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Skaitykite visi!
“Žvirblio” 3-čias numeris 
kovo mėnesį jau apleido 

spaudą Turinis įvairus, gy
vas ir indomus.

“Žvirblio” pavieni numeriai

10c.
Ant visų metų

$1.00.
Reikalaukite tuojaus!

Užsakymus siųskite, šiuo ant
rašu:

Avėją

Žinokite savo teises.
Visokiais termiškais reikalais kreipkitės prie manęs.
SpeeialiSkas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose.
Aš samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių.
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon^ą arba 

V rašykite:
JAMES M. KEYE8, Advokatas,

360 Broadvay,* So. Boston, Mass,.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. 
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.
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VOKIEČIAI PLEKAVO SU
SPROGDINTI PANAMOS 

KANALĄ.
Eina gandaą jog vokiečiai 

rūpinosi susprogdinti Pana
mos kanalą Dėlto samdė in
dėnus. Bet tas pienas tapo 

4 susektas.

Į New Yorką atplaukė Balę 
tie, AngUjos garlaivis ir 
Rochambeaą Francijos gar
laivis. Atplaukė susivėlinę ke
letą dienų, bet neturėjo prie-

f A Sc. ' 5

— Line oi n.

$3.00, pusmečiui UJO.
\ ■ • *’*> '-.k «* ** - * '*?

Kaip protas, taip ir patyri* 
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bu j otų ten, 
kur tikybiniai principai atmes*

— W a s h mgto n.

.U J, TeL 620 So. Boston. -
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“Entered as second-elass matter September 22 1915 at the post office at Boston, Mass., under the Act 242 W. BROADWAY, 80. BOSTON,7 KOVO (MARCH) 10 d, 1917 m.
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APIE LIETUVIŲ VARGUS 
PO VOKIEČIU.

Prancūziškame laikraštyje 
‘La Depėche,” kurs išeina iš

Lausanne’os, Šveicarijoj, kur- 
sivu atspausta pirmoje vietoje 
šitokia žinia:

“Aš gavau nuo vieno lietu
vio, kuriam pasisekė pabėgti 
iš Lietuvos, baisų pasakojimą 
apie nekurtas vokiečių pasiel
gimus, kuriais vokiečiai su
teršė savo istoriją. Lietuvoj 
pasikartojo visos Belgijos sce
nos. Lietuva tai antra Belgi
ja tik ji nelaimingesnė, nes ji 
(Lietuva) mažiau 
Lietuvos gyventojai nebuvo 
turtingi prieš karę, metodiš
kai buvo apiplėšti bausmėmis, 
rekvizicijomis ir kontribucijo
mis. Žmonės, kurie neįsten
gė išsimokėti, buvo vokiečių 
komisijonierių baisiai kotavo- 
jami ir išgabenami Vokietijon 
ir įmesti į kalėjimus. Bet tie 
kaliniai paskui buvo pristatyti 
prie vieškelių tiesimo Rusijon. 
Paskui “nužiūrėtus” būriais 
areštuodavo, buvo gabenami į 
koncentracijų lagerius ir Statoj 
mi prie ūkių dar6ų.^~ (talop7 
sako lietuvis, mūsų vieninte
lis geradėjas yra mirtis. Ko
kia nelaimė, kad kokia epi
demija dar mūs visų neišnaiki
no.

Šiuos pasakojimus patvirti
no Dr. Hagues, kurs specia
liu pasiuntiniu Amerikos gel
bėjimo komiteto Lenkijoj ir 
Lietuvoj ir kuriam teko pabu
voti Vilniuje.

Kokius tik dalykus Vokie
tija turi sau ant sąžinės. Ko
kia atsakomybė prieš tikrąjį, 
gerąjį Dievą!

X.”

LIETUVOS KARALYSTĖ.
Laikraštyje “Gazette de 

Lausanne” randame šitokią 
žinią:

“Vienai, sausio 31. — Lai
kraščiai pranešą pastarajame 
Zimmermanno (Vokietijos už
sienių reikalų ministerio) su 
grapu Czerniu pasikalbėjime 
prieita prie šių nutarimų:

Ateinančiame vasario mė
nesyje paskelbti Lietuvos ka
ralystę;

Įsteigti lietuvių valstybės 
Tarybą;

Suorganizuoti lietuvišką ar
miją

Kad tą išpildyti reikėjo su
tikimo Austro-Vengrijos, nes 
prie Lietuvos užkariavimo pri
sidėjo ir Austro-Vengrijos ka
riuomenės. (Radio agentūra). ”

LERMAS ANGLUOS 
PARLAMENTE.

Kovo 7 d. Anglijos parla
mente airių atstovai griežtai 
pareikalavo, kad Airijai bū
tų suteikta savivalda — home 
rule be atidėliojimo.

Tai valdžia turėjo pasaky
ti, ką ji mano daryti su Ai
rijos savivalda. Kalbėjo nuo 
valdžios premieras Lloyd Ge
orge ir pradėjo išrodinėti, jog 
dabar to negalima suteikti. 
Tuomet tai ir kilo toks alasas 
parlamente, koks buvo buvęs 
labai senai. Pirmu kartu Lloyd 
George pajuto opoziciją. Jam 
kalbant airių atstovai kėlė 
termą ir jis turėjo sustoti kal
bėjęs, nes per lermą nieks 
nremiero kalbos negalėjo gir
dėti. Galop airių atstovai 
apleido salę ir suėjo daryti sa
vo posėdį. Apie ką tarės, ką 
nutarė nežinia.

Anglijos valdžia jau karės 
prie sienos spiriama, o vis ne
nori nusileisti, nenori duoti 
laisvės ftrriamsr ~ -• —

GRAŽIAI PAMINĖJO.
Francūziškas laikraštis, ‘ ‘ Co- 

urrier de Geneve,” išeinąs iš 
Genevos, Šveicarijoj, ant pir
mo puslapio indėjo ilgą straip
snį apie knygą “La Lituanie 
et La Guerre, apie kurią jau

cituota knygos į- 
žangą kurios vertimas buvo 
“Darbininke.”

Straipsnis baigiasi šitaip: 
“Mes širdingai sveikiname Dr. 
Viskantą kurs pagamino tokį 
šaunų veikalą apie savo šalį ir 
mes iš širdies trokštame, kad 
prakilnios lietuvių tautos aspi
racijos ūmai įsikūnytų. Rei
kėtų tik palinkėti, kad kuo- 
didesnis žmonių skaičius skai
tytų tą informuojantį veikalą 
ir kad ant galo susipažintų su 
ta lietuvių tautą šlovinga se
serim lenkų tautos, bet kuri 
mažiau žinomą negu lenkai.”

Vokietijos garsus' grafas 
Zeppelin ties Berlinu Charlo- 
ttenburge mirė plaučių užde
gimu. Turėjo 79 metus am
žiaus.

Jis tuo garsus, jog išrado 
tuos orlaivius, kurie nešioja 
jo vardą. Jis nuo jaunų die
nų užsiiminėjo orlaiviais, pa
šventė visą laiką ir savo tur
tą. Išleido bandymams $750.- 
000. Orlaivius, kurie nešioja 
jo vardą jis išrado jau būda
mas 70 metų amžiaus.

Nesenai kaizeris jį buvo 
pavadinęs garsiausiu vokiečiu 
20-to amžiaus.

Jo pirma kelionė oran buvo 
padaryta Amerike. Jis laike 
naminės karės Suv. Valstijose 
buvo Vokietijos valdžios at
siųstas prisižiūrėti karei.

Jis dalyvavo austro-prūsiš- 
koj ir vokiečių-francūziškoje 
karėje. Laike pastarosios ka
rės jis pirmas įžengė į Franci
jos žemę. Jis buvo kavaleris
tas per 30 metų. 42 metų su
laukęs buvo pasiekęs generolo 
laipsnį.

Bandymus su orlaiviais pra
dėjo tuoj sugrįžęs iš Amerikos. 
Jis turėjo visokių nelaimių, 
keletą kartų belėkdamas oran 
vos nežuvo. Laikraščiai jau 
buvo bepradedą jį pašiepti

1908 metais jis nustebino 
pasaulį; išbuvęs padangėse 
37 valandas. Padebesiais jis 
skriejo 900 mylių. Kaizeris 
ir visa Vokietija pavadino jį 
padangės užkariautoju. Tą 
kelionę jis padarė su penktu 
savo orlaiviu.

Tuomet jį labai gerbė vo
kiečių visuomenė. Jis savo 
bandymais nubiednėjo. Tai 
kuomet vieną sykį jo orlaivį 
viesulą sulaužė, tai visuome
nė jam tuoj sudėjo $lj000.000. 
To fondo pirmininku buvo kai
zerio įpėdinis.

Orlaivininkvstėje lavino jis 
savo sūnų ir dukterį. Jo duk
tė su tėvu lėkė į padanges bent 
100 kartų.

Sako, jog pastaruoju laiku 
išradėjas labai nusiminė, kad 
nepasisekė atakos ant 
jos dėlto, kad anglai 
būdus atsiginti.

Vokietijos Įeit. Fay, kurs 
urvo suareštuotas už bandymą 
susprogdinti talkininkų gar
ai vius, pabėgo iš kalėjimo ir 
dabar susektą jog jis Meksi
ke.

Jisai bando sukelti maištą 
prieš Carranzą, laikiną Mek
siko prezidentą. Matyt, kad 
Carranza neprielankus ir nepa
lankus vokiečiams, kad prieš 
jį daro intrigas.

Eina gandas, kad jau su
kilimas surengtas prieš Car
ranzą

TURKAI SPAUDŽIAMI.
Turkai dabar spaudžiami 

iš trijų pusių. Mesopotami
joj Anglijos kavalerija vis to
liau varosi. Dabar jau neto
li nuo garsaus miesto Bagda
do. Rusai varosi pirmyn nuo 
užkaukazo. Iš trečios pusės 
turkus spaudžia anglai nuo 
Suez kanalo. Anglai rengia
si užimti Jeruzolimą ir užka
riauti žemę šventąją — Pales
tiną. Dabar jau anglai nela
bai toli nuo Jeruzolimo.

Pranešama, jog turkai vi
suose tuose frontuose traukiasi 
atgal.

Matyt talkininkai pasiryžo 
pasmaugti dabar Turkiją At
kandą dantis ties Dardaneliaie 
nutarė iš kitų pusių kirsti Tur
kiją.

ATSIŠAUKĖ Į AMERIKĄ.
' Airių atstovai Anglijos par

lamente išleido atsišaukimą į 
Amerikos airius ir abelnai į 
amerikonus pritarti ir prigel- 
bėti jų kovai už savivaldą Jie 
prašo, kad Amerika verstų 
Anglijos valdžią pripažinti 
principus išreikštas prez. Wil- 
sono kalboj senatui ir kad 
Anglijos valdžia tuos princi
pus įvykintų suteikdama Ai
rijai savivaldą -Šį •*

Airių atstovai; Apreiškė, jog 
jie bus labai priešingi val
džios žygiams ir priešinsis 
valdžiai iš visų pajėgų.

Anglijos valdžia ir laikraš
čiai labai su ' ftpjnę dėl airių 
pasistatymo. ming. Post 
rašo, kad no airių atstovai 
negalės pakenktu karės vedi
mui, bet jie parlamento ir 
ministerijų mašinon tiek vers 
žvyro, kiek tik jie galės.

REMIA AIRIJĄ.
Amerikos Taji^gščiai pikti

nasi Anglijos žiaurumu prieš 
Airiją ir pripažįstą kad Ang
lija turi airiams suteikti savi
valdą Amerikos laikraščiai 
rašo, kad tas Anglijos pasis
tatymas stumia ir lojalius, kan
trius airius į revoliuciją. Pra
našauja visuotiną airių sukili
mą prieš Anglijos valdžią.

PRITARIA AIRIŲ SAVI
VALDAI.

Australijos senatas balsais 
28 prieš 2 nubalsavo, kad An
glijos valdžia be atidėliojimo 
suteiktų Airijai savivaldą

KIEK NUSKANDINO.
Vokiečiai skelbia, jog pas

taromis dienomis paskandino 
21 garlaivį, 10 buorinių laivų 
ir 16 žvejų garlaivių. Išviso 

laivus.

RIESTAI SU MAISTU 
ISPANIJOJ.

Ispanijos ministeriai svars
to, kaip aprūpinti žmones 
maistu, kur jo trūksta.

Dabar Ispanijoj baisus lie
tus su sniegu, labai sutrukdė 
komunikaciją

NUSKANDINO PRANCŪZŲ 
LAIVĄ.

Francijos valdžia paskelbė, 
jog vas. 28 d. Vokietijos sub
marinas sutorpėdavo Franci
jos karinį laivą Cassini. Pri
gėrė 6 oficieriai ir 100 jūrei
vių.

MAISTO KRIZIS 
ANGLIJOJ.

Anglijos admiraliteto pir
masis lordas Carson Adwich 
Clube savo prakalboj apreiškė, 
jog “su gyventojų maistu iš
tikrųjų yra riestai.” Bet ra
mino ir sakė, kad vis-gi bū
sią galima išvengti bėdų. Jei 
Anglija nesugebėtų dabar at
sispirti prieš vokiečių reples, 
tai jai būtų galas.

KALTĘ SUVERTĖ ANT 
MIRUSIO.

Anglijos parlamentas buvo 
nuskyręs komisiją ištyrimui 
nepasisekimo karės prieš Dar- 
danelius. Dabar toji komisi
ja išdavė savo tyrinėjimo ra
portą ir visą kaltę suvertė ant 
prigfraritrpremieni 
chenerio. Lordas Kitchener 
labai pritaręs Dardanelių už
puolimui, bet pradėjo užpuo
limą be gero prisirengimo.

ANGLIJOJ AVĖJA 
ŠLIURES.

Anglijoj trūkstant odos, ir 
jai baisiai pabrangus jau pra
dėta dirbti medinės šliurės ir 
biednesnieji jau kauknoja jo
mis. Yra jau įsteigta tam 
dirbtuvės. Šimtai Londono 
vaikų avi medines šliures. Po
ra kaštuoja 3 šilingai, (73c.). 
O tie vaikai, kurie neįstengia 
jų įsitaisyti, tai mokykla į- 
taiso.

Laikraščiai rašo, jog taip 
baisiai brangstant odai ir tur
tingesnieji miestiečiai turėtų 
taukšnoti šliurėmis. Laikraš
čiai žmones drąsina ir sako vi
sai nereikia sarmatintis šliu
res avėtu

Dabar Anglijoj tiek reika
laujama tų šliurių, kad šliu
rių dirbtuvės atsisakė išpildyti 
Belgijoj valdžios užsakymą ant 
100.000 šliurių.

UŽDRAUS CIGARETŲ 
PARDAVIMĄ.

Kansas valstijos senatas 
perleido bilių kuriuo toje val
stijoje bus uždrausta pardavi
nėti ir vartoti cigaretus.

DARO SUSIRINKIMUS.
Vokiečiai Meksikoje įvai

riuose miestuose daro susirin
kimus ir tariasi prie sujungto 
organizuoto veikimo, jei Suv. 
Valstijos stos karėn.

BOSTONO SUKAKTUVĖS.
1930 metais Bostonui su

kaks 300 metų. Tai-gi iki 
sukaktuvių tik 13 metų. Da
bar Bostone pienuojama su
rengti vasasvietinę parodą 
1920 metais paminėjimui atke- 
liavimo pilgrimų į Naująją 
Angliją Jei karė kiltų, tai 
žinoma tą sumanymą gali pa- 
krikdinti. Tai tuomet 1.930 me
tais būtų surengta 
paroda"patai nė jimūi T* 
atkeliavimo ir Bostono 300 me
tų gyvavimo sukaktuvių.

PASKELBS TAIKOS 
IŠLYGAS.

Vėl kįla kalbos apie taiką 
Apie tą reikalą iškilo paska
los iš dviejų šaltinių. Fran
ci jo j eina gandas, kad Vokie
tija ketina paskelbti taikos iš
lygas. Tarp kito ko vokie
čiai pasižadėsią išeiti iš Belgi
jos, bet savo kariuomenės pa
liks Antverpe, Namure ir Lie- 
ge. Vokiečiai kontroliuos 
tvirtoves ir geležinkelius. Bel
gijai armijos nevalia bus lai
kytu

Holandijoj-gi skelbiamą kad 
Vokietijos didikų rūme grafas 
Hockseroech inešė sumanymą 
kad valdžia tuoj stengtųsi pa
daryti garbingą taiką tai y- 
ra nusileisti ant tiek, kad 
Vokietijos garbė nebūtų paže
minta. Kiti didikai to grafo 
įnešimą parėmę. Be to didi
kai nurodo, jog dabar taikan
tis Belgija pasiliktų Vokieti
jai pusiau prigulminga.

UŽ TAIKĄ.
Pietinės Amerikos respubli

kos tariasi ir ketina padaryti 
suvažiavimą ir nutarti abel- 
nomis jėgomis veikti, kad nei 
viena respublika nebūtų įtrau
kta karėn.

Suvienytos Valstijos nekvie 
čiamos į tą konferenciją

SUĖMĖ REVOLIUCUOS 
VADUS.

Uncijos vadas 
bas tapo su

stumtas mfi-

PREZIDENTAS TURI 
TEISĘ.

Sekretorius Lansing ir Attor- 
ney-Gen. Gregory pripažino, 
jog prez. Wilson turi teisę gin- 
kluodinti garlaivius atsigyni
mui nuo submarinų. Tai da
bar nereikia kongreso ingalio- 
jimio tą daryti.

PREZIDENTAS SERGA
Per pereitus 1916 metus kata- 

Suv. Valstijų prez. Wilson 
savaitė atgal buvo prasišaldęs, 
o inauguracijos dienoje dar la
biau prasišaldė. Tai dabar 
turėjo gulti. Jo daktaras 
Grayson pasakė, jog jam rei
kia pilno atilsio per keletą die
nų.

MIRĖ BUVUSIO POPIE
ŽIAUS SESUO.

Bosą Parolin, sesuo buvu
sio popiežiaus Piuso X, Ryme 
persiskyrė su šiuo pasauliu.

KIEK KATALIKŲ SUV. 
VALSTIJOSE.

New Yorke išleista Catho- 
lic Directory 1917 metams. Su- 
lyg to leidinio, tai katalikų 
Šioje šalyje yra į 19.000.000. 
458.770.

ĮSTEIGĖ KOMUNIKACIJĄ.
Suv. Valstijų valdžia su

sekė, jog Meksikos sostinėje 
vokiečiai įsteigė bevielinio te
legrafo stotį ir gali susinešti 
su Berlinu.

Tas labai parūpo Amerikos 
valdžiai ir paliepė tą reikalą 
ištirti.

BĖGA Į MEKSIKĄ.
Vokiečiai iš Suv. Valstijų 

didžiais būriais bėga į Meksi
ką. Iš New Yorko per vie
ną. savaitę išvažiavo į 400 vo
kiečių į Meksiką.

PIKTINASI.
Bostono gyventojai labai 

nepatenkinti miesto valdžia, 
kad nevalo sniegų nuo gatvių. 
Pasipylė skundai majorui. Į 
1.000 darbininkų dabar valo 
sniegą gatvėse. Majoras sa
ko, nebuvę galima iškarto 
gauti pakaktinai darbininkų.

■
BRYAN PRIEŠ GINKLUOTĄ 

NEUTRALITETĄ.
Taikininkas Brvan pasakė, 

jog jis teisina tuos 12 senato
rių, kurie balsavo prieš davi
mą prezidentui ingaliojimą 
gink^uodinti garlaivius. Bet 
sako, jog tas klausimas turė
jo būti nulemtas senate di
džiuma balsų, o ne dviem 
trečdaliais, kaip dabar sena
te kad buvo.

PAPIRKO VILLĄ.
Vokietijos valdžios agen

tai papirko Vilią Meksikos 
banditą kad tas nuolatai už
puldinėtų Suv. Valstijas, jei 
jos stos karėn prieš Vokietiją. 
Tie agentai ant pradžios Viliai 
suteikė $250.000 auksu. Ir 
paskui kas mėnuo mokės, kad 
Vilią turėtų kuo įsitaisyti a- 
municijos ir užlaikyti savo 
banditus. Meksiko sostinėj Vo
kietijos valdžios agentai pra
dėjo propagandą prieš Suvie
nytas Valstijas ir Angliją. Jau 
keletą laikraščių papirkę. Pa
pirkinėja ir Carranzos valdi
ninkus. r

“ŽVIRBLIS,”
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Gerbiamųjų agentų meldžia

me sugrąžinti “Žvirblio” 2-ro 
numerio pavienius egzemplio
rius, jei yra pasiUkusių. Tu
rime daug pareikalavimų, o 
“Žvirblio” 2-ro numerio neli
ko nei vieno egzemplioriaus, 
visi į platųjį pasaulį išskrydo. 
Būkite malonūs užrinkusius 
“Žvirblio” 2-ro numerio egz
empliorius tuojaus prisiųsti

Su augšta žvirbliška pagar
ba

nugalabin-

BLAIVAS POKILIS.
Portland, Me. — Loyal 

Legion turėjo pokilį ir apsei- 
ta be jokių svaigalų. Ta or
ganizacija jau susitvėrė 50 me
tų atgal ir ligšiol savo poky
liuose vartodavo alaus.
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Šiandien negalima išnaujo

išitos eilės atsitiki-
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Kurios pantę pasistverę, 
Po stabas nešioja 
Savo vyro ir vaikučių 
Visai neatboja.

Vos tik spėjai iškeliauti 
Tuoj kūma pas kūmą 
Bėga greitai su naujienoms 
Oreitesniai už dūmą.

Iš kaimynkos pas kaimynką, 
Kaip raita apjoja, 
Tavo būvį ir Himną 
Visoms išplevoja.

Ne, sesutės, nepadoru 
Yra taip daryti, 
Keikia vengti ir nustoti 
Tą šposą varyti.

Visupirma aš patarsiu 
Vedusioms sesutėms, 
Blaivininkėms ir girtuoklėms 
Abelnai kūmutėms.

Jeigu norime visuomet
Mes vyrui įtikti
Keikia stengtis linksma būti, 
Niekad nesupykti.

Jeigu norime turėti 
Meilės sutikimo,
Tai-gi šitaip mes žiūrėkim 
Į savo likimą

Dar apie Šv. Tėvo dovaną.

studentai, tarp ku- 
gamtininkų surašy- 
tekėjimns su nusi- 
ir mėnesio atmai-

Varpo” redakcija ap-
Tu nešokie jam į akį, 
Kaip katė supykus 
Švelniai meiliai, be rūstybės 
Paaiškink dalykus.

Nors ir vyras vieną, kitą 
Tau žodį ištartų,
Arba rūščiai nežinodama 
Tave apibartų,

katalikų tikėjimą 
buvusios dienraš-

Ji turės 
ie tūkstantį eg- 

vienodo laiško su 
adresais. Adre-

O kūmutės pasiklausę, 
Pagodą suteikia: 
“Duok biaurybei, savo vyrui, 
Užsileist nereikia.’’

vėl susitelkė 
laisvamaniais 
Žinių.” Rei-

'Eina iš So. Botton’o utarninkais, ketvertais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
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Sroviniai santikiai
Dienraštis “Draugas” 53- 

iame numeryje plačiai rašo a- 
pie “Srovių Sugyvenimą.” 
Pripažindamas mūsų tautoje 
tris sroves (katalikų, tauti- 
ninkų-laisvamanių ir socijalis
tų) “ Draugas ’ ’ nurodinėja 
reikalingumą sutarimo toms 
trims srovėms. Visos pastan
gos susitarti dėl bendro darbo 
esančios geros ir nereikia bi- 
joties jų kartoti. Reikią, sa
ko, paieškoti priežasčių, kodėl 
tie bandymai ligšiol pas mus 
nenusisekdavę. Svarbiausia 
priežastimi “Draugas” randa 
tai kad laisvamaniai tautiečiai 
nemoką pagerbti tikinčių žmo
nių nuomonių ir jausmų. Ta 
jų ypatybė visada krikdydavu
si sutartiną srovių 'veikimą. 
“Draugas” tai išrodinėja fak
tais:

Pirm trisdešimties su vir
šum metų, sako jisai, lietuvių

pasau
liui, kad esame, išleisti lietu
višką laikraštį. Kunigai Ba
ranauskas, Dambrauskas ir 
kiti, studentai Basanavičius, 
Šliupas ir kiti bendromis jė
gomis rašė ir platino “Auš
rą.” 1886 m. “Aušra” tapo 
palaidota. Ji ėmė niekinti 
katalikų tikėjimą ir rašyti 

Dievas” maža raide. Tie
dvi naujiem į pirmą lietuvių 
laikraštį įvedė D-ras Šliupas. 
‘‘Aušros” mirtis, tai Dr. Jo
no Šliupo nuopelnas. Jis ne
mokėjo, ar nenorėjo, pager
bti savo bendradarbių nei 
jausmų nei įsitikinimų. Tam 
žmogui turbūt rodėsi, kad 
katalikai negali turėti tokių 

•ą '»'* '• * - ■ ‘•v A*"1 • šdaiktu.
Katalikai, ypač a. a. kuni

gas A Burba, buvo persiėmę 
ta krikščioniškąją dovanoji
mo dvasia, kurią “Naujie
nos” pajuokia. Jie mintijo, 
kad “Aušros” nugalabijimas 
buvo vienas jauno žmogaus 
netaktas. Burba su D-ru Šliu
pu pradėjo Amerikoje išvien 
eiti. Bet D-ras Šliupas buvo 
tokis pat kaip seniau ir ben
drasis darbas žuvo.

1890 metais kunigai vėl da- 
rė sutartį su pasauliniais in
teligentais. Abiejų pastango
mis ėjo “Varpas.” Trejus 
metus jis iškentė nepažemi
nęs katalikų įsitikinimų. 1893 
m. Maskvos studentai ir Sei
nų seminarijos klierikai, t. y. 
dvi jaunuomenės srovės susi
telkusios šalę “Varpo,” su- 

* tarė išleisti bendrą kalendo
rių. Klierikai turėjo susta
tyti skaitymus ir surinkti pi
nigus, o 
rių buvę 
ti saulės 
leidimais 
nas. “
siėmė prižiūrėti spaudimą ir 
pardavimą. “Mokinti” stu
dentai išrado, kad patogus 
laikas pasijuokti iš “bemok
slių” klierikų: mėnesio per
mainas sudarė taip atžaga
riai, kad ateinančią vasarą 
klinikai lietuviško kalendo-

akių parodyti į tuos namus, 
kuriems buvo įsiūlę kalendo
rių. Ant laisvamanių auku
ro tapo sudegintas lietuviš
kos spaudos platinimo dar
bas, bet tikslas pašiepti dva
siški ją pasiektas.

1894 m. p. P. V. gausiai su
šelpė “Varpą.” Tas pasiju
to nežūsiąs be kunigų pagel
bos. D-ras V. Kudirka su
rinko iš lenkiškų laisvama
niškų laikraščių visą, kas bu
vo pasakyta Leonui XIII iš
niekinti, ir patalpino tą“ Var
pe.” Mat popiežiaus patar
mės išdėtos enciklikoje len
kų vyskupams, nepatiko len
kų politikams.

Su Lietuvos reikalais tas 
teturėjo tik tiek bendra, kad 
popiežiaus išniekinimas ga
lėjo įžeisti lietuvius katali
kus. “Varpas” tą padarė. : 
Vienas klierikas atsakė dak-

bte Šliupą* labiau užjUos 
jos nekenčia. Jis nesidrovė
jo rašyti, kad žmonės kokią 
gražią dieną sukišę kryžius į 
pečių . panaudos bažnyčias 
dėl koncertų^ teatrų ar susi
rinkimų, . arba, jei jos dėl
to netiktų, paversti jas į klė
tis ir arklides, pakorius ku
nigus ir zokoninkus varpny- 
čioje ir negalės tiktai vieno 
daikto suprasti: kaip tai pa
rėjo, kad nepadarė tai seniau 
jau!” (Dr. Šliupas, Dievas, 
dangus ir pragaras, p. 18).

M. Yčas, gimęs protestan
tas, nėkuomet nuo katalikys
tės neatsimetęs, nežino ir ne
supranta tokios neapykantos. 
Jis moka katalikų nuomones 
ir jausmus pagerbti, todėl jis 
gali dirbti ir dirba su kata
likais išvien. Mūs laisvama- 
niai-taūtininkai ir socijalistai, 
prikaišioja Yčui visa ko. Jie 
nesupranta nei jo minčių, nei 
jo jausmų. Mes, katalikai, 
žinome kokia bedugnė tarp 
Yčo pažiūrų ir mūsiškių, bet 
mes galime su juo sugyven
ti ir sugyvename. Mes pa
gerbiame jo įsitikinimus, jis 
pagerbia mūsiškius. Jo gi pa
žiūros niekuomi nesiskiria 
nuo kitų laisvamanių pažiū
rų.

Yčą paminėjome vien pa
vyzdžiui. Gyvenant drauge 
ir dirbant visuomenės darbą 
daug sykių atsėjo pastebėti, 
kad tikintieji katalikai len
gvai sugyvena su laisvama
niais protestonais. Jie abie- 
ji skiriasi nuo buvusių kata
likų tapusių laisvamaniais 
tuomi, kad nepergyveno a- 
postazijos (atsimetimo) ne
laimės.
“Draugas” spėja kad tų 

laisvamanių vaikai, auginti be 
tikėjimo, nebeturėsią tokios 
neapykantos prie tikėjimo, 
kaip jų tėvai ir su jais len
gviau būsią sugyventi lietu
viams.

Pagaliaus “Draugas” rašo 
apie sąlygas srovių sugyveni
mo. <

tir kas jėoe yrs sava nuo to, vienijimą Ferrerovardu,” lai 
mūsų laisvamajiiai neša ten ir 
vienija visą savo laisvamaniš
kąją energiją, (kur nors jie vis 
vien turi tą energiją išeikvoti) 
bet lai jie ateina be jos tenai, 
kur saukia juos tauta .vi en 
kaipo lietuvius ir lai dirba su 
lietuviais _ katalikais bendrą

kas bendra. įprotis prisi- 
dangstyti tautos labu srovių 

tikslus vykinant k^iodau- 
ginusiai trukdo pažinti minė
tąjį skirtumą. Nekartą ir 
ištiesų viena srovė tautos la
bo ieško vienu būdu, kita 
kitu, nes abi savotiškai tą la-

fMctausykit^dtereiės.M
Vt .i —L——
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bą supranta, šitos rūšies da- tautos darbą, užmiršę tai va
landai, kad jie yra laisvama
niais. Tuomet ir mes galėsi
me niekur bendrame-darbe ne
rodyti savo katalikybės. Jie- 
gu tai būtų aa.lrma_ tuomet 
mūsų tautiečiai lengvai pri
tūptų ir prie Tautos Fondo ir 
prie Amerikos Lietuvių Tary
bos. Bet mes netikime, kad 
dabar tai būtų galima. Nega
lima todėl, kad laisvamaniams 
per daug brangi yra jų laisva- 
manybė, daug brangesnė, ne
gu pati tautos gyvybė. Dėl
to jie ir eina visada pas mus, 
paslėpę kišenėje savo laisva
maniškąjį akmenį.

Tad ir bene liks mums dirb
ti kiekvieniems savo srovėse 
ir auklėti, kiek kas pasigali sa
vo tarpe Tėvynės meilę ir ki
tų toleranciją, kad bent san
tykiai srovių tarpe švelnėtų ir 
kad užėjus kritiškai tautos va
landai negriautų kiti to, ką ki
ti padarys tautai naudinga.

lykai turėtų būti priskaityti 
prie grynai srovinės progra
mos ir likti neintraukti į pro
gramą kuopos, suvienijan
čios srovių darbą.

Visiškai pritariame “Drau
go” nuomonėms. Tik nuo sa
vęs priduriame, kad dabarti
nei lietuvių katalikų kartai 
atsibos laukti, kol mūsų lais
vamaniai pasiliuosuos nuo ne
apykantos katalikybės. Tuo 
tarpu Lietuvos nelaimės nelau
kia, o laimė, (politiška lais
vė) kaip bematant gali mums 
nušvisti; bet ji aplenks, mus, 
jeigu tarp savęs pešimės. Ge
rai sako “Draugas,” jog:

Mūs nelaimė, kad mums 
laimė ateina - keliais metais 
peranksti.

Tad kas-gi dabar daryti? 
Mes matysime tik vienų išėji
mų. Lai Dr Šliupas atgaivina 
“Lietuvių Laisvamanių Susi

Jau pereitame numeryje 
esame rašę, kad šv. Tėvo u- 
žuojauta lietuvių tautai, pa
rodyta Jojo laiške vyskupui 
Karevičiui — yra mums labai 
džiaugsmingu dalyku. Lie
tuvių tauta bus už tatai Šv. 
Tėvui visuomet dėkinga. Mes 
buvome manę, kad dėl lenku 
rinkliavos visose katalikų ba
žnyčiose Šv. Tėvas buvo išlei
dęs tam tikrą aplinkraštį. 
Dabar štai “Draugas” rašo, 
į:ad ir su lenkais Šv. Tėvas pa
sielgęs lygiai taip, kaip ir sil 
lietuviais: tik ingaliojęs lenkų 
vyskupus kreipties su prašy- * • -z • S . « • • — a « •

niu, kviesdamas pe 
pačią encikliką iš originalo. 
Redakcija prie^ klieriko pa
aiškinimų padėjo iškonevei- 
kiančias pastabas ir klieriką 
iškoliojo sofistu. Kunigija at
simetė nuo “Varpo.” 1896 
m. kun. Tumas ėmė išleidinė
ti “Tėvynės Sargą.” Lais
vamanių nemokėjimas pager
bti katalikų nuomonės dar 
kartą suardė bendrą darbą. 
Bandymai dirbti išvien darė
si retesni.

1905 metais 
katalikai su 
prie “Vilniaus
kėjo visoms jėgoms susivieny
ti, kad galima būtų išleidinė
ti dienraštis. Ne ilgai truku
sios “Vilniaus Žinios” ėmė 
užgaulioti 
ir paliovė 
čiu.

Iš visos 
mų matyti viena mūs neti
kinčios inteligentijos ypaty
bė, būtent nemokėjimas pa
gerbti pažiūras ir jausmus ti
kinčių žmonių. /
“Draugas” nurodo, jog to 

prieštikybinio mūsų laisvama
niškų fanatizmo esąs dvejopas 
šaltinis: vienas — tai rusų mo
kykla, antras tai jų apostazi- 
ja (atsimetimas nuo kataliky
bės), kuri verčia juos nekęsti 
paniekinto daikto.

Jie beveik visi gimę ir ko
kį laiką augę katalikai. Jie 
beveik visi nuo tikėjimo atsi
metę. Kaip pasaulis platus 
taip gausus yra prityrimas, 
kad atsimetėliai negali ra
miai apsieiti su tuo ką jie 
paniekino. Horacijus teisin
gai sakė: “Hominis ėst odis- 
se quem laeseris” (Prigimtis 
žmogų verčia nekęsti to, ką 
jis yra įžeidęs). ~

Ta tiesa aiškiai matyti mūs 
laisvamanijos santikiuose su 
tikėjimo srovė. Daktaras Šliu- 

_ pas yra kokį laiką gyvenęs 
su vyskupu Baranausku, ge
riau pažinęs katalikų tikėji
mą už daugelį kitų lietuvių 
laisvanAnių. Didesnį už juos 

__ _ jis pergyveno 
amas nuo k&taNnr- 

ragini

naikinti jose fanatizmą, 
kėtis gausių vaisių iš pamok
slų tą fanatizmą peikiančių 
taip-gi negalima. Bet tautos 
reikalai taip dideli ir jėgų 
suvienijimas taip naudingas 
šiais laikais, kad nei kokios 
teorijos neturi mūs sulaikyti 
nuo naujų bandymų ir naujų 
pastangų.

Palikę kaimynams jų jau
smus ir protus, mes katalikai 
lietuviai turime rūpintis sa
vimi, tarp kitko, kad patįs 
netaptume fanatikais. Mūs 
nesiekia minėtoji fanatizmo 
priežastis, bet greitai gali at
sirasti kitokia. Bekovodami 
su fanatikais nųplatai esame 
pavojuje imti vartoti jų prie
mones. Kęsdami šmeižtą, ne
teisybę, tiesos iškreipimus, 
lengvai galime supykti. Ne- 
sykį jau esame ištarę pagie
žos žodį. Jeigu ir mes fana
tikų pavyzdžiu užsikrėstume, 
srovių sugyvenimo negalėtų 
būti, neišsipildytų vienas iš 
didžiausių mūs norų suvieny
tomis lietuvių jėgomis patar
nauti Lietuvai.

Fanatizmo sustabdymas, tai 
tik viena sugyvenimo sąlyga. 
Antroji būtinai reikalinga y- 
ra teisybė, kad nei vienas ne- 
sisavintų kas ne jo yra. To
dėl srovės vienijančioje kuo
poje, vistiek kaip ji vadinsis, 
turi būti preporcijonalė at
stovybė. Ant neteisybės nie
kas nieko pastovaus nepasta
tė nei nepastatys. Todėl sro
vės, rinkdamos savo atstovus 
į vienijančią kuopą, sakysi
me komitetą turi labai žiū
rėti, kad išrinktų iš savo pu
sės žmones netiek partijoje 
garsingus, kiek mokančius 
teisybę jausti ir pildyti.

Trečioji srovių sugyvenimo 
sąlyga yra duoti joms laisvę 
toliaus kovoti tarp savęs tau
toje. Tam tikslui kiekviena 
srovė turi aiškiai žinoti skir
tumą savo stovės reikalų ir 
visoms srovėms bendro tėvy
nės labo. Mūs srovės dar te
beserga ta liga, kad pačios 
savo programas tik iš viršaus 
težino, nepajėgdamos atskir- 

Of)

liavask Skirtumas tik tas, 
kad lenkų tautos reikale krei
pęsis į Šv. Tėvą 20 lenkų vys
kupų, gi nuo mūsų tautos — 
tik vienas vyskupas Karevi-# 
čius. Bet Šv. Tėvas lygiai iš
klausė kaip vienų taip ir kitų. 

Šv. Tėvaa žino gerai, kad 
lenkai labai priešingi lietuvių 
vardo išgarsinimui, nes mat, 
tikisi po karės padaryti Lietu
vą vėl savo provincija. Šv. 
Tėvas bet-gi parėmė mūsų tau
tinę idėją pagarsindamas mū
sų kančias, kaipo tautos, nuo 
lenkų visai skirtingos. Tuomi 
Šv. Tėvas parodė augščiausį 
savo teisingumą ir bešališku
mą.

Dienraštis “Draugas” pui
kiai atremia visus liberalų 
“Lietuvos” priekaištus, Šv. 
Tėvui daromus. 54-ame No. 
jisai rašo:

Kaip tik visa Lenkija tapo 
vokiečių užimta, Lenkų vys- 

, kupai kreipėsi prie popie
žiaus gražiu laišku, išreikš
dami savo pagarbą, aprašy
dami savo tautos vargus ir 
prašydami užtarymo. Šv. Tė
vas jiems atsakė maloningai 
ir pavelijo kreiptis prie pa
saulio vyskupų, kad sudary
tų lenkų dieną, patardamas 
nuo savęs lapkričio 1 d. 1915 
m. Lenkų vyskupai tą pa
darė ir jų tauta pelnė apie 15 
milijonų frankų. “Lietuva,” 
matyt, nežinojo, kokiu būdu 
buvo įvykusi Lenkų diena.

Laikraštis klausia: “Koks 
yra parankumas tokį atsišau
kimą pasaulio vyskupams) iš 
Kauno siųsti f Pagalios jei
gu net ir galima būtų tokį 
atsišaukimą iŠ Kauno išsiųs
ti; tai kiek jis atsieis, jeigu ’ 
norima pasiekti viso pasaulio 
vyskupus, kurių ir antrašų, 
rasite, Kauno vyskupijoje ne
turimai” ,

Taip, Kauno vyskupo ra
štinei darbo bus. 
parašyti 
zempliori 
nevien

sus turi, nes kas metai Ryme 
išeina tautiškas sąrašas ir 
kiekviena vyskupo kanceleri- 
ja tą sąrašą turi. - Naujųjų 
leidinių, išėjusių karės me
tu, Kaune, žinoma, nėra, bet 
vyskupijų adresai nesimaino, 
o rašant jiems laišką nėra 
reikalo dėti vyskupo vardą. 
Užtenka adresuoti vyskupijos 
valdytojui ir paminėti mies
tą.

Taip adresuotieji laiškai be 
jokio abejo pasieks adresa
tus, nes vyskupas Karevi
čius visus laiškus, adresuo
jamus į šalis kovojančias su 
vokiečiais, nusiųs į Monaehi, 
ją (Munchen), Apaštalų Sos
to Nuncijui. Nuncijaus kurje- 
ras parvež juos Ryman, o te
nai Secretaria Status paduos 
Italijos ir jos talkininkų kra- 
sai. ‘

Vyskupui Karevičiui, siun
čiant savo aplinkraštį į vys
kupiją, atsieina dėti 600 adre
sų. Pasaulyje yra nepilnas 
tūkstantis dioeezinių vysku
pų. Reikės pirkti porą šim
tų vokiškų ir keletą šimtų 
tarptautinių krasos ženklelių, 
kad Secretaria Status galėtų 
juos išmainyti itališkaisiais. 
Tokiu būdu visas dalykas ga
li atsieiti į 200-300 rublių.

Esant, Vokietijos blokadai 
ir Anglijos cenzūrai jūrėse, 
reikia tikėtis, kad daugelis 
laiškų žus. Tai-gi kiekvienos 
vyskupijos katalikai lietuviai 
trumpai po Velykų turi pa
siteirauti savo vyskupo rašti
nėje, ar J. E. Karevičiaus lai
škas gautas. Žinodami ko
kiais laikais gyvename ir tu
rėdami §v. Tėvo raštą vysku
pui Karevičiui atspaustą ofi
cialiame laikraštyje “Actą 
Apostolieae Sedis,” vyskupai 
Šv. Tėvo norą išpildys ir ne
gavę vysk. Karevičiaus laiš
ko.

Popiežius tyčia paminėjo 
dieną, kada rinkimai turi bū
ti, idant vyskupo laiškams 
žuvus jo garbingi draugai ži
notų ko laikytis.

Kaltinimai Benedikto XV 
už nelygiai malonų apsiėjimą 
su lenkais ir lietuviais neturi 
pamato. Dvidešimt lenkų vy
skupų kreipėsi prie popie
žiaus labai iškilmingu raštu, 
kad gautų lenkams dieną. 
Vieno lietuvio vyskupo už
teko Lietuvių Dienai sudary
ti.

Mes lietuviai esame daug 
kentėję, visokios neteisybės iš 
visur, dėlto susidarė mumyse 
•paprotys intarinėti žmones, 
ypač augštesniuosius. Mūs 
santikiai su Apaštalų Sostu 
yra begalo svarbūs, tai-gi ne
trukdykime jų neapmąstytais 

intarimais.

JU, srautės, moterėlės, 
Meldžiu paklausyti, 
Pirmu sykiu jums, mieliausios, 
Noriu pasakyti.

Malonėkit nesupykti, 
Jeigu ir pabarsiu, 
Bet naudingų patarimų 
Daugybę patarsiu.

Kad gyvenimo mūs mielo, 
Niekas neardytų
Ir per šalį su liežuviais 
Žmonės nesvaidytų.

>

Jeigu norime ant žemės 
Mes laimingos būti, 
Barniai meiliai ir vienybėj

. Varguose nežūti.

Sunku yra tam vyreliui, 
Kurs moterį gauna 
Blogos valios, nepalankią 
Vargais jį apkrauna.

Ji nenori savo vyrui 
Niekuomet įtikti,
Per tai reikia begyvenant 
Tankiai susipykti.

Švariai namai išvalyti 
Ir laiką daboti
Pas kūmutę su naujienoms 
Lankytis nustoti.
Idant vyras rMtųltvarkiai
Viską apžiūrėta, 
Šilto valgio pagaminto 
Ant stalo sudėto.

Ir sulaukę pasiilgę, 
Turime nepykti 
Linksmu veidu, ne sus'raukę

Jįjį pasitikti.

Pasitikus sveikint meiliai, 
Būt lipšni ir miela,
Sėst prie stalo, drauge valgyt, 
Ramint jojo sielą.

Jeigu kuomet ir iškiltų 
Nesusipratimų
Nereik leisti tuoj į širdį 
Tokių pasiutimų.

Idant vyrą baisiais žodžiais 
Visaip iškovoti,
Ir nubėgus pas kaimynus 
Kūmutėms aploti.

Sužinojęs tavo vyras, 
Pradeda rūstauti, 
Vaidai, barniai ir peštynės 
Negal galo gauti.

Ne, sesutės, mes tolesniai 
Šitaip neb'darykim, 
Pamylėkime kantrybę 
Ir būdą taisykim.

Tik te M
Bamybę turėti. 
Kuri yra išmintinga
Ir moka mylėti.

Su meile, n^su galybe 
Daugiau padarysi 
Nors ir vyras būt ne ūpe, 
Tu jį perprašysi.

Vyra už moteries malonę 
Viską atiduotų, 
By tik jinai jį mylėtų, 
Gerą žodį duotų.

Neužtenka vieną kartą
Jį paglamonėti,
Už valandos apsigrįžus, 
Priešais vėl murmėti.

Turi būti vis vienoda, 
Kantri ir teisinga 
Neįkirti jam neikuomet, 
0 būsi laiminga.

Atminkim, jog mus užlaiko, 
Gyvenimą duoda,
Mums išpuola jam suteikti 
Didžiausią paguodą.

Tai-gi, sesės, patikėkit, 
Kasau ne ant juoko 
Nelaikykit savo vyro
Vietoje apuoko.

Čionai yra parašyta 
šventoji teisybė,
Iš kur kįla tarp šeimynų 
Baisi nedorybė.

Vyr’s pagrįžęs iš dirbtuvės 
Tuščią stabą randa,
Savo mylimos pačiutės 
Niekur nesuranda.

Už valandos parbildėjus, 
Vakarienę daro.
Vyrą alkiu be malonės, 
Iš kantrybės varo.

Jei paklausia, kur pačiute, 
Per dieną viešėjai,
Kad išvirti vakarienės 
Laiko neturėjai,

Tai ji ima ir supyksta, 
Pradeda murmėti,
Ko tolesniai, vis daugesniai 
Jam išmėtinėti.

Ima šaukti, kas tau darbo, 
Tąi mano dalykas,
Ko čia urzgi it čigonas 
Sėdėdamas dykas.

Mėsa kepa, bulvės verda 
Tuojaus valgyt gaust 
Skaniai ėsi, kaip išalksi, 
Biskį pabadausi.

Apsvarstykim mes sesutės, 
Ar malonu yra,
Kad tam vyrui iš liūdnumo 
Ašaros išbįra.

Nors jo akys ir neveiktų, 
Bet jo širdis liūdi, 
Valgo baisiai užsimąstęs 
Lyg ne savam bliūde.

Gal sesutės pamanysit, 
Kad aš jus išpeiksiu 
Ir su savo patarimais 
Vyrams įsiteiksiu.

Aš ir jųjų nepagirsiu, .. < 
Yr’ vyrų visokių
Gerų blogų ir girtuoklių 
šiokių ir kitokių.

Kurs saviškės neapkenčia 
Už nieką ją laiko, 
Ir pagrįžęs prisigėręs
Ii namų išvaiko,

Kuriam meilės ir lipšnumas 
Neprigelbsti nieko,
To jau širdis sugadinta 
Jis nebijo grieko.

Tai ne mūsų bus kaltybė, 
Ba mes jį mylėjom, 
Bet prie jojo prisitaikint 
Niekaip negalėjom.

Tai-gi, sesės, malonėkit 
Labai nesupykti,
Nes per eiles žadu tankiai 
Su jums susitikti.

Didžiai geidžiu jums vienybės, 
Kad aš primanyčiau
Sutikimą tarp šeimynų 
Visur padaryčiau.

V. G u d i e n i.
. ' # * •

-

Daugelis vaikų esti biednaifj 
vien tik dėlto, kad aludaris 
turtingas.

Jei tu gausi geriausios deg
tinės, tai ji ką tu turi geriau
sio iš tavęs ir paims.

Vanduo yra stiprus gėrimas 
— Samsonas jį gėrė. r,

Tada vyras sužinojęs, 
Persiprašys meiliai, 
Aps Tratenęs sykį kitą. 
Suteiks bučkį dailiai.
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Vienatinė Lietuviška

Krautuvė
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

►elnyti, todėl 
saliūninkai

'I

Edvvard L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass

Namai parsiduoda, kambari ai parendavojami.
GAISRI,
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plate glass)

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios 
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai jsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku 
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri
statau tiesiog j namus.

A K. MASALAS,
94 JEFFERSON STR., HARTFORD, CONN.

Te L Charter 4235-4.
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NaudokitSs Proga!
n ronoŲ dibbdti pwgusi

Dabar Ruijos pinigų kursas nupuolęs^ Siųsdami pi
nigu į Racijai Valstybinu Apsaugas laakM arba mai
šydami pu mus, be jokio triūso, ant kiekvieno $1.000, 
uždirbsite 400 rublių.

MŪSŲ BANKAS — LIETUVIŲ BANKAS. —

Savame namo, po bankiniu kontrolių ir užstatu $60000.00

KR1IPKITES TIKTAI PAS MUS: —
Jūsų gmiaes bei pažįstamu, gyvenančius Vokietijoje 

arba Rusijoje, už dyką suiečkome ir pristatome į i mūri- 
M jm. •<

Bankieriai: ftUBITOBIS » K0VALUUCKA8
* d * * 'j

* TeL Richmond 843.
Adresas:

•UMTOSI KOWAL Oa. Baakurs.
111 ŠALIM STR, BOSTON, MASS.

f:;; *, ]

265 Broadvay, -:- -:- So. Boston, Mass. 
471 E. Fourth St., -:- -:- So. Boston, Mass. 
941—943 Washington, St., -:- Boston, Mass. 
Peari St., -:- -:- -:- Boston, Mass.
366 Washington St., Dorchester,

esti iš parar

CLEVELAND, OHIO. 
ja »

Ap vaikščiojimas Lietuvių 
Dienos.

Clevelando lietuviai iškil
mingai apvaikščiojo šv. Kazi
miero dieną (4 kovo), kurią 
Amerikos Lietuvių Politiškas 
Seimas Chicagoje 1914 pasky
rė kaipo Lietuvių dieną rinki
mui aukų nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams. Vakaras su 
programų buvo Acme Gerina
ma salėje prie E. 9-th Str. Pra
sidėjo 4:30 po pietų. Prog« 
raman inėjo: prakalbos, dai
nos, kvartetas, soliai ir dekle- 
macijos. Visą programą iš
pildė L. Vyčių 25 kp. ir C. L. 
T. chorai. ., z .

Kas ardo vienybę.

Švęsti ir apvaikščioti šv. 
■Kazimiero dieną rengė Cleve
lando lietuviškų draugysčių 
Sąryšis (katalikai., su tautie
čiais). Buvo nutarta, kad 
tai dienai būtų pakviesti du 
kalbėtojai iš kitur. Kiekvie
nam rodos yra aišku, jog jei 
prie apvaikščiojimo rengiasi 
■dvi sriovės, tai ir kalbėtojai 
turėjo būti iš abiejų sriovių. 
Visas rengimo darbas ir suieš
kojimas kalbėtojų buvo paves
tas išrinktai Sąryšio komisi
jai. Į kokius kalbėtojus ta 
komisija kreipėsi nėra žinių, 
tik tiek žinoma, jog ant galo 
pasirodė, kad iš katalikų srio
vės negalima buvo gauti kal
bėtojo. (Aš tam netikiu, nes 
katalikai turi daug kalbėtojų). 
Todėl ir liko pakviesti du tau
tiečiai: p. J. Liutkauskas iš 
Brooklyn’o ir p. J. A Chme- 
liauskas iš Chicagos.

Iš to pasirodė, kad Cleve
lando tautiečiai, kurių yra ma 
■žas būrelis, Lietuvių Dienoje 
pastatė užpakalyj savęs skait
lingą katalikų minią.

Programui prasidėjus visų- 
pirma p. J. Brazaitis, progra- 

-too vedėjas, paaiškinęs die
nos svarbą, perstatė kalbėti 
p. J. A. Chmeliauską. Šis 
kalbėtojas savo kalboje nuro
dė nekuriuos trūkumus Ameri
kos lietuvių gyvenime ir kal
tino senus vadovus, kurie 
vaidydamiesi tarpu savęs už 
kokias tai partijas ar naiškius 
idealus nerodė tikro kelio lie
tuviams. Parodė koks yra 
nuošimtis lietuvių bemokslių ir 
koks nuošimtis yra Suv. Valst. 
piliečių, nežiūrint, kad šioje 
šalyje tie svarbumai kaip ki
tiems taip ir lietuviams yra 
lengvai prieinami. Sakė, kad 
beveik kiekviename mieste Be
turiu apgyventoje kolionįjoje 
yra prasčiau ir nešvariau,, ne
gu kitų tautų kolionijoje, o dėl 
to, kad lietuviai yra ne pilie
čiai ir į juos valdžia mažai at
kreipia atidos.

Kalba išėjo gerai, tik man 
rodosi, kad nebuvo tinkama 
tema kalbetojaus, kaipo Lietu
vių Dienoje.

Po prakalbų p-lė A. Grigai- 
čiutė padeklemavo “Našlaitės 
skausmai.” Paskui L. Vyčių 
25 kp. choras vedant p. A. Vis
minui ir akompanuojant p-lei 
O. Skunskiutei sudainavo 

Karvelėli mėlynasis.** Po 
dainai p-lė Br. Skripkauskiu- 
tė padeklemavo labai jausmin
gai eiles. Už tai ją publika 
gausiai apdovanojo delnų plo
jimu. Po deklemacijai pasa
kė trumpą kalbą angliškai 
miesto valdininkas p. L. Be- 
man. Plakatuose buvo pažy
mėta, kad kalbės angliškai ir 
A. Birstein, bet nekalbėjo. 
Padėka turi būti tam, kuris 
pakvietė amerikonus dalyvauti 
Dėtuvių vakare.

Po prakalbai C. L. T. cho
ras vedamas p. Kramp’o su
dainavo “Svečių giesmę” ir 

■“Lietuvos Baublys.** Po tų 
dainų tapo perstatytas kalbėti 
p. J. Liutkauskas. Šito kal
bėtojo visa kalba kvepėjo tau- 
tietiška dvasia. Užsiminė a- 
pie vienybę ir JLietųrių Dieną 
( 1 lapkr. 1916 m.) ir apie su
irimą vienybė, užsiminė ir a- 
pie blaivybę. Čia ėmė pasa
koti būk tūlas kunigas Penn- 
sylvanijos valstijos pasikalbė- 

»

jime su juo išsireiškė, būk ku
nigai negalį kovoti su girtuok
lyste dėlto, kad saliūninin- 
kai esą geri parapijonys ir ga
lį iš jų gerai •
už tokią agitac 
galį lengvai jį * 
pijos. Pasakė taip-gi kad 90 
nuoš. visų Amerikos kunigų e- 
są geriančiais. Ant galo vi
sus kvietė atsilankyti į pra
kalbas ant rytojaus. Kas ren
gė prakalbas -nesakė, bet iš 
plakatų pasirodė, kad Sanda
ros kuopa rengė, a

Tai matome, kokie tie “ ta1- 
tiečiai,” tie laisvamania.' 
taktingi, jei jau daugiau 
pasakius. Jei dvi srovės 
sideda, tai ten nei viena 
pririlo užsipuldinėti ant ant
ros. Tuomet turi abi pusi 
viena /antrą gerbti. O šis 
laisvamanio šmotas ką nutauš- 
kėjo. Ir išdrįso dar abiejij 
.Srovių prakalbose garsinti'sa
vo partijos prakalbas \ Ir dar 
tie tautininkai tauška apie vie
nybę, kaltina katalikus vieny
bės ardyme.' ŽJibiai nemato, 
kad paskutinius vienybės liku
čius mindžioja.

Šis nuotikis teestie mums 
clevelandiečiamr pamoka ant 
visados.

Dar apie blaivybę. Saliū- 
nininkai yra netikę parap‘jo- 
nys. Tą mat patvirtino ir a- 
nasai Pennsylvanijos kunigas, 
nes saliūnininkai nori valdyti 
ir parapiją ir kunigą. Todėl 
kunigai ir yra uoliausiais blai
vybės platintojais. Mūsų ka
talikiški laikraščiai neskelbia 
girto biznio, pramogos dau
giausia blaivios, o ką daro tau- 
tietiški laikraščiai? Garsina 
smukles. Laisvamaniškos dr- 
jos teberengia girtas pramo
gas, jų programus puošia 
smuklių pagarsinimai. O tarp 
laisvamanių veikėjų kas-žin ar 
nors 1 nuoš. rastus blaivių.

Tai mat kokių nesąmonių 
privėlė tasai laisvamanių* * spy- 
kierius.” Turbūt jis manė, 
kad čia risi nežinėliai, kad to
kius niekus malė.

Po prakalbai dainavo Vyčįij 
kvartetas ir solo p-ni V. Bur- 
kauskienė “Skambančios sty
gos,” kuriai akompanavo p. 
Visminas. Užbaigiant prog
ramą dar Vyčių choras benui 
pritariant sudainavo himną 
“Jau slavai sukilo,” o C. L. 
T. Choras “Sužadink jaus
mus” ir dar vieną dainą.

Aukų surinkta $133.36, ku
rie sulyg nutarimo eis nuken
tėjusiems nuo karės per A. 
Raud. Kryžių. Iš to galima 
matyti kokios pasekmės buvo 
šių metų per Lietuvių Dieną 
sulyginant su pereitais 1916 m. 
Lietuvių Dienos, kurioje aukų 
buvo surinkta virš $500.00. 
Tai “vienybės” pasekmės.

Abelnai vakaras išėjo ne 
toks kokio lauke kiekvienas. 
Buvo daug tikėtasi iš chorų. 
C. L. T. choras rengėsi paro
dyti didelius gabumus, bet ne
parodė, nes nebuvo nei solų, 
nei duetų. Choras dainavo tik 
keturias dainas su orkestrą. 
Orkestrą buvo pasamdyta len
kų, bet vardo pridengimui 
dar paimta trįs iš lietuvių be- 
no muzikantai, kurių tarpe ir 
beno dirigentas p. lt Bučis. 
Vyčių choro dainos išėjp ge
rai. Himną “Jau slavai su
kilo” dainavo benui prita
riant. Iš syk ėjo silpnai, bet 
ant galo pagerėjo.

Puikiai išėjo solo p. V. Bar
kauskienės ypač “Paskutinė 
vasaros rožė,” kurią dainavo 
benui /pritariant. Programo 
tarpais griežė C. L. T. benas, 
kurį veda p. K. Bučis. Savo 
užmokesnį to vakaro 35 dol. 
paaukavo nukentėjusiems nuo 
kares. Tai jau nepirma tokia 
stambi auka to beno.

Laikraščių reporterių ma
tėsi gyvos galybės. Einant 
svetainės šalytakiais matėsi 
daug su popiera ir paišiuku. 
Beabejo bus kiekvieno kitokia 
kritika. Buvo reporteriai ir 
vietinių angliškų laikraščių.

Ant galo reikia pažymėti a- 
pie netikoiį programo “redimą 
ir apie patį vedėją.

'A^gt/jau draugijų Sąry
šis nesurado tinkamesnio žrnn- 
gaue už p. Brazaitį, kurs tu
rėtų geresnę iškalbą ir varto
tų tyresnę lietuvių kalbą, su
vogdamas geriaus mintį persta
tant ką nors?

Toks netikęs programo ve
dimas, koks buvo šį vakarą 
kaip svečiams taip ir svetim
taučiams gali liudyti, jog Cle- 
velande lietuvių tarpe nesiran
da gabesnio žmogaus tam dar
but O gabių yra daug.

Tą dieną laike pamaldų šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
Tautos Fondui aukų surinkta 
virš $200. Vis-gi clevelandie- 
čiai atjaučia vargus badaūjan- 
čių\brolių Lietuvoje.

v Elena.

HUDSON, N. Y. 
Mažai teveikia.

Iš visų kampelių rašoma į 
laikraščius apie lietuvių vei
kimus, o iš mūsų kolonijos 
tai nieko nesigirdi Nors čia 
lietuvių yra nemažas būrelis, 
bet nedaug teveikia. O jei 
neveikia, tai ir rašyti nėra a- 
pie ką. Čionykščiai lietuviai 
žemai stovi tautiškame susi
pratime. Taip-gi mažai teži
no apie lietuvių visuomeninį 
veikimą, neatskiria gerų lai
kraščių nuo blogųjų, gerų 
veikėjų nuo pragaištingų, nie
kintojų mūsų tautos, tikėji
mo ir dvasiškijos.

Yra čia šv. Juozapo pašai
pi nė dr-ja, bet ji nieko nevei
kia, nei apie savo reikalus ne
sirūpina.

Kvietė netikusį kalbėtoją.
Toliau turiu pasakyti, kad 

yra Lietuvos Dukterų palaipi
nė dr-ja. Tai toji moterų dr- 
ja buvo parengus kbvo 4 d. 
.prakalbas. Parsikvietė kal
bėtoją iš So. Bostono Michel- 
soną. Pirmiausia jisai pasa
kojo, kad moterys yra visų 
pažemintos, pridurdamas, kad 
ir Bažnyčia per ilgus šimtme
čius nepripažino jai dūšios. 
Girdi tik 15-tame šimtmetyje 
buvęs Italijoj vyskupaų ir 
■kardinolų .suvažiavimas ir tris^J 
dienas svarstę ar moteris tu
ri dūšią. Tai nubalsavę, kad 
turi. Čia aiškus prirodymas, 
kaip tas socijalistų kalbėtojas 
biauriai nublevizgavo. Mes 
katalikai žinome, kad Bažny
čia visuomet pripažino, kad 
moteris turi dūšią, ir toliau 
žinome gerai, kad socijalis
tai, kokiu yra ir Michelsonas, 
ir dabar netik moterims, bet 
ir vyrams nepripažįsta dūšios. 
O tie, kurie laikraščius skai
tome, tai žinome, kad vieną 
sykį socijalistai nubalsavo, kad 
Dievo nėra. Be to socijalis
tai tiki, kad vyrai ir moterys 
kilo iš beždžionės. Tai ma
tome kokie jie yra žmonių nie
kintojai ir žemintojai. O to
kiu ir Michelsonas yra.

Baigdamas savo kalbą pa
sakė, kad moterei mokslas e- 
sąs reikalingas labiau, negu 
kunigui, nes girdi kunigas ir 
be mokslo galįs su gaspadine 
gyventu

Tokia begėdiška prakalba 
labai nepatiko Lietuvos Dukte
rų Dr-jos narėms, nes jos y- 
ra geros katalikės, o tik ma
ža dalelė, tarp kurių ir pirmi
ninkė yra subedievėję.

Antru atveju tasai bedievis 
kalbėjo iš Lietuvos istorijos ir 
čia labai paniekino dvasiškiją. 
Pasak Michelsoną, tai visos 
bėdos ir vargai kilo dėl kuni
gų. • Kunigai esą tamsūs, 
baigę vos 3 ar 4 klesas gimna
zijos. Bet mes žinome, kad 
pats kalbėtojas nei tiek nėra 
išėjęs.

Mes hudsoniečiai turime 
sujusti, apsižvalgyti ir pažin
ti savo veikėjus. Juk turime 
žinoti, kad tarpe veikėjų yra 
bedievių, kaip tasai Michel
sonas, ir mes katalikai nepri
valome tokių kviesti. Pasi- 
kvieskim katalikus kalbėtojus, 
tai tie mums gero ir naudingo 
papasakos. “Darbininke” ma
tome, kad So. Bostone yra 
smarkus kalbėtojas, katalikas, 
studentas Jonas . Ramanaus
kas ir daug kitų. Tai per 
“Darbininką” pasikrieskime 
tokių. Tai turėsime tikrą 
naudą.

WORCESTKR, MASS.
S&uni pramoga.

Sv. Kazimiero dieną kovo 4, 
buvo koncertas, surengtas T. 
Fondo skyriaus. Programą 
išpildė bažnytinis choras, p. J. 
Čižausko vedamas ir Lietuvių 

’ benas, p. Našukaičio vedamas.
Pirma dalis programo buvo 

taip išpildyta: T. Birthday O- 
vation March, Benas. 2. “Mes 
padainuosim, choras su orkes
trą. 3. Giesmė, solo baritonas, 
J. Našukaitis, akomp. vargo
nais J. Čižauskas. 4. “Sukti
nis,** choras. 5. Fralenty Over- 
ture, benas. 6. “Skubink prie 
kryžiaus,” p-lė E. Feleskiutė. 
7. ‘ ‘ Ciu - čiu - liu - liu, ’ ’ choras 
merginų. 8. “On Sundav 
Morn,”beno kvartetas. 9.“ Lo
pšinė,” M. Čižauskienė. 10.- 
“Kur giria žaliuoja,” choras 
11. Plantation Songs, benas. 
Gerb. kun. J. J. Jakaitis per
statė majorą Pehr G. Holmes 
kalbėti. Kalbėjo kaip linksma 
jam sykiu su lietuviais būti 
ant tokio koncerto, kuris atsi
būva paminėjimui Lietuvos 
karalaičio šv. Kazimiero. To
liau priminė, kad apvaikščio
jant lietuvišką šventę nepa- 
mirštumėm to krašto, kuriame 
taip gerai ir laisvai gyvename, 
kurs padeda šelpti mūsų gim
tinę..

Toliau kalbėjo gerb. kun. J. 
J. Jakaitis apie dienos apvaik
ščiojimą ir priminė vargus 
Lietuvos. ",

Antra dalis programo: 1. 
“Battle of the Nation,” benas. 
2.-Duetas p-nai J. ir M. Čižau- 
skai, labai gerai atliko, turėjo 
atkartoti, akomp. vargonais E. 
Wilson. 4. “Karvelėli,” vyrų 
choras. 5. “Ida and Dottie pol
ka,” duetas kornetu, pp. J. 
Našukaitis ir J._ Bliudžius. 6. 
“Žalioj lankoj,” solo p. P. 
Skrickis, taip dailiai dainavo, 
kad turėjo atkartoti. 7. “Už- 
migk, užmigk,’’ choras. 8. 
“Iškeliaunant atsiskyriau nuo 
tėyelių giminių,” Benas. 9. 
“Pro Peccatis,” solo p. J^ Ci- 
žauskas, akomp, varg. E. Wil- 
sotn. 10. ■“Linksma dainelė,”- 
choras. 12. “Lietuvos Him
nas,” choras, akomp. benas ir 
vargonai. Toks milžiniškas 
koncertas pripildė širdį neiš
pasakytais jausmais ir padarė 
neišdildomą įspūdį. Viskas la
bai gerai nusisekė, žmonės bu
vo visi užganėdinti. Aukų su
rinkta tarpe programo $433.96.

Ineigos už tikietus dar ne- 
surokuota. Spėjama kad iš 
viso aukos ir inžangos bus a- 
pie $1100.00.

T. Fondo Korespondentė.

CHICAGO, ILL.
(North Side)

Vasario 28 d.ibuvo pareng
tos prakalbos 16 kuopos Susi
vienijimo L. R. K. A-šv.Miko- 
lo Arkaniolo parapijinėj sve
tainėj. Kalbėtojai buvo p. P. 
Cibulskis ir p. A. Sutkus. Jie 
labai aiškiai prirodė naudingu
mą organizacijos S. L. R. K. 
A. ir skatino žmones, kad kož
nas spiestus prie tos organiza
cijos.

Vakarinių kursų mokinys.

GIRARDVILLE, PA.
Nesusipratimas gerai išsirišo.

Čia vietinis T. Fondo 3-čias 
skyrius su pagelba kun. J. .Va
laičio surengė vakarėlį, šv. Ka
zimiero dienoj 4 kovo naudai 
nukentėjusių dėl karės. Kele
tas laisvamanių, norėdami tam 
pakenkt, nusamdė salę tą dieną 
P. Račiūno kintamiems pa
veikslams. Juk ir p. Račiū
nas galėjo apie tai žinoti, kada 
pripuola Tautos Šventė ir dėl 
savo gero jis privalėjo susinešt 
su klebonu. Bet čia Tautos 
Fondo nariai ir-gi nesnaudė 
Pranešė apie tai miestd valdy
bai, tai ir uždraudė tą dieną 
paveikslus rodyt.

P-nas Račiūnas nedėlioj at
vyko į Girardrille, ir dažinojo 
kame dalykas ir tuojaus atsi
lankė pas Icunigą. P-nas Ra
čiūnas ’ ’ė “džentelmo- 
nu” ir nedėlidįj kovo 11 rodys 
paveikslus, ir

- skirs Tautos
Tą kuni

dalį uždarbio

ke vakaro. ?. Račiūnas šu sa- 
vo žmona atąilankė ant vakaro 
ir aukavo $1.50 dėl nukentė
jusių. • |

Programas buvo labai mar
gas. Pirmiausia vargoninin
kas B. Nekrašas su savo cho
ru sudainavo keletą dainelių.

Toliaus sekė eilės, deklama
cijos manalogai. Buvo sulošta 
“Už Tėvynę.”

Vakaras nusisekė labai ge
rai. Aukų tą dieną surinkt: 
Bažnyčioje per pamaldas $30.- 
05, vakaras davė $33.24. Viso 
$63.29. Tautos Fondo 3-io sky
riaus valdyba taria visiems 
aukotojams ačiū.

T. F. narys.

HARTFORD, CONN.
Šv. Elzbietos Dr-jos narės 

nepamirškit 11 d. kovo, nedė
lioj, bus mūsų Dr-jos pirmos 
šv. mišios. Eisim prie šv. 
komunijos in corpore.

Bertaininis susirinkimas į- 
vyks 11 d. ko v. tuojaus po 
mišparų. Neatsilankiusios be 
svarbios priežasties, bus bau
džiamos 25c. Tai-gi visos a- 
teikite ir naujų narių atsives
kite. Prigulėti gali nuo 16 iki 
45 metų amžiaus. $1.00 įstoji
mo. 25c mėnesinės. Susirgus 
gauna savaitėje $4.00 ir $100.- 
00 mirus.

Mėturiij gerbu- 
___ . mažai turi

ninga, vietomis bereikalingai 
išplėsta, ir absoliutiška. Ji
daugiau užimtų vietos, negu 
galėtų suteikti skaitytojams 
naudos. Todėl šio p. Karu
žos straipsnio nedėsime. \

Binghamton’o Lietuvių Die
nos Komitetui. Tamstų viešą 
žodį Centraliam Komitetui 
grąžiname nesunaudoję, nes 
girdėjome, jog Centralis Lietu
vių Dienos Komitetas žadąs 
netrukus pinigus išsiųsti. A- 
py skaitos-jau suvestos ir dali
nai pagarsintos.

tXTXXTr❖*:*X Minersville. *♦*
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Parduodu namus ir žemę, 
, turiu daug namų ant išran

da vo j imo.
Inšurinu namus, rakandus, 
gyvastį ir apdraudžiu nuo 
nelaimės. - -

Aprūpina mortgages (pasko
las) už prieinamą prekę.

Sujieškau gimines liukusius 
Lietuvoj arba pabėgusius į 
gilumą Rusijos;

Padarau dokumentus kokius 
kam reikalingus, atsakan
čiai ir pigiai.

Išimu čarterius draugys
tėms, kliubams arba koope
racijoms.

Perkalbu teismuose ir duodu 
patarimus dovanai.

Kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai pas

R. Vasiliauskas
138 D STREET, 

SOUTH BOSTON. MASS.
Telephone: So. Boston 1874-R.

Residencija:
11 Granada Avė., 

Roslindale, Mass.

Telephone Bellevue 1948-W.

BENTON, ILL.

Prakalbos.

Kovo 2 d. buvo mūsų kolo
nijoje prakalbos. Kalbėjo Dr. 
Bielskis. Gerb. kalbėtojas per
statė dabartinį mūsų Tėvynės 
ietuvos padėjimą ir priparodė 
Amerikos lietuvių priderystę 
link savo Tėvynės. Po pra
kalbų buvo renkamos aukos 
nukentėjusių nuo karės mūsų 
brolių ir sesučių šelpimui. Su
rinkta $23.34. Daug užsirašė 
mokėti kas mėnuo tūlą sumą 
iki karės galui. Pabaigoje, 
paraginus gerb. kalbėtojui ta
po suorganizuotas Tautos Fon
do skyrius. Valybon išrinkti 
šie asmens :pirmininku — Jur- 
-gįs-Kuaskis, vice-pirm. — Joi ■ 
nas Jonaitis,-iždininku — An
tanas Bernotavičius, kasos glo
bėjų —-'Andrius Adomavičius, 
raštininku — Juozas 'Blažys.

Kaip matome tai į valdybą 
pateko visi smarkūs, darbštūs, 
vyrai, tai reikia tikėties, kad 
jiems pasidarbavus neliks nei j 
vieno lietuvio kuris neprigulė- j 
tų prie T. Fondo skyr., o Tau- j 
tos Fondo skyr. išaugs iki de- ] 
besiu! j

Benton’o Lietuvys. ;

CHICAGO, IL?

L. Vyčių Chicagos apskričio 
metiniam susirinkime buvo į- 
nešta ir nutarta kad Chicagos 
Vyčių" kuopų dramatiški sky
riai veiktų išvien vaidinime 
teatrų, t. y. kad kiekviena 
kuopa išsimokintų po vieną 
arba du veikalus ir vaidintų 
vieni kitiems apsimainant. 
Tuomet bus lengviau artis
tams ir atsakančiau sulos, nes 
vienų veikalą teks sulošti po 
kelis sykius. Tą. tvarkyti iš
rinkta atsižymėjęs gabus ar
tistas p. J. Balsas IV kp. Vy
tis ir režisierius. Tai-gi jau 
ir pradėta taip tvarkyties. 
Praeitą Užgavėnių vakarą mū
sų kuopa pasikvietė, 14-tos kp. 
artistus iš Cicero, Dl. Vadi
no vieno veiksmo komediją, 
“Vienas iš mūsų tur apsives
ti.” Atvaidintas labai gerai.

Dabar mūsų kuopos drama
tiškas skyrius vadovaujant p. 
J. Balsiui lavinasi atvaidinti 
dramą “Mirga,” bus atvaidin
ta prieš Velykas. Šiuomi per
spėtam kitas kuopas, kad to 
paties veikalo nesimokintų.

Turiu dar pažymėti, mūsų 
kuopos labai gražiai praleido 
Tautinę Dieną t. y. mūsų už
tarėjo šv. Kazimiero dienų.

A. Benevičius.
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Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

tų, malė vos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengė jų, gas’o pri taisytojų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pri- 
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

J.J. McGowan Co.
Sankrovos:

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. Jasinskaitei. Eilių nega

lime sunaudoti Silpnos. Pa
tariame nebandyti eiliuoti dau
giau. Iš to nieko neišeis.

A. Zubkui. — Eilių sunau
doti negalime.

- - . .» 2
Lietuvos Atstatymo Bendro-
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RealEstateR

Nusipirk mosties

Ne būkit apgauti, pirkdami pigių

197 Broadway, S. Boston, Mass.
Telefonais. Bostonai 194-w 

Daktarai dieną ir naktj.

Akių Specijalistas 
Prirenka akinius

Lietuviska-Polska 
LIGONINE.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

HENRY J. B0WEN

Alena Subačienė,
27 Hurlburt St.,

New Britain, Con. 
(210-212)

Paieškau savo draugės Mari
jonos Raziutės po vyru Pilipai- 
tienė iš Cickių kaimo, Alvito pa
rapijos, Suvalkų gub. 5 metai 
kaip Amerikoje. Meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu:

Paieškau pažįstamų Barboros 
Petrošaitės, girdėjau būk gyvena 
Chieagoje ir yra ištekėjusi už vy
ro Balsio; taip-gi paieškau Juo
zapo ir Domininko Seivių. Jie 
visi paeina iš Kauno gub., Telšiij 
pav., Varnių p., Serpueių kaimo. 
Jie patys ar kas kitas apie juos 
žinantis malonėkit atsiliepti šiuo 
antrašu:

Domicėlė Jankauskaitė,
877 Cambridge Str.,

E. Cambridge, Mass.
(211)

STEVEN RAINARD
Aš pats prisidėjau prie 

nos užtikrinančios James Elli» 
Rakandų kompanijos, kur 
galėsiu jums prielankiai pa
tarnauti išrūdydamas mūši? 
didžiausią krautuvę ant ketu
rių didelių lubų pripildytu 
gražiausiais šių dienų rakan
dais.

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

Ateikite ir daleiskite mums 
išrodyti jums kainas.

James Ellis Coi

Jeigu norite pirkti gerą namą 
So. Boston’e ar Dorcester’yj, a- 
teikite pas mane.

JONAS B. MIKALAUSKAS
Real Estate Broker 

Notarijušas Taikos Sūdžia
362 Broadway, So. Boston, Mass.

SO BOSTONO LIETUVIŲ 
DOMAI.

“Darbininko” Redakcijoje 
galima gauti “Išeivių Drau
go” nusipirkti atskirais nume
riais. Laikraštis labai gyva? 
ir indomus ir plačiai nušvie
čia Anglijos lietuvių reikalus, 
šiomis dienomis gavome “Iš
eivių Draugo” naujų numerių 
net kelis pundelius. Ateikite 
visi nusipirkti Atskiro nume
rio kaina 4c.

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
štampo ms.

J. RIMKUS
P. O. Bos 36, Holbrook, Mass 

(204-207)

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 
valandos:

NooS iki S popiet. Nno 7 iki 8 vakar* 
W» BBOAPNAY Car.G ST. 80. BOSTON, 

TaiKB 8. B.

RETK ALINGA tuojaus moterų 
ir merginų dėl paprasto darbo. 
Darbas ant visados. Užmokestis 
gera. 50 vai. į savaitę.

Walworth Mfg. Co,* 
First & O Sts. So. Boston, Mass.

(213) .

GERA PAMOKA KITIEMS.
Matuzo saliūne vienas žydu

kas pradėjo girties, kad jis 
galįs gero darbo suteikti. Jo
nas Šei-kis pasiakvatijo ge
ro darbo gauti ir pradėjo su 
žyduku lygties. Žydukas pa
sakė, kad viskas bus gerai, jei 
už Šei-kį kas pasirančys. Ta
sai sutiko banko knygutę už
statyti, bet pasirodžius, kad 
knygelė ant pačios vardo už
rašyta, nuėjo jiedu į Šedui- 
kio stubą, o iš ten jau visi trys, 
pasigavę prie kokio ten saliū- 
no automobilių nudundėjo į 
banką. Ant Šei-kių laimės, o 
žyduko nelaimės banko durys 
jau buvo uždarytos. Žydukas 
pasižadėjo ant rytojaus vėl at
silankyti, bet Šei-kiai jo ne
sulaukė. ’ Turbūt pabūgo, kad 
jo siūlomas darbas gali jį nu
vesti į šaltąją ir atsižadėjo 
Šei-kių banko knygutės. Pa
tartina visiems lietuviams su 
tokiais svieto perėjūnais nieko 
bendro neturėti ir neieškoti 
darbo pas kokius ten žydukus, 
kurie lengvai gali apgauti.

Patyrusi.

KAIP DALYKAI ATRODO.
Iš netyčių pateko man į 

rankas “Kovos” 8 num., kuri 
bežiūrint, atradau pabriežta 
p. N. J. Vabalninko apie cicili- 
kiškas prakalbas; p. Vabal
ninkas skaudžiai nusiskun
džia ant visuomenės, kad ma
žai žmonių renkasi pasiklausy
ti prakalbų. Vyrai tai dar 
šiaip bei taip, bet moterys 
tai visai nenori ant susirinki
mų lankyties. . Man labai in- 
domu pasidarė, kad toks švie
sus p. Vabalninkas neišmano 
to dalyko, kodėl moterys ne
nori lankytis ant tokių saisi- 
rinkimų. Tą gali suprasti ir 
prastas žmogus, kad jau mo
terims nusibodo cicilikų sriu
bą srėbti, jau joms nubodo ci
cilikų plepalų klausyti, nubo
do cicilikų plepalų klausyti, 
taip-pat ir žemiško rojaus 
laukti, kuris yra visiems ma
lonus, bet niekas sulaukti ne
gali. Paimk p. Vabalninke, 
šitokį pavyzdį. Jei kada į- 
vyksta kieno susirinkimas ba
žnyčių svetainėse, žiūrėk, kas 
ten dirba, o-gi daugiausia 
moterys ir merginos. Kaip 
skruzdės bėgioja, tai su kny
gomis, tai su laikraščiais, net 
malonu ir žiūrėti. Kodėl taip? 
Aiškus dalykas. Visi ten in- 
gauna tyro, sveiko mokslo ir 
dar linksmai laiką praleidžia. 
Netaip kaip cicilikai. Kada 
žmonės užlaiko pasninkus, su
silaiko nuo visokių linksmy
bių, tai cicilikai rengia šokių 
vakarus, nes pas cicilikus tik 
tada ir linksma, kada katali
kai gavėja. Iš to pasirodo, 
kad cicilikai linksmo laiko tu
ri 10 savaičių į metus, o visą 
kitą laiką praleidžia nuobo
džiai. Todėl ir žemiško ro
jaus negali sutverti. Galop 
p. Vabalninkas neužmiršta ir 
Bostono eukernės darbinin
kams suteikti garbės.
"Fnlls Vabalninkas sako, kad 

Bostono ci&ernės darbininkai 
yra tamsiausi žmon«?t Turbūt 
dėlto vadina tamsūnais, kad 
žydpalaikio neklauso. Paskly
do gandas, kad eukernės dar
bininkų bus prakalbos. Rei
kia visiems eiti klausyti. Nuė
jau ir aš žingeidaudamas ką 
ten naujo pasakys, o gal sa
kau ir indomaus ką teks už- 
girsi. Nueinu į svetainę, žiū
riu stovi žydukas ant estrados 
su apdribusiomis kelinėmis ir 
rėkia: Štraik, štraik! O kaip 
paskiaus patėmijau tai ir pats 
nieko nežino apie streiką.

Taip-gi pagal p. Vabalnin
ko mokslo, tai jau šiandien 
ne vienam už grotelių reikėtų 
tupėti, o kitiems ir ligonbutyj 
gulėti. Tam žydeliui nepa
vyko uždegti aidoblistų švie
są, Bostono Cukernės darbi
ninkams, tai p. Vabalninkui ir 
nepatiko.

Bostono cukernės darbinin
kams reikia atsakančio vado
vo, reik čysto vaško šviesos, 
kad butų viskas rimta. Ant 
tokios šviesos ir žmonės galė
tų remties, net ir pats p. Va
balninkas su gerais vadais 
sparčiai žengtų pirmyn.

Bostono cukernės darbinin
kai- dirba 9 vai. Iš to laiko 
gauna 20 minutų apsivalymui; 
mokesnis 25c. į valandą, tai-gi 
prastas darbininkas gauna į 
savaitę $13.25 ir $14.50, o ki
ti ir daugiau. O kilus streikui 
ir to nebūtų. Pimiaus negu 
ką daryti, reikia visuomet 
gerai susiorganizuoti, o ne 
galvatrūkčiais streikus šaukti. 
Nors sykį mes lietuviai darbi
ninkai rimtai pradėkime daly
kus svarstyti.

Paieškau Prano Šlajaus Kau
no gub., Raseinų pav., Švėkšnos 
valsčiaus, Penpiškių kaimo. Ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:

Povilas Šlajus,
625 Potter St., Chester, Pa. 

(206-208)
North America.

Aš Alena Borisiutė, po vyru 
Subačienė paieškau savo sesers 
Jievos Borisiutės po vyru Kava
liauskienės. Girdėjau gyvena Ma- 
hanoy City, Pa. Paeina iš Suval
kų gub., Andriejavo gminos, Pun
sko parapijos, Romėnų kaimo. 
Turiu labai svarbų reikalą prie 
jos. Meldžiu žinančių pranešti 
ar jos pačios atsiliepti šiuo antra
šu :

DR. F. MATULAITIS
Oflaojdyoo. OvAo viaokia. Bpaa
l-» f. M. 7-» pjt. MakMa Akiataa.

419 Beytetoa St, Bertom, Man.

Tr.FJANKA
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TREJOS DEVYNER1OS

pirkėjams.


