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Kaizeris paskelbė karę Portugalijai
SO. BOSTON, MASS

Sotus alkano nenumano.

Plėšikų buvo d^u;

MOTERŲ SĄJUNGA 
AUGA.

ŽEMAIČIŲ VYSKUPO 
LAIŠKAS.

Kun. D-ro Maliausko pasidar
bavimas Bostone.

Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos

CHELSEA, MASS.
Simanas Jurgelaitis vakare 

bedirbdama® prie mašinos Ka- 
lendro, nutraukė kairės rankos 
pirštus, sako gydytojai, kad 
dar reikės toliaus rankų piaut. 

Matęs.

LONDONAS. — Ant Angli
jos parkančių jūrės bangos iš
metė skeveldras sudaužyto ze- 
ppelino. Spėjama, jog tai bu
vo nno vieno zeppelino, kurs 
atakavo anglijos pakrantes ne
dėlioja ; ' ; ? , r <
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NAPOLIS. — Laimingai 
pribuvo pasažierinis garlaivis 
Cęetic. Vežė 300 pasažierių. 
Daug buvo baimės, kad teu
tonai nesutorpeduotų to laivo.

Mūsų visuomenei pribūna 
naujos veikėjos: rašytojos, kal
bėtojos, organizatorės.

Pavyzdingas balius.
Kovo 5-tą. d. š. m. ant Vin- 

dfield gat., kur galima sakyti 
lietuvių gatvė; agentas p. M. 
Komas, dėl savo namų pir
kėjų paruošė puikų balių pas 
•T. Galinską. Dalyvavusieji 
svečiai visi buvo blaivūs. Pa
vyzdingas dar- tuomi, kad per 
tą balių, buvo nepamiršta ir 
varginga mūsų tėvynė Lietu
va. Jos labui buvo sumany
ta suaukoti šiek tiek.

Pradėjus rinkfi aukas ir 
štai po kiek aukavo:

Po $1.00 M. Kuras, jo žmo
na, J. Galinis jo žmona, A. 
Šveistis, po 50c. M. Šveistie- 
nė, F. Zaikauskas $1. V. 
Šugžda 50c. A. Žuronskis 50c 
P. Karvelis $1. Alšauskas $1. 
Kitų pavardžių nežinau, tad 
prašau atleisti man už tai!

Viso labo suaukuota $14 
25c.

Streikas. ....
Watertown Good Rubber 

Co. dirbtuvės apie 500 darbi
ninkų išėjo ant streikų, tarpe 
kurių randasi nemažai lietu
vių.

Dirbtuvėje dirba apie 8000 
darbininkų, nes dieną ir nak
tį dirbama. Išėjo ant streikų 
tik tie, kurie dirbo kaliošus.

nuolat sekė, kur yra Vilią ir 
ką jis veikia. Bet prieš už
puolimą jis padavė savo gyve
nimo vietą už 44 mylių nuo ra- 
bežiaus. Tai jo įsiveržimas 
buvo visai netikėtas.

Būtinai tur sugauti.
Dėdė Šamas per tris metus 

tėmijo netvarką, skerdynes, 
riaušes anapus Rio Grande. 
Buvo daug kartų, kad buvo 
amerikonų užmušta anapus ir 
šiapus rubežiaus. Bet tokio

j sukoncentruotos per 24 vai.
Bėgyje dviejų dienų Suv. 

Valstijos gali sukoncentruoti 
12.000 kareivių.

Washingtone kongresmanai 
ir senatoriai susnele, kad rei
kia baigti dalykus su Meksika. 

: Šneka, kad tuoj reikia sumo- 
j bilizuoti pusę milijono karei
vių ir įsiveržti Meksikon.

NAUJA VALSTYBE 
KARĖN.

Kaizerio valdžia paskelbė1 
karę Portugalijai. Paskelbė- 
už tai, jog Portugalijos val
džia užgrobė Vokietijos gar
laivius, kurie buvo Portugali
jos uostuose internuoti.

Tai dabar jau trylika vals
tybių įvelta karėn. Tas skai
čius sudaro “velnio tuziną.“

SAN DIEGO, CAL. — Ant 
Suv. Valstijų torpedinio laivo 
Preble ištiko gazolino ekspHo- 
zija. Šeši jurininkai labai su 
žeisti.

"VVestfield, — H. B. Smith 
Foundrv kompanijos sustrei
kavo darbininkai buvo sukėlę 

i riaušes. Jų yra 380. Riau- 
šės kilo, kuomet streikininkai 

i bandė nieko neleisti dirbtuvėn. 
Policija jau neapsidirba.

Bostoniečiai ilgai minės sa
vo brangų svečią — kun. l)-rą 
Makauską. Išbuvo jis čia ar
ti 2 savaičių. Per visą savai
tę vakarais laikė konferencijas 
apie svarbių-svarbiausius žmo
gaus gyvenimo dalykus. Tų 
konferencijų klausė su atvda 
daugelis žmonių; jie ingijo 
daug svarbių žinių, daug tik
ros šviesos ir susipratimo. Be 
tų konferencijų svečias pasakė 
dar nedėldieniais du svarbiu 
pamokslu. Pagaliaus 5 d. ko
vo bažnytinėje svetainėje buvo 
prakalba apie dabartinės Lie
tuvos vargus, kurioje jis vaiz
džiai nupasakojo karės baise
nybes ir nuoširdžiai ragino lie
tuvius nesigailėti aukų Tautos 
Fondui.

Bet kadan-gi patsai buvo 
siųstas katalikiškos Lietuvos 
visuomenės, — kad parinkti 
aukų katalikiškam dienraščiui 
“Vilčiai,” todėl ant galo ir 
ragino paremti šį svarbų rei
kalą, pirma išrodęs plačiai to 
dienraščio svarbą įvairiais 
žvilgsniais- Bostono katalikiš- 

apsipraus ir supado- Į koji visuomenė suprato ir at- 
nebe-l jautė tą reikalą ir sudėjo “Vil

čiai” išviso $324.00. (Tame 
skaičiuje ir abiejų kunigų au
kos).

Aukotojų sąrašą paskelbsi
me kitame numeryje.

WASHINGTON, PA. — Art
hur Gray per klaidą peršovė 
savo 7 metų augintinę. Nak
tį jis išgirdo už savo kambario 
durių klebėjimą. Manė, jog 
plėšikas. Pagriebė revolverį 
ir šovė. O peršovė mergaitę. 
Gi mergaitė ėjo pas tėvą todėl, 
kad įbugo pakilusio smarkaus 
vėjo.

liepsnose.
Išviso amerikonų užmušta 

apie 25. Penki iš jų jau pa
šyti, o keletas tebėra degan
čiuose hoteliuose ir namuose.

Susirėmime krtyo keturi Dė
dės Šamo raiteliai^įr septyni 
buvo sužeisti. kf

Plėšikų buvo dąug užmušta. 
Gatvėse tekšo 40y razbaininkų 
lavonų. Tie tai buvo plėši
kai, kurie sustoję buvo gatvė
se, kad plėšti žmonės, kuo
met sumišime jie bėgo gatvės- 
na.

Centrai hotelis pirmiausiai 
buvo padegtas. Jame sudegė 
keletas žmonių.

Kai hotelio savininkas bėgo 
lauk, tai jis ant vietos buvo 
nušautas plėšikų. Buvo nu
dėtas ir W. P. AValker, kurs 
bėgo iš hotelio.

Aptiekininkas C. C- Miller 
buvo nušautas, kuomet jis ėjo 
per Hoover hotelio duris.

Biznieriai Milton, jo žmo
na, ir J. S. Dean taip-gi buvo 
nušauti.

Didis ergelis buvo gatvėse, 
kuomet banditai siautė. Rė
kavo, klykė, staugė.

Banditai buvo apipuolę sto
vyklą 13-tos kavalerijos ir čia 
keletas Dėdės Šamo raitelių 
krito, keletas sužeista ir kele
tas arklių pašauta.

Apgavo amerikonus.
- Suvienytų Valstijų valdžia

Apsireiškimas džiuginantis 
— kokiuo tik žvilgsniu neimsi 
į jį žiūrėti. Moterų atbudi
mas, kėlimą® jų apšvietos, su
sipratimo — priduos mūsų 
brolių darbininkų gyvenimui 
daug malonumo, džiaugsmo: 
apsišvarins stubos, pagerės 
virtuvė, 
rėš vaikučiai; žmona 
bus ‘griozdas, bet gyvenimo 
draugė, rimtai padedanti vy
rui vargti gyvenimo vargelį ir 
siekti įvairiu.® prakilnius tiks
lus.

SEa

Sujuskite, bi 
čiai, kad mūsų o* 
skaičiaus sulauktų 
seimo.

SUV. V. KAREIVIAI GAU
DO VILLA IR VILLIS-

TUS.
Columbus, N. M. — Kovo 

9 d. apie 4:30 vai. iš ryto Mek
siko banditas Vilią su 500 plė
šikų persirito per rubežių Su
vienyti] Valstijų ir užatakavo 
miestą Columbus, N. M. Už- 
mušinėjo vyrus, moteris, vai
kus, grobė turtą, padegė 
miestą.

Kai Dėdės Šamo raiteliai iš
vijo razbaininkus, tai buvo 6 biaurumo, kaip dabar niekuo- 
val. ryto ir miesto dalys buvo met nebuvo atsitikę. Tai da

bar parubežinis kareivių ko
mendantas, pulk. Slocum, tuoj 
vijosi per rubežių banditus ir 
užsisipyrė sugauti “svieto ly
gintoją” ir jo saiką. Išsivijo 
240 raitelių.

Iš Washingtono paskelbta, 
jog pulk. Slocum žingsnis pa
remtas ir Suv. Valstijų kava
leristai.® nebus atšaukti iš Mek
sikos.

Dabar Dėdės Šamo raiteliai 
Meksikos kalnuose gaudo ban
ditus ir yra apie 20 mylit] ana
pus rubežiaus.

Washingtone svarstoma kas 
daryti su Meksika. Nors Ca- 
rranzo valdžia yra pripažyta 
teisėta, bet carranzistai nei 
kiek negeresni už villistus. Vil
ios šaikoj buvo ir carranzistų. 
Naujasai Suv. Valstijų karinis 
sekr. Baker tariasi su prez. 
Wilsonu.

Pulk. Slocum nedaug žinių 
tegalėjo paduoti. Padavė tik. 
kad jau paklojęs 46 banditus, 
septynis sužeistus nelaisvius 
turįs. Amerikonų kareivių žu
vo septyni kareiviai ir du ofi- 
cieriai. Sužeisti penki karei
viai.

Dėdės Šamo spėkos 
parabežyje.

Tarp Douglas, Ariz. ir EI 
Paso, Tex. Dėdė Šamas turi 
4.000 kavalerijos ir vieną ba- 
talijoną 4-tos artilerijos su 12 
anuotų. Tos jėgos gali būt

_  Amsterdam. — Iš Berlino 
atėjo žinių, jog Vokietijos 
eskadra iš keletos greitųjų 
skraiduolių buvo išplaukus į 
Šiaurinę jure, apžvalginėjo ją 
ir nieko nesutikus sugrįžo at
gal.

Jau pirmiau ėjo gandai, jog 
kaizerio laivynas sujudo ir 
mat tie gandai nebuvo be pa
mato.

Anglijos parlamente praš
nekta, jog Anglijos laivynas 
nėra ganėtinai budrus ir nėra 
ganėtinai budrus ir nėra ga
nėtinai gerai tvarkomas. An
glai ėmė nugąstauti. Labai: 
negardu skonį padarė an
glams, kąd jų laivynas pra
žiopsojo Moewe ir praleido su
grįžti namo Į Vokietiją.

Londono laikraščiai rašo 
bauginančias žinias apie didu
mą Vokietijos laivyno. Rašo, 
jog tas laivynas žymiai padi- 
dytas nuo karės pradžios.

Iš Holandijos atėjo žinių,, 
jog Šiaurinėj jurėj buvo pasi
rodęs kaizerio laivynas iš 50 
laivų, tarp kurių buvo di
džiausieji moderniški šarvuo
čiai, greičiausieji skraiduoliai 
ir seni torpediniai laivai. Lai
vyną lydėjo du zeppelinai, ku
rie buvo žvalgais, kad išnety- 
čių Anglijos laivynas neužpul
tų.

Laivai numalevuoti pilkai, 
kad sunku išmatyti. Tą kai
zerio armadą matė Holandijos- 
žvejai.

Villistai nužudė daug Amerikonų, Suvienytų 
Valstijų raiteliai gaudo Vilią.

GRAŽIOS VESTUVĖS.
Kovo 4 d. š. m. visiems ge

rai žinomas Juozas Šilauskas 
vedė p-lę M. Markevičiūtę. 
Ši i ubą davė kun. T. Žilinskas 
šv. Petro bažnyčioj So. Boston, 
po šilubo buvo gražus pokilė- 
lis. Svečiai labai gražiai lin
ksminosi. Be to per sumany
mą J. Žardecko buvo parinkta 
aukų dėl mūsų brolių kentan- 
čių Lietuvoje.

Aukavo šios ypatos: po $1. 
J. A. Žardeckas, J. Šilauskas, 
M. Šilauskienė, A. S. Komi- 
čius, J. Kulpanas, J. Dziemia- 
nas, V. Baliunas, F. Našlė
nas, A. Stankevičius, po 50c. 
F. Žardeckas, M. Dzierviutė, 
J. Žabarauskas, J. Žabaraus- 
kutis, po 25c. J. Galinis A. 
J. Žardeckas, E. Žabarauckie- 
nė, V. Galinis, V. Andievi- 
čius, J. Vitkauckas.

Viso suaukauta $12.75e pi
nigai bus pasiųsti į Tautos 
Fondą. Visiems aukautojams 
širdingai ačiū.

VERDUNO KRIZIS 
ARTINASI.

Londonas. — Mūšiai ties į 
Verdunu yra ne vien baisiau
si pasaulyje, bet taip baisūs ■ 
mūšiai, kad niekas negalėjo Į-! 
sivaizdinti tokio baisumo.

Abi pusi grumiasi su atkak- i 
liausiu smarkumu.

Abi pusi didžiuojasi didvy
riškumu savo kareivių.

Berline paskelbta, jog du | 
Poznaniaus, prūsų Lenkijos, i 
pulkai vedami gen. Guretskio 
Corniczo atakavo ugnį ve- Į 
miantį Verduno fortą Vaux ir 
paėmė jį. Be to paėmė daug | 
artimiese esančių tvirtų drat- 
viečių.

Bet francūzų pranešimai už- į 
gina tą pranešimą. z

Krizis artinasi.
Kaip vokiečiai, taip ir fran

cūzai sutinka, kad Verduno 
mūšių krizis jau artinasi, kad 
baisiausieji viso pa®aulio ir 
šios karės mūšiai vienon ar ki- Į 
ton pusėn turės pakrypti.

Tai dabar jau 20 diena, kai 
atsivėrė ties Verdunu praga
ras. Pragaras ten virė vis 
didyn ir bėgyje dviejų dienų 
laukiama išrišimo, o kartu taiI 
bus išrišimas tautų likimo.

Per 18 dienų neišpasakyto 
mūšio krito iš abiejų pusių 
daugiau, kaip 200-000 karei
vių. Vokiečių kritę 125.000.

Skerdynės eina ant fronto 
10 mylių ilgumo. Tarp prie
šingųjų pusių teka Meuse upė, 
kuri dabar krauju pasriuvus, 
lavonų ir visokių skeveldų už
grūsta.

Miškas išpleškytas, kalnas 
nugriautas.

Palei upę buvo miškai. Tai 
buvo nuo senovės puošnus, go
dojami, čėdijarrii miškai. Da
bar iš tų garsingų miškų tik 
skeveldai ir nedėguliai beliko. 
Baisios bombos didžiųjų anuo
tų nugriovė kalno viršūnę.

Iš Forges upes nieko neli
ko. Užversta sukritusiais ras
tais, lavonais, vežimais ir 
viokiais kariniais pobuklais.

Vokiečiai pradėjo ofensivą 
turbut ankščiau, negu talki
ninkai numanė. Vokiečių ar
mija ir laivynas pradėjo veik
ti, kaip niekad ligšiol.

Francūzų aeroplanas bom
bardavo vokiečiu tvirtovę 
Metz ir du civilių žmogų už
mušta

Mūsų visuomenė gali turėti 
didžiausį pasitenkinimą ir 
džiaugsmą, matydama spar
tų augimą L. R.-K. Moterų Są
jungos. Bostono 13 kuopos 
narių skaičius pasiekė 102; čia 
daug padėjo moterų prakalbos 
ir diskusijos ant temos “kur 
geriausia apsidrausti moterims 
ir merginoms” (20 vas.); ta
da kuopa laimėjo apie 40 nau
jų narių. Arti 100 narių turi 
ir Worcester’io 5-ta kuopa; a- 
teina žinios iš Scrantono, Pitt- 
stono, Chicagos, kad ir ten 
Moterų Sąjungos kuopos gra
žiai auga ir kad ypač ima 
daug rašytįes į pašalpinį sky
rių. Yra vilties, kad mote
rų paleistas obalsis — iki šių 
metų seimo 1000 narių — bus 
įvykintas.

Mūsų tautai džiaugsmas, 
nes atbunda pusė jos vaikų, jos 
dukros, ir eina dirbti savo 
Tėvynės labui. Tikrai galime 
tikėties, jog atbudusios ir su- j 
siorganizavusios moters mūsų; 
tautos gyveniman ineš daug 
nauja, svarbaus, kad jos tars 
savo naują žodį, kuris gal nei 
į galvą nebuvo atėjęs vyrams, i

Mūsų Motynai Bažnyčiai ir- i 
gi bus džiaugsmas, nes švie
sios ir doros moters katalikės , 
geriausiai galės apsaugoti tau-1 
tą nuo ištvirkimo puvėsių ir 
nuo doriško supuvimo, kuriuo 
gresia užkrėsti mūsų tautą pa-; 
laidas cicilikizmas ir pragaiš
tinga laisvamanybė.

O ką jau bekalbėti apie pa
čias moteris. Jos, atbudu
sios, ingauna naują ir prakil
nu gyvenimo tikslą, ingija 
naujų pajėgų, pamato savo 
garbią vietą pasaulyje.

Tad krutėkite seselės! Au
ginkite savo Sąjungą, ypatin
gai stiprinkite jos pašalpinį 
skyrių, nes Sąjungai reikia 
išauginti savo kapitalą, kurs 
bus tvirčiausia parama moterų 
judėjimo. >



|

Vyskupas Von Ketteler
Prūsuose, o ypatingai aps

krityje Hesse, biurokratų par
tija vadinama Juozapistais**) 
buvo giliai savo šaknis įleidu
si ir bažnyčios reikalus ir jos 
nuosavybių tvarkymą. Toji 
partija per dvidešimts penkis 
metus žiauriai valdė tą apskri
tį. Vyskupas von Ketteler’is 
buvo tikras priešas tos parti
jos. Tai-gi jo užėmimas vys
kupo toje provincijoje vietos 
reiškė dalgį po kaklu tai par- 

kuri * tuojaus, idant
4 ‘ greičiau nuo tų biurokratų į- 

j tėkmės atsikratyti, įsteigė sa
vo mieste, Mainz dvasišką se- 

: minariją, kurioje auklėjo bū- 
i siančius sau padėjėjus-kuni- 
| gus. Negana to jis pareika
lavo iš kunigų, be jokio klau- 

■ simosi svietiškos valdžios, 
prieš užimsiant parapiją, kad 
pereitų kvotimus. Ir tam tik 

I suteikdavo parapiją, kurs ge
riausiai atsakydavo ant klausi
mų, nes kvotimai' buvo veda- 

į mi konkursų madoje. Tokias 
' tai permainas bei pataisas 
naujas vyskupas įvedė dvasiš
kuos. tarpe. Apart to plati
no abiejų lyčių vienuolynus.

I Geriau prižiūrėjo senus ir stei
gė naujas kongregacijas. “Šv. 
Juozapo Broliai” ir “Apveiz- 

suprantančių. dos Seseris” tai vyskupo Ket- 
21, teler’io įsteigti zokonai. Dau-

Toliaus, vartydami istori-; 1848) tuose pačiuose metuose gelis darbų, kuriuos vyskupas 
jos lapus, atrandame šventų- 1 
jų, kurie stropiai rūpinosi i 
biednųjų bei darbininkų liki- ] 
mu: šelpė juos tai pavieniai,'; 
tai steigdami tam tikslui drau- < 
gijeles, kaip pav. popiežius Šv. 1 
Gregorius Didysis, Šv. Vin- Į ] 
centas iš Paulio ir kiti. Jų į 1 
šelpimas ir atjautimas labiau- s 
šiai lietė neturtėlius, o ne dar-1 
bininkus. Vienok darbininkii 
iš klasos ir-gi negalima praša
linti. Bet šiame straipsnyje 
nemanau kalbėti apie kitus 
darbininkų prietelius, kurie 
gyveno pirm vyskupo Kette- ] 
ler’io ir, kurių veikimas toje ] 
dirvoje gal paskatino jį žengti I. 
toliau jo pirmtakūnų pradėta- j ’ 

Yne'darbe. Nof^t pusėtinai
aprašyti visus šioje dirvoje ‘ 
veikėjus perdaug užimtų laiko 
ir vietos. Tai-gi aš tik paim- j 
siu vieną labai žymų vyskupą 
Ketteler’į ir bent trumpais;

: bruožais stengsiuos nupiešti jo 
-gyvenimą ir jo veikimą socio
logijoje arba žmonių draugijos 
t

Buvo augštos kilmės.

klausime.
Wilhelmas Emmanuel Ba- 

ron von Ketteler gimė Kalėdų 
dienoje 1811 metuose, mieste 
Munster, Westfalioj vakari
nėje Prūsijos dalyje.*) Muns- 
terTs nuo pat pradžios vidur
amžio buvo pagarsėjęs savo 
svarbioms mokslo įstaigoms 
dideliu katalikišku universite
tu ir kitais institutais. Lai
kuose vyskupo von Ketteler’io 
tas miestas tebelaikė savo gar
sų vardą. Universitete ka
tedras buvo užėmę garsūs ta
me laike profesoriai, kurių 
tarpe buvo ir Jėzuitų. Tokio
se aplinkybėse jaunas von Ket
teler’is gyvendamas įgavo ge
rą tikro mokslo supratimą ir 
•daugel prakilnios dvasios.

W. E. von Ketteler paėjo iš 
augštos kilmės. Būdamas to
kiu palaikė biurokratų pusę.

Bet 1837 metais prūsų 
•darbininkai žmonės pradėjo 
biurokratus viešai persekioti 
bei buntus prieš juos kelti, 
už jų neteisingą valdymą; tas 
smigo giliai į Ketteler’io širdį 
ir buvo priežasčia atsisakymo 
nuo tos partijos; o vėliaus ta
po jos priešu. Nuo to laiko 
Ketteler’is pradėjo labiau dar
bininkų pusę palaikyti ir už 
juos progai pasitaikius užtar
tu

Baigęs pradinius ir augštes- 
inus mokslus von Ketteler’is 
dar tikrai nebuvo nusprendęs 
arba apsirinkęs sau profesijos. 
Beveik trisdešimts metų būda-

Manau, jog mūsų visuome
nė dar mažai ką težino apie šį 
Vokietijos vyskupą, stropų 
darbininkų užtarėją Beabe
jo prakalbose katalikiškų kal
bėtojų girdėjo jį minint, ale 
tai tik jo vardą; o apie jo gy
venimą ir darbus tai vargiai. 
Užtai-gi aš šiame straipsnyje 
bandysiu paduoti platesnį su
pratimą apie jįjį.

Vyskupas von Ketteler, ro
dos buvo pirmas, kurs pradė
jo rūpinties darbininkų orga
nizavimu ant tikru krikščio
niškų pamatų. Jis stengės už
tarti už darbininkus arba ap
ginti bespėkių tiesas. Žodžiu 
tariant buvo tikras darbinin
kų prietelis. Vienok nereikia 
suprasti, kod pirm jo darbi
ninkai buvo visiškai apleisti ir 
neturėjo jokių tiesų. Nuo 
pat pradžios krikščionybės 
■darbininkij teisės pradėjo būt 
gerbiamos. Meilė artimo ri
šo visus krikščionis į vieną 
■draugiją. Darbininkas ir pras- 
•čiausis, jau nebuvo laikomas 
gyvulio vietoje, kaip kad bū
davo pagonijos laikuose, ale 
kaipo darbdavio draugas bei 
jo pagelbininkas.

? Rūpinimosi darbininkais 
seniau.

mas galutinai nusprendė tapti 
kunigu. 1841 m. pastojo į gar
sų, tuomet ir šiandien, katal. 
universitetą — Munich’e. Ten 
iš lūpų garsių tame laike 
gamtos mokslo, filosofijos, ir 
teologijos, profesorių sėmė 
mokslą, kurį vėliaus atsakan
čiai mokėjo sunaudoti.

Praleidęs Municli universi- 
! tete suviršum dvejatą metų 
' persikėlė į savo gimtinį mies
tą Munster’į. Čion įstojo į 

• dvasišką seminariją, ] 
f 1844 metuose baigė ir tapo iš- 
Į ventintas į kunigus. Sulyg 
šiol matėme jo gyvenimą kaipo 

1 moksleivio. Dabar eisime prie 
jo gvenimo ir darbų kaipo 
kunigo sociologijos moksle.

Pirmus dvejus kunigavimo 
metus von Ketteler’is praleido 

Į vikaraudamas nedideliame 
mieste Bockum,vakarinės Prū
sijos dalyje. Po tam 1846 me
tuose tapo perkeltas į miestelį 
Hopsten už kleboną. Antrais 
metais jam ten esant prisėjo 
atstovų į parlamentą rinkimas. 
Kun. von Ketteler’is tapo iš
rinktas. Parlamente, kurs at
sibuvo Frankfort’e, kun. Ket
teler’is atsižymėjo kaipo vie
nas tame laike iš geriausiai so
ciali klausimą 
Toliaus rudeniop (rūgs.

laidojant generolą Auersivald Ketteler’is veikė buvo malonus 
ir kunigaikštį Lichnowsky, i svietiškai valdžiai, ale jis sten- 
kuriedu tapo užmuštu sukilu- gėsi laikyties savo rybose ir 
šių žmonių prieš žiaurią vai- i tiesa santaika buvo tarpe dva- 
džią,*) kun. von Ketteler’is siškos ir svietiškos valdžios iki 
buvo pakviestas pamokslą sa- 1870 metų, 
kyti. Jis savo pamoksle iš-! 
teisino žmones arba liaudį už- i 
stojo už darbininkus.

.iŠ K.rt'.č.er is 'c.':.-
šė keletą brošiūrėlių. Vienu 
tarpu jis buvo sutaikęs prie
šingi pusi, ale Bismarcko pa
sekėjai viską suardė. Mat tuo
kart Bismarcko kaipo plenipo
tento įtekmė siautė visoje Prū
sijoje. Kiek vėliaus, vysku
po Ketteler’io įtekmė tame ap
skrityje perviršijo ir Bismar
cko, nes kuomet vyskupas 
Ketteler’is buvo perstatytas į 
Cologne’os antvyskupius, pats 
Bismarckas atrodė tam prie
lankus esąs.

Kaip augščiau minėjau vys
kupo von Ketteler’io santikiai 
su svietiška valdžia buvo geri 
iki 1870 m. Bet sekančiais 

I metais abelnai visoje Prūsijo- 
je bei Vokietijoe prasidėjo ne- 

I lyginant kaipo kova vadina- 
Įnarna “Kulturkamf.” *) Arba 
kitaip tariant liberalistai, be
dieviai etc. pradėjo vesti atvi
rą kovą su katalikų bažnyčia. 

I Užmanytoju ir vedėju tos ko- 
jvos buvo “garsusis” Bis
marckas. Tiesa, daug tame 
buvo kalta ir visa prūsų val
džia, taip jog visą kaičią ne- 

! galima nuversti ant vieno Bis- 
marck’o. Tiek žinome, jog 
jis buo svarbiausias šulas toje 
kovoje. Nors ir gana smar
kiai stengėsi ir uoliai darbavo
si išgriovime Katalikų Bažny
čios ir panaikinime Jos moks
lo, bet veltui spėkų eikvoji
mas buvo. Katalikų Bažny
čia dar net sutvirtėjo. Ją į- 

Į steigė pats Kristus ir aiškiai 
pasakė jog Jos “nei pragaro 
vartai nepergalės.” Tartum 
turėtų būt geras pasimokini- 
mas mūsų dienij “bedie
viams.”

nas XIU vadino jį savo pirm- 
takūnu. Kaip matėme iš jo 
veikmo, drąsiai skelbė darbi
ninkams reikalingus pagerini
mus, padėjo jiems organizuo- 
ties etc. Žodžiu sakant jis 
buvo tikroje prasmėje darbi
ninkų prietelis, o visų jam pa
vestų žmonių tikras dvasiškas 
tėvas. Rūpinosi visų išgany
mu. Jo puikus būdas ir ti
kėjimo priešus traukė prie sa
vęs. Mažne per visą savo gy
venimą kovojo už religijos ir 
liuosybės principus. Nes kaip 
jis pats išsitarė kad vienas ele-: 
mentas be antro negali būt.' 
Esą: “kaip religija reikalauja 
liuosybės, taip liuosybė nega
li būt be religijos.”

Daug ką dar būtų galima 
kalbėti apie šį vyskupą darbi
ninkų prietelių, ypatingai a- 
pie veikimą religijos srytyje, 
bet užteks tuom tarpu, nes ne
buvo mano tikslu paduoti pil
ną jo biografiją. Stengiaus' 
išdėsti daugiausiai jojo dar- 
bavimąsi darbininkų dirvoje, 
ką tikiuos nors ir ne pilnai iš- 
pildžiau.

Matėme vyskupo von Ket
teler’io gyvenimą ir darbus.

Jis kad ir nepaėjo iš darbinin
kų kliasos, ale nuo pat persi
tikrinimo apie darbininkų pa
dėjimą visados už juos užstojo 
ir jiems kiek galėdamas padė
jo gerinti savo būvį. Rūpinosi 
darbininkus atitrauti nuo klai
dingų bei netikrų kelių, ku
riais darbininkai eidami nieka
dos neprieis prie geresnių sąly
gų. Tai-gi tegul jo nuomonės 
bei jo mokslas labiau pertikri
na mus ir, suteikia daugiau 
drąsos ir spėkų krikščioniška
me veikime. Lai šis garsus 
darbininkų dirvoje veikėjas 
būna mums visiems spinduliu 
šviesos ir veda mus teisingu 
keliu prie pagerinimo mū
sų būvio. Nors jis nebuvo 
mums bendras arba draugas 
tautoje, bet artimiausis prie- 
telis mūsij darbe ir idėjose. 
Užtat-gi lai jo geras vardas 
niekuomet neišnyksta iš mūsų 
minčių.' Gerbkime jį kartu 
su visa pasaule, kaipo gydy
toją ir vadovą katalikiškoje 
dirvoje.

Pranas J. J—is.
Brigliton, Mass.
Vasario 22, 1916.

Apie vieną ir os
didinimą.

Priešingai išeitų jei visa
Jei 

suma-

• v
Kongrese kėlė darbininku 

klausimą.

Spalio mėnesyje 1848 m. I 
Mainz mieste, atsibuvo Vo
kietijos katalikų abelnai, dide
lis, susivažiavimas arba kon
gresas. Kun. von Ketteler’is 
būdamas tame kongrese neap
leido nepajudinęs ir darbinin
kų klausimo. Progą suradęs 
išdėstė tą klausimą. Ypatin
gai nurodė jo svarbą iš religiš
kos bei tikybinės pusės. Vė
liaus savo dviejuose, tame pa
čiame mieste sakytuose pa
moksluose, plačiai išdėstė ka
talikų teorijas apie nuosavy
bių valdymą ir priedermes vi
siems elgties pagal krikščio
nišką artimo meilę. Trumpai 
paaiškino būdus išrišimams į- 
vairių socialių gyvenime klau
simų. Iš to viso matyti jojo 
rūpinimąsi darbininkų likimu.

Po tam, 1849 metuose, kun. 
von Ketteler’is buvo nukeltas 
į Berlin’ą už kleboną Šv. Jed- 
vygos parapijom Būdamas 
tenai atsižymėjo kaipo organi
zatorius. Atsakančiai sutvar
kė ruimingą Šv. Jedvygos li- 
gonbutį. Sulaukęs Dievo Kū
no šventės, jis pirmu kartu 
nuo reformacijos laikų vedė 
procesiją Berlin’o gatvėmis.

listams” kaip daugelis kitų 
nors ir labai gražių ir naudin
gų katalikų sumanytų klausi
mų nepatinka tik vien dėlto, 
kad jie yra katalikų sumany
ti, taip lygiai nepatiko ir 
sumanymas šaukti visuotiną 
politikišką seimą Chicagoje.

Nepatiko daugiause kam! 
Nagi Šliupui, Račkauskui, 
Pruseikai, Michelsonui, Vidi- 
kui, Grigaičiui, Rimkai ir 
Sirvydui. Sakysime, kad A- 
merikos S. V. yra pusė milijo
no lietuvių. Jų didžiuma yra 
katalikai. Laisvamaniams iš 
tos pusės milijono daugiaus 
negalima skirti kaip kad 100. 
000 (jei tiek dar laisvamanių 
randasi)

Jeigu Amerikos lietuvių tar- 
! pe ir randasi 100.000 laisvama- 
I nių, tai visgi tik penktoji da
lis lietuvių kūno. Jei paim- 

■ sime skaitlių inteligentijos 
Į kiek rėmė ir agitavo už Cliica- 
gos seimą ir už paskum iški- 

; lusį sumanymą iš laisvamanių 
Į pusės šaukti seimą Brooklyne, 
; tai pamatysime, kad labai di
delė didžiuma inteligentijos rė
mė ir agitavo už Chicagtx sei
mą o už Brooklyno Ii kosi fik 
labai maža dalele, arba virš 
paminėti 8 stulpai laisvamaniš- 

I ko credo. Bet kaip išėjo su 
seimais ? Apie tų seimų vi
suotinumą ir tvankumą čia ne
kalbėsime.

Kiekvienam katalikui 
žinoma, kad pilniausis ir 
čiausis seimas atsibuvo 
Chicago, nes Brooklyno 
vamaniškas seimas 
beveik suiro.
skilimą ar neskilimą mums ne
svarbu. Svarbu yra tik ta
me, kad Cliicagos seimą šau
kė katalikai. Katalikų kaip 
matome yra didele didžiuma. 
Inteligentijos didelė didžiuma 
rėmė Chicagos seimą. Brook
lyno šaukiamą seimą rėmė ir 
agitavo tik mažumą. Vienok 
seimuose atstovų skaičius su
važiavo beveik toks pat Chica
go toks Brooklyne.

Kame priežastis? Kokiuo 
būdu tie 8 yrai galėjo apgalėti 
šimtus dar ir daug už save 
miklesnių sumaningesnių ?

Kas jiems suteikė tą galę 
būnant mažumoj apgalėti did
žiumą, patraukti savon pusėn 
ir vesti paskum save didelę mi
nią žmonių? Atsakymas la
bai lengvas, spauda. Mat tie 
visi paminėti astuoni vyrai ku
rie daugiause priešines katali
kų šaukenčiam seimui, turėjo 
savo rankose kiekvienas pla
čiai išplėstą galingą spaudą, 
su kurios pagelba galėjo va
ryti savo agitaciją tarpe pla
čios liaudies patraukdami juos 
savo pusėn.

Katalikai nors būdami did
žiumoj neturėjo savos stiprios 
spaudos. Užtai laisvamaniai

Galybė, apie kurią čia pa
kalbėsiu yra spauda. Pirm į spauda jiems pritartų, 
negu pradėjus kalbėti apie rei- visa spauda pritartų jų 

: nymams, mes paamtvtumem, 
kad už keletą metų S. V. mili- 
tariškos spėkos dvigubai ir tri- 

■ gubai pasididintų.
Arba įvyktų viskas taip, 

kaip šiandieną jų yra manoma 
I pienuojama. Ale mums ne- 
kad persitikrinus apie spau
dos galybę. Prisižiūrėjus tik 
į mūs pačių lietuvių politiki- 

| nių sriovių judėjimą.
Pavyzdžiai iš gyvenimo.

Pereitą metą vos tik išti- 
Europoje baisingoji karė,

kalingumą katalikiškos spau
dos platinimą, reikia pažvelg
ti šiek tiek į spaudos galybę.

Reikia pirma pažiūrėti ko
kią galę šiandie turi spauda ir 
kokią rolę lošia mūs šiandieni
niame gyvenime.

Supratus ir pažinus spaudos 
svarbą, nebesnnku bus pasa
kyti ar reikalinga užsiimti ka
talikiškos spaudos platinimu 
ar ne. Beabejonės, kad kiek
vienas su tuo sutiks ir pripa
žins, kad spauda šiandieną 
valdo visą pasaulį.

Kultūringos šalys-viešpa- 
tystės-, šiandie labiau bijosi sa
vitarpinės spaudos ne kaip 
svetimos šalies užpuolimo.

Svetima šalis jei ir užpultų, 
tai visi žinotų, kad kiekvie
nas tos šalies pilietis stos savo 
šalies apgynimu nuo užpuolan-1 
čio priešo.

Spauda turėdama savo ga-: 
lybę, jei užpuolus prie- ■ 
šui uasipriešinę; tai tuo pa-: 
piliečių, kurie stos atviron ko- 

i von ir kovos už savo šalies ge- 
' rovę, nesigailėdami nei gy-: 
visa spauda užpultos šalies 

S rovę, nesigailėdami nei gy- ( 
■ vasčių nei turto. Bet jeigu 
’ visa spjaudą užpultos šalies: 
j nukryps priešo pusėn, tai sy- j 
kiu su spauda nukryps, jei iri ■ 
nevisi, tai nors didžiuma tos ] 
šalies piliečių.

O šalis neturėdama nuo sa
vo piliečių paramos lengvai pa
teks priešo’ rankosna ir liksis 
apgalėta. Spauda turi neap- 

i sakomą galybę žmonių gyve
nime. Nevienas gal paklaus,: 
kasgi tai spaudai davė tokią 

I galybę ? Ir kasgi ją tokia ga
linga pagimdė ir suteikia ga
lę valdyti net visą pasaulį?

Atsakymas aiškus, žmonės... 
Spauda turi didelę galybę, 
spaudą pagimdo-pagamina tie 
patys žmonės, o spauda val
do žmones.

Skirtumas yra tik tame, 
kad spaudą tveria, gamina, 
pripildo tik labai maža tų žmo
nių dalelė, o spauda valdo, 
tvarko visą žmoniją arba vi
sus tuos kur tik jos spaudos 
balsas pasiekia Paimkime, 
kad ir šį dalyką. Paskutiniu 
laiku daugelis Suienytų, Vals
tijų politikierių ir pats šios 
šalies prezidentas, pradėjo va
ryti smarkią agitaciją už gink- 
lavinimąsi.

Amerikonų spaudos dalis 
tam pritarė, prirodinėdama 
ginklavimos reikalingumą.

Bet mums čia nesvarbu ar ji 
pritarė ar ne, tik kiekvienam 
yra aiškiai suprantama tas, 
kad jei visa spauda prieš tuos 
politikierius ir jų varomą a- 
gitaciją už ginklavimosi griež
tai užprotestuotų pasmerktų, 
suprantama, kad jie savo sie
kio nedasiektų ir visa jų poli
tika ir šauksmai už ginklavi
mosi nueitų niekais.

yra 
rim- 

tik 
lais-

suskilo ir 
Bet apie jų su-

Vyskupo mirimas.

Toji kova tarpe Katalikų 
Bažnyčios ir liberališkos svie
tiškos valdžios tęsėsi iki pat 
vyskupo von Ketteler’io mir
ties 1877 metų. Ji beabejo ir 
paskubino jį į amžinastį. Lie
pos 13 d. vyskupas Ketteleris 
apleido šį pasaulį. Tuojau po 
jo mirties pradėjo ta kova ma- 
žinties ir ant galo 1891 m. vi
sai užgeso. Tai-gi nors jis ir 
nesulaukė savo darbo vaisių, 
bet jis vistiek juos nupelnė ir 
jis buvo laimėtojum toje kovo
je. w

Vyskupas kartu darbininku 
prietelius.

Būdamas vyskupu von Ket
teler’is neperstojo rūpinęsis 
darbininkų likimu. Pirmiau- 

' šiai, kaip matėme, tapęs vys
kupu, gerino savo vyskupiją 
ir net įvairiais būdais. To
liaus jis pradėjo nurodyti ke
lią darbininkams. 1869 me
tuose, per pamokslus nurodė 
reikalą didesnių užmokesčių, 
trumpesnių darbo valandų, 
uždraudimą vaikams, mergai
tėms ir moterims dirbtuvėse 
dirbti. Tie visi pagerinimai 
esą turį būt paduoti ant po- 
pieros valdžiai. Rudeniop 
tuose metuose Fuldoje vokie- 
čių vyskupij susivažiavime vy
skupas Ketteler’is plačiai aiš
kino kokiu būdu blogas ekono
minis darbininkų padėjimas 
gali būt prašalintas. Bažny
čia esą turinti įsikišti į šį klau
simą. Jis geidė kad kiekvie
noje vyskupijoje rastųs bent 
vienas kunigas kurs giliai stu
dijuotų šį ekonomišką klausi
mą. Vyskupas Ketteler’is ne- 
vien tik skelbė darbininkams į- 
vairias teorijas ir reikalą gerų 
organizacijų, bet pats steigė 
darbininkų kooperacijas, drau
gijas, pats padėjo jiems orga- 
nizuoties ant tikrų krikščioniš
kų paamųt. Tikrai tarius 
sunku būtų išrokuoti visus 
darbus bei veikimus vysku
po Ketteler’io šioje darbinin
kų dirvoje. Šiame periode 
nemažai yra parašęs ir veikalų 
darbininkų klausime.

Negana ką vyskupas von 
Ketteler’is savo vyskupijoje 
stropiai darbavosi, ale progai 
bei reikalui prisiėjus padėjo ir 
kitiems vyskupams. Jis yra 
atsižymėjęs ergeliuose Frei- 
burg’o antvyskupio Vicari su 
svietiška laisva valdžia, kuri 
norėjo kontroliuoti Bažnyčią 
ir visiškai prašalinti tikybos 
dalykus iš mokslainių. Ap
gynime atvyskupi Vicari, vys-

Ja rastai.

Stoja vyskupu.

Berlin’e kun- von Ketteler’iui 
nelemta buvo ilgai apsilik- 
ti. Sekančiais metais, 1850, 
jis tapo išrinktu į Mainz vys
kupiją už vyskupą. Pavasa
ryje tuose metuose jis užėmė 
paskirtą vietą. Matėme jo 
gyvenimą ir veikimą, kaipo 
kunigo, darbininkų klausime. 
Jo veikmo dirva arba pats vei
kimas nebuvo toks platus, 
kaip kad tapusio vyskupo. 
Dabar prisižiūrėkime jo gyve- 
nųnan ir veikiman kaipo vys
kupo toje pačioje darbininkų 
bei juos paliečiančioje dirvo
je.

•) Kaip Simanas Daukantas ir 
loti paduoda, kad senovėje Prū
dai buvo dalis lietuvių, tai vys
-kupas Ketteler’is gimė toje seno
joje Lietuvoje. P. J. J.

•) Tame šimtmetyje apie tą 
tarpą buvo abelnas žmonių sukili
mas prieš monarchiškas netiku
sias valdžias. Mažne visose Eu
ropos viešpatijose žmonės sekė 
Franeijos žmonių pavyzdį, ėjo 
revoliucijos keliu prie pagerini
mų. Prūsai, vokiečiai, ir-gi 
kėlė revoliucijas. Tokiame a- 
belnam sukilime minėtieji asme
nys buvo užmuiti. , P. J. J.

••) Josephists — jie palaikė 
Vokietijos karaliaus Juozapo II 
opiniją. Jis gyveno 1741—90, 
viešpatavo nuo 1765 iki 1790. Jo 
opinija bei geidimas buvo kad 
svietiški kunigaikščiai valdytų 
vyskupiškas arba apskričių baž
nyčias. Toji opinija gavo pra
džią tryliktame šimtmetyje Aus
trijoje. Bet ji nebuvo aiški iki 
šešiolikto šimtmečio. Augščiausią 
laipsnį ji pasiekė antroje dalyje 
aštuoniolikto šimtmečio L e. lai
kuose vyskupo Ketteler’io, P. J. J.

Vyskupas von Ketteler’is a- 
part įvairių darbų nemažai; 
praleizdavo laiko ir rašyme. Jo ; 
raštiški veikalai daugiausiai; 
lietė žmonijos klausimus labai 
gyvus tuomet esančius, tai y- Į 
ra, sociologijos klausimus. ■ 
Tiesa tie patys klausimai ir 
nūnai yra gyviausi ir opiausi. 
Užtat-gi mums vertėtų susi-; 
pažinti su jojo bandymais tuos 
klausimus išrišti- Jo raštų pil
na bibliografija randasi trečia
me tome Pfulf’o parašytų vo
kiečių kolboje knygų temoje 
po antgalviu “Bischof Ket
teler.”

Iš vyskupo Ketteler’io raš
tiškų veikalų darbininkų klau
sime svarbiausią vietą užima 
knyga temoje “Darbo Klausi
mas ir Krikščionybė.” Patsai 
įnygos antgalvis atsakančiai 
išreiškia jps visą turinį. Joje 
randasi g€»ai išdėstyti klausi
mai pagal* io laiko reikaalvi- 
mus. Vyskupas sugebė taip 
išaiškinti, kad net liberalai so
cialistai nelabai ką turi užmes
ti. Suprantama išėmus reli
giją arba tikėjimą su krikščio
nybe, nes su tikėjimo princi
pais kaip jie (liberalistai) 
šiandien nesutinka, taip ir 
tuomet nesutiko. Apart po- 
zitvviško gvildenimo krikščio
niškos teorijos darbo klausime, 
jis neapleidžia ir negatyvės 
pusės. Aiškiai išdėsto klai
dingumą Schulze-Delitzsch ir 
kitų liberalistų. Abelnai i- 
mant ši knyga, kaip ir vys
kupo Ketteler’io kiti raštai, 
verta atydaus skaitymo.

Vyskupas von Ketteler’is 
savo darbais yra užsipelnęs 
Krikščioniško Reformatoriaus 
vardą. Daugelis šių laikų ra- 
šėjų suteikia jam pirmą vietą 
darbininkų organizavime ant 
tikrų krikščioniškų pamatų, 
dirvoje. Ir net popiežius Leo-

•) Šioje temoje patartina per
skaityti straipsnį The Catholie 
Encyelo. toL VHI. p. 7Q3. P. J. J.

ko
i tuojaus pačio pradžioj tapo 
paliesta ir mūs tėvynė Lietuva. 
Iš pat pradžių buvo labai ne
aišku (nors ir dabar taip pat 
yra) kas čia karę laimės. Ku
ri iš kariaujančių valstijų išeis 
pergalėtoja. Po ko pasiliks

■ mūs tėvynė Lietuva- Kur bū- 
: tų lietuviams gerinus likus po 
prūsu ar po rusu ?

Kaip jau žinome, tai tar
pe mūs Amerikos lietuvių sro
vių buvo nevienodi dalykai su
prantami. Socijalistai per sa- 

; vo laikraščius nurodinėjo, kad 
lietuviams būtų geriaus likus 
po Vokietijos v aidžia. Kata- 

| likai ir taip vadinami tautinin- 
' kad, per savo spaudą plačiai 
į kalbėjo aiškindami jog lietu
viams laimingesnė ateitis yra 
lemta likus po rusų valdžia ne ir socijalistai nors būdami ma- 

prūsų.
Ginčai baisiausi, kur bū

tų lietuviams geriaus po rusu 
ar po prūsu tarpe Amerikos 
lietuvių pasipylė po visus kam
pus.

Nežiūrint kur, stuboje, ant 
gatvės, seliūne, baliuje, te
atre, ar pas bažnyčią vien tik 
ir girdėjosi kalbos ginčai po 
kuo būtų geriaus.

Dabar pažiūrėkime iš kur 
tie karštiejai ginčai kilo?

Kas davė jiems pradžią?
Kas juos pagimdė, kad 

Petras su Jokubu, Jurgis su 
Jonu, visi iš to vieno kampe
lio iš to pačio Lietuvos kaime
lio atažiavusiejai. Vieni no
rėjo nori likti po prūsu, antri 
po rusu.

Labai aišku, kad visą pra
džią tiems ginčams davė spau
da. Mat katrie skaitė “Ke
leivį” “Kovą” ar “Laisvę” 
tie visą persitikrinimą turėjo, 
kad jiems būtų geriaus likus 
po vokiečiais ir jie užtai ginči
jos kiek išgalėdami. Kurie- 
gi skaitė katalikiškus ar tau
tiškus lairaščius, tie suprato, 
kad lietuviams bus geriaus li
kus po rusų valdžia.

Antras spaudos galingumas. 
Paimkime, kad ir atsibuvu
sius mūs politikiškus seimus. 
Prasidėjus Europos karei, ka
talikai sumanė šaukti visuoti
ną politikišką seimą Chicago
je apkalbėjimui Lietuvos 
gelbėjimo klausimą ir kitų po- 
litikinių reikalų.

“Tautiečiams” ir “socija-

po žumoj, galėjo ant liaudibs da
ryti tokią pat įtekmę kaip ir 
katalikai, vien tik per savo 
spaudos galybę. Pasekmės 
nors iš tokio laisvamanių ir so
cijalistų užsispyrimo išėjo tie
siog apverktinos, bet spauda 
parodė savo galybę.

Beabejo, jie tie vyrai savo 
plunksnas ir savo rankose tu- 
tuojaus po seimų kur ir šian
diena mus veda vienybėn? 
dieną, mes neturėtumėm trijų 
atskirų fondų Lietuvai šelpti, 
nei nereikėtų tiek laiko gai
šinti ir kelionėms iškaščių mo
kėti taikos klausime važinė
jant. Nors seimai įvyko du, 
Lietuvos gelbėjimo fondai 
trys, vienok vienybės klausi
mas vienų ir kitų pusėj iškilo 
auojaus po seimų kur ir šian
dien tebevykinamas. Kas šian
dieną mums veda vienybėn? 
Kas prirengia ir suteikia norą 
mums vienyties vieni su ki
tais ? Spauda.

Kad taip yra tai aišku. Ka
talikų ir tautininkų laikraš
čiams pradėjus nurodinėti 
vienybės reikalingumą ir galė- 
timumą, su jais pradėjo kal
bėti ir visi tautiškų ir katali
kiškų laikraščių skaitytojai.

Su socijalistais atsitiko ki
taip. Jie per savo laikraščius 
nesistengė nurodyti vienybės 
reikalingumą, bet daugiaus 
kalba prieš. Socijalistų spau
da vienybei nepritarė, nepri
tarė sykiu ir visi jų skaityto
jai, kurie tuos laikraščius skai
to.
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Į ną, piktą ir tt. Ant kiekvie
no žingsnio mes sutinkame 
ir prie kiekvieno apsidairymo 
matome, kad tiktai gera spau
da tinkamiems dalykams var
tojama neša naudą, o bloga 
nešvari spauda prie kiekvieno 
žingsnio stumia mus gilyn į 
nebeiškopiamą piktybių gilu
mą.

Spauda ne tik, kad parodo 
savo galybę, sukeldama tarpe 
žmonių viešą opiniją prieš ar 
už sau patinkamą dalyką, bet | 
spauda lygiai savo įtekme gali ] 
įskiepyti ir į vidujinį žmogaus 
jausmą. Nukreipia sulig sa
vo noro, sulig savo dorumo, 
kokia ji yra ir visą žmogaus 
ton pusėn palinkimą. Patrau-; 
kia ir nulenkia savaip žmo- i 
gaus valią.

Tas pats žmogus, skaityda- - 
I mas vienval dorą, švarią ir 
naudingą spaudą, gali išaugti 

: ir tapti geru žmogum, naudin-; 
I gu tos šalies piliečiu ir geru vi- ■ 
suomenės veikėju. Bloga gi 
spauda vien vai skaitoma, ga- 

| Ii nukreipti ir nuėsti į labai 
nelaimingą, apverktiną padė
jimą.

Kad spauda gali patraukti 
kiekvieną žmogų prie blogo ar 
gero sulig pačios spaudos do
rumo ar turinio, daugelis tam 
visai netiki. Daugiausiai tam 
netiki katalikai, tie kurie skai
to bedieviškus laikraščius. Jie 
visada yra pilni persitikrini
mo, kad bedieviškos spaudos 
skaitymas jų niekados neati
trauks nuo tikėjimo ir Dievo.

Iš mano patyrimo.

Jeigu tų visų katalikų skai
tančių bedieviškus laikraščius 
tvirtinimai, kad bedieviška 
spauda jų neatitrauks nuo ti
kėjimo būtų tvirti ir teisingi, 
tai reikėtų paklausti iš kur 
šiandien priviso jau tiek daug 
bedievių lietuvių tarpe? Kas 
tų bedievių ir bedievukų tiek 
prigamina jei ne biedieviška 
spauda? Kas do stebūklai 
su jais atsitiko? Juk žinome, 
kad dar Lietuvoje būdami bu- 

I vome visi geri katalikai. Pa- 
i žįstu savo draugus. Atmenu 
: kaip Lietuvoj būdami drauge 
j ėjome į bažnyčią, bridome gi
liaus} sniegą. Abudu suklau
pę ant žemės meldėmės.

I budu gėrėjomės klebono 
kančiais pamokslais.

Atvykę čia Amerikoje, 
] kyklos nei vienas nelankėme. 
I Mokslo nei iš niekur kitur neį- 
i gavome, kaip tik saitydami 
laikraščius ir knygas. Bet skir- 

i tumas tarpe mūs pasidarė di- 
įdelis. Šiandiena jau nebeei- 
! name vienu keliu kaip kad pir
ma ėjome. Kiekvienas pasi- 

' rinkome sau atskirą kelią. 
Lietuvoj abu suklaupę meldė
mės šiandiena jau ne. Lietu
voj abudu jautėme ir gerėjo- 

į mės visu kuom, tuom kas yra 
| vadinama šventu, nekaltu do- i 
i ru, šiandiena jau ne. Kas 
mudu perskyrė? Atsakymas 

Į ir čia trumpas. Spauda.
Spauda, tai yra mūsų šian

dieninė mokykla, iš kurios 
mes kasdiena mokinamės sem
dami visokias žinias iš įvai- 

i riaušių pasaulio kraštų. Kaip 
Į tėvas leizdamas savo vaiką mo
kyklon turi pirma atsižvelgti į į 
tos mokyklos dorumą ar geru
mą. taip lygiai ir su spauda, 
mes visados imdami į rankas, 
turime apsižiūrėti ką imame.

Kaip nei vienas tėvas leis
damas savo vaiką į kalvių mo
kyklą negali norėti, kad jo 
vaikas išmoktų kriaučiauti, ir 
būtų tinkamas ir geras kriau- 
čius, taip-pat niekas negali 
tikėti nei norėti, kad iš žmo
gaus skaitančio nešvarę page
dusią spaudą, pasiliktų ir bū
tų doru, žmogumi.

Apie spaudos platinimą iri 
reikalingumą pakalbėsime to
liaus.

Aš čia visai nenoriu socija
listų išpeikti nei išgirti, nes 
šiame klausime man tas visai 
nerūpi. Man rūpi tik šiek- 
tiek parodyti kokią galybę tu
ri spauda, kad pamatę su-i 
prastūmet reikalingumą jos, 
platinimo. Pilnai tas pats bū
tų ir su katalikais. Jei tik 
katalikiški laikrašičai vieny
bės klausimą nebūt pripažinę 
reikalingu ar teisingu, su 
jais būtų stoję ir visi katali
kiškų laikraščių skaitytojai. 
Kad taip yra ir būtų buvę tai 
neužginčijamas faktas, po pir
mo pasikalbėjimo katalikų su 
tautininkais Brooklyn’e vieny
bės reikale.

Apskelbus prielankias ži- Į 
nias apie pasitikėtinimą, kad 
katalikai su tautininkais galės 
sueiti vienybėn, visi katali
kai maloniai buvo pradėję kal
bėti apie sustaikinimą. Pas
kelbus Tautos Tarybai, kad ji 
savo atstovo nesiųs dėlto, kad
tie žmonės, kurie šaukia vieny- j 
bėn, nėra niekeno įgalioti.: 
Ir kaip stebėties reikėjo išgir- i 
dus iš tų pačių vienybės troš- 
kėjų, kurie pasakė taip-pat, 
kad ištikrųjų jie nėra niekeno ‘ 
įgalioti ir su jais tartis apie j 
vienybę negalima. Tokių pa
vyzdžių apie spaudos galingu
mą, būtų galima prirokuoti 
šimtai. Ale rodos gana aiš
kiai galima suprasti spaudos 
galingumą ir iš augščiau pri
vestų nurodymų. Spaudos 
galybė šiandiena jau yra pa
siekus tokį augštą laipsnį, kad 
ji yra vartojama daugelyje 
vietų kaipo geriausis ginklas 
apsigynimui, arba apgalėji- 
mui ko nors. Pasiremiant spau
dos galybe, kultūringesnėse 
šalyse šiandien yra renkami 
visi šalies valdovai. Spauda 
yra vartojama didžiausiose a- 
gitacijose. Spauda pasekmin
gai šiandien kovoja prieš di- 
džiausį žmonijos ir kultūros 
priešą ai kol į. Ir spauda ly
giai kovoja už alkolį. Ta 
pati spaudos galybė yra varto
jama kovoje prieš alkolį ir už 
alkolį. Tai labai aišku, kad 
spaudos galybė galima yra 
vartoti geriems ir blogiems 
tikslams. Kaip spauda pa
naudota geriems tikslams at
neša naudą, taip lygiai pavar
tota blogiems tikslams, atneša 
pragaištį. Spaudos perbėgi-] 
mas per kokį nebūt daiktą ar' 
apkalbėjimus per spaudą, pa-i 
silieka labai ilgus metus neuž
mirštas, nebeišdildomas. Per j 
spaudą aprašymai ar apskelbi-; 
mai kokie, nors jie būtų bu
vę ir neteisingiausi ir paskui 
atšaukti, vis vien pirmojo ap- i 
skelbimo pasilieka didelė ir 
neišdildoma žymė. Apskelbi-1 
mas atšaukimu niekados nebe- j 
gali visiškai apapskelbimą pa
naikinti. Jei kada ir gali tai 
labai išimtinuose atsitikimuo- <
se.

Apskelbimą atšaukimu ne-. 
gali panaikinti ir dėl to. kadi 
nevisi mato atšaukimą, kurie l 
matė apskelbimą. Prieg tam ] 
dar pa« daugelį lieka pirmuti
nė mintis arba nebežino tikrai 1 
kuriam pilnai galėtų patikėti 
t. y. ar apskelbimui ar atšau
kimui. Paveizdan: Piktos va-1 
lios žmonės per savo valdomus 
laikraščius buvo apskelbę kun. I 
Olšauską Rusijos šnipu. Ne- 
poilgo laiko aiškiai pasirodė, 
kad tai buvo ne kas kitas kaip 
tik piktos valios žmonių noras 
kun. Olšauską pažeminti vi
suomenės akyse. >

Dalykas greit paaiškėjo, bet 
ar-gi ir šiandien dar nesiranda1 
kalbančių, kurie savo drau-1 
gams tvirtina, kad tai ištikrų
jų kun. Olšauskas yra šnipas. 
Arba vėl, keeltas mėn. atgal 
nekurie laikraščiai pranešė ir 
išgarsįno, kad būk “Laisvės” 
redaktorius Pruseika prigulė
jęs prie kokios ten raudonran- 
kių organizacijos. Dalykas 
nors dar pilnai ir nepaaiškėjo, 
bet spręsti galima aiškiai, kad 
ir čia nebuvo niekas kitas, kaip 
tik noras Pruseikos vardą pa
žeminti.

Na o ar-gi šiandiena ne
siranda tain-pat manančių, kad 
Pruseika ištikrųjų priguli prie 
raudonrankių organizacijos. O 
kiek tokių panašių atsitikimų . . 
mūsų gyvenime pasitaiko? Ge-į ’’ • • •
ra ir pato ąpkdbhnM pa- Vamag akies ne-
daro ant mus linksma ir malo- 
nią atmintį. Blogos, negeisti-

MOTERŲ DIRVA
NAUDINGI GASPADI- 

NĖMS PATARIMAI.

1) Plaunant langų stiklus, 
veidrodžius ir tt. truputį a- 
mmonijos įpilti į vandenį, nes i 
tai palengvina darbą ir stik
lams priduoda švaresnį spin- Į 
dėjimą. Dėl namų valymo a- 
belnai, ammonija palengvina 
nuplaut aprūkusius daiktus, 
riebalus ir t.t.

2) Idant neatsirastų kandžių 
(moths) karpetuose, reikia 
grindis nuplaut su druskiniu 
karštu vandeniu, pirm tiesiant 
karpetą, taip-gi išluot karpe- 
tą sykį į sąvaitę užbarščius 
druskos.

3) Geriausias rakandų pa
lšas galima sutaisyt namuo
se, iš lygių dalių: siemenų 
aliejaus (linseedoil), tarpenti-1 
nos ir uksuso. Vartot visados I

| gerai suplakus užvarvinti ant 
Į skuduriuko ir aptept rakan- 
Į dus, paskui trint su sausu, 
į minkštu skuduru. Rakandai 
spindės kaip nauji ir bus šva-

I rus.
4) Norint idant musės ne- 

' terštų paveikslų rėmus ar ki- 
I tokių paauksintų dalykų, vie
noje paintėj (pint) vandens, 

| išvirinti tris svogūnus ir su ta 
j sunka, nutept paveikslų rė-: 
j mus.

u) Daug nemalonumo pada
ro nemalonus prakaito kva
pas. Idant to išvengus, ne- 

■ urna kaną užlaikyt labai šva
riai, t.y. dažnai {liaunantis, 

į bet prausiantis Įd't į vandenį 

2 šaukštu ar daugiau(maudan
tis žinoma dar daugiau) com- 
pound spirits of ammoiiia, nu
siplovus tokiame vandenyje, 
bus viskas gerai.

Oda lieka švari ir maloni. 
Jokio pavojaus nėra taip da
lant ir atseina daug pigiau, 

I negu vartojimas perfumų ir ki- 
| tokių kvepalų.

Morta.

A-
sa-

mo-

Volungis.

Senas ir durnas.• • •
Nepirk katės maiše.• • •
Bargai-vargai.• • •
Varna nuo mieto,

prie doros ir tautiškumo____
Lietuvos ateitis priklausys nuo 
likusios jaunuomenės bei vai
kučių apšvietimo ir tautiško 
supratimo.

Todėl brangūs Lietuvos sū
nus ir dukters, paduokime 
vieni kitiems rankas ir pasiža
dėkime visomis pajėgomis veik 
ti apšvietos, doros ir lietuvys- 

| tės naudai__
Mes, Marijos Vaikelių 

Draugija, kaipo dovanėlę siun 
čiame Jums, vargus ir n ėda-y 
teklius kenčiantiems šią mažą 
pinigų sumą ($10.00) ir kartu 

j iš širdies velijame, kad jūs 
kantriai pemeštumėt iki galo 

; visas šios karės baisenybes ir 
I atidžiai rengtumėtės prie pa
vyzdingo ateities gyvenimo ir 

j veikimo. Tegul jūsų ir mūsų 
I obalsiu bus: mokslas, dora, 
i blaivystė, meilė tėvynės ir Baž
nyčios.

Pasiliekame su gilia pagar
ba,

Marijos Vaikeliu Draugija. 
P. S.

nes dar nedaų 
draugija dar jaunutė, 1 
mėnesiai kaip gyvuoja, 
mokame kas mėnuo tik po 5 
centus.
turėsimi* daug pinigų, 
da galėsime daug aukoti Lietu
vos reikalams. Mes skaitėme 
laikraščiuose, kad Lietuvių 
Draugija Petrapilyje ruošias 
išleisti vaikams mokslo vado
vėlius. Tai mes tam tikslui 
ir skiriame savo auką. Mes 
apie tai skaitėme laikraštyje 
“Darbininke”. Tame laikraš
tyje mes turime savo “Vaikų 
skyrių.” Vaikų skyriuje kar
tais esti ir mūs pačių parašyti 
straipsneliai ir žinutės. Tai 
tokios pas mus naujienos.

Lietuvių Diena — šv. Ka
zimiero d. — Kovo 4 d- 1916 
m. Suvienytose šiaurinės Ame
rikos Valstijose.
Boston. Mass.

burdingieriams parneštam, — 
šaukia ant vyro.

Ir taip diena iš dienos. Jo- 
j nienė biesiukssčius, velniuk- 
i ščius ir jautukus po stubą va- 
] rinėja.

Nubodo man Jonienės vargo 
: naštos ir nukeliavau pas Pet- 
] rienę.

Tai kur šeimyninkė! Kaip 
j vijurkas po stubą sukinėjasi, 
i dainuoja, juokiasi, — linksma, 
' kaip lakštutė.

— Tikras rojaus paukštelis, 
— džiaugiuosi, vat kur bus 
gera gyventi. Ir iš didelio 
džiaugsmo net ir aš pradėjau 
dainuoti:

— Išgėriau septynis, dar 
i gersiu devynis; dar mano gal- 
! vėlė nenor’ miegelio...

— “Koman, Džio!” — su- 
j šuko šeimyninkė iš “kičino”.
Pravėriau kambario duris. Na- 

j gi, mano linksmioji Petrienė, 
Į šmakšt, man panosin dinerką 
ir sako:

— O, tu puikus vyras, par-: 
nešk “byro” — išsitrauksime 1 
po stiklelį.

Tartum perkūnas man žadą j 
atėmė. Stoviu nei gyvas, nei i 
miręs. 0 toji “dinerkė” ma
no akyse taip ir mirga.

— “Geriap”. — ragina Pet-; 
rienė,— nesigailėk nikelio. Bus |

į linksmiau.
— Aš-.. aš... ne-ne... nege- 

rin, — vargais - negalais pra- 
| stenėjau.

-— Negeri? — nustebo Pet-; 
rienė, neragauni_._. tai boba į 
esi ir tiek. Ir užtrenkus ma
no kambario duris dar ilgai 
“kičine” supykusi prunkštė.

Gi kūmai Grikienei apsilan- 
ŠEIMININKIŲ VARGAI k_ll!S’ g.ird^au kaip abidvi su-1 

sėdę prie dinerkes, kurią pa- 
Feljetonas. abi šė, kalbėjosi:

— Sulauki burdingeriaus — i 
, “užfundys”! 

kaip reikia, bet kur tau? 
Blaivininkas matai, negeria. 
Kad jis kur surūgtų! — spiau- 
dosi Petrienė.

— Na jau kumutėl, — atsi
raugia Grikienė, — iš tų ponų 
naudos jokios. Nepatiešys jie 

I širdelės. Reikia pačioms apie 
I “drinksą” pasirūpinti.

— Sveika, kumut!
— Ant sveikatos, paukšte- 

liuk, — vaišinasi kūmos, var
gelius beruokodamos.

Vakarais - gi, ypač šventa
dieniais, pas mano Petrienę 
tikras linksmumelis. Burdin- 
geriai, svečiai, šeimyninkė 

i trepsi iki kičiną, o “pantukės” 
ir “dinerkės”, nuo stalo gurk
lius patiesę, šaiposi.

Bėgau nuo Jonienės vargų 
o čia prisėjo sprukti nuo Pet
rienės kartaus linksmumėlio.

Apsigyvenau pas Jurgienę. 
Moteris ji buvo labai paprasta, 

j Galima pasakyti nebloga dar- 
, bininkė. Per dienų dieneles 
■ triusėsi po stubą; burdinger- 
iams “šolderius” virdavo, vai
kučius alum, pabaltintu sme- 

, tona girdė. Kaip kada net 
pyragų pakepdavo.

Bet labai silpna buvo ro- 
kunduose. Nueis į bučernę, 
pripirks burdingeriams mėsos 
ir parsinešus namo, kaip pra
dės mėsas skaitliuoti, net žmo
gui plaukai ant galvos šiau
šiasi. Paima į rankas gabaliu
ką “parčiapo” ir jį bevartyda- 
ma spėliuoja:

— Tai gal “Džiovo” “par- 
čiapas” bus.

Ištraukia “šolderį” ir ilgai 
į jį pažiurėjus, galop nuspren
džia:

— Šolderis “Džianui” pri
klauso.

— O, “steikas” tai tikrai 
Maikio. — jis veršieną, kaip 
koks šunuks rija.

Paskiaus ant pečiaus pasta
to didelį katilą, ir apsaižiuo- 
jus mėsas šmotukus visokiais 
mazgais ir mazgeliais, kad ge
naus atsiminti kam kas pri
klauso, kartoja:

— Džiovo galai, Maikio 
kojas, Piterio kulšis, Džiano 
šolderis, o Džiordžio raumenys.

Nuo tų visų kojų, kulšių, 
šolderių net galva kvaišta. 
Žmogus apie valgį nei prisi
minti nenori. Apsaugok, Die
ve, gali dar Džiovo galais, ar 
Maikio kojomis pavaišinti. Ir 
surankiojęs savo rakandus, už
mauni kepurę ant galvos ir vėl 
pradedama kelionę, šeimynin- 
kių vargų beieškodamas. 

Taržkutis.

trumpas, bet žmonės buvo už- ■ 
ganėdinti. Delnų plojimas Į 
buvo didis. Šie artistai daly-1 
vavo: Ponas Juozas Prancke- 
vičius, p-lė Matilda Sukiutė, 
ponas P. Zataveckas, _p-lė M. 
Veniukė, ponas J. Bacevičius 
ir p-lė M. Landžiutė.

Po teatrui ir vėl prasidė
jo puiki muzika tuomi ir pra
sidėjo šokiai, kurie traukėsi 
iki 12-tai valandai. Tarpe šo- 

. kių buvo ir ‘ ‘ Grand March, ’ ’ 
kuris labai puikiai išėjo.

Apačioje buvo užkandžių vi- 
I šokių ir nesvaiginamų gėri
mų. Žmonės visi buvo užga- 

i nėdinti ir labai tykiai per teat
rą užsilaikė. Žmonių buvo 
pilna svetainė.

Šis M. Sąjungos vakaras bu
vo vienas iš puikiausių. Ir 
drąsiai galima sakyti, kad 
veikalas tikrai puikiai nusise
kė. Gaila, kad Moterų Są
junga taip ilgai nepasirodė su 
savo puikiais teatrais. Būtų 
geistina, kad Sąjunga dau
giau tokių vakarėlių surengtų 
idant palinksminti 
riečius.

Būtų geistina, 
giau mūsų merginų 
prisirašytų prie mūsų 
gos, kurios padėtų rengt va
karus. Susirinkimai laikomi 
Pirmą panedėlį mėnesio Lie
tuvių Svetainėj 90 \Vaverly 
gatv.

AUGINKIME SAVO SĄJUN
GĄ.

Matant, kad paskutiniais 
laikais ypačiai pradėjo tvertis 
daug naujų kuopų, Moterų 
Sąjungos Centro Valdyba per 
savo susirinkimą aptarė kas 
link numažinimo įstojimo mo
kesčių sekančiai:

Naujoms Kuopoms ir prisi
rašant nemažiau kaip dešimts 
naujų į pašelpos skyrių įstoji
mo mokestis bus numažinta 
perpus. Tai-gi tuose mies
tuose, kur nėra kuopų, (o 
Centro Valdyba per paskutinį 
susirinkimą neaprubežiavo 
laiko kaip ilgai tas bus leidžia
ma,) naudokitės šiaja proga, 
nes gal kitos tokios progos 
negausite. Atsiminkime, kad 
lyg 2-ram Seimui 1,000 narių.

Visos kuopos neužmirškite 
apie Lėšų Fondą, nes iš tų pi
nigų reikia 6c. siųsti į Federa
ciją nuo kiekvienos narės.

Visos narės atsiminkime 
Seimo nutarimą, kad kiekvie
na narė prikalbintų bent po 
1 naują narę. Ant Seimo ra
portas skambėjo: 400 narių, 
jeigu kiekviena iš mūsų tai pa- 
darytumėm, tai Sąjunga turė
tų 800 narių, o pridedant nau
jas kuopas, 
1.000 narių, 
kime,
lig seimui.

Visos Sąjungietės prie dar-

I

tai tuojaus būtų 
Todel-gi subrus- 

dar turime 4 mėnesius

bo!
M. L. Gurinskaitė.

Centro Rašt.

WORCESTER, MASS-

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 5-tos kp. vakaras.

Ketverge kovo 2 d. š. m.
atsibuvo A. L. R. K. Moterį)

’ Sąjungos 5-tos kuopos puikus 
vakaras, kuris neapsakomai 

I puikiai nusisekė. 7:30 va
landa puiki orkestrą po vado
vyste pono A. Dirvelio pradėjo 
puikią muziką. Ši puiki mu
zika gaudė iki 8 valandai 

i Paskui atsidengė teatras: “Ne- 
. si priešink” kuris puikiausiai 

. a ! nusisekė. Kiekvienas artis
tas išpildė savo rolę pagirtinai. 

; Taip-pat reikia priminti, kad 
puikiausieji Woreesterio artis
tai lošė. Nors šis veikalas

Worceste-

kad dau- 
ir moterų

Sąjun-

Amerikos Lietuvaite.

Bastausi, kaip tas amžinas manai pauliuosi, 
žydas, nuo vienos šeimvnin- jis 
kės pas kitą. Šiandieną gv*- 
venu pas Jonienę, ryt pas Pet
rienę, o poryt, žiūrėk, jau 
mano Juozukas pas Jurgienę

— Kad tu, Džio, — klausia 
manęs draugai, — niekur ne
gali ilgiaus nurimti. Šeimy- 
ninkėmis, it 
mainai.

— Ir norėčiau, bracia, — 
teisinuosi draugams, — bet 
niekaip negaliu. Mano šeimy- 
ninkės taip vargais, skurdu ir 
nelaimėmis apsikaišę, kad 
verkdamas turiu nuo jų bėgti. 
Kitaip iš širdies skausmo dar 
desperaciją ingyčiam O tuo
met kas būtų? Važiuok su 
visais padargais pas Abraomą 
ant alučio.

— Sveikas juokus kreti, - 
nusišypsos skaitytojai. Nei 
taip šeimyninkės baisios nei 
ką?

— Palauk, — aš tamstoms 
viską kaip ant delno išparody- 
siu. Tik paklausykit.

Gyvenau pas Jonienę, 
teris ji buvo šauni, 
augšta, it Lietuvos žardas. 
Pasisuks vienon pusėn — vėjai 
švilpia: kiton pakrips — net 
grindys supasi.

Ir ko jai, rods, bereikėjo? 
Vyras tykus, vis ant pirščiukų 
prieš savo pačiutę lankstosi. 
“Pėdę” kožną subatėlę parne
ša. Vaikai bijosi mamunės, 
it vištukai vanago. Gyvenk 
ir Dievą garbink.

Bet ne. Mano Jonienei ne
labasis į ilgus plaukus įvėlė 
geroką pundelį čemeryčių, nuo 
kurių taip baisiai pradėjo rau- 
raukvtis, kaip devynios susi
raukusios pėtnyčios, ir tos ma
lonesnės man atrodė.

Nespėjo vyras rytą atsikel
ti, jau Jonienė, lovoj begulė
dama, šaukia:

— Džian, ko rangasi kaip 
I šuo pabarėj, ar nematai, kad 
pečius reikia kurti ?

Suriks kuris vaikų, 
šeimyninkė kaip pradės 
ti:

— Ak tu, varge, 
varge;
duoda ramumo, 
šit biesiukščiai!

Vakare, vyrui parėjus iš 
darbo, vėl armyderis. Pyška 
po “kičiną” Jonienė, sodynus 
rasi, 
varto ir besivaištydama ba-

— Viskas ant mano vienos 
pečių. Dirbk viena visą am
želį, .vilk sunkaus vargelio 
naštelę. — Nors tu, jauti, į 
“bučernę” nubėgtum, mėsas 

/

panč lakomis,

Mo-
Plati,

mano 
vaito-

mano
Nei ant valandėlės ne- 

Ar nenutil-

»

Vaikų Skyrelis.
LAIŠKAS AMERIKOS LIE

TUVIŲ VAIKŲ — LIETU
VOS VAIKAMS.

B rangūs Broliai ir Sesutes:-
Nesurandame tinkamų žo-, 

džių, kad vaizdžiai išreikšti į 
Jums savo karštus jausmus,j 
giliai gerbiami mūs broliai ir 
sesytės!

Nors mus nuo Jūsų skiria 
didi toluma ir platus Atlanti-] 
ko vandenynas, nors mes esa
me gimę ir augę kitoje svieto j 

! dalyje, — tečiaus mes jaučiame 
i esą Lietuvos sūnumis ir duktė- i 
] rimis — mes taip pat kaip ir 
Jus, branginame savo tėvų, 
protėvių kalbą, mes stengia
mės pažinti garsią Lietuvos 

i praeitį ir kartu rūpinamės jos 
: ateitimi.

Juk taip ir privalo būti: 
mūsų tėveliai — lietuviai; jie 

i stengėsi inkvėpti mums gryną 
tautišką dvasią bei prisirišimą 

' prie viso to, kas yra lietuviš
ka; jie sulyg savo suprati- 

| mo ir mokėjimo auklėjo mus 
doroj ir prakilnume — “Lietu
viai esame gimę, lietuviais 

i norime likti!_ ”
Tiesa, mes gyvename sun

kiose aplinkybėse. Iš visų pu
sių esame apsupti svetimtaučių 

I ir mokinamos svetimtaučių 
mokslainėse tečiaus pasidėka- 
vojant mūsų gimdytojų ir gerų 
tėvynainių pastangomis, mes 
jaučiame esą tikrais Lietuvos 

j sūnumis bei dukterimis ir tvir
tai tikime, kad augant ir la- 

i vinant savo protą kartu plėto
sis ir tvirtės mūsų prisirišimas 

! prie savo vientaučių, prie Lie
tuvos ir prie savo kalbos.

Kai kada pasitaiko sužinoti, 
išgirsti, kad Lietuvos žmonės 

Į bei jaunimas skaito mūs tautiš
ku žvilgsniu pražuvusiais, nu
grimzdusiais amerkonizmo be
dugnėn; nurodoma taip-pat, 
kad mes visai esame pamiršę 
apie vientaučius, apie savo 
brolius ir sesutes; daugelis už
meta mums net doros puolimo 
dėmę.

Labai skaudu mums tą vis
ką girdėti ir skaityt. Bet, pa
žvelgus Į dalykų stovį giliai, 
mes patėmijame, kad mes nesa
me pražuvę — mes jaučiame 
užsiganėdinimą, kadangi gali
me viešai ir balsiai sušukti: 
Brangus Lietuviai ir Lietuvai
tės, Broliai ir sesutės! Nemany
kite. kad mes visi pražuvome 
svetimtaučių miniose; nema
nykite, kad mus paglemžė a- 
merkonizmo verpetas; nema
nykite, kad mes pamiršome 
Jus; nemanykite taip-pat. kad 
nustojome prakilnesniųjų do
ros jausmų, kad mes nemyli
me Bažnyčios. Ne, mes neto- 
kie. Žymus mūsų skaičius 
apsisaugojome nuo to blogo — 
mūsų jaunos sielos dega lietu
vystės jausmais; mes pasitiki
me, kad. vadovaujant prakil-1 
nesnios dvasios ir gerų norų ■ 
lietuviams — mokytojams, mes ; 
užaugsime ištikimais Lietuvos] 
sūnumis ir dukterimis ir būsi
me naudingais visuomenės na
riais...

Tečiaus negalima užslėpti ir 
tamsiosios mūsų vientaučių pu
sės. Didelės minios Amerikos 
Lietuviu bei jaunimo yra ap
svaiginti alkolizmo smarve, — 
jie žemai stovi medžiagiškai, 
protiškai ir išdalies doriškai 
Taip-pat dideli būriai lietuvių 

Į vaikučių yra užsikrėtę pilno iš- 
tautėjimo liga, ir labai netiku
siai auklėjami. Vienok. įvyk
sta žymios permainos — iš leng 

j vo tarpe tų lietuvių bei jauni
mo pradeda kilti ir bujoti ap- 
švieta. blaivybė, dora ir tau
tiškumą®, susipratimas. Yra 

I ■'•iltis sulaukti šviesesnės atei- 
I ties.

Malonus broliai ir sesutės! 
Jus dabar gyvenate baisios ka
rės lauke. Jūs matote ir lau
kiate tos karės baisenybes. Jus 
kankinatės delei savo tėvu,bro- 
lių ir giminaičių, kurie kovo
ja pačioje karės ugnyje arba 
kurie krito iau mūšių laukuo
se. Jūs galop, patys kenčiate 
visokius nedateklius ir nesma
gumus. Tą viską mes supran
tame ir Jūs atjaučiame! Tas 
■m s dar daugiau paskatina 
■rie rimtesnio užsilaikymo.

i

Ii

Nedaug siunčiame 
g turime. Mūsų 

tik keli 
Mes

Kai mes užaugsime ir
tai ta-

IŠ DIDMIESČIO VAIKŲ 
GYVENIMO.

Buvo šalta žiemos diena. 
Vėjas pute ir pustė sniegą, neš
damas jį stulpais, lyg norėda
mas jį visai išnaikyti. ___

M aža ir^itrfl'a gatvele di
delio miesto New Yorko ėja 
mažas ir apskuręs vaikelis. Jo 
veidelis buvo išblyškęs ir jo 
kojos vos atlaikė jo sudžiuvusį 
kūnelį.

Teip eidamas jis priėjo prie 
didelio namo. Tai buvo poli
cijos stotis. Paspaude prie
durių varpelį ir tapo inleistas 
vidun.

“Gerbiamasai,” jisai pra
šneko į storą poną, sėdintį 
prie aržuolinio stalo.

“Gerbiamasai, ar jūs nega
lėtumėt manęs priglausti? Nes 
aš netariu nei tėvelių, nei gi
minių ir jau vos nemirštu ba
du.”

Ir mažas vaikelis pradėjo 
verkti.

Senas ponas pažiūrėjęs Į 
vaiką, ištarė: “Jau mes gana 
vargšų turime priėmę, eik į 
kitą stotį, kur tave gali pri
imti.”

Ir vėl pradėjo rašyti.
Vaikas daugiau nieko ne

klausė. bet su sunkia širdžia 
išėjo iš didelio buto ir pakrei
pė savo svyruojančius žings
nius link Centrai Park.

Artinosi vakaras ir šaltas 
I vėjas pradėjo dar labiau pūsti, 
i šaldydama-® mažai apsirengusį 
vaiką. Po ilgo ėjimo, priėjo 

I vartus Centrai Park ir įslinko 
į vidų, nematant prižiūrėtojui. 
Tada greitais žingsniais nubė
go į tarpą dviejų užtvarių ir 
ten įlindęs greitai užsnūdo, nes 
buvo labai nuvargęs ir nieko- 
nevalgęs per visą dieną.

Naktis buvo šalta, labar 
šalta. Net seni žmonės pripa
žino, jog tokio šalčio nebuvo- 
matę per trisdešimts penkis 
metus. Ant rytojaus sniego- 
kasėjas, kasdamas sniegą Cen
trai Parke rado pusiau užpus
tytą kūnelį vaiko. Jo rankutės 
drūčiai suspaudę laikė Rožan
čių ir jo išblyškęs veidelis buvo- 
pakeltas į dangų.

A. Dls.

Matutes mušimas - sviestu*, 
tepimas.

Mažas,
• • •

bet mitras.
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ties sakramento visai nemanęs 
ir išdavimo išpažinties paslap- 
čų visai nereikalavęs, — savo 
redaguojamame laikraštyje 
vis-gi spausdinęs protestus, 
kuriuose jo (A. Rimkos) laiš
kas vadinama tironišku ir be
gėdišku pasikėsinimu ant išpa
žinties sakramento, ir už tai 
kurstoma skelbti boikotas; 3) 
kad tuo būdu kun. Kemėšis, 
sąmoningai skelbdamas netei
singas žinias ir su jų gagelba 
stengdamas diskredituoti (nu- 

i žeminti jo vardą) ir drauge 
pakenkti jam, taip-gi “Atei
ties” B-vei materijališkai, — 

i kaipo laikraštininkas ir kaipo 
žmogus pasielgęs nepadoriai.

P. Baniulis tą pačią dieną 
I kreipėsi laišku į kun. F. Ke- 
I mėšį reikale sudarymo trečių- 
! jų teismo. Lai nepriima jisai 
už blogą, kad ir šį kartą at
sakysime ne privatišku laišku, 
bet per laikraštį.

Mes ir-gi manome, kad vi
sa šita istorija galėjo pakenk
ti geram A. Rimkos vardui il
gai net “Ateities” bendrovės 
reikalams. Tik mums aišku, 
jog tam kaltas tik p. A. Rim
ka- Tečiau mes stebimės, 
kaip taip greitai p. A. Rimka 
užmiršo katalikų katekizmą, 
kurio, be abejonės, iš mažens 
buvo mokinamas. Katalikų 
Bažnyčia aštriausiai įsako už
laikyti paslaptyje visa tai, apie 
ką per išpažintį kalbama, kas 
paliečia žmonių pasielgimus, I 
nuodėmes. Išpažintis pagal 
Kristaus įstatymo turi būti 
slapta. Jos slaptumo reika
lauja ir naturališkos teisės, nes 
teisybė reikalauja, 
kurs išpažintį daro, 
tikrintas, jog jo 
pasiliks paslaptyje, 
garantijos nesant, pati išpa
žintis būtų per daug sunkiu, 
nepakeliamu jungu. Dėlto 
nevalia kunigui niekam išreik
šti ne tik kieno nors nuodė
mių, girdėtų per išpažintį, bet 
net tų nuodėmių aplinkybių, 
arba kokių nors, kad ir ma
žiausių jeibių, ar nedateklių 
žmonių. Iš to aišku, kad ne
valia taip-pat niekam prisispy
rus klausti kunigo, ką jisai 
per išpažintį yra girdėjęs ir 
kaip jisai per išpažintį elgią- 
sis.

Kas tai daro, tas kėsinasi 
ant išpažinties paslapties.

Jei p. A. Rimka tani neno
rėtų tikėti, lai pasiskaito kad 
ir teologiją (Žiūrėk A. Sabetti. 
Compendium Theologiae mo- 
ralis pusi. 614—620).

6) Pasekmingam aukų rin
kimui geistina sujungti abie
jų sriovių šelpimo fondus ir 
išvien veikti aukų rinkime.

7) Abiejų šelpimo fondų 
sujungimas turi būt pama
tuotas ant sekančių išlygų:

(a) . Gelbėjimo Fondas lik
viduoja savo veikimą ir įs
toja į Tautos Fondą.
(b) . Visos aukos teplau
kiančios į bendrą Tautos 
Fondą yra skiriamos vien 
tik šelpimui.

8) Politika. (a). Abi 
sriovi palaiko savo politiš
kus fondus: Katalikai atski
ria iš Tautos Fondo politiš
kąjį skyrių, iš kurio ir su
daro savo Politiškąjį Fondą, 
— priskiriant jį prie L. R. K. 
Federacijos. Gi tautininkai 
palaiko savo Autonomijos 
Fondą po senovei prie ALT. 
Sandaros;

(b) Kiekviena sriovė ats
kirai darbuojasi inplaukų 
rinkime į savo politiškus fon
dus; (c). Reikalingus poli
tiškiems reikalams piningus 
Amerikos Lietuvių Taryba iš
gauna iš abiejų politiškų j 
fondų proporcijoj pagal ats
tovybę.

9. Lietuvos restauracija. 
ALTaryba rems visus užma
nymus ir darbus, vedančius 
prie lietuviškų kapitalų spie- ■ 
timo įvedimui Lietuvon.

10). „Šitoji sutartis tarpe 
katalikų ir tautininkij srovių 
yra tik laikinė ir gali būti 
permainyta ar patvirtinta 
Visuotinuoju Seimu, kurį 
geistina būt sušaukti drauge 
su, ar tuoj po, — abiejų 
srovių didžiųjų organizacijų 
seimų.

Kai dėl 6-to punkto — tau
tininkai žino, jog Tautos Ta
ryba kol kas sutiko tik politi
kos reikalais bendrai dirbti ir 
kad jeigu ateityje ir prieitų 
prie šelpimo fondų jungimo, 
tai, žinoma, reikėtų suvieny
ti ir politikos veikimą, nes ki
taip ką-gi veiktų bendroji Am. 
Liet. Taryba. Bet indomiausi 
yra 7 ir 8-tas jų punktas, ku
rie siūlo mums, katalikams 
atmainyti Chicagos Seimo nu- 

_  tarimą, (pagal kurio Tautos 
per kontrabMdą) I','ond®s dvejopu tik-

I I • I z-, L--, z 4 L-v z\ Z-X I 4- 1 i zxr, i

tikėjimą. Tą pasitikėjimą 
reikia užpelnyti. Deja, pir
mieji tautininkų žingsniai, pa
daryti tuojau po bendrų tary
bų — to pasitikėjimo neužpel
no. Mes matėme, jog net 
kelis sykius prasilenkta su su
tartimi, jog sauvališkai įsp
rausti į sutarties projektą nuo 
savęs sakiniai, jog pagaliaus 
tendentiškai visi savi sumany
mai priskirti katalikams, pa
vadinti katalikų projektu. To- 

i kiais keliais netik neauginama 
pasitikėjimo, bet mažinama 
pagarba ir blokas nepriartina
mas, bet atitolinamas.

Ir po to visa labai keista 
girdėti tą toną didžiausio sa
vimi pasitenkinimo ir tuščio 
pasididžiavimo. Girdi, mes 
disciplinuoti politikos veikė
jai, mes turime daugiau tak
to, mes drąsūs, mes labiau 
politiškai subrendę ir šneka
me į mažiau subrendusius ir t. 
t. ir t.t. Ar tai nedalaikynias 
žodžio, iškreipimas sutarto 
teksto, primetimas kitiems sa
vų žodžių — yra tai ženklas 
didelio politiško takto ir sub
rendimo? Ir ar tokiais ke
liais manoma prieiti prie vie
nybės su “broliais 
kais?”

katali-

RIMKA, BAGOČIUS.

Kol katalikai su tautinin
kais tariasi apie bloką, tuo tar
pu Rimka su Bagočium (t. 
y. “Ateitis” su “Keleiviu”) 
jau bloką įvykino.

Atsitiko štai kaip. Bosto
no liet, katalikų visuomenė 
sumanė padaryti Bostone 15 
bai. viešą aukų rinkimą (Tag 
Day). Tuo reikalu jau užin- 
teresavo keletą intekmingų a- 
merikonų. Bet ar-gi iškęs ci- 
cilikai, nepakišę kojos visam 
sumanymui. Kol katalikai 
nesigarsino, tai ir socijalistų 
šelpimo fondas su iždininku 
Šidlausku snaudė, 
tik katalikai ėmė
siau ir plačiau — tai,

i 

kitus ir nekariauti prieš krik
ščioniškus principus. 
Tik čia turime pažymėti, 

jog tautininkai savo memoran
dume prie 4 punkto sutarties 

Tenai randame in- Į pridėjo du sakiniu, kuriuos 
Jie | 

ir pavesti 
įnešimą savo didžiųjų organi
zacijų valdybų nusprendimui. 
Pastarųjų nuomone gali neda- 
leisti nutarimo.” Apie tą vi- 

Tą sun
ku būtų ir priimti, nes tada 
būtų pripažįstamas principas 
vienybės valdybos kokios pa
vienės organizacijos — ant au- 
gščiausios lietuvių organizaci
jos — Amerikos Lietuvių Ta
rybos. Tuodu sakiniu buvo 
įsprausti jau po to, kaip tų 
)unktų redakcija (be to prie
do) priėmė tautininkų ingalio- 
tinis ir kun. Kemėšis — tai-gi. 
taip sakant, ]

Kaip sunkiai eina suartini- 
mas katalikų su tautininkais, 
parodo kad ir tautininkų pasi
elgimas, apie kurį patyriame 
iš paskutinio “Vien. Liet.” 
numerio.—------- ------ —---------- r----- —- - -—
dėtą A. L. T. S. pirmininko jie sugalvojo vieni patys. 
Romano Karužos straipsnį skamba šitaip:... “ir p
'(“Tautininkų ir Katalikų Blo
ko klausime”) prie kurio pri-

■ dėtas yra memorandum’as, iš- 
‘ • dėstąs 5 punktus sutarties pro

jekto, sudaryto katalikų ir sai nebuvo tartasi. 
* tautininku pasitarime 24 vasa-
■ rio Philadelphijoj. Po tų 5
punktų sutarties projekto eina 

- dar 5 punktai, ant kurių už
rašyta “Reiktų nutarti.” Tuos 

■pastaruosius 5 punktus tauti
ninkai nutarė vieni savo susi
rinkime ant rytojaus.

^J^us^po to viso pad<
štai kok~“
ei jos prierašas: ‘ ‘ Nuo redakci
jos. Ant kiek girdėjome, tai 
A- L. T. S. Centro Valdyba dar 
neužtvirtino šį katalikų paduo
tą projektą. Mes čia išeituo- 
sime tik tuos sutarties projek- 

‘ to punktus, ant kurių sutiko 
» Philadelphijoj abi pusi.
i ■
l.r-

Paga- 
s yra 
redak-

f

J

4 t

*

MEMORANDUM.
^Katalikų ir Tautininkų 

sėdžio 24 d. vasario 1916 m. 
Philadelphijoj, Pa., — nu
tarimai :

1). Abi sriovi atranda, jog 
galima bendrai darbuoties: 
(a) Lietuvos šelpime, (b) ' 
Lietuvos liuosvbės išgavime, 
(c) Lietuvos atstatyme.

2) Bendram sriovių vei
kimui reikalinga augščiausio- 
ji įstaiga — Amerikos Lietu
vių Taryba.

3) . ALTarybos sąstate.
■(a) Sulyg katalikų atsto

vų pasiulijimo atstovai ren
kami iš didžiųjų organizaci
ją

(b) Pagal dabartinį abiejų 
-sriovių organizacijinį stovį, 
ALTaryba susideda tuo tar
pu iš 12 narių: 7 katalikų ir 
5 tautininkų, o toliaus, nau
joms ar dabar gyvuojan
čioms katalikų organizaci
joms siunčiant į ALTarybą 
daugiau atstovų, — tautinin
kai ant tiek ir-gi didina sa- 
v» atstovybę tokiu pat būdu, 
ar, negalint to padaryti, da- 
renka iš ALTS. reikalingą 
atstovų skaitlinę. Tokia iš
mintis pamatuojama tuomi, 
kad katalikų griovė stengia
si tverti vis daugiau organi
zacijų, kadangi tautininkų 
veikime apsireiškia palinki
mas koncentruoti organizaci
jas.

4) 
anuose 
<dalis,
bi kokios sriovšs atstovų, 
-gali sustabdyti nutarimą.

5) . Viduriniai santūriai 
terpe sriovių. Delei pasek- 
mingesnio bendro darbo lie
tuvių gyvenime abidvi grio
vį -cinanČioe į bloką steto- 
<i mn -ž

po-

Svarbesniuose įneši- 
visų ALT. narių treč- 
susidedantis iš vienos

F

siu: labdarybės ir politikos),
Žinoma ir visas tas ketvir- įr palikti Tautos Fondą tik 

tasis punktas yra labai negud- šelpimo reikalams. Girdi, at
ras. Jisai uždeda bereikalin- skirkite dabar esančius Tautos 
gus pančius, varžymą Tary
bos veikimui. Susidarę 4 pro
testantai galėtų ardyti mažne 
kiekvieną nors ir geriausį nu
tarimą. Bet Philadelphijoje 
buvome sutikę ant to punkto 
vien dėlto, kad tautininkai, 
bijodami katalikų ir netikėda
mi jiems, kitaip nebūtų ėję į 
bendrą tarybą. Šitas punk
tas yra vaisius per didelės tau
tininkų baimės ir perdidelio 
atsargumo. Ateityje, suėjus 
t bendrą tarybą, beabejonės 
paaiškės to punkto nenaudin
gumas ir arba jisai bus panai
kintas, arba prieitų prie per
siskyrimo srovių. Bet prisi
žiūrėkime arčiau tiems punk
tams, kuriuos sugalvojo vieni 
tautininkai. Čia dar turime 
pažymėti, jog pagal sutarties 
tie nauji punktai turėjo būti 
bendrai nutarti ir priimti (per 
laiškus) kun. Kemėšio ir p. 
Širvvdo ir tik paskui duoda
mi apsvarstyti visuomenei. 
Tiesa, jie buvo atsiųsti kun. 
Kemešiui, bet buvo jo atmes
ti, nurodaųt drauge ir atme
timo motyvus. Tečiau be to
lesnio tarimosi jie buvo pas
kelbti “Vien. Liet.”, taigi ir 
čia peržengta sutartis ir dar, 
kas indomiausia, “Vien. Liet.” 
redakcija tuos tautininkų pun
ktus pavadino katalikų pa
duotu projektu, kurio, girdi, 
A. L. T. S. Centro Valdyba 
dar nepatvirtinusi. Nuosta
bus dalykas- “Vien. Liet.” 
redaguoja p. Sirvydas. Jisai 
dalyvavo visuose pasitarimuo
se, taigi žino, kas buvo ka
talikų paduota, o kas ne. Jau 
ir anie pirmi 5 punktai yra ne 
katalikų paduotas projektas, 
bet bendrai abiejų pusių išdir
btas. Kodėl “V. L.” redakcija 
čia pasakė neteisybę — apie tai 
gal galėtų paaiškinti to laik
raščio redaktorius p. Sirvydas.
„ Tie nauji tautininkų sugal

voti punktai skamba šitaip:
Kailrtų nuterti! — ”

Fonde politikos pinigus ir 
priskirkite juos prie Federa
cijos ir paskui ten atskirai jį 
auginkite, nemaišydami su T. 
Fondu. Gudriai sugalvota, 
nėra ką sakyti. Dabar katali
kai turi du fondu: Tautos Fon
dą (labdarybės ir politikos), ir 
Tautos Iždą (kultūros fondas— 
prie Federacijos). Tautinin
kų paklausę mes turėtume jau 
tris fondus: Tautos Fondą, 
politikos Fondą prie Federaci
jos ir Tautos Iždą. Visi jie 
tada skurstų, nes spėkos bū
tų padalytos. Ypač nukentė
tų politikos Fondas. Jin vi
sai maža beplauktų aukų. O 
tuo tarpu kaip tik tas politikos 
fondas ateityje ir galės milži
nišką naudą Lietuvai atnešti. 
Taigi jeigu jau tautininkai 
taip pasiskubino viešą disku
siją su mumis iškelti, mes 
turime jiems aiškiai pasakyti, 
jog tų jų patarimų mes nevy- 
kinsime, nei nemanome vy
kinti. Būtume politiški sau- 
žudžiai, jei leistume trumpo
je ateityje šeimininkauti Lie
tuvoje Socijalistų Fondo pa
siuntiniams. Mes turėsime 
suorganizuoti Lietuvoje ir už 
jos ribų rimtą politišką veiki
mą. O kai dėl fondų jungi
mo — mes esame tos nuomo
nės, jog ateityje reikėtų su
jungti abejus mūsų fondus, 
kaip šelpimo, taip ir politi
kos. Tautininkai galėtų su
lieti savo Gelbėjimo fondą su 
mūsų Tautos Fondu gi savo 
Autonomijos Fondą su mūsų 
20 nuoš. Tautos Fondo.
politikos pinigai galėtų būti 
žinyboje bendrosios “Ameri
kos Lietuvių Tarybos.” Jie ga
lėtų nešioti vardą “Autonomi
jos Fondo.” Tautos Fondas 
turėtų tvarkytis pagal jau nu
statytos konstitucijos ir skirti 
ir ateityje 20-tą nuoš- politikos 
reikalams. Bet kad tai kada 
nors įvyktų, reikia visų-pirma 
turėti vieni kitais didesnį pasi- KSEMfeĄ

klau-
prie

Tam-

NERAMIEMSIEMS 
KAIMYNAMS.

Gruodžio 16 d. “Ateities” 
redaktorius A. Rimka atsiuntė 
laišką kun. F. Kemešiui, ku
riame tarp kitko buvo rašoma: 

Šiuomi kreipiamės, prašyda
mi ant rašto mums (mūsų 
pabr. “Darb.” red.) atsaky
ti:

1. Ar teisybė, kad Tams
ta per išpažintį žmonių 
sinėji ar jie priklauso 
“Gabijos” d-jos?

2. Ar teisybė, kad
sta tuo būdu ingijęs žinias 
paskui nuo Gabijos suaugu
sius žmones ir mažus vaikus 
atkalbinėji ?

3. Jei teisybė, tai kokiais 
kanonų įstatymais ar Bažny
čios vyresnybės įsakymais 
taip darydamas Tamsta va
duojiesi?
Į tą laišką buvo liepta 

atsakyti keturių dienų laike, 
kurioms praėjus p. “Ateities” 
redaktorius žadėjo pasielgti 
kaip tinkamas. Kun. Kemė
šis atsakė jiems (t. y. p. A. 
Rimkai) laikraštyje “Darbi
ninke,” nelaukdamas net, kol 
praeis tos baisios keturios die
nos. Buvo ten jiems pasaky
ta, kad jie per toli nuėjo, kad 
persirokavo, suklydo, many
dami, jog katalikai nestos 
ginti savo sakramentų ir savo 
kunigų nuo bedievių pasikėsi
nimų, kad jie ant savo galvos 
nusikalė aštrų kardą. Ag ir 
neapsirikome. Galinga pro
testų vilnis perėjo netrukus 
per visas mūsų kolonijas. Tie 
protestai parodė tikinčiųjų 
žmonių susipratimą ir vienybę. 
Šie protestai, matyt savo 
padarė. Iš pradžių p. Rimka 
norėjo juos ignoruoti, intare 
net, kad jie paeina, tur-būt, 
iš paties “Darbininko,” pas
kui jau ėmė kiek nerimauti ir 
tuščiai tvirtinti, kad jis visai 
nemanęs kesinties ant išpažin
ties sakramento; pagaliaus, 
kada protestai nesiliovė, ka- 
da jų veikmę, matyt, pajuto 
ir “Ateities” bendrovė — 
A. Rimka griebėsi paskutinio, 
jau stačiai desperatiško žings
nio.

p-

Tie

P. A. RIMKA ŠAUKIA KUN. 
F. KEMEŠĮ Į TEISMĄ.

Tas teismas žada būti — tre
čiųjų teismas. 4 kovo p. A. 
Rimka kreipėsi laišku į savo 
“sekundantą” J. Baniulį, pra
šydamas, kad jisai sudarytų 
trečiųjų teismą tarp jo ir tarp 
kun. F. Kemėšio. Jisai visiš
kai nesikėsinęs ant išpažinties 
sakrantento, o kun. Kemėšis 
dėjęs protestus kaip tik prieš 
tokį pasikėsinimą. I Ir dėlto 
jisai kaltinąs kun. F. Kemėšį, 
kad šisai 1) paskelbdamas aną 
privatišką laišką su savo ko
mentarais, neteisingai nušvie
tęs jo turinį ir prasmę, kuomi 
iššaukęs skaitytojuose neapy
kantą prieš jį; 2) kad kun. K. 
gerai, žinodamas, jog jisai (A. 
Rimka) kesinties ant išpažino

kad tas, 
būtų už- 

išpažintis 
Tokios

šiek tiek romantizmo ir tt. 
T. “Aidas” dr-ja permatė, kad 
tūliems nepatiks, vien dėlto, 
kad yra religiškas... bet kad 
tai yra mūsų senovės istorijos 
liekana utad mes ir stengė
mės atlikti kaip galėjome ge- 
riausei.

‘ ‘ Kritikos ’ ’ tikėjomės ir 
klaidas nurodyti yra reikalin
ga ir priimta per visus laikus, 
vienog jei kritika pavirsta 
šmeižimu ir neapikanta, yra 
žemas darbas... Štai p. J. Sa- 
navaitis kaip filiozofiškai pa
rašė buvusio vakaro recenziją 
—kritiką:

• ‘ Aidiečiai yra daugiau
siai vyčiai kurie papras
tai, jei tik ką laisvama
niai veikia pasirūpina iš
niekinti klerikalų laikraš
čiuose!...

Arba vėl:
Tai ne veikalo vaidini

mas, o kasžin koks karče
minis cirkusas... Tokiais 
vekalais-lošimais tik išnie
kina mūsų sceną ir patį te
atrinį meną...

Taip tai “sukritikavo” p. J. 
Sanavaitis dramą “Vaidiliu- 
tė” ir jos išpildytojus T. “Ai
das” dr-jos narius. Pasikal
bėsime su p. Sanavaičiu nau
jos rūšies kritiku-šmeižiku. 
Štai delko p. J. Sanavaitis yra 
šmeižikas. Iškur , Sanavaiti, 
sužinojai, kad T. “Aidas” dr- 
jos nariai yra “L. Vyčiai”? 
Kaip-gi L. Vyčiai galėjo šmei
žti “laisvamanių” pramogas, 
jeigu iki 15 d. vasario š. m. 
VVaterbury’je nebuvo L. Vyčių 
kp? Tai pirmas melas.

Dabar-gi užmesti, kad “To
kiais veikalais žeminama yra 
mūsų scena”!... Kaip tai bū
tų gražu, kad vietoje išnieki
nus tą veikalą neįsigilinus į jo 
istorišką prasmę būtum atid
žiai perskaitęs, pažinęs jo ty
rąją dvasią, tad būtų nereikė
ję “karščiuotis” ir sakyti, kad 
tokie “veikalai” žemina sce
ną... Žinau iš ypatiškos pa
žinties, kad labai mėgsti to
kius veikalus bei papuošalus 
scenos kaip va: “Džian Bam
bos spyriai ” “Otec Kostan- 
tin” ir etc... Tai berods aiš
ku bus, kad J. S. pamatas 
scenoje geresnį veikalą ir dar 
religišką gilioms mintims, ne
žinojai nei ką daryti iš neapi- 
kantos, o čia kaltininko nesi
mato, tai gali viską maišyti 
anot patarlės: “kopūstus su 
žirniais”...

Vienas 
prikišimas 
kūtės ir
ręsk, J. S., 
save.

Vieno tik daikto tai nesup
rantu: p. J. Sanaraitis prik
lauso prie “Teatro “Aušros” 
Dr-jos. Tiesa tai yra dar 
“naujokėlis” tik ką prašalin
tas iš “socijalistų” tarpo už 
neištikimybę, gavo prieglau
dą “Aušroje,” kuri yra kata
likiška dr-ja, berods čia dr-ja 
nebūtų kalta, bet™ žinoma, 
kad dr-ja susideda ir jos kūną 
sudaro josios nariai vienutės, 
tai mane ir ima abejonė apie 
josios katalikystę!.. Antra: 
kaip-gi “Aušra” gali ateiti ir 
prašyti pas kleboną, salės 
“praktikams” jei tos pačios 
“Aušros” nariai tą patį para
pijos vedėję-kleboną maišo su 
purvais ?..

Aušriečiai! nejaugi Jūsų 
tarpe bus vietos šmeižikams... 
neapeina čion mano garbė,- 
vien aiškiai sakau, kad to
kiems, kurie šmeižia bei biau- 

’ risi katalikystės vietos negali 
būti!.. Lai jie eina sau pas 

; tokius kokiais jie patys yra!
Būtų malonu girdėti balsą 

‘ pačių “Aušriečių” Su pa- 
’ garba T. “Aidos” Dr-jos-“L.

Vyčių” kp. narys.
Juozas B. šaliunas.

Prieš vėją nepapūsi.
• • •

Vėjo vaikas. Vėjo papauš- 
ka. Vėjo uodega.

• • •
Avis vilko kailyj.• • •
Rąžančius lyg kelių, o lie

žuvis lyg žemės.
• • •

Nekišk piršto tarp durių- 
nuvers. • • •

... Laukai akimi, sienos au
simi. ’ *?*'

. ■-.. .

Bet kaip 
veikti drą- Į 

žino
ma, socijalistai nudžiugo, kad 
gali paleisti darban savo ar- į 
dymo genijų.

F. Bagočius gavo progą in- Į 
eiti į kaž-kokį intekmingą a- ■ 
merikonų kliubą ir tenai papa
sakojo, jog Lietuvoje apie 5.-1 
000 čia gimusiij Amerikos pi
liečių kenčia šaltį ir badą., 
Kur-gi tau amerikonai nepuls i 
gelbėti Amerikos piliečių. Tuo
jau susidarė amerikonų komi
tetas gelbėti lietuvius. Tan 
komitetan inėjusi net guberna
toriaus žmona. Bet kaip 
tuos Amerikos piliečius gelbė- | 
ti? Vokiečių valdžia neįsi-j 
leidžia jokiii gelbėtojų. Ko
mitetas nutaria kreipties į 
Washingtono valdžią, kad iš- 

1 reikalautų iš vokiečių vai-i 
džios įleidimo Amerikos atsto
vų, žodžiu sakant keliamas 
didžiausis trukšmas. Tik štai į 
kame bėda. Kaip sužinojus 
visų-pirma tuos 5000 badau- i 

I jaučių Lietuvoje Amerikos i 
piliečių. Kaip jų vardai ir 
pavardės? Ir štai Bagočius 

i su Šidlausku kreipiasi į p.
Rimką ir šis paskelbia “Atei
ties” No. 29 paieškojimą Ame- 

j rikos piliečių, Lietuvoje ba
daujančių. Girdi, kas žino 
tokius piliečius, lai praneša 
“Ateičiai,” o ji praneš Bago- 
I čiui.

Tuo. tarpu visi tie ponuliai 
žino, kad 1) Tautos Taryba 
jau išgavo leidimą vokiečių 

I valdžios ir Amerikos val
džios siųsti į Lietuvą du atsto
vu, kad ištyrus visą padėji- 

I mą ir suorganizavus pašalpą 
| (apie tai buvo rašyta laikraš
čiuose); 2) kad tuodu atsto
vu — kun. Dr. Bartuška ir Dr. 
Bielskis — 16 kovo jau išva
žiuoja į Lietuvą,

Kai Bagočiaus komite
tui paaiškės visa tai, kai ne 
susiras tie 5000 piliečių, tada 
bus gėda ne tik Bagočiui, bet 
ir visiems lietuviams. Gėda, 
kad mūsų mažutėje tautoje nė
ra vienybės, kad ką vieni su
mano ir daro, tuojau kiti ima 

, griauti.
O Rimkai kas? By tik su- 

I trukdyti katalikų darbą, by 
I tik timptelėti savuosius į blo
ką su socijalistais. Jisai tą drą
siai gali daryti, nes iš pasku
tinio “Vien. Liet.” numerio 

i aiškiai gali pastebėti, jog ir 
neva rimtesnieji tautininkai 
bijo jo, bijo Naujosios An
glijos Sandaros apskričio ir to 
apskričio deklaracijos, kuri, 
išsiliejusi, žinoma, iš po Rim
kos plunksnos, praskambės 12 
kovo šių metų. (Žiūrėk “Vien. 
Liet. No. 9 redakcijos peržval
gą, “Ateitis” bereikalingai ba- 

■ rasi” ir ypač šiuos redakcijos 
. žodžius: “šiame momente be

veik nėra jokios vilties suei
ti blokan: katalikai atmeta ir 
tą minimumą, jie reikalauja 
negalimo- Kas valanda lau
kiame oficiališkų žinių iš A. 
L. T. S. centro. Malonės “At.” 
kaip nors tą nuomonę atitaisy
ti,” t y- būk tautininkai tary
bose su katalikais prakišę).

Matote, kokie drąsūs.
Ech, tau-ti-nin-kai!

Lai dabar dar kartą p. A. j 
Rimka persiskaito su atyda vi
sus tris punktus savo “zapro- 
so”: 1) ar teisybė,......... 2) ar
teisybė. .. ir 3) jei teisybė....

Jisai pamatys aiškiai, jog 
1) jisai prisispyręs reikalavo, 
kad kun. Kemėšis jam pasiaiš
kintų, kaip jisai elgiasi klau
sydamas žmonių išpažinčių, ko 
jisai žmonių klausinėjęs, 2) 
jisai kas svarbiausia, reikala
vo, kad kun. Kemėšis jam iš
reikštų, ką jisai girdėjęs iš 
žmonių per išpažintį apie Ga
biją, apie prigulėjimą prie 
jos ir ką paskui su tomis iš
girstomis žiniomis daręs. Ar
gi p. A. Rimkai neaišku yra, 
jog tai ir yra pasikėsinimas į 
ant išpažinties sakramento. 
Tad kur-gi čia neteisingas nu
švietimas su tiksiu pakenkti! 
P. A. Rimka patsai sau paken
kė, bet, inklimpęs, lai turi 
nors tiek pilietiškos drąsos, 
kad bent tylėjimu pripažintų 
savo negerą pasielgimą.

Prasižengęs prieš katalikų 
visuomenę, lai bent nebeerzi- 
na jos daugiau. Lai supran
ta nors sykį tai, jog kuo la
biau jisai kėsinsis, ant to, ko 
įkąsti negali, tuo labiau jisai 
kenks ir sau ir “Ateičiai.”

Jisai nori trečiųjų teismo? 
Bet tas teismas būtų tik kate
kizmo lekcija, duota p. A 
Rimkai. Katekizmo gi mo- 
kinties nereikia eiti į teismą. 
Užtenka nusipirkti tikėjimo 
vadovėlį (ypač platesnį) ir su 
atyda jį pasiskaityti.
___________________ _

Toks tokį pažino ir į sve
čius pavadino.

• • •
Kas teisybė, tai nemelas.• • •>
Velnio neštas, ir pamestas.i • —e v

WATERBURY, CONN.

Ar kritika? Ar šmeižimas?

“Keleivio” 9 nnm. besanti 
žinutė iš Waterbury, conn. pa
rašyta tūlo p. J. Sanaraičio a- 
pie buvusį 17 d. vas. š. m. T. 
‘ ‘ Aido ’ * Dr-jos vakarą, kuria
me buvo suloštas drama “Vai- 
diliutė-Žemaičių Krikštas.” 
Minėtasis veikalas yra per- 
diem religiškas, pamargintas, 
senoviškomis lietuvių stabmel* 
etiškomis apeigomis, pridedant 

‘ \ .V*

juokingiausių, tai 
“aidiečiams” bač- 
armonikos. Nesp- 

apie kitus pagal



Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

HARTFORD, CONN.

Sustiprino dvasiškai.
Kovo 4 ir 5 d. š. m. Vyčių 

6-tos kuopos nariai priėjo išpa
žinties ir rytų Kovo 5 d. buvo 
Mišios Šv. ir virš 100 narių 
priėmė Šv. komunijų.

Pirmiausiai susirinko į baž- i 
nytinę salę ir in corpore ėjo I 
visi su ženkleliais į bažnyčių. 

Apvaikščiojo Lietuvių Dieną 
Vakare Kovo 5 d. buvo su

rengtas nepaprastas vakaras 
su puikiausiu programų.

Visas programas buvo išpil-! 
dytas L. Vyčių 6tos kuopos.

Pirmiausiai atidarė vakarų 
Gerb. vietos klebonas Kun. J. f 
Ambotas; Savo karštais žo-' 
džiais aiškino vakaro tikslą, 
bei jo svarbumų, nurodė pa
dėjimų Lietuvos. Sakė: “Su
sirinkome šiandiena apvaikš
čioti, apkalbėti, apdainuoti, o 
gal ir apverkti mūsų nuvargv 
tą tėvynę.”

Po to klebonas užleido vie
tų programo vedėjai p-lei Ele- 
norai Mašotaitei.

Be vietos klebono, buvo dar 
trys kalbėtojai.

Pirmas kalbėjo klerikas J. 
Navickas apie tėvynės meilę. 
Jojo kalba buvo visiems aiš-; 
ki ir naudinga; jis nurodinėjo, 
kaip mes turime mylėti savo 
tėvynę. Ragino skaityti ge
ras knygas ir laikraščius, ku
rni nemažai jau turime.

Visi gėrėjosi jo kalbų.
Antras kalbėjo “Darbinin

ko” redaktorius p. Pr. Gudas 
iš So. Boston, Mass. Jo kal
ba buvo apie Lietuvos vargin
gų padėjimų ir apie dabartinę 
baisiųjų karę. Išrodinėjo, kad 
dar ilgai galės tęstis šioji karė 
ir kad mūs tėvynė dar ilgai 
kentės. Jo kalba visus kiaušy 
tojus sužadino, nes jam pabai
gus kalbėti, buvo pereita per 
salę ir surinkta aukų $150.00 
su viršum, o žmonių buvo apie 
300.

Trečias kalbėjo “Darbinin
ko” administratorius A. F. 
Kneižis iš So. Boston, Mass. 
Jis kalbėjo apie šios šalies lie
tuvių gyvenimų ir apie čia au
gusį jaunimų, nurodinėjo prie
žastį suamerikonėjimo čia au
gusio jaunimo. Jo kalba nors 
trumpa dėl laiko stokos, bet 
visiems patiko.

Prakalbų tarpuose buvo ga
na daug įvairių pamarginimų. 
Šv. Cecilijos parapijinis choras 
jauno, gabaus varg. p. O. Ros- 
manskio vedamas, sudainavo 
gana daug tautiškų dainelių, 
kurios visiems patiko, ypatin
gai “Baublys” ir “Girioj” p. 
O. Rosmanskis, nors neseniai 
Hartforde, vos tik antras mė
nuo bet matyt per tų trumpų 
laikų gerai išlavino suaugusių 
chorą, taipgi ir mažų vaikuč
ių arba kaip pats vedėjas sako 
Vyčiukų, kurie pirmiaus buvo 
apleisti.

Maži vaikučiai ne vien ge
rai išlavinti dainavime, bet ir 
deklamuoti. Nors čia ir pir
miaus buvo choras suaugusių
jų, bet mažai kas gėrėjosi juo- 
mi.

Puikiai padainavo solo žino
moji dainininkė p-lė Malvina 
Harodeckoitė.

Buvo perstatymas “Charlie 
Čaplin” čia augę gabus ir my
linti lietuvius broliai Tareilai.

Pridarė daug juoko lošimas 
“Disputas vėnuolio su rabinu” 
nes visi artistai atliko gerai.

Ypač pasižymėjo jauni Vy- 
čiukai deklamuodami p-lė M. 
Labeckiutė ‘Varginga tėvynė’ 
— U. Gurkliutės. Savo grau
dingu balseliu, kuris kaip tik 
buvo pritaikintas toms eilėms, 
žavėte žavėjo susirinkusius.

J. Maženis deklamavo “A- 
pie čia augusį jaunimų” savo 
sudėtas eiles, kaipo jaunas po
etas užsitarnavo nuo publikos 
garsų delnų plojimų.

Vienu žodžiu visas vakaras 
buvo tinkamai priruoštas ir li
ko išpildytas gerai.

Kų turime.
Tatai mes Hartf ordiečiai tu- 

riipe kuo pasidžiaugti. Turime 
šaunių šlovingų, gabių veikė-

Pirmiausia džiaugiamės, di
džiuojamės savo mylimu geru 
klebonu kunigu J. Ambotu. I 
Ypač jo vedami mes kilame- 
Jo šauniu pagelbininku yra jau 
nas, pilnas energijos ir pasi
šventimo jaunikaitis vargoni-; 
ninkas ponas 0. Rosmanskas.

Tarpe mus gyvena ir eiliuo-. 
ja gerbiama, prakilni, talen
tinga panytė Uršulė Gurkliutė.

Čionai turime žymių daini
ninkę panelę Malviną Harodec- 
kaitę, kuri dažnai bažnyčioj ir 
nuo estrados salei džiugina ir 
linksmina gerus Hartfordo lie
tuvius.

Čionai turime prakilnių, 
gerai išauklėtą panelę Elenorų 
Masiotaitę, kuri yra High 
Schoolės mokytoja, nors čia 
mokslus išėjusi, bet lietuvius 
myli, tarp jų veikia, yra Vy
tė. Tik gėrėtis reikėjo, kuo
met ji vedė Lietuvių Dienos 
programų. Tai tikrai inteli
gentiška panelė.

Šiaip hartfordiečiai yra pra
kilnūs, susipratę lietuviai, 
daugiausia augštaičiai.

Vytis.

FOREST CITY, PA.
Rūbai nukentėjusiems.

Jau antras mėnuo, kaip j 
mūsų T. Fondo skyrius su pa- 
gelba vietinių (žinoma katali
kiškų: nes šliupiniai ir cicili-' 
kiški gaivalai mūsų apylinkė
je, ačiū Dievui, jau baigia 
visai pranykti) draugijų pri
rinko ir išsiuntę lietuviams 
nuo karės pabėgusiems, dra
bužių 12 skrynių (arba 1354 
svarus.) Rūbai beveik visi 
pusnauji ir geri. Drabužių j 
rinkime pasidarbavo klebono 
sesuo su kitomis Vyčių mergai
tėmis bei vaikinais. V. Mi
liauskas, VI. Jonaitis ir J. Ve- 
lieka visus, gražiai sutvarky- į 
tus rūbus, savais arkliais nu-7 j

gabeno į gelžinkelio stotį.
Lietuvių Diena.

Vasario 27 d. š. m. visos 
vietinės dr-jos iškilmingai ap
vaikščiojo Lietuvišką Dieną. 
(Tag Day). Nors oras tų die
nų buvo labai biaurus, bet; 
vis-gi mūsų prakilnus darbas 
pusėtinai nusisekė. Nežiūrint, 
į blogiausį orą, nuo ryto 8 vai.

! iki vakaro 6 vai., keliosdešim- 
; tįs mergaičių ir keli vaikinai 
po gatves ir po namus uoliai 
rinko aukas (Apie lietuvių į 
reikalus-vargus išanksto buvo 
svetimtaučiams išgarsinta.)

■ 6 vai. p. Freedmano salėje pra- 
| sidėjo vakaras. 7 vai. Vyčių 
; 46 kuopa, uždainuodama ame- 
I rikoniškų himną, atidarė va
karų. Paskui kun. B. Pauk-1 
štys iš Miners Mills, Pa. pasa
kė puikių angliškų prakalbų, 
nurodydamas svetimtaučiams 
lietuvių praeitį ir dabartį ir 
paaiškindamas, kad tarp lie
tuvių tautos ir lenkų, rusų bei 
kitų slavų toks yra skirtu
mas, kaip tarp dienos ir nak
ties... Toliaus Vyčiai sulošė 
teatrų “Piršlybos.” Abelnai 
sakant, visi lošėjai ir lošėjos 
savo roles atliko gana gabiai. 
Laike pertraukos p-lė Petkau- 
skiutė paskambino pijaną o 
V. Milušauskutis pačirškino 
smuikę. Kun. J. Kaaaaoshrdlu 
pasakė naudingą prakalbėlę 
apie Amerikoj augančias lietu
vaites. Teatrui pasibaigus 
vietinis choras, vadovaujant 
varg. p. Diržiui, uždainavo 
dvejetą gražių dainelių ir lie
tuvišką himnų; ir galutinai 
kun. A. Janušas, padėkojęs 
publikai, (kurios buvo apie 
600,) už dalyvavimą šiame 
vakare, uždarė vakarą

Iš žmonių pavyzdingo užsi
laikymo ir jų linksmų veidų 
matėsi, kad publika šiuo va
karu buvo visai užganėdinta. 
Apart visų vietinių, šiame 
vakare dalyvavo ir iš Simpso- 
no šv. Petro ir Povilo dr-ja. 
Atskaičius šios dienos visas iš
laidas, grynų pinigų Tautos 
Fondui nusiuntėme 434 dol. Ir 
69c.
nų aukas pagarsins pats T. 
Fondas.—
;f-j Kovo 4 d. liko atlaikytos 
Šv. Antano bažnyčioj viešos

LIETUVOS VYČIŲ VI KUOPA, HARTFORD, CONN.u

Petrauskas, Antanas Stonis, 
Povilas Bambonas, Jonas An- 
drelenas, Juozas Čepulionią 
Jonas Svelokas, Juozas Bal
čiūnas, Rapolas Vaičiulionis.

N0RW00D, MASS. 
Paskutinis žodis.

Laisvės No. 15 p. Aidas ban
do teisytis, buk aš neteisingai 
rašęs “Darbininko” No. 13, 
sako nusiplauja rankas, kaip 

I tas Pilotas. Tai ne man pri- 
■ guli tas Piloto vardas ale p. 
Aidui. Mat, jis beplaudamas 
rankas dar labiau susitepė.

Sako, ‘ ‘ K odei J uozapiniai 
j neišėjote sykiu su visais”. Aš 
Į sakiau, kad vieni išėjo pirma 
diena o kiti antra diena ir buvo 

; išėjęs Šv. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos vienas naris pirmą 

i dieną. Toliaus sako, buk aš 
I neišėjęs, bet prašęs boso, kad 
paliuosuotų savaitei. Tai ko- 
delgi aš nesugrįžau tiesiok prie 

j darbo, ale turėjau eiti į ofisų 
j sykiu su visais ir iš ten paėmė 
prie darbo. Toliaus sako, kad 
automobiliais veždavo namo ir 

I kad aš vaikščiojus laike strei- 
į kii po dirbtuvės ofisą.

Manęs neveždavo automobi-
gėdulingos pamaldos už šie- i 
las (dūšias) tų brolių-lietuvių,; 
kuriuos dabartinė baisioji ka
rė perskyrė su šiuo pasauliu.

Birbiliunas.

ALBANY, N. Y.

Subruzdo.

Skaitant laikraščius nei sy
kį neteko užeiti jokių žinučių 
iš Albany. Tiesą pasakius 
nors čia mažai lietuvių randa
si, bet apie jų pastaruoju lai
ku judėjimą verta šį tą para
šyti.

Čia lietuvių randasi maž 
daug apie 50 šeimynų, netik Į 
paprastų darbininkų, bet taip- Į 
gi biznierių ir namų savinin-: 
kų. Iš dvasinio atžvilgio vie
tiniai mūs lietuviai pirmiaus 
snaudė, nieko neveikdami, bet 
šiuo laiku šiek tiek pradeda! 
krutėti. Katalikiškoji spau
da čia pradėjo gausiai plėto
tis ypač mūs lietuvių pamylė
tas ‘ ‘ Darbininkas. ’ ’ Taigi 
skaitydami gerus laikraščius 
gal pilnai išdailysime save.

Bet nelaimė dar tik tame, 
jog tarp vietinių lietuvių ran
dasi daug sulenkėjusių. La
bai stebėtina iš tokių žmonių, 
kurie lietuviais būdami visuo
met vartoja lenkų kalbų. Jau 
nepikta būtų, kad nors tei
singai ištartų vartojamus žod
žius, tai ne taip šlykštu būtų 
iš šalies klausant. Bet iš
girskime kalbos tyrumą Vie
ną žodį griebia lenkišką, ant
rą rusišką dar ir anglišką ir 
padaro tokių marmalienę, ku
ri nėra panaši nei į jokią kalbą 

Taip-gi čionai randasi viena 
pašalpinė dr-ja; po vardu šv. 
Jurgio. Gyvuoja nuo 1910 m. 
bemaž kuone visi vietiniai lie
tuviai prie jos priklauso. Mė
nesinė mokestis 25c., ligoje pa
šalpa $5.00 savaitėje, pomirti
nio skyriaus suvis nėra. Bet 
pristojant prie viršminėtos dr- 
jos tuojaus aiškiną kad jei no
ri apsidrausti savo gyvastį, 
tai rašykis sykiu prie lenkų 
kokio ten žviansko, panašaus 
S. L. R. K. A., per tai daugu
ma ten ir priklauso. Ar ne
geriau būtų stiprinti savo ka
talikų Susivienijimą vieton 
nešti savo dolerius kokiems ten 
lenkų žvanskams.

Aukų nuo karės nukentėju-1 
siems čia niekas nerenka. Bet 
aukų rinkime apsileidimą per 
daug kaltinti negalimą nes 
rengiamasi pasistatyti bažny
tėlę. Turim jau žemės tam 
tikslui apsipirkę. Pavasariui 
auštant rengiamės pradėti dar
bą — bažnyčios statymą Taip
gi malonu pažymėti, kaip mū
sų jaunimas darbuojasi. Baž
nyčios labui rengia vakarus, 
lavinasi lošti, deklemuoti ir t. 
t. Turiu pažymėti, jog dau
giausia darbuojasi šios ypatos: 
Ponas N. Koklauskas, p-lė V. 
Urpšiutė, J. Misapolskis, O- 
na Danilevičienė ir p. T. Vala- 
sinavičius. Panašiai 23 sau
sio š. m. Amsterdame, N. Y. 
viršminėtos ypatos parengė 
vakarėlį. Tapo sulošta “Ša- 
laputris.” Nors žmonių ma
žai buvo dėlto, jog visai ne- 
buvo gsnmtB vien ui luni-

gas per pamokslą bažnyčioj 
pasakė, bet išlaidas apsimo
kėjus, pasiliko pelno $12.25c. 
Taip-gi 26 vasario tie patys 
jaunuoliai nuvažiavo į Hudson, 
N. Y. parengė margą vakarė
lį, buvo lošimai, deklemaci- 
jos ir šokiai. Kiek pelno li
ko neteko sužinoti.

Lai darbuojasi mūs jauni
mas geriausios jiems kloties. 
Taip-gi ir kiti iš vietinių lie
tuvių leidžia visokius išlaimė- 
jimus vis ant naudos bažny
čios.

Darbai čia pamažu slenka. 
Dirbtuvių mažai randasi. Tai 
nemokančiam jokio amato dar
bas nelengva gauti. Žiema 
čia iš pat rudens šalta ir snie
go iki valios.

A. Žvirblis.

CHESTER, PA.

Sumelavo.
“Darbininko” No. 23 (65) 

buvo žinutė apie lietuvių ves
tuves, buvusias po num. 716 
Caldwell St- Ten rašomąbuk 
kaip veselninkai suėjo į bažny
čių, tai tuojaus pradėję čiuga- 
mų maumoti. Prieš tų visi 
protestuoja. Taip nebuvo. 
Toj kompanijoj buvo visi geri 
katalikai ir buvo blaivus.

Neteisybė buvo parašyta.
Jonas Citavičius.

N0RW00D, JffASS.

Vyčiai nubunda.

Nedėlioję, Kovo 5 d. atsibu
vo Lietuvos Vyčių mėnesinis 
susirinkimas 3čia vai. po pietų, 
pobažnytinėj svetainėj.

Prasidėjus susirinkimui, 
daug dalykų buvo svarstyta. 
Pirmiausiai buvo nutarta pra
kalbas surengti, gera kalbėto
ja pakviesti, kuris galėtų iš
aiškinti žmonėms šios organi
zacijos tikslą kad galėtų 
žmonės suprasti, kas tie Vy
čiai, kokią naudą atneša žmo
nėmis. Žinoma šita organi
zacija daugiausiai atneša nau
dą jaunuomenei teipogi ir su
augusiems lavintis kokių žai
slų žaisti ir mokintis ko gera 
ir šviestis kuodaugiausiai

Toliau svartytas nuo aps
kričio raštininko laiškas, ku
riame reikalauta mokėti į ap
skričio kasą po 2c. į metus nuo 
kiekvieno nario. Visi nariai 
sutiko mokėti. Toliaus dar 
buvo daug dalykų apkalbama 
kas link mūsų kuopos veikimo. 
Žinoma mes lig šiol dar perma- 
žai veikime. O kodėl teip ne
galėjome veikti ir kame prie
žastis buvo? Priežastis buvo 
tą kad negalėjome kur sueiti 
ir mitingų, kur laikyti. Turė
jome landžioti kur po stubas ir 
vargti, neturėjome savo sve- 
tainėą neturėjome savo baž
nytėlės, turėjom eiti kur pas 
svetimtautį ir bažnyčion ir sve
tainėn. Nebuvo vietos tėatru- 
kams lošti arba prakalboms lai 
kyti ar mitingams ir teip to
liaus. O dabar jau yra mums 
kur susirinkti ir lavintis viso
kių žaislų ir teatralių.

Buvo pasakyta kodėl Nor- 
▼ood’o Vyčiai“ snaudė ”jr ko

dėl jie “neveikė” nieko. Bet 
kokia tik draugija rengia te
atrą arba koncertą niekada be 
Vyčių neapseina, visada kvie
čia. Visada Vyčiai veikė ir 
veikia ir darbuojasi. Nei viena 
dr-ja nesulošė teatro be Vyčių 
dabar jau pradės kuodaugiau-
šia veikti ir darbuosis.

Dar nutarta vaikučius pri
imti prie šios organizacijos ku
rie neturi 16 metų, galės pri- pirm, 
gulėti be jokio mokeščio, ga
lės lavintis iš mažens prie šios
organizacijos ligi 16 metų. Tai 
tada kai bus 16 metų tikrais 
bus narisis ir aš tikiuosi, kad 
ateityje susilauksim puikiausių 
Lietuvos Vyčių.

Kuopos Rašt.

COALDALE, PA.
Niekur man dar neteko ma

tyti taip krutant lietuvių, kaip 
čionai. Beveik kas šventa
dienis teatrai.

Štai 5 Kovos tapo sulošta, 
“Kurpius Pilvelis”. Tai nauja 
pačių artistų komponota kome
dija, ir reikia pripažinti labai 
vikusiai. Jos turinis. — Kur
pius Pilvelis dailiai apsipačia- 

Į vęs, eina gražiai gyventi, bet 
i besėbraujant su ištvirkėliais 
tampa girtuokliu. Bet jo pati 
Magdė padedant vienuoliams 

i vėl atgauna geram savo vyrą 
ir vėl susilaukia gero gyveni
mo. Vis tai komiškai persta
tyta, gyviai atvaizdinta, ir 
publika nejustė nejautė kaip 

I trįs valandos praslinko gar
džiai besijuokiant.

Vaidintojais buvo: J. Skins- 
i kis, J. Bugurevičia, Čigins- 
kas, Bendrikas Laigonas, Či- 

I lijauskienė, Skinskienė, Raba- 
čenkienė, Bugarevičienė, Kun- 
čienė.

Valio Coaldaliečiai!
K. Titnagas.

VALPARAISO, IND.
Žėdnam prieinama mokykla.

Žėdnas yra girdėjęs apie 
Valparaiso Universitatę. Ši 
mokykla svarbi yra tuom, kad 
žėdnam prieinamą tai yra: ga
lima pradėt nuo: ą b, c, ir 
baigt tinkamą mokslo šaką. 
Antrą tai pigus pragyveni
mas. Bertainis galima pra- 
būt priskaitant visas išlaidas, 
tai yra: mokslą valgį ir kam
barį, už 50 dol. Metam užsi
mokėjus iš kalno dar pigiaus 
atseina. Svarbu tas yrą kad 
silpnai finansiškai stovint, ga
lima gaut dirbt už valgį, pra
leidžiant trumpą laiką. Po- 
tam lietuviškos klesės yra 
svarbu, kame galima prasimo- 
kyt lietuviškai.

Norintieji plačiaus sužinoti 
apie šią mokyklą kreipkitės 
su laišku į ofisą reikalauda
mi kataliogo šiuom antrašu:

Valparaiso University, 
Valparaiso, Ind.

Kataliogai žėdnam yra 
siunčiami veltui. Bertainis 
pasibaigė 2 d., kitas prasidė
jo 7 d. kovo.

Pasilinksminimo vakarėlis.
Žėdno bertainio pabaigoje 

esant pasilinksminimo vakarė
liams, taip-gi ir šio bertainio 
gale neapleidome pasinaudoda-

mi ta proga. Idant atgaivi-1 
nūs nuvargusias, nusilpnin
tas mintis po sunkaus bertai
nio darbo, idant vėl galėtu
mėm stot drauge su visais į 
mokslo taką pradžioje berta- 
nio aiškiomis mintimis, tai L. j 
Dr-ja surengė viršminėtą va
karėli. kuris atsibuvo 26 d. 
vasario Star svetainėj. Pir
miausia, viršminėtos dr-jos 

ir to vakaro tvarkos
vedėjas išsireiškė trumpai,
kas link vakarėlio. Po tam
sekė programas susidedantis 
iš kalbų, deklemacijų, skam
binimų bei griežimų ir žais
lų. Labiausia klausytojus už
ganėdino p. Kliaugos grieži
mas ant kliernato, p. Čiurlio
nio skambinimas mandalinos ir 
p.p. Valasino ir Vitkaus kal
bos. Taip-gi ir deklemato- 
riais, pp. Bimba ir Basevi- 
čius, atliko savo užduotis ge- į 
rai. Ant galo pp. Kliauga ir 
Yakučionis padainavo “Lietu- ; 
va Brangi.”

Viturys.

ATHOL, MASS.
Pavyzdingos krikštynos.
Kovo 5 d. pas Juozą Šal

kauską atsibuvo krikštynos. 
Svečių buvo nedidelis būrelis, Į 
iš ko gražiai pasilinksmino. 
Laike puotos prakalbėjo Mo
tiejus Kabišaitis apie Lietuvos 
nukentėjusius dėl karės ir pa
rinko aukų. Sekančios ypa
tos aukavo: Juozas Šatkauskas 
50c., Marijona Šatkauskienė 
50c., Antanas Žylis iš Gardner 
50c. ir Ad. Džerman (svetim
tautis) 50c.

Po 25 c. aukojo: J. Tamonis, 
K. Markevičia, M. Babišaitis, 
A. Černiauskas, L. Čemiauso,, 
A. Černiauskas, L. Gavrons- 
kienė, P. Černiauskienė, E. 

[ Bendinskienė.
Po 15 c. aukojo: Juozas Po- i 

žera (iš Gardner), O- Požeriu-Į 
tė(iš Gardner), A. Tvašauskas. i 

Po 10c. aukojo: Mikolas Šal
kauskas, O. Šalkauskienė, M. i 
Šalkauskienė, K. Rabišaitienė. 
Rozotia Rozolia Ta.; St. Jiwa- Į 
sowkos 5c.

Išviso $4.75.
Pinigai perduoti T. F. Sky- į 

riaus raštininkui.
R. Tamonienė.

PRANEŠIMAS.
Motinos Šv. Aušros Vartų 

Dr-jos Athol, Mass. nariams.
Šiuomi pranešu visiems na

riams, M. Šv. A. V. Dr-tės, 
kad prenumeratą išsiunčiau už 
organą “Darbininką” visiems 
nariams, kurie‘tik buvo ant
rašus pridavę, o kurie dar ne
sate pridavę tai pasiskubinki
te priduoti antrašus, nes ki
taip negausite organą ir tie ku
rie gyvenate kituose miestuose 
malonėkite pirsiųsti savo ant
rašus man.

Jonas P. Andriliunas
193 Freedam str. 

Athol, Mass. 
M. Šv. A. V. Dr-jos pirm.

Tie kurie dar visai neprida- 
vė antrašų. Stanislovas Sto
nis, Petras Jagadinskas, Mi
kolas Vysnauskas, Antanas 
Mikutaitis, Petras Kaulekis, 
Juozas Kavaliauskas, Juozas J,; . J’ . „

liais namo ir aš.nevaikščiojau 
po dirbtuvę nuo dienos išėjimo 
iki dienos sugrįžimo prie darbo

Tai jeigu tamsta tikrai da- 
rodysi, kad mane veždavo au- 
tomobiliais namo ir kad vaikš
čiojau po dirbtuvę laike strei
kų. tai aš duosiu $10.00 strei- 
kierių fondam O jeigu tamsta 
nedarodvsi, tai turėsi tamsta 
duoti $10.00 streikieriams. Tik 
turi darodyti tikrai, faktais ir 
liudininkus pastatyti o ne teip 
kas ką pasakė ir tiki o patsai 
nežinodamas apie dalyką. O 
aš tamstai galėsiu darodyti su 
liudininkais. Ir aš nenoriu dy
kai vietos laikraštyje užimti, 
nes iš to niekas neturėtų jokios 
naudos.

Tamsta sakai, iš kur suži
nojau, kad nebuvai bažnyčioj. 
Perprašau, gal buvai bažnyč
ioj, tai melavai rašydamas, 
nes visai neteip rašei kaip Gerb 
Kun. A. Daugis sakė, nes gali 
liudytie netik aš vienas, bet 
visi, kurie buvo bažnyčioj.

Tai p. Aide, dar didesniu 
neišmanėliupasiru-'*"'^ 
dai.

“Ateitis” No. 21 p. Prole
taras savo laiške rašo buk jis 
rašęs apie streikus, kaip jis 
supratęs o ne kaip aš- Teisy
bė jis rašė netaip kaip buvo, 
ale kaip jis prasimanė.

Toliaus sako Juozapiečiai 
atsižymėję laužymu streikų bet 
nepasakė, kur ir kaip. Be 
jokių faktų. Toliaus sako, 
sunku su manim susikalbėti. 
Kas tik nepučiąs į klerikalų 
dūdelę sykiu su manim, tas 
girdi nedorėlis, ištvirkėlis ir 
gyvulys. Sulyg tamstos nuo
mone, kas tik į tamstos nuo
monės dūdelę nepučią tai tas 
yra ištvirkėlis, nedorėlis ir 
gyvulys..

Tamista manęs negirdėjai 
tokiais žodžiais vadinant. Tai 
turbut suklydai teip sakvda. 
mas.

v •

V. Kudirka.

FREELAND, PA.

Lenkai ir lietuviai sugyvena.

Čionais kovo 4 d. Šv. Kazi
miero parapija apvaikščiojo 
savo bažnyčios globėjo meti
nes sukaktuves. Nors šioji 
parapija susideda iš lietuvių ir 
lenkų, bet pisidėkojant diplo- 
macijai kun. J. Inčiuros viskas 
yra vedama puikioje tvarkoje 
ir kaip lietuviai, taip ir len
kai yra užganėdinti. — Pėtny- 
čioje per Mišparus pamokslą 
lietuviškai pasakė kun. P. K. 
Čėsna iš Tamaąua; lenkiškai- 
gi kun. , M. Pachucki iš 
McAdoo, Mišparus atlaikė 
kun. L. Stachowiez iš Shenan- 
doah, jam-gi asistavo, dija- 
konu — kun. K. Strimaitis iš 
Hazleton, subdijakonu gi kun. 
Rubinowicz iš McAdoo. Kovo
4 d. sumą atlaikė kun. P. K. 
Čėsną pamokslą lenkiškai 
pasakė kun. Rubino-vicz. A- 
part virš minėtų kunigų dar 
sekantieji bvuo atvykę į pagal
bą: kun. S. Pautienius iš She- 
nandoah, kun. Žibura iš Haz
leton ir vietinis slavokų kuni
gas. Bažnyčia —- buvo pilna 
-pilnutėlė prisigrūduą .

8r»a*»,



6 “DARBININKAS”

Subrinkime labiau

[Įk

Imkimės biznelių.

vi-

Didžiausia iinksmibe Gramofonas J

1
re»*u:

Jei 
bet 
vy- 
yra

Dėl savęs arba savo d raupe 
nupirk naujausios mados Colum- 
bia Gramafoną ir Rekordų su lie
tuviškoms dainoms, polkoms, vai
rais ir šeip įvairiom meliodijom.

Reikalauk katalogo prisiųs- 
damas 4c. krasos. ženkleliais.

Kaina Rekordų 10 colių, 2 dai
nos už 75c.

Kaina Gramafonų nuo $15.00 
iki $500.00.

Pirkt galite už pinigus ir ant 
išmokėjimo.

Duodam 2 savaitėm pamėgini- 
mui dykai.

anga:

• • • •

E

Pažanga ”
f

g
a§
R

arj

I 

fe 
i S Su naujais 1916 metais p radėjo eiti toliau regule- 

riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, 
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —

M

Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame 
po 4 centus.

Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko” j 
Spaustuves tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kcknijoj 

intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

Keleivis.

Didesne!
Tikyba ir Dora”

9 Nuo Naujų Metų eina padidinta. Įvairaus skaitymo
S tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, kiek 

pirma buvo. (Kiekvienas tą laikraštį skaitydamas atras 
E nemaža savo dvasiai paguodos; atras taip-pat išaiškini- 
E mą visokių abejojimų ir užmėtinėjimų tikėjimo dalykuo- 
E se.).
E Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko ta
E pati: 75c. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį 
E (štampą), gaus vieną numerį pasižiūrėti.
fe Prenumeratą galima siųsti ir krasos ženkleliais.
E Adresas:
g “TIKYBA IR DORA,”
g 1631 W. NORTH AVĖ., CHICAGO, ILL.

VYČIAI 
IR KO JIEMS TRŪKSTA

Lietuvos Vyčių organizaci
ja yra pasibriežus sau tokį pla
tų kelią, tokį platų veikimo 
programą, kad rodos jau ir 
užtenka, daugiaus nieko nebe
galima nei norėti, nei reikal
auti nuo mus didesnio plates
nio veikimo. Iš dalies tai 
tiesa.

Šiandiena jei nevisos, tai 
bent jau didesnė dalis Vyčių 
kuopų yra taip apsikrovusios 
visokiais darbais, pasiskirs- 
čiusios tiek daug dailės ir 
mokslo skyrių lavinties, kad 
jau ne pats laikas daugiaus ne- 
bepavelina. Kaip kurios di
desnės kuopos jau turi savo ne
mažus knyginus, turi savo at
skirus chorus, turi scenos 
skyrius, gimnastikų, turi savo 
vakarinius kursus, kuriuose la
vinas gramatikoj, aritmetikoj, 
geografijoj, istorijoj, siuvime, 
mezgime ir tt.

Vyčiai, šiandiena uoliai 
dirbdami, sutikime, vienybėj į 
jau iš dalies savo reikalus pa
tys aprūpina, ir savo daile,|1 
savo prasilavinimu nesvki jau 
pasirodo viešai savo kaimy
nams, pažįstamiems, draugams 
ar kuris tik atsilanko, kuris 
tik nori ką nuo jų išgirsti, pa
matyti, visus pralinksmina, 
pradžiugina, sužavėja ir išlei- j 
džia juos pilnus džiaugsmo 
kaipo savo mylimiausius sve
čius.

Toks Vyčių veikimas lavi
nimuose yra tikrai pagirtinas 
ir kiekvienas doras supran
tantis lietuvis katalikas džiau
gias iš to, matydamas, kad 
mūsų katalikiškas jaunimas ne 
taip senai taip saldžiai miego
jęs, buvęs išsiskirstęs išsiblaš
kęs po visus kampus, kampe-1 
liūs, šiandiena po tiek trumpo 
laiko jau visi iš visur 
susirenka į burius būrelius ir 
visi su uolumu pilni drąsos ir 
energijos stoja su didžiausiu j 

— -pasišventimu dirbti dėl tautos 
ir Bažnyčios.

Taip kalba nevienas doras 
lietuvis prisižiūrėdamas Vyčių 
darbams. Bet mes vyčiai ap
sižiūrėkime gerai patys apie 
save, ar sykiais nesiranda dar 
tarpe mūsų kokių didelių tru
kumų, netvarkumų kurie, kad 
netik niekam neneša naudos, 
bet ir patiems vyčiams tankiai 
atneša Blėdį.

Knygynai.
Šiandiena mūsų knygynai 

nežiūrint į turtingumą ar 
silpnumų, tikros pageidauja
mos naudos negali nešti, 
ir suteikia nemažą naudą, 
tai daugiause tik patiems 
čiams. Kitiems beveik 
visai neprieinama vien dėl jų 
vietos nepatogumo. O rodos 
taip neturėtų būti. Mes savo 
knygynus turėtumėm įtaisyti 
taip, kad jie netik atsakan
čiai! parankiau būtų prieinami 
patiems vyčiams, bet lygiai 
kiekvienam lietuviui bei lietu
vaitei, kurie galėtų iš to sem
ti sau naudą. Juk mūsų tiks
las ir pasišventimas yra, kad 
dirbti netik sau, lavinti netik 
save, bet dirbti tautai ir Ba
žnyčiai, skleisti šviesą netik 
savo tarpe, bet lygiai tarpe 
visų savo brolių ir seselių. Mū
sų knygynai šiandien tiesog 
nuo visuomenės uždaryti.

Laimingi dar tie knygynai 
ir laimingos tos kuopos vyčių 
jei jų parapijoje randasi para
pijinė svetainė ir gerasai kle
bonas pavėlina ten vyčiams į- 
sitaisyti savo knygyną ir susi
rinkimus laikyti, o dar tan
kiai veltui. Bet prisižiūrėki
me arčiaus, kiek mes surasi
me vVčių kuopų knygynų ku
rie stovi saliūnuose. Tiesa, 
pačiame saliūne neteko matyti 
nei vieną Vyčių knygyną, ale 
kas-gi iš to, koks čia skirtu
mas, kad jų knygynas stovi 
ir saliūno salėj. Ponas saliūni- 
ninkas vien tik dėlto ir leidžia 
laikyti susirinkimus ar knygy
ną, kad ateitų prie baro ir 
išsigertų. Jeigu vyčiai ne
gers ponas saliūnčikas j ųkny- 
gyną išmes pro duris ir susi
rinkimų laikyti daugiaus nebe- 1 • iC18»

kuopą, kuri stovi tokiame tai 
padėjime. Dažnai, kada vy
čiai susirenka ant repeticijų ar 
mėnesinių susirinkimų laikyti 
neranda vietos, jų vieta už
leista socijalistams. Vyčiai 

! eina pas poną seliunčiką ir 
klausia: — ponuli juk-gi šį Į 

i vakarą Vyčių susirinkimas, ar 1 
gi tau socijalistai geresni kaip : 

i vyčiai. Juk pats esi katali-: 
kas ir stovi katalikiškos dr-jos ' 

Į įstaigai, tai kodėl jau taip 
gerbi geriaus socijalistus negu : 

į vyčius. Kas man iš vyčių, Į 
' socijalistai tai bent po prak- 
tios išsigeria gerokai tai yra 
užką ir svetainę duoti, o vyčiai 

į vis jauni pažiūrėk tik po susi
rinkimų ir išdumia lauk nei 
vieną stiklą neišgėrę — atšau
na jiems ponas saliūnininkas.

Ir ką, Vyčiai turi eiti na
mo, o antrą vakarą rinkties 
Tai žiūrėkime, Brangūs Vy
čiai, kurių kuopos stovi tokia
me padėjime, pagalvokime ge
rai, argi jau mes ištikrųjų 
turime tam ponui seliuninkui 
visada rankas bučiuoti? Ar
gi mums apsimoka visada 
prieš jį žeminties ir prašyties? 
Man rodosi, kad tas viskas 
yra galima lengvu būdu pa
taisyti, jei tik mes visi panorė
sime ir iš tokios vietos kur už 
svaigalų vartojimą tik leidžia 
susirinkimus laikyti galėsime 
prasišalinti. Tiek to apie mūs 
susirinkimus, man čia dau
giausiai rūpi mūsj knygynai, 
kad nors juos galėtumėm atsa
kančiose vietose Įtaisyti, taip, 
kad kiekvienas su tam tikra 
prieinama nustatyta maža mo
kestini galėtų jais naudotis.

kad kitas už jojo pečių 
stovėdamas jau senai laikė 
rankoje tokią sumą pinigų, ko
kios darbo suradėjas reika
lauja.

Tam varguoliui ieškančiam 
darbo kitokios išeities nebėra, 
kaip tik jei nori gauti darbą, 
mokėk savo nors ir paskutinius 
o jei ne tai nešdinkis kuogrei- 
čiause pro duris lauk.

Prieg tam dar mums lietu
viams tokie darbo paieškoji
mai ir informacijos biurai bū
tinai reikia steigti kuogrei- 
čiausiai, kad ir štai delko.

Kada mes dirbam sau ra
miai turėdami atsakantį darbą, 
mums atrodo, kad ir visi dir
ba. Kada mes darbo netenka
me ir ieškome kito, mums 
rodos, kad ir visi kiti tuom 
pačiu laiku darbo neteko. Ka
da mes gyvename namie sau

Augščiaus minėjau nurody
damas mūs knygynų vietų ne
patogumų, neprieinamumų. 
Dabar pažiūrėsime, kokiais 
keliais mes eidami galėtumėm 
juos įstatyti atsakančiose vie
tose? Rodosi, kad ir čia i- 
šėjimas nebūtų taip sunkus jei 
mes Vyčiai turėtumėm dau
giaus šiek-tiek pakantrumo, 
vienybės ir daugiaus vieni ki
tiems pasitikėjimo, kurio dar 
labai dažnai pas mus trūksta. 
.Jeigu tą tvirtą vienybę ir pa
sitikėjimą didvyriškai kiekvie
nas pasiimtumėm ir ištvermin
gai išlaikytumėm, tai mes, vy- Į 
čiai, didelį žingsnį pažengtu-j 
mėm pirmyn. Padėkime, sau 
kad ir šitokį dalyką. Ne vie
ną sykį ir nevienam iš mūsų 
teko matyti ir prisižiūrėti šva
rioms krautuvėms, kur yra 
parduodama vien tik minera- 
liški gėrimai, šaltakošė (ice 
cream) cigarai, atvirutės, laik
raščiai ir 1.1. Juose dirba a- 
pie pora žmonių (žinoma, kai 
kur ir daugiau) ir krautuvės 
randa apsimoka ir tiems darbi
ninkams algos ir pargyveni- į 
n uis.

Taigi ar nereiktų gerai a-; 
pie tai pagalvoti mūsų Vyčių 
didesnėms kuopoms. O, Vy
čiai šitą įkūnijimą padaryti 
galėti} labai lengvai, jei tik 
norėtų. Pradžiai pinigų galė
tų patys sudėti, juk tas nesun
ku. Galima pilnai pasitikėti, 
kad pinigų tokią sumą Vyčiai 
sudėtų. Jeigu randami tokių 
Vyčių kurie kuopai mielai pas
kolina po $60.00 vien, kad 
siųsti į Vyčių seimą delegatus, 
tai kodėl jau dėl krautuvės ne
paskolintų ? Sudėjus pradžiai 
tam tikrą sumą pinigų, tada 
būtų galima ieškoti tinkamą 
namą — krautuvei. Krautu
vei reikėtų surasti toks namas, 
kad gale krautuvės būtų rui
mingas kambaris ar du kurie 
atsakančiai tiktų Vyčių kny
gynui įtaisyti, taip , kad kny
gynas visą dieną būtų atdaras 
ir laikraščius atėjęs ar knygas 
kiekvienas galėtų pasiskaity
ti. Krautuvei darbininkų (kad 
ir pora merginų) pastatytu
mėm kiek reikėtų per dieną, o 
vakarais galėtų eiti padirbti 
Vyčiai liusnoriai, kurie apsi
imtų mėnesiais ar savaitėms.

Tokių liuosnorių rodos at
sirastų, kurios dirbtų už dyką, 
vien dėlto, kad pasilavinus 
krautuvės darbo, o paskum 
prasilavinęs lengvai galėtų pa
stoti dirbti svetimtaučių krau-

Apie tokios krautuvės išsilai- 
kimą nėra ko abejoti.

Jeigu šiandieną ypata, ku
ri laiko tokią krautuvę yra tik 
viena, ir tą jos krautuvę re
mia tik jos vieni draugai, drau
gės, ir kiti praeiviai, tai ko- 
delgi negalėtų išsilaikyti tada 
kada ją rems 100 jaunimo ir 
jų draugai, kurie vien tik to
kias krautuves ir mėgsta dau
giause lankyti ? Sutvarkius 
kuopuikiause, ir užlaikant ją 
nors atsakančiause, bet visas 
tikslas dar nebūtų atsiektas.

Informacijų centras.

Nebūtų atsiektas dėlto, kad 
tas visas veikimas krautuvėj Į 
dėl Vyčių dar būtų persiauras. 
Kad tą veikimą padarius šiek-: 
tiek platesnį, reikėtų prie tos j 

i pačios krautuvės ar prie kny- ’ 
gyno užvesti tam tikras infor- 

| macijos biuras, kuris kiekvie- 
I nam galėtų suteikti visokias 
‘ žinias. Tą darbą galėti} atlik- 
i ti vienas iš tų pačių krautuvės 
1 darbininkų.

1. Tokio informacijų biruro 
uždavinys būtų tai, kiekvie-

Į nam atkeliavisiam į tą miestą 
suteikti teisingas žinias apie to 

į miesto lietuvių gyvenimą, a- 
pie jų draugijas, kuopas ir 
visą veikimą.

2. Tikslas turėtų būti tai, 
kiekvienam teisingas nurody-

■ mas, kur ir koki dirbai tame 
i mieste randasi.

3. Tai turi būti teisingas 
darbo parodymas ar tai atke
liavusiems iš kitur ar tiems

Į patiems lietuviams kurie no
rėtų susirasti sau lengvesnius, 

! geresnius, patogesnius darbus.
Atsiekimas tikrojo siekio 

I kas link informavimo darbo ro- 
I dos nebūtų taip sunkus.

Čia tik reikėtų truputį pa
dirbti patiems Vyčiams, ir 

Į prie darbo suieškojimo galėtu
mėm kviesti talkon pirmiause 
darbininkų kuopą, blaivinin
kus ir visus kitus kaip va: 
draugijų narius, prašydami, 
kad jie dirbdami savo dirbtu- 

I vėse ir žinodami, kad jųjų 
dirbtuvėj darbininkas yra rei
kalingas, vakare tuojau duotų 
žinią darbo suieškojimo biurui, 
o biuro vedėjas tuojaus duotų 

, žinią darbo ieškančiam.
Tokiu būdu visiems sutar

tinai darbą varant lietuviai 
. darbininkai galėtų nevienas į-1Į
■ gyti sau tinkamesnį darbą. Į 

Žinoma čia darbo paieškoji- Į
• mo skyriaus vedėjui pasidary

tų nemažai darbo su visokiais 
užrašais išsiuntimais ir 1.1.

Ale galėtumėm paskirti tam 
tikrą mokestį nuo to kuriam 
darbas tapo suteiktas. Ir ro- ! 
dos kiekvienas iš mūsų su mie- i! 
lu noru apsiimtų primokėti ko
kį porą dolerių, jei tik jam bū-; 
tų sutektas atsakantis darbas.

Nes jeigu darbo ieškotojas 
užmokės $2.00 lietuviams, tai 
jis ir bus jau tikras, kad jam 
duos atsakantį darbą arba pir
ma laiko bus viskas aiškiai iš
aiškinta koks ir kaip tas dar
bas dirbamas. Bet prisižiūrė
kime gerai kaip šiandien el- 
giasiir su mūsų broliais lietu-1 
viais svetimtaučių darbo pa
ieškojimo biurai.

Ten nuo tų mūsų brolių lie-! 
tuvių nulupa po $2.00 už dar- j 
bo pristatymą, o darbo ieško- j 
tojas visai net nežino koks jam Į 
ten bus darbas ar galės dirbti i 
ar ne.

Tiesa kiakuriose S. V. val
stijose yra nustatytos tam tik
ros teisės, ir darbo suradėjas 
neturi teisės imt daugiaus už 
darbo suieškojimą kaip po 10 
c. nuo dolerio. Reiškia jei 
darbo suradėjas suras darbo 
ieškotojui tokį darbą, kad jis 
gaus tik $6.00 savaitėj, tai 
daugiau neturi teisės reikalau
ti kaip 60c. už darbo suradimą. 
Ale prisižiūrėkime tose pačio
se valstijose kur tos teisės 
randasi ar surasi bent nors vie
ną tokį darbo paieškojimo biu
rą, kuris jas pildytų.

Ir kam-gi jis • jas pildys, 
kaip jis gerai žino, kad jam 

* nieks nesipriešins. Jis mato, 
i kad darbo paieškotojų prie 

jo stovi visada kelios dešimtis. 
Ir tas, nuo kurio darbo 
suieškotojas paima $2.00, aiš
kiai mato, kad jis su tuo po
nuliu derėtis visai negali, nes 
už jo pečių stovi dar 20 norin
čių darbo. Jeigu jis paban- 233 RrnaduAV 
dytų derėtis ponulis jį tuojaus Droaaway

ramiai, niekur nekeliaujame, 
pat sau ramiai gyvena, bet 
mums rodos, kad ir visi taip- j 
kaip pradedam keliauti ir jei 
gerai prisižiūrėsime, surasime 
ant kiekvienos stoties ir kiek
vieno traukinio laukiančių ir 
keliaujančių, jei ne kelioliką, 
tai bent keletą lietuvių visa
da. Ir prieikime prie jų kiek
vieno ir paklauskime, kur jie 
dabar keliauja? Tiesa išgirsi
me daugelį atsakymų, kad ke
liauja pas savo mylimas gimi-

1 nes, pažystamus paviešėti, pra- 
i leisti smagiai laiką. O kiek 
mes išgirsime tokių atsakymų, 
kad keliauja darbo ieškoti, nes 

' jųjų mieste darbai sumažėjo ar 
l streikas pakilo.

Klauskime dabar jų, pas 
ką jie keliauja: ne kurie pa
sakys, kad turi ten kokį pa
žįstamą, o nuo kitų išgirsime

atsakymą, kad keliauja į tą 
miestą dėlto nes girdėjo, kad 
ten darbai gerai eina, tai ir 
jis ten mano susirasti sau dar
bą.

Gerai jei ten darbai gerai
i eina. Gal tas nukeliavęs žmo
gelis ir susiras sau darbą. Ale 

I kur jis pirma apsistos! kas 
i jam paaiškins apie to miesto 
darbus? Juk jis nežino nei į 
katrą pusę lietuviai gyvena.

Paklaus jis kokio policijan- 
to, kad jam parodytų, kur 
lietuviai gyvena.

Jei tas policijantas žino, tai 
parodys, ale irgi galima la- Į 
bai tikėti, kad jis jam paro
dys pirma lietuvį seliuninką, 
nes jis jį geriausiai pažįsta

O ar gali tikėtis, ką ponas 
seliuninkas tam žmogeliui tei
singą ką papasakos? Ir jei
gu nekeliavęs žmogelis ir sten-

gtusi tiek užpundyti seliunin
kui, kad tas jam viską aiškiai 
nuo galo iki galo išpasakos, 
(žinoma tiek kiek jis žinos) 
Bet kokia čia bus nauda? Jei
gu keleivis tiek seliuninkui 
fundys kol jam viską išpasa
kos, tai vistiek tas pats ke
leivis antrą dieną atsikėlęs 
nieko nebeatmins ką jam va
kar pasakojo* ir turės eiti klau
sti rodos antru sykiu. O 
užvedus tokius biurus, kurie 
būtų išgarsinti laikraščiuose, 
kiekvienas keliaudamas pasi- 

I imtų to biuro antrašą nuvei- 
I tų ten ir gautų pilnas žinias 
apie to miesto lietuvius jų dar
bus draugijas ir tt. Pagal
vokime gerai apie tai, ar ne
būtų galima nors kokiu būdu 
šita didžioji spraga užkimšti 
kaip nors.

Jau išėjo pirmas numeris
“MUZIKA”

ĮTALPA: 
NUO REDAKCIJOS. 
SIS-TAS APIE DAILĘ. 
MŪSŲ CHORAI. 
DAINA IR GYVENIMAS. 
MUZIKOS TEORIJA. 
APIE VEDIMA CHORO. 
MŪSŲ BAŽNYTINĖ MUZIKA.

DAINOS: IM 4 mišr. balsams.
MĘS PADAINUOS 
BE AUŠT ANTĮ AUŠRELĖ 4 mišr. bal. 
VAI BROLI, BROLI vyrų chorui. 
OI MOČIUT MOTINĖLE duetas.

GIESMĖS: 
PULKIM ANT KELIŲ ir 
DIEVAS MŪSŲ APGYNĖJAS. 
PIRMOJI NELAIME pianui solo.

Atskiras numeris 40c. Metams $3.00; pusei m. 
Adresuokite:

“MUZIKA,”
P. O. B0X 172, BROOKLYN, N. Y.

“MUZIKOS” Redakcijos adresas:
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA.

KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti 
kas menuo. Todėl atspausdinome įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais.

Tuzinas 5 centai.

"DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS
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“ PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu- 
siems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams. j

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos 
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina- 
liais raštais.

“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos 
klausimai.

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben
dradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos literatai.

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausi

mus tautiškai-krikšeioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir 

mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, atskiras 

numeris 25c. Agentams duodamas dSdelis nuošimtis. J»„
Visuose Redakcijos ir .

kitės šiuo adresu:

“PAŽANGA”
P. O B0X 204, GIRARDVILLE, PA.
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Administracijos reikaluose kreip- Y
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E 2223 Pamylėjau vakar.
Drauge. Polka-Mazurka

E 2224 Mano Laivas 
Į Sveikatą. Maršas.

E 2225 Kinu per Dvarelį. 
Gaila Tėvynės. Maršas ....

E 2226 Per Girią Girelę. 
Linksminkimės. Polka.

E 2227 Per šilą Jojau, 
žydas Statinėje. Polka.

E 2228 Saulelė Nusileido.
Maršas. Princo Vaiskava

E 23339 šėriau Žirgelį.
Dėdukas. Polka.

2340 Vilniaus Rūta.
“Drinopolis.” Maršas.

2341 Kas Subatos Vakarėlį. 
Nuostabu. Maršas.

E 2342 Siuvėja. Monologas 
Po Dugalviu Ereliu.

E 2343 Ant Vienos Galvos 
Monologas.

Žuavų Maršas.
2356 Lietuva Tėvynė Mūra. 

Tykiai Nemunėlis Teka.

Chas. Urbon ir Pilvinis.
So. Boston, Mass

Tel Charter S. B. ’V M.

E 2357 Birutė. M. Petrauskas.
Kur Banguoja Nemunėlis

2358 Darbininkų Marselietė. 
Sukeikime Kovą.

2359 Nemuno Vilnys.
Sudiev. Mazurka.

2360 Varpelis. Valcas.
Mano Mielas.

E 2392 Sveiki Broliai Dainininkai 
Ko Liūdit Sveteliai.

E 2893 Saulelė Raudona. 
Jojau Dieną.

E 2394 Už Šilingėlį. 
Šių Nakcialy.

E 2395 Bum dik-dik.
Dėdienė.

E 2396 Našlys. Žaislas.
La panele. 

E 2397 Klumpakojis.
Kokietka-Poika. Kapelis

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Vilti* 1 Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 

organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės 

$150.00, $250.00, $500 00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašclpą nariatns-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir 

dalina nariams dovanai.
5) Platina dorylię, suteikia patarimus ir nurody

mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia fri- 

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
į štai iras ir tt.

loštojimas į Susivienijimą pigus, mėnesini mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi k»- 
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę. arba stačiai pas Centro Raitininką, šiuo ad-
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Į DARBĄKa-

Lukšis, 220

LIETUVIŠKA
Pažinkite svaigalų blėdį per

vesti,

$1.50.

PA.ang-

I

Broliai darbininkai!

719 Main St. 
raštininkas 
Main 
— J.

“DARBININKAS”

Būkite santaikoj su “S t n t i i k a

s Ryt ą.”

St.
Jasinskas 218

Švieskitės per “P a ž a n•ą-Wf

Norintieji pirkti rašykite:

g ą.”

Dainuokite ir gieduokite iš “M u z i k o s.”

Skaitykite “Draugą.”

Jei trokšti apšvietos j
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvaitinį S

iliustruota jaunimo laikraštį S
• V S

Platykite “D arbinink ą.”

Blaivinkitės per “Tauto

Atsijaunykite per “V y t į.”

Žiūrėkite, kaip smailiai duria “E ž y s.

242 W. Broadway, So. Boston, Mass

...... - ________
REIDINIS N0. S.

“Darbininku” jau išlaide 
trečią save leidizį, knygelę 
▼ardu “Iš P e Dirbi- 
h in k o P 1 u n k 8 n o s.”

Tai gražių-gražiansių vaiz
delių rinkini* Visi, nuo pir
mo iki paskutinio, yra iš dar
bininkų gyveninio. Tuose vai
zdinguose, dailiuose, jausmin
guose vaizdeliuose atsispindi 
darbininkų gyvenimas.

Kiekvienas su pasigėrėjimu 
juos skaitys po kelis kartus.

Autorius tų vaizdelių yra 
‘ ‘ Darbininko’ ’ skaitytojams 
gerai pažįstamas F. V.

Vaizdeliai perspauzdinti : 
“Darbininko.”

Kaina 5c. Pusi. 32.

REIKALINGA TUOJAUS 
Katerių ant blokų ir merginų 
Jei sortavimo.

Atsišaukite
J. E. NEWC0MB & CO.

15 Bradford Place, 
Brockton, Mass. 

arba pas
PETER DANILO,

187 Ames St., Brockton, Mass. 
(24-25) ' 

______________________________ I

DIDOI. _____ .
KORĮ KADA KAS YRA 

GIRDĖJAS.
Ant Deimantų, Laikrodžių, 
Lenciūgų ir kitokių auksinių 

ir auksuotų daiktų.
Taip-gi parduodu grafofonus 
lietuviškais rekordais, siuva- 

mašinas ir rainkotus ant

__O-.-A kasdien.^ 25 
ginoe valgyklose, hoteliuoee, dirb
tuvėse ir prie namų darbo. Vi
sokių darbų vyrams.

8. GORALSKY 
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
153 COURT ST. BO8TON, MASS.

Nebūk be gero
Katalikiško laikraščio

UŽSIRASYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRAŠTĮ

“Santaika”
su
mas
lengvų išmokėjimų. Tai yra viena 
iš geriausių vietų, kur jūs galit 
nusipirkt sau reikalingą daiktą 
pigiai ir gerą. Eidamas pro ša
lį užeik persitikrinti. Toliaus nuo 
Bostono, prisiunčiam per pačtą. 
Užsakymus pristatom į namus; 
aš, ar mano agentai. Gvarantuo- 
tus ant 20 metų atmainom, jeigu 
nubluks anksčiau. Visi mane žino 
ir kas sykį pirko, tas nesigaili. 
Siųsk laišką, o mes tuoj pribū- 
sim į jūsų namus.

Taisom laikrodžius, žiedus 
ir kitokius daiktus. 
Darbas gvarantuotas.

P. KETVIRTIS JEWLERY CO.
324 E Street, So. Boston, Mass.' 

(Kampas Broadway)

LIETUVIAI PAVESKITE į 
DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas. <j
Siuvu vyriškus ir moteriš- ]• 

kus drabužius, sulig naujau- ]•_ 
sios mados. ;!

Taisau, prosinu, valau ir <Į 
dažau senus. Taip-gi kuni- b 
gams siuvu SIUTONUS ir Į» 
esu gerai įsipraktikavęs ta- Į Į 
me darbe, kaip Lietuvoje, <[ 
taip ir čia Amerikoje.

Darbą atlieku greitai ir pi- ’> 
giai. j!

Jeigu kas reikalauja, dar- <Į 
bą pasiimu ir pristatau tie- !j 
siog į namus. '•

Tel. Charter 2354-4

A. K. MAZALAS
94 JEFFERSON STR., 

HARTFORD, CONN.

B

F
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VALDYBA ŠV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS., KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ” 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Indiana Avė.
Vice-prez. Juozas Bubnis, 

733 Indiana Avė.
Fin. rašt. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot. rašt. Antanas Brusokas, 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,

1436 So. 9-th Str.
Kasierius Tamošius Grigaliūnas,

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Petras Gelbūda, 
Mateušas Kučauskas, 

1133 Michigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas 

Stauskas,

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN.
Pirm. — Teklė Blažienė, 

1214 Broad St.
Vice-pirm.— Paulina Gelažiutė, 

41 Capitol Avė.
Prot. Rašt. — Ona Manikaitė, 

234 Park St.
Fin. rašt.—Veronika Smitkiutė, 

4Į Hungerford St.
Ižd. — Felicija Plikunienė, 

103 Bond St.
Iždo glob. — M. Karaliūtė,

24 Woodbridge St.
Maršalka — Elena Valavičiūtė,

23 West St.

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO 
DRAUGIJOS VALDYBA.

COLLINSVILLE, ILL.
Pirmininkas

F. Stankaitis
Protokolų raštininkas

K. Kavaliūnas 
Kasierius

M. Sudeliauskas 
Ligonių kom.

V. Kimutis ir
J. Frišmantas

Maršalka
A. Smuikis

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGIJOS 

Cambridge, Mass.
Pirmininkas — A. Vaisiauskas, 

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. 

volius, 62 Portland St.
Protokolų raštininkas — 

Galinauskas,
Finansų 

Smulgis, 545
Kasierius

Washington St. 
Maršalka — J.

Washington St.
Kasos globėjai — K. Voveris, 

A. Sundukas, J. Žilis.

sija

PIRKITE 
SKAITYKITE 
PLATYKITE 

“DARBININKO” LEIDINĮ U S.
Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas’ 

visas kitas išleistuves.

^.0^. ^0^- ą0^^a0^. ^0^. ^0^- ^0^. a.0^. ^0—. ■^■0^, ^0^. ^0^- ^0—. ^.0^ ^.0^. ^0^, ^4
'*0'  ̂^0^ ~T0y '^0r^0T' ^!0^^0^^0^^0^^i

S žsirašik sau ar savo pažįstamie
ms Lietuvoj bei Amerikoj 

“Išeivių Draugą”
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS 

IR PADAILINTAS, TALPINS:
1. Vėliausias žinias ii karės.
2. “Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto pe

rėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luzemburgą ir 
Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Škotijos 
į Lietuvą ant motocikletkos.”

‘Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, ni Linlithgowshire, 
V Midlothian, V Dundee ir tt.
“Lietuviai Anglijoj.” 
Korespondencijas, 

c Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą. 
8. Dainas, paveikslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių 
ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; 
tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), 
resas:

UTx

“SANTAIKA” išeina kiekvieną pėtnyčią 4-rių pusi., 
didelio formato ir kainuoja metams tik $1.00, pusei me
tų 65c.

“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias, netik iš 
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias netik iš 

karės lauko, bet ir iš viso pasaulio.
“SANTAIKOJE” telpa rimti straipsniai, poezija, 

vaizdeliai ir satyra.
“SANTAIKA” eina katalikiško je-tautiškoje dvasioje. 
Pasižiūrėjimui vieną numerį siunčiame dykai.

“SANTAIKA”
2120 ST. CLAIR AVĖ., CLEVELAND, OHIO.

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

AHIBIKM^TUVIS

Farma? — Pardavimui — 
Farma?

Parsiduoda 80 akerių far
ma, 40 akerių geros dirba
mos žemės.

Viena angliška mylia nuo 
miesto, 20 mylių nuo Bosto
no.

Parsiduoda už $4.000, i- 
nešti reikia tiktai $1.000.

Norėdami susižinoti plačiau 
apie tą farmą rašykite 
liškai po šiuo adresu:

Mrs Gers Box 49 
Franklin, Mass.

ATEIK PAS MANE
kada reikės samdyti automobilių ar karietas dėl pasi
važinėjimų, veselijų, krikštynų ir tt. KAM EITI KI
TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnau
ju visuose reikaluose, DIENĄ ar NAKTĮ.

K. ŠVAGŽDYS,
242| W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

(Virš “Darbininko” spaustuvės) 
Telephone So. Boston 620.

išėjo iš spaudos

Gyvojo Ražančiaus 
Lapeliai

Kaina 15c. už 15 lapelių
Imant nemažiau 1500 lapelių nulei 

džiame 5-tą nuošimtį.

LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti U Žvirblį’ 
juokų ir satyros mėnesinį laikraštį, kurs yra jau žymiai 
padidintas ir metams prėkiuoja tik 1 doleris.

“Žvirblio” redakcijoj galima užsisakyti ir garsų An
glijos “Ežį,” kurs metams prėkiuoja 75c Kas “Žvirb
liui” prisius 1 dol. ir 50 c., tas per ištisus metus gaus 
“Žvirblį” ir “Ežį.”

Antrašas:
“ŽVIRBLIS,”

Rev. Jos. Norbut,
MOSSEND, LANARKSHIRE, SCOTLAND.

Skaityk šviesą
DU-KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 

JEI RŪPI BLAIVYBĖ,
JEI NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ, 
JEI TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,

SKAITYK “ŠVIESĄ.
KAINA, METAMS 50c.; UŽ RUBEŽIO 75c. 

PAVIENIS NUMERIS 5c.

Adresas: “šviesą”
46 CONGRESS AVĖ., WATERBURY, CONN.

a+A 0^0 0^0 0^0 0^0 0^0 0^0 0^0 0^0 0^0 0^0

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
1) “ABĖCĖLĖ” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai 

Skaitymėliai. Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir 
kitoki skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams. Kaina 
5c., imant (100) vieną šimtą, tik $2.50 už šimtą, 24 pus
lapių ir su viršeMn.

2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.

Surinkta: Deklemacijos, Eilės, Dainelės, Monologai, 
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis, 
Patarlės, Žaislės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems 
scenos, ir juokų mylėtojams. Medegos užtektinai ilgo 
viešo vakaro papuošimui.

Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo. 
ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.

Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu- 
ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam 

vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.
Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų 

pinigų yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių 
nekaltų juokų.

Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui 
pažaisti.

3) Dvi komediji. Vienoje knvgutėje. 1) “NEUŽMO
KĖJUS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8c.

Šie visi veikalėliai, netik ką tinka lošti suaugusiems, be* 
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.

Tos visos knygutės galima gauti pas:
J. V. KOVAS, 

.21 CONGRESS AVĖ., :: :: WATERBURY, CONN.
(Taip-pat ir kituose knygynuose.)

Ežį” - Skaityk.
” — RAŠYK.

1 Jei esį nuliūdęs, - “
JEI PATS SUGEBI, Į — “EŽĮ 

NORI SVEIKO JUOKO? — PRIE — “EŽIO” EIK.
PAŽINK PIRMA — “EŽĮ” — IR TUOKART PEIK.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame- 

S rikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk adresą ir 
g gausi pasižiūrėjimui numerį dykai, o kai pamatysi — tai 
E visad “Ežį” skaitysi. Kaina metams 75 centai, pusmečiui 
E 40 centų. Pinigai siunčiami money orderiais.

“EŽIO” redakcijoj galima užsisakyti “ŽVIRBLĮ”.

213 STATION ROAD, DYKEHEAD, SHOTTS, SCOTLAND.

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

AMERIKOS LIETUVIS”,
15 Millbury Street, Worcester, Mass

“Vytį.”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis 

Amerikoje.
“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, 

literatų ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau

nuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje.

“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija. 
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75e. L. 

Vyčią organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.

Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną 
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.

Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu:

“Vytis,”

ISg
[s
S
S
3

731 West 18-thJstr., Chicago, Iii. i
, , Lįa*

ii
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

“ŽVAIGŽDE” yra seniausias lietuvių katalikų 
laikraštis, 16 pusi, didumo suteikia įvairių žinių iš 
Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00.
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDĖ”
3654 RICHMOND ST., :: :: PHILADELPHIA, PA.

Kriaučka I
a+ą
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MUZIKOS IR DAINOS MYLĖTOJAMS 
MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

“MUZIKA”
Eina kas mėnuo 16 puslapių teksto ir 8 puslapiai 

giesmių, dainų ir pianui gaidų.
“MUZIKOJE” telpa pamokinimai kaip chorą 

muzikos istorija ir teorija su pavyzdžiais.
“MUZIKOS” kaina metams $3.00 pusei metų 

Atskiras numeris 40c.
“Muzikos” adresas:

REDAKCIJA
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA,

ADMINISTRACIJA
P. O. BOK 172 BROOKLYN, N. Y

Padarom moteriškus drabu- 
Ž1U8, vasarinius ir žieminius 

♦J»po naujausiai madai.
A. ČEPULIONI8, 
242| W. Broadvay, 

(Viri “Darbininko” spaustuvės.) 
So. Boston, Mass.

Tobulinkite širdį per “Tikybą ir Dorą.

Nepamirškite “žvaigždė s.”
f

Žiūrėkite, ką daro kanapyne “Žvirblis.

“Šviesą.
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Iškilmingiausios dienos.

Kovo 4 ir 5 dienos bvo tai 
iškilmingiausios lietuvių die
nos šioje kolionijoje, nes tai 

■ išpuolė Lietuvių Tautos Diena 
ir kartu parapijos šventė, ka
dangi čionaitinė parapija yra 
pavesta Šv. Kazimiero globai. 
Svarbiausia dar tas, kad čio
nai lietuviai pirmą kartą šven
tė tąsią? šventes, užtai kiek
vienas su džiaugsmu laukė tos 
valadnėlės. Malonu 
kiekvienam pirmą kartą 
globėją Šv. Kazimierą.

Subatoje atsibuvo 
iškilmingai pasveikinti

buvo 
taip

• i
mūsų 
savo

bažnyčioje pamaldos už karėje 
žuvusius lietuvius; nedėldie-1 
nvje-gi iškilmingos Šv. Kaži-1 
miero draugijos mišios, para
pijos mišios ir galutinai su Įs- Į 
tatymu Švenčiausio Sakramen
to mišparai su procesija iškil
mių užbaigimui. Iškilmėse 
dalyvavo taip-gi 3 kunigai sve
čiai. Mūsų klebonas, kun. 
K. Vasiliauskas, stengėsi kiek 
galint iškilmingiau tas šventes i 
paminėti ir ištikrųjų 
puikiai atrodė, 
tris pamokslus, 
tino sekti Šv.
taip-gi šiuose vargų 
nepamiršti nelaimingos Lietu
vos, mūsų tėvynės.

viskas 
Pasakė net 

kuriuose ska- 
Kazimierą bei 

metuose

įlinko prižiūrėtojai po vieną iš 
keturių miestų: — Pittstono, 
Kingstono, Wilkes-Barių ir 
Scrantono. Apart to išrink-, 
tas likos raštininkui pagelbi- 
ninkas ir komisijos:—Garsini
mams atlikti, pardavimui ir 
nupirkimui be svaigalų gėri
mų, valgių bei užkandžių etc. 
Nutarta užkviesti Jo Maloūy- 

j bę Scrantono vyskupą ir ryte 
: atlaikyti. parke Šv. Mišias už 
karėj kritusius brolius tautie
čius. Visas grynas dienos 
pelnas skiriamas nuo karės nu
kentėjusiems Lietuvoje. Vie
ta, kur bus apvaikščiojima 
lietuvių diena ta pati, ką pe
reitais metais tai yra, Inker- 
mane, Valey View parkas, 
prie pat Pittstono.

Reikia pripažinti, kad 
prakilnus yra tai jaunųjų dar
bas. Nors pereituos metuos | sekmingai tą sunkią rolę, 
laisvamanių nekurie laikraš-; dinamų 14 audėjų, kurios bu
čiai stengėsi tamsiai nupiešti; vo visos naujosios Vytės, 
jaunųjų veikimą ir tuomi ati- Į 
traukti žmones nuo dalyvavi-; 
mo, vienok nepasisekė to pa
daryti. Žiūrėsim kokią dai-; 
ną jie šįmet užtrauks. Tai-gi; 
iš veikimo pasirodo kas yra 
tikrieji tautininkai ar lietuviai i 
katalikai, ar bedieviai bei lai-; 
svanianiai.

Valio mūsų jaunimas, lai | 
Dievas jums padeda ir laimi- : 
na.

WATERBURY, CONN.

Šv. Juozapo parapijos cho
ras, po vadovyste vietinio var 
gonininko p. J. V. Kovo, su
rengė didelį, metinį koncertų 
Vasario 27, Nedėlios vakare, 
dėl mokyklos ir bažnyčios nau
dos. . ’ .

Nors prisėjo nemažai padėti 
spėkų, laiko ir t.t. kaip choris
tams - choristėms taip ir vedė
jui, tečiaus nebuvo tas veltui. 
Žmonių prisirinko vakaran pil
nutėlė naujoji svetainė, į kurią 
telpa daugiau kaip 700. Taipos 
gi, nei liaudis nebuvo apvilta 
ilgų ir įvairių programų, ku
ris susidėjo iš 28 gražių, įvai
rių autorių, dainelių ir vieno 
žaidimo “Staklelės”, — J. V. 
K....s, arba balandinė žaisle,
kurioje dalyvavo ir atliko pa- 

, vai-

Aukos.
Vargšas.

Nedėldienyje per mišparus 
buvo renkamos lietuviams nuo 
karės nukentėjusiems aukos. 
Išviso surinkta $72.9-5. Kad 
ne streikai kur-kas būtų dau
giau surinkta, bet dabar per 
ilgą laiką vargina žmones vie
nas po kito streikai. Sekan
tieji asinenjs aukojo nukentė
jusiems lietuviams iš karės 
priežasties.

WATERBURY, CONN.

Pajieškau Antano Vaičaičio ir 
Jeronimo Mikutaičio; Skirsnemu
nės par. Rasienių pav. Kauno gub.

Taipgi Marijonos ir Juzės Tau- 
tkitės: Seredžių parapijos, Kauno 
gub. Girdėjau, kad gyvena šioje 

' šalyje } Jie .pati* ar kas kitas 
praneškite šiuo Adresu;

Jonas Vaičaitis, .... 
494 Sixth St., - Donorą, Pa.

(28-29-30)

Plėšikai!
Turi bijotis. Apiplėšimai ir 

apvogimai atsitinka kožną dieną. 
Beabejončs Jūs skaitėt vakar lai
kraščiuose apie apiplėšimus. Tu 
nežinai, gal rytoj tas pats tau 
atsitiks, jeigu neapsisaugosi. Ge
riausia apsąuga —. tai gqras re
volveris. Turi rastis kožnoj stu- 

boj savo apsigy
nime. Didelis iš
pardavimas tik 
ant trumpo lai
ko.

aut omą- j n
tiškas Revolveris 32 ar <p<5.4U 
38 kalibrų vertas $15.00 
tik už_____________ _
Detektyviškas dubelta-59 45 
veris vert& 8 dol. tik už’*' * ** 
vas septynių šūvių revol-

Didelė vertė už mažą sumą, 
todėl nelauk, įdėk 20c. stempo- 
mis į laišką paminėk kurį revol
verį nori, prisiųsim Tau tuojaus 
tiesiog į stubą. Likusią sumą už
mokėsi kuomet tau priduos. De- 
tektyviški revolveriai yra geriau
si pilnai gvarantuoti. Jeigu bū
tum neužganėdintas, mes sugrąžį- 
sim pinigus. Pasiskubink prisiųs
ti užsakymą tuojaus. Adresas: 

HammGnd Sale Co.,
Dep. R. 20, St. Louis, Mo

Detektyviškas
TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiao adynoe Gydo visokiaa^lifiraa
1-3 P. M 7-9 P.M. PriakirialAkinJua.

419 Boylston St, Boston, Mass.

—i.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
r

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRASAI:

Dvasiškas Direktorius.
Kunigas F. Kemėšis, 

50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass.

Pirmininkas.
Motiejus Žioba,

438 W. Fourth St., 
So. Boston, Mass.

Pagelbininkė.
Marijona Juškienė, 

129 Melrose St., A ** 
Montello, Mass.

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas, 

Ž42 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas.
Mikolas Venys,

28 Story St.
So. Boston, Mass.

Globėjai _
Jonas Petrauskas,

66 W. Fifth. St.
So. Boston, Mass. 

Vincas Kudirka, 
37 Franklin St., 

Pranas Kuras,
457 Pleasant St.,

Norwood, Mass. 
Literatiška Komisija.

Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
Pr. Gudas,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

F. Viraks,
242 W. Broadwav,

So. Boston, Mass.i

Savas Pas Savą Remkit Sa vuosius1- i■ ;
- ■

Iš tiek daug dainelių geriau- 
, šiai patiko klausytojams, juos 
; gardžiai prijuokino iš priežas- 
, ties gero turinio ir prie to buvo 
; pritaikyti atsankanti, kurie jas 
i padainavo, net su keliais pa- 
| kartojimais kiek viena iš sekau 
Į ‘-'iy:

1) Iš solų, ‘ ‘ Prie Tėvynes, ’ ’ 
puikiai padainavo p-lė O. Vai-

i čiuliutė. “Ko vėjai pučia” gan 
gražiai sudainavo p-lė I. Baku- 
niutė. Paskui “Ant Marių 
Krantelio,” tenoru jautriai 
padainavo p. J. Miklinevičius. 
O “Saulutė leidžias”, patsai 
vedėjas labai artistiškai atliko.

2) Iš duetų. “Neveskie vai
kine pačios”, labai patiko 
ypač vyrams kuomet dainavo 
J. Tamošaitis ir J. Miklinevič
ius. Gi lupų muziką “Vėlino 
nos šocas”, ko tik nepatrauki- 
nd iš juoko kaip ant bendurkų

i užgriežė J. V. Kovas su J. 
Tamošaičiu. Duetus užbaigė 
gražiais balseliais p-lės .Jiev. 
Pucetaitė ir Kat. Segevičiutė 
padainuodamos “Kur banguo
ja Nemunėlis”.

3) Iš Kvartetu, “šarka”, la 
bai gerai pavyko p-lėms Puče- 
taitei ir Segevičiutei su Kovu 
ir Tamošaiču. Ir viens iš gra
žiausių.

4) Sekstetas buvo tai 
kas sodai do sodeliai, 
riame pasekmingai 
vo ir klausytojus 
savo, iš mergin: 
M. Vaitukaitė, O. 
kiutė, M. Mažeikiutė

Į Norbutaitė, o 
j Šaliunas ir J. Miklinevičius.

Abelnai imant, choras at
liko savo užduoti dar geriau 
nekaip buvo tikėtasi ir išpldė 
pragramą kuopuikiausiai pa
gal laiką, išgalėjimą ir ga
bumus.

Bet kaip nėra taisyklės be 
išėmimo taip ir čia, būtent 

į silpniausiai tepavyko dainelė 
i “Kur bėga Šešupė”, bet rei
kia suprasti kad ji nėra visai 

j lengvi dainuoti tai viena, o 
antra choras buvo jau prisika
mavęs po daugiau negu dvieju 
valandų dainavimo. Tokiu 
budu yra atleistinas dalykas.

Koncertas ir vakaras neap
sėjo be svečių, kurių buvo net 
iš kitų miestų, kame yra taip 
sakant, profesionalai vedėjai ir 
chorai. Štai ką jie pasakė apie, 
Waterburio katalikus lietuvius 
sako, “Turėjome klaidingą 
nuomonę ir nesitikėjome kad j 
Waterburio, Šv. Juozapo cho-1 
ras tiek ir su tokiu pasišventi- j 
mu galėtu nuveikti. Ir prieto : 
kaip tai besą susipratę, atjau-, 
čia naminius, tautinius ir dva
siškus reikalus ir jiems su pa
sišventimu atsidavę, — žodžiu; 
sakant, katalikai besidarbuo-1 
ją stropiai ir išvien. Nes tas, j 
ką pasakiau, galima buvo iš-, 
skaityti iš linksmų veidų kaip ‘ 
klausytojų taip ir choro šitoje 
svetainėje šį vakarą, neatsi
žiūrint į atvirkščias pažiūras 
bei anų tokią pat pažangą. Lai 
gyvuoja Waterburio katalikai 
choras ir jo veikėjai!”.

Vakare Dalyvavęs.

' I

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

meistras
indeda telephonus, dengia
gus, ir atlieka visus staliorys 

tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadwav, 133 Bovven St 
SO. BOSTON, MASS.

DR. W. T. REILLY
; 469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

; Valandos
nuo 9 vai. ryta

1 iki 8. vai. vakare.
j

Nekėliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare.

KAM DIRBTI PAS KITUS?
Geriausia pasipirkti savo biznį, i 

kurioje galėsi lengviaus gyventi ■ 
ir dauginus pinigų uždirbti.

Dabar gerą progą pasipirkti 
restoraciją su gerais įtaisymais. 
Biznis gerai išdirbtas, geroje 
vietoje ant didžiausios gatvės.

Prie restoracijos 3 kambariai 
sykių, rendos tik $25.00 ant mė
nesio.

Forničiai dėl vieno kambario 
sykių parsiduoda.

Visai pigiai parsiduoda, atei
kite ir parsitikrinkite po adresu: 
204 Broadway, So. Boston, Mass 

(28-29-30)

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbę ją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalininio neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakvti kad visus darbus darau savo 
rank^- ih i Sh

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.

Nors ir nenorėdamas juo
kis. Atsibuvo vienos vestu
vės 1 d. kovo. Susirengė jau
navedžiai važiuot į šliūbą. Nu
važiavo Į bažnyčią ir štai kaip 
atsitiko.

Kaip tai yra paprotis ar tai 
kokie burtai pas lietuvius, kad 
kada jaunavedžiai išeina iš 
bažnyčios, tai katras tik turi 
ryžių, tai beria 
džių.

Taip vienas 
gerokai Įkaušęs,

Kun. K. Vasiliauskas $10.(M);
Juozas Žėkonis$10.00; 
vas V. Maslauskas 
V. Masaitis 3.00.
Juozas Vitkaitis, 
jis, M. Žvalioms. 
J. Vaznonis; Pr. 
Grigvliūnas, Pr. Abukamskas, 
A. Klebauskas, O. Vusnonie- 
nė, L. Ačgauskienė, S. Min- 
kus, P. Bartulis, J. Gecevi- 
čiusr J. Mockevičius, Jonas 
Mockevičius, Jonas Žekonis, 
A. Repčvs, J. Bernatonis, Ign. 
Volskus, I. Grigaliūnas.

Po 50c.: Ant Jonaitis, J. K. 
Mockevičius, M. Jarušienė, J. 
Bakutis, Z. Jegelevičius Al. 
Atkočaitis, Agn. Atkočaitie- 
nė, V. Minkelis, P. Bernadi- 
šius, Juozas....... . St. Pekevi-
čius, Fr. Katalynienė, O. 
Sabonienė, B. Maslauskienė, 
Fr. iMnkuvienė, V. Zinkiutė, 
V. Simanavičius, V. Poška, J. 
Ramanauskas, K. Masaitienė, -“O tai tau ir turi. 
Ant Masaitis.

Daug žmonių davė po 25c.; 
ir kiti po mažiau, taip kad j 
smulkių aukų susidėjo $12.45. 
Garbė tiems žmonėms, kurie 
neužmiršta savo vargstančios 
tėvynės. Dieve jiems užmo
kėk.

Vaclo-
$5.00; Kaz.

Po 2.00: 
.J. Labako- 
Po $1.00: 

Poška, B.

ant jaunave-

vaikinas jau 
pamatęs, kad 

daugumas moterėlių turi po 
maišą ryžių, taip ir jisai nu
bėgęs, nusipirko maišiuką, 
ir atėjęs prie šventoriaus durų 
ir laukė, kada išeis ta porelė 
iš bažnyčios. Kaip tik išėjo 
iš bažnyčios, tai visos mote
rėlės ir pradėjo berti; tai ir 
tas vaikinas kaip duos visu 
maišu Į krūtinė jaunavedžiui. 
Kitas žmogus, sale jo stovėda
mas, suriko, ką tu darai. Ir 
nustvėręs už kalnieriaus ir kra
to.

Moterėlės pamatė, kad tie
du nori mušties. Pasistvėrė 
tą maišą nuo žemės ir davai 
berti tais ryžiais Į juodu. Jie
du, matydami, kad ryžiais 
beria į juodu, leidosi bėgti. 
Tik vieno balsas pasigirdo: 

? J

J. Namura

Ant pardavimo forničiai (ra
kandai) dėl keturiu kambarių. 
Visi rakandai mažai vartoti. Prie
žastis pardavimo išvažiuojame j 
kitą miestą.. Parsiduos pigiai, 
nes norime greitu laiku parduoti.

J. Klinza,
14 City Point Sq. So. Boston, Mass 

(23-30)

Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grineioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA,
Ę te i

Vienatine Lietuviška

A P T I E K A

PLYMOUTH, PA.

Dailus vakaras.
Kovo 5 d. pobažnytinėje 

svetainėje, šv. Kazimiero pa
rapijos jaunimas surengė ga- 

| na margą vakarėlį. Eiles 
kalbėjo Česnų Ona, J. K. — 

Į‘Bitelė;’’ Česnų Marė, Gurk-, 
liūtės — “Delko;” Bernotų; 
Veronika, Gurkliutės — “Var
ginga Tėvynė;” Ragelių Liu
dvikas, Jono — “In Tėvynę;” 
Simanavičių Antanas, Barono 
— “Girtuoklių sueiga.” Dai
nas dainavo pavienim (solo): 
Ragelių Liudvikas, Petraus
ko — “Ko liūdit sveteliai;” 

“Vai 
varge varge;” Bencevičių Pra
nė, Šimkaus — “Pamylėjau 
vakar.” Iš šių visų geriau- 

į šiai atsižymėjo Bancevičių 
Pranė. Septynių metų mer
gaitė, betgi... balselis!

Kun. Struckus trumpai kal
bėjo iš Lietuvos Istorijos.

Galop sulošė “Į Mokslą.” 
Dalyvavusieji lošime: Juras 

Toliaus kad greičiaus prie- , Burdulis — “Pocius;” Sinke- 
jus prie svarstymų išrinkta vičių Genė — “Pocienė;” 

Bancevičių Antanas — “Jonu
kas;” Kirvelaičių Andrius — 
‘Petrukas;” Sarpalių Ona — 
‘ ‘ Masiulienė; ” U rbanavičių
Antanas — “Praniukas;” Lu
koševičių Magdelė — “Moky- 

Karolis Ulevičius — 
t Lošimas nusi- 

ninkas p. amis vytis iš Kings-! davė. ’ Žmonių būta arti 300. 
tono, iždininkas V. Gudaitis. į Visi gražiai užsilaikė ir atyd- 
jannu vyrų draugijos narys iš žiai klausėsi. 
Pittstono. Globėjai bei iždi-

Lapymas.

PITTSTON, PA.

Kad veikia, tai veikia.

5 d. kovo š. m. Lietuvių 
Jaunų Vyrų kambariuose buvo j 
susirinkę jaunuomenės būre
lis, draugijų jaunuomenės at- ■ 
stovai iš Pittstono, Scrantono, 
Wilkes Barres ir Kingstono 
reikale trečiosios lietuvių die- Bozų Gedas, Šimkaus — 
nos surengimui. Išduota perei
tų metų, antrosios lietuvių die
nos, išlaidų ir įneigų apyskai
ta. Raštininkas pranešė, kad 
visas grynas dienos pereitų 
metų pelnas pasiųstas Tautos 
Fondan, apie tai buvo pagar
sinta “Drauge.” Apyskaita su 
patemijimais priimta.

tapo šiems metams rengimui 
lietuvių dienos valdvba. Pir- 
mininku liko išrinktas V. 
Kvietkauskas vyčių kuopos na
rys iš IViikes-Barrių, pirmi
ninko pacelbininkas, P. Va
ranavičius, jaunu vyrų drau-; to ja;” 
gijos narys iš Pittstono; rašti-Siuvėjas, 
mnlroc r\ ntnic uvfic ii

Rep.

i

I

“Oi 
” ku- 

dalyva- 
užintere- 

panelės 
Čemaus- 

ir M.
iš vyrų J.
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t 
T 
T T 
T t 
*:* 
jffMinersvilIe. - - Pa. T

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .....$1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo....... 15c

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mokinimui- 

si rokundų. su paveik
slais (apdaryta) ..........  35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Darbininko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P.
R. F.

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

Vienatinė Lietuviška

Krautuvė

V. LUKOSEVICIA,

š’9 5?
^8 4^o j

ržlaikom didžiausia krautuvę I 
į deimantų, laikrodžių ir visokių ! 
: žiedų, siutus ir overkotus, duo | 
dam ant bargo ir ant išrnokesčių. i 
ant lengvų išlygų. Reikalauja | 
rue agentų kiekvienam mieste Su I 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup- \ 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už > 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
322 Washington St., Boston. Mass

g

Nei Dievui lazda, nei vel
niui pagaikštis:

Ant pardavimo forničia: (ra
kandai). Priežastis pardavimo 
savininkas išvažiuoja į kitą mies
tą. Parsiduoda pigiai.

J. Bartosevičia
274 C Str., So. Boston, Mass.

(28-29-30)

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

į

MIKOLALNIS,
D. — Route 2.
Hndson. N. Y.

Lietuvis Daktarai

Ignotas Stankus 
1210 S. Brofid St., 
Hhilade’phie Pa 

r - t j Į Nuo 9 iki 11 rito.
v cliLltlGOS .2.4 po pietų.

.7 .8 Vakarę.

LIETUVLAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DARBININKE.”

LIETUVIAI PAS 8AVU8.

(Caslk Squ*re’« Block’e.)

Pssiuvsin drapanas sulig 
,aušina mad<« ir pagal Jūsų noro 

JONAS BERZELONIS & 00 
28 Ctaurflar Boston. Mass

LIETUVIS KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVIOIUS, 

(Arti lietuvių bažnyčios) 
105 Ss Meade Str.,

WUkM-larre, Pa.

ŠOKIŲ MOKYKLA. •
Visokius užrubežinius ir 

amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Colnmbus 
Avė., Room 44 Roiburv 
Crossing.

Pamokos atsibūna utar- 
ninko ir ketvergo vakarais 
Conon Hali 20 Conont str. 
Mokytojas 1 BBOWNiNG 

(Iš Rusijos)

Nuo
Nuo

ir
Nuo

ir
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos

1.00

75c.

1.00
1.00 
50c.
1.00
1.00
25c.
25c.

50c.

25c

50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) 15, 20 ir 

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško 
vos skaudėjimo 10

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

1.00

50c.

1.00

25e.

75c. 
gal- 
ir 25c.

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c.

Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums 
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
; 226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass
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Gy- 
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Geriausias Siuvėjas.
sr

Siutus padarau ant užsakinio nuo $20.00 
ir aukščiau.

i 4

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 
kainą.

S. C. LILIENSTERN,
172 Statė St., Boston, Mass.

(Priešais Custom Hmm.)

Visi skaitykit ir platinkite
“Darbininką”




