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tu
office at

jos liūtas, kurs visus prieši
ninkus sudraskys. Perstatė^ jį
šarvuotu vagonu (tanku) besi- v
ritančiu prieš vokiečius,
O
- <
išteisybės visai nieko ypatin
statosi, prieš Lloyd Georgė, o go nenuveikė.
K
.
•
jis tik ir laukė, kuomet prieš
Tuo tarpu vis labiau smau
jį prasidės atakos iš kur nors.
gia
Angliją vokiečią submari
O dabar liberalai labai remia
nai.
Pirmiau sakė, jog Vo
senąjį premferą.
kietijos submarinai, tai tuš
Aiškiai matosi, jog visi čias bluff, o dabar pasirodė,
atsidžiaugė Lloyd George ’u. jog tai tikras pavojus.
Perdaug nuo jo tikėjosi. Ma
nė, kad tai bus tikras Angli1—J

i

Kovo 15 d. geležinkelių dar
bininką atstovai turės konfe
renciją su kompaniją atstovais.
Tai sako toje konferencijoje
darbininką atstovai paduosiu
kompanijoms ultimatumą. Jei
kompanijos nesutiks įvesti ašioonią valandą darbo dieną,
tai būsiąs paskelbtas streikas.

PAŽADĖJO

IŠTIKIMYBĘ.

ANGLIJA SMAUGIA

HOLANDIJĄ.
Kviečiant Samuel GomperHolandija gali pavirsti į
sui į Washingtoną delegatus
Anglija ją
nąo įvairią uniją, kąvo 12 d. antrą Graikiją.
suvažiavo jų 150.
Jie atsto spaudžia, kad priimtą į savo
uostus ginkluotus prekinius
vavo į 3.000.000 darbininkų.
garlaivius.
Ji kaipo neutraDelegatai priėmė šią rezoliu
lė valstybė, atsisako priimti.
ciją:
Anglija taip-gi verčia, kad Ho
“"Mes viršininkai pącijona- landija savo garlaivių nelai
lią ir internacijonalrų darbo u- kytų namie, kad pirkliautą it
niją Amerikoje, susirinkę tau nebūtą submariną karės.
O
tos sostinėje, šiuomi pasiža iš kitos pusės teutonai žiūri,
dame taikoje ir karėje, nelai kaip elgsis Holandija.
mėj ir nepasisekime tvirtai sto
vėti už laisvę, saugumą ir pa
ANGLAI PASIVARĖ
laikymą musų įstaigą ir ideąPIRMYN.
lą respublikos.
Francijoj anglai pasivarė

>
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Geležinkelių darbininkai streikuosią.
TURĖS KONFERENCUTĄ.

' „"J?

Naivybe Įirp studentų

BADO ŠMĖKLA VISOJE
V < t.> .EUROPOJE.
'

AI PRIEŠ
ALUS.

Iš Holandijos ateina žinios
apie tai, jog Europos karė pa
Conn. — Yale siekė paskutinio savo laipsnio.
New
Dabar bado šmėkla kariau
dentą būrys suuniversiteto
jančioms
valstybėms spokso asitarė varyti Agitaciją už pilną
kyse
baisiau,
negu bile kada
studentu. Yra
blaivybę
Taika, kuri vėliau
tikra viltis, Įjog jei ne šiemet, ligšiol.
sia
įvyks
šį vidurvasarį, bus
Geležinkelių darbininką bro
tai už metų kitą tos įstaigos
ištikro
be
pergalės,. Tai tuo
Studentai prįnns pilną blailijos sako pasiuntę prez. Wiltarpu
nei
viena
pusė antros
sonui laišką, kuriame sako,
vybę.
Yale universitetas yra vie negalės įveikti. O alkis, var
kad dabar stovės už savo, bet
nas garsiausių Suv. Valstijose, gas ir apsivylimas karės lau
ištikus karei, tai rems val
“Žvirblio” 3-čio numerio už '
tai jis duotą toną ir kitiems kuose padarys skerdvnėms ga- L D. S. CENTRO VALDYBOS“
džią
r i
kovos
mėnesį beliko vos keli .
universitetams.
Spėliojama, h7-to POSĖDŽIO PRO
desėtkai egzempliorių. Pasis
kad kitą universitetą studen
Visą kariaujančią šalią val
TOKOLAS.
kubinkite užsisakyti. Dabar
pirmyn
linkui
Bapaume.
Pa

SUSTREIKUOS LAIPS
tai
pasiskubįs,
panorės
kon

džios tą mato. Kiekviena pu
Šioje iškilmingoje valando
kaštuoja 10c. sidabru ar krasos
L. D. S. Centro 7-tas posė
NIŠKAI
je mūsą tautos gyvenime mū sivarė vienų mylią pustrečios kuruoti su Yale universitetu ir sė laukia dabar ne didelią nuoženkleliais, o paskiaus ir už
mylios fronte.
pasistengs stoti blaivais pir tikią karės lauke, bet maištą dis įvyko “Darbininko” Re
sų
yra
tvirta
viltis,
kad
mūsų
Jei geležinkelių kompani
$100.00 negausit.
Kitose vietose Francijoj ei miau, negu Yale studentai.
namie.
Krizis kasdien arti dakcijoje, 242 W. Broadway, '
jos kovo 15 d. konferencijoj respublika trokšdama taikos, na tik artilerijos mūšiai.
So. Boston, Mass. kovo 8 d.,
Sykiu siąskite užsakymus
Už šimto .metą ar daugiau, nasi abiejose pusėse.
su darbininkų organizacijų de pasiliks saugi; kad mūsą žmo
Rusu fronte) ties Brzezany ir kai žmonija prablaivės, - tai
ir “Žvirblio” 4-tam numeriui
nės išvengs baisenybią ir sun [
Ministerią kabinetai svy 1916 m.
legatais New Yorke atsisakys
Naraiuvka
vokiečiai
padarė
už
balandžio mėnesį, kursai
naujoms
kartoms
bus
dyvą
dyruoja.
Francijos ministeriai
Į posėdį atsilankė kun. F.
įvesti 8 valandų darbo dieną, kenvbią karės; kad jiems pa pasekmingus" užpuolimus ant
pradės
čirškėti pat pradžioje
vai, kad net mokslus einan vos laikosi.
Jie turės pasi Kemėšis, pp. Pr. Gudas, J.
tai organizacijų viršininkai iš siliks proga auklėti ir plėtoti rusą.
tieji jaunikaičiai buvą^pamėgę traukti už keletos savaičią, o Petrauskas, M. Abračinskas, balandžio (April.)
duos
paliepimą
streikuoti. gėrybes taikos, žmoniškumo
tokią
paškustvą — svaigalus. gal ir dieną.
V. Kudirka, A. F. Kneižis ir
Turinys 4-to numerio bus
Streikas prasidės ne visoje ša ir augštesnės >ęivilizacijos.
X
PALEIDO DŪMĄ.
.. Atsidyvvti negalės ir girtuokAnglijoj pradėjo antpuolius J. E. Karosas.
dar įvairesnis už pirmąją nulyje vienu kartu,, bet vienur
Bet jei prieš mūsą pastan
ant Lloyd George liberalai ir
Caras paleido dūmą ir Val lišką dainą.,
pirmiau kitur paskiau. Kai- gas ir viltį mūsą šalis bus įSvarbiausiu posėdžio klau merią. x
taikininkai.
Prieš jį dabar
stybės
tarybą.
Priežastis
tik

kur sustos jau pėtnyčioje, o velta Europinės karės sūkurin
4-tam numeryj be kitą inkįla ir senasis premieras As- simu buvo surengimas L. D. S.
nežinoma, bet-spėjąr
Naujoj Anglijoj, tai sustos tai mes su savo čia išreikštais rai
•
•
J
1_
1
______ *
Savaitės.
Plačiai šį reikalą domią dalyką tilps sekanti:,
tjoj durna ir Valstybės ta
Indianos valstijoj siautė
judėjimai dėl maisto Stokos.;
1. “Naujieną” redaktorius su
būtinai reikalingą valstybės
r
baisus tornado. Viesulą nu ryba caro paliepimu suspen Savaitę laikyti nuo šv. Juoza
Kompanijos tikisi, kad ne
asilo ausimis.
pamatams,
pasiūlome j «avo
šlavė miestelį New Castle. Be duotos. y O maisto klausimas po globos dienos iki 4 nedėliai
visi darbininkai sustreikuos,
NAUJA
JO
ANA
d
’
ARC.
patarnavimus savo šaliai vi
Literatiškai ko- 2. Poetiški “žvirblio” krislai.
to čia žuvo 23 žmonės ir 150 caro viešpatijoj labai paaštrė- po Velykų.
tai bent prekiniai traukiniai išsuose atvejuose ginti, saugoti
Francijoj eina gandas, jog sužeista Muncie ir-gi nuken jo.
I misijai pavesta atsišaukti į 3. Sielos nuodai — šliupo iš
'
dalies galėsią bėginėti
ir užlaikyti mūsą Suvienytą atsirado mergelė, kuri matė
' kuopas ir visuomenę, kad L.
tėjo, užmuštaį 40 žmonių. Ant
radimas.
Italijoj talkininkai stiprėja, D. S. sumanymą paremtų ir
Valstijų republiką prieš prie regėjimus ir girdėjo slaptingus farmų taip-gi daug užmuštą ir
balsai už taiką garsiau skam
šininkus, kokie jie ten nebū balsus liepiančius jai eiti ves
sužeistu. Įvairiose ligoninėse ba. Vokiečią submarinai labai padėtų sustiprinti lietuviu ka 4. Mickevičius ir Joškis.
tą, ir kartu atsišaukiame į ti armijas prieš teutonus.
Ji jau yra į 150 sužeistą.
talikų. darbininkų organizaci
5. Liberalai joja karėn.
;
pablogino Italijos padėjimą, ją.
savo brolius darbininkus ir pi yra Mile. “Perchand, 20 metą
L. D. S. Savaitės tikslu
Nuostolią viesulą pridarė kad sulaikė anglią atgabeni
pabriežta:
Sav. Valstiją valdžia for liečius šventu vardu darbo, tei amžiaus. Dabar ji yra Pary bent už $1.000.000.
6. Pasikalbėjimas Jackienės
mą.
maliai pranešė, jog savo gar sybės ir laisvės ir žmonišku žiuje.
su Dėde Jackum.
1. L. D. S. sustiprinimas nau
mo
ištikimai
ir
patrijotiškai
Penkioliktame
amžiuje
FranVokietijoj
apie
maisto
sto

laivius ginkluoja apsigynimui
jais nariais ir naujomis kuopo 7. Socijalistų rauda.
BAISI REVOLIUCIJA.
teikti panašą patarnavimą.” cijoš didelė dalis buvo anglą
ką garsiau imama kalbėti. Bu
nuo submariną.
mis,
Pietinės Amerikos republi- vo pranešta, būk kai-kur vo
8. Dienos klausimai.
Rezoliucija buvo priimta po užkariauta ' Francūzams veik
nebuvo
vilties
atsigriebti
Tai
kiečiai
net
vaikus
išmetė
gat

koj
Peru
buvo
ištikus
labai
2. Katalikų spaudos platini
diskusijų, kurios tęsėsi kele
9. Sočijalizmo mokslas teoriApie su vėn dėl neturėjimo kuo mai mas,
NAUJOS DERYBOS.
tą valandų.
Bet buvo tikė tuomet atsirado mergelė Joana smarki revoliucija.
joje ir praktikoje.
d’Arc, kuri turėjus matymus kilimą žinios nebuvo praleistos tinti.
Bet valdiškose sferose
- I
Vienas Norvegijos laikraštis tasi, kad jos galės užsitęssti ir girdėjus paslaptingus balsus
3.
Nurodymas
darbininkams
h
tai
ramu.
Bent
nepranešama.
ir
tik
netikėtai
atėjo
smulkią
skelbia kad tarp Vokietijos ir tąsi, - kad jos galės užsitęsti liepiančius jai eiti vesti frantikro kelio prie ją būvio pa 10. Laisva daina.
žinią. Republikos sostinėj Li Buvo pradėta paskalos*apie tai
porą
dienų.
Suv. Valstiją užvesta naujos
11. Laisvamaniai - šikšnosparcūzą kariuomenę ir vyti ang ma ir kituose didesniuose mies būk senasis laivyno ministeris gerinimo.
derybos dėl submariną jkarės.
- niai.
lus iš Francijos.
Ji taip darė tuose buvo didis kraujo pralie Tirpitz darąs opoziciją prieš
L. D. S. Savaitę išreklamuo
12.
Kapsukas akrobatas.
ir nors iš pradžios valdžia ne jimas, Admirolo Grauš sūnus kanclierią Bethman-Holhvegą. ti nutarta pakviesti visą kata
13. Socijalistų (Bobelio) ir laanorėjo ja pasitikėti, bet galų tapo užmuštas,
liką spaudą.
Valdiškos įs- Bet apie tai. užgeso kalbos.
UŽSAKĖ CIGAR1TŲ.
UŽSAKĖ ORLAIVIŲ.
ivamanią (“Dirvos”) išsi
gale jos buvo viršus.
Jos ve taigos kareivią saugojamos
Austro-Vengrijoj ir-gi nera
Antru
svarbiu
klausimu
bu

Francijos
valdžia
Britishreiškimas apie žvirblius. \
dama francūzą armija sumušė nuolatai.
Suv. Valstiją karinė val
Vengrijoj premieras TiSako
prezidentas mu.
vo
dabartinis
darbininką
lietu

American
Tobacco
kompani

14. “Žvirblio” kronika.
anglus. Svarbiausiu jos nuo- turėsiąs rezignuoti.
džia užsakė 16 orlaivią. Atsi
sza turėsiąs pasitraukti.
t
vią
bruzdėjimas.
Šiuo
reika

jai
užsakė
7.000.000.000
eiga15.12
prisakymų vyrams.
eis $649.250.
veikaliu buvo Orleano paėmi
• Tai dabar vįsą kariaujan
lu
nutarta
išrinkti
komisją,
ku

retą.
16.
Laiškai
iš Rytą ir Vakarų.
mas.
Dėlto ji ir vadinasi
čią valstybią ausys ištemptos
ri atidžiai seks lietuvią darbi 17. Viešas žodis Amerikos soci. 'A
ATMENA
KAR?
UŽ
Jos gyve
ir klauso, kur pirmiausia su
Jei tuos cigaretus padėti Orleano Mergelė.
BADAS UŽIMTOSE ŽEMĖSE
NEPRIGULMYB?.
ninką reikalus, streikui kur
.jalistams.
.a
kils minios.
Ta pusė galės su
vieną paskui kitą, tai jie že nimas sudramatizuotas gar
kilus,
stengsis
ją
reikalus
tin

18.
Ką
socijalistai
mėgsta.
1
f Salėm, Mass. atvyko iš mės kamuolį apjuostą aštuonis saus vokiečią poeto Schillerio,
Philadelphia, Pa. — Eliza- smukti ir paprašyti taikos, kūkamai pavesti, arba nurodyti, 19. Kanapynas.
vokiečių užimtos žemės Eli Mi- kartus.
o ta drama į lietuvių kalbą iš beth Browne, 1946 No. 13 gi, rioj sukils minios.
kur darbininkai turėtą kreip
Ir devynios galybė? kitų ra
ller.
Jisai sako, jog ten vo
versta Dr. Kudirkos.
kovo 10 d. šventė gimimo die
Kurioj pusėj tas- galės atsi
tis,
norint
surasti
tikrą
para

štų
ir karikatūrų, kuriuos pa
kiečių kareiviai gerai maiti
ną, sulaukus 101 metą.
Ji tikti pirmai
mą
ir
užtarymą.
'
Amerikos
sižadėjo
‘^Žvirbliui” pagamin
nami. Bet žmonės tai blogai
dar drūta, gerai mato. O 80 . Dabar Centralės Valstybės
Darbo Federacija pažymėta, ti geriausi poetai, rašytojai
DĖL
BAGDADO
PUOLIMO.
SKAUDŽIAI
NUBAUDĖ.
i * ,
Ė
1
gyvena, einą karevių prašyti
metą atgal ji buvo ant mirties tuo žvilgsniu lyg geriau stovi.
Talkininkai ypač anglai da patalo. Ji susirgo su vyru Pas junos organizacija geres kaipo geriausia ir rimčiausia Tarpe tų bus gal ir “Socijalis
likučių nuo ją baigią, kad nuo
Bostone skaudžiai nubaudė
darbininką pajėga Amerikoje tų Katekizmo Antroji Dalis.” ,
bado atsiginti: Vyrai verčia A. von Hagen už viešą panie ro ilgus išvedžiojimus apie atvažiavus į Pittsburgą. Neno nė,, vienybė tikresnė.
ir su ja nutarta arčiau susieiti
Užsakymus siąskite tuojaus.
mi daryti drutvietes, su jais kinimą^ Amerikos vėliavos. Ji svarbą Bagdado puolimo. Zi- rėdama ten mirti, tuoj važia
O talkininką visa viltis —
darbininką
reikalais.
Kas
norit gauti ‘^Žvirblių”
Tai vo į gimtiną Philadelphijos tai Amerika. Talkininką an
žiauriai apsieinama, bet 'ne- sai dirbtuvėj maža vėliava npma didžiai džiaugias.
4-tos
rūšies desėtkus ir šimtus užmušinėjama.
Vaikams pa šluostė, tepalą nuo suolo. Už esąs baisus smūgis turkams ir miestą. Važiavo arkliais. Jai gelas išgelbėtojas gali būt ALietuvią darbininkų reika
Dėdeį,
kaizerio politikai. .'
gal įsakymą teduodama po simokėjo $100.
tuomet buvo 21 metai. Pasvei merika. Bent talkininkai taip, lams tvarkyti nuo L. D. & egzempliorių muškit
Jackui
telegramą
išanksto/kad
*
Ant kiek tas turės svarbos, ko ir dabar yra viena seniau tiki.
pusę svaro duonos dienoje.
Kartą Amerika stos jų Centro ingiliota pp. J. J. Ra
jis
žinotą
kiek
tuksiančią
tai ateitis parodys, nes ang sią moterą Amerikoj. X
pusėje karėn,. tai tos bus di manauskas, A.-F. Kneižis, M.
lams vis tolyn einant ją linija
Kuomet šioje šalyje buvo delė moralė paspirtis, o teuto Žioba ir J. Jakubauskas. Prie “Žvirblią” 4-to numerio pri
išsitęsia, d ir taip-gi toli rei paskelbta neprigulmybė, tai,ji nams būtą smūgis. Ir tas Cent- šią kiekviename reikale gali sakyti' poniai Jackienei paga
'
,
kia gabenti maistą, amunici turėjo 8 metus ir ji Indepen ralią Valstybią minias galėtą kreipties lietuviai darbininkai minti.
ją ir visą karinę medžiagą. dent salėj pasisveikino su La- sukurstyti kiltį prįeš savo val ieškant patarimą. “Žvirblio” pavieni numeriai
DIDŽIAUSIA DOVANA VISIEMS.
Tolimesnis anglą pasisekimas fayette,
kurs buvo vienas džias.
,.
,; ■
10c.
“Darbininko” biznio stovis,
NEPRALEISKITE PROGOS.
priguli nuo to ant kiek anglai smarkiausią kovotoją už neBet tm> tarpu bręsta didelės
“kaip parodė administratoriaus
Ant visų metų ?
yra prisirengę.
ekspliozijos ., Anglijos parla
prigulmybę.
atskaitos, geras, taip-pat bai-$1.00.
Tuo tarpu į Konstantinopo
Ji sako, kad moterą sufra- mente. ( Airių atstovai atme
gia
susitvarkyti
ir
centro
rei

lį pargrįžo Enver Pasha
Jis gizmas yra didelė nesąmonė.. tė visus susiturėjime nlbežius
Užsakymus siųskite šiuo antkalai
__________
\
buvo karės lauke.
Parlamen
rašų:
ir prisiruošė atakuoti premiėA ’
“ŽVIRBLIS,”
te tvirtino, jog Turkijos rurą, , kirs jį neatsižvalgydami • .Keletą smulkesnių dalyką
WILSON TEBSERGA.
’
OAO
*
bežiai esą apsaugoti ir atlaikys
apkalbėjus
susirinkimas
uždanei,į tai, kad gali . sugriauti
Prez. Wįlson buvo, apleidęs vienybę karės klausime. Tuomi ryta 10 vai. vakare.
ir smarkiausius šio pavasario
talkininką spaudimus. Iš Bag lovą ir buvo bepradedąs dirb labiau Anglijos valdžios rei
dado reikėję pasitraukti dėl ti, . bet pajuto blogiau ir vėl kalai eina keblyn, kad sena
strategišką priežasčių. < i
turėjo grįžti lovon.
sis premieras Asųuith labai

L.D.S. reikalai
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gti ant mano vargą Jte kapo
jimų.
Bet aš, aš kuri buvan

mą ir viltį, norą varguose ir
nelaimėse skęsdama, nors žen
giu į tą baisią tamsią bedugnę,
nors širdis it peiliais perverta,
nors gražiausioj savo jaunystėj
dėl tavęs turėjau nustoti savo
mylimiausių draugų, netekti
gero vardo, kuris puošė ma
no praeitį, nors viską per ta
ve praradau, bet myliu tave
nemažiaus kaip kad mylėjau...
. Ištarus tuos žodžius, mote
riškė parpuolė kniūpščia ir va
landėlę gulėjo kaip negyva.
Atsikėlė.

Klaidinga taktika.
‘ ‘ Moterį? Balsas, ’ ’ sočij ai i s
čių laikraštis, agituoja išsi

Moteryste ir
Socijalizmas stovi už palai
dumą moterystės ryšių, o kri
kščionybė už jų palaikymą iki
gyvos galvos.'
-• >
Kaip socijalistai rūpintus
auklėjimu? Socijalistų kon'grese Dresdene 1903 m. pri
imta šitoks nutarimas:
“Jokio tikybos mokinimo
nebus duota iki 16 metų am
žiaus ; po to jie patys, galės iš
sirinkti tikybines doktrinas ir
mokinimus, kaip jiems pa
tiks. Prietaringi tikybiniai
supratimai, kurie laikosi ma
žiau apšviestose klesose bus iš
naikinti per tam tikrą, mokini
mą.” O pas socijalistus ir
laisvamanius prietarais vadi
na “visos religijos, dogmos ir
bažnveios.”

Tamsta p. Martau 17 d.
sausio šių metų esi laikęs pas
mus prakalbas, suruoštas Tamštai rūpesniu ir vardu dar tuomet gyvuojančio Lietuvių Die
nos Komiteto kuriame ir aš že
miau pasirašęs, kaipo to K-to
ne tik narys, bet ir jo inicijatorius ne mažai esu pasidar
bavęs.
Nors nenoroms, turiu čion
pažymėti, kad minėtojo K-to
ingai iotas, aš pats daugiausia
visų savo pasidarbavimu ir
prie Tamstos prakalbų suruo
šimo esu prisidėjęs. Ne kas
kitas, bet aš, K-to vardu,
Tamstą užkviečiau pas mus at
važiuoti, aš toms prakalboms
pasamdžiau didžiausią mieste
svetainę, aš net per du nedėldieniu bažnyčioje iš sakyklos
tas prakalbas garsinau žmo
nėms, karštai ragindamas vi
sus, kad ant prakalbų koskait-

“Ten Buvęs,” viešai per laikraščius padarė Tamstai net
keturis užmetimus, būtent kad
Tamsta, pasinaudojęs parengtomis dėl badaujančių labo pas
mus . prakalbomis 1) niekinai
visus tikrus Lietuvos katali
kus, pravardžiuodamas juos
šimtais kartų “davatkomis,”
2) organizavai Sandaros kuo
pą, 3) platinai bedieviškus lai
kraščius, kaip antai: “Atei
tį,” “Vienybę Lietuvninkų”
ir kitus, ir pagalios 4) surink
tus per prakalbas pinigus, vi
so labo $35.98 drįsai pasiimti
su savim. (Skaityk “Darbin.”
No. 11 ir 17 š. m. “Draugas”
iš pabaigos sausio ir No. 34 š.
metų).
Paprastai, apkaltintas vie
šu dalyku prasižengime asmuo,
ne tik turi tiesą, bet ir prie
dermę viešai pasiaiškinti, kiek
vienas viešas veikėjas, kuriam
iingiausia atsilankyti} ir tenai brangus jo geras vardas ir jo
.badaujantiems gausiai aukau
tų. - Aiškinau
kad: bas,

dėl nesusipratimų išven
kad katalikai nesibijotu per gimo, paprastai pate savę ne
Tamstos prakalbas aukas duot, kaltu matąs, apsiginti pasis
sakydamas, kad visos tenai tengia; pagalios ir logikos tai-'
surinktos aukos neis į jokį par- syklė skelbia, kad “qui tacet,
tyvišką fondą, bet, per mūsų consentire videtur” (kas tyli,
K-to rankas į Centralinį Lietu regis prisipažįsta). Tai Tamsta
vių Dienos Komitetą, o iš kur p. Martau savo tylėjimu ir ne
trumpinusiame laike pasieks atsakinėjimu ant Tamstai pa
badaujančius mūsų viengen darytų užmetimų, viešai pri-|
čius. Iš sakyklos perstačiau sipažįsti kaltu esąs visais Tam
žmonėms Tamstą, kaipo karš stai spaudoje intartais darbe
tą tėvynainį dirbantį ne kokios ' liais.
ten srovės naudai, bet atsida
Tamstos tylėjimą, aš ant'
vusį vien mūsų visų bendros Tamstos prakalbų buvęs, ga- ;
Motinos-Lietuvos labui.
na gerai suprantu; faktų už
Tuos mano žmonėms paaiš ginčyti negalima, nes faktai'
kinimus apie Tamstos dėl nu visuomet faktais ir pasilieka, t
kentėjusių pasišventimą, apie
Kadangi jau net geri žmo
Tamstos atsilankymo tikslą, nės.. . vietiniai (suprask raciTamsta, p. Martau ir pats pa niečiai) tėvynainiai p. J. Setvirtinai. Savo plakatuose, ke vičiaus inprašyti ., (skaityk
kuriuose aiškiai pažymėjai kad “Ateities” No. 6- spaudoje vie
a) prakalbas Tamstai ruošia šai patvirtino “Ten Buvusio”
Liet. Dienos K-tas, ir kad b) Tamstai užmetimus (Skaityk
atvažiuoji Tamsta su tikslu: šių metų “Ateities” No. 8 ir
perstatyti karės baisenybes ir “Vienybės Lietuvninkų” No.
Vyčiui, Brooklyn, N. Y. —
vargus mūsų brolių Lietuvo 48), išskyrus bedieviškų laik Dnl vietos stokos Tamstos rašje.. kalbėti apie Lietuvą...- raščių platinimą (Tamsta iš- .telį turėjome sutrumpinti. Tei
ir rinkti badaujantiems au tikrųjų platini prakalbų laike kis nepalaikyti tai už blogą
kų...
*
■<*>
panašios rūšies'laikraščius) tai arba neprielankumą.
Taip mano pasidarbavimas, šiandien, ne tik “klerika
Lakštutei,
Vėliau laišku
K-to vardu atliktas kaip ir lams,” bet ir visiems yra aiš
Tamstos pagaminti plakatai, kus Tamstos po Ameriką važi pranešime. Ima laiko peržiū
.
nenuėjo niekais. Vakare 17 d. nėjimo tikslas, kuriuonri a- rėti. _ A
sausio svetainė ant Tamstos not “Ten buvusio” yra “or
Vietiniam, Cleveland, Ohio.
prakalbų buvo žmonėmis pri ganizuoti kuopas, kad sustip — Anie Tauto® Šventės pasek
kimšta, nepaisant to, kad vos rinus tautininkų pakrypusį so mes indėjome dvi korespon
dviems dienoms prieš Tamstos stą.”
dencijas.
Todėl atsiprašyda
prakalbas, kalbėjo pas mus to
Sapienti sat.
' • *' mi pranešame, jog Tamstos

‘ ‘ Am. Lietuvis ’ ’ paskuti
niame savo numeryje perspauzdino iš “Lietuvos,” ką anoji
neteisingai buvo prikišusi, Šv.
Tėvui dėl jo parodytos lietu
viams malonės. Perspauzdino, nieko nepažymėdamas, ką
jis apie tai mano. Vadinasi,
reikia suprasti, kad su tuo
sutinka.
Dabar lauksime, ar “Ame
rikos Lietuvis” sekančiame sa
vo numeryje atitaisys tą klai
dinimą savo skaitytojų, ar ne.
Juk “Draugas” ir “Darbi
ninkas” . aiškiausiai išrodė
kaip nepamatuoti buvo tie
Bet, ponuli, šio laiško pa atsiųstos nesunaudosime.
“Lietuvos” užsipuolimai ant paties K-to užkviesti gerbia
mieji: Balutis, “Lietuvos” re rašymas iššaukė ne Tamstos
Šv. Tėvo.
v. Dabar tat ir bus geras iš
tyrimas “Amerikos Lietuvio”
bepartyvumo. Moki paskui ki
tus šmeižti, mokėk tą ir at
šaukti.
Kitaip galėsime ma
nyti, kad “Am. Lietuvis” tik
dengiasi bepartyvumo skrais
te, kad sumedžiojus sau dau
giau skaitytojų katalikų tar
pe. -r L -♦ _ J

daktorius ir p. Zimontas, T. M. prakalbų turinys, prie kurio ' Aš. Pririhton, Mass. — Men
D. pirmininkas, ir aukos dėl ir patsai tylėdamas pHsipažįs- kas dalykas. Nedėsime.
nukentėjusių laike tų prakalbų ti, visas dalykas štai kame:
taipo-gi buvo renkamos >
Tamsta pasiėmei su savim
Tamsta kalbėjai trims atve surinktus per prakalbas visus
jais net keturias laiko valan pinigus, likusius po svetainės
das ir aukas badaujantiems jau atmokėjimo. Viso labo pa
siėmei $35.98, klausiu, quo jure
pats rinkai.
1 .
’
Bet ar Tamsta ištikro ir są Tamsta drįsai pasiimti pinigas
žiniškai atlikai pas mus savo su savim, kuomet K-to iždi
prižadėtos misijos darbą, ar ninkas
griežtai
protestavo
MijienSr gaTužvylei mūsų troš- prieš tą Tamstos pasielgimą,
kimua,! daafeako ant to že- aiškindamas Tamstai, kad tie
miaugpednntifaktai. ,
pinigai turi eiti į Liet Dienos
"Tamstos prakalbų turinys Centr. Kom. per mūs K-to ranKlausiu toliaus, quo
ir snaukautų pinigų su savim I kas.
I •
/
r • w•
pasiėmimas daugelyje mūsų

nuo šalčio pamėlynavęs, juo
Per jos veiduus ritosi aša
das.
Akys indubusios, pla ros viena paskui kitą, krisda
čios. Žiūri visai nemirkčio mos ant žemės. Gaila jai pa
dama. Plaukai palaidi, vėjo sidarė jos jaunystės, gaila šio
draskomi vyniojas apie jos pasaulio, kurį taip buvo pa
kaklą ir galvą. Moteriškė mylėjus.
matyti labai pailsusi. Eina
Ji mylėjo viską, kas yra
keletą žingsnių, žengia artyn to
gražu,
prakilnu, dirbo dėl jo,
kąlno antros pusės, kur tūnoja
kvietė
kitus
prie to prakilnaus
gili uoluota bedugnė, ir vėl su
darbo,
ragina
Bet nedori,
stoja. Atsilošia, galvą atme
ta atgal, bet rankomis vis lai pikti draugai kuriems patikė
kosi kadugių šakų įsitvėrusi. jo, suklaidino jąją, pražudė.
Šalčio ji nebejaučia.
Vėjo Ji vėl norėtų grįžti atgal prie
staugimas jai darosi toks malo to darbo, , bet nebetenka spė
nus, lipšnus, kad rodosi kas kų. Ta tąmsi, juoda bedugnė
jai pasidarė baisi, Gražūs gy
su ja meilės žodžiais kalba.
Skausmai,
persekiojimai, venimo idealai jai pradeda pri
kentėjimai jai taip suspaudė siminti ir lyg koks tai viduji
širdį, kad ji nieko daugiaus nis balsas vėl šaukia prie jųjų.
šalę savęs nebenorėjo matyti. Ji pradeda dairytis aplink sa
Vienas tik tikslas jai stovėjo ve, bet visur neapsakomai
prieš akis — tai žengti grei tamsu. Pakelia akis į dangų,
čiaus į tą bedugnę ir ten už- ten juodi debesiai plaukia.
bangti šios žemės vargingo gy Grįžta atgal, bet kelio nesu
randa. Akmenys, uolos, dygr
venimo skausmus.
Moteriškė nulenkė žemyn liai. Lipa per juos. Greit
galvą, paleido rankas ir užsi netenka spėkų. Tamsu. Ji
visiškai nuilso ir vėl puola
mąstė.
tarp dygliuotų kadugių. Šir
Staigyi iš jos krutinės išsi dis vos plaka. Veidas dyg
veržė sunkus atsidūsėjimas ir lių sudraskytas, apsipylė krau
pro sušalusias drebančias lū jais.
Dingo paskutinė
pas pasigirdo silpnas lyg užki grįžimo viltis.
męs .vaitojantis balsas: “Die
— Į bedugnę vieniuįtėlis keve mano, Dieve.
Aš žengiu
lias,
greičiau tik priei bos..,
ten,, žengiu tą baisią tamsią
bedugnę, kur vienintelis ma Tarė sunkiai keldamosi nioieno kentėjimams ir persekioji riškė, Tuom sykiu lyg prasimams galas. Kur vos pražy blaivo dangus, debesys pradusi prarasta jaunystė suras siskirstė ir pasirodė prieš jos
sau ramybės ir užuojautos vie akis baltas iš debesių kryžiaus
tą. Kur beširdžiai žmonės pavidalas. Moteriškės akys
manęs daugiaus nebepersekios. puolė tiesiai į kryžiaus ženklą.
Žmonės! kur šiandiena jūsų Jos širdį lyg kas uždegė bega
užuojauta, kurią žadėjote, line meile prie to kryžiaus. Ji
teikėte. Kur jūs tie žodžiai nejučiomis parpuola ant kelių
ką su džiaugsmu apie mane ir iš jos lūpų suskambėjo gar
kalbėjote, kėlėte mane į padan sus balsas: “Kryžiau Kristaus,
ges, didžiavotės. Kur dabar tas gelbėk mane!”
viskas tarp jūsų dingo?.. Jau
Ašarose papludusi moteriš
nime! brangusis jaunime, kur kė tęsė toliau:
tu šiandien? O juk buvo lai
— Laimingas tas žmogus,
kas kada skaitėte mane žvaigž
de savo tarpe, kada aš jums kuris noriai ima tave ant savo
buvau papuošalu jūsų susirin pečių. Tas, kurs tave neša,
kimų.
O dabar, užmiršote
'______ ~ nejaučia šios žemės vargų, nemane, biaueėjatės, neapken- laimių, persekiojimų. Kurs
dėtą metų tave prisiima nešti niekada •f
čiate. Kur prieš keletą
e pamaty- neiškrypsta iš tiesaus kelio. Tu
abar ven- jį visada laimini, tu spindi
;ėdą skai- kaip žvaigždė tamsumoj, tu
įvė aš da- rodai kelią paklydusiam.
n.e^rta
Kryžiau Kristaus, rodyk ir
skaisčiojo man prabuvusiai šviesų kelią,
minga as.
įmu tave sau už kelrodį, aš
Jn’ .sAį^r noriu tave nešti su džiaugsmu,
v1_ nor^u P61“ teve pergalėti visas
.
savo sunkenybes. Noriu per
ilgiausias
g^į^ti ir eiti vėl prie satod vo
idealo...

ules zode-

nekaltybę.
»
nelaimių
jaunystę
i šiandien
giesų tyLinksmm■ nelaimių
?P?a'
rdžiu. Lm7?*^°
tJL V*
pneš ta-

jog suvargusios ašarotos a-

prašvito, kūnas įgavo nau•
dangus nors aptemęs
jai atrodė Šviesesnis,
Moteriškė atsikėlė ir grįžo
atgaj
y]gaį
prį&iėj0 keklumpinėti per didelius
ajnnenis> iigai traukėsi jos kėHon- savo
KryžllM jai 5vieW januiej,
kryžius jai rodė kelią, kryžius
jengVino
vargus, kryžius ją
vėl iškėlė garbingon vieton,
kryžius ją išgelbėjo!

Vohmgia

DAKBININKAE.

Diskusijos kataliką su
socijalistais.
„ Kiek laiko atgal Jonas J.
Bamanauskas kalbėdamas Lovrdl’yje pasmerkė socializmą
Socialistams tas nepatiko ir
je tuojaus pakvietė p. Ramanauską į diskusijas, manyda
mi tuomi išgęzdinti jauną stu
dentą
Bet tasai tuojaus,
"kįšt jiems savo kortelę ir pasa
kė: “Atvyksiu ant diskusiją
kada tik jos bus surengtos ir
apie tai bus man pranešta.”

Štai po keletos savaičią L.
S. S. 203 kuopa kviečia p. Ra

turė
CAMBRDGE, MASS.
jo šiokį tokį įvairumą vasario
Tautos Šventė.
16 d., nes. visai netikėtai atsi I - Lietuvią
, ■ r
..;>i
lankė vięąas įš daugybės šv.
Žiūrint į kaimyniškas lietu
ntmpelnuš šy. ^anao^ifltviniie- • Bonąy
Alninną gerb. vią kolonijas, kįrpesekminr
!
kadrdatig nau kun X J. į, Jonaitis, iš So. gai apvaikščiojo Tautos Šven
dingą atradimą padaryta Vie Omahą Neb.
,‘.v' tę ir daug auką surinko, tai
nuoliu
Šis svečias nei vieno lietu- nėra linksma pranešti kaip
Po jo kalbėjo antras iš ka- vio moksleivio čionai nepaži- Cambridge’juj apvaikščiojo tą
taliką pusės Jonas j. Rama no.
Tai jis susitikęs vieną šventę.
.
Pas mus, kur yra
nauskas, žmonėms taip pati lietuvį, pasisakė norįs su vi apią 3.000 lietuvią, vos $18.80
ko jo kalbą kad norėjo, kad sais lietuviais susitikti ir pasi sukolektuota.
Priežastis to
ilgiaus paskirto laiko kalbėtą. kalbėti.
Todėl vakare 7-ta kia — nesutikimas vietinėje
Jis aiškiai prirodė, kad Kata L. R. K. M. A. kuopa turėjo parapijoj. Įpykinti žmonės ąnt
liką Bažnyčia nuo pat Kristaus speciališką susirinkimą dėl tiek, kad nežino nei ką daro,
yra geriausia užtarėja ir drau gerb. svečio kun. J. Jonaičio. užmiršo ir savo badaujančius
gė darbininko.
Aiškino, kaip Jis pasakė mums žingeidžią ir brolius, o pradėjo garbinti ir
popiežius Leonas XIII savo en naudingą prakalbą, taip-pat pinigėlius pilti laisvamanią
ciklikoje “Rerum Novarum” paaukavo $10.00 dėl mūsą kny paršauktam Strazdui.
nušvietė darbininką klausimą. gynėlio.
Todėl visi šv. Bona
Gerb. Dr. J. Bielskio suor
Tada p. Ramanauskas pradėjo ventūro lietuviai esame labai ganizuotos Lietuvos gjelbėtoją
aiškinti socializmo mokslą Jis dėkingi gerb. kun. Jonaičiui kuopelės dėka . paminėjimui
išpasakojo socializmo pradžią už jo atsilankymą ir gausingą tos iškilmingos šventės buvo
ir paaiškino apie kiekvieno žy dovaną. Būtą labai gerai, kad surengtos prakalbos, vasario 4
mesnio socialisto klaidžiojimus prie progos daugiau lietuvią d.
Kalbėjo p. j. Ramanaus
ir kaip abelnai socijalizmas yra kunigą mus aplankytą, nes kas ir amerikonas H. M. Gary,
klaidingas mokslas.
sukeltą mumyse lietuvišką J. Kairis padeklamavo gražią
Nurodė, kad socijalistas, jei dvasią.
.
•
: .
eilią. P-no - X Ramanausko
įvyktą uždėtą jungą ant var
Kaip pirmiau buvo praneš kalba katalikams patiko; - nes
gšo/darbininko sprando. Pri ta “Į)arb.” kad lietuviai ren gražiai nupiešė šv. Kazimiero
rodinėjo faktais, ’ kad . po so gias prie viešo programo ang gyvenamą ir svarbą Lietuvią
cializmo turėtą sekti anarkiz- liškoj* kalboj, kad supažindin Šventės.
mas ir baisiausios revoliucijos, ti svetimtaučius geriau su Lie > 7 < \ ’ Tautietis.
'A

MAHANOY, CITY, PA. ^

Ima snsinrasti.

NKJPHA

•-t '

kovo^Yotora'buvo

Garsinga šv. Juozapeparą
pija savo teismais sayyskąpu
da vis nenurimsta.
Klebonas
statė visas pastangas, kad tik
žmonės sutvarkyti ir atidaryti
jiems Akis.
Tnikšmadariams
tečiaus ne bažnyčia, tikėji
mas ir tvarka "rūpi, bet visai
kas kitas, nes nuo jos bėga ir
jai jau užsimezgus stato visą
savo galybę, kad vėl suerzin
ti žmones.
,
.

tuJčjo'mėi
Buvo svare <
giau auką surinkus,
kolektoriai, kone rinks au
kas po stabas su blankomis,
rinks pasižadėjimus.
Nutarta surengti teatrą
tuojaus po Velyką.

Žmonės tečiaus kaskart la
biau ima susiprasti ir reika
lauja nuo trinkšmadarią
kad 1) išduotą smulkme
nišką atskaitą iš pinigą, ku
riuos kasmet renka nuo nesu
sipratusią žmonią, ima ran
das etc... kunigui-gi ir vargonininkui .algos'nemoka ir baž
nyčios kitiems: reikalams ne
duoda, '. Pereitais metais, ka
da tvėrė kapines, tai. užsi
traukė $1000.00 skolos. -

< Kuopos pirm. A. Kučas ati-’
darė vakarą.
Po tam šv. Ce
cilijos choras sudainavo L. Vy
čiu HimnąL Ponas K. Česnule
vičius kalbėjo dviem atvėjais.
M. D.
Taip-gi kalbėjo ir vietinis kle
<:---- bonas, gerb. kun. Ambotas.
ST. LOBIS, MO.
Puikiai padekliama.vo V. Mašiotukas,. Jesmintaitė ir Ven
Bazaras nusisekė.
giate. Dar choras dainavo“ Su
Vasario 18 ir 19 d. š. m. šv. žadink jausmus” ir Tautos
Juozapo parapija turėjo baza Himną
rą arba ferus, kurie įvyko
Aukojo kun. Ambotas $5.00,
serbą svetainėj.
A. Pateckis $3.00, J. Laučka

Pirmą vakarą buvo pilna $2.00. Po $1.00: J. Litvaitis,
manauską į diskusijas kovo
svetainė. Žmonią buvo ma J. Petruškevičius H. Rainiutč,
U d., 1917. Tą dieną mažu
tyt ir iš tolimesnią miestelįą. V. Miraičiukiutė, K. Tamošiū
lė svetainė prisigrūdo žmonią,
Visi linksminosi gražiai, pir nas,- T. Motiejūnas, N. N., J.
nes buvo plakatuose paskelbta,
ko tikietus už viens-kitą ir Povilauckas, J. Liutkauskas,
kad rengia dideles diskusijas
daugelis matyt buyo paten-_ P, Ęlijošius, M. O. IvanaucX‘L. S . S. 203 kuopa su klerikinti išlaimetais daiktais, nes kiiitė, A'. Mazalas, J. Patec
= • kalą atstovais.” —
buvo gana gražią daiktą. Va kis, A. Mašiotas, A. Kučas.
—
2)
.prašalintą
iš
parapi

Pasirodė ir diskusantai. Iš
karas būtą užsibaigęs gana Smulkią surinkta $5.35. Viso
jos
^komiteto
*
tuos,
;
kuriems
soeialistą pusės stojo drg.
gražiai tik ant ant nelaimės surinkta ir priduota T. F. ižd. f
nė bažnyčia nė tikėjimas nerū čia atsilankė negeistinas žmo $30.35. . Lietuvią Kolegijos
Michelsonas, “Keleivio” re
pi, — kurie anais metais parsi gus “miškinis.” Apie jo biau- Fondui surinkta $13.75.
daktorius ir drg. Žurinskas iš
kad
socijalizmas
panaikins
ti

tuva,
tai
dabar
jau
pasiskirstė
traukė kas-žin kokį Urboną, o, rų pasielgimą Sarmata rašyti į
—
%
Tautps Fondo 33 skyrius
Norwood’p, Mass. Dar buvo
kėjimą
šeimyną
ir
išgriaus
iš
sau ir temas. Laikas tikrai
pereitais metais lingavo prieš katalikišką laikraštį. Todėl rengia dideles svarbas pra
. CHICAGO, ILL. i
ir trečias drg. Zelicnis iš Law. ’j'
‘ -i
’bluznytoją Mobką, prisiega- paliksiu socijalistą šlamštams kalbas 25 d. kovo Conway’s
Tence, Mass., bet kadangi tik pat pamatą visą civilizaciją. da nepaskirtas, bet manome,
Tada
jis
uždavė
savd
oponen

Darbininką
veikimas.
kad
tą
atliksime
pabaigoje
bąvodami pas valdžią, kad-jam apie jį aprašyti, kuo beąbejo- svetainėje ir kviečiame visus
/
po du diskusantu tegalėjo stotams.
14
klausimą
ir
tneldė
ant
landžio
ar
pradžioj
gegužio.
dti į debatus, tai socialistai pa
Darbininkaiv ant apskričio leistą laikyti neva prakalbas, nės jie pasinaudos. Antrą lietuvius. Kalbės garsus tėvy+ ■ -t rl
ją
atsakymą.
‘
Vasario
24,
buvo
7-tos
L.
R.
kad neviliotą daugiau vakarą v žmonią buvo kiek nainis ir visuomenės veikėjas
3,
statė drg. Zelioiiį už vedėją
susirinkimo parodė savo tikra
.
-Stojosi
tada
socialistą
par

K.
M.
A.
Sus-mo
kuopos
mė

nesusipratusią
žmonią, imdami mažiau. Bet paskutinis va; kun. Jonas J. Jakaitis, T. F. .
diskusiją. Matyti, socialis
enėFgiją,; pasišventimą dirbt,
tijos
šulas
ginti
savo
pusę.
Vi

nesinis
susirinkimas,
o
3
kovo
tai manė, kad čia bus nepapdirbt ir dirbt-ant savo ir or nuo jąją pinigus ir pildami į karas ir-gi buvo pasekmingas.; , čėntrę i pirm.
si
manė,
kad
jis
išdėstys
so

įvyko
programas.
■
—
A.
Misžirgvaikis.
Tastos diskusijos, nes jie pasi
Buvo sulošta “Dvi Kūmu
ganizacijos labo. Kaip girdi advokatą kišenius.
cializmo
principus
ir
išgriaus
kevičius
skaitė
raštelį:
“
Lie

4,
—
kad
nedarytą
gėdos
kvietė savo vadus net iš triją
tės.” Nusisekė labai gerai,
arba prirodys klaidingumą ka tuvos nupuolimas.” J. Mikuls si, tai mūsą organizatoriai prieš kitą parapiją lietuvius ir labai prijuokino publiką. Ro
WATERBURY, CONN.
miestą .
progai pasitaikius drąsiai pri
taliką
principą.
Bet
veltui
vi

kis
sakė
eiles
“
Birželio
ry

kitataučius,
kad
katalikai
tem

Iš kataliką pusės stojo Jo
les išpildė p-lės P. Likmoniumena darbininką reikalus.
Vaiką debatai.
nas J. Ramanauskas ir Anta si laukė. Pasirodė, kad drg. tas,” J. Arbačauskas skaitė Taip-gi, naujas kuopas orga pia į teismą savo vyskupą tė ir Zebeliūtė.
nas Mėšlis, abudu moksleiviu Michelsonas jokio supratimo a- raštelį “Šidlavos atlaidai,” J. nizuoja ir manoma, kad ant nelygnant žydai Kristą pas
Po perstatymui vėl prasidė Kovo 8 d. šv. Juozapo para
pie
diskusijas
neturi,
nes
kur
Pilotą.
*
.
,
Miliauskas
kalbėjo
apie
“
Vys

Bostono kolegijos.
jo šokiai ir išlaimėjimai viso pijinės mokyklos mokiniai tu
ateinančio susirinkimo, organi
Trukšmadariams tečiaus ne kią daiktą.
Bet buvo matyti, kad Bos reikėjo jam nušviesti savo kupo Valančiaus “gyvenimą,” zatoriai turės kuom pasigirt.
rėjo debatus. Afirmativai gy
lengva pamesti varius pragaiš
tono kolegijos studentai, su principus jis tvėrėsi niekinimu J. Svirskas, kalbėjo apie “šv.
Ant bazaro visi darbininkai nė, kad “auginti batviniui
tingą darbą nes: 1) anot ją darbavosi labai gerai, kaip cukraus darymui geriau, neg#
Susirinkimas.
pranta geriau debatą vedimą savo oponentą. Jo oponentai Kazimierą” Taip-pat šv. Bo
aiškiais
faktais
nurodinėjo,
ko

naventūro
lietuviai
moksleiviai
pačią, kaip mes dabar nusiir tuojaus pareikalavo, kad
Pagal pirmo susirinkimo L. leisime 'tiek metą mulkinę vyrai taip ir moterys su mer- auginti tam reikalui cukrines
dėl
socializmas
yra
blėdingas,
neužmiršo
blogo
padėjimo
sa

tvarka diskusiją būtą nustaty
D. S. Chicagos nutarimo, tai žmones — mums, girdi, sei giliomis, už ką gerb. kleb. kun. lendres. ’ ’ Mrgaitės gynė bu
ta. Socialistai iš pradžios o Michelsonas pakilęs sako, vo prigimtos šalies ir sumetė
M. A. Vitkus visiems nuošir rokus, o berniukai lendres ir
kėtą prisipažinti prie mūsų džiai padėkavojo, kad jam pa pastarieji laimėjo.
purtėsi ir nenorėjo pristoti, bet būk Edison daugiau išradęs, jos pagelbai $2.75, kurie
mas nedėlioję, 18 d. kovo š. m.
, deda dirbti ant tautiškai-katakada studentai parodė ją laiš negu visi katalikai, o Edison nusiąsta Tautos Fondui, per Ant susirinkimo turėtą “ būti blogo darbo. :
Tai jau antri debatai. Pir
nesąs
katalikas.
Jam
atsaky

“Darbininką.” . ..
.
2) tiems kuriems, nerūpi likiškos dirvos.
kus jiems rašytus, kur socia
mi buvo vasario pirmą nedėlbutinąį tie, kurie patekote į nė bažnyčią, [Įiė.tikėjimas rei
S. A K. S’t
listai prižadėjo palaikyti ten tą kad Edison nėra tiek kvai
dienį.
Ginčijosi, kad “karUžbaigus
bazarą
ir
apmokė

visokias' , komj^įjįią■ Turime
kėti} -pildyti- tikėjimo priede- jus išlaidas, liko'‘pelno $424.-j vč naudingesnis' gyvulis, negu?'
nustatytą tvarką tai jie su las, kad prie socijalistą prisi
pradėję darbą varyt toliau.
rystes, nuo kurią jie dabar len 14.
ATHOL, MASS.
tiko. Dar p. Ramanauskas ė- dėti.
gu arklys.” Mergaitės nurodi
Apskr. Koresp.
gvai išsisuka-aiškindamiesi pa
mė išmėtinėti kodėl jie ant
Kadugėlis.
nėjo, kad karvė geresnė, o
Galop Michelsonas nega
Laimėjo 25 nariūs.
rapijas netvarka
plakatą pavadinti klerikalą lėdamas nieko pasakyti prieš
berniukai,
kad arklys yra
WATERBURY, CONN.
Šv. Kazimiero Piln. BĮ. 24
3) reikėtą nustoti ir tos gar
atstovais. Rengėjai pasiteisi kataliką argumentus, nei ap
BALTIMORE, MD.
naudingesnis gyvulys. Ir tuo
no, kad girdi jiems “Kelei ginti soeijalizmo, pradėjo skai kuopa turėjo prakalbas 11 d.
Pavyzdingos krikštynos. .. bės, kuria taip didžiavosi per
met berniukai laimėjo.
Nenusisekė.
tiek metą, o kas labiau tai ir
vio” spaustuvė sudarkius pla tyti pasaką apie po-piežią — kovo. Kalbėjo vietinis kle
Mokinys J. K.
4 d. kovo buvo pas Kazi biznio, kurį sau daro naudo
bonas
gerb.
kun.
A.
Petrai

katus.
Tautos Fondo skyrius buvo
moterį.
tis. Plačiai nuosekliai išdės mierą Linertą krikštynos. Sve damiesi nesutikimais ir tt. Juk, nutaręs apvaikščioti šv. Kazi
Ėmė
paskui
kolioti,
durninPATERSON, N. J.
Diskusantai užėmė savo vie
tė svaigalą kenksmingumą Jo teliai neužmiršo nei savo bro- žmonės, aiškiai- kalbą kad miero dieną ir surengti pra
ti
kataliką
diskusantus.
Pasi

tas ant estrados. Matyti, kad
Aukos šv. Kazimiero dienoje.
prakalba buvo labai pasek lią Lietuvoj. Surinkta $9.00. girdi, jeigu jie biznio, nau
socialistai manė išgąsdinti mo rodė visai nekultūringu žmo minga, nes prisirašė prie Aukavo Dominika Šopiutė $2. dos iš to neturėtą, ko-gi jie kalbas. Pasižadėjo kalbėti p.
Kun. J. Švagždi s $5.00.
J. S. V.
Bažnytinis apvaikksleivius pastatydami prieš gumi, tikru Maikiu. Pasiro "kuopos naują narių 25.
Po $1.00: Jonas Šopis, Pranas lįstą į bažnyčios reikalus, ku
dė,
kad
nieko
nesupranta
apie
T.
Kazlauskas
$3.00. Po $1.00:
ščiojimas
atsliko
gerai.
Bet
su

juos tokius socialistą šulus.
Šopis, Kazimieras Linerta, An rie jiems visai nerūpi.
Nuo
1-os
gegužio
bus
smuk

K.
Spranaitis,
J. Spranaitis,
laukus
vakaro
visai
kitaip
at

Bet, kaip tik socialistams ant debątus kad nębuvęs mokyk lės uždarytos, miestelis taps tanas. Radzevičius, Juozas Ku
Tai-gi
seniai
jau
reikėjo
sitiko. Publikos susirinko ne- A. Vainiutė, A Jokubaviee, Z.
■“zlascies” visai nesigąsdino. loj. Paskui stato klausimą: sausas.
činskas, Nikodemas Ulevičius žmonėms nusikratyti išnaudo
“
Ar
mano
oponentai
buvo
.
mažai, bet kalbėtojaus nei Dalikiutė, W. Sasnauskas, A.
Prasidėjo diskusijos. Pir
ir Tarnas Linerta.
Pinigai jus.
Ne kas kitas, kaip tik vieno- ir jokios žinios ar bus Gadeikis, M. Serafinienė, O.
danguj!
”
O
ją
paskui
paklau

masis iš kataliką pusės kalbė
perduoti Tautos Fondui.
LAWRENCE, MASS.
patys dabar turi kęsti už savo ar ne.
Tur-būt mūsą visuo Zabičiutė, J. Vaičiūnas. A.
jo Antanas Mėšlis. Jis paaiš sta: “Ar jūs buvote Afrikoj!”
-..k i h A i
Buvęs. apsileidimą
Toks
klausimas
visai
su
da

menininkas
suvisai pamiršo a- Janušaitįenė, K. VaraškeviPrakalbos.
kino kad tema diskusiją esan
Juozas. pie tai. Publika apie 9-tą yąk čiutė, T. Varaškevičiutė,' .T.
lyku
nesiriša.
ti “Ar socialiizmas ar tikyba
BROOKLYN, N. Y.
Nedėlioję, kovo 11 d. buvo
Į. užduotus p. Ramanausko
nesulaukdama, jokio .,progi$- Kamandūllą M: < Vyšniauskas, P'. ‘
atnešė daugiau naudos.” Jis
prakalbos surengtos šv. Elzbie
CHICAGO, ILL.
klausimus
nei
į
vieną
neatsakė.
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1
md pradėjo škirstyties namo, Z. Barisas, Oi Lasickiutė, K. 4«o
nžreiškė, kad tas, kuris nėra
tos Moterą Dr-jos. • Progra
■
Tai
mat
Michelsonui
deba

dar norėta padaryti kolektą, Zizulkiute, A. Zelenis, J. Ly
' (Sorth Side)
gimęs niekam negali atnešti
Čia yra susitvėrus lietuvią
mas buvo įvairus.
Pirminin
tuoti
su
jaunais
mokslu
apšar

bet
be pasekmės — vos surin deka, A. Petkeviče, L. Galnaudos. Ir socializmas, sakė
ke p-lė Ona Sideravičiutė, uo bendrovė, kuri mano atidary
11 d. kovo buvo mėnesinis ko apie $4.00. Juozas Petkus čius, J. Kudminas, J. Aučius,
vuotais
studentais,
tai
ne
nebuvo dar įvykintas ir nega
Įsto susirinkimas L.-D. S. 20-os kp.
li veikėją atidarė prakalbas ti bučernę ir grosemė.
lėjo niekam jokios naudos at džanbambinius spyčius ir Mai- ir keliais žodžiais prabilo į su jimo $1, o šėras $15. Susirin Prisirašė vienas naujas narys. aukavo $2.00, J. Jiiokšys 25c. J. Lieponis, A. Alubeckas, A.
j? p, Kutkus 25c
... Minoląs, J: Misįutė, J. Spranešti, ir kad dabar socijalis kio pasikalbėjimus rašyti.
sirinkusius, o ypatingai į mo kimai esti ketvergais du kar- Po to,^ besvarstant kuopos
Nekurie dar pasiliko, tai ‘ riaitiš, V. Lapinskas, A. La
Antrasai
socijalistą
diskutai vien beplatindami savo
teris. Antras kalbėtojai huyp. tą,mėnesyje — pirmas pirmą reikalus delegatai buvę pir
kreivą mokslą daug blėdies da- santas, tai nieko nesakė, kaip kun. Meškauskas,buvęs Athol’- mėnesio ketvergę, o antras po mam Chicagos apskričio' šdva- < buyo padarytą išlaimėjimas pinskas, J. Tunilą M. Aimutik durniavo savo oponentus ir
auksinio kryžiuko su retežė čiutė, , J. Dragūnas, A. Kli
TO.
io klebonas. Jis nurodinėjo* penkiolįktai. Susirinkimai lai žiavime išdavė raportą.. Links
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vadino juos bepročiais. Tai
mat kokie socijalistą argumen
tai
Tai-gi, drangai, praeina
džianbambiniai laikai, reikia'
parodyti mokrio, o ne kvailais
išvadinti savo oponentus, pa
skaityti durną pasaką apie moterį-popiežią, akd laimėti debatus.
-i • * - - , .
1 Socijalistą diskusantai vi
sai negalėjo patraukti žmonią
atydos. Aiškiai pamatė, kad
kataliką diskusantai savo pu
sę geriau apgynė ir šaukė:
“Katalikai laimėjo, socijalis
tai supySkinti!”
Ilgai lovelliečiai minės tas
diskusijas ir juoksis iš socija
listą laikraščio redaktoriaus,
tai teleskopas, kompasas ir ki- kad negalėjo atsilaikyti prieš
jaunus studentus.
toki
r.iUr
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Po to prirodinėjo, kad Ka
talikiška Bažnyčia veik 2000
pietą, kaip gyvuoja ir veikė
dėl žmonijos labo. Popiežius
Jonas XXII buvo pirmutinis,
kuris įsteigė gydytoją mokyk
las. šv. Tėvas Innocentas UI
uždėjo ligonbučius, pradėda
mas savo darbą statydamas ŠV.
Dvasios ligonbutį netoli nuo
Vatikano, kuris ir dabar ten
stovi.
Paaiškino, kaip šitas
ligonbutis buvo vedamas vienuolią kurie buvo gydytojai,
prižiūrėtojai ir tarnai, kiek ge
ro šitas ligonbutis atnešė. Nu
rodinėjo, kad viri ligonbučiai
Vokietijoje nuo šito ligonbučio
gavo
pradžią. Nurodinėjo,
kad įvairūs instrumentai, kaip

reikalingumą tikėjimo ir ypač
moterims, nes ją priežiūroje
auga vaikai. 1
t .,
P-lė Cebatoriutė dailiai padeklemavo apie mūsą tėvynės
kentėjimus. P-nas A. Mėšlis,
Bostono Kolegijos studentas
kalbėję temoje: “Moteries ro
lė Moksle.” Valečkutiš sakė ei
les “Mūsą tėvynė nepražus.”
Paskui Jonas J. Ramanaus
kas, Bostono kolegijos stu
dentas, nurodinėjo moterią
dr-ją reikalingumą ir gerumą
P-nia Jaunevičienė laikė pa
skaitą apie vaiką išauklėjimą
P-lė Šešeikiutė dailiai pakal
bėjo. Klebonas kun. F. Virmauskis užbaigė prakalbas su
jausminga, gražia prakalbs
ią

liu, kurį viena mergipa au mas, M. Staniulis, M. Gedma visiems nariams buvo gir kavo.
Taip kad tą vakarą gaudytė,' E. Belskiniutė, O.
dėti,” kad su tokia energija pinigą /padaryta $12.00 su Bačinskienė, B. Dambrauskiuchieagiečiai pradeda darbuo- centais.
"
iė, J. Šukaįtis. •
*
♦ . >
ties kataliką darbininką dirVbIŠvisb $61.25.
T. Fondo nariM.

BROOKLYN, N. Y.

Ir vėl išrinkti delegatai į se
kantį apskričio susirinkimą
Kur trumpa, un ir trttata. , bflsianU kOT0 18 j po
*
......
~
~
►
Mūsą Kolonijoje labai ne prisiminta apie mūsą organiza
daug tėra veikėją.
Ypač ne cijos globėjo dieną, tai yra šv.
daug tokią, kurie su pasišven Juozapo šventę. Tą dieną mū
timu, uolumu darbuotus. Dau są priedermė kiekvieno sągigelis, kad ir dirba, bet tai vis pratusio darbininko rimtai pa
su paprastu lietuvią lėtumu. galvoti apie L. Darb. Są-gę ir
Ligšiol labai džiaugiamės ir jos jos uždavinį. Visi nariai
didžiuojamės kad turime to su mielu noru tam pritarė ir
kius šlovingus veikėjus kaip išrinkta komisija dėl surengi
gerb. kun. N.. Petkus ir gerb. mo ko tokio panašaus, kad bū
p. A. Aleksandravičius. ' Abu tą visiems naudinga — pana
visą čia žmonią mylimi ir ger šiai kaip kad buvo Spaudos
biami.
Ponu A* Aleksandra Savaitėje.
Bfr prakalbą buvo vienas iš vičių jaunimas, vyčiai, atsi
Ant galo baigiant susirinki
šv. Jfrancišįtaįs parapijos fė- džiaugti negali.
mą visi nariai išreiškė protau

bst

a <a

komi 93 Grand St., Palace sa
lėj. .Artimiausias' susirinki
mas bus kovo 15 d.
G. Kudirka, sekr.

Buvo leista p.

$rz;

nik»
.
įtė. veikliai
prastai yra monotoniškas, nes patidM&ąvo **
$75.00 tikietą išpardavė. Fondas naujai

z

Dabar ant nelaimės girdė- tą sulig valdybos pasnišyrou,
prieš kun. EžerskiO .yardo ap
šmeižimą, Tad ir mes šį pro
testą jungiame prie to,iktt»a
buvo “Drauge” dedamas pavienią asmeną prieš nekultū
ringą laikraštį “Naujienas.”
Vytis
Kuopos Kor ~

>

Naudokite Proga!
■K

Vm MNIGŲ DIRBKITE PINIGUS!

Dabar atsijos pinigą kw«aa Mpovlęs. Siąsdami pinigm į Rarijoz TaMyUMa lyngas Brinkąs arba mainydaad pa* bum, be jokio trim*, ant kiekvieno $1.000,
uidirtdti4M.»a>lią.,
'*

. MŪSŲ BANKAS — LIETUVIŲ BANKAS. —
Savam mom, pe kankini* teatralui ir užstatu $50000.00

KRMPKITtS TIKTAI PAS MUB: —
' J$M| frakus bei
gyvenančius Vokietijoje
arba Rasijoje, vi iyhą saMbaMjb pristatome į Ameri
ką pai jus.
>
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lėtume gerai ir lengvai atlikti,
pradėtą, didelį darbą. .

Farmos! Farmos!
Pirk farmą didžiausioje Ame
rikos lietuvią farmerių kolonijo
je, kurioje apsigyveno jau 380
lietuvią farmerią. Turi ūkiškas
draugijas, parapijas ir lietuvį
kunigą.
Kolonija randasi gražiausioje

vietoje dėl lietuvią

Šiomis dienomis išėjo iš
spaudos nauja knyga 216 pust

Jėzus Kristus.

apsigyveni
mo ant farmą. Aplinkui turga
vietės miesto Šcottville, Michigan.
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelią,
vaikams
mokyklą.

Keliai žviriavoti, švarus van
duo, oras ^sveikas.
Žemė: mo
lis su juodžemiu ir molis su smil
timi.
Tinka visokiems javams,
daržovėms, pievoms ir ganykloms.
Anglai matydami, kad lietuviai
vis skaitlingiaus pradeda apsi
gyventi ėmė kraustyties iš mūsą
kolonijos, o mes tik ir laukiame,
nes iš ją paėmėme kelius šimtus
gerą farmą: mažą ir didelių su
visais budinkais, sodais, dirbamu
lauku ir nedirbamu ir ant kurią
norime apgyvendinti lietuvius.
Parduodame farmas, gyvulius
ir ūkią mašinas labai lengvomis
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
kyk bankoj pinigą, nepirk mies
te namu, nes gali užeiti bedar
bė, sumišimai ir badas.
Miestuose bankos subankrutija,
namai lieka be vertės; milijonai
žmonią iš miestą bėgs farmą
pirkti, bet jos tuomet bus šimtą
kartą brangesnės.
Šį pavasarį
nusipirk/ farmą mūsą kolonijoj,
kol dar darbai eina ir farmos pi

gios.
Turėti farmą, yra geriaus ne
gu biznį; juo pragyvenimas bran
gesnis, tuo farmeris turtingesnis.
Mesk miesto gyvenimą ir eik
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos
ženklelių (štampe) gausi farmų
kataliogą ir kolonijos mapą.

Adresuok:

Anton Kiedis & Co.
Šiuomį pranešu Pilu. BĮ. 49
kp artistams, kad ketverge,
15 d. kovo, lygiai 8-tą vai. va
kare pobaznytinėje lietuvią sa-.
Įėję bus pirma repeticija vei
kalo: “Palocius ežero dugnuo
se.” Tai-gi malonėkite visi

Peoples Statė Bank Building,
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

197Bfm4wiy, S. Butai, Mass.
Telefonas'8. Boston 1194-w
Daktarai dieną ir naktį.

Vietine Didžiausia Lietuviška
Akių SpecijaJistas
Prirenka akinius

Muzikališku Instrumentų

ADVOKATAS
Miliam F. J. Houuard

L'ietuvSkap*varde buvo
F. J. FmH—tka

315 Broadvay, So. Boston.

