NAUJA VALDŽIA
RUSIJOJ.

BUS UŽDARYTI SALIŪNAI.

neužilgo ta-

Anglijos valdžia ketina už
daryti 30.000 saliūną. Bravarininkai tam pritaria, nes jau
seniau buvo valdžia aprubežiavus išdirbimą alaus. Tai da
bar reikia sumažinti ir girta
vęs.

» labai kru-

Į New Yorką atvyko Ame
rikos vice-konsulas Roth iš
GINS KITCHENERĮ.
Saksonijos. Jis sako, kad
Buvusis .Anglijos premjeras
Vokietijos darbininkai sukil
sią, jei ūmai taika neįvyksian Asąuith gavo leidimą ginti
ti. Sako, kad darbininkai parlamente nuskendusį lordą
Kitchenerį. Mat parlamento
Saksonijoj nerimauja.
nuskirtoji komisija ištirti ne
pasisekimą priežastį prie DarNUSKANDINO 281
danelią,
suvertė bėdą ant
GARLAIVĮ.
Vokiečią submarinai nuo Kitclienerio. Tai Kitchenerį
vas. 6 d. paskandino 281 gar gins Asąuith.
laivį.
VAŽIUOS KARIAUTI.

Shackleton, garsus tyrinėto
jas pietinio paliaus, dabar yra Australijoj. Apreiškė, jog
stosiąs armijon ir važiuosiąs
kurin nors karės laukan.

KĄ VOKIEČIAI MANO.
Vokiečiai išrodo permato
daliykus Rusijoj.
Dabartinė
Rusijos revoliucija nusmaugė
vokiečią intekmę.
Nuo senai
buvo įsigalėję vokiečiai Rusi
joj ir ten darė šulerystes. Dar
bar ėmė viršą rusą nacijonalistai.
Dabar vokiečiai vakarinia
me fronte nesispiria traukiasi
atgal. Jie turbūt renka jėgas
Rusijos frontan ir dabar, kuo
met Rusija tvarkosi, tai vo
kiečiai trenks į ją su tokiu
smarkumu, kad ji ant ilgai
negalėtą atsipeikėti. O paskui
pradėtą veikti prieš kitus.

NUSKANDINO AMERIKOS
GARLAIVĮ.

Anglijos pakrantėj vokie
čiai nuskandino Amerikos gar
laivį Algonąuin. Pranešama,
jog nuo submarino iš armotos
buvo daug šūvią paleista. Bet
tais šūviais nepasisekę nuskan
dinti. Tai po to vokiečiai
sustabdę garlaivį, nuvarę ju
rininkus į valtis ir įmetę kele
tą bombą į vidurį garlaivio.
Tos bombos ir nuskandinę.
Pats garlaivis kainavęs
$450.000, o jo krovinis $1.250.000. Jisai gabeno maistą ir
plaukė į Londoną.

PREZIDENTAS TEBSERGA.

Šliupo iš-

Prez. Wilsono sveikata pa
gerėjo, bet dar negali primi
nėti valdininką su reikalais.
Dabar sugrįžo iš Europos am
basadoms Gerard ir jo dar n£galėjb prisiimti.

NUŠOKO IŠ AUGŠTYBIŲ.
New York. — Rudolph
Matz, Chicagos advokatas nu
šoko iš Belmont hotelio nuo 18
lubą. Jo kūnas žlegtelėjęs
žemėn visai ištižo. Jis turė
jo nervą ligą.

Mabel
persiJi teinori

PERTRAUKE DIPLOMATI
NIUS RYŠIUS.

NEBETURI GAZO.

Bet ar tik nesukils žmonės
Vokietijoj prieš, savo kaizerį

Graikijos sostinėj Atėnuose
jau neišdirhamaj gazo.
Taip
yra dėlto, kadjenglią pritru
ko.

Chinijos valdžia pertraukė
ATKASI 13 LAVONU.
Canonsburg, Pa. — Iš Hen
diulomatinius ryšius su Vokie
tijos valdžia.
Tą padarė dei derson kasyklos No. 1 atkasta
submariną karės.
•
13 lavoną. Buvo ištikus bai
si ekspliozija ir kasykla įgriu
PARVAŽIAVO.
vo.
Tai pradėjo atkasinėti ir
Vokietijos ambasadorius atrado tik darbininką lavonus.
Bemstorff jau Berline. Matė Dar pasigendama keleto darbi-,
si su augštaisiais valdininkais ninką ir vargu atras juos gy
vus.
ir kaizeriu.

Žinokite savo teises

raSPLIOZIJA.

▼o reikalus ir atlikinėtą tar- Wilmington, DeL — Du Pont
nystas.
parako dirbtuvėse buvo smarDumos komitetas nuskyrė ki ekspliozija. Sukėlė didelį
Gronskį Telegrafo agentūros sujudimą. Vienas įarbininpriiinrėtoju.

kas buvo užmuštas.
f
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Savi reikalai — L. D. S.

Ši karė padrebmo visą pasaulį iki pat pašaknų. Šiandien viskas taip persimainė, kad tas.
kas buvo trys metai atgal, išrodo buvę kada
tai senai, senai.
Mes norėtume truputėlį
pakalbėti apie tai, ar toli nužengė filosofija,,
tai yra tas mokslų mokslas. Tik iš anksto no
rime išsikalbėti, kad toli gražu mes nepaju
dinsime viską.
Su filosofija tai jau negali
ma žaisti, bet vis-gi ji, filosofija jau ne to
kia ponia, kad jau visai nieko apie, ją ne
galima būtų kalbėti. Taip-pat iš anksto nori
me išsikalbėti, kad šiuomi kartu mes truputėlį kitaip suprasime žodį filosofija
Paprastai:
po tuom žodžiu suprantama tam tikras moks
las, rišantis būtybės paslaptis ar tam pana
šiai.
Mes suprasime po filosofija tą, kokius;
žmogaus augštesnė dvasinė kultūra stato rei
kalavimus. 'Atsakymai į tuos reikalavimus ir
yra filosofija.
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vėjo grynai ant pieskų, bet dabar ši karė
ėmė tas pieskas ir sujudino.
Griūva visas
namas!
Tai nestebėtina, kad daugelis ‘blai
vesnių ateistų skubinasi kraustytis iš to ateiz
mo namo, ir statosi sau kitus namus, tik jau
ne ant pieskų, bet ant ko tai tvirtesnio, ant
religijos, ant augštesniojo jausmo.
Na ir nebereikalo dabar taip visur sujudo.
Juk kilo lozungas: “Reikia kovoti už viduji
nę 'žmogaus intalpąl”
Ir kovoja už žmoniš
kumų, o ne prieš jį, kaip kad ateistai daro.
Jau pakėlė savo balsą tokie, kaip kad Gefdin
gas, Butru, Eikenas, Dzemsas, — tai vis šios
gadynės filosofai.
Šauksmą: “Gelbėkitės iš atejizmo griūvan
čio namo” išgirdo pasaulis, išgirdo, žinoma
tie, kurie turi ausis, * beausiai liks po griuvė
siais.
Juk kiekviena idėja, nors tai būtų
atejizmas, reikalauja aukų. Beausiai bus pa
aukauti.
Misticizmo vilnis, vis auga, kas neišsigelbės, tą parblokš.
To parbloškimo vi
si, kas turi ausis, ir sergstisi.
Na ir kas-gi
gali būti bendro tarp marksizmo ir religijos.
Marksizmo visas originališkumas'ir yra jojo
antireligijiškume. Vienok nežiūrint į tai, kad
išsigelbėjus, randasi daug tokių marksistų,
kurie ant marksizmo pamatų nori sutverti nau
ją religiją, socijalizmo religiją.

Nekalbėsime jau apie visokius materialis- dvasiniai menkėja, jo aukurai darosi men
|
tus irtt. Nusibodo jau tas. Negalime susi kesni, jis vis virsta į gyvą mašiną. Paga
laikyti nepažymėję vieną faktą: Visai nese liaus ką-gyjis užkariavo savo protu. Beveik
nai gana garsus Frakcijos filosofas Huyo buvo nieko: jis negali valdyti jokių stichijų, nega
paskelbęs gana skambų šauksmą “irreligion de li valdyti ir save, patį žmogų. Štai dabar
Į kokias formas išsilies, arba gali išsilieti,
l’avenir,” kas lietuviškai išvertus išeitų “beti- civilizuotas pasaulis stichijiniai susidūrė, įvy
tas gelbėjimasis iš griūvančio ateizmo namo,
kybinė ateitis.” Jis prirodinėjo, kad nėra jo ko viesulą ir žmonės, kaip amaras krinta kad
sunku dabar įspėti. Viena aišku, kad žmo
kių pamatų laukti, kad ateities žmonės bus net smegenys tiška. O ką jau kalbėti apie
nija ims ne juokais ieškoti Dievo, kurį buvo
tikinti. Girdi, tikybai nėra jokių pamatų nei, gamtos valdymą, jei jau žmonija savo ranki)
pametusi.
intelektualių, nei socialių, nei morališkųjų. nesuvaldo. X.
Girdi, religija miršta savo paprasta mirčia
Žmogus pats sau vienas paliktas taip yra
Juo žmonės kįla augštyn, juo jų intelektas la menkas, kad jo visai kaip ir nėra. Sulyginbiau vystosi, tuom liekasi vis mažiau vietos kime žmogų su laiko problema!l- Tiek to su
visokiomis painiausiomis problemomis, bet ką
religijai.
Lietuviai ateistai kaip tik šito ir prisilaiko gi žmogus ingijo? Taip, jis daug prisidarė
dar ir šiandien. Tiki į viską, tik ne į tą, į sau visokių mašinų, prisibudavojo puikių na
urėdus palikta išrinkti pirma
MAHANOY. CITY, PA.
ką labiausiai reikėtų tikėti ir kas daugiausiai mų, išmoko puikius valgius gaminti, bet ar
me kuopos susirinkime, kuris
Ne,
naudos žmonėms neša. Bet tai tegul jau taip nuo to viso žmogus tapo laimingesnių?
Šv. Kazimiero diena ir kun. bus nedėlioję, 8 d. balandžio,
žmogus dabar dar nelaimingesnis negu seniau,
būva.
toje pačioje salėje.
J. Žilinsko prakalbos.
Reikia pažiūrėti, ką apskritai duoda pra jis dabar daugiau kankinasi, jam dabar, ne
Šv. Jurgio parapijoje yra
Šįmet šv. Kazimiero šven šios katalikiškos dr-jos: S. L.
našystės apie religijų mirtį. Kas šiek tiek li žiūrint tų visų pagerinimų, yra sunkesnė ko
teratūroje pasiknisęs, tas žino, kad panašias va už savo būtybę. Tai-gi išeina tas, kad tės vietiniai lietuviai ypatingu R. K. A. kuopa, Vyčių kuo
mintis išreiškė senovės filosofas Epikūras, o juom ateistai kils augštyn, juom jie gerins vi būdu negalėjo apvaikščioti. I- pa, Darb. Sąjungos kuopa, šv.
gyvenęs pirmame krikščioniškosios eros poetas sokius išlaukinės kultūros įrankius, tuom žmo dant surengti kokį nors vaka Jurgio par. choras ir Tautos
Mums-gi Fondo skyrius.
Lukrecijus tiesiog pranašavo, kad religijos tik nės darysis nelaimingesniais. Jei jau taip, rą, reikia laiko.
Pastarasis
rai miršta. Bet kaip ir tyčia išjuokimui to poe tai ištikro teisingas socijalistų sekretorius p. kaip tik to trūko. Nesenai čion nuo Lietuvių Dienos neparodo
to, istorija visai ką kitą parodė — žmonija pa Stilsonas, sakydamas, kokiems paibeliams dar darbuojantysis vargonininkas, gyvumo, bet žada pasijudin
negalėjo prirengti trumpu lai ti ir pralenkti kitų kolonijų
sidavė kur kas religijiškesnė. Tas pats ir da gyventi.
Ir
taip,
visai
mums,
žmonėms,
neaišku
ku. Galima pasakyti, dvigu skyrių darbus.
bar. Kuomet atsirado taip daug “pranašų,”
Tiesa šios
kad religija miršta, tuomet kaip ir tyčia žmo nei delko gyvename, nei kame siekis žmoni bai padidėjusį chorą su kuo kolonijos lietuvių darbo laik
nija grįžta prie religijos. Iš šių atsitikimų jos gyvenimo. Viskas išrodo lyg muilo bur nors svarbesniu pasirodyti. raščiuose mažiausia galima
galima išvesti vieną pastebėtiną faktą, kad juo bulai, visas pasaulis, visa visata lyg dūmų Klebonas-gį turėjo dalyvauti patėmyti, nes jie sako: kad
daugiau skelbėjų prieš religiją, tai tuom pa kamuolys, — praėjo momentas — viskas iš- atlaiduose kaimynystėje. Vie “pagyrų puodai netaukuoti.”'
o, žuvo.' Tai kam-gi po paibelių gyvęn- tiniai lietuviai katalikai tė- Kitur-gi kitaip yra, daugiau
čiu laiku jau jaučiamas gilus judėjimas lį
Nei vienas ateistas juk dar neišrišo klau čiaus pasirodė neblogiausiai. rašo negu dirba.
religijos. Mes-gi. pridursime, kad kitaip i?
simo kame gyvenimo siekis, kame tikslas. Per mišias tapo padaryta kobūti negali.
Korespondentas.
Bet kodėl taip yra? — nevienas manęs pa Ateistai betiksliai, tik stebėtis reikia, kokiu lekta ir surinkta $71.00 su vir
klaus. Į tokį klausimą pirma negu atsakyti, nesusipratimu jie gyvena, nors visuomet gi šum. Pinigai perduoti vieti
SCRANTON, PA.
reikia gerokai pakaušį pakasyti. Bet kaip nei riasi, kad gyveną dėl tam tikrų tikslų, Jie nio T. Fondo skyr. iždininkui.
kasysi, vis-gi geresnio atsakymo į tą klausi gyvena, kad reikia gyventi, valgo kad rei- Aukovusiųjų vardus, manau,
Veiks L. D. S. Savaitėje.
T. F. skyrius neužilgo paskelbs
mą nesugalvosi, kaip kad atsakė gana žymus kia valgyti
25 d. vasario š. m. L. D. S.
Tuščia jos, tos’ ironijos.' Bei tai vis-gi laikraščiuose.
filosofijos žinovas p. R. Eikenas savo veikale
Vas. 8 d. kalbėjo čion gerb. kuopa turėjo savo mėnesinį su
Juk didžiausia kvai“Pamatinės problemos dabartinėje religijos fi delko žmogus gyvena
kun.
J. Žilinskas ir rodė pa sirinkimą Valdybos neesant,
Deiko-gi
gyvelosofijoje.” Tenai Eikenas sako, kad dabar lvste būtų gyventi def nieko,
visas civilizuotas pasaulis linksta prie religijos. na visa gamta, gyvūnėliai, medžiai, akmenys. veikslus. Žmonėms labai tin susirinkimą vesti išrinkta A
Nutarimus užrašy
Bet kad civilizuota žmonija labai panaši į did- Kam reikalinga pagaliate medžiaga, atomai, ka prakalbos, jeigu jos būva Sodeika.
ti
J.
Leskauskas.
Tarp kit
iliustruojamos
paveikslais.
Au

spėka.
Ateistai
sako,
kad
nieko
nėra
be
jurį, tai suprantama, kad apatiniai nemato
ko
nutarta:
1)
švęsti
šv. Juo
kų
surinkta
išviso
$71.63.
Čion
mi tekėjimai turi būtinai iššaukti paviršuti priežasties, bet tai kame gi atomų priežastis,
nius matomuosius tekėjimus priešingon pusėn. kame gi etero priežastis, kzme-gi laiko prie paduodame aukavusiųjų var zapo savaitę pradedant nuo 11
d. kovo su iškilmingomis šv.
Apsistoti tekėjimas gali tiktai tuomet, jei vi žastis. Kame? Ar galite sau persistatyti bu dus per prakalbas.
mišiomis užbaigiant šv. Juoza
sur masės būtų lygiai įkaitusiomis.
Vienok distų Nirvaną, kaip kad p. Karpavičius iš
Aukos.
po dienoje; 2) 15 d. kovo su
tas negalima, juk nei saulė lygiai šildo didju- “Tėvynės’’’ persistato ir gauna iš redakcijos
Po $5.00: Kun. Pr. Augus- rengti prakalbas; 3) visi nariai
rius, nei religijiškumas lygiai žmones žavina. dovanas už tai. Ne, niekas Nirvanos be lai
O juk žinoma, kad visi sunkesni, tvirtesni ko ir vietos sau nepersistatys, netik p. Karpa taitis, Bem. Karalius. Ant. per ištisą savaitę sutiko pe
reiti per namus ir platinti kat.
daiktai visuomet būva giliau nuskendę, visuo vičiuj bet ir dusyk didesni už Kantą to ne Bartuška.
Po $1X0: V. Valinėms, J. spaudą, pardavinėdami kny
met būva apačioje,
Tas pats ir religijoje, persi statys. Čia jau protui reikia pastatyti
patys svarbiausi, giliausi, sunkiausi religj- tašką Jis toliau žengti negali. Kol dar Gramas, P. Keras, P. Kuber- gas ir užrašinėdami laikraš
niai elementai visuomet yra gilumoje; pavir- protas įsipynęs į priežastingumus, tai jis dar tovičius, J- Azanauskas, A. čius.
5 d. kovo šv. Vincento Blai
Šium tik lekianti pelai, šiukšlės. Ną žino turi sau vietą bet kur jau nematyti prie- Benevičius. J. Novakas, M.
vininkų
Dr-ja turėjo prakal
Striekienė,
Neverauckienė,
J.
ma, žmonės visuomet pirmiausiai mato pavir žaščių, tęn jau taškas.
bas.
Kalbėjo
kun. P. SauruBet žmonės ir visa gamtą visas pasaulis Zabfeekas, A. Inkertienė, J.
šių, o kad matyti giliau, tai truputį reikia
pasidarbuoti, pasivarginti, truputį pergyven ir visi kiti pasauliai, tolimiausios žvaigždės Žali^ P. Denisevičius, Jok. saitis. Kalbėtojas plačiai aiš
Alek. kino blaivybės svarbą Naujų
ti jausmų revoliuciją, kas jau netaip lengva, yra. Nejaugi jos gyveną taip sau, kaJ ko Drobinė, J. Služelė,
Tai-gi yra kame ttors Diržulbfcis, Stan. Genys, Vin. narių prisirašė apie 5. Žmonių
ir kas netaip jau greitai kiekvienam pasiseka. kias štukas pakrėsti.
Tai-gi yra Zukauokas. Vinc. Kubilius, V. susirinko mažai. Priežastis ta
Tiktai mes prisižiūrėkime į gyvenimą žmo Priežastis, dėlei kurios gyvena!
nių, kurie nebando daryti “biznio” su savo są Kas Nors tokio augštesnio už gamtą už žmo Pangoirženė, J. Maląžinskas, J. me — biaurus oras, ar tai prižine.
Juose mes surasime dvi dideles prieš- nes, už jų protą ' Pastatę protui tašką p<^ Petruševičius, X Vitkauskas. sibijoma blaivybės?
L. D. S. Narys.
ginvbes, kurios negali susitaikyti.
Viena ta jau čia nieko neišrišome. Mes tik žinona,. i J. Draugelis $2'00.
Stambi aukų $40.00; smulk.
žmonijos pusė, tai tikras ateizmas, kuris da natome ir jaučiame, kad žmonės ir visas pa
BALTIMORE, MD.
O kad gyvena’■ ;3L63. Viso $71X31 Užmokėta
bar jau pasiekė savo paskutinio augšČiausio saulis gyvena ir nori gyventi.
Tokiu būdu ir priei- iuž svetainę $5.00. Liko $66.laipto, nes jis Temdamasis ant pozitivizmo jau tai turi būti Priežastis.
Talkininkų bazaras.
visai neturi kur dingti.
Taip-pat jis priėjo name, kad yra Kas Tai, yra kokia tai Prie
Subatoj, kovo 10 d. 7 vai.
X. Y.
galą iš vienos pusės per marksizmą, (sočijai i z- žastis, prie kurios protas privedą bet kurios
vak. J. E. kardinolas Gibbons
mą), o iš kitos pusės Nitšės filosofiją.
Jei pažinti protas negali.

Darbininkų organizacija, čia mūsų organizacija stengiaL. D. S. prisilaiko savo veiki- si duot pagelbą Įvesta streime krikščionių demokratų par- kierių fondas, iš kurio bus motijos užbriėžtų taisyklių.
karna pašalpa streikieriams.
Tos taisyklės bent kiek pla
Vargas yra žmogui atvažia
čiau yra apibriežtos šv. Tėvo vus į svetimą nežinomą mies
Leono XIII enciklikoje “Re- tą susirast darbą ir apsigyvent,
rum Novarum, ’ ’ o trumpais žo ir tuomi pasirūpino mūsų orga
džiais išreikšti, arba apibūdint nizacija. Savo nariams nuro
tos partijos programą galima do visokias žinias per tam tik
šiais žodžiais:
rus darbo biurus — ir tai vi
t “Mylėk artimą savo, kaip siškai už dyką Tokie biurai
pats save, bet nesiduok nie randasi prie kiekvienos dides
kam savęs skriaust ir išnaudot, nės L. D. S. kuopos.
o tam tikslui panaudok visus
Bet ar-gi žmogus viską taip
dorus ir tau prieinamus būdus greit išskaitliuosi ką gero jau
kokie tik randasi pasaulyje.” yra nuveikus ir ką gero vei
Būdų apsisergėjimui nuo kia mūsų L. D. S. Tą viską
išnaudotojų ir skriaudikų yra norint žinot, reikia prie jos
labai daug ir labai įvairių ir prisirašvt ir jos veikimą uoliai
jie visi daug maž yra naudin sekt, tuom kart viską pats pa
gi ir geri, žinoma neskaitant matysi.
tokių kurie yra prieš krikščio
O tą viską darė, daro ir
niški ir su skriauda artimo. darys darbininkų vienybė, suIš tų visų būdų kuriuos vi siorgariizavusių prie L. D. S.
si pripažįsta gerais vienas bū
Daug L. D. S. gero padarė
das yra už visus kjtis^e^es, tekiame trumpame, laike, tąą
’Tiis ir geriau užtikrinantis per tiesa bet ir tas Taip-pat tiesa
galę ir laimėjimą o tuomi kad jinai galėjo padaryt dar
geriausiu būdu yra tai vienybė daugiau. Tiktai reikėjo tą
veikime arba darbininkų orga organizaciją išaugint kuopų
nizacija.
ir narių skaitlingumu. O to
Jeigu darbininkas viens je srityje kaip tik mūsų ir
dirbdamas kokį darbą naudą veikta komažiausia. Kun. F.
padaro, tai jeigu šimtai ir Kemėšis pasidarbavo pernai ir
tūkstančiai darbininkų tą pa užpernai, sutvėrė kelioliką
tį darbą darytų, tai ir nauda kuopų, p. J. Ramanauskas ir
būtų šimtą sykių ir tūkstantį K. Česnulevičius taip-pat su
sykių didesnė.
tvėrė po keletą, bet to mums
Yra tokių dalykų ir darbų, yra permaža, mums reikia,
kuriuos vienas arba keletas kad būtų L. D. S. kuopa kiek
darbininkų niekados negalėtų vienoje kolonijoje, kur tik ran
netik ką daryt, bet negalėtų dasi bent keletas lietuviškų
nei manyt už tų darbų grieb- šeimynų.
Tuomet tik mūsų
ties. O vienybėje, susiorga organizacija galės parodyt ką
nizavus jie yra galimi ir jinai gali, tuomet tik jinai
padaromi, atliekami.
parodys savo naudingumą vi
Mūsų organizaciją mūsų soje tikrybėje — taip kaip yL. D. S., nors netaip senai gy ra.
•'
vuoją bet jau šiuomi tuomi
Dabar Centro Valdybos nu
galime pasidžiaugti.
tarimu, kaip matome iš Centr.
Pirmiausia mes įsisteigėme Valdybos protokolo — nutarta
savo spaustuvę ir leidžiame kad per savaitę prieš dieną
vieną savo organizacijos orga- globėjo mūšų organizacijos šv.
ną-laikraštį “Darbininką” ir Juozapo pasistengt įvairiais
spausdiname keletą katalikiš būdais padaugint skaitlių or
koje pakraipoje laikraščių ir ganizacijos narių ir kuopų.
karts nuo karto išleidžiame ge
Tuomi tikslu turi kiekvie
ras katalikiškas knygeles, tuo na L. D. S. kuopa pasistengt
mi prisidedame prie katalikų ‘ame laike surengt kokias pra
susipratimo, prie darbininkų kalbas ar koncertus, teatrus
atbudimo, prie išjudinimo
dėl pritraukimo naujų narių,
kurie lik šiol nieko neveikė vi pelnas iš tų vakarų ir pramogų
suomenės klausimuose ir judė jeigu bus tai tur eit į Streiki
jime. . .
ninkų fondo padauginimą nes
Vaisiai yra gana žymūs, taip yra nutarta pernai pir
taip kad jų nepastebėt arba jų mame L. D. S. Seime. Bet ne
nepažymėjus praeit negalima. reikia nusigąsti jeigu ir nema- jau ateizmas priėjo prie galo, tai ar gali jis
O kiek tai įvairių darbų ir tytusi pelno materijalio — mo
darbelių padarė mūsų spaustu rali? pelnas bus o mūsų orga
vė katalikiškoms draugijoms, nizacija daugiaus yra idėjinė,
kurie pirmiaus, neturint ka negu medžiaginės gerovės —
talikiškos spaustuvės būdavo idėją darbininkų susipratimo
atliekami prieškatalikiškų biz turime platint ir auklėt prie
nierių bedieviškų laikraščių kiekvienos progos ir kiekvie
spaustuvėse ir visas uždarbis noje vietoje, o pasekmės bus
ir pelnas už tuos darbus eida kogeriausios.
vo sustiprinimui bedievybės,
Nariai L. D, S. tur pasis
sicijalizmo ir jų srovės šulų ki tengt kad per tą savaitę bent
po vieną naują narį prikalbi
šenių.
.+■
Toliaus: katalikai pirkda nus Sąjungai, taip kad mūsų
vosi visokias maldaknyges, rą organizacija išaugtų bent liki
žančius, škaplierius iš bedie 5000 narių liki ateinančio sei
viškų įstaigų. Dabar tą viską mo.
Kąip turėsime darbuoties
atlieka “Darbininko” knygyper tą darbininkų savaitę, bus
Kas nežino kokia nelaimė kitam numeryje.

pelai, antri gilūs, sunkūs nepajudinami grū
dai.
******
X
Eikenas sako, kad visokis išsivystymas
reikalaują kad liūtų atskirtas blogas nuo gero, kad būtų atidalinti pelai nuo grūdų. Jis
sako, kad kiekviena religija turi tam tikrą
arpą tam tikrą instrumentą kuriuomi pa
žįstamas ir atskiriamas geras nuo blogo.
Bet
čia reikėtų paklausti, kur pas ateistus tas ins
trumentas, kame jis?
Kur-gi tas vidujinis
principas, sulig kurioje žmonijoje einama prie
pcu. miYJUiv :
ycuuuvuuao vuia,
parinkimo?
O jua.
juk'parinkimas
eina; jei VlS1kas būtų vienodai susimaišęs, tai būtų cha
osas, o ne žmonijos vystymasis.
Mokslas, techniką protas auga, vis užkariaujamos naujos vietas, naujos spėkos iš sti
chiją
Tai aišku, bet aišku ir tas, kad vie"fiame gale užkariaujama, tai kitas galas apleidžiamas.
Žmogus vis daugiau ir daugiau

.

Pirmiau žmonija manė, kad viskas slepiasi
žmonijos progresą stumėti pirmyn?
Supran viduryje kiekvieno žmogaus, jo morališkume,
tama, kad negali, nes jau jo galas, jis netu nepripažįstant nieko augštesnio.
Neprirodiri kur stumti. > Išeina taip, kad ateistas jsu nėsime tai. Čia dabar, pastaruoju laiku tas
negali būti pirmeiviu, jis turi likti ant tos pa viskas susiūbavo ir kilo vienas tragiškas “ar
čios vietos, kur jis dabar yra. Per nieką juk ba-arba.”
niekas negali eiti. ' Žinoma, praktiškai žma
Alba pasaulis kvailas durnas, beprasmis,
gus gali toli išsivystyti, gali daug p
nieko nereiškiantis, blogas, blogas juokas,
išradimų, bet minčiai jau jis nieko sau nesu prakeikimas.
Arba pasaulis ir žmonija turi
ras.
*
Priežastį, kurios žmogus negali suprasti, vie
Ot čionai ir yra tos dvi pusės: viena ateiz nok į kurią žmogus turi tikėti, būti religijimas, o kita —'kas-gi toliau.
Žmogus be niu žmogumi.
“kas-gi toliau” jokiu būdu neapsieina, o ate
Kaip sau norite, skaitytojau, juk mes ne
izmas į tai, “kas-gi toliau” jau negali atsaky same muilo burbulai, šešėliai, niekiais. Jei
ti.
žmoguje ir yra tos dvi pradžios.
Pra mes tokiais nesame, tai mes turime būti relidžia viską apimti protu, ir tas “kas-gi to gijiniais žmonėmis.
Kas nereligijinis, kas
liau,” kur jau protas nesugeba duoti jokio at ateistas, tas muilo burbulas, tas bereikalo gy
sakymo.
Vieni žmonės palinksta daugiau į veną gyvena be priežasties ir siekio.
vieną pusę, kiti į kitą, vieni yra taip vadina
Žmogus nustojęs religijiškumo, nustojęs
mi ateistai, bedieviai, o kiti religijos žmo tikybos visą savo gyvenimą stato ant pieskų.
nės, tikintieji.
Vieni lengvi paviršutiniai, Kol kas ateistų toks gyvenimo namas ir sto-

Kas girdėti lietuvių t kolonijose.

BROOKLYN, IT. Y.

Susitvėrė nauja A. L R. K.
Moterų Są-gos kuopa.
Nedėlioję, 11 d. kovo šv.
Jurkrio parapijinėje salėje susitvė. & nauja- Amerikos Lie
tuvių R- K- Moterų Sąjungos
kuopa.
Apsilankius Brookly- !
ne p-lrn ’ Stalioniutei iš Waterbury’io. Conn. buvo sumanyta
parengti prakalbas ir sutverti
kuopą, k nri jau buvo pagei
daujama.
'
Nedėlioję ' kun- A- Kbdis per
pamokslą
tyčioje užsakė
prakalbas, k, ™os įvyko ir su
sitvėrė kuopa . « 13 narių. Valdybon išrinkta. ’ <>• Kovoliauskienė — pirmin mke, O. Veždžiutė — raštinu lkeI kito*

f

atidarę
talkininkų
bazarą
Fifth Regiment Armory salėj.
Žmonių buvo į 12.000, o apie
6.000 turėjo grįžti nuo durų.
Lietuviai, nors susivėlinę, bet
prisidėjo prie bazaro ir mūsų
skyrius užima ne paskutinę
vietą.
Lietuvių diena bazare
bus kovo 17 d.

WORCESTER, MASS.

Ateikit į susirinkimą.
L. D. S. 7 kuopa laikys mė
nesinį susirinkimą kovo 21 d.
7 vaL vak. bažnytinėj salėj.
Visų narių prašome susirinkti.
Nauji nariai gaus paikų Ka
lendorių 1917 m. dovanoms.
A Račkauskas, rašt

L0WELL, MASS.

Didis socijalistų nusiminimas.

v^_

Čionykščiai socijalistai vai
kščioja it musmirių apsiėdę.
Po debatų nedėlioję kovo 11 d.,
kur p. J. J. Ramanauskas ir p.
A. Mėšlis sukirto “Keleivio**
redaktorių drg. Michelsoną. sooĮjalistų šulą, čionykščiai ęocajalistai neturi kur akių dė
ti, nežino ką daryti.
Kaip
girdėti tai vis-gi mano šį-tą
daryti.
Nori “sufiksyti” tą
ką čia “suspoilino” jauni
studentai Jie spėja, kad drg.
Michelsonas, tas socijalistas-kapitalist^Ą nei nesistengė
apginti socijalizmo. Spėja ta
sai socijalistas-kapitalistas ke
tina kailį mainyti Tai jie ma
no parsitraukti “ščyriausią”
socijalistų.
Vieni siūlo Gri
gaitį, kiti stovi už drg. Kap
suką. . Grigaitis, pasak ne
kuriu esąs toks pat buržujus,
kapitalistas, kaip ir Michelsonas. Kapsukiniai sako: “Ar
mes jau taip akli esame, kad
nematytume, kad -Grigaitis,
pusę “Naujienų” užpildydahumbugiškų daktarų paą^farsinimais, varosi prie to pat
prie ko Michelsonas dasiva-

nė neatsiskyrė nuo Centr. Kto. o atsiskyrė tik keletas va
dų.
Nabagas neapsižiūrėjo,
kad jis kalba Newark’e, o čia
Centr. K-to gyvavimas pasi
baigė su L. Diena.
Yra tik T.
Fondo K-tas per kurį visos drjos ir sinnčia savo aukas nuo
karės nukentėjusiems, išski
riant keletą socijalistų valdo
mų dr-jų.
P-as Šalčius nuro
dė, kad Centr. K-tas yra vie
nas iš tinkamiausių.
Be abe
jonės, nes jame buvo laisva
manių didžiumą
Žmonių labai mažai atsilan
kė.
Dar reikia priminti, kad
mūsų sandariečiai bijojo pasi
rodyti.
Visi taip persigandę
buvo, kad nei vienas nedrįso
atidaryti vakarą..
Tokiu bū
du vakarą pradėjo pats p,
šalčius, paaiškindamas, kad
jis atidarąs šį vakarą.
Paga
lios įsidrąsino ir sandariečiai
Kada pasirodė, tai buvo be
veik visi 29-os kuopos Vyčiai.
Mat nekurie nori dviem ponam
tarnauti ir gana.
O pasakyk
tokiems, kad jie ant dviejų
kėdžių sėdi, tai nepatinka.
Turbūt jau tokia prigimtis.
Salaputris.

PHILADELPHIA, PA.
Tai turbūt kapsukinių bus
viršus.
- - i
Lowelio ex-socijalistas. Kas yra vilkas avies kailyje.
Socialistų šulas V. Kapsu
kas
“Kovos” No. 10 išliejo
HOMESTEAD, PA.
krokodvliaus ašaras ant strei
Tautos šventė gražiai praėjo. kais suvargusių darbininkų ir
Šv. Kazimiero diena pas išpylė savo tulžį ant “Drau
mus gražiai praleista.
Buvo go,” “Darbininko,” “klerika
'gražus programas, surengtas lų” vilkų avies kailyje ir tt.
rTautos Fondo 23 skyriaus ir Tikrai šis cukernių streikas
daugybei darbininkų duos pro
L. Vyčių 11 kuopos.
Programo vedėju buvo mū gą pažinti aršiausius vilkus avies kailyje.
Laiko bėgyje
sų gerbiamas klebonas. Kalbė
išsiaiškins
kiek
jie pavartojo
tojai buvo du kun. Misius ir
melo,
apgaulių
liki pritraukė
kun. Petravičius.
Abu kalbė
toju labai jautriai ir iškalbin prie “aidoblistų,” liki išvedė
gai apsakė apie Lietuasos rei į streiką ir kiek iš darbininkų
kalus.
Tėvynainiškų dainų skriaudos pasipelnijo. V. Kap
padainavo Vyčių choras, p. J. sukas norėtų išanksto tų dar
Senulio vedamas. Deklemavo bininkų skriaudų priežastį su
versti ant ko kito, bet darbi
p-lė Aučiutė ir p. Bulevičius.
Buvo parduodamos knyge ninką’ nėra taip akli, kaip
Jei
lės Delegatų Kelionės ir Tėvy kad V. Kapsukas mano.
gu
darbininkai
ir
gaus
kokį
ke
nės Ašaros.
letą centų daugiaus mokesties,
Aukos tokios buvo: J. drubtai vis-gi niekados jit neatsi
liaųskas $2.00, po $1.00: kun.
griebs tų skriaudų, kokias jie
Jurgutis, kun.
Petravičius,
dabar nukentėjo.
kun. Misius, K. Vaičiulytė, F.
Jeigu gi neatsikratvtų soci
Dimša, J. Grebliūnas, V. Ra
jalistų
ir aidoblistų. tai reikia
dzevičius, J. Brazauskas, J.
ne
geresnių
darbo są’ygų ti
.Jurčinskas, J. Danielius, V.
bet
riaušių
ir revoliuci
Kraužlis. . Su smulkiomis sa
lėj surinkta $25.31. Bažnyčioj jos.
žvirblis.
buvo aukoję po $1 J. Danielius,

A. Bražinskas, A. Stankūnas.
BINGHAMTON, N. Y.
E. Taučikiutė, P. Adomaitis,
J. Levas, V. Dimša, M. MiVyčių paskaitos.
lašaitė.
Su smulkiomis $14.Nedėlioj, 25 d. vasario,
35.
Tai išviso Tautos Šven
1917
m. buvo Lietuvių Svetai
tėje įplaukė $39.66.
Buvo
Mylintis Tėvynę. nėj Vyčių paskaitos.
skaitoma iš “Darbininko” lei
dinio “Svarbūs Klausimai.”
NEWARK, N. J.
Veikalas yra gana puikus ir
Sandariečių paskaita.
žmonėms labai patiko.
Paskui buvo prakalbėlė.
Kovo 10 d. Sandaros 19-ta
kuopa buvo surengusi paskai Kalbėjo J. Žalneravičius, Bightas. —Skaitė M. Šalčius temo amtono veikėjas. Ši prakalba
je: “Tikrasis patrijotizmas.” visai nepatiko mūsų socijalis
p. Šalčius savo paskaitoj pa- tams. nes jisai išrodė socija
<darė keletą stambių klaidų. listų klaidas ir blogus darbus.
Vyčių 72 kuopa Binghamton,
P-nas Šalčius kalbėdamas apie
vaikrj meilę prie savo tėvų be N. Y. sumanė suorganizuoti
daiktų
skirtumo priskaitė ly lietuviškų valgomų
krautuvę.
Tai
kada
tas
daly
giais Abelį, Kristų ir kitus.
Tai mat prelegentas nedaro kas įvyks, tai galės visi Binghskirtumo tarpe Abelio ir Kris amtono lietuviai gauti valgius
taus.
P. Šalčius tarpe Lietu daug pigiaus.- Tą dalyką se
nai jau reikėjo atlikti.vos didvyrių, o ypač či

xnerikoj tautos didvyrių
kaitė dr. Šliupą, kaipo tikriau
sią patrijotą ir patarė visiems
sekti jį ir eiti jo nurodytais ke
liais. P-as Šalčius turbūt ži
no, kad Šliupas savo “moks
lu” yra nurodęs, kad iš baž
nyčių bokštų išimti varpus ir
jų vietoj pakarti kunigus. Tai
mat kur besąs tikrasis patrijo
tizmas.
Negirdėtos naujie
nos. Šliupas priveisė visokių
cicilistų, nezaležninkų, kurių
ir pats p. Šalčius neapkenčia.
Šliupas visur nuo estradų ne
iškenčia. kaip vilkas nekau
kęs, neišniekinęs bažnyčią, religiJA- Tai vis, kaipo tikras
patrijotas daro.
Toliau p. Šalčius tvirtino,
kad Centralinis Komitetas it
visi jo skyriai yra tie patys ir
aukas siunčia tam pačiam Cen
traliniam K-tui, kad visuome-

Vytis.

PATERSON, N. J.
Tautos šventės apvaikščiojimas.

Šv. Kazimiero diena pas mus
labai gražiai buvo apvaikščio
ta.
Didelės iškilmės buvo ba
žnyčioje.
Iškilmėse dalyvavo
šv. Kazimiero dr-ja ir šv. Onos
dr-ja.
Mergaitės ir berniu
kai buvo dailiai pasirėdę ir da
lyvavo procesijoj.
Salėj bu
vo parkalba. Kalbėjo kun. J.
Švagždis.
Tapo suoganizuotas Tautos Fondo skyrius su
40 narių.

Dartai.
Šiame mieste yra šilkų dirb
tuvės. Darbo galima gaut ir’
gerai apmokamas.

BROOKLYN, N. Y.
49 kuojpa L. Vyčių; savo su-Į
virinkime laikytam 7 d. kovo,
nutarė parengt prieš Velykas
prakalbas, o po Velykų, surengt teatrą.

Milwaukee,

Korespondentai.
BINGHAMTON, N. Y.
Paprastas socijalistų
pasielgimas.
Nedėlioj, 11 d. kovo LietuVII}i Svetainėj buvo prakalbos.
Kalbėjo p. A. W. Liutkauskas
iš Brooklyn’o.
Kadangi kalbėtojas palie
tė socijalistus, tai tie parodė
savo žiaurumą ir socijalistišką
tvarką.
Vienas, kurį ką tik
nepagavo detektivas vaginėjant aglis nuo geležnkelio, ir
dar Binghamtono cicilikų va
das davė klausimą.
Žinoma
klausimas buvo, kaip mažo
vaiko.
z
Tuos klausimus gvildenant
kilo toks triukšmas, kad nebe
galėjo prakalba tęstis.
Būtų
gerai, kad būt buvę keletas
rusiškų kazokų su geromis nagaikomis,
tada jie galėtų
tvarką sudirbti tarpe Bingh
amtono lietuvių socijalistų.
žmogus.
BROOKLYN, N. Y.

Vyčių 41 kuopa gerai
gyvuoja.
■“Kovo 8 d. buvo Vyčių 41-os
kuopos nepaprastas susįrinkimas.
Reikalai ir atsitikimai
buvo gana svarbūs — entuziaz
mo gana daug, nutarimų pui
kių.
Vyčių 41-ma kuopa laiko
susirinkimus kiekvieną ketvergą.
Minėtam susirinkime buvo
prakalbėlė vieno nario kuopos
paskaitų komisijos, p. V. Barzdaičio;čia gimęs vaikinas-moksleivis kalbėjo apie Lietuvą.
Didelį įspūdį padarė p. Barzdaičio kalba, nes jis su širdžia kalbėjo ir pasirodė kad
jis turi didelę meilę dėl Lie
tuvos nors.visai jos neregėjo.
Buvo svarstymas kas link
Skolinimo ir Taupymo Bendro
vės, kurią Vyčių‘'Apskritis
paliko New Yorko ir Brook
lyno kuopoms # įsteigti
Ma
tyt jog Vyčiai nori įsteigt to
kią Bendrovę, nes girdim kad
Chicagoje ir Newarke Vyčiai
panašias Bendroves įsteigė, o
dabar jos pasekmingai gyvuo
ja.
Atsilankė ant Vyčių susi
rinkimo svetys iš Chicagos p.
J. Kaupas, kuris apsigyvens
Brooklyn’e, kaipo Susivienijiifio R.-K. organo redaktorius.
Malonu buvo Vyčiams susipa
žint su tokiu gabiu atsižymėjusiu veikėju, o ateityje bus
dar maloniau su juo sykiu
darbuoties.

i dar kalbėti ar
aukų
iu Tautos šventė
nusisekusi, ar ne.
Labai dar
mažai aukų į centrą įplaukė.
Bet iš prisiųstų aukų ir laikraštijos žinių rodosi, kad Tau
tos Šventės pasekmės bus ne
menkos. Daugumoje bažnyčių
buvo sakomi pamokslai apie
Lietuvos vargus ir lietuvių
priedermes.
Ir bene dau
giausia aukų bažnyčiose surin
kta.
Beveik visos kolonijos
turėjo savo salėse prakalbas ir
gi su aukų rinkimu. Žinoma,
visos aukos, bus pažymėtos vė
lesnėse Tautos Fondo atskai
tose.
Čia pažymėsiu tik au
kas virš $50.00.
Iš Detroit, Mich., atsiuntė
kun. K. Skripka (per “Drau-i
gą”) $106.95. t
/*■
Iš New Britain, Conn., pri
siuntė T. Staškevičius $75.75.
Iš Brooklyn, N. Y., atsiuntė
kun. S. Remeika $73.00.
Iš Sęranton, Pa., prisiuntė
kun. J. Kuras $69.00.
Beto yra žinių, kad Worcesteryje surinkta apie $1000.00, Clevelande apie $200.00,
Newark’e, N. J. virš $300.00 ir
Bostone apie $200.00.
Iš ki
tur dar negavome žinių.
Aiš
ku, kur lietuviai apšviestesni
ir turi veiklesnių inteligentų,
ten ir Lietuvos vargus ir savo
priedermes geriau atjaučia.
Ten ir aukų daugiau surenka
ma.
Prie progos čia primename,
jog surinktas aukas reikia sku
biai siųsti į Centrą, nes Cent
ras rengiasi vėl didesnę auką
Lietuvon pasiųsti.
ARTIMŲ DIENŲ UŽDA
VINIAI.

No. 72.

Wis.,

Benton, HL, No. 73. Valdy
ba: pirm. J. Kunskis, rašt J.
Blažys, ižd. A. Bernotavičius.

Sioux City, Iowa, No. 74.
.Valdyba: pirm. kun. M. Cibul
skis, rašt J. Ktnnbreviče, ižd.
S. Žibąs.
Elizabeth, N. J^ No. 75. Vai.
dyba: pirm. A. Pransketis,
rašt B. Juozapavičius, ižd. Ig.
Grincius.
t
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Sutaisau receptas cs Č5* 1
džiausią atida, nežiūrint, ar
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati; n£ lietuvižka aptieks Bostone
ir Massachusetts valstijoj. ;

Pirm. J. Petrauskas, rašt. J.
Bareišis, ižd. J. Dziekunskis.

Gyduolių galit gaut,

kokioe

tik pasaulyj yra vartojamos.
— * ' Galit reikalaut per laiškus,. o:
[ aš prisiųsiu per ezpreeą.

■ Dr. PosZ J. Jakmauh

t K. SIDLAUSKAS

(Jakimavičius)
rNn»«Od8po»tat.

Nw> 7 iki 8 vakan

SOS BROADWAT Cor. G ST. SO. BOSTON.
-Z?
TdS»S.B.

Aptiekorius ir Savininkas
Tel So. Boston 21014 ir 21013.
J 226 Broadvay, kampas 0 St,

NEW BRITAIN, CONN.
Tautos Šventėje surinktos
aukos.

Po $3.00 aukavo: J. Kava
liauskas ir P. Kavaliauskienė.
Po $2.00 aukavo: T. Staškeviče, B. Janužis, J. Šemeliūnas, A Anžulaitis.

įEUISHcCLEARYCOH

Uždtta 1871

|

HENRY J. BOWEN

Prirengi&m pilnai $150.00 ' [

' Į

1 laidotuves už

žUžtikrinan- - - 50 Jokių
Jokių virvir ! t
£ti gvaranti-gąaus
mokėsšaus mokes
i [
| a arba vi^ių
j [
čių nėra,
nėra.
1
sai nemokėkite.
j [
|
Tel. Back Bay 6722

Po $1.00 aukavo: šv. Aloy Real Estate &r Insurance
zo Vaikų dr-ja, Pr. Grideekis,
O. Petrąuskienė, A. Gurskis, 469 Broadway, So. Boston. |1666 Washington St. Boston. ®
D. Mikunas, S. Kaluševiče,
T. Bakša, A. Tarutis, K. Skripka, J. Dzemionis, L. MotėLLETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
jūnas, M. Neverauskas, B.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Tamukienė, B. Ranšienė, M.
Gutauskas, A. Kubilius, Pr.
Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios
Brunzikas, J. Poškus, A. Karmados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įaipraktikavęs tame dar
dokas, Pr. Kavaliauskienė, Jiebe,
kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje.
Darbą atlieku
»a Ragauskiutė, O. Egliausgreitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri
kiutė, J. Tvaranaviče, K.
statau tiesiog į namus.
Ronseviče, A. Nevulienė, J.
A. K. MAZALAS,
Vašnelis, J. Levinskas, J. Po
vilionis, O. Plukienė, M. Stan94 JEFFERSON STR.,
HARTFORD, CONN.
Tel. Charter 4235-4.
keviče, O. Stankevičienė, Ig.
Gruodas, J. Aberienė, K. Ku
metis, O. Lukšienė, A Neverdauskas. Viso $50.00.

Aukautojai nepadavusieji
vardų suaukavo $25.75.
Viso labo į Centrą prisiun
tė A Neverdauskas $75.75.

Šv. Kazimiero dienai, Tau SYDNEY MINĖS, CANADA. I
■
<<»
tos Šventei, praslinkus, visų, * ..
.
Aukos
Tautos
Fondui
su!
Lietuvos j^elrejirnu užintererinktos
lietuvių
mitinge
ir
ko
!
suotų atyda privalo būti at
kreipta į Tautos Fondo Sei lektorių po namus.
Po $2.00 aukavo: J. Kutis,
mą, kurs turės būti Pittsburge
< i
P.
Balsitis,
L. Svitė, V. Su
birželio mėnesyje.
Kad Seimo nutarimai būtų eita ir K. Muraška.
naudingi mūsų tėvynei, reikia
$1.25 aukavo M. Bartkus.
išanksto gerai prie jo prisiren
Po $1.00 aukavo: K. Pališ
gti.
kis, P. Puida, V. Katilius,
Poros metų darbas parodė, P. Mickevičius, A. Jokimas,
kaip reikia veikti, kad pasek- J. Pačėsa, A. Ereissonas, V.
mingiau plauktų aukos ant Samalius, J. Uckus, M. BartLietuvos aukuro. Žinoma, bu kuvienė, A. Sukevičius, M.
vo daug klaidų ir nenuoseklu Žilinckas, M. Žilinckienė, Pr.
mų.
Tad Seimo priederme ir Budrius, M. Mačiuliutė, J.
bus tas klaidas pataisyti ir Grinkevičius, A. Vilčinskas,
Tautos Fondą įstumti į geres J. Sabaliauskas, A. Vitkaus
kas (lenkas), L. Kevlevic, K.
nes vėžes.
Todėl ir prašome laikraščių Dereška, J. Žolis. 75c. auka
redakcijų ir visuomenės veikė vo J. Cihv (lenkas).
jų iškelti spaudoje visus suma
Po 50c. aukavo: V. Termi
nymus ir reformas, kokios tik
nas, R. Balsitienė, _ J. Lenbūtų naudingos pasekmingeskauckas,
A. Jancaitis, K. Sa
Debatuos katalikas su
niam Tautos Fondo veikimui.
kalauskas,
O. Petrušienė, J.
socialistu.
Iš savo pusės mes ir-gi kelsi
Miller (finas), P. Bradauckas,
Gal svarbiausia nutarimas me viešumon visus projektus, A. Nausėda, K. Nausėda, M.
tai šits: Rengt debatus katali kurie mūsų nuomone išrodys Pažerienė, A. Agliekis, M.
kas prieš socialistą.
Girdėti, naudingi aukų rinkimo darbui. Žilinckas, J. Mickevičius, A.
Čia pradėsime nuo laiko,
jog gerb. kun. Švagždis iš Pa
Januša, J. Uckus, A Spicius,
terson, žymus kalbėtojas, su kada Seimas privalėtų būti.
V. Terminas, J. Necelis, A.
Pittsburgas birželyje susi
tinka eit į debatus su socialis
Janušienė, J. Jasulaitis, J.
tu.
Kuopos valdyba susiži lauks net 3 seimų: S. L. R. K. Rudzevičius, J. Dereška, A.
nos su kun. Švagždžiu ir sten Am., Tautos Fondo ir L. R. K. Luckuvienė, B. Lipkus, (žy
Moterų Sąjungos.
Spėjame,
gsis surengti tokius debatus.
das), J. Urbonavičius, V. Ka
kad visi trys seimai įvyks lai
tilius, K. Puidienė, J. Nece
Tautos Šventės pasekmės.
ke vienos savaitės.
Kadangi
lis, M. Mickiutė, K. Jagmi
Taip-gi ant susirinkimo bu antroje pusėje birželio galima nas, M. Bartkus, K. Kudrota,
vo išduotas raportas kas link gauti ekskursijų papigintus ti J. Zebleckis, M. MelnikaitieaeLietuvių Dienos apvaikščioji- kintus, tai delegatų kelionėj nė, J. Melnikaitis, A. Jminemo.
Toje šventėje buvo su išlaidos būtų daug mažesnės yičius, M. Budriutė, ..M. Gidėl karės hu- antroje, negu pirmoje, pusė žas ir V. Viščiulis.
rinkta viso labo
T
Todėl ir pataria
kentėjusiemss $115.81.
$115 81 ~ Aukos je birželio.
me
minėtiems
Seimams laiką
Po 25e. aukavo: A. Lileikis,
buvo renkamos bažnyčioje 4 d.
O.
Daugeliutė, A. Jagminiuskirti
nuo
18
iki
24
birželio.
kovo, ir per prakalbas 5 d., ir
tė,
A. Gižas, O. Daugėlienė,
taip-gi daug ypatų prisirašė
K. Botyrius, K. Januša, V.
prie Tautos Fondo. To vaka
SESI
TAUTOS
FONDO
SKY

Latvaitienė,
K. Počesienė, U.
_______
ro programas susidaro iš teatRIAI
IRSIRMR
ČARTEjįjį <qjž Tėvynę.
Kukauckienė,
B. Uckuvienė,
Ypatin
RHJS.
K. Pališkis, M. Leleikienė, J.
gai gerai vaidino p-lė V. AbBaronaitis,
K. Nausėda, J.
raičiutė, kuri atliko motinos
Springfield, HL, No. 69.
Necelis,
A.
Buinevičius, K.
rolę.
Po tam kun. Švagždi? Valdyba: pirm. Pr, Krasaus
Viso
kalbėjo, ir kaip paprastai vi kas, rašt. A. Olemža, ižd. V. Botyrius ir J. Jonušą.
labo
aukų
surinkta
$58.75.
sus užganėdino.
Kun. Švag- Riešuta uskas.
Chicago Heighte, HL, No. 7$ Tautos Fondan pasiųsta $58.ždis yra tai viens iš geriausių
kalbėtojų šioj apielinkėj. o jo Valdyba: pirmJ. Dzikas. rašt. 00, o pas iždininką liko 75c.
jo rakalbos visados žmones pa J. Legeckis, ižd. F. KriščioJeigu kuris aukautojų ne
mokina.
Taip-gi buvo kitų, kaitis.
\
rastų jo aukos pagarsinta, lai
pamarginimų:
deklamacijų,
Wilkes Ba^e, £»a., Mo. 71. kreipiasi prie raštininko šiuo
muzikos, dainų, kurie gana Pirm.
m. J.
J. StdTgaitis, rašt. J. adresu: Jonas Jonušą, P. O.
gerai pasisekė.
Mačiulionis,
* ižd. P. Etanai tieB,|1Ž
' 0. J. P. nė.
<
‘
I

8OUTH BOSTON, MASS.
L TEISINGIAUSIA IR GEBIAU8IA UETUVUKA
APTINKA

Edward L. Hopkins
3 62 Broadway So. Boston, Mass.
Namai parsiduoda,

GAISRI
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plate gl&ss)

kambariai parendavojami.

INSURANCE

Skaityk Čia

X

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.
Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

J.J. McGowan Co
Sankrovos:

265 Broadway, -:So. Boston, Mass.
471 E. Fourth St.,
So. Boston, Mass.
941—943 Washington, St,
Boston, Mass.
Pearl St.,
Boston, Mass.
366 Washington St., -:- Dorchester, Mass.
686
f
Telephone: 350 So. Boston.
975-W

Naudokitės Proga!
U PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!
Dabar Rusijos pinigų kursas nupuolęs. Siųsdami pi
nigus į Rusijos Valstybines Apsaugos Rankai arba mai
nydami pas mus, be jokio triūso, ant kiekvieno $1.000,
uždirbsite 400 rublių.

MŪSŲ BANKAS — LIETUVIŲ BANKAS. —
Savame neme, po bankiniu kontrolių ir užstatu $60000.00

KREIPKITĖS TIKTAI PAS MUS: —
Jūsų gimines bei pažįstamus, gyvenančius Vokietijoje
arba Rusijoje, už dyką raieškome ir pristatome į Am«
ką pas jm.

Bankieriai: GUBITOSIS IR K0WALLAU0KA8
Tel. Richmond 843.

Adresas:

GUBITOSI KOWAL Co. Banken.
111 SALĖM STR.,
BOSTON, MASS

T E L. BACK BAY42OO

DR. F. MATULAITIS
Oftoojdyao*
1-J P. M. l-» P.M.

3 4o viaoUaa
Akinta*.

419 Boylstoii St Bostar, Mus.

Farmos! Farmos!

Mes patys nuo savęs patariam pirkti namus arba farmas
dabar, nes galima pirkti pi
giau negu vasarą.
Labiausia
patariam pirkti FARMAS ir
auginti daug bulvių arba kito
kių valgomų daiktų vietoje bū
ti vergais fabrikose.
Pata
riam pirkti namus ir farmas ir
nelaikyti pinigus bankose už 4
nuošimtį, bet įdėkite į biznį ir
būsite patys laimingesni ir lie
tuvių garbę praplatinsite. Bet
perkant namus ar farmas pa
tariam neiti pas kokius sve
timtaučius agentus, bet ge
riausia pas savus lietuvius ku
rie yra atsakanti agentai. Yra geriausia pirkti pas A. Iva
škevičių, 315 Broadway, South
Boston’e, nes jis yra pirmuti
nis lietuvis agentas pardavi
nėtojas namų ir farmų ir ap
draudimo Boston’e.
Turi 4
automobilius ir 9 agentus, ku
rie dirba didžiausioj Lietuvių
Agentūroje Amerike ir yra po
A. Ivaszkeviczio priežiūra, nes
jis yra mokintas ir atsakantis
agentas.
Visi jį giria, kurie
tik turėjo jį sau už pagelbėtoją prie pirkimo namų arba
farmų, nes jis moka gerai nuligfi prekes iš savininkų ir su
pranta geriausia ir atsakan-'
čiausia padaryti visokius pir
kimo raštus.
Mes labiausia
patariam eiti pas A. Ivaszkeviezių pirkti namų arba farmų,
nes pas jį bile kada nueisi,
tuojaus ir nuveža aprodyti
gražių ir pigių farmų nors iki
New, York’o.
Už dyką veža

Paieškau brolio Jono Lukoše
vičiaus Kauno gub., Pandėlio pa
rapijos ; jau 4-ti metai kaip gyve
na Suv. Valstijose. Pirmiaus bu
Visi kurie pirmiaus klausė
vo So. Bostone, po kiek laiko iš
te, malonėkite ateiti ir pasi
važiavo į Pennsylvanijos valstiją
pirkti.
ir <|abar apie jį nieko nežinau. Jis
“Darb.’ 'Administracija.
pats ar kas kitas praneškite šiuo
adresu:
A. Lukoševičius,

300 4-th St., • So. Boston, Mass.
(214)

Paieškau Mikolo Bielckio, 9 me
tai atgal gyveno Chieago’je, UI.,
paeina iš Kauno gub., parapijos
Rietavos, Rietavos miesto. Jis pats
ar kas kitas apie jį žinantis ma
lonėkite pranešti, turiu svarbų rei
kalą.
Mikolas Surplokas,

2231 Hickory St.,

St. Louis, Mo.

Paieškau savo draugo pažįsta
mo Povildi-Ragaišio. Jis paeina
iš Šimonių kaimo, Pasvalio par.,
Panevėžio par., Kauno gub. Šeši
mėnesiai kaip Amerikoj. Pirmiaus
gyveno Mass. valstijoje, o dabar
nežinau kur. Turiu svarbų rei
kalą prie jo. Tegul tuoj atsišau
kę.
Taip gi paieškau savo sesers 0nos Tankečukės, paeina iš Vainakonių viensėdžio, Vaškų par.,
Skrebutiškių valse., Panevėžio
pav., Kauno rėd. Septyni mėtai
kaip Amerikoje. Norėčiau su ja
laiškais susirašyti. Turiu svarbų
reikalą. Jeigu kas žino apie ją
malonėkite pranešti, gausite už
tai $2.00 dovanų.
Atsiliepkit šiuo antrašu:

visus, kurie turi daug ar ma
žai pinigų nėra skirtumo; jis

visus lygiai priima ir išvažinėja visur kur tik norėtum. Jo
automobiliais yra labai gerai
važinėtis, nes galima važiuo
ti per visą mėnesį ir nenubosta, bet jeigu nesuranda kas
patiktų pirkti, jis vistiek yra
linksmas, kad turėjo progą
pasivažinėti su pirkiku namų,
o ne vienas.
(Pagars.)
(211-S-222)

Pirk farmą didžiausioje Ame
rikos lietuvių farmerių kolonijo
je, kurioje apsigyveno jau 380
lietuvių farmerių. Turi ūkiškas
draugijas, parapijas ir lietuvį
kunigą.
Kolonija randasi gražiausioje
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Michigan.
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams
mokyklų.
Keliai žviriavoti, švarus van
duo, oras sveikas. Žemė: mo
lis su juodžemiu ir molis su smil
timi.
Tinka visokiems javams,
daržovėms, pievoms ir ganykloms.
Anglai matydami, kad lietuviai
vis skaitlingiaus pradeda apsi
gyventi ėmė kraustyties iš mūsų
kolonijos, o mes tik ir laukiame,
nes iš jų paėmėme kelius šimtus
gerų farmų: mažų ir didelių su
visais budinkais, sodais, dirbamu
lauku, ir nedirbamu ir ant kurių
norime apgyvendinti lietuvius.
Parduodame farmas, gyvulius
ir ūkių mašinas labai lengvomis
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
kyk bankoj pinigų, nepirk mies
te namų, nes gali užeiti bedar
bė, sumišimai ir badas.
Miestuose bankos subankrutija,
namai lieka be vertės; milijonai
žmonių iš miestų bėgs farmų
pirkti, bet jos tuomet bus šimtą
kartų brangesnės. Šį pavasarį
nusipirk farmą mūsų kolonijoj,
kol dar darbai eina ir farmos pi
gios.
Turėti farmą, yra geriaus ne
gu biznį; juo pragyvenimas bran
gesnis, tuo farmeris turtingesnis.
Mesk miesto gyvenimą ir eik
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos
ženklelių (stamps) gausi farmų
kataliogą ir kolonijos mapą.
Adresuok:

Anton Kiedis & Co
Peoples Statė Bank Building,
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Lietuviska-Polska

r«LSFMONC So.

Boston

605

Lietuviškas

ADVOKATAS
William F. J. Howard
Lietuviška pavardė buvo
Vitrcat F. J. Kavaliausko?

315 Broadway, So. Boston

STEVEN RAINARD SU
JAMES ELLIS CO.
Mes užlaikome tris dideles
krautuves-namus, užpildytus
geriausiais rakandais naujau
sios mados.
Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimų kai
noje — tas išmintingai daro ir
pinigų daug sučėdina.
Apsidairykit aplink ir pa
matysit, kad mes geriausia ir
pigiausia galime jums rakan
dus parduoti ir jūsų stabas
gražiausia jais apstatyti. Mes
tų galime todėl padaryti, kad
mūsų rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.
Vesk reikalus su mumis ir
susiartink su mūsų biznio vedl
mo būdais, ei tikrai būsi patenkintas.

LIGONINĖ.
197 Broadway, S. Boston, Mass.

Petras Kreptavičius,

Telefonas'S. Boston 1194-w

1459 Philips st. So. BethIehem,Pa.

Daktarai dieną ir naktį.

(213-215)
Akių Specijalistas
Prirenka akinius

......

........... . f

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

TiftitA

T?EJANKA

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Nusipirk mosties

DR. W. T.REILLY
469 Brutas?,S». Bastai,Mm.

Dr. Ignotas Stankus

