

. nelaimė užvis baisiausia, ne
laimė kruvinesnė už visas re
voliucijas, platesnė už visas 
geografijas, nelaimė stipresnė 
net ir už patį. .. patį lietuvišką 
socijalizmą

— Kas per baisumas? Kur? 
kam? kaip?. ..

— Kur? kam? kaip?. .. 
Kvaili, ar nematai, kad Mie- 

I helsoną išbraukė iš soči jai istų 
Sąjungos!...

— Kaip, kaip, kada, už 
ką?-. ..

— Ogį tie raudonieji kapsu- 
kiniai už neatsilvginimą Sąjun
gai prigulinčių mokesčių.

— Tai bjaurybės... kokie^ 
gudrūs, nors kartą pritvers iii 
mūsų kraujačiulpėjus, mūsų? 
kvailintojus už raudonosios 
skiauterės... tai bent bus juo
kų per visą pilvą.

— Kas čia per juokai, jei jauj 
net pačios ašaros per skriuos- 
tus rieda. Tokį kapitalistą 
Michelsoną, buržujų Grigaitį 
ir kitų storpilvių ar didžpini- 
gių, jų sėbrų litaniją, vis tik 
vienu plunksnos pabriežimu 
“čirkšt, čirkšt, čirkšt” ir 
išbraukia iš Sąjungos. Vien 
prisiminus tas nelaimes jau 
širdis verda kraujuose, protas 
kvaišta, dūšia iš nusiminimo 
į kulnis lenda.

Nėra čia ko taip labai de
juoti. — Kapsukiniai žino ką 
darą, juk tenai veikiama 
vardu pildomojo komiteto, o 
tai yra socijalistiškiausia įstai
ga visoje soči jai izmo šventvk- 

Į loję.
Gal jie ir gerai daro, ale 

kas bus su mūsų veikėjais, ku
rie socijalizmą garbino, o pi
nigus sau į kišenę krovės ir 
tuomi kapitalizmą 
kaip katins varlę, 
lė sūrį ?. ..

Bus tas, turės
rais socijalistais arba atsisakyt 
visiškai nuo socijalistų Sąjun
gos ir garbingu socijalisto var
du prisidengdami daugiau šu
nybių'negalės daryt.

— Jeigu taip, tai ir aš pri
sidedu prie kapsukinių, tegul 
viešpatauja laisve, lygybė ir 
teisybė taip, kaip ant žemės...

— O katras tiktai yra apga
vikas, žmonių mulkintojas ir 
išnaudotojas, tai tokį tuojaus 
iš Sąjungos “čirkšt, čirkšt” 
ir išbraukt.

— O kaip bus su mūsų idėjų 
platinimu su visu socijalizmą.

—Jeigu socijailzmas yra ge
ras dalykas ir teisinga idėja, 
tai jisai nereikalauja savo pla
tinimui murzinų dalykų ir ap
gavysčių. O jeigu jisai re
miasi ir palaikomas vien žmo
nių mulknimu, tvirkinimu ir 
apgavystėmis

I

Visiškai ką kitą matome pas daugelį tyrųjų 
mokslų mokslinčius, pas gamtininkus. Jie 
tiki į experimentališkai neprirodomą eterą, ne-' 
tik tiki, bet ir spjaudosi, kuomet kas nors 
prieš tai puse lūpų bando prasitarti. Jų tikė
jimas į eterą — tai šventas ir visiems būtinas 
dalykas. Bet tie patys mokslinčiai, kurie nė
ra jokiais autoritetais dvasios reikaluose, jie 
tenai svetimoje žinojimo srityje netik kad pa 
tvs netiki į taip-pat experimentališkai nepripa- 
rodomąjį Dievą, bet dar juokiasi iš kiekvieno, 
kuris bando į tai tikėti.

Rodos kiekvienam gali būti aišku, kaip ša
liškai tie mokslinčiai laikosi link dvasios daly
kų. Jų tvirtinimas, jų tikėjimas jiems yra 
šventa teisybė, o antrųjų tvirtinimas ir tikėji
mas juose šypsų iššaukia

Pasakysime dar daugiau. Tyrųjų mokslų 
mokslinčiai, ypač fizikai neturi tvirtų princi
pų. Jei jų principas netikėti į niekų, kų ekspe
rimentu negalima priparodyti, tai reikėtų ne
tikėti nei į eterą, nei į Dievų.. Jeigu gi tikė
ti, tai kodel-gi tikėti tik į sau reikalingąjį ete- 
rų, o į Dievų ne?

Taip šališkai,’ be principiai laikosi daug di
delių mokslinčių. Ką-gi jau kalbėti apie mū
siškius mokslinčius, kurie susirinkimuose ran
kų pakėlimu nubalsuoja, ar žmogaus vėlė po 
mirties numiršta, ar ne. Toki ant kiekvieno 
žingsnio tiki. Jei jie netikėtų, jie būtų be
pročiais. Jie tiki į radijų, tiki į visokius 
spindulius, į viskų tiki tiktai dėlto, kad jiems 
liepiama tikėti, nors tų daiktų jie nei nematė, 
nei nežino, nei apie juos nieko nenuvokia. Jie 
tiki dėlto, kad tiki į tai, o į kitų, kų netiki. 
Tikintieji gi tiki į Dievų, tiki ir į mokslų, bet 
jie juk tikinčiaosiais ir vadinasi

graužė, 
kaip pe-

būt tik-

M

X apgavystėmis — tai jis never
tas yra nei pypkės tabako, tai 
jis daugiau niekas kitas nėra 
kaip tik vien muilo burbulas 
ir durnai...

— Gudbai, ačiū, kad bent 
kiek manę nuraminai o taip ii 

o jau katik nebuvo be- 
i raudonoji naktaiza

i žvilgsniais tu-
sekmingiausia įvykinus. Mes
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kaip. Lietuvi, Dia, kuopa, “”liX ir mėlynoji



pasidarbuota lietuvaičių. Dau
giausia triūso padėjo žios j>4ee

MANCKESTEB, N. H.
Kalbėjo kun. J. Žilinskas.
Tautos Fondo 49 skyrius bu

vo parengęs prakalbas, kurios 
įvyko sausio 14 d. Kalbėto
jas buvo gerb. kun. J. Žilins
kas. Žmonių prisirinko ne 
mažas arelis. Pirmiausia 
kalbė; pie vargingą padėji
mą lietuvių, paskui priminė 
apie vargus pabėgėlių Rusijoj. 
Po tam buvo renkamos aukos, 
o po rinkimo aukų dar kalbėjo 
apie išgavimą laisvės Lietuvai.

Aukojo sekanti: 
ščiunas, 
Lipševiče, 
lenas, 
his, 
kas, 
kas, 
viče, 
kas,
P. Tvarijonas, VIa. Sengaila, 
R. ir O. Kandratai, V. Garmie
nė, Al. Masavičiukė, Pet. Ces- 
nakutė, P. Bernotas, Ig. 
Klemko, V. Brazauskas, A. 
Banulis, K. Savečė, Anupras 
Deninis, Ant. Narūnas, V. 
Šimkūnas, St. Antanaitis, S. 
Klukas, K. Kardelis; po $1.50 

Jadeikutė, U. Ukanaitė.
Kiti aukojo po mažiau.
Visos sumos surinkta $74.50
Išlaidos už svetainę $5.00.
Likusieji induota gerb. kal

bėtojui kun. J. Žilinskui $69.50.
Tautos Fondo rašt.,

Antanas Stangus.

J. Krik-
J. Maculeviče, P.
J. Vizinis. Pr. Zi-

Jul. Masaviče, J. Dic- 
K. imuntis, Jul. Slovins- 
J. Vaičunas, V. Olkavi- 
Aug. Tartilą Jac. Jana- 
Ant. Steckis, J. Žukaus- 
Mar. Kuleika. J. Gobis,

< Kas firtei Mrftią.knmųe&t.
n i Hamaku 1 ■■

“Dėlto, jog aš myliu,’\ akom- 
paniavo p. V. A. Greičius. Au
kų surinkta $115.96.

Aukavo sekanti po $5.00: 
kun. J. Halaburdą V. Barkau
skienė, V. Staupas; po $2.00: 
R. Žitkevičius, J. Vilimaą V. 
Amžijus, A. Ribinskas, J. Bu
kaitis; po $1.50: M. Bučienė; 
po $1.00 sekanti: A. Somulai- 
tis, B. Malinauskas, M. Bas
kas, B. Žukas, A. Jokubaus- 
kasK. Žilinskas, F. Jucauskis, 
P. Dagilaitis, A. Martuškas, 
P. Jaunikaitis, A. Vyšniaus
kas, A. Gebenas, J. Laukai
tis, J. Čeriauka, B. Mieliau- 
skienė, M. Caplas, J. Ženlai- 
lis, S. Pašaveckas, J. Žitke
vičius, 
pitaitis, M. Burijauskas, 
Debsis, 
Zenauskis, P. Nautatas, 
Tamošiūnas, J. Martišius, 
Zlatkauskas, K. Grinis, 
Šimonis, A. Tolnšiunas, 
Zvolskis, B. Vilimaitienė, 
Šūkis, A. Stukaitis, S. Du- 
bickas, A. Urbšaitis, A. Li- 
pinskas, K. Augštikalnis, K. 
Bartaučius, 
Mulevičius, A. Pečiukaitis, R. 
Čiutas, M. 
Lapinskas ir M. Šimonis. 
75c.: S. Janušis, K. Lapinskie
nė.
so

A. Muliolis, J. Zu-
V.
J.
B.
D.
J.
J.
J.

A. Žaliaduonis,

A. Grigalius, J.

Trainauskas, J.
Po

Smulkių aukų $36.96. Vi- 
labo $115.96.

M. J. g.

*

CLEVELAND, OHIO.

Vyčių šeiminiškas vakarėlis.

Sausio 27 d. L. Vyčių 25 kp. 
surengė linksmą šeiminišką 
varakėlį. Vakarėlyj dalyva
vo svetis Dr. J. J. Bielskis. 
Prieš vakarienę buvo įvairių 
■žeidimų. P. A. Z. Visminas 
ir J. D. Žitkevičius išpildė ke
letą muzikos šmotelių. P. Vis
minas ant piano, p. Žitkevi
čius ant smuikos. Jaunutė 
mergaitė p-lė Al. Baltrušai- 
čiutė maloniai pasakė “Į dar
bą iš “Vyčio.” Visiems susto
jus sudainuota tautos himnas. 
Vakarienės metu kalbėjo vie
tiniai vyčiai ir Dr. Bielskis, 
sakydamas, kad retai kur taip 
tenka atrasti tokį linksmą 
jaunimą kaip Cleveland’e. Po 
vakarienės dar linksmintasi.

PHILADELPHIA, PA.

S. L. R. K. A. 10 kp. buvo 
surengus balių praeituose me
tuose 20 d. spalio m, naudai 
nukentėjusių nuo karės. Iš 
viso turėjom gryno pelno $53. 
70.

Dabar mūsų kuopa nutarė 
ant metinio susirinkimo 21 d. 
sausio pasiųsti $20.00 į Tautos 
Fondą ižd. V. Vaišnorai ir tas 
išpildyta. Dabar yra kasoje 
pas J. Hodelį $68.97.

Prot rašt.
Jonas Gricius.

Prakalbos.

Sausio 28d. SLRKA. 50 kp. 
buvo vakaras su prakalbomis, 
dainomis ir perstatymais. 
Kalbėjo Dr. A. K. Rutkaus
kas. Jisai kalbėjo per du at
veju ir savo ilgoje kalboje gra
žiai nupiešė laisvamanių po
litiką ir kaip jie nori neteisin- 
gai vadovauti visuomenei. 

’ Skatino taip-gi rašytis prie S. 
L. R. K. A. C. L. T. C. su
lošė “Žmones” ir sudainavo 
keletą dainų kur viskas pavy
ko gerai.

Vyčių prakalbos.

Sausio 29 d. L. Vyčių 25 kp. 
surengė prakalbas gerb. Dr. J. 
J. Bielskiui. Vyčiai progra
mą išmargino su dainomis ir 
deklemaci jomis, 
solistė p-nia V. 
sudainavo solo
šiaušia” p. Visminiui akom- 
paniuojant ir p-lei Žitkeviciu- 
čiui pritariant ant smuikos. 
Toliaus Dr. Bielskis apie Lie
tuvos vargus. Po kalbos se
kė deklemacija “Kareivio at
sisveikinimas.” Dekliamavo p. 
J. Vilimas. L. Vyčių choras 
sudainavo Vyčių himną p-lė 
Br. Skripkauskaitė jausmingai 
padeklemavo “Oi Grįžčiau.” 
Solistė p-ni S. Greičienė savo 
puikiu balseliu sudainavo so 
lo “Vai varge, varge,” “Pa
mylėjau vakar” ir “Šių nak- 
tialį.” P. M. A. Ruseckas kal
bėjo ragindamas, kad rašytus 
prie vyčių ir tt Toliaus vėl 
p-nia Bukauskienė sudainavo 

‘ * P.
“Li-

CAMDEN, N. J.

automobiliaus neapmokė
jo-

Vas. 7 d. buvo atvažiavęs 
Bulota ir jo palydovės. Bulo
ta per savo prakalbas labai 
daug karšto kvapo išpūtė be
pasakodamas,kad jis buvęs du
rnos atstovas, paskui niekino 
katalikų veikėjus ir organiza
cijas.

Camdeniečiai tuoj suprato 
jo giesmę ir pradėjo skirstytis. 
Na-gi kalbėtojas dar labiau ū- 
sus papūtė žiūrėdamas į žmo
nes. Suprato, kad čia ma
žai ką pelnys. Tas tiesa, taip 
ir buvo. Netik pelno jam ne
buvo, bet dar ir už automo
bilių nesurinko užmokėti.

Ten buvęs.

Nei

ir

Pirmiausia 
Bukauskienė 
“Šešupė gar-

solo “Prie rūtelių daržo. 
Greičienė dar sudainavo 
kie sveika žemė Lietuva” ir

Pradžioj šių metų čion pra
dėjo lietuviai organizuoti Buil- 
ding and Loan Ass’n. Tas la
bai svarbu dėl lietuvių iš dau
gelio atžvilgių: dabar turės 
kur taupyti savo atliekamus 
nuo gyvenimo pinigus, ir ku
rie panorės nusipirkti sau na
mus, tiems bus daug paran
kiau gaut paskolą nuo savųjų 
ir saviesiems vėl grįš nauda iš 
to.

Trečias nemažiau svarbus 
dalykas tame, kad tie lietu
viai galės pasekmingiau apgy
venti tą dalį miesto, kur ran
dasi bažnyčia. Na ir iš biz
nio pusės žiūrint tas daug pri
sidės prie jo pagerinimo.

Vas. 6 d. buvo pirmas mo
kestis, ir tą vakarą viso su
mokėjo $791.00. Tai pirmai 
pradžiai geriaus jau nereikia; 
tik pirmyn! Sumanytojai to 
taip svarbaus dalyko.

Vijurkas.

PHILADELPHIA, PA.

Blaivininkų veikimas.

Sausio 28 d. buvo 48-os kuo
pos blaivininkų susirinkimas 
šv. Jurgio bažnytinėj salėj. 
Prieš pat atidarymą posėdžio, 
įėjo į salę tos parapijos klebo
nas, guod. kun. M. Šedvydis 
— ir, maloniai, stačiai draugiš
kai, davė gan gerų praktiškų 
patarimų kaip platinti blaivy
bę ir pasižadėjo pats būti nuo
latiniu skaitytoju ‘ ‘ Tautos 
Ryto.” Po tam tapo išrinkta 
valdyba: pirm. — M. Šipavi- 
čia (senas), vice-pirm. — U. 
Gegeckienė, prot. sekr. — J. 
Kalėda (senas), finansų sek
ret. — A. Lukašaičiutė, ižd. — 
J. Siravitienė. Po tam, tapo 
priimtas į vaikų skyrių naujas 
narys St. Vorgelis. Laike už
simokėjimo duoklių anei vie
nas neprotestavo prieš įsteigtą 
naują mokestį — 10 centų ant 
mėnesio, bet dar kuone visi 
užsimokėjo už keletą mėnesių 
iš kalno, o Uršulė Romanau- 
čiutė, R. Strančiutė ir M. Ši- 
pavičia užsimokėjo visi trys 
už visus metus po dolerį dvi
dešimts centų. Nutarta už
pirkti šv. mišias ant nedėlios 
4 d. vasario, po kurių blaivi- 

( ninkai sudėjo apžadus. To- . 
i liaus, nuspręsta pridaboti, kad 
‘ kiekvienas narys kuopos regu- 
leriškai gautų “Tautos Ry-Į 
K”

Po to nuspręsta sulyg pa-1 
(tarimo guod- klebono) sureng
ti prakalbėles — propagandiš- 
ką vakarėlį praplatinimui 
blaivybės, laike kurio taip-gi 
paplatinti “Tautos Rytą” ir 

j kitus katalikiškus laikraščius. 
Tą vakarėlį nutarta surengti 
25 d. vas. vakare, bažnytinėj 
salėj šv. Jurgio, žinią jei ne
atsiras kokių-nors kliūčių. Į 
susirinkimą, ne kaipo svečiai, 
užėjo K. Senulis, blaivininkas, 
narys 44-os kuopos ir Juzė Še- 
feltaitė, viena iš uoliausių pla
tintojų blaivybės.

Korespondentas.

Stef. Razmanskaitū, Jus. Jar 
šinskaitė ir Barb. Kiunišskaitė, 
nes jos mandagiai ir vikriai 
visiems tarnavo prie stalų. 
Prieš pradėsiant valgyti p. 
Lauraitis prakalbėjo į Vyčius 
išreikšdamas padėką už skait
lingą atsilankymą ir perstatė 
p. M. Mažaiką Šis aiškino 
apie jaunimo spietimąsi į or
ganizacijas ir darodinėjo, jog 
vienybėje gludi laimė. Užsi
baigus kalbai pasigirdo ant 
stalų skambėjimai šakučių ir 
lėkščių. Po užkandžių kalbė
jo moksleivis Pr. Juras. Jis 
aiškino avie jaunimo reikalus 
ir jo užduotis visuomenės dir
voje. Pasibaigus kalbai kuo
met jau visi buvo sotūs vėl 
traukėme į šokamąjį kambarį 
ir vėl tęsėsi programas. P-lė 
M. Vilkaitė ir P. Mureika sakė 
eiles. Abudu labai jautriai ir 
artistiškai padeklemavo. Po 
deklemacijų Vyčių choras su
dainavo “Karvelėli” ir Vyčių 
himną Užsibaigus progra- 
mui iki pat galui tęsėsi šokiai 
ir lietuviški žaidimai. Iš to 
Vyčių vakarėlio visi taip buvo 
patenkinti, jog negreit iš at
silankiusių atminties beišdils 
vakaro įspūdžiai. Tad geis
tina, kad atsikartotų tokie pa
silinksminimai Vyčių tarpe.

P. M. Vytis

ELIZABETH, N. Y.

Gerai vaidino.

Vasario 4 d. šv. Petro 
Povilo parapijos svetainėj
Lietuvos Vyčių 52 kuopa su
rengė teatrą — “Katriutės 
Gintarai.” Buvo dainų, mo
nologų ir “Dvi kūmutės” vai
dinta. Šį veikalą vaidino 
iš Vyčių 29 kp. artistės iš Netv
arko, N J. ir atliko gana gra
žiai ir publikai labai patiko. 
Žmonių buvo pilna svetainė.

M. L. Vytis.

CHICAGO, ILL.

(North Side)
Smagi pramoga.

Lietuvos Vyčių 5-tos kuopos 
choras turėjo surengęs šeimy
nišką vakarėlį, 3 d. vasario. 
Echhart Parko svetainėje prie 
Chicago avė ir Wable gatvių. 
Susirinko gana didelis būrelis 
jaunimo. Taipgi svečių atsi
lankė ir iš kitur. Puikus ir 
įvairus buvo vakaras.

Pirmiausia svečiams renkan
tis buvo žaidžiama lietuviški 
žaidimai ir šokiau Tolesniai 
prasidėjo programas. Vyčių 
pirmininkas, choro ir vakaro 
vedėjas p. B. Lauraitis pa
kvietė dainininkus ir choras 
sudainavo “Kur bėga Šešupė” 
ir “Lietuviais esame mes gi
mę.” Po to panelė O. Ančiu- 
kaičiutė padeklemavo eiles la
bai įspūdingai. Tolesniai va
karo vedėjas kvietė visus va
karieniauti. Griežiant orkes
trai, nuėjo visi į valgomąją. 
Čia stalai bčsą išpuošti, ap
krauti įvairiais valgiais. Tas

CHICAGO, ILL.

Turi berną.

L. V. 4 kuop laikė susirin
kimą 1 d. vasario. Aptarus 
bėgančius reikalus prisiminta 
Vyčių Kalėdinis Fondas. Vi
si nariai vienbalsiai tam pri
tarė ir paskyrė iš kuopos iž
do $5.00 dol. Kadangi ta su
ma pasirodė permaža, tai na
riai nutarė suaukoti kita tiek. 
Ir padarė $10.00.

Prie šios kuopos yra susi- 
tvėręs Muzikantų Benas, ku
ris gana gražiai griežia ir turi 
nemažą skaičių narių. Mūsų 
Benas reikale galės patarnau
ti ir kitoms kuopoms. t_______ . __________

Kp. Raštininkė. Rūdija jog čia nemažai buvo

HOMESTEAD, PA.

L. Vyčių susirinkimas.

Vyčiai turėjo metinį susi
rinkimą sausio 31 d. Prisira
šė keletas naujų narių. Buvo 
išduotas metinis raportas ir iš
rinkta nauja valdyba. Sek
retoriaus ir kasieriaus knygos 
nesutiko, tai išrinkti sekanti 
peržiūrėti knygas: — Plės O. 
Akucevičiutė, V. Kasulioniu- 
tė, O. Pikučiutė ir p. J. Greb- 
liunas,

Naujon valdybon papuolė: 
pirm. — J. Svetkauskas, rašt. 
p-lė O. Visockiutė, fin. rašt. 
— p-lė E. Blažavičįutė, į ka- 
sierius — P. Medonis, kasos 
globėjai — p-lė T. Matukoniu- 
tė ir p. P. Svetkauskas, į mar
šalkas — p. M. Svetkauskas ir 
p. A. Butkus.

Kalbėta, kad surengus va
sarą pikninką ant Homestead 
Park ir dabar paimt parką, nes 
vėliaus sunku gaut tinkamoj 
dienoj. Išrinkta p. V. Krauž- 
lys paimt parką ir paskirt die
ną

Nutarta turėti vakarą prieš 
užgavėnias.

Toliaus inešta apie choro 
darbavimasi. Buvo priminta, 
jog nesidarbuoja, kaip galėtų 
darbuotis, p. P. Medonis aiš
kino tą dalyką Jis pakarto
jo choro pereitus pasižadėji
mus ir kaip choras tuos prisi- 
žadėjimus pildė. Mus gerb. 
kun. S. Čepananis paaiškino, 
jog reikia geros valios ir noro 
iš visų pusių, idant būtų pa
sisekimas. Iš tikro pas mus 
sunku padaryt labai geras cho
ras, nes ne visi Vyčiai vienaip 
dirbą kaip vieni ant naktų 
kiti ant dienų.

Paskiausia sumanytą buvo 
kad po kiekvieno^ teatro būtų 
padaryta šeimyniškas vakaras 
lošikams ir chorui ir abelnai 
viisems Vyčiams. Iškaščiai to 
vakaro bus paimti iš pelno su
rengto vakaro. Panašus va
karas nutarta padaryti po ši
tam ateinančiam teatrui, šei
mynišką vakarą nusprendė tu
rėti vasario 21 tai yra Užgavė
nių vakarą ir išrinko p. P. Me- 
donį ir p-lę O. Pikučiutę suren
gimui to vakaro.

Vytis.
✓

VORCKSTER, MASS.
Blaivininkų pramoga.

Nedėlioję vasario 4, Blaivi
ninkai apvaikščiojo savo meti
nę šventę Grabnyčias, kurios 
pripuolė- vasario 2 d.

Vakare buvo parengtas ge
ras programas Blaivininkų 25 
kuopos, 
buvo išpildytas: 
kun. J. J. Jakaitis 
bę ir kvietė visus 
prie Blaivininkų 
mo. 2 Deklemavo 
tukaičlutė “Varu

Dainavo p. fitepenkas “Siuntė 
mano motinėlė” ir “Verda bo
ba kukulius.” Žmonės buvo 
labai užganėdinti norėjo, kad 
ir dar atkartotų. 4. Dainavo 
p. Rusečkas, 5. Deklemavo p- 
lė Stočkiutė “Nėra Meilės,” 
maža mergaitė, bet labai ge
rai padeklemavo. 6. Prakal
bą p-lė Ona Oiginskaitė, kal
bėjo apie girtuoklius ir jų ap
siėjimus. 7. Dainavo p. P. 
Skrickis “Sveiki Broliai Blai
vininkai” ir “Ant marių kran
telio,” labai gerai nusisekė. 
8. Deklemavo Al. Mačiuliutė 
“Paklausykit patarimo.” 9. 
Deklemavo p-lė Ciplikaitė. 10. 
Dainavo p-lės E. Šalteniutė ir 
E. Baltrušiutė “Paskutinė va
saros roželė” ir “Onyte.” Pu
blika labai užganėdinta tomis 
dainelėmis. 11. Deklemavo p- 
lė Ona Širvinskiutė “Sugriau
ta viltis.” 12. “Girtuoklio 
duktė,” p-lė Stočkiutė nuda
vė girtuokilo dukterį. 13. 
Prakalba p. V. Vilkausko. 14. 
Deklemavo p-lė U. Baubliaus- 
kaitė. 15. Dainavo p. J. Či- 
žauskas, šv. Kazimiero parapi
jos vargonininkas ‘ ‘ Tykiai 
tykiai Nemunėlis teka” ir 
“Laivyne.” Taip gerai dai
navo, kad turėjo atkartoti an
trą kartą ir publika labai ra
miai užsilaikė. 16. Deklema
vo p. J. Grigaitis. 17 Blaivi
ninkų himną dainavo blaivi
ninkai.

Žmoinų buvo pilna salė Pri
sirašė 22 nauji nariai.

Blaiv. Karaap.

ATHOL, MASS.
Keletas metų atgal susitvė- 
Atholvje lietuvių piliečiųrė

kliubas, lengvesniam pilietiš
kų-teisių išgavimui ir kitiems 
reikalams. Geras tikslas, ge
ras sumanymas; reikia tiktai 
pasidžiaugti. Bet prisirašė

keli lstefnmUKi ir ptadljbjiliu ap*Sto>K 
laisvamanišką dvasią taaiaH- ----
kams pūsti. Nutarė 10 dole
rių pasukat nukentėjusiems, 
bet vietoj pasiųsti į Tautos laikraščius, kokius tik nori- 
Fondą, pasiuntė laisvamanių 
fondui Sumanė kooperacijos 
draugiją tverti ir vietoj moky
tą kokį vyrą pakviesti, kad 
pakalbėtų ir paaiškintų apie 
tos draugijos reikalus, pakvie
tė laisvamanį ir tamsuolį S. 
Vitaitį. Pirmiaus būdavo daug 
narių balsuodavo prieš saliūnų 
atidarymą dabar šiais metais 
jau dvi bački alaus išgėrė ir 
bonką degtinės ir vienas lais
vamanis patarė savo drau. 
gams, kad neužmirštų keno a- 
lų gėrė, bet atlygintų už tai, 
tai yra balsuotų už saliūnus. 
O jis ar veltui taip užstoja už 
saliūnus !

Prakalbas kliubas nutarė su
rengti vasario 4 dienoj. Du 
kliubo nariu per fėrus, sureng
tus T. F. naudai, klausė vie
tinio klebono, ar pavelys po- 
bažnytinėje salėje prakalbas 
laikyti. Klebonas užgėdino 
juos, kad patįs būdami kata
likais, kviečia ant prakalbų 
laisvamanį, o tokiems čia vie
tos nėra. Prie to-gi yra Auš
ros Vartų Dr-jos nutarta, kad 
neduoti svetainės bedieviams 
ir laisvamaniams kalbėtojams. 
Nežinoma tiktai kokiu būdu iš
gavo leidimą ir paskyrė laiką, 
kuomet viršutinėje salėje esti 
mišparai. Per langą žiūriu, 
o čia tik eina socijalistai, lai
svamaniai su savo jenerolu ir 
tt. Manau sau, kas čia! ste
buklai! Nejaugi Atholio lais
vamaniai atsivertė ir eina baž
nyčion ant mišparų; bet dar 
buvo peranksti ir katalikų ne
buvo matyties. Klausiu pra
eivių, kas čia yra! O gi 
kliubo prakalbos! Neužilgo 
pradėjo eiti katalikai ant miš
parų. Einu ir aš. Tik gir-

te...” Pagalvojau sau tikrai: 
laisvamaniškai! Kadangi Die
vas savo prisakymais ir Baž
nyčia draudžia prigulėti prie 
blogų draugijų ir skaityti blo
gas laikraščius, tai logiškas 
išvedimas: ne klausikite Dievo 
ir Bažnyčios, ką norite, tą da
rykite ir tt. Susirinko tiktai 
keletą desėtkų laisvamanių ir 
keli katalikai. Tuo tarpu vir
šuje suskambėjo varpelis ir 
prasidėjo mišparai. Kalbėto
jas norėjo tęsti prakalbą, bet 
pirmininkui pareikalavus, su
stojo. Katalikai, kurie bu
vo, išėjo ant mišparų, o at
siskyrėliai pasiliko. Nejauku 
buvo jiems tenai žemai.

Kukutis.

GRAND RAPIDS, MICH.

Krinka girtybės debesiai!

Čionai gyvuoja mažutė PI. 
Blaiv. 10 kp. Joje yra vos 
tik mažas skaičius narių. Da
bar jau pas mus randas viltis, 
kad gyvuos geriau, nes atvy
ko pas mus svetis p. V. Jusas 
ir apsigyveno šioje apielinkėje. 
Jisai yra karštas blaivininkas 
ir mokantis gerai nurodyti 
svaigalų blėdį. Čionai laike 
metinio mitingo jisai prisidėjo 
prie mūsų kuopos ir laike rin
kimų tapo išrinktas raštininku. 
Sausio 21 d. buvo laikytos pra- x 
kalbos pobažnytinėj svetainėj. 
Kalbėjo p. Jusas savo kalbo
je aiškiai nurodė kaip žmoni
ja žūsta girtybėje. Svaigalus 
mėgstantiems jo kalba nepati
ko, bet daugelis buvo užganė
dinti ir net desetkas prisirašė 

, prie blaivybės.
Blaivininkas.

Kooperacijos Bendrovės {statai.
Skyrius I.

1. Vardas šios organizacijos bus.....................
...........................Kooperacijos Bendrovė.

2. Vieta arba vietos dėl vedimo biznio bus
pagal nutarimo. Visos knygos, bondsai, ga
rantijos ir dokumentai, išskiriant tuos, kurie 
būtų reikalingi dėl vedimo biznio kitur, turės 
būti laikomi centraliniame ofise...............................

visuotinojo 
viršminėtą

punkte šio

/

Z

» -
/

A

. Kalbėjo

4

Skyrius II.
Šios Bendrovės tikslas yra: pirkti ir par

duoti tinkamas prekes (tavorą) pagal koopera
cijos pieną

Skyrius III.
1. Norintis tapti šios Bendrovės nariu tu

ri būti rekomenduotas bent vieno Bendrovės 
nario, turi būti patvirtintas Kooperatoriij Ta
rybos, (Board of Directors) turi užsimokėti 50 
centri įstojimo mokesnio ir pasižadėti imti nors 
vieną šėrą ir pildyti šios Bendrovės įstatus. 
Ant nario aplikacijos turi būti pažymėta jo 
vardas užsiėmimas, ir adresas. Narys, ku
ris naują narį rekomenduoja, turi ant šios 
aplikacijos pasirašyti jr priduoti sekre- Į 
toriui kartu su įstojio mokesniu. Sek
retorius tą aplikaciją įrašys į tam tikrą knygą. 
Jeigu nario aplikacija bus Kooperatorių Tary
bos užtvirtinta, ypata skaitysis nariu, kada 
įmokės nemažiau, kaip vieną dolerį, kaipo 
dalį mokesnio už savo pasižadėtus šėrus.

2. Kandidatai į narius, kurie bus Koope
ratorių Tarybos atmesti galės paduoti per na
rį savo protestą į visuotinąjį Bendrovės susi
rinkimą. Atmestam kandidatui įstojimo mo
kestis turi būti sugražintas.

3. Centraliniame ofise bus laikomas sąra
šas narių vardų, jų užsiėmimų ir adresų. Nei 
vienas nebus pripažintas nariu, kurio vardas 
nebus įrašytas šiame sąraše. Vardai tų, ku
rie nustos pagal įstatų buvę nariais bus iš
braukti iš viršminėto sąrašo.

Skyrius IV.
1. Šios bendrovės kapitalas susidės iš šėrų, 

kiekvienos dešimties dolerių vertės. Kiekvie
nas narys gali pirkti ir turėti nedaugiau kaip 
dvidešimtį šėrų (t.y. už $200.00.) Kapitalas 
bus sunaudotas pirkimui tavoro ir intaisymų 
pagal nurodymo Kooperatorių Tarybos. Ko
operatorių Taryba gali sunaudoti kapitalą vien 
tik tiems tikslams kurie nebus priešingi šios 
organizacijos įstatams.

2. Kada bus Bendrovės iškaščiai apmokėti, 
iš likusio gryno pelno nemažiau kaip dešimta 
dalis bus skirta į geležinį kapitalą Ta de
šimta dalis bus skiriama kas met, pakol nesi- 
ras geležiniame kapitale suma pinigų, kuri bus 
30 nuoš. viso Bendrovės kapitalo.

3. Procentas bus mokamas ant pinigų, su
mokėtų už šėn» po 5 nuoš. į metus. Šiąpro-

operatorių Taryba su pritarimu 
susirinkimo turi teisę sumažinti 
nuošimtį.

4. Atėmus sumas minėtas 2 ir 3 
skyriaus ir atidėjus 10 nuošimtį pelno už su
vartojimą intaisymų likusis gTynas pelnas bus 
padalytas proporcijonališkai pagal išpirkto 
tavoro. Ne nariai gaus pusę tiek dividendo, 
kiek nariai.

5. įstojimo mokestis eis į geležinį kapitalą
6. Procentas ant išmokėtų šėrų prasidės 

nuo pirmos dienos kiekvieno mėnesio.
7. Norintieji atsiimti savo šėrus turi apie 

tai pranešti Kooperatorių Tarybai bent 1 mene
sį prieš bertaininį Bendrovės susirinkimą

8. Pelnas ant išpirkto tavoro ir procentas 
nuo šėrų gali pasilikti bendrovėje ir kada taip 
paliekama suma pinigų išaugs iki vieno šėro 
vertės procentas bus mokamas pagal nurody
mo 6 punkte šio skyriaus, jeigu ši suma kartu 
su pirmiau įmokėtais pinigais nebus daugiau 
vertės kaip 20 šėrų ($200.00).

9. Jeigu Kooperatorių Taryba atrastų, kad 
turi daugiau pinigų kasoje, negu gali tinka
mai vartoti paprastame biznyje, Taryba gali, 
su pritarimu bertaininio susirinkimo indėti da
lį tų pinigų ten kur jie geriausį nuošimtį Ben
drovei atneštų.

Įkyrius V.

1. Šios Bendrovės valdyba susidės iš pir
mininko, sekretoriaus, kasininko ir dešimties 
kitų ypatų, kurie, išskiriant sekretorių, su
darys Kooperatorių Tarybą.

2. Sekretorius, kasininkas ir vienuolika 
Kooperatorių Tarybos narių bus išrinkti kas 
metai slaptu balsavimu Bendrovės metiniame 
susirinkime. Jie bus renkami vieniems me
tams. Jeigu neatsirastų kokia svarbi kliūtis, 
tai paprastai nors pusė Kooperatorių Tarybos 
turi pasilikti-ateinantiems metams. Pirminin- 
ką išrenka Kooperatorių Tarybos nariai iš sa
vo tarpo.

3. Kandidatai į Kooperatorių Tarybos na
rius arba kitas vietas bus paskirti bertaininiam 
susirinkime prieš pat metinį susirinkimą. Jei
gu neužtektinai būtų kandidatų, paskirtų ber- 
taininiame susirinkime, tai metinis susirinki
mas gali juos išrinkti.

4. Peržiūrėtojai knygų (Revizijos Komisi
ja) bus renkami kas metą slapta balsavimu.

5. Narys, neišbuvęs šėrininku šešis mėne
sius negali būti kandidatą į Kooperatorių Ta
rybą Narys negali būti kandidatu į pirmi
ninkus, kuris nėra išbuvęs šėrininku 12 mė
nesių, arba kuris turi šioje Bendrovėje kokią 
kitą tarnystę, iš kurios jis gauna kokį, nors 
pinigišką atlygnimą, arba jei jis veda tokį 
pat biznį, kaip Bendrovė, arba jei bent koks 
giminaitis turi apmokamą darbą prie Bendro
vės. Kandidatas į pirmininkus turi būti išbu-

3. centas bus mokamas metams pasibaigus. Ko- vęs nors metus nariu Kooperatorių Taryta*.
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Adatinės darbininkai
Paieškojimai

koncertą- teatrą, SUAREŠTUOKITE ŠITUOS 
VAGIS. '

Vietines žinios.

Cukernes darbininkai ren 
giasi streikuoti.

ADATINĖJE STREIKAS.

Jamaica Plaine yra medi- 
kalių instrumentų dirbtuvė, 
kurią vadina “Adatine.” Mes 
kiek laiko buvom rašę, kad 
išsikeitus bosams, išsikeitė ir 
visa tvarka ir iškrypo iš vė
žių. Mažinimas mažų kainų 
nuo “piece work” ir dideli 
reikalavimai gero atlikimo —; 
buvo naujų bosų specialybė. 
Venok darbininkams tai neti
ko. Jie matė nuo senai dide
lį jų išnaudojimą, bet kentė. 
Bet kuomet dar naujieji bosai 
pasirodė blogesni ir dar pra
dėjo šūkauti, tai ant syk ki
lo kerštas ir darbininkai nuta
rė streikuot.

Pirm to, kelios savaitės at
gal, darbininkai buvo pasikėsi
nę streikuoti ir padavė savo į 
reikalavimus, kuriuos kompa-' 
nija apsiėmė išpildyti. Buvo 
reikalaujama pastovių kainų 
ir kad būtų galima dirbant nuo 
štukių dirbti kiek tik galima. 
Pirma ir nuo stukių dirbant 
nebuvo galima daugiau į va
landą padaryti, kaip 33jc., 
nes padarius viršaus tuojau 
numušdavo kainas. Žodžiu, 
sakant, kad vėlesniuoju laiku 
nebuvo leidžiama darbinin
kams daugiau uždirbti, kaip 
18į dol. į savaitę.

Toki įvairūs aprubežiavi- 
mai, dar dažni paleidimai iš 
darbo, tai kad nėra medegos 
dirbti ir t. p. privertė darbi
ninkus išeiti streikam

Vasario 9 dn. 1917 metų a- 
datinės darbininkai vėla parei
kalavo, kad jų seniau paduo
ti reikalavimai būtų išpildyti. 
Nesusitaikius visi it vienas(iš- 
skyrus bosų, inspektorių, kler
kų ir tool makerių) išėjo strei
kam. Reikalavimai grynai dėl 
duonos.

Tai-gi pranešame kartu mū
sų broliams lietuviams, kad jie 
neitų dirbti į šią šapą, nes jo
je streikas ir kad mes kovoja
me už savo būrio pagerinimą, 
tiktai.

Visi žino, kad darbininkai 
yra skriaudžiami darbdavių, 
kad jų gyvenimas yra vargin
gas ir kad streikai arba susi
rėmimai daugumoj vietų neiš
vengiami, bet turime žinoti, 
kad prie jų neprisirengus ne
galime išlaimėti.

Streikas arba kova už duo
nos kąsnį gali būti išlaimėta, 
jeigu prie to prisirengsime-su- 
siorganizuosime ir jeigu laike 
tos kovos turėsime priekyje iš- 

; mintingus vadovus.

Tame susirinkime vienas iš 
darbininkų paklausė organiza
toriaus, prie kokios unijos bū
tų geriausia prisidėti: ar prie 
American Federation of Labor 
ar kitos kokios?

Tai šis vietoj gero ir išmin
tingo atsakymo, pradėjo šmei
žti A. F. of Labor vedėjus, net 
ir jos prezidentą Samuel Gom- 

’ persJą; pavadindamas juos iš- 
! naudotojais ir kitokius žodžius 
Į drabstė, o vien tik gyrė savo 
uniją, kurios niekas veik neži
no.

Streikieriai.

DARBININKŲ JUDĖJIMAS.
i

Sugar Refining kompanijos 
darbininkai rengiasi prie strei
ko. Vasario 11 d. Lietuvų 
Salėje buvo susirinkimas cu- 
kemės darbininkų.

Kadangi tos pačios kompa
nijos darbininkai streikuoja 
Brooklyn’e ir Philadelphijoj, 
tai norima išvesti ir So. Bos
tono, rekalaujant pakėlimo 
algų, sutrumpinimo darbo va
landų ir pripažinimo unijos.

Vedėju susirinkimo ir ge- 
neralšku iš lietuvių kalbėto
ju buvo p. Dusevičia, kitas — 
kalbėjo žydelis iš Brook
lyn’o, N. Y. kokios ten Prog- 
syviškos Neprigulmingos uni
jos organizatorius.

Pirmasis kalbėjo vietinis 
svetimtautis anglų kalboje.

Antras p. Dusevičia lietuvių 
kalboje.

Trečias iš Brooklyn’o virš- 
paminėtos unijos organizato
rius.

Kalbėjo gana plačiai ir taip 
gudriai, privedžiodamas: kaip 
darbininkai išnaudojami, 
skriaudžiami ir tt.

Ragino visus organizuotis ir 
tuojaus paskelbti streiką.

Gaiįa tik, kad nepasakė 
kokį’ vargą, tur panešti darbi
ninkai .laike ^rjaika*.yBfttingai 
ttn kur iššaukiami ant greitą
ją

Neužmirškite, IuhFjau 1917 metai "ilLBna
Nusipirkite “Lietuvių Darbininkų Kalendorių” 2Sc.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbrti ir littavisskai. 1 

Ofiso valandos:
Ryt ii* iki 9 vai.

; Po piety 1 iki 3 
vakarai* 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

BUK PARDAVĖJU.
Mes išmokysim jumis p 

tta ir anglų kalbą. Jūs d 
mi iapoj, būdami savo namuose 
galėsit išmokti pardavėju ir uždir
bti $30.00 į savaitę. Prisiųskit 
štampą gausit paaiškinimą kaip 
galima išmokti (199)

Montello Corres. School, 
MONTELLO, MASS.

NUSISEKUSI PRAMOGA
Vasario 4 d. vietos Vyčių 

17 kp. buvo surengus puikią 
pramogą 
pobažnytinėj lietuvių salėj.

Pirmiausia buvo sulošta: 
“Už tėvynę” (L. Šilelio). Lo
šimas išėjo gerai. Lošime 
dalyvavo šios ypatos: 0. Sta- 
niuliutė, A. Muraška ir J. Ker
šis. Tolesniai turiu pasakyti, 
kad scena-kariška regykla, — ' 
labai puikiai buvo prirengta, ; 
taip rodos ir matai visą karės 
baisenybę. Tą visą karišką re
gyklą surengė p. Pr. Strakaus
kas. Taip-pat buvo rengia
ma veikalėlis “Tėtė pakliuvo,’ 
bet iš priežasties vienos artis
tės, kuri neatėjo, pasiliko tas 
garsintas veikalas neatliktas. 
Tai čia kaltė ne rengėjų, bet 
minėtos artistės.

Be veikalų buvo ir puikių 
deklamacijų, o taip-gi solių. 
Pirmiausia padainavo solo p- 
lė J. Kriviutė, pritariant pia
nu p-lei A. Juknevičiūtei. Abi 
iš Lawrence, Mass. Antra dai
navo p-lė O. Liutkevičiutė. 
Taip-gi dainavo J. Varaitis, 
pritariant pianu p. M. Karbau
skui. Visos dainos nusisekė 
gerai. _

Taip-gi bažnytinis choras, 
vadovaujant p. M. Karbaus
kui pusėtinai sudainavo šias 
daineles: “Loja šunys ant kie
mo,” “Suktinį,” “Lietuva tė
vynė mūsų” ir “Garnys.”

Publikos buvo pilna salė,, 
tiek, kad retai kada esti. Gal 
dėl to, kad pelnas vakaro bu
vo skiriamas Tautos Fondui. 
Vyčiai šiemet turės surinkę 
dėl karės nukentėjusių $118.00, 
tai yra kalėdiniam fondui. 
Tarp kitko reikia pasakyti a- 
čiū vakaro vedėjui p. J. E. Ka
rosui, kuris labai puikiai savo 
dalyką atliko. O dar turiu- 
paminėti, jog buvo drilius — 
“Sniego Sparnai.” P. Pr. 
Strakauskas ir p-lė O. Prata- 
šiutė sumanė ir parengė šešias 
merginas ir gerai pavyko.

Pasibaigus programui, buvo 
žaidimų. Jaunimas dar pa
žaidė keletą žaislų ir visi iki 
valios pasilinksminę ramiai 
skirstėsi namo.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofia* Jdpa*« 6«d* vtaaUaa Msm
1-1 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Aktais*.

419 Boylstoi St., Bestu, Mass.

lELLISMcCLEARYCOJ
j | Prirengtam pilnai $150.00 į , 
J Į laidotuves už ;
į [Užtikrinan- šaus mokės- į j
|[ti gvaranti-CO 50 Jokių vir- | 

a arba vi- 1 gių nėra. H 
O sai nemokėkite. H

Tel. Back Bay 6722 h

<>1666 Washington St. Boston. O

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

(206)

NAUDOKITĖS RPOGA
Brangūs forničiai, pianas, gra- 

mafonas ir visi kambariams ra
kandai, bet parsiduoda labai pi
giai. Galima nupirkt apie $300 
pigiau negu štore, vartoti tik ke
li mėnesiai. Pristato dykai į 
Laurencą, Worcester arba j tas a- 
pielinkes. Atsišaukit tuojaus pa
dėdami sekantį adresą: (199)

J. S.
P. 0. Box 15, Montello, Mass.

LIETUVIS KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokius drabužiu 

pagal naujausią madą, vyrišku 
ir moteriškus. Darbą atlieka 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVI8IU8,

105 So. Meade Str.,
(Arti lietuvių bažnyčios) 

Wilkes-Barre, Pa.

Paieškau Ignaco Zingerio, 
kuris apsivogęs išbėgo iš Chi
cagos ketvirtą dieną sausio, 
1917 m. Šitas jaunas vyras 
dirbo pas mane Bankoje per 
septynius mėnesius ir kada aš 
apsirgau ir išvažiavau į ligon- 
butį ant operacijos, tuomet 
jisai, į trečią dieną po mano 
apsirgimo, pasiėmęs keletą 
šimtų dolerių nakčia apleido 
Chicagą sykiu su savo žmona.

Jis yra ženotas su Petronė
le Mačiulevičiute, kuri paei
na iš Jurbarko miestelio, Kau
no gub. Jau yra serganti (nė
ščia) kokie 7 mėnesiai. Jisai 
pats kalba iš lengvo, lėtai, ei
na galvą palenkęs, turi gel
tonus plaukus ir žymę ant virš 
kairiosios akies; jisai yra 22 
metų senumo, 5 pėdų ir 8 co
lių aukščio.

Paeina iš Macejunų sodos. 
Švečenių pavieno, Vilniaus 
gub. ir vadinas po tėvu Igna
cas Zinkevičius. Kas tą vagį 
kur pamatysite ar susitiksite, 
tuojau areštuokite ir duokite 
man žinią kuoveikiausia, o ap
turėsite $100.00 dolerių dova
nų.

Praneškite šiuo antrašu: 
Joscph J. Elias,

4600. So. Wood St.,

Chicago, UI.
(202)

Specijališkas
pranešimas.

811-812 01d South Building 
Boston, Mass.

Tel. Main 2483 E. Bo»U>» 79s-W
George H. Shields

Advokatas

Lietuviska-Polska 
.VAISTINYČIA 

197 Bra*dway, S. Bostoi, Mass. 
Ttlefonas'S. Botton'.l 194-tu 

Daktarai diena-ir naktį.

Akių Specijalittag.

Pririnka akiniut.

H. S. Stone, Ofih. D. 
3H A Broadway. So. Boskm.

2 Metinis Balius 
ir vakariene.
dėl tūkstančio žmonių.

Rengia So. Bostono Lietuvių 
Kooperatyviška Draugovė 

Ketverge, 15 Vasario-Feb., 1917 
Prasidės nuo 7 :00 vakare.

Panašios unijos, kurią ats
tovavo Brooklyn’o organizato
rius niekur nepasirodė su sa
vo nuveiktais darbais ir be
veik niekur neišlaimėjo strei
kų tos unijos organizatoriai.

Tokie karštuoliai išveda ant 
streikų, sukiršina darbinin
kus, taip, kad vienas kitas 
darbininkas turi net ir galvą 
padėti ir streikas lieka pralai
mėtas.

Mes žinome, kodėl jie sten
gėsi šmeižti A. F. of Labor or
ganizaciją, nes ten tokiems 
karštuoliams neduodama va
dovauti.

American Federation of La- 
bor yra viena iš didžiausių or
ganizacijų, prie kurios pri
klauso 100 suvirš didžiųjų uni
jų. Jijė narių priskaito apie 
du milijonu.

Kur tik vadovavo A. F. of 
L., veik visi streikai buvo iš- 
laimėti ir kompanijos grei
čiaus sutinka tą uniją pripa
žinti, nes žino, kad ten stovi 
minia, kad tai yra — tvirtovė 
organizuotų darbininkų.

Mums cukemės darbinin
kams nėra kito išėjimo, kaip 
tiktai susiorganizuoti gerai ir 
pastatyti savo reikalavimus 
kompanijai, jeigu nesutinka 
geruoju išpildyti mūsų reika
lavimų, paskelbti streiką ir 
tuojaus kreipties prie A. F. of 
L. kurios šaka yra Bostone.

Būtų daug geriau, jeigu 
visus mūsų reikalavimus kom
panija išpildytų dar nepaskel
bus streiko, nes toji kova y- 
ra sunkesnė darbininkams, ne
gu kompanijoms.

Kompanijos turi didžius 
nuostolius, bet dauguma dar
bininkų išeina ant streiko, ne
turėdami susitaupę nei vieno 
cento.

Panedėlio vakare, vasario 
12 d. bus generališkas susirin
kimas. Tame susirnkime tu
rėsime padaryti galutiną nus
prendimą.

Todėl, jeigu norime išlaimė- 
ti sau geresnį duonos kąsnį, 
susiorganizuokime gerai, prisi
dėkime prie American Federa
tion of Labor. Eikime ir dė
kimės ten, kur galime šį-tą 
laimėti.

Report. I

SMULKMENOS.
Daržovės yra geru maistu 

ir įvairios daržovės tekia rei
kalingų kūnui daiktų.

Kopūstai turi fosforo, kurs 
kraujui reikalingas.

Graiką filosofai sakydavo, 
jog burokai pasūdyti ir užpilti 
aliejumi akstiną protavimą. E- 
gipto faraonai pyramidų staty
tojus maitindavo ridikais.

Bulvės yra geros dėl plau
kų. Sako, jog airiai turi ge
rus plaukus dėlto, kad daug 
bulvių valgo.

Lietuvių Salėj
Kampas E ir Silver gatvių 

S o. Boston, Mass. 
Gerbiamoji Visuomenė!

Rodos jau nereikia nė aiškinti 
Kooperacijos Baliaus ir Vakarie
nės puikumo, nes praeitas Meti
nis Balius parodė, kad Kooperaci
ja moka parengt puikiausius ir 
linksmiausius Balius. Šis Balius 
bus vienas ft puikiausių. Už tą 
patį tikietą bus galima šokt ir 
valgyt kiek tik kas norės, nes ant 
vakarienės bus visokių valgių ir 
gėrimų už dyką.

Kurie nemyli šokt, tiems bus 
surengta speeijališkam kambary
je prakalbėlės ir pasikalbėjimai, 
taip, kad kiekvienas palei norą 
galės linksmai praleist laiką. To
dėl visus maloniai kviečiame at
silankyti, o mes užtikriname, kad 
būsite pilnai užganėdinti. Yra pa
geidaujama, kad visi iš anksto 
pasipirktumėte tikietus, nes tas 
mums palengvins prirengt vaka
rienę. Tikietus galima gaut vi
sų trijų laikraščių Redakcijose, 
Šidlausko aptiekoje, pas Galinį, 
Kooperacijos krautuvėj ir pas vi
sus Kooperacijos narius

Kviečia KOMITETAS.

I

I

Karolis Noreika paieškauAš
savo tėvo ir brolio Ignaco, paei
na iš Vilnaus gub., Trakų pavie
to, Butrimonių gmino, Stakliškių 
par., Grcikonių kaimo. Taip-gi 
paieškau savo giminaitės Viktori
jos šaparavičienės iš Vilniaus 
gub., Trakų pavieto, Butrimonių 
gmino, Punios miestelio, 
šaukti šiuo antrašu:

Karolis Noreika,
Rear 455 W. Market st.,

7 f

Scranton,
NORTH AMERICA.

Atsi-
(200)

Pa.

Atsišaukite
Tuojaus reikalinga lietuvė 

mergina suprantanti maždaug 
krautuvės darbą.

Būtų gerai, kad mokėtų kiek 
siūti, jeigu na, tai išmokinsime. 

Atsišaukite:
THE UP-TO-DATE SKIRT SHOP
317 Broadw*y, So. Boston, Mass.

(201)

u V

“SARGAS” rūpinasi “ne- 
zaležninkn” parapijų reika
lais. Labai indomus laikraš
tukas. Už penkis centus “Sar
gas” jus aplankys. Rašyk da
bar!

JONAS J. RAMANAUSKAS,

144 Ames St., Montello, Mass.

NUSIPIRK MOSTUS.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdir

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

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

ŠOKIŲ MOKYKLA

36 metai kaip uždėta 
PROE. STERN, 

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

Jums atsidavęs
(238) Prof. J. Stern.

STEVEN RAINARD

Aš pats prisidėjau prieše^ 
nos užtikrinančios Jamee EHis 
Rakandų kompanijos, kur 
galėsiu jums prielankiai pa
tarnauti isrodydamas mūrą 
didžiausią krautuvę ant kate
rių didelių lubų pripildytą 
gražiausiais šių dienų rako- 
d ai s.

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

Ateikite ir daleiskite mums 
išrodvti jums kainas.

James EHis Co 
Kampas B ir B’way, 

Soth Bastau, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji

mo.

Kaina dėžu-
Pinigus galit 

(S 202)

Aš Adomas Janušauskas paieš
kau savo giminių: Juliaus Zaienč- 
kausko iš Vilniaus gub., Trakų 
pavieto, Butrimonių gminos, Pe- 
vešunų parap., Skraičionių kaimo 
ir Justinos Bunevičienės iš Vil
niaus gub., Trakų pavieto, Butri
monių gmino, Punios miestelio. 
Atsišaukit šiuo antrašu : (200)

Adomas Janušauskas,
458 Oak St., Scranton, Pa.

NORTH AMERIKA.

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

g-------------——-——i i
ITHE MAGIC SHOP.

Pirmas Amerikoj Ii a ta vys aidėjo mafijos 
dirbtuvę. Dirba visokių itnkn daiktas. Jėi 
■ori gaati i takų katalogą, prisiųak štampų 

ir tuoj ^auai. Adresuokite taip:

MAGIC SHOP*
P O BOX 300. HOLBROOK. MASS

O---------------------------- ...---------- —a

1
1

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

GIRA PROGAI
Gramatika aaglifina 

kalbos mokytis 1»« mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00

Vaiką Draagas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti ko mokytojo------ 15c

Naajaa Bftdaa mokytas 
rašyti ko mokytojo..—__10c
Aritmetika mokinimai- 

si rotondų, su paveik
slais (apdalyta) __ —85c.

Vijo $1.60 
Kas atsiųs iikarpęe Etą ap

garsinimą ii “Daribtainko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gana visas 4 knygas 60e. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

'Hudson, N. Y

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Paieškau savo pussesės Julės 
Brazauskaitės, paeina iš Kauno 
miesto. Girdėjau, gyveno pir
miaus Cicero, UI. Dabar nežinau 
kur randasi. Meldžiu kas žino 
pranešti, arba pati atsišaukti šiuo 
antrašu: (200)

J. Brazauskas,
410 Market St., Waukegan, III.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Bestai,Man.

PRUSDORCBZSTBS STJ

NaMUcani*
ano 10 vai. ryta
iki 4 vai. vakar*.

“DAHBDS

Darbininkas.

-------------------------------- ;—r 
Į AGENTUS.

Gal pas kaikuriuoe agentas 
užsiliko “Darbininko” Na 8 
ir 105 pereita l916 ineta- jhl 
mnma reikia ir 
tmu.

Savieji pas savuosius.
s

Siųskite pinigus į Rusijos Valstybines Apsaugos 
Bankas dėl atsargumo arba mainykite. Jūs žinote, jog 
karė pasibaigs greitai. Kadangi kursas pinigų nupuolęs, 
tai geriausia proga uždirbti 400 rublių ant kiekvieno 1000 
rublių.

Jeigu nežinote kur randasi jūsų giminės ar pažįsta
mi, tai rašykite arba ateikite pas mus privatiškai ir mes 
dėl jūsų suieškosime dykai Stengkitės visados turėti 
reikalus su savaisiais, tai niekados neturėsite jokių kliū
čių. ■ f;
GUBTTOSI IR K0VALIAUCKA3 Ko. Baakeriai.

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

Už vieną sykį 50c. 
” du ” 75c.
»» ” <1 DA

Lietuvižkaa
ADVOKATAS

Miliam F. J. Houuard 
u. Li^nviška pavardė buvo 

Vi---- y r r-----

315 Broadway, So. Boston.


