
i T. F. Garbės PirmininkasMirė Funston

• v

Jo Eminencija Kardinolas J. Gibbons.

.tinėjami popieros išdirbėjai; ~ y A imTWnT.A» snmnNS kvailinimo politika drumsti''bėrilTų vadų.

Sako,

I

KALBĖJO APIE TAIKĄ.

ka-

ir ko 
viską

Amerikos Raudonasis Kry
žius turi 10.000 daktarų ir 7.- 
000 ligonių slaugytojų.

Kares žinios.

Jie sutiko, kad Federal Trade 
Biuras nustatytų kaina*. Ka
mantinėjimai vis tęsiasi.

ir norėjimą 
saviems

Rusijoj.

Dirbkime savo darbą

DAUG TARPUTINO 
GO UPĖN.

TIK VIENAS IŠ ŠIMTO.

kurie juos kaip slie- 
O čia daugiaus nie- 

samą kaip tik to, kad 
katalikams

Tas, kurs neturi namų, te
gu neplššia namų kitų, bet te
gu jis stropiai darbuojasi ir pa
sistato sau, tokiuo būdu jis 
pavyzdžiu užtikrins saugumą 

. savo namų, kuomet juos pa
sistatys.

— L i ncoln.
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Judėjimai dėl maisto 
brangumo.

ATAKAVO MIESTO SALĘ.
Maisto nesvietiškas pabran

gimas didžiuose Amerikos mie
stuose jau išvedė žmones iš 
kantrybės. Kaip ir buvo ga
lima tikėtis pradėjo biednieji 
buriuotis ir atakuoti valdžią. 
Pirmos atakos padaryta New 
Yorke. Didelis moterų būrys, 
skaičiuje į 300, vienplaukės, 
blogai apsirėdę daugelis vai
kais vedinos ir nešinos susirin
ko prie miesto salės. Mote
rims vadovavo Ida Harris, 
pirm. Mothers’ Vigilance ly
gos ir Marie Ganz taip va
dinamoji “Sweet Marie.” Su
sirinkę prie miesto salės mo
ters vis šaukė: “Duonos nori
me, duonos norimą mes ba
daujame. ’ ’

Antras būrys moterų susi
rinko prie policijos viršininko 
Woods nuovados. i

Paskui Rutgers skvere su-L 
sirinko dar 2.000 moterų ir ra
miai atmaršavo prie miesto sa-1 
lės. l,

ilicija iš pradžios nesusis- 
g..Bet paskui palięųjoųai 
stumdyti moteris nuo 

iąiesto salės trepu.
Moters pasitraukė. .
Tuomet moteris Harris pa

silipo ant trepu ir pradėjo! 
prakalbą Apreiškė, jog ji 
neatstovauja jokią partiją o 
tik moteris, apreiškė, jog di
delė daugybė žmonių New 
Yorke badmiriaują nes netu
ri už ką nusipirkti nesvietiškai 
brangaus maisto. Sakė, jog 
miesto k'aldžia turi tuo pasi
rūpintu Todėl sakė moters 
norį pamatyti majorą ir jam 
tą reikalą papasakoti. Joms 
atsakyta, jog majoro nesą ofi
se.

Paskui prasidėjo moterų vai
kymas. Tuo tarpu “Sweet Ma
rie” buvo suareštuota. Tuo
met likusios moters šoko ją iš
traukti iš policijos rankų. Bet 
policmonai pastojo joms kelią 
o suareštuotąją nusivežė.

Tai pirmi judėjimai išalku
sių žmonių. Jei palengvinimų 
nebus, tai galim atikėtis smar
kesnių atsitikimų. Išbadėję 
žmonės nieko nežiūri. Nebus 
dyvų, jei ims atakuoti maisto 
sankrovas.

Rytinių valstijų valdžios su- ’ 
sirūpino po pirmų judėjimų 
New Yorke. Mass. valstijos 
gub. McCall apreiškė reikią iš
leisti įstatymą reguliuojantį 
kainas. Pas jį buvo moterių 
delegacija ir apreiškė, reikią 
suskubti tas bėdas prašalinti, 
nes jau ir Bostone pienuojama 
demonstracijos. Yra paskir
ta išgabenimui bulvių 15.000 
bušelių į Kubą Patariama 
uždrausti jas gabenti.

KAINOS.
Maisto kainos šiuo laiku to

kios, kokių nebuvo dar Ame
rikos istorijoj. ; Amerike mai
stas dabar brangesnis, negu 
Berline, Vokietijoj. Berline 
bulvių pekas 28 c. pigesnis, 
negu New Yorke.

Štai šių metų Bostone kai
nos palyginant su peruykš- 
čiomis: ~ ,

1917. 1916 
Bulvių pekas... .$1.00 35c.
Cibulių sv... 9c. 6c.
Cukraus sv.. 9c. 6c.

Miltų bačka......... $11.75 7.50
Kopūstų sv.................... 15c. 7c.
Pupų sv............................40c 20c.

Vidutiniškai imant šiemet 
maistas dvigubai brangesnis, 
negu pernai. O daugelio dar
bininkų algos nei kiek nepaki
lo.

BAISUS MAISTO PABRAN
GIMAS.

New York. — John J. Har- 
tingan, svarumo ir inierų ko- 
misijonierius, po nuodugnaus 
tyrinėjimo susekė, jog dabar 
'už vieną dolerį nuperkama 
tiek, kiek prieš karę 1914 m. 
buvo galima nupirkti už 12c.

San Antonio, Tezas. — čia 
staiga numirė garsus Suv. Val
stijų Maj-gen. Funston. Ne
tikėtai mirė hotelyje. Jisai 
buvo 51 metų amžiaus. Jo 
motina tebgyveną bet silpna.

Visą laiką generolas buvo 
sveikas. Vas. 19 d. jis iš sa
vo ofiso nuėjo hotelin pietų. 
Pietavo linksmai. Jam papie
tavus užgrojo orkestrą — Du
nojaus Bangos. Išklausęs pa
sakė: “how beautiful it is” ir 
nusilpo. Neatsigavo ir mirė. 
Jis, vienok, pastaruoju lai
ku turėjo vidurius nepilnai 
sveikus.

/
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BAISI EKSPLIOZIJA.

Berline skelbiama, jog Ru
sijoj Archangelsko mieste bu
vo ištikus baisiausia amunici
ja ekspliozija. Žmonių už
mušta 1.500, sužeista 2.000.

MIRTIS ŠNIPAMS.

Suv. Valstijų senatas bal- 
j sais 60 prieš 10 perleido bilių, 
j kuriuo šnipai būtų galabijami. 
iTam° pat biliuje yrapatėmytą 
i jog bus baudžiami ir tie, kurie 
l’aužys šios šalies neutralitetą.

i

r

PASIKĖSINIMAS ANT 
MINISTERIO.

Petrograde du vyru buvo 
užpuolę ant laivyno ministerio 
Grigorovičiaus. Ministeris 
liko sveikas, bet jo palydovai 
negalėjo užpuolikų pagauti.

11 durnos narių, socijalistų 
partijos tapo suareštuoti už 
kurstymą prie revoliucijos.

Siberijoj palei geležinkelius 
buvo padeginėjami anglių san
dėliai. Tai jau ištisa savaitė 
kai dega. Nuostolių dėlto už 
30.000.000 rublių.

TRŪKSTA DUONOS MAS
KVOJ.

Į Petrogradą atvyko Mask
vos majoras. Jis premjerui 
Golicinui išrodė, kaip riestai 
yra Maskvoj su maistu. Mai
stas taip pabrango, jbg bied 
nieji negali nusipirkti jo. To
dėl jie kreipiasi į valdžios įs
teigtas valgyklas. Tai mies
to valdžia turi jau tūkstančius 
maitinti. Tai dabar Maskvos 
majoras prašo, kad premje
ras pasirūpintų atgabenimu 
daugiau maisto geležinkeliais 
iš gubernijų, kur javai geriau 
užauga.

Kownoer Zeitung skelbia, 
jog Varsa vos gen. gubernato
riui* atsišaukus, kad jauni vy
rai stotų kariuomenėn, tai tas 
atsišaukimas paliečius ir Lie
tuvą. Ir lietuviai liuosnoriai 
galį stoti armijon. Rekruta- 
vimo reikalais Lietuvoje buvo 
atvykęs iš Varšavos į Vilnių 
pulk. Haller.

POPIEROS BRANGUMO 
TYRINĖJIMAI.

l>abar tam tikra komisija, 
\Vasliingtono valdžios paskir
ta, tyrinėja papieros pabran
gimo priežastį. Vra kaman-

PASKALOS APIE SUTAI
KYMĄ.

Eina paskalos būk popiežius 
bando sutaikyti Suv. Valstijas 
ir Vokietiją Būk popiežius 
noris, kad Suv. Valstijos neį
sivelti) karėn.

VILLA IŠPLAUKĖ JAPO- 
NIJON.

Meksiko parubežyje eina 
gandas būk Vilią išplaukęs į 
Japoniją Būk savo šalinin
kams pasakęs, jog ten būsiąs 
tris mėnesius, o paskui par- 

' grįžęs pasakysiąs tokias negir
dėtas naujienas, jog jo pase
kėjai iš džiaugsmo mes kepu- 

’ res augštvn.

________________

AUDEKLAI IŠ DILGĖLIŲ.

Austrijoj ir Vokietijoj dėl 
bovelnos stokos pradėjo ga
minti audeklus iš dilgėlių. Jau 
esą ir drabužių, pasiųta iš 

‘dilgėlių audeklų. Viennos Dr. 
Richter išrado, jog dilgėlėmis 
galima užvaduoti bovelną.

NUBĖ-
»

Braintree, Mass. — Darbi
ninkai guminėj dirbtuvėj, ku
ri guli prie Monatiąuot upės, 
neužsuko gerai didelio kubilo 
kraną. Kubile buvo tarputi- 
nas. Tai $2.000 vertės tarpu- 
tino nutekėjo upėn,

PAČTINIAI ORLAIVIAI

Dabar Anglijos armijos va
das Francijoj su savo valdžia 
susineša orlaiviais. Iš Londo
no visokias valdiškas instruk
cijas ir pranešimus orlaiviu nu
nešama į Franciją vyriausiam 
vadui. Toks orlaiviais susi
nėsimas esąs patogus.

Tai dabar šnekama, jog 
būtų praktiška ir po karės tu
rėti partinius orliavius, kurie 
tarnautų tarp Paryžiaus ir 
Londono. — 
tinių yra 138 mylios, 
viu ta kelionė padaroma. 
1 vaL ir 40 minutų.

Tarp tųdviejų sos-
Orlai- 

per

f

Courtesy of the Boston Ameriean.

TAUTOS FONDO GAR- 
BĖS-PIRMININKAS.

Jo malonybe Kardinolas 
Gibbons, kuris praeitais me
tais paaukojo $300 — Tautos 
Fondui, nūnai,, prašant Tau
tos Fondo pirmininkui apsiė
mė būti Tautos Fondo Garbės 
Pirmininku. Kardinolas Gi- 
bbonsas yra vienas iš žymiau
sių žmonių visoje Amerikoje.

Apie Jį gerai žino ir su di
dele pagodom atsiliepia visa 
Amerika, ne tik katalikai bet 
ir šiaip jau žmonės. Su Jo 
nuomone dažnai skaitosi net

PRITARIA SUBMARINŲ 
KAREI.

A. Darbo Federacijos prez. 
Gompers pasiuntė Vokietijos 
unijų prezidentui Legienui ka- 
blegramą klausdamas, ar ne
gulėtu padaryti intekmę ant 
savo valdžios, kad nebūtų 
skilimo tarp Suv. Valstijų ir 
Vokietijos.

Tai Legien atsakė: “Nuo 
karės pradžios Vokietijos dar
bininkų klesa veikė dėl taikos 
ir priešinosi karės tęsimui. 
Priešininko atmetimas vokie
čių pasiūlijimo taikos, tęsimas 
baisios badavimo karės prieš 
mūsų moteris ir vaikus ir sene
lius, ir priešo prisipažinimas, 
kad jų karėę tikslas yra su
triuškinti Vokietiją — tai tas 
viskas privertė griebtis aršios 
submarinų karės.

Mes galėsime daryti intek
mę į savo valdžią tik tuomet, 
kuomet Amerika įtikrįs Ang
liją atsižadėti badavimo 
rėš.”

NIEKO SVARBAUS 
FRONTUOSE.

Kariniuose frontuose nieko 
svarbaus neatsitiko. Eina tik 
artilerijos šaudymai. Pernai 
šiuo laiku, L y. vas. 21 d. pra
dėjo savo baisius užpuolimus 
ant Verduno. Įfieko pana
šaus šiemet dar i

prezidentai
Malonu mumis lietuviams, 

katalikiškai tautai, turėti už 
garbės pirmininką kunigaikštį 
Bažnyčios, gi gerb. Kardinolo 
vardas pagelbės mumis prieiti 
ir prie augštesnių luomų. Mū
sų Brolių-Seserų Lietuvoje nuo 
karės nukentėjusių vargai iš
šaukė duosnumą ir užuojautą 
kitų, lai tie patys skaudūs Tė
vynės vargai paragina ir mus 
visus aukoti į Tautos Fondą 
suselpimui skausmuose pas
kendusios Lietuvos.

KUN. JONAS J. JAKAITIS, 
Tautos Fondo pirmininkas.

Anglijos valdžia paskelbė, 
jog Vokietijos submarinai vi
sai mažai ką kenkia Angli
jos pirklybai. Iš tarpo at
plaukiančių į Angliją garlai
vių nuskandinamas tik vienas 
iš šimto. 0 nuo pradžios 
submarinų karės, t. y. nuo 

i vas. 1 d. tai tūkstančiai garlai- 
I vių atplaukę Anglijon.

Jei taip mažai vokiečių sub
marinai tepadaro, tai kam dėl 
to tokį triukšmą kelti ir kam 
kalbos Amerikoje stoti karėn 
dėl submarinų karės.

Anglijos parlamente yra 
taikos šalininkų. Vas. 20 d. 
keletas tokių atstovų kalbėjo 
prieš karę. Peikė valdžią už 
tai, kad atmetė - Vokietijos 
taikos pasiūlijimą. Tokių tai
kos šalininkų nedaug tėra, bet 
jų prakalbos ramiai išklausė. 
To nebūt buvę pusmetis atgal. 
Turbūt parlamento atstovai 
pradeda įsitikinti, jog pergalės 
nesulauks.

Apsižvalgius aplink save, Į 
ir žiūrint į lietuvių visuomeni
nį veikimą mes tuojaus pas
tebime nepaprastą gan indomų 
apsireiškimą, o kartu, galime 

įbriežti, kad ir malonų ap
sireiškimą, ypač jeigu mes la- 
biaus tėmysime į veikimą lietu
vių katalikiškos visuomenės.

Kaip čia rodos senai buvo 
tie laikai, kada bile pasišiau- 
šėlis laisvamanėlis, bile svieto 
padauža socijalistėlis bandė ir 
stengėsi katalikiškąsias minias 
vesti savo takais ir kvailinti 
įvairių įvairiausias nieknie
kiais ir nelabai kas jiems ir 
priešinosi. .. tarytumei taip ir 
reikėjo būti.

O dabar ką mes matome? 
Katalikai atbudo, išsijudino, 
išsisiūbavo kaip galingoji ju
ros banga, kaip plačioji ga
lingoji srovė, kaip nesulaiko
ma pajėga.

Nusikrato nuo savęs viso
kias nereikalingas ir pavojin
gas šiukšles, gi vadovavimo ro
lę, tautos gyvybės vairą ima 
į savo rankas katalikai, o vi
sokiems šiokiems ir tokiems 
nuo tautos kūno ir dvasios ats
kilėliams, bandantiems skver- 
bties į lietuvių minių vadus ii 

žmonių susipratimą ir pro
tą — rodo jų taką, 
dabokite vyrai, laisvamaniš
ką gūštą, ir žiūrėkite, kad į 
katalikiškos lietuvių tautos vi
suomenišką Veikimą nosies nei 
kyšt — nes tai ne jūsų darbas.

Bet kur tau tiks laisvama- 
nėliams toksai katalikų pasis
tatymas. Jiems, tiek laiko 
vadovavusiems ir vedusiems 
visur, visada, visais galimais 
ir jiems prieinamais būdais 
lietuvių tautą prie subedievė
jimo, prie sulaisvamanėjimo 
ir sucicilikėjimo — niekados!..

Metėsi į apgavysčių tinklą 
ir ėmė, tarsi muilo burbulais, 
monyti žmonėms akis. Sako, 
būk jie norį veikt su katali
kais vienybėje, būk jie atjau
čia nei kiek neblogiau už kata
likus tėvynės nelaimes ir lais
vės išgavimo reikalingumą, 
būk jie esą geri, geresni, ge
riausi.. . tik katalikai jų klau
sykite, o jie jumis pasižabos, 

.ant sprando užsirioglins ir 
! laisvamanybės botagu per šo
nus čaižys, socijalizmo gaidžio 
pentinais spardys, iš jūsų ne
susipratimo tyčiosis ir ant jū
sų viešpataus.. . ir bus laisvė... 
bet tik jiems.. . o jums reikės 
visą naštą nešt ant savo pe
čių. ..

Tr ko jie nesumanė, 
jie neišsvajojo, bene 
žmogus atminsi.

Bet nors ir šiaip raizgėsi ir 
taip mazgėsi mūsų laisvamanė- 
liai ir jųjų šulai, bet katali
kų ant savo meškerės ir į savo 
tinklą nedaug tesugavo ir da
bar iš nerimasčio ir susikrim
timo paleido kakarinę ir šū
kaują kaip sena bobą išrū
gų puodinę paliejusi.

Skaitant laisvamanių-libe-

ralų laikraščius, tai tik ir 
margaliuoja nuo vardų: “Dar
bininkas,” “ Draugas, Drau
gas,” “Darbininkas” ir taip 
be galo, be krašto. Tary
tumei tasai “Darbininkas” ir 
“Draugas” yra kokie vyžūnai- 
<ųiakai, 
k^ rija, 
ko
tied įkraščiu

/apie laisvamanių 
vimą

,g išnaudoti 
liberališkiems

ponu- 
libera-

veidm 
kataliką 
laisvamaniškai 
tikslams. Bet tiems 
liams laisvamaniams 
lams teisybė labai kartus vai
sius ir jie jo nemėgsta dar pik
čiau, negu kad žydas kry
žiaus.

Ko jie nemanė, ko jie ne
bandė: sulipdė šiokią-tokią ne
va “tautininkų” Sandarą ku
ri jau apie du metu begyvuo
dama, dar tikro programo ir 
platformos neišrado. Sumanė 
pasiglemžti į savo rankas L. 
Dienos Centralį Komitetą ir 
tas iš dalies jiems pavyko, bet 
katalikų veikėjai dalyką išaiš
kino ir katalikiškos lietuvių 
minios tik šaiposi iš godumo ir 
netaktingumo pasielgime li- 

Vienu ‘Sėdžia 
liberalams niekur niekas nesi
seka ir gana. >

Su socijalistais tas pats y- 
ra. Tarptautinė iširo. Kaip 
kurie socijalistų vadai virto, 
kapitalistais ir dabar riejas* 
tarpu savęs už teisę išnaudoji
mo ir kvailinimo už save kvai
lesnių neva jiems skelbiant so- 
cijalizmą ir vadovaujant.

O pas mus katalikus viskas, 
eina kaip iš pypkės. Buvusie
ji nesusipratimai visai praša
linta, visų veikiama solidari *- 
kai nors ir pasidalintas veiki
mo plotas, bet visų veikiama 
geriausioje vienybėje — bent 
principalės svarbos reikaluose 
ir klausimuose. Ir pasekmės 
to veikimo kas kart aiškiaus 
matosi, jau daugelis dalykų 
taip stačiai metasi į akis, kad 
ir kvailiausi žmoneliai ir tie 
pradeda suprasti iš ko ir kokia 
yra nauda ir kam.

Dėlto lietuviai katalikai 
padvigubinkime savo energiją 
ir dirbkime rimtą tėvynės la
bo darbą, koks jisai nebūtų, 
nes Lietuva daug, daug dar 
ir labai daug iš savo vaikų rei
kalauja ir tikisi, o kas tą vis
ką nuveiks ir padarys? — Nie
kas kitas, kaip tik broliai lie
tuviai katalikai.

“Kas loją tegul loja, o 
mudu boba važiuok i va.” sako 
lietuvių priežodis, ir mes taip 
darykime. Tegul sau laisva
maniai šūkaują koliojasi, in
triguoja, tegul sau socijalis
tai kaip šunys už kaulą riejasi, 
pešasi. Mes dirbkime sujun
gtomis spėkomis rimtą darbą, 
nes mus prie to spiria tėvynės 
meilė ir Dievo įsakymas, užra
šytas mūsų širdyse.

F. V. '

SUREKVIZAVO ODĄ.
Anglijos valdžia surekviaa- 
visą oda ir kailius.

/

Nuo karės pradžios Ameri
kos lenkai sudėjo nukentėju
siems nuo karės "$250.000. Len
kų veikėjai nepatenkinti savo 
tautiečių duosnumu. “Kur- 
yer Bostonski ’ ’ patėmiją jog 
Amerikos lenkai per vieną su- 
batą ir nedėlią prageria de
šimt kartų daugiau.

Brazilijoj poniai rokuojama 
nepadoru eiti į krautuvę pirkti _* 
daiktų. Paprastai tarnas par
neša daikų pasižiūrėjimui. Jei 
reikalinga skrybėlė, tai par- 
nešama keletą vėliausios ma 
dos skrybėlių ir ponia ar pa 
nelė išsirenka.



Už ką męs kovojame.

Nesnauskite!!!

ojimą, kaip

svai Lietuvai 
ir bus stovių

Bet kokią ateitį žadėtą mū
są tautai subedievėjimas! Jau

ės pasinaudo
tos nelaimią

aferis- 
tauti- 

tautiš- 
pieno.
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- ir klierikai

' A Alubecki.

f

Eikš
Jo veidas mirtinai buvo nubalęs* o 

Jisai pakėlė savo suknios skver-

kytojas absoliutiškai nieko nė- 
'žmo'mSė Lietuvą, tai lietu
vių vaikai išauga be mažiausio 
apie savo tautos istorijos Su
pratimo; skaitymo rašto, ir-gi 
neišmoksta. Tėvai . ’ 
mi prasti darbininką

Tokis katalikiškose šeimynose, 
bedievių laikymas yra lygus 
pasakai kaip žmogus, radęs 
sušalusią angį, pasigailėjo ir 
□įsidėjo | Antį; kad ją atšil
dyti. Atšilusi angis savo ge
radariui suleido nuodingus 
dantis šonan. . - ; .

Tai-gi visiems lietuviams 
katalikams, tikriesiems tautie
čiams patartina apsivalyti nuo 
laisvamanių įnamių ir jųjų 
laikraščių, kaip nuo nuodin
gos angies iš savo ančio, o to
kiu pasielgimu išgelbėsite sa
vo vaikus nuo ištvirkimo. Lai
svamaniui turinčiam už gyve
nimo tikslą vien savo kūno 
pageidimų patenkinimą, neti
kinčiam į sielos nemirtingpmą, 
netikinčiam į Diefvo esimą, la- 
bai lengva tarp tikinčiųjų gy- nedaro garbės'nei tai srovei, 
venti, nes jo nevaržo nei šliū- 
baš, nei teisme ar bažnyčioje 
išreikšta prisieks. Jisai pats 
sau leidžia pavelijimą apleisti 
moterį su vaikais ir su kita, 
kad ir be jokio šliūbo gyven
ti. Laisvamaniui viskas val- 
na daryti bi tik patenkinti jo
jo savmylybę. Todėl laisva- 
manybė mūsų tautai tik lemia 
dorišką nupuolimą, ir kaip to
kia negali .būti tikrųjų Lietu
vos atgaivintojų palaikoma.

Bet juokinga atrodo matant 
kaip mūsų tautos atskalūnai 
laisvamaniai, savame neskai- 
tlingume, savmylybėje ir be
dievybėje būdami, kiel? gyvi, 
peršasi už vadovus katalikiš
kai lietuvių tautai.

Kad mūsų bedieviai pasi
tenkintų su vadovavimu vien 
saviems pasekėjams laisvama- 'mokintų lietuvių vaikų, 
niams “tautiečiams,” tai mes 
lietuviai katalikai tautiečiai, 
nuoširdžiai tartume ačiū už 
jųjų kiekvieną tautai naudin
gą pastangą o į jųjų bedie
viškus darbus visai neatkreip
tume domos. Ne mūsų dar
bas žmonėms priminti nedorė
lių pasielgimus. Jie būtų pa
likti patys savų-blogų darbų 
pasekmėse atrasti jųjų betik
slį likimą.

Bet kuomet mūsų bedieviai 
imasi už visos katalikiškos 
lietuvių tautos tvirkinimo dar
bo, tuoniet yra kiekvieno do
rybę ir savo tautą mylinčio 
lietuvio priedenhė, surikti 
bedieviams: “Šalin nečystieji 
nuo mūsų tautos šventenybių, 
jums atėjo metavonės laikas!” 
Gi tikrieji mūsų krikščionys 
tautiečiai, lai dirba mielašir- 
dingus pasišventimo darbus ir 
veikiai visa lietntvių tauta tų
jų gerų darbų atspindyje, už
švis su tautiškos meilės ugne
le širdyje.

Mūsų tautoje, ypač-gi išei
vijoje atskalų arba srovių ap
sireiškimas yra tiktai pastarų
jų laikų atsitikimai.

Pirma penkiolikos metų 
tarp Amerikos lietuvių nebuvo 
socijalistų. Mūsų laisvama
niai biskį ankščiau atsirado, 
na ir kol katalikai nesusipran
ta tai tos mūsų tautos atskalos 
vis dar aukų iš kataliku
tarpo g g kokis a-
'maras teršia 
ną...'.

Tį 
mas, lemia j

aprašė tų vakarų
Mūs mieste yra “tautietiš- 

kas” laikraštis “Dirva.” Ji 
tankiai pašvenčia ilgus strai
psnius kritikoms, nors pati 
b' ”” '• "7 77.
kos, bet to nemato. Kitų nu- 
veiktus darbus bando apjuok
ti, o ypač Vyčius ir jų.veikė- 
jus, nes gyvumo pilni Vyčiai, 
kurie kovoja už religijų ir tei
sybę, vėžiškai “Dirvai” nepa
tinka. ■/

Daug ko neužsimoka išdės- 
tinėt, nes gaila laikraštyj už
imti brąpgios vietos. - Todėl 
šį sykį paduosiu iš numerio 5 
“Dirvos” dviejų vakarų ne
teisingų^ aprašymus. “Dirva” 
aprašydama S. L. R. K. A. 50 
kuopos vakarų kuriam kalbėjo 
Dr. A. K Rutkauskas apverčia 
jo kalbų ant negeros pusės, ko 
gerb. kalbėtojas nėra pasakęs. 
Todėl žemiaus paduodu Dr. 
Rutkausko kalbų ir lai visuo
menė pamato tautietiškos 
“Dirvos” melagystę bei šmei
žimų. Kalba Dr. Rutkausko 
buvo rašoma trumraščiu(Short 
hand).

Kalbėjo šitaip.

Pažinkime patys save ir 
mokėkime savas jėgas sunau
doti savo tautos palaikymui.

Pavieniems asmenims, taip 
lygiai ir tautoms pačių savęs 
pažinimas yra naudingiausias 
mokslas. Ka&mes?.... Kuo
mi buvome?.... Kokiais nori
me būti?....

Tikriausiais tautiečiais yra 
lietuviai katalikai, nes kaipo 
religijiniai žmonės, savo do
ra, pasišventimu, artimo mei
le gali pakelti mūsų tautos 
vardų ir nešti Lietuvai palai
mų. Ištikrųjų taip ir yra.- 
Katalikai lietuviai, nors mū
sų atskalūnų laisvamanių vi
saip klaidinami vis-gi suauko
jo per Tautos Fondų apie 
$70.000 Lietuves reikalams.

Jei lietuvių katalikų neklai
dintų ir netvirkintų tie, kurie 
save gražių “tautiečių” vardu 
vadina, tai lietuviai katalikai 
būtų šimteriopai daugiau ga
lėję Lietuvų sušelpti.

Pažvelgiame kiek laisva- r

(Tąsa) .
— Klausykis! — atsakė profesorius, užmiršdamas ^vr Temiaus"

svajones. — Kadaisiai sužinosi, jeigu dar lig šiol nežinai, kad 
Maynooth’e yra tokia diena, visuotino teismo diena — “Dies 
irae, dies illa,” prieš kurių visi Juozapato pakalnės atsitiki
mai silpsta. Yra tai skaitymo šventinių surašo diena, arba, 
paprastai kalbant, yra tai tasai rytmetis, nekantriai lau
kiamas, kuriame šaukia prie šventimų priėmimo tuos, ku
riuos pripažinta vertais, o atmeta tuos, kurie jų neužsitarna
vo. Yra tai visiems negirdėtai svarbi diena. Net jaunasai 
aspirantas vienuolynan, kurs tiktai turi gauti tonsurų, su 
baime tosios dienos laukia. Kiekvienas toksai pašalinimas, 
“apkirpimas,” moksleivių kalboj, jausmingų suteikia atjau
tų. O ketvirtųjų metų alumnams esti paskutinioji jau pro
ga: vargas jam, jeigu bus atmestas! Tuomet jisai eina 
pasaulin, gėdos apsiaustas, ir žmonės nieko gero nelemia 
jo ateičiai! Štai mūsų draugas Kevin’as buvo iki paskuti
niajai dienai negailestingai apkerpamas. Jisai buvo išmin
tingas: net per daug išmintingas. Neturėjo didžių charak
terio prasikaltimų, buvo truputį rūpestingas; net per džtug 
stengdavosi apsirengti, visados parodyti mandagų apsiėjimų 
ir atiduoti pagodonę; bet kiek galėjau patirti 
tokiuose atsitikimuose geriausieji teisėjai, nebuvo nieko tokio 
pasielgime, nei jo pobūdyje, idant nebūtų vertas kunigų 
luomo. Tuose klausimuose nėra klaidų. Kartais neverti to 
klierikai gauna kunigystės laipsnį, bet klierikas tikrai gabus 
ir užsitarnavęs, niekados nebuvo dar prašalinamas. Gali 
kartais atsitikti klaida prie rinkimų, bet ji yra pataisoma. 
Tai-gi, prisiartino tasai bųisus rytmetis. Visi mes meldė
mės už vargšų Kevin’ą. Profesoriai pilnai užlaikė paslaptį. 
Nei iš kalbos, nei iš ženklų niekaip negalėjome patirti, kas 
yra jam paskirta. Nekalbėjo apie inekų kitų, kaip tik
tai apie Kdvan’ų. Gerai pamenu lig šiol, kaip pasidalinę 
buvome nuomonėmis.

Varpelis užskambiho, ir visi suėjome salėn, kurioji bu
vo vadinama “Senior Prayer Hali.” Trys šimtai ir penkios 
dešimtys mūsų stojo priešais altorių; baimės visi apimti, ne
skaitant diakonų ir subdiakonų, kurie su breviorėliais po pa- 
žasčia gan linsmais išridė. Tųjų tarpe ir aš radausi, ka
dangi metai atgal . įšventino mane į diakonus ir tikras buvau, 
jog apturėsiu kunigo šventimus, vienok širdis man labai pla
kė. Kevin’as inėjo sykiu su manim.

— Drąsiau, seni! — tariau jam, viskas gerai bus. 
čia, sėskis prie manęs. — . 
rankos šaltos ir drebančios.
nūs ir nei*vingai pradėjo atsaginėti ir užsaginėti sagutę®. Vy- 
resųir — ------- --------- ------------------- --------
ėm
Tyl^^alandėlę užviešpatavo ir tuojau po trumpos 
g®

eji, keturi dziakonai, regensas ir vice-regensas iuėję už
rietas už mūsų, galerijoje, ir priešais salės — galūnėje, 

patavo ir tuojau po trumpos ižangos re- 
pradėjo gr^B. iotiniŠkai vardinti pašauktųjų pavar- 

“ pnmam tonsuram.” Priėjo prie' ostinių, ^kto- 
akoiitų ir egzorcistų. Po to prisiartino augėlesnieji šven- 

1 Visų širdys kas-kart labiau nerimavo, ir ris labiau 
•ė. Neilgai tas traukėsi Užgirdom iškilmingus žodžius: 
kpresbyteriatum”... Vargšas Kevin’as nuleido suknią ir 
Iti suspaudė savo rankas. Alfabetinėje tvarkoje pradėjo 
Mti pavardes. Perskaitė mano. Kevin’o pavardė turė-
■ tarpe pavardžių: O’Connor ir Quinn.
■egensas veikiai perskaitė: — Gulielmus O’Connor Du-
■ Matheus Quinn Midensis; ir tuom užbaigė-

■evin’as atmesta. Išgirdau smarkų jo susijudinimą ir 
■sidūksėjimą. Bijojau į jį pažvelgti. Visas sąrašas 

Bau perskaitytas. Vyresnieji išėjo, neatkreipdami jo- 
JLtydos į jų paliktus sielvartus. Labiausiai užgauna, 
ų mokyklose, alumnų širdį tasai tėmijantis profesorių ir 

^^yresniųjų kiutumas. Pasakiau, tėmijantis, nes sukelia gi
liausiąjį kiekvieno alumno užsiinteresarimą nuo įstojimo die
nos, net iki valandai išvažiavimo. Alumnas netiktai randa
si nuolatinėje jų priežiūroje, bet per daug rimti ir apsukri 
tie žmonės, kurie sąryšyje su klieriku užlaiko slaptąją tylą 
ir kiutumą, taip skaudingą ir daugybei nesuprantamą; kal
ba apie alumną, studijuoja jcT pabudį ir pripratimus. Tai
gi, viskas buvo užbaigta, ir atsistojome, norėdami išeiti. 
Kevin’as tuo sykiu atsigrįžęs pažiūrėjo įxmane. Skaudžiai 

. niicijuoke ir.tarė: *b*
— Užsibaigė toji maža tragedija.
Nieko jam į tai neatsakiau. Akyveizdoje tokio'smūgio,, 

žodžiai būtų ironija. Visuose namuose nekalbėta apie nieką 
kitą. Vargšas Kevin’as daugel rado užuojautos, net vyres
nieji prie jo draugiškai atsinešė.

Neprileistas prįe šventimų klierikas gali klausti vyresny
bės apie priežastis. ■ Kevin’as nuėjo prie rice-regenso, šau
naus senelio ir paklausė, delko pripažinta jį šventimų never
tu? Senyvas kunigas, žadėjęs rankas ant Kevin’o pečių su 
ašaromis akyse pratarė.

— Nieko ypatingo, mano malonusis, bet vienatinė prie
žastis kunigiškos dvasios stoka ir užsilaikymas.

— Mano pasielgime niekados nebuvo melo, — tarė Kevin’
as, —visuomet širdį turėjau atvirą. Gal, ypač..* — Čia 
nutraukė ir daugiau jau nebekalbėjo.

Kvotimai buvo užbaigti. Prisiartino dovanų teikimo 
diena. Vyskupai susirinko salėn ir atskaityta apvainikotojų 
pavardės. Kevin’as buvo pirmasai iš Šv. teologijos, pirma- 
sai iš šv. Rašto; antrasai iš bažnytinės istorijos ir pirmasai iš 
hebrajų kalbos. Buvo tai, rods, užtaisytas šposas! Keriu’as 
nebuvo prie dovanų atskaitos. Vėliau diocezijos klierikų 
deputacija stojo prieš vyskupą ir meldė jo, idant įšventintų 
Kevin’ą, neatsižvelgiant į seminarijos valdžios priešingą iš
tyrinę. Buvo tai nepaprastai drąsus žingsnis. Jo Malonybė 
vyskupas jų išklausė ir kada išdėstė visą dalykų stovį, tuomet 
atsakė, jog pasitarsiąs su viršininkais.

• Buvo tai silpnas vilties spindulis. Visi sielvartos ir ne
ramumo pilni, sykiu'ir Kevin’as laukė paskutinio nusprendi
mo. Pagalinus pasirodė ir vyskupas. ' Su pasigailėjimu ant 
Kevin'o pasižiūrėjo ir tarė:

— Labai nemalonu man yra, pone O’Donnell, kad ne
galiu Jums pagelbėti. Neturiu teisės priešinties viršininkų 
valiai.

Tai-gi ir paskutinioji viltis, apvylė. Ant rytojaus Kekin’as 
išsirengė Ame " “Štai ir viskas. Suprasi tai geriau, ka
da patsai pabūsi

maniai “tautiečiai” Lietuvos 
gelbėjimui suaukavo? Šių me
tų vėliausioji jųjų atskaita ro
do vos $12.497.59. Galima 
drąsiai sakyti, kad ir šita pi
nigų skaitlinė iš didžiausios 
dalies sudėjo lietuviai katali
kai

Lietuvos neprigulmybės pa- 
rūpinimui mūsų laisvamaniai 
“tautiečiai” surinkę vos $2.- 
223.94. Bet kokiu būdu mū
sų atskalūnai laisvamaniai 
bando Lietuvai neprigulmybę 
už tuos pinigus išrūpinti. Juo
kų juokai.. Jie tuos'$2.223.94 
paskyrė Dr. J. Šliupui kelionių 
ir visų lėšų apmokėjimui, o Dr. 
J. šliupų ingaliojo taip veikti 
kaip jam patinka. Tai kaip 
laisvamaniai “tautiečiai” Lie
tuvai laisvę ruošią. Lietu
viams katalikams reikia žino
ti savas jėgas. Neskaitant 
lietuvių protestonų, nei lais
vamanių “tautiečių,” sociją- 
iistų, vienui vieni katalikai 
lietuviai ' sudaro nemažinus 
kaip 90 nuoš., arba devyni 
prieš vienų atsimetėlį (atska
lūnų). !’ “ 7
dar daug katalikų laikosi sau 
laisvamanius už vadovus, arba 
skaito laisvamanių laikraš
čiu^ ir savais doleriais'sustip-

i būda- 
ux± vumnegali
savųmokintų” vaikų savo
tiškai pamokinti. Didžiuma 
tėvų nemoka nei kąip reikia 
vaikus mokinti.

Taip tai visų tų, kurie Dr. 
‘J- Šliupo mokinimų klauso, 
vaikai nemoka nei paties Dr. J. 
šliupo parašytų raštų skaityti, 
.visų laisvamanių “tautiečių” 
vaikai iškarto tampa suameri- 

’konyti. Tokis Dr. J. Šliupo 
mūsų jaunąjai gentkartei pa- 
sitamavimas negali būti pat- 
rijotiškas. Žmogus, kurio 
pastangomis mūsų jaunoji kar- 
,ta lietuvių tautai pavagiama
,-------------------------- ępi----- - ------ ---- ------ --------i
kuri jįjį renka lietuvių tautos 
reikalus atstovauti. Nei Dr. 
Šliupas nei jo pasekėjai “tau
tiečiai” lig šiol ndl vienos lie- 
.tuviškos mokyklos neparūpi
no. Dieve duok, kaipo at
mintį, bent vieną lietuvišką 
mokyklą mūsų laisvamaniai 
“tautiečiai” parūpintų... Ne 
visos parapijinės mokyklos au
klėja vaikuose lietuvišką pat- 
rijotizmą, bet yra viltis, kad 
visur, kur yra patrijotai lie- 

' tuviai kunigai, kad visur bus 
pavyzdingo tautiško ir religiš
ko vaikų auklėjimo įstaigos. 
Šimtai lietuviškų parapijų, 
šimtai lietuviškų mokyklų 
duoda vilties, "kad iš jų iš
augs mūsų tautystės apgynė
jai. Tūlas nuošimtis suklai
dintų parapijinėse mokyklose 

teks 
kaipo auka mūsų atskalūnams 
laisvamaniams ir socijalistams. 
Tai-gi matote, gerbiamieji 
viengenčiai, kad parapijinės 
mokyklos ‘reikalingos net 
tiems, kurie nesąmoningai jas 
peikia ir mūsų tamsūnėlius 
klaidina.....

Galop prirodė S. L. R. K.A. 
organizacijos, svarbumą jame 
'prigulėti ir tt.

Tam pačiam numeryj “Dir
vos” aprašyta Lietuvos Vyčių 
25 kuopos prakalbos su iškrai
pymu arba pajuokimu Vyčių 
hymno. Pirmiausia primeta, 
kad gerb. Dr. J. Bielskis su
klydęs savo kalboj sakydamas, 
kad “parapijose sunaikintose 
Lietuvoje, likę tik po dešimts 
gyventojų, paskui tik 200.000 
gyventojų yra pabėgėlių.''Gai
la, kad “Dirvos” reporteris 
negali sugaudyti, ką žmones 
kalba, Gerb. Dr.-Bielskis pa
sakė, kad nekurtose- parapijo
se liko tik po dešimts gyveni
mų sveikų. C _1_____ ___
ti ir žmonės gyvena bakūžėse 
arba lindynėse, o 200.000 yra 
pabėgėlių. Gal dabar “Dir
vai” bus aiškiau.

P-nios Greičienės solo nu
peikia būtent: išėjo silpnalDar 
gerai, kad nepatarė, kaip tas 
asilas lakštingalui, pasimokin
ai dainuoti nuo gaidžio.

Poni Greičienė yra žymiau
si Clevelande solistė ir jos dai- 
navimas visados publiką užža
vi. Taip ir šiuo sykiu publi
ka gausta rankų plojimu at
šaukė vėl sudainuoti

P-as Ruseckas kalbėjo ir 
ragino rašyties prie Vyčių pa
žymėdamas, kad Vyčiuose y- 
ra uolių veikėjų bei rėmėjų 
kaip Dr. Rutkauskas, Dr. Biel
skis, ir kiti, o “Dirva* ap- 
versdama tą paduoda, kad po
nas Ruseckas gyrė ir Vyčių 
stulpu vadino Dr. A. Rutkaus
ką už tai, kad tas ant kiūti
nės turėjo prisisegęs Vyčių 
ženklelį. Kur-gi čia tiesa be- 
'smegeniško “Dirvos” reporte
rio, kad neatskyrė nei ženk
lelio, kur Vyčių ir Susivieni
jimo, nes Dr. Rutkauskas tu
rėjo Susivienijimo ženklelį, 6 
ne Vyčių.

P-lės B. Skripkauskaitės 
maciją, būtent 
Ne tik p-lė 
yra šauni dek- 

lemarorKa, net ganiausia sun
kių perstatymų artistė. Už
baigoje pajuokiamai pasakė, 
kad choras sudainavo

Kstalikai sujudo.
Šio miesto lietuviai katali- 

kai sujudo. Vas, 12 d. buvo 
sušauktas katalikiškų dr-jų 
susirinkimas. Buvo įsteigta 
Centralinė Kat Dr-jų Vaidy
ba. Tas padaryta dėl pasek- 
mingesnio veikimo. Nutarta 
sutverti Tautos Fondo skyrių.

Lietuviai katalikai pamatė, 
jog liberalai daro šachar-ma- 
char, nori pratęsti Lietuvių 
Dienos komitetų, kurs buvo 
sutvertas pagal Wilkes-Barri- 
nį suvažiavimų tik organizavi
mui aukų rinkimui lapkričio 
1 d., o po išdavimo tos dienos 
atskaitų komitetas išsiskirsto.

Tatai mes lietuviai katali
kai matome, jog laisvamaniai 
nori tų nutarimų sulaužyti. 
Jei taip, tai jie pasirodo la
bai neištikimi žmonės. Tai 
juk jie visokius nutarimus ir 
sutartis gali bile kada sulau
žyti

NORWOOD, MASS.
Fėrai pasibaigė.

t
Vas. 18 d. pasibaigė fėrai, 

kurie ištisų savaitę tęsėsi Fė
rai nusisekė gerai. Apie vis- 
kų aprašyti būt perdaug dar
bo. Paminėsiu tik pabaigų, 
kuri buvo vas 18 d.

Programų veik vieni vaikai 
išpildė. Dalyvavo Biruta, Al
dona ir Jonukas Jaroševičiu- 
kai, Julijona ir Marcelė Kli
mavičiūtės, Pranykę, Onykė ir 
Kaziukas Viesuliukai ir Apo
lonija Stašaioiutė. Jie darė 
drilius, šoko, dainavo, dekle- 
mavo. Nekurie apsirėdė vy
riškoms drapanoms, turėjo ū- 
SUS* _

Kalbėjo kun. J. J. Jakaitis.
Svarbiausioji programo da

lis, taį gerb. kun. J. J. Jakai
čio kalba. Gyrė Norwoodo 
lietuvius, kad taip uoliai rėmė 
bažnyčių ir jų pastatė ūmu lai
ku. Paskui kalbėjo apie Lie
tuvos praeitį, nurodė lietuvių 
kalbos gražumų, nurodė Vil
niaus svarbų Lietuvos istori
joj ir dabartiniu laiku. Čia 
nupeikė tuos vilniškius, ku
rie neriasi iš savo kailio ir va
dina save lenkais. Tikriems 
lietuviams gerb. kunigo kalba 

Įpatiko, bet sudzendobrėjusieji
tai nepatenkinti.

Klebonas kun. J. J. Jakai
tis buvo atsivežęs glėbį “Tau
tos Ryto,” tai nei vieno neli
ko. Visus išpirko.

Mūsų gerb. klebonas, kun. 
Daugis dar norėjo rodyti judo- 
mą paveikslų, bet dėl vėlumo 
nerodė.

NEW HAVEN, CONN.
Vasario 18 d. L. Vyčių ^50 

kp. parengė labai puikų vaka
rėlį. Griežė puiki orkestrą. 
Toliaus Vyčių choras sudaina
vo Vyčių himną, po tam pra
sidėjo lošimas “Dėdė atvažia
vo,”

Pasibaigus teatrui Vėl grie
žė orkestrą, paskiau p. J. Ma- 
čiulaitis deklemavo: “Vargin
ga Tėvynė. ’ * Taip-pat choras 
labai atsižymėjo savo puikio
mis dainomis. Žmonių buvo 
apie 400. Matytis, kad New- 
Haveniečiams labai patinka L. 
Vyčių rengiami vakarai.
“ Kp. rep.

COLLINSVTLLE, ILL.
Kalbėjo p. A. Račkus.

Jau kelios savaitės praėjo 
po šių naudingų prakalbų, o 
laikraščiuose dar - nieko nesi
mato. Todėl aš nors susivėli
nęs paduosiu žinių apie tą čia 
nepaprastą dalyką.

Vas. 3 d. š. m. S. L. R. K. A. 
161 kuopa ir šv. Mikolo Arka- 
niolo pašelpmė dr-ja, surengė 
prakalbas. Kalbėtojas buvo 
iš Chicago, UI. socijologijos 
studentas p. A. Račkus.

Jisai daugiausia kalbėjo a- 
pie socijalizmo supuvusį mok
slą ir kaip socijalistai tamsina 
žmones per savo juodąją laik- ~ 
raštiją bei šlamštus. Ragino 
visus rašyties prie gerų katali
kiškų dr-jų ir skaityti gerus -jį 
laikraščius ir knyghs.

Daug labai naudingo, pa
mokinančio pasakė. "Tik tn- j— 
riu pasakyti, kad mūsų socį-7 
jalistai raudo išgėdos girdėda
mi tikrąjį savo mokslą, kurio 
klaidas kalbėtojas išrodė. Žo
džiu sakant prakalbos buvo 
pamokinančios, įdomios ir nau
dingos. Ne vienas sakė, kad 
pirmą kartą girdėjęs tokias 
prakalbas.

Nors šiame miestelyje skai
toma apie tuziną socijalistų, 
bet su klausimais pasirodė tik 
trys, kuriems kalbėtojas labai 
teisingai ir suprantamai atsa
kė; kiti matyt suprato gerai jo 
kalbą ir buvo užganėdinti.

Prakalbą sakė dviem atve
jais.

Pertraukose buvo dainos ir 
deklemacijos. Pirmoj pertrau
koj “Žiburio” dram. dr-jos 
choras po vadovyste p. A. Ži- 
vaičio, kuris buvo pakviestas 
iš St Louis, Mo. sudainavo 1) 
“Lietuva Tėvynė,” “Sudiev 
Lietuva” ir “Nedaugei mū
sų.” Dainos nusisekė labai 
gerai Taip-gi buvo ir dekle- 
macijų. Deklemavo p-lė EI. Al- 
bokaitė ir p-lė P. Likmoniutė 
iš St Louis, Mo. Paskiaus 
“Žiburio” dram. dr-jos artis
tai sulošė labai juokingą ko
mediją “Šliūbas su viržiu.”' 
Viskas nusisekė labai gerai, 
publika buvo užganėdinta.

Buvo renkama aukos dėl 
padengimo lėšų kelionės kalbė
tojo. Surinkta 24 dol. su cen
tais. Visiems aukavusiems 
vardan rengėjų šio gražaus
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WORCESTER, MASS.
Nepaprasta pramoga.

P-no Čižausko ir ponios Či- 
žauskienės dėka buvo statyta 
operetė “Adomas ir Jieva” ir 
“Komedija be žodžių” iš mek- 
sikonų gyvenimo.

Tie veikalai buvo perstatyti 
du sykiu, vas. 8 ir vas. 11 d. 
Abu sykiu salė buvo prisikim-4 
šus žmonių. Scenos išpuoši- 
medaug pasidarbavo p. J. Ba- 
'cekičius.

Pelno buvo apie $170, kurie 
paskirti naujiems vargonams.

kia ir teršia.
Laisvamaniai “tautiečiai” 

nedaug tvirčiau už mūsų soci- 
Aš pažįstu 
“tautiečiu” 

kurie jau 
ose yra

rina sayus idėjinius priešus, daug 
Tame žvilgsnyje yra katalikų laisvamanių 

šiandien s
! tautiškai 

kų kalbų 
mie kalbasi rusiškai, angliš
kai ar kaip 

Geriausiai 
galų nušv 
“tautiečių” 
Dr; J. Šliupo 

.Kaip 
metų Dr. J. 
tavo 
no, kad Ii 
vaikų į Ii 
mokyk’tv, 
kad savo

lietuvių apsileidimas.
Lietuviams katalikams pri

dera saugoti savus vaikus, nuo 
laisvamanių “tautiečių” ir vi
sų kitų tautos išgamų, bedie- 
vių-tvirkintojų.

Jeigu katalikai ir toliau, 
kaip iki šiol, savose šeimy
nose laikys įnamius laisvama
nius ir socijalistus, kūne, 
vienkart, pasirūpina, kad ka
talikai skaitytų jųjų “ lais
vuosius” raštus ir kasdien 
klausytų tvirkinančių kalbų, 
tai mūsų tautoje vis ir vis, 
dauginsis nedorėlių skaitlius. 
Šitokiu pasielgimu lietuviai 
katalikai patys

vado

n savo

UJU,
narsumą plieno kardo, tai vi-[nį.'



Vietines žinios

^pecijališkas

(“204-206)

A. Naujaitė.

Vietinė Didžiausia Lietuviška

Nuzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus

Jonas Pauplis,
30 Houghton St. 

Hudson, Mass.

Akių Speeijalistas 
Prirenka akinius

— atsigriebs 
Apsisaugokit

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
gatima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

Vienatine Lietuviška

Krautuvė

ADVOKATAS
Miliam f. J. H o atarti 
LietuvMta^payang buvo

Bushwiek, 4943.

Ldetuviška>Polska 
VAISTINYČIA 

197 Broadway, S. Boston, Mass. 
Telefonas’‘S. Bostonai 194~w 

Daktarai dieną ir naktį.

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

(206)

Kuri užlaiko visokio ta
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

Tel. Main 2483 E. Boston.799-W
George H. Shields

Advokatas

Paieškau savo draugės Mari
jonos Rožiutės, po vyru Pilipai- 
tienės. Paeina iš Cickų kaimo, 
Alvito parapijos, Suvalkų guber
nijos. Ji pati ar kas Sno, malo
nėkit pranešti. Suteiksiu dova
ną. Atsiliepkit šiuo antrašu:

» -*•„ •
5 Catheraine St., 

Old Bethnol Greene
LONDON, N. E. ENGLAND. 

(202-205)

Paieškau Jurgio Juškaičio, ku
ris 5 metai atgal gyveno Londo
ne, Anglijoj. Dabar yra Ameri
koje. Kas žino kur jis yra, tuo
jaus man praneškit — gausit do
vanų. Atsiliepkit- šiuo antrašvu

Mr. J. Sleznikas,
5 Catheraine St.

Old Bethnal Greene. 
LONDON, N. ENG.

(202-205)

PIRMO KLESOS

DANTISTAS

DR. F. MATULAITIS
OfiaojdyBM O zdaviaokiM Hga*
1-1 P. M. 1-9 P.M. Priskiria Akinius

419 Boylstoa St Bestos, Mus.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Brwdway,Ss. Beston,Mass.

PBUC DOBCBSSTEB ST.*

Paieškau pusbrolių Juozapo 
ir Antano ir Karolio Pauplių ir 
Zopijos Paupliutės, Karalio ir 
Antano Jankauskų. Visi Kau
no gub., Vilkmergės pav. Ve- 
jrių parapijos, sodžiaus Kuni
giškių.

Malonėkit atsišaukti adre
su:

UŽGAVĖNIŲ VAKARIENE.
Sof Bostono. Blaivininkai ir 

Marijos Vaikelių Dr-jos vai
kučiai užbaigė mėsėdo laiką 
gražia pramoga-vakariene, pa
marginta damomis, deklema- 
cijomis ir prakalbėlėmis. Apie 
8 vai. vakare susirinko šv. Pet
ro bažnytinėn svetainėn virš 
300 vaikučių ir suvirš šimtas 
suaugusių ir sėdę už stalų pasi
vaišino skaniais valgymais ir 
blaivininkų alum, kurio sve
čiams pagamino Blaivininkų 
kuopos šaunios šeimininkės.

Svetainėje nuo vaikų balsų 
ūžė kaip bičių avilyj, bet kuo
met prasidėjo programas *visi 
nutilo ir atidžiai klausėsi dai
nų ir deklemacijų.

Programą prakalbėle atida
rė kun. F. Kemėšis, pasvei
kindamas jaunučius vaikelius 
ir vyresniuosius, palinkėda
mas jiems visiems būti stip
riais blaivybės idėjos rėmėjais 
ir platintojais. Toliaus sekė 
deklemacijos ir dainos. Prog
ramo išpildyme iš vaikų daly
vavo: A. Savalioniutė, O. Šul- 
čiutė, A. Janušaičiutė, Julė 
Kazlauskaitė, A. Zubavičiutė, 
A. Grabijoliutė ir D. Kivoliutė. 
Tai vis buvo šaunios deklema- 
torkos, o Ant. Stravinskas ant. 
armonikos pagriežė.

Tarp to buvo prakalbos ir 
dainos. Kalbėjo daug: vai
kinai, merginos ir moterys 
savo palinkėjimus blaivybei ir 
susirinkusiems svečiams trum
pai, bet jausmingai išręiškė. 
Gi dainavo mūsų geriausios 
pajėgos p-lės H. Narinkevičiu- 
tė, O. Liutkevičiutė, S. Motie
jūnaitė ir p. J. Varaitis, akom- 
ponuojant p. M. Karbauskui. 
Dainų melodijos buvo puikios, 
tik žodžiai per daug skaudūs 
vaikinams. Visi vis ant vai
kinų rūgojo ir juos pajuokė. 
Girdėjau, vaikinai sakė, kad 
po gavėnios parengs extra vai
kinų koncertą ir užprašą, mer
ginas už publiką 
už skriaudą, 
mėrginos!

Užbaigiant vakarienę p. Pr. 
Strakauskas “Tautos Ryto” 
Administratorius visiems daug 
naudingų patarimų suteikė. Po 
to vaikai išsiskirstė namon, o 
jaunimas sustojęs ratu “Kar
velėlį” pradėjo traukti. Pa
žaidus valandėlę ir pamiklinus 
kojas, pradėta skirstyties iš
reiškiant padėką vakaro ren
gėjams, šeimyninkėms ir vi
siems svečiams. Ne vieną net 
ant “ura” pakėlė ir taip smar
kiai pasupę, kad džiaugsmo 
buvo kaip audroj lietaus.

Vakarą labai sumaningai ir 
linksmai vedė p. J. E. Karo
sas.

Valio Blaivininkai ir vaiku
čiai!

SUSITAIKĖ.
Metai laiko atgal Joną Ja

kubauską, beva^niojant jam 
ant dvyračio Mass. ir Hunting- 
ton gat. kerte, pakliudė tarpe 
savęs du automobiliu ir sun
kiai sužeidė. Jakubauskas au
tomobilių savininkus “Wards 
Baking Co.” iš Cambridge, 
Mass. patraukė į teismą, kuris 
tęsėsi beveik visi metai. 
“WžHds Baking Cc/*« nenorėjo 
už sužeidėną. atlyginti ir viso
kiais būdafe stengėsi save iš
teisinti. jPagaliys, minėtai 
kompanijai ir J. Jakubauskui

LIETUVIŠKI REKORDAI.

E. 2356. Lietuva Tėvynė mūsų, 
Tykiai Nemunėlis teka.

E. 2357. Birutė,
Kur banguoja Nemunėlis

E. 2392. Sveiki broliai dainininkai 
Ko liūdit sveteliai.

E. 2581. Gražioji Polka, 
Pavasario rytas, Polka.

E. 2582. Kalnų Augštumose, 
" (Valcas) 

Kariškas maršas.
E. 2706. Žemaičių Polka.


