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Strazdo parapija.
Trįs savaitės rodos jau su

ėjo, kaip iš kažkokių plynių 
atsibaladojęs laikinai sustojo 
kažkoks “kunigas” Strazdas. 
Pasidirbęs kokias ten kunigiš
kas popieras sumanė sutverti 
“naujų Clevelande parapijų” 
Neteko matyti, bet sako, kad 
jaunas sportas. Tingėdamas 
dirbti, būdamas kaip tilvikas, 
o norėdamas gražiai gyventi 
bando mulkinti žmones ir rink
ti pinigus. Laiko prakalbas 
ir pasirandavęs kokią ten “ba
žnyčių” laiko lietuviams pa
maldas. Lietuvių-mulkių. sau- 
jalė -atsirado. Katalikai turi
apsižiūrėti patys ir nesuprat- 
lyvesnius perspėti. ‘ ‘ Dirva ’ ’ 
laižosi prie to bambizėlio. 

Krizlauskietis.

CLEVELAND, OHIO.

Neprigulmingo choro šer
menys.

Clevelando laisvamaniai su 
socijalistais dabar atlaikė šer
menis — palaidojo svajones ir 
viltį sutverti tautiškų nepri
gulmingų chorų. Nesenai “Dar
bininke” buvau rašęs, kaip 
jie dėjo visas pastangas nore- ' 
darni suardyti gyvuojančius 
chorus, pagauti savo tarpan 
gabiausį jaunimų ir pasigirti, 
kad tai jų ir kad tai jie tų vis
kų sudarė. Bet svajonės ir li
ko svajonėmis. “Dirvos” 49 
num. vietinėse žiniose gana 
“želatinai” pranešama, kad 
prie nieko neprieita. Buvo 
šaukta net keli “visuotini,” 
kaip laisvamaniai vadina, su
sirinkimai. Paskutinis toks 
* ‘visuotinas” susirinkimas bu
vo šaukiamas net plakatais, 
bet kaip sakoma iš didelio de
besio, mažas lietus. Taip bu- 
vp ir čia. Į susirinkimų at
vyko vos tik 25 ypatos. Be- 
ja, dar norisi parašyti apie į- 
vykusias “fones.” Buvo taip. 
Sušaukimui paskutinio “visuo
tino” susirinkimo tapo išrink
tas komitetas, į kurį įėjo p. J. 
Gedminas, “Dirvos” redakto
rius. jo pagelb. Karpavičiukas 
ir Ruseckas. Pirmiem dviem 
nesenai apsigyvenusiems Cle- 
velande. miestas nėra žino
mas, todėl suieškoti svetainę 
įgaliojo vienų M. Ruseckų, Tas 
šitaip padarė. Paėmęs kur 
tai prie Pavne avė privatinio 
namo numerį, nieko apie tai 
savininkui nepranešdamas pa
vadino tuos namus “Payne 
hall” ir paskui pranešė po
nams redaktoriams, kurie tuo
jau iššovė plakatus. Paskirta
me vakare, t.y. gruodžio 3 d., 
“visuotini” veikėjai suėję pa
matė, kad tai nėra svetainė, 
bet privatiškas namas. Lai
mė, kad mandagus buvo gas- 
padorius, kurs pasigailėjęs 
organizatorių, pavedė vienų 
iš kambarių dėl susirinkimo. 
Tenai atšalę nuo tvėrimo cho
ro, nutarė padaryti rinkliavų 
padengimui padarytų lėšų, už 
svetainės samdymų ir atspau- 
zdinimų plakatų, 5 dol. 25c. 
Surinkta tik 4 dol. 96c. Kas 
dadėjo 29c. užlopymui skylės,, 
nežinau.

Po to nepasisekimo “redak
toriai įširdę visų “Dirvos” 49 
numerį pavedė “dailei” ir jos 
aiškinimui. Redakcijiniame 
straipsnyje iš pykčio tarp kit
ko akėja C. L. Teatr. Choro dr- 
tės konstitucijų vadindami tų 
chorų ne dailės draugyste dėl
to, kad konstitucijoje yra įdė
tas paragrafas, kad naris tu- 
ri būti doras ir atlikti velyki- 
nę išpažintį. Mat sulyg to 
paragrafo nei vienas laisvama
nis negali užsilaikyti tame 
chore. Pirmiau laisvamaniai 
tų chorų neva savinosi ir savo 
organuose pagirdavo, bet kuo
met už nepildymų konstituci
jos tapo iššluoti visi laisvama
niai, choras “pagedo” ir nu
ėjo velniop kaip jie sako. Kų 
pasakys ant to C. L. T. Ch. 
draugystė, nežinia, bet nėra 
abejonės, kad Teatrališko Cho
ro nariai, jei patėmys tų “kri
tikų” pasijuoks, 
pasibiaurės.

“Dirva” laižosi
J. Gedminas, 

naujas “Dirvos” redaktorius, 
pirmame numeryj parašė, kad 
vyčiams neduos pirmenybės. 
Vyčiams, žinoma, tas nepa
kenkė, bet kaipo daug vei
kiantis ir žadųs veikti jauni
mas, ypač Clevelando kuopa, 
pasibiaurėjo tokia drųsa redak
toriaus. Kaip girdėjau žada 

_ išnešti viešų prieš “Dirvų” 
protestų. Dabar nežinia ar 

redaktorius gavęs pabarti, 
a r tai supratęs savo klaidų jau 
laižosi prie vyčių: gyria jų 
"tikimų, patalpino paveikslų 
■a B. Skripkanskiutės, tik 
po paveiksbrt ocito nepažymėjo, 
kad — ė P ar; m si m 
rėš-- --pH-F kas

kiti gal ir

prie vyčių, 
laisvamanis,
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davimais ir apsirėdymu atrodė 
tikra čigonė. A Vaitonis ir 
J. Šūkis—ūkininkų rolėje, pui
kiai atlošė, atrodė tikri Lie
tuvos seneliai - ūkininkai, kal
ba ir nudavimai labai buvo na- 
turališki. Didžiausiai pagrų- 
žino šį lošimų, tai piovėjai ir

WATERBURY, CONN.
LDS. 5 kp. laikė savo mėne

sinį ir metilų susirinkimų.
< Po apsvarstymų svarbiųjų 

reikalų, sekė valdybos rinki
mas. Pirmininką liko senasis 
Stasys Danaitis, atsisakė fi
nansų rašt. A. Orantas, iš
rinktas Jonas Tautila Ižd. 
liko senasis Ant. Vitas. Du 
kasos globėjai liko senieji — 
B. Digris ir Vincas Urbonas. 
Toliau sekė aukų rinkimas į 
Kalėdinį laisvės Fondų, 
kavo šios ypatos:

Jonas Tautila-------------$5.00
Stasys Danaitis_.<_--------2.00
Baltrus Digris -------------1.00
Smulkių aukų-------------4.00
Iš iždo______________ 9.00

Iš viso__________ $21.00
B. K. D.

Au-

WATERBURY, CONN.
Liet. Vyčių 7 kp. laikė savo 

metinį susirinkimų šv. Juoza
po parap. naujoje mokyklos 
svetainėje. Pirmininkui susi
rinkimų atidarius ir apsvars
čius vietinius reikalus, pradė
ta rūpinties kaslink Apskričio 
L. Vyčių suvažiavimo. Išrin
kta delegatai taipgi ir komisi
ja tų viskų sutvarkyti.~

Toliau sekė valdybos rinki
mas. Atsisakius pirm. p. St. 
Danaičiui, tapo išrinkta pirm, 
p-lė Ona Stalionaitė, finansų 
rašt. liko senasis Juozas Stik
lius. Ižd. likos šen. Benedik
tas Gauronskas ir du kasos glo
bėjai: p-lė Ona Milučiutė ir p. 
Vincas Urbonas.

Po tam sekė aukų rinkimas 
į Kalėdinį Fondų. Aukavo šios 
ypatos: Po $5.00 kun. J. J. Va- 
lantiejus, St. Danaitis, B. 
Digris, A. E. Petrauskaitė; po 
$1.00 J. Bružas, J. Zujus, A. 
Mažeika iš iždo aukavo $10.00.

Smulkių aukų $4.47c.
Viso $37.47.
Kad nelygintų vėl Waterbu- 

ry’io aukų, tai po susirinkimo 
patys dabaigė lygint šios ypa
tos: B. Gauronskas 50; J. V. 
Kovas 28c.

Po 25c. Kun. J. J. Valantie- 
jus, O. Černiauskaitė, A- Liut- 
kevičiutė, P. Kevėnas, D. Vy- 
čas, V. Urbonas, J. Zujus. Ir 
padarė iš viso $40.00.

B. K. D.

WATERBURY, CONN.
Gruodžio 9 d. buvo sureng

tos prakalbos K. Spaudos Sa
vaitės komisijos Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos naujoje mo
kyklos svetainėj. Kalbėtojas 
buvo kviestas p. Jonas J. Ra
manauskas. Bet jis negalėjo 
pribūti. Tai kalbėjo kun. P. 
Saurusaitis, kun. J. Valantie- 
jus ir jaunas kun. J. Jankaus
kas.

Po kunigų prakalbų trum-
pai kalbėjo p. S. M. Danaitis Į 
kaipo pirmininkas K Spaudos 
Savaitės Komisijos. Jisai ai
škino apie komisijos veikimų ir 
pasekmes spaudos platinimo, 
pranešė, kad spaudos savaitės 
darbas dar neužtibaigė iki šiol 
ir vis dar eina pasekmingai.

LDS nar

ROCHESTER, N. Y.
L. Vyčių vakaras.

Lapkričio 22 d. vietinė Vy
čių 93 kuopa surengė vakarų 
su gražiu programų. Pirmu
čiausia vaidino komedijų: 
“Gudrus kvailys.” 'Iš vei
kiančiųjų ypatų ypač pasižy- grėbėjos su tikrais lietuviškais 
mėjo J. Janinas — Jurgio kvai- dalgiais ir grėbliais; taipgi pa
lto rolėje. Jis jau iš prigimi
mo yra juokdarys ir pertai pui
kiai atliko savo rolę. Taip-gi 
p-lė K. Jankevičiūtė — Magdės 
rolėje; Jos balsas labai aiškus, 
lošė gana gyvai ir labai gražiai 
nudavė. Gana gerai atliko 
savo užduotį J. Bardzilaskas— 
Ickaus rolėje ir p-lė O. Jonikiu- 
tė — Sorės rolėje, kalba ir nu- 
davimais buvo tikri žydai.Silp- 
niau lošė K. Gaubis — Petro 
rolėje; nors jijė puikiai atro- 
kančio nudavimo, ir p-lė M. 
Teleksiutė — Rožės senmergės 
rolėje; nors jjė puikiai atro
dė, tai tikra senmergė, bet 
nudavimas buvo labai silpnas, 
vietomis net priešingas veiki
mui. Apskritai, pasisekė pu
sėtinai gerai, nes pats veika
las yra didžiai juokingas, per
tai ir publika buvo užganėdin
ta. —

Po teatrui kalbėjo vietos 
klebonas, kun. Kasakaitis apie 
Vyčių organizacija, jos veiki
mų ir naudingumų. Gražiai 
nupiešė, kaip socijalistai ir 
laisvamaniai, vieni prisidengę 
skraiste pažangumo ir darbi
ninkų užtarėjų, kiti — skrais
te tėvynės meilės mulkina jau
nimų, išplėšę jam tikėjimų ir 
dorų, padaro jį niekam nenau
dingu. Užbaigdamas kalbų 
skatino jaunimų spiesties į tų 
prakilnių ir gražių L. Vyčių 
organizacijų ir būti naudingais 
tėvynei ir bažnyčiai.

Programų užbaigė dainos, 
kuriąs sudainavo Vyčių duetas 

į ir kvartetas. Potam sekė pa
silinksminimas ir šokiai.

Veikia energingai.
Reikia pažymėti, jog šioji 

Vyčių kuopa, nors nesenai su
sitvėrė, bet jau turi 60 narių 
ir smarkiai veikia. Štai, į mė
nesį laiko surinko arti 200 dol. 
pinigais, ištaisė pobažnytinę 
svetainę, nusipirko pianų, su
rengė porų vakarų, žodžiu sa
kant, veikia energingai. Jei 
gyvuos _ir darbuosis taip to
liaus, visi džiaugsis vaisiais 
jų gražių nuveiktų darbų. Iš
tikrųjų, kiekvienas vietos jau
nas ar jaunoji, kuriuose dar 
neužgeso prakilnumo jausmai, 
tūry priklausyti prie šios pra
kilnios jaunųjų kuopelės. Lai 
gyvuoja vietos Vyčiai, lai ne
gęsta jų karšta energija.* 

Teatras.
Lapkričio 25 d. Šv. Jurgio 

dr-ja vaidino teatrą. Pasta
tė scenoje du veikalu: “Deg
tinė” ir “Katriutės Gintarai.” 
Pirmojo veikalo lošime pasižy
mėjo: A. Žurauskas—Kandoro 
ūkininko rolėje ir A Butrima- 
vičius — Stasio rolėje; jų a- 
biejų aiški iškalba ir gražūs 
nudavimai. Silpniau lošė p-lė 
L. Jančaičiutė — Salomėjos ro
lėje; jos balsas ir nudavimas 
graudus buvo neatsakantis; 
taip-gi V. Butrimavičius—Šal- 
tyšiaus rolėje; jis pertyliai 
kalbėjo, sunku buvo išgirsti, 
o pertankus ir vietomis visiškai 
neatsakantis rankų moeikavi- 
mas darė nemalonų įspūdį. 
Užvis labiausia patiko visiems 
lošimas triveiksmio vaizdelio 
su dainomis ir šokiais: “Kat
riutės Gintarai.” Ištikrųjų la
bai yra gražus veikalas. Šia
me lošime ypač pasižymėjo V. 
Pikunas — Jono rolėje; reikia 
pripažinti, jog jis kaskart da
rosi geresnis lošėjas, dar jau
nas vaikinas, bet jau pusėti
nai tame dalyke išsilavinęs, 
nors yra čia gimęs, gerai var
toja lietuvių kalbų, lošia la
bai gyvai su atsakančiais nu- 

Gražiai lošė p-lės: 
Į O. Skiečiukė — Katriutės naš
laitės rolėje; A Siurbiutė — 
Genetienės rolėje, nors -"gali
ma buvo patėminti, kad šios j 
lošikės nėra dar labai pratę 

1 prie scenos ir kalbėjo nedrų- 
siai. Taipgi puikiai ati ko 

i savo užduotį p-lė J. Gudeliutė
— ' Z:-'-’-' '■ 'T.. -■>

broliai ir pamergės su daino
mis ir tautiškais šokiais. En
tuziazmui nebuvo galo, kuomet 
poros jaunųjų tautiškai pasi
rėdžiusios pradėjo šokti lietu
viškus šokius griežiant puikiai 
žydiškai aptaisytiems lietuviš
kiems muzikantams. Publika 
netik rankomis plojo, bet ir 
kojomis trypė norėdama, kad 
tas tęstųsi dar kokių valandų 
ilgiau. Čia garbė priklauso 
rengėjams už gražų visako pri- 
taisymų Publikos buvo pri- 
sigrūdus pilnutėlė svetainė, 
daugelis turėjo grįžti namo ne
gavę vietų, pertai ir pelno li
kosi dr-jai gerokai, kurio tre
čdalį paskyrė nukentėjusiems 
nuo karės.

Garbė šv. Jurgio dr-jai už 
pastatymų gražių veikalų, y- 
pae lošikams už gerų atlikimų 
savo rolių.

CLEVELAND, OHIO.
T Čia pasirodė koks tai Straz

das, kurs save vadina kunigu. 
Nori tverti neprigulmingų par 
rapijų Mes katalikai priva
lesne apsisaugoti ir nesiduoti 
sukvailinti visokiems pašlemė
kams. Minėtas Strazdas yra 
laisvamaniškos “Dirvos” re
miamas. Mat tikisi jame tu
rėti talkininkų ardyme katali
kų vienybės.

laušimu^
IVampeli s.

Matęs.

WORCESTER, MASS.
Labiausia pasidarbavome.

Dabar, praėjus Katalikų 
Spaudos Savaitei, pravartu 
bus pažvelgti atgal ir pamaty
ti savo darbus.

Iš pat pradžios turiu pasa
kyti, jog darbštūs šio miesto 
lietuviai niekuomet, nei dėl 
nieko kito taip nėra darbavę
sis, kaip kad darbavosi šie
met dėl spaudos platinimo. Ma
lonu yra atiduoti pagarbų ir 
padėkų draugijoms, kuopoms 
ir visoms ypatoms, kurios dėl 
to švento darbo aukavosi.

Buvo surengti vakarai su 
dideliais programais. Pirmas 
vakaras buvo lapkričio 4 d. 
Išpildė L. Vyčių kuopa. Kal
bėjo gerb. klebonas kun. J. J. 
Jakaitis, p. Pr. Zataveckas, 
K. S. Komisijos pirm., daina
vo Vyčių choras, p-lės O. Va
siliauskaitės vedamas, kalbė
jo gerb. kun. Čaplikas ir buvo 
daugiau visokių dailių pamar
ginimų. Galop kalbėjo p. J. 
J. Ramanauskas. Viskas išė
jo puikiai.

Antro vakaro programų, 
lapkričio 8 d. išpildė blaivinin
kai. Tas programas susidėjo 
iš gražiausių deklemacijų, dai
nų, vaidinimų, piano skam
binimų. Be to buvo Lawren 
c’o vargonininkas p. Grigorai
tis. Galop kalbėjo p. A. Knei 
žis.

Trečias vakaras buvo lap
kričio 11 d. Programų išpil
dė Moterų Sųjungos 11 kuopa. 
Šis programas ir-gi buvo įvai
rus ir gerai išpildytas. Pra
kalbų pasakė vietinės kuopos 
narė ponia A Zubavičienė.

Knygų tapo parduota už a- 
pie $200.00. Nuo įžangos li
ko apie $70. Grynasis pelnas 
tapo šitaip padalytas: Karės 
nukentėjusiems ir sušelpimui 
“Vyčio,” “Tautos Ryto,” 
“Moterų Dirvos” ir “Moks
leivio.” Tas kaikuriems ne
patiko. Bet greičiau šventu 
paliksi, negu visiems įtiksi,, 
sako priežodis.

Pr. Zataveckas,
K. S. S. pirm.

KLAUSIMAS — Kur gali
ma gauti Suv. Valstijų konsti
tucijų? Noriu su ja susipažin
ti. Nepilietis.

PAAIŠKINIMAS. — Jei 
moki angliškai, tai gali jų ras
ti “The World Almanac’e” 
šių arba pereitų metų. Kainuo
ja 25c. Galima rasti bile ko
kiame viešame knygyne, o pir
kti galima bile kokioj didesnėj 
knygų krautuvėj. Lietuviškas 
vertimas yra “Istorijoje Su
vienytų Valstijų.” Reikia pa
sakyti, jog vertimas labai 
prastas. Konstitucija skaityti 
ir suprasti angliškoj kalboj 
nėra lengva — kalba augšta ir 
techniška.

WILKES-BARRE, PA.
Vyčių salės inkurtuves.
Lapkričio 25 d. buvo Vyčių 

15 kuopos salės inkurtuves. 
Buvo prie tos progos sutaisy
tas didelis programas. Tapo 
atvaidinta trys veikalai: “Dai
na be galo,” “Kaip Šleivys 
žydų prigavo” ir “Gudrus 

j Kvailys.” Rrogramo vedėju 
buvo gerb. klebonas kun. J. 
šupšinskas. Programas nusi
sekė labai gerai. Buvo gera 
orkestrą. Žmonių buvo į pen- 

I kis šimtus. Pelnas skiriamas 
buvo salės reikalams.

Salė labai daili, turi gra
žių estradų ir bus galima vai
dinti didėlius lošimus. Prie 
salės įrengimo daugiausia dar
bavosi p. J. Lietovninkas.

A. V

A S. K.

Vienuolės
Vertė KUN. A. T.

fiv. KAUMinO VOCNUOLUOS LIETUVAITĖMS SESERIMS ŠĮ MAŽą. VEBTIMtų AUKOJJ 
VIlTtjAS.

KLAUSIMAS — 1) Jei tė
vas nėra Suv. Valstijų pilietis, 
tai jo sūnus čia gimęs ar bus 
piliečiu. 2) Ar valia pasirė
džius Dėdės Šamo uniforma 
dalyvauti maskaradose. 3) Kur 
dingo Velnių Kupčius ♦ Moc
kus. - Jurgiukas.

PAAIŠKINIMAS— 1) Kiek
vienas čia gimęs asmuo turi 

! pilnas pilietiškas teises ir gali 
būti išrinktu prezidentu šios 
šalies, nežiūrint iš kur kilę jo 
tėvai, kokios tautos bei tiky
bos. 2) Rėdytis Dėdės Šamo u- 
niforma ir dalyvauti maskara
dose valia. Bėdos gali ■ būti 
tik tų sujungiant su kokiuo 
nepadorumu, paveizdan gir
tuokliavimu arba kita biaury- 
be. 3) Kur Mockus nežinome 
ir nerūpi, kur jis yra. Gal nu
kako į pragarų Liucipieriui 
atskaitų išduoti.

KLAUSIMAS — Neatsime
nu kur ir kada girdėjau, kad 
esanti knygelė, kur aiškinama 
ar sunku gyventi pagal Dievo 
įsakymus. Jei tokios knygos 
nėra meldžiu paaiškinti, kaip 
tas klausimas išeina.

Dievų mylįs.
PAAIŠKINIMAS — Apie tų 

indomu klausimų dailiai ir 
aiškiai išpasakota knygelėje 
“Svarbūs Klausimai.” Joj yra 
straipsnis “Ar apsunkina žmo
gų Dievo įsakymai ?’*~Tų kny
gelę turėtų įsigyti visi Dievų ir 
tiesų mylintieji žmonės. Kai
nuoja tik 10c. Čia nuo savęs 
pridėsime, jog daugelis klai
dingai yra įsitikinę būk sunku 
esu dorai gyventi. Tiems sun
ku dorai, pagal Dievo įsaky
mus gyventi, kurie nėra doro
je taip sakant užsigrūdinę. 
Taip kaip tam, kurs savo kū
nų išlavina, užgrudina sustip
rina visokios nepagados, šal
čiai, oro atmainos nei kiek ne
pakenkia, o dar gi labaiau už
grudina, tai taip yra ir su do
ru žmogumi, kurs dorybėje iš 
mažatvės užsigrudys. Jį neį
veiks jokios pagundos, niekas 
jo neišves iš doro kelio. To
kis yra nuo pagundų apšar
vuotas. Paklausk bile kokio 
blaivininko arba nerūkančio 
žmogaus. Ar jis eidamas pro 
karčemų jaučia pagundų užei
ti išsigerti ir užrūkyti. Visai 
ne. Tikras blaivininkas su pa- 
sibiaurėjimu eina pro karče
mų ir ištolo priklijasi tabako 
dūmais. Gi gerentiejči ir rū
kantieji mano, kad mus blai
vininkus labai varžo blaivybė, 
būk mes tuomi atsižadame 
nuo daug linksmų valandų. 
Aiškus apsirikimas. Panašiai 

■ yra ir su kitomis dorybėmis. 
Dar paimkim tinginį. Jam ro
dos. jog darbas tai tikras pra
keikimas. O atimk darbų nuo 
darbštaus darbininko, leisk 

[jam pabedarbiauti, tai. jis be 
s. sunkinsią ir

> proto kranstytis.
I galo nuobodžia

(Tąsa)

Kaip Veronika nušluostė kryžių nešančio Išganytojaus 
veidų, taip ir jos ramina ypatų mirties agonijoje; kaip dievo
tos moterys — Marija Magdalena ir Kleope, ir jos prirengia 
numirusiam laidotuves. Be to viso jų didis ir niekad nesi
baigiantis besirūpinimas vaikučiais: “Leiskite mažutėliams a- 
teiti pas mane,” nebuvo veltui pasakyta. Su jų prieglaudo
mis, auklėtinėmis, parapijų ir augštesnėmis mokyklomis, aka
demijomis; su jų įstaigomis dėl aklų,’nebylių, pataisų, raišų, 
silpnapročių ir su jų misijų mokyklomis dėl negrų, indijonų ir 
eskimosų vaikų, ir sunku surasti labdarybės skyrių, kuriame 
Katalikų Bažnyčios seserys-vienuolės neturėtų dalies darbo 
dėl Dievo, ne už algų, ne už garbę, bet dėl meilės to, kurs pa
sakė: “Daviau jums pavyzdį, idant kaip aš jums padariau, 
taip ir jūs padarytumėte” — Jon. XIII. 15.

Vien tik Suvienytose Valstijose randasi tūkstančiai sese
rų-vienuolių. pasiaukavusių su didžiu pasišventimu darbuoties 
labdarybei. Jos tai veda 684 akademijas dėl mergaičių, dau
giausia iš jų pansijonai; daugiaus negu penkius tūkstančius pa
rapijinių ir misijinių mokyklų, kurias lanko apie pusė milijo
no vaikų. Jų 288 prieglaudose jos valgydina, aprengia ir mo
kina 47.000 našlaičių. Jos taipo-gi užlaiko 108 namus dėl senų, 
skurduolių, abiejų lyčių apie 20.000 žmonių, kurie turėtų var
gingai ir skurdžiai gyventi pavietų prastai užlaikamose prieg
laudose. Mažos vargšų seserys-vienuolės (The Little Sisters of 
the Poor) pačios pasiaukauja į tų labdarybių skyrius. Jos 
iai eina iš namų į namus, į restoranus ir hotelius, surinkti liku
čius nuo turčių stalų, idant tuo išsisaugoti nuo įtarimų elgeta
vimo iš namų į namus. Keturiolikose mokyklose dėl kurčių, 
didokas seserų-vienuolių skaičius mokina vaikus ji) lūpomis 
skaitymo ženklų; yra tai labai nuobodus ir sunkus darbas. Ki
tos vėl atlieka sunkių užduotį panašiu būdu lavindamos ak
luosius. Daugiaus negu 475 ligonbučiuose,sanitorijose, prieglau
dose, vastinyčiose ir namuose tam tikrai dėl ligonių limpančio
mis ligomis prirengtuose keletas tūkstančių seserų-vienuolių 
apžiūri įvairius ligonius. Tose įstaigose maloni šv. Prajiciškaus 
arba šv. Vincento sesuo-vienuolė, sparnuotas gailaširdvstės an
gelas slankioja nuo lovos prie lovos: čia nušluosto veidų, ten su
teikia šalto vandens ištroškusioms lūpoms; čia taria padrąsini
mo žodį, ten duoda įsakymų; tuč-tuojaus ji stovi, kieta it mar- 
moras prie gydytojaus operacijos kambaryje, paduodama dak
tarui eterį arba chloroformų; čia-jau nuleidžia gailestingumo 
ašarų ant ištiestos nepažįstamo rankos, kuri siekia, kad pa
spaudus neesančio draugo rankų. Ji mažai turi pasilsėjimui 
laiko: tankiai ji nesuranda liuosos valandėlės ištisoms savai
tėmis. Jos užsnudimas tankiai išbudinamas mirštančio vai
tojimais ir naujais sužeisto klyksmais, tik-kų atgabento li- 
gonbutin. Rytoj galima jų surasti karės laukuose, pavojuje 
kulipku ir plyštančių granatų; tenai palengvina tėvynės ap
gynėjo mirtį.

Ištikrųjų, kuomet jų matome, mes suprantame kų šv. Po
vilas mintijo, kuomet rašė: “Mes paiki delei Kristaus, jūs gi 
gudrūs Kristuje; mes silpni, jūs gi stiprūs; jūs šlovngi, o 
mes paniekinti.” — I Kor. IV. 10.

VIII. 

UŽMOKESNIS.
“Būk ištikimas iki mirčiai, ir aš tau duosiu gyvenimo 

vainiką” — Apr. II. 10.

Kaikuriais atžvilgiais mes esame panašūs vaikams. Vie
nų pobūdį su jais turime bendrų ir tas yra, kad mes norime 
ir trokštame užmokesnio už buvimų gerais. Net apaštalai nuo 
to neatsisakė. Šv. Petras jautėsi daug padaręs gero, apleis
damas savo luotelį i rtinklus ir gimines ir pasitikimai savo Vie
špaties klausia:“Štai mes viskų apleidome ir sekėme tave, kas- 
gi už tai bus mums duota?” — Mat XIX. 27. Sekančiai-gi 
Kristų yra tai niekas kitas, kaip teisė; sesuo-vienuolė tiek 
daug aukoja dėl savo Viešpaties, idant apturėtų užmokesnį. 
Ji tad pasitiki ko nors, nes ji žino iš šv. Rašto, kad tie, “ku
rie šventykloje darbuojasi, valgo, kas yra iš šventyklos; ir 
kurie tarnauja altoriui, gauna dalį iš altoriaus” — I. Kor. IX. 
13.

Ir retai kas drįsta pasakyti, kad jos užlaikymas būtų 
užtektinu užmokesniu už jos tarnavimus. Kaip pasaulis “už
moka” seserims - vienuolėms bus nurodyta sekančiame per
skyrime. Jų užmokesnis visai nėra iš šio pasaulio. Kuomet 
šv. Povilas sako: “Jeigu aš tai su noru darau, turiu užmokes
nį” — I Kor. IX. 17., čia mes suprantame, kad apaštalas kalba ’ 
apie dangiškų užmokesnį, nes nebuvo gan užtektino užmokes
nio šiame pasaulyje už jo darbus. Sesuo-vienuolė apie tai ne
sirūpina. Pats Kristus pasakė joms kokį užmokesnį jos aptu
rės, aiškiai nurodydamas: “Kiekvienas, kuris apleistų namus, 
arba brolius, arba seseris, arba tėvų, arba motinų, 
arba moterį, arba sūnus, arba dirvas dėl mano vardo, 
šimteriopai atsiims ir amžinų gyvenimų apturės” — Mat XIX. 
29. Tai-gi, amžinas gyvenimas, arba kitais žodžiais pasakius, 
yra tai dangaus karalystė, kaipo užmokesnio dalis Kristaus 
m y lėtiniams. Jos tai turės garbės vietų danguje, “nes yra 
mergaitės... seka Avinėlį, kur nors jis eina” — Apr. XIV. 4.

1 Ir jeigu “kas norint duotų gerti vienam iš tų mažiausiųjų šal
to vandens... užtiesų jums sakau, nenustos savo užmokesnio” 
— Mat. X. 42., ir kaip didelį užmokesnį apturės ta, kuri paau
kavo viskų, net savo liuosybę ir gyvenimų vien tik Dieviškam 
SužiedotiniuL Ištikrųjų tokiai teismo diena nebus baisi. Ji 
žino, kad stovės tarpe tų, kuriems Jėzus pasakys: “Ateikite 
mano tėvo palaiminti, atsimokite karalystę jums surengtų nuo 
pasaulio pradžios; nes alkanas buvau, o davėte man valgyti; 
troškau, o pagirdėte mane: buvau svečiu, o priėmėte mane: 
nuogu buvau, o pridengėte mane; ligoniu tapau, o aplankėte 
mane; buvau kalėjime, o atėjote pas mane... Už tikrų jums 
sakau: kų padarėte vienam iš tų myžimunų brolių, man pada
rėte” — Mat. XXV. 34-36; 40.

* (Toliam bua)
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DAruJlNINKAf*

V ietinės žinios
TE B STREIKU O J A.

Kaip pirma buvau rašęs į 
“Darbininką” apie duonke
pių streiką taip ir dabar teb- 
streikuoja. Streikas eina ra
miai. Darbininkai laikosi kol 
kas tvirtai. Subatoj, gruodžio 
9 dieną buvo mitingas visą 
Bostono kepėją unijistą. Buvo 
išrinktas komitetas, kurs eis 
per krautuves agituodamas, 
kad nepirktą “General Baking 
Co.” duonos. Taip-gi buvo 
prakalbos visokiose kalbose. 
Lietuviškai kalbėjo p. A. F. 
Kneižis “Darbininko’ adminis
tratorius. Kalbėjo trumpai, bet 
suprantamai. Jo kalba vi
siems labai patiko. Kalbėto
jas prižadėjo ir toliaus strei- 
kieriams patarnauti. Panedė- 
lyj? gruodžio 10 d. buvo strei- 
kierią paroda. Maršavo Bos
tono gatvėmis. Taip-gi buvo 
nuėję į Charlestown prie ‘Fox’ 
kepyklos.

Gaila, kad yra tokią brolią 
lietuvią, kurie eina išvien su 
kompanija prieš darbininkus. 
Negana, kad patys parsidavė 
bosams už dolerį, bet dar ir 
kitus parduoda. Kaip tikrai 
girdėjau, jie gauna nuo bosą 
po $5.00 už kiekvieną atvestą 
“skebą.” Pirma jie savę va
dino “tūkstantiniais” “spor
tais,” gi dabar kada biednieji 
žmonės su būriu vaikučiu ei
na į streiką, tai mūsą “spor
tai” eina sykiu su nigeriais 
“skebauti. Jie yra M. L.-ir K. 
P. Pastarasis su pačia dirbo 
kitoje dirbtuvėje. Kada mes 
išėjome į streiką, jie paliko sa
vo darbus ir bėgo “skebauti.” 
Jie skriaudžia ne tik. kitą, bet 
ir patys savę.

Patarčiau broliams streikie- 
riams neatboti tą kelią tamsū- 
ną. Varykim toliaus pradėtą 
karę, kol bus mūsą išlošta.

J. J. š-kas.

SVARBIOS PRAKALBOS.
Rengia East Cambridžiaus 

Kooperacija 
NEDALIOJE,

Gruodžio-Dec. 16 d., 1917.
INSTITUTE HALL, 

271 Cambridge Street,
.Cambridge, Mass.

Prasidės 2 vai. po pietą. 
Gerbiamieji Lietuviai ir

Lietuvaitės: —
Užprašome visus koskaitlin- 

giauisa atsilankyti ant šią 
svarbią prakalbą. Kalbės gar
sūs kalbėtojai svečiai iš So. 
Bostono ir iš kitur. Visi pasi
žadėjo daug svarbaus ir nau
dingo pasakyti kas link dabar 
tinio gyvenimo ir kas tai yra 
Kooperatyviška draugija ;taip- 
gi bus deklemaciją eilučių ir 
kitokią pamarginimą. Bus ge
ra proga prisirašyti prie minė
tos Draugijos pakol Akcijos 
(share) parsiduoda pigiai. Nuo 
Naują Metą Akcijos bus daug 
brangesnės. Ateikite ant pra
kalbą visi ir susipažinkite su 
Kooperatyviška bendrove. 
_ Visus kviečia atsilankyti

Valdyba.

“Darbininkas”
Aptiekorius ir Savininkas 

Tel So. Boston 21034 ir 21013. 
226 Broadway, kampas 0 St,

SO. BOSTON, MASS

GAUSITE TEISINGĄ IK 
PRIELANKŲ PATARNAVIMĄ. 
PRAŠOME ATEITI IR PRISIŽIŪRĖTI 

MŪSŲ KAINOMS. 
PIGESNES KAINOS NEGU 

PAS KITUS.
Jeigu norite kad jūsų stuba 

būtų papuošta naujausios ma
dos rakandais, tai nieko ne
laukdami nusipirkite iš

LITHUANIAN FURNITURE 
COMPANY,

268 1F. Broadicay, 

SOUTH BOSTON, MASS.

Paieškau savo seserų Kotrinos Dziu- 
gaitės ir Anelės Pilkaitės Kauno gub., 
Ukmergės pav., Kurklių par., Džiugų 
sodžiaus. Jos randasi Petrograde ir 
prisiuntė man laiškų. Rašo būk jos 
pametė antrašų ir negali susirašyti 
su seserim. Tai-gi meldžiu tamistų 
atsišaukti arba kas kitas praneškite 
man. Pas mane randasi jų laiškas. 
Rašykite šiuo adresu:

JONAS GĖRIS,
9 Barclay Str.* Worcester, Mass.

Tai So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, N. D. 

susikalbėti ir lietuvissbai.
Ofiso valandos:

Ryt ūs iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TĖMYKITE!
Reikalinga vyrų ir mer- 

ginų mokinties barberio 
SgjįĮ amato. Darbų gausi vi- 

sados. Klausk informaci

J. SMULKUTIS,
Globė Barter School

Srd Avenue, Pittsburgh Pa.

Tel. Richmond 843.
PINIGUS ant apsaugojimo priimu Ir* 

moku 4 nuoš.
PINIGUS Rusijos perku Ir parduo

du pagal žemiausių dienos kursų.
PINIGUS pasiunčiu j Rusijos Vals

tybinę Apsaugos Bankų ir siuntėjams 
pristatau to banko knygutes greitu- 
laiku.

PINIGUS | Rusiją pasiunčiu pačtu 
Ir telegrafu. Siuntėjams pristatau pa
rašus adresatų.

PINIGUS teteikiu per 4 dienas gy
venantiems Rusijoje, jei tiktai siuntė
jai to nori.

PINIGAI man teteikti gvarantuoja-- 
mi mano kapitalu $50.000.00.
NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS.

Blankos, kurios išduodamos pasi- 
liuosavimul nuo karelvljos išpildomos 
už dykų.

JUOZAS KOWALIAUSKAS
Bankierius

111 SALĖM STR., BOSTON, MASS.

Bostono Kolegijos studentai, 
kurie yra atsižymėję savo ga
bumu perstatyti dramatiškus 
veikalus, šįmet perstatys dra
mą iš garsaus rašytojo William 
Shakespeare po vardu “Henry 
IV.” Perstatymai bus utar- 
ninko ir seredos vakarais gruo
džio 18 ir 19 dd. Boston College 
Hali, St. James St. Tikietai 
parsiduoda po 50c. ir 75c. Lie
tuviai kurie mėgsta pamatyti 
grąžą istorišką veikalą, lai ne
praleidžia progos pamatyti šį 
veikalą.

Studantas.

Naujoką vargai. Kaip pra
sidėjo Brightone ėmimas nau
joką į kariuomenę, lietuviu 
tarpe nemažai trukšmo pasi
darė. Socijalistai tuojaus pa
sisiūlė į advokatus. Sušaukė 
mitingą, išrinko atstovus ir 
pasiuntė juos į draugijas in- 
kalbinėti, kad socijalistai ga
li lietuvius nuo kariuomenės 
paliuosuoti.

Sakėsi, turį net Chicagoje 
tokį vyrą, kurs esąs caca ir ga
lįs lietuviams patarnauti. Dar 
pastebėjo, kad tas vyriausias 
esąs rusas, tik savo pavardę 
pakeitęs.

Žmonės girdėdami socijalis- 
tą plepalus šypsojasi, o atsi
rado tokią, kurie patikėjo. Gi 
Juozas In-a atsidavė i socija- 
listą “apieką.”
-- Socijalistai Juozapą pagavę, 
sumanė ant jo padalyti išmė
ginimą. Prisakė jam neiti pas 
daktarą ant egzaminacijos. 
Kaip prisakė, taip ir padarė 
ir atliktas kriukis.

Bet visa nelaimė, tai tas dė
dė su buože, kurs Juozapą pa
ėmė ir patupdė į šaltąją. Soci
jalistai bėgo išvaduoti ir gyrė
si išpirksią Juozą, kaipo kan- 
kintinį, bet viskas nuėjo ant 
niek. Rinko tam net aukas, 
Juozą net prie socijalistą, rods, 
prirašė, gi kuomet niekas ne
gelbėjo, tai iškaičius padengė 
ne iš auką, bet iš Juozo kiše
nės.

Juozas matydamas, kad nie
ko neišeina, o šimtinė iš kiše
nės išgaravo, atsikreipė prie 
kataliką, kad patarpininkautą 
>.:v. - i su vietoe-komi-
te-. - ■' •■■■■•

TAUTOS REIKALAS.
Šiose dienose, kuomet yra 

užsipliekus nebuvusi pasaulinė 
drama, mums kąolabiausia tu
ri rūpėti žmonią sveikata. Te
gu tik-ligos ir negalės įsiponia- 
voja į bile kokią tautą ir toji 
tauta pražus. Sveikata yra 
svarbiausias gyvenimo pama
tas, o sveikatos atrama yra 
pilvas. Jei nori užbėgti kelią 
ligai, tai laikyk vidurius šva
riai. Triner’s American Eli- 
xir of Bitter Wine yra geriau
sias tam vaistas. Jis išvalo vi
durius ir paakstina juos. Visi 
jūsą skilvio trukdėsiai, kaip va 
užkietėjimas, nevirškinimas, 
galvos skaudėjimas, nervišku
mas, nemiga, abelna negalė ir 
tt. tuoj išnyks. Aptiekose. 
Kaina $1.00. Kančios reuma
tizmo, neuralgijos, lumbago ir 
tt. pakartina gyvenimo malo
numus. Bet jūs to galite išven
gti vartodami Triner’s Lini- 
ment, kurs taip-gi labai tin
ka išsisukimams, išsinarini
mams, sutinimams, nusilpu- 
siems raumenims ir kojoms. 
Kaina 35c. ir 65c. Aptiekose, 
pačta 45 ir 75c. Jos Triner, iš- 
dirbėjas chemikas, 1333-43 So. 
Ashland Avė., Chicago, Hl.

(Apgarsinimas)

SKAITYK ČIA.
Jaunam vyrui, liuosam nuo 

kariuomenės, puiki proga mo
kintis Aptiekorystės. Atsišau- 
kit tuojaus pas:

K. ŠIDLAUSKAS,
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

Vienatinė Lietuviška *♦'

Krautuvė
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

| V. LUKOSEVICIa, 
jfMinersville. , - - Pa

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokią geležinių daik

tą. ma I e vos (paint) ir piaujamą įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytoją, tepliorių, švinorią (plumbers), 
.stojrą dengėją. gas’o pritaisytoją, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargą ir kontrakto- 
rią

Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktą pri
rink ė jai. Sienoms popierą, langams uždangalai.

Mūsą sankrovos randasi šiose vietose:

J.J. McGowan Co.
roadway, So. Boston, Mass.

Sankrovos:
471 E. Fourth St., -:- So. Boston, Mass. 
941—943 Washington, St., Boston, Mass. 
Pearl St.. -:- -:- -:- Boston, Mass.
366 Washington St., -:- Dorchester, Mass.

686
Tvlephone: 350 So. Boston.

975-W

5 Visi COLUMBIA Gramafonai
2 ir Lietuviški Rekordai
A gaunami1PILVINIO ir ZALDOKO

KRAUTUVĖJ.

MES UŽLAIKOME VISUS LIE- 
TUVIŠKUS REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA. z 

Rrisiųsk po 75c. už kožnų Rekordų parašydamas dainų vardus arba nu
merį, o męs tų pačių dienų išsiųsime jums Rekordus. Už Jų gerumų 

gvarantuojame. Reikalaukit lietuviSkų Rekordų Kataliogo paminėdami 
ar jau turite mašinų, ar ne. įdėk už 4c. štampų prisiuntlmuL 

PILVINIS IR ZALDOKAS, 
233 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

KINGJJffAN ZINK 
MINING COMPANY.

Noriu pirkti 5000 šėrą King- 
man Zink Mining Kompanijos. 
Kas norėtų parduot, teikitės 
rašvt man laišku:

FRANK LOCATIS, 
1310 S. Cicero avė., Cicero, UI.

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ?

Jei dar ne, tai kogreiėiausia-ateik 
ir nusitrauk pusę tuzino kabinėt ir 
gausi vienų dideli artistiškai padary
tų paveikslų visai dovanai Kalėdoms 
pas:

J. J. DRIZ4,
500 So. 2-nd St., Philadelphia, Pa.

PADARYKITE PATYS DĖL 
SAVĘS IR VISOS ŠEIMY

NOS KALĖDOMS DO
VANĄ. —

1 dėl dvoejų šeimynų namai po 7 
kambarius, 6 kambarių stuba ir 9 kam
barių namai — gali gyventi dvi šei
mynos.

Tie namai turi būti parduoti šių 
savaitę, dėl tūlų priežaščių.

Tai dar pirma tokia proga jūsų 
gyvenime įsigyti gerus namus už la
bai pigių prekę. Kadangi dabar vis
kas brangu ir jau daugiaus naujų na
mų nestatys per kelius metus.

Toji property atneš 3 sykius dau
ginus, jeigu palaikysime iki kitų me
tų.

3 minėtos eiti iki Andrew Sq. šo
ne sodo ir aplinkui gražus vanduo te
ka.

Tuos namus parduosime visus arba 
po vienų atskirai ant labai lengvų iš
lygų-

Vlsa propertė apkatnuota ant $6.000. 
o parduosime už $4.500.

Pasiskubinkite, jeigu norite pirkti 
pigiai.

Ateikite pas mane, o aš aprodyslu 
tuos namus ir duosiu progų nusipirkti 
puikius namus su labai maža suma 
pinigų, nes parduosiu ant lengviausių 
sųlygų.

RICHMOND'S
Sutaupįsi pinigą.

Rakandai pirmos rūšies ir kai 
nos labai žemos.

Frank R. Richmond,
374-378 Broadway, So. Boston

Centrai Spa. 
Broadway, So. Boston, 
Kampas Dorchester Streei.

Geriausia vieta, kur gali 
ma gauti įvairią rušią SAL. 
DAINIŲ, SALTAKOŠĖS (ic* 
-cream), SODA ir CIGARŲ 

Taipgi įvairią 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavima* 
Tel. So. Boston 21032

Bell Phon«, Dickinaon 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus į 

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Phvsician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetai Gydo visokias liga, vv 
ru, moterių irvaiku Daro operacijas.
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet 7 0 

I vakaro. Nedėliotus; 9-il rito 14 popiet.

DR. F. MATULAITIS
Ofiaoadyno. <1 do viaokiaa Ucaa
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinio.

419 Boylston St Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

DR. W. T. REILL Y
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Vklando, Ned«liomi>
n no 9 vai. ryta nuo 10 vai.' ryta
iki 8 vai. vakare. iki 4 vai. vakare.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandoa:
Nqo2 iki3 popiet. Nuo 7 iki 8vakare 

509 BROAEWAY Cor. G ST. SO. BOSTON,
Tai 502 S. B.

| VYRAI IR MOTERIS i
X EIKITE PAS MANE! |
J Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reika- A 
V lauja specialisto patarnavimo. ~ A

IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ SURASTI. X 

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

JsiMON r. PAUKTIS 
Attomey-at-lau>

. LIETUVIS ADVOKATAS 1
v Pabaigęs mokslą Pensilvanijos x 

univcristete. • * J
K Uisiima varymu provą visuose j 
9 teismuose. fl
ž 922 Land Tttle Bnllding, 
A Broad & Chestnut St 1

Rti.t fhone: * į

UBTUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
į Geriausias Lietuvis siuvijea. £

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

A K. MAZALA8,
94 JEFFERSON STR., HARTFORD, CONN.

Tel. Chart er 4235-4. •

1

: Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass:

Namai parsiduoda, katebari ai parendavojami.
GAISRI,

i j™ INSURANCE


