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tag, sa_ kurs dabar gyvena Krimo pus-
salvje.

Pranešimas

BUO MEKSIKOS.

BUVO SUNKI ŽIEMA.

1
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REICHSTAGAS IiSISKIR

I

minta įvesti ir-gi baudžiavą, 
kaip tai Vokietijoj padaryta, 
bet Anglijos darbininkai buvo 
bekelią balsą prieš įvedimą 
baudžiavos.

Bulgarijos ir Vengrijos par
lamentuose pasakyta, jog da
bar po perversmią Rusijoj bū
sią lengviau susitaikinti su 
nauja valdžia.

Bostono majoras Curlev spė- 
ją jog už kokį 60 dienų Vo
kietijoj kils revoliucija.
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KONGRESO POSĖDŽIAI.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.
Suv. Valstijos jurininkų tu

ri jau 62.667. Tas skaičius dar 
turi būt padidintas iki 87.000.

Ispanijoj, kur dėl naramių 
streikų buvo paskelbta karės 
stovis, dabar jau ramu.

KARINĖ BAUDŽIAVA 
VOKIETIJOJ.

formą jie t 
tars tenkų 
šauktas visuotinu balsavimu.

Tai Lenkija bus etnografiš
kose ribose.

Danija labai susirūpinus 
dėlto, kad negali atsigabenti 
anglių iš Anglijos dėl submari
nų karės.

STĖ.
Vokietijos R>' 

siskirstė iki balau

Rusijos kunigaikščiai ir 
princai kišami kalėjiman, nes 
tarp jų susekta suokalbis pa
skelbti caru D. K. Nikalojų,

Naujojoj Anglijoj 10.000 žy
dų jau mokinasi karinio muš
tro ir žada savo tarnystas val
džiai, jei reikės.

i

BOMBARDAVO REIMSĄ.
Pastaromis dienomis vokie

čiai bombardavo francuzų 
miestą Reims. Nukrito tan 
miestan 401 bomba.

Naujosios Rusijos valdžios 
tyrinėjimo komisija susekė, jog 
buvęs Rusijos premieras Stur- 
mer gavo iš vokiečių valdžios 
18.000.000 rublių už įvykinimą 
taikos skyrium nuo kitų taikli 
ninku. Tai buvo tik rankpi
nigiai. Taika turėjus būt į- 
vykdinta tarp Vokietijos ir 
Rusijos pagal vokiečių pieną.

SIŪLO SAVO TARNYSTĄ.
Suv. Valstijose apie 5.000 

visokių firmų pasižadėjo Wa- 
shingtono valdžiai išpildyti vi
sokios užsakymus greitai ir už 
mažą pelną. Tarpe pasižadė- 
jusių firmų yra drabužių, ava
lų, plieno, vario ir kitokių.

.II

ARABU A GAUSIANTI
AUTONOMUĄ.

Anglijos valdžia skelbia, 
jog Arabija po karės turės 
gauti autonomiją su sostine 
Mekoj. Meka yra šventas 
mahometonų miestas su grabu 
Mahometo.

Ligšiol Arabija buvo nuo 
Turkijos prigulminga, o au
tonomiška Arabija būtų pri
gulminga nuo Anglijos.

TeL 620 So. Boston.

“Entered as second-class matter September 22 1915 at the post office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.” 242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS., BALANDŽIO (APRIL) 3 d., 1917 m.
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Rusijos valdžia panaikino 
mirties bausmę.
TAUPINO VAISIŲ KAULUS.

Vokietijoj, kur maisto la
bai stokuoja, tai pereitais 
metais taupino žmonės ir vai
sių kaulus. Buvo jų parinkta 
net 120.000 tonų. Jie buvo 
parduoti į fabrikus ir ten iš jų

ŠELPS FRANCŪZŲ 
NAŠLAIČIUS.

New Yorke bankininkai sa
manė sudėti $1.000.000 sušelpi- 
mui francuzų našlaičių.

Velykinis “Darbininko” numeris išeis padidintas — 8 
pusi. Tą numerį turėtu kiekvienas gauti prieš Velykas, nes 
išleisime DIDŽIAMJAM KETVERGE.

Taip-gi išeis prieš Velykas dar ir subatinis num. 4 pusL 
Visų mūsų platintojų ir rėmėjų prašome išanksto užsisakyti 
po daug egz., nes bus gražus ir naudingas, todėl galima bus 
parduoti daug.

Užsakymus siųskite tuojaus, kad žinotume kiek spauz- 
dinti. “DARB.” ADMINISTRACIJA.

Žinokite savo teises.
, Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs. . 

Speciališkas patarnavimas dėl Hetovių.
Visokia* bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose. 
Aš samdau perkalbėtojus dėl Ruaų, Lenką ir Lietuvių. 
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba 

f! -'.-.J rašykite: -•
; JAMES M. KEYES, Advokatas,

350 Broadwajr, So. Boston, Mass.
TeL South Boston 50212 arba S. B. 600.
> J*! viena linija užimta šauk prie kitos.

$1.50.

Tas, kurs neturi namų, te
gu neplėšia namų kitų, bet te

gu jis stropiai darbuojasi ir 
pasistato sau, tokiuo būdu jis 

pavyzdžiu užtikrins saugumą 
savo namų, kuomet juos pa
sistatys.

-Lincoln. — W a s h i n g t o n.

KARINIS ŪPAS KĮLA.
Suv. Valstijose karinis ūpas 

kįla. Balsai už taiką nutįla.
Baltimorėj nedėlioj buvo di

delės karinės demonstracijos. 
Tuo pat tarpu Academy of Mu- 
sic salėj buvo didelis taikinin- 
kų susirinkimas. Ten kalbė
jo garsus prof. Jordan. Tai 
minios per poliemonų eiles įsi
grūdo į salę ir suardė suirinki- 
mą

Suv. Valstijų kame valdžia 
jau sutvarkė visą Atlantiko 
pakraštį dėl apgynimo nuo 
submarinų. Sustatė ant sar
gybos karinius laivus. Val
džia darė dėl karės viską ką 
ji gali daryti be kongreso. 
Kongreso prez. Wilson papra
šysiąs leisti tuoj sumobilizuo
ti 500.000 kareivių ir užtraukti 
paskolą $1.000.000.000.

Tautinės Sargyboj (National 
Guard) mobilizacija eina kiek
vienoje valstijoje.

Suv. Valstijų kongresas at
sidarys balandžio 2 d. Tai bus 
kongreso extra sesijos apkalbė
jimui karinių santikių su Vo
kietija. Kaip spėjama, tai 
prez. Wilson praneš kongresui 
apie santikius su Vokietija, o 
kongresas paskelbs karę Vo
kietijai.

Tuo tarpu vis didesni ir 
smarkesni kariniai prisirengi
mai eina. Sekretoriai dažnai 
laiko su prezidentu pasitari
mus ir išdirbine ja įstatymus, 
kuriuos prašys kongreso per
leisti karei paskelbus.

Spėjama, jog tarpe kong- 
resmanų nedaug tebus ' tokių, 
kurie labai priešinsies karės 
paskelbimui. •

Kongresas perleisiąs bilių, 
kuriuo bus įvesta visuotinas 
karinis muštras.

Suvienytų Valstijų valdžia 
rengdamosi karėn prieš Vokie
tiją, turi akį ant Meksikos. 
Suv. Valstijų karės departa
mentą5; daugiau susirūpinęs 
tuo, ką darys dabar Carran- 
za, negu tuo, ką darys kai
zeris.

Kuomet paaiškėjo, jog Vo
kietija buvo bekviečianti Mek
siką užpulti Suv. Valstijas, tai 
po to Suv. Valstijos bandė su
žinoti, ką Meksikos valdžia 
mano apie tai, ir ką mano 
daryti. Tai Meksikos valdi
ninkai nepasiaiškino, ignora
vo Suv. Valstijų teiravimąst

KAS NEŠ KARĖS NAŠTĄ.

Amerikos karinių finansų< 
komitetas su Amos Pinchot' 
priešakyje sumanė ypatingą 
pieną. Sumanė uždėti specia- 
lę mokestį ant visų tų, kurių 
ineigos yra virš $5.000 metuo
se. Ir tie mokesčiai turėtų 
taip būti dideli, kad padeng
tų visus karės iškaščus. Tam 
sumanymui daugelis Washing- 
tono valdininkų pritaria. Tas 
komitetas pataria, kad karei 
einant maisto vertelgos nepri
valo turėti daugiau pelno, 
kaip 6 nuoš.

Sumanytojas Pinchot sako: 
“Mes netikime, kad bile 

koks tikras patrijotas norėtų, 
kad biednieji žmonės neštų ka
rės naštą ir taip-gi kariautų. 
Mūsų komitetas susideda ne iš 
vyri], kurie stovi žūt būt už 
taiką ir nėra jame tokių, kurie 
pritartų vokiečiams. Mūsų 
sumanymas kilo prisižiūrėjus 
į praeities kares ir mes tikime, 
kad ateinančioje karėje išsi-

Darbininkai bus kviečiami sto
ti į armiją, o turtuoliai bus 
reikalaujami, kad duotų iškaš- v* , *cius.

Jei tas sumanymas būtų pri
imtas, tai Du Pont kompanija 
turinti pelno $80.000.000 per 
metus, turėtų mokėti karinin 
fondan $79.000.000.

Komitetas reikalaus, kad 
šis sumąnymas būtų padarytas 
įstatymu .

PASIDAVĖ SUBMARINAS.
Vienas Vokietijos submari

nas Airijos pakraštyje buvo 
užpuolęs Anglijos žvejų gar
laivį. Leido keletą torpedų 
ir nepataikė. Paskui pasirodė 
Anglijos patrulinis laivas. Sub
marinas norėjo bėgti. Bet ap
sistojo. Anglijos patrulinis 
laivas arčiau priplaukė ir ma
tė ant submarino jurininkus su 
iškeltomis rankomis. Jie su
šuko angliškai: “Mes užmušė- 
me oficierius.” Ir pasidavė.

Submarinų jurininkų yra 
baisus gyvenimas. Reikia be
galinio, nervų intempimo. Mi
nėto submarino jurininkai ne
išlaikė ir sukilo prieš savo vir
šininkus. .....................

Pereita žiema Anglijai buvo 
labai sunki. Tas sunkumas 
labiausia apsireiškė Londone. 
Pirmiausia tai žiema buvo ne
paprastai šalta. O anglių, tai 
labai trūko. Be to iš sandėlių 
patys pirkėjai turėjo jas parsi
gabenti. Anglių kainos ne
buvo taip augštos, kaip Ryme 
arba Paryžiuje, bet vis-gi sie
kė $15.00 tonas.

Į viešąsias vietas nebuvo 
kam nugabenti anglių. Todėl 
daug mokyklų dėl šalčio turė
jo užsidaryti.

Londone nebuvo naujiena 
matyti gražiai pasirėdžiusias 
moteris gabenančias anglis vai
kų vežimėliuose, krepšiuose, 
terbose. Buvo samdomi vai
kai nešti angis viedreliuose. .

. Už nedidelius viedrukus rei
kėjo mokėti po 25c. *-

Nuo balandžio 1 d. Vokie
tijoj įvedama karinė baudžia
vą t. y. Vokietijos valdžia ga
lės įsaknėti visokiems žmonėms 
— vyrams ir moterims, atli
kinėti visokius darbus. Lig
šiol Vokietijoj buvo bandoma 
visokiais būdais privilioti mo
teris į darbus amunicijos dirb
tuvėse ir visokiose darbavietė
se, kur daroma daiktai dėl 
karės, arba tarnauti karinėse 
ligoninėse ir net karės lauke. 
Bet valdžia matė, jog pakak
tinai neprisivilios, tai išleido 
įstatymą kuriuo įvedama bau
džiava. Žinoma, tai bus dau
giausia prieš moteris, nes vy
rai visvien yra armijoj.

Anglija ir kitos kariaujan
čios šalys ir-gi vilioja moteris, 
prisidėti prie karinių darbų.

PO KIEK IŠLEIDO.
Nuo karės pradžios Angli

jos valdžia karei išleido 19 bi
lijonų dolerių, o Vokietija iš
leido 16 bilijonų dolerių.

Kareivių Vokietija neteko 
4.000.000, Francija 3.500.000, 
Anglija 2.000.000.

Anglija už savo karinę pas
kolą vien nuošimčių turės mo
kėti $200.000.000 per metus.

Sumobilizuotų kareivių An
glija turi 5.000.000, Vokietija 
10.000.000.

Anglijos valdžiai moterų 
tarnauja 3.219.000.

Kasdien Anglija karei išlei
džia po $27.000.000.

\

DIRBKIT NUO TAMSOS IKI 
TAMSOS KASDIEN.

' Anglijos maisto direktorius 
išelido šitokį atsišaukimą į ū- 
kio darbinnkus:

“Visiems artojams ir ūkio 
darbininkams: — Į tranšėjas 
vokiečių bombos lekia nedėlio- 
mis ir šiokiomis dienomis. Vo
kiečių submarinai veikia lygiai 
Šventą ir šiokią deną. Prie
šininkas nešvenčia. Jis pa
naudoja kiekvieną valandą te- 
rioti jūsų šalį ir užmušinėti jū
sų brolius.

Ar-gi jūs neapsiimtumėte 
dirbti kas valanda nuo tamsos 
iki tamsos šiokią ir šventą 
dieną per keletą ateinančių sa- 
vačių. Jūsų darbas gali nu
lemti laimėjimą arba pralai
mėjimą karės.”

Anglijos maisto direktorius 
daro visokias pastangas, kad 
laukai būtų apdirbti ir apsėti 
iki balandžio ^mėnesio pabai
gos. Todėl jis taip karštai at
sišaukia į' ūkininkus, kad jie 
dirbtų ilgiaušas valandas, ne- 
švęsdami nei nedėlių.

------------1:—
Neprigulmybė 
lenkams.

ŽADA LAISV? LENKAMS.

Rusfį^s valdžia išleido len
kams manifestą, kuriame pri
žada jiems laisvę. Manifeste 
prižadama neprigulminga Len
kija su žemėmis, lenkų apgy
ventomis. O dabar lenkus šau
kia stoti į rusų efles sutriuš
kinti vokiečių galybę. Atsi
šaukiama į lenkus* kad jie ne
duotus suvilioti vokiečių paža
dėjimais ir kad nestotų į jų ar
mijas.

Lenkų vadai Rusijoj nudžiu
go tuo rusų valdžios paskelbi
mu.

 4

PATYS NUTARS.
Rusijos valdžios manifeste 

lenkams sakoma, Jog lenkai 
patys nutars kokią valdžios 

;urėę turėti. Tą nu-

KARĘ REIKIĄ BAIGTI 
ŠIEMET.

Anglijos parlamentarinis se
kretorius Fisher pasakė, jog 
Anglija esanti mirtiname pa
vojuje. Sakė, jog Anglija ne
ketinusi ilgiau kariauti, kaip 
tris metus. Ir sakė, jog per 
tiek laiko galima būsią sumuš
ti vokiečius. Vokiečiai jau da
bar esą sumušami ir šiemet tu
rėsią būt galutinai sumušti.

NĖRAPAVOJAUS.
Rusijos Dūmos pirmininkas 

Rodzianko pasakė:
“Jokio didelio pavojaus 

nei viename fronte nėra. Di
delių veikimų priešininkas ne
gali daryti dėl pavasarinio at
lydžio, nors priešininkas ir 
koncentruoja savo spėkas mū
sų frontan.

NEPASISEKĖ PAPIRKTI.
Kaip tik Rusijoj prasidėjo 

revoliuciją tai Vokietijos a- 
gentai lakstė su maišiukais pi
nigų kad papirkti naujos val
džios vadus. Nors niekur vo
kiečiai negailėjo tiek pinigų 
bet naujosios valdžios atstovai 
nepasidavė ant vokiečių meš
kerės, o ėjo savais keliais.

DARBININKAI IŠ AUSTRA
LIJOS.

Australijos valdžia ūmu lai
ku pasiusianti 1.000 gabių a- 
matninkų į Angliją Kelionė 
į Angliją ir atgal bus uždyką. 
Mbkestį nedidelę težada, tik 
po 18c. valandoj. Reikėsią 
dirbti 54 vai. savaitėje. Ga
besniems amatninkams bus po 
daugiau mokama.

Prie Suez kanalo anglai ren
gia didesnę armiją pasiunti
mui užimti Jeruzolimą. Je- 
ruzolkno nebombarduos, o an
glai eis pajūriu ir palei Jorda
no upės ir taip privers turkus 
iš Jeruzolimo pasitraukti.

Ex-caro sesuo Olga, kuri 
yra persiskyrusi su savo vyru 
kunigaikščiu Oldenburgu, ište
kėjo už oficierio Kudikoįvskio. 
Tai naujoji Rusijos valdžia lie
pė jam atsistatyti dėl to, kad 
jis suėjo giminėn su Romanovų 
šeimyna.

PASKAITA STOKHOLME 
APIE LIETUVĄ.

Vasario 1 d. š. m. Ona Lind- 
haginaitė su vyrų gimnazijos 
direktorium H. Soederbergu 
didelėje salėje Auditorium su
rengė nukentėjusiems dėl ka
rės Belgams, Lietuviams, Len
kams ir Serbams vakarą su 
paskaitomis, deklamacijomis ir 
dainomis. Artistės ir artistai 
padainavo visų čia paminėtų 
tautų himnus. Salė buvo de
koruota šių tautų vėliavomis. 
Žmonių prisirinko kupina sa
lė. P-lė Lindhagenaitė papa
sakojo apie dabartinį sunkų 
padėjimą Belgijos ir Lietuvos, 
kuri nemažiau nukentėjo kitų 
šalių. Garsi danų artistė Ūda 
Nilsen padainavo lietuvių him
ną ir keletą lietuviškų dainų 
verstų O. Meiero danų kalbon. 
Baigus programą buvo išnešta 
rezoliucija, kad Lietuva ir Len
kija liktų savystovėmis poli
tikos vienatomis.

JONAS AUKŠTUOLIS.
Stokholmas 3-H-17.

Karaliai nuo sostų griūva 
intemacijonalas smunka, o Dė
dė Jackus vis eina stipryn. Jo 
respublikoje ‘ ‘ Žvirbliai ’ ’ dar 
linksmiau čirška. Velykoms 
Dėdienė Jackienė gamina rau-
“ ŽVIRBLIO” 

velykinis nume
ris jau išėjo iš 
spaudos. Reika
laukite tuojaus. 
Yra begalo gra
žus ir turinin
gas. Reikalavi
mus ir pinigus 
siųskite šiuo an
trašu: 
“ŽVIRBLIS” 
242 Broadway, 

So. Boston, Mass

“Žvirblio” pavieni numeriai
♦ 10c.
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PAMAŽI VAROSI PIRMYN.
Francijoj talkininkai pama

ži vis varosi pirmyn. Dabar 
apgulė vokiečių laikomą mies
tą St. Quentin. Anglai ir fran- 
cūzai užiminėja vis naujus so
džius ir naujas drūtvietes.

Tik vienas iš šio būrio už
sisakė "DRAUGĄ", bet "drau
gas” taip indomus, kad visi 
užsisakusiojo draugai ir prie
teliai jį nori skaityti.

Kam lysti kaimynams į 
akis, prašinėjai! t ‘‘DRAUGO” 
pasiskaityti, kam kitiems nes
magumus daryti, kad gali 
pats sau “DRAUGĄ” išsirašy
ti. Dienraštis “DRAUGAS” me
tams kainuoja $4.50, Čhicagoje 

VTerias »tIWėrrs pamaty
mui siunčiamas dykai.

Adresas: 
“DRAUGAS” 

Lithuanian Daily Friend 
CHICAGO, ILL.

domi žvirblių. Kas nori vie
toj margučių raudoną “Žvirb
lį” gauti — tuojaus atsišauki
te pas Dėdę Jackų. Neužmirš
kite sykiu su užsakymu ir 
skambučių prisiųsti.

>

Ant visų metų
$1.00.

K



DARBININKAS
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Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatonns. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juosapo 

Darbininkų Sąjunga.
z- Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje......................... ..,..$3.00
Užrubežyje metams.. ........................ ............. ...  .$4.25

“DARBININKAS”
z (The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St. 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. 
Subscription Rates:

Yearly.......................... '..........
6 months..................................... .................
Foreign countries yearly..........................

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.

$3.00 7
$1.50
$4.25

Apj akelių žygiai.
bėję liberalų gudriai sugalvotų 
klastų, galėjo liberalams in- 
tikėti ir prisidėti prie jų darbo. 
Dalykai paaiškėjo, katalikai 
atsisakė nuo liberališko sandė
lio ir nematydami naujos pro
gos bendrą Lietuvos šelpimo 
darbą varyti išvien, Tautos 
Fondą pradėjo sparčiai judinti 
ir kelti. Kitokio išėjimo ne
buvo. Tarnauti liberalų už
mačioms katalikų visuomenė 
juk negalėjo. Ji ikišiol dau
giausia nuveikusi Lietuvos la
bui ir sykiu skaitlingiausia į le- 
kojaus rolę netiko ir laisvama
niams tarnauti, nėjo.

Liberalams, nustojus katali
ką paramos, nejauku pasidarė. 
Išsyk jų ūpas smarkiai nupuo
lė, net nebežinojo ko tverties: 
ar komediją užbaigti, ar pa
niekinti visuomenę ir tapti 
riaušininkų gauja, kuriai nė
ra jokių įstatymą ir dėsnią, bet 
klyksmas ir pasipūtimas jos ta
kelius lydi. Gabiųintrigantų 
savo tarpe turėdami, apsirin
ko antrą kelią ir atkakliai prie 
savo tikslo pradėjo eiti. Spau
doje sušuko, kad katalikai pa
niekino bendrą darbą ir viską 
sugadino. Bet prie sienos pri
spirti neįstengė parodyti nei 
mažiausio fakto, kurs katali
ką visuomenę būtų galėjęs dis
kredituoti. Atbulai patys sa- 
vę kiekvieną sykį skaudžiai 
užgaudavo ir pajusdavo, kad 
melu neką padarysi Bet at
sisakyti nuo savo nelemto dar
bo jau jie nebedrįso. Pilietiš
kos drąsos netekę, ne gi galė
jo liberališki bailiai padaryti 
didvyrišką žingsnį ir pasisaky
ti beesą pigiais demagogais ir 
aferistais.

Ir liberalų istorija kuo to
lyn eina garsyn. Jau jie šian
dieną savo komitetą reklamuo
ja, kaipo visuomenišką įstai
gą, leidžia Amerikos lietuvių 
vardu atsišaukimus ir aplink
raščius, kuriuose krokodyliaus 
ašaromis verkia apie Lietuvą 
ir jos vargus. Į savo aplink
raščius kiša kunigą veikėją 
laiškus, gal rašytus dar senam, 
komitetui ir tuomi nori paro
dyti, kad, ve, su jais net ku
nigai dirba, nesidrovėja savo 
liberališką įstaigą puošti įvai
riais tremtinių laiškais, kurie 
jai išdirbtą visuomenišką in- 
tekmę. O kiek jie išleidžia 
judošišką atsišaukimą į senus 
buvusio komiteto skyrius su 
ašaromis prašydami ją para
mos ir pinigą. Visą partiza
ną nuopelną čia nei neišskait- 
liuosi. Kiekvienas ją šulas 
iš savo dūdos pučia ir stengiasi 
kuoplačiausia ištrubyti. apie li
beralą “nuo veikalus.”

Iš viso ją darbo galima len
gvai atspėti, prie ko mūsą li
beralai eina. Vyriausias ją 
tikslas pasigauti savo liberališ
kai bučin kuodaugiausia kata
liką, be kurią jie nieko nega
li. Ją partijos spėkos per silp
nos ką nore padaryti, todėl rei
kia iš svetimos stubos sau me
džiagą vagiliauti ir svetimu

Praeitame “Darbininko” 
numeryj išreiškėme savo nuo
monę, sykiu ir pasipiktinimų 
Lietuvos pirmeivių žygiu, ku
riuo jie Lietuvių Draugijos na
rį p. P. Leonų mėgino visuome
nės akyse diskredituoti ir ap
šmeižti. Šiandienų esame pri
versti keletu žodžių pasakyti 
Amerikos liberalų antrašu. A- 
merikos lietuviški laisvam^ 
niai netoli nužengė nuo savo 
kamradų Lietuvoje; jie savo 
darbais užsitarnauja ne mažes
nės paniekos, kaip ir Lietu
vos “demokratai.” Tie, jei 
kų veikia, daro savo partijos 
vardu, gi mūsų liberalai savo 
partijoje begalo silpni būda
mi, slepiasi už plačiosios vi
suomenės pečių ir už tos tvir
tovės mėgina klastuoti savo 
pasmukusiai partijai begaly
bes nuopelnų ir įvairių machi
nacijų, kurioms geriausia tik
tų vardas: liberališko bankroto 

K apsireiškimas, skystai libera
liškų šulų pamatuotas.

Kiekvienas Amerikos lietu
vis turbūt atsimena istorijų su 
Centraliniū Komitetu, kaip tas 
komitetas buvo amerikiečių 
lietuvių sudarytas vienai die
nai, ir paskui, užbaigęs savo 
darbų, turėjo pasitraukti iš 
veikimo, nes to reikalavo pla
čioji Amerikos lietuvių visuo
menė, išanksto permatydama, 
kad tokio komiteto gyvavimas, 

Treris sudarytas buvo ne demo- 
7kratfaškai, gali pakenkti ap
gamam lietuvių veikimui. Ko- 
uinitete dirbo katalikai ir lais- 
'Vamžcmai, socijalistai į jį tū
lų priežasčių delei neinėjo. 
Praėjus Lietuvių Dienai kata
likai, pildydami visuomenės 
nurodymų, komitetų pradėjo 
skaityti užbaigusiu savo darbų 
ir tik iki likvidavimo viso dar
bo ir išdavimo atskaitų jame 
pasiliko katalikų atstovai. Aiš
kus dalykas, kad kitaip ir ne
galėjo būti. Centralinis Ko
mitetas buvo sutvertas^ visuo
menės, jinai tik jį ar palaikyti 
ar paliuosuoti galėjo, bet ne 
kelios ypatos, to paties komi
teto nariai, kurie šiuo atveju 
buvo vien tik paskirti atlikti 
paskirtų darbų, o visai nebu
vo ingahoti to darbo tęsti to
liaus. Mūsų laisvamaniai ki
taip, matyt, visą, dalykų su
prato, ir paniekinę plačiosios 
visuomenės nurodymų, begė
diškai komitetų savo partijos 
sustiprinimui pradėjo naudoti. 
Dar atskaitų neišdavų, suren
gė “mitingų” Brooklyne, ir 
nutarė komitetų palaikyti ir 
veikti jame, kaipo visuomenės

• Katalikai lais
vamanių žygį pavadino spau
doje ir savo suvažiavime Pitts- 
burg’e labai netaktingu žigs- 
niu ir patarė visuomenei nuo to 
laiko naujų “Centralinį komi
tetų” skaityti ne visuomeniš
ka įstaiga, bet laisvamanių ir 
liberalų partijos komedija, ku
rių jie neva Lietuvos ūaudai 
norėjo sulošti, bet tuo jaus pa
aiškėjo, kad jiems daugiaus __ __ __ _________
apeina po naujo komiteto spar- darbu savo plilrnmna prid^ng.
na prisiglaudus, stiprinti sa-
yo^darjir.
tahkus, kurie nepaste-

jis varoma neva Lietuvos var
dan, neiškeis liberalą Šliupų, 
Šalčių, ‘Račkauskų ir Rimką. 
Vargiai Lietuvos katalikas pa
norės savo skaistųjį drabužį 
tepti laisvamaniška putra. Iš
tolo juk matosi ir jaučiasi, kad 
liberalas negalės savo partijos 
obalsio, — dergti katalikus ir 
šmeižt dorą — užmiršti. Kaip 
ta Lietuva nevargtą, kaip mū
są viengenčiai neskurstą, libe
ralo indrižėjęs kailis, nesu
minkštės. Jis galės tau apie 
Lietuvą devynias galybes me
lo deklamaciją pasakyti, bet 
širdis ir jausmai disonanse su 
žodžiais pasiliks. Laisvama- 
nybė pirmiausia — paskui sa
vo biznis — o toliaus kas lieka
— galima ir Lietuvai atiduoti
— tuo liberalizmui skriaudos 
nebus.

Taip ir su ta visa Centrali
nio Komiteto istorija Nega
lime liberalams tikėti, nes jų 
centralinis komitetas net pa
prasto padorumo neprisilai
ko, negalime lietuviui katali
kui patarti prie tos įstaigos 
prisidėti, nes prasižengtume 
prieš savo tautą, kuri nuo sa
vo vaikų reikalauja, garbingo 
veikimo ir švarumo, o to libe
ralų įstaiga neturi. Vieną tik 
pageidavimą išreiškiame, kad 
tas komitetas nekalbėtų, kaipo 
lietuvių visuomenės Įstaiga, 
bet liberalų — komitetas, kad 
jis liautųsi begėdiškai landžio
jęs po mūsų visuomenę. Ko- 
del-gi liberalai taip bijosi jo 
savo vardu pakrikštyti, ar li
beralizmas taip jiems menkas 
ir niekingas dalykas, kad jį 
spiria nuo savęs lauk. Ne! Li
beralizmas jiems kvepia, kaip 
medus, bet praktikoje jis ne
galimas. Kad ką nuveikti, 
reikia būtinai kaulyti pds ka
talikus užuojautos, kitaip li
beralams būtų kriukis.

Patarėme ne sykį ir dabar 
vėl patariame lietuviams kata
likams nieko bendro neturėti 
su tokiais žmonėmis, kurie iš 
Lietuvos vargų sau biznį da
ro ir prie to judošiškai juokiasi 
S kitų prakilnumo ir naudin
go darbo. Tokiame centrali- 
niame komitete, kurio nariai 
Mefistofelio šypsą paveldėjo 
nėra vietos lietuviui katalikui. 
Laikykimės savo įstaigą ir 
dirbkime jose Lietuvos labui 
ir tikrai užsitarnausime pagar
bą nuo savųjų ir svetimą.

Buvome kadaisia manę, kad 
Lietuvos vargai sužmonins mū
są liberalus, bet pasirodo jie 
dar labiau doroje bankrutija. 
Tad ne mūsą kaltė, jei visą 
bendrą darbą liberalai pavertė 
partizantiškumo arena.

piliečią. Tuo tarpu betikybi- 
nė mokykla teiks vaikams tik 
žinią, gi ją valios neauki ės. 
Tokia mokykla privestą netru
kus prie visiško nepaisymo ti
kybos reikalų, o tuo pat prie 
doriško išgvėrimo ir supagonė- 
jimo. Vieton doros ir prakil
nią idealą ateitą vien rublio 
garbinimas ir ištvirkimas. Tais 
keliais nuėjusi mūsą tauta ne
galėtą išlikti laisva. Ją kaip 
bematant pavergtą sveikesnės, 
doresnės tautos. Ji eitą išpa- 
lengva prie išsigimimo ir vi
siško išnykimo.

Matome dabar aiškiai, kur 
link siekia mūsą laisvamaniai 
ir žinome, kode! mes negalime 
ją prilesti ten, kur jie siekia.

Turime organizuoties, kad 
ją prie valdžios neprileisti.
• _ Lietuvoje turėsime po ka
rės kuogreičiausiai organizuo
ti krikščionią-demokratą poli
tišką partiją; čia gi Ameri
koje turime kuolabiausiai su
stiprinti savo spaudą, turime 
rūpinties, kad visi tikintieji 
lietuviai mestą rėmę laisvama
nių spaudą, kad ši nebegalėtą 
daugiau klaidinti mūsą brolių, 
lietuvių katalikų.

LIETUVIŲ DIENOS IŽDI
NINKO ATSKAITA.

Gerb. V. J. Lukoševičius 
šiame “Darbininko” numery
je garsina smulkią savo kasos 
atskaitą. Mūsą visuomenė 
lauks smulkią atskaitą ir iš 
Centro raštinės, ir iš p. Ka
ružos, p. Račkausko, taip- 
pat ir iš viso Centralio Liet. 
Dienos Komteto veikimo. P. 
Lukoševičiaus atskaitoje me
tasi į akis, jog bene bus sū
riai permokėta už dėžutes 
($1.325.00) ir už tagsus su 
raikščiais ($1.174.50). Jeigu 
dėžučių buvo daryta 29.000, tai 
kiekviena atsiėjo po 4,56 cen
to (daugiau, kaip po puspenk
to cento-. Žinovai tvirtina, 
kad panašias skardinėles gali
ma buvo padaryti už 2c. — 
daugių daugiausiai už 3 cen-

TOLYN — AIŠKYN.

A. Rimka pirmas įsidrąsinęs, 
pasakė, kokias jie mokyklas 
Lietuvoje intaisytą, jeigu jie 
gautą į savo rankas valdžią. 
Štai jo žodžiai (“Ateitis” No. 
13):

Amerikos tautininkai stovi 
už demokratišką valdžią ir 
laisvą pasaulinę mokyklą, 
kaip yra Suv. Valstijose.”

Amerikos viešos mokyklos 
bent neskleidžia prieštikybinės 
dvasios ir ją dvasia hbelnai i- 
mant, krikščionystei yra gana 
dbjanki. Ir tai vienok Ame-

ti, Jfik vargiai mūsų liberalai 
įstenga ką nore.padaryti. \ Be
gėdiškas darbas, ypač kuomet

mant, krikščionystei yra gana 
palanki. Ir tai vienok Ame
rikos betįkybinė mokykla bai
gia varyti šalį į dorišką ban
krotą. O kokią mokyklą su
teiktą Lietuvai mūsą laisva
maniai, užnuodiję rusą mo
kyklose savo širdis neapykan
ta prieš tikėjimą ir Bažnyčią.

Mes, lietuviai katalikai, rei
kalaujame Lietuvai krikščio
niškos mokyklos. Valdžios 
steigiamose mokyklose turės 
būti išguldoma tikyba; be to 
mokyklas su tikybiniu auklėji
mu, turės teisę steigti parapi
jos, vienuolynai, ir kitos vi
suomeninės krikščionią organi
zacijos. Bedieviai turės teisę 
steigti bedieviškas mokyklas 
ir jose savo vaikus be Dievo 
auklėti; tečiau valstija tokią 
mokyklą nešelps.

Nuo to, kokia bus Lietuvos 
mokykit, priguli visa mūsą 
krašto ateitis. , Mokykla su 
tikybos išguldinė jfanu ir su ti
kybiniu auklėjimu duos tautai 
sveiką kūnu ir dvasia ir dorą

daugių daugiausiai už 3 cen
tus' kiekvieną. Jos buvo vi
siškai prastės. Taip-pat be
ne parmokėta už tagsus ir raik
ščius ($1.174.50). Čia mes ne
darome jokią intarimą kas lig 
teisingumo pp. Karužos ir Rač
kausko, nore ir esame tos 
nuomonės, kad reikalingos a- 
pyskaitos ir ją patikrinimas. 
Tik taip atrodo, kad jiems ne- 
perdaug terūpėjo taupumas jr- 
atsargumas, kurs čia vis dėlto 
buvo reikalingas. Juk tai pi
nigai, skiriami badaujantiems. 
Atsiminkime dar čia ir tai, kad 
nors ir brangiomis sąlygomis, 
tečiau firmos nepadarė visa ko 
ant laiko, iš ko kilo ir nepa- 
siganėdinimai, ir baisiausi nuo
stoliai mūsą tėvynei. Žinoma, 
galima versti kaltę ant firmą, 
(kaip padarė Brooklyno komi
sija klausima p. Račkausko); 
tečiau bešališkai iš šalies žiū
rint, vis tik lieka įsitikinimas, 
kad nuo 17 rugpjūčio iki 1 lap
kričio komitetas turėjo pakan
kamai laiko, kad visus reika
lingus parūpinti. Tie
žmonės apsiėmė viską
išpildyti, negalėjo šiais rei
kalais žaisti, a turėjo į juos 
rimtai pažiūrėti, atsimindami 
visą didumą ir baisumą atsa
komybės. (Ji neišpildę kaip 
reikiant savo priedermių, kad 
bent Būtą tylėję. Tečiau ir to 
nebuvo. Jie paskui išdrįso 
kaltinti kaiafikus komiteto na
rius, kad šie nieko neveikę, ir 
kad visus darbus jie (“tautie
čiai”) nudirbę. Tokiuo nu- 
dirbimu gėriku nei nesigirti.
—————T--------——— 

išspaus-
dintas gražus straipsnis “Ka
talikai ir politika,” kurio ant
rąją pusę čia

“ ‘ laisvamanių
tautininkų laikraščius mes 
matome, I-o kad jie tiki, juk 
neužilgo bns Lietuvos viešpa
tija, ir 2-o jie vieni nori 
gauti į savo rankas tos vieš
patijos valdžią. Mes katali
kai negalime pro tą dalyką 
praeiti o turime ap
sižiūrėti, bus, jei mūsų

gaus
vsldžią

Tie mūsų laisvamaniai yra 
dvasios vaikai prancūzų revo
liucijos, kuri garsiai skelbda
ma laisvę, uždėjo mirties bau
smę ant kunigų už dalinimą 
Sąkramentų.' \

Šiandie mirtiee bausmė ne- 
taip lengvai įvedama, bet ir 
Šiandie prancūzų radikalai 
nešiojasi ant sąžinės bažnyčių 
turto išplėšimą, vienuolių iš
vaikymą, uždraudimą kata
likiškų procesijų, neleidimą 
kareiviams dalyvauti Bažny
čios apeigose, pavertimą mo
kyklų bedievybės ir nedoros 
platinimo įrankiu. Tik karės 
metu kaikurios persekiojimo 
priemonės palengvėjo.

Kaip prancūzų ministerių 
pirmininkas Combes primeti- 
nSjo katalikams, būk jie ne
galį būti demokratai, taip ir 
“Vien. Liet.” tą pačią daine
lę dainuoja. Combes šmeižė 
katalikus, kad lengviau būtų 
juos persekioti. Su kokiu tik
slu Combes’o ir kitų Prancū
zijos radikalų išvadžiojimus 
atkartoja “V. Liet.,” parodys 
ateitis.
tų, kad sąžinės laisvė varžo
ma laisvamanių, o ne kata
likų, viešpatijose.

Kitas laisvamanių-tautinin- 
kų laikraštis, būtent “Lietu
va,” skleidžia tarp lietuvių 
skaitytojų insinuaciją, būk 
katalikai nėra geri tautinin
kai, nes pripažįsta šv. Tėvo 
viršenybę Bažnyčios dalykuo
se. Taip pat kaip “Lietuva” 
darė vokiečių nacional-libera- 
lai, persekiodami katalikystę 
Vokietijoje. Tik “Lietuva” 
savo gylį slepia į angliškas 
makštis, kad neatšiptų, iki 
kol tėvynė gaus savistovybę.

Iš “Vien. Liet.” ir iš “Lie
tuvos” taktikos turime pa
žinti, kokia yra dvasia tos 
partijos, kuriai tnodu laikraš
čiai tarnauja. Ji moka su ki
tų nuomonių žmonėmis tartis, 
kol pritelpa prie bendro tau
tos turto, o pritūpusi moka 
pasinaudoti neteisybe ir klas- 

' tu, kad tą turtą sau vienai 
paveržtų. ' Lietuvių Dienos 
Komiteto“ istorija- aiškiai tą 
parodo.

Ta partija daugiausiai gy
vena antikėjiminiu fanatiz
mu, arba, lietuviškai sakant, 
tikėjimo neapykanta. Jos 
dvasia visose šalyse iki šiol 
apsireiškė dviem ypatybėm. 
1-a liepsnotas troškimas įgy
ti valdžią visomis priemonė
mis ir 2-a sunaudoti tą val
džią dauguomenės tikėjimo 
slopinimui. Tos dvi žymės 
aiškiai neikiek nesusilpnėjo 
pasauliui einant pirmyn. Jied
vi matyti ir mūsų lietuviška
me radikalizme, kurį vadina
me laisvamanių - tautininkų 
partija.

Mūsiškiai radikalai, gavę 
valdžią, apseis taip, kaip ap
sėjo jų minčių draugai kitose 
šalyse. Radikalas buvo Vik
toras Emanuelis H. Užėmęs 
rfymą jis paglemžė katalikų 
kunigų astronomiškąją obser
vatoriją, o didį mokslininką 
Ąng. Sesei išvijo. Tas rado 
prieglaudą svetur. Radikalas 
Bismarck’is, atsiremdamas to
kiais pat radikalais vokiečių 
partaneato atstovais, išleido 
tikėjimą varžančių įstatų. 
Kad vyskupai nepripažino jų, 
tai gavo vieni išbėgti iš Vo
kietijos, kiti pateko į kalėji
mą. Radikalai už'mė Prancū

zijos valdžią. Prostitu
tėms jie paliko 1 davę, o pa
dorių merginų nenuolijas 
konfiskavo. Paryžiaus uni
versitetas buvo prasidšjęs 
XII amžiuje teologijos fakul
tetu. Radikalai tą fakultetą 
panaikino. Katalikų duosnu- 
mu įkurta ir užlaikomą semi
nariją St Sulpiee prancūzų 
laisvamanių valdžia atėmė ir 
pavertė saviems tikslams 1906 
m. Visa tat dar ėsi bedekle- 
muojant žodžius “laisvę ir 
demokratizmas.” 1910 m. 
Portugalijos radikalai panai
kino savo šalyje , Bažnyčios 
įstaigas, o vienuoles žudė. 
Jie pildė tą, ką Šliupas buvo 
sakęs daryti lietuviams.

Mes katalikai turime daug 
kultūrinio darbo; nenorėtume 
gaišuoti ir eikVtfti spėkos ad
ministracijos darbams. Bet

f

------------- :........ ... ......." n r- 
mes matome, kad valdžiai 
patekus į laisvamanių-tanti- 
ninkų rankas, mes negalėsi
me Bukinti vaikus tikėjimo, 

. neturėsime seminarijų dvasiš
kai jaunuomenei, nei vienuo
lijų, kur žmonės galėtų to
bulinti savo dvasią. Mūsų ra- 

. dikalai neduos mums steigti 
. mokyklų, nei ligonbučių nei 

kitų kultūros įstaigų. Laisva- 
maniai-tautininkai ant viso 
tautos gyvenimo užtrauks į- 
vairius viešpatijos monopo
lius, o tais monopoliais ^unks 
į tautos sielą laisvamanišką 
bedievybę. Tai-gi mes turime 
ginti savo laisvę, savo teisę 
gyventi mūsų idėjomis ir su- 
lyg jų dirbti.

Laisvamanių-tautininkų ma-

ža, bet jie turi išsidirbę ge
ras metodas paglemžti val
džią. Į laikraščius patenka 
iš Prancūzijos ar Vokietijos 
pasiskolinti katalikystės ap
kaltinimai, o išmintai pagrie
bti visuomenės valdžią j ma- 
žuomenės rankas liekasi tam
soje gerai paslėpti. Mes, ka
talikiškoji Lietuves visuome
nė, vis-gi nesiduosime leng
vai supančioti. Svetimtaučiu 
jėga gali mums įveikti ir už
mesti ant mūsų laisvamaniu 
valdžią. Bet mes jos neptf- 
pažinsime x Tą turi žinoti ir 
Rusijos ir Anglijos jr Vokie
tijos valdančios sferos, su ku
riomis tariasi mūsų laisvama
niai, ir kuriu vardu jie iš
reiškia nepasitenkinimą ka
taliką viešuoju veiklumu.”

Mes parodome fak^,klin. p. Kemešį

CENTRALIO LIETUVIŲ DIENOS (1 LAPKR. 1916) 
KOMITETO KASININKO ATSKAITA.

Minersville, Pa. Kovo 24-17.

Rugsėjo 20-16 Paskola nuo L. Gelbėjimo F. per ka
sininką Tarną Paukštį.................................................................. 800.00

Spalio 5-16. Auka Susi v. L. R. K. A. 72 kp. per 
i.................................................................................. 8.00

Spalio 19. Auka Susi v, L. A. kuopos ir dviejų drau
gijų, pris. p. J. Cesna, Baltimore, Md.................................... 100.00

Spalio 24. Auka Tautos Fondo Cashier’s Check pri
siuntė kas. P. B. Vaišnora............................................................ 1000.00

Lapkr. 3. Surinkta Vietinio Minersville; Pa. Ko
miteto Liet. Dienoje $758.23, išlaidi} $8.30, trečdalis pa
siųsta Raud. Kryžiui $249.98. Išleista $258.26. Lieka..

Lapkr. 4. Aukos prisiųstas kun. Dr. Pr. Augustai- 
čio iš Girardville, Pa.: Cash $5.00, check’s: W. D. Ho- 
warth Pittston, Pa. $10.00, J. Rainer Milwaukee, Wis. 
$10.00, Chas. Becker, Milwaukee, Wis. $2.00, Rev. Mar- 
tin Jackels Sturgeon Bay Wis $1.00, Associated Pro- 
fessors of St. Charles College Baltimore J. W. Foley 
(Rev. J J. B. Boulet) Port Angeles Wash. $5.00, Rev. 
M. Haitz Beloit Kansas $2.00, Mr. Gerev Silver City N. 
M. $1. Išviso................................................. ...............................

. Lapkr. 17. Čekiai prisiųsti per kun. Dr. Augustaitį, 
Mahanoy City, Pa.: C. F. Bridges, La Plata, Md. $28.00, 
Matbia Weiland, Dubois, Ind. $5.00, Raymund Verni- 
mont, Texas $1.00, T. S. Sheridan, Oil City, Pa. $190.00, 
W. Kwiatkowski Antrim Pa. $12.00, Cash $4.00. Viso...

Lapkr. 27. Loekport Board of Commerce Lock- 
port, N. Y....................................................................................— .

Officers: John H. Earl Chairman, John T. Symes 
Treas., Ravmond B. Gibbs Secy.,

Lapkr. 25. Prisiųsta p. M. Šalčiaus: Francis Zdan- 
kus Mishawaka, Ind. $12.00, Rishel and Crosby Potts- 
ville, Pa. $5.00'. Išviso ................ .................................

Gruodžio 11. S. S. Bruce Houghton Mich. care of 
A. AI. C. .A...

Gruodžio 14. Amherstes, Mass. rinkėją, prisiuntė 
Jonas Vaičiulis Northampton, Mass......................................

Gruodžio 19. W. F. Collins Stanford, Conn..................
Sausio 7. Pridavė kun. V. Matulaitis nuo Refo- 

wich Bros Pottsville, Pa...............................................................
Sausio 5. Prisiųsta per kun. Dr. Augustaitį Ma

hanoy City, Pa.; C. F. Bridges La Plata, Md, $20.00 
Mathew A. Smith Stockton Calif. $10.00, Rev. Peter No- 
vak Amsterdam, N. Y» $25.07, C. F. Bridges La Plata, 
Md. $45.00, W. H. Dudman Reeds Missouri $6.00, C. F. 
Bridges La Plata, Md. $10.00, Cash $2.00. Viso............118.07

499.95

37.00

240.00

100.00

17.00

40.00

33.20
2.00

10.00

$3005.26Viso labo
IŠLAIDOS.

Spalio 3-16. Paliepė prez. Lopatto pasiųsti telegra
mų, kaipo depositą dėl raikščių ir tagsą V. K. Rač
kauskui N. Y. City................................................   100.00

Spalio 3-16. Telegramo lėšos.............................................. 1.20
Spalio 5. Pasiųsta p. R. Karužai Philalelphia, Pa. 

depozitas dėl contrįbution baksiuką, paliepta per prez. 
Lopatto ir sekr. M. Šalčių..............................................................500.00

Spalio 5. Pasiųsta čekis prez. Lopatto išmokėjimui 
sekančių bitukių: Leader Publishing Co. už 10.000 pro
klamaciją ir 500 Certificatų $26.75, 1 antspauda (seal) 
$450, trasos ženklelių (stamps) $26.57, Erpenso kny« 
gutė 50c., Surety Bond (Kasininko) $12.50, Indei Cards 
90c., alga p- M. Šalčiui už vieną savaitę $25.00, siunti
mas telegramą gubernatoriams Suv. Vaisi. $100. Viao.. .196.12

Spalio 17. Pasiųsta p. V. K Račkauskui, New York, 
N. Y. .... .... ..........................................   _709^0

Liepė prea. Lopatto siųsti telegramų, išleidams.... 1.95
Spalio 24. Pasiųsta p. V. K. Račkauskui Nev York,

N Y.............. .....................................     70950
Lėšos telegramų. (Taip liepė prez. Lopatto)........... 2.95
Spalio 25. Čekiu pasiunčiau pu R. Karužai, Phi

ladelphia, Pa. dėžutėms, pareikalavo telegramų pats 
Karuža, paskui prisiuntė ingaliojimo laišką prez. L.... .550.00

Spalio 26, Romanui Karužai Philadelphia, Pa. pa
siąsta dėl 4000 extra dėžučių, pareikalavimas pasiųsta 
telegramų spalio 25,1916 paties Karužos, ingaliota prez. 
Lopatto.............. .... ...............................—............... ....275.00

Viso labo.................... $2702.32
Pinigą prisiųsta man iki šiam laikui........... . .... .$3005.26

Išlaidą pasidarė.............................  ..... ....... .$2702.32
Balanos ant ranką Union Nation Bank Minersville,

Pa. vardu Centralio Komiteto.. A........................................ $302.94
Vas. 19,1917. Preabyterian Foreign Mission Hong

KoHg China ................... ..........................   10.00

jimą turiu.
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NORWOOD, MASS.
Norėjo subankrūtyt 

kooperaciją.
r

Kovo 20 d. nežinia kas į- 
skundė Bostono sandėlių sa
vininkams, kad mūsų koope
racija bankrutija. Tai subėgo 
visi agentai reikalaudami, kad 
visos bilos būtų atmokėtos- 
Tuo tarpu pinigų tiek nebuvo, 
kad visas bitas atmokėti. Gas- 
padorius, nežinodamas kų da
ryti, pašaukė kooperacijos pir
mininkų. Vakare tapo sušauk
tas susirinkimas visų narių. 
Pirm, paaiškino reikalų Na
riai karštai pradėjo agitaciją 
varyti, pirko akcijas ir skoli
no pinigus. Matydami paša
linai, kurie dar neprigulėjo 
prie kooperacijos, kad taip 
karštai remia kooperacijų ir jie 
pirko akcijas ir skolino pini
gus. Ir sudėjo pinigų atmo
kėti biloms $1.600. Mat prie
šai kooperacijos norėjo su- 
bankrutvt, bet jiems nepasise
kė, dar padarė didesnę agita
cijų, nes daug narių prisira
šė prie kooperacijos. Dabar 
norwoodiečiai varo smarkių a- 
gitacijų netik prakalbose ir su
sirinkimuose, bet ir ant gatvių, 
kad visi be skirtumo pažiūrų, 
visi išvien eitume kooperacijos 
reikaluose.

Kovo 25 d. kalbėjo Bulota. 
Pasiguodė, kad jo moterys iš
važiavo Chicagon; tai kalbėjo 
“aš, kaipo advokatas.” Kol 
kalbėjo apie rusų armijų, tai 
dauguma snaudė- Tarp kito 
ko pasigyrė, jog iš socijalistų 
fondo gaunąs mėnesyje $120. 
Kuomet ėmė niekinti “L. At
statymo Bendrovę,” tai visi 
nubudo. Ėmė šaukti jam 
meluoji, sakė, kad čia,ne rei
kia tokių pabaldų. Negerai 
kelti triukšmą prakalbose, bet 
toks Bulota, kaip mačiau, tai 
jau ir socijalistus išvedė iš 
kantrybės. Paskui žmonės ė- 
mė eiti lauk ir Bulota tuščioms 
sienoms kalbėjo, kad L. A B. 
negera.

Viską girdėjęs.

Naris.

PHILADELPHIA, PA.

Aukos girtuoklystės.
Paskutiniose dienose šio mė

nesio, kovo (1917) dalyje mies
to Port Richmond, tūlas Vi- 
liušis lietuvis prasigėręs, pra- 
silaidokavęs, inpuolė į bevil
tį ir peršovė savę ir savo niek- 
šystės draugę, su kuria, gyve
no.. . Jie dar gyvi; jis, gydy
tojai mano, išliks, bet jinai 
vargu... Gi žmonės jį gerai 
pažįnanti, sako, kad jis pir
miaus buvo geras žmogus: tu
rėjo savo namas, - tarnavo už 
konduktorių ant strytkarių, 
bet nelaimė! — pradėjo gerti 
ir tas jį privedė prie paskuti- 
nios — prie užmušejvstės ir 
patžudystės.

Richmondietis.

WORCESTER, MASS.

Blaivininką pramogėlė.
Kovo 25 d. blaivininkų kuo

pa turėjo pramogėlę. Buvo 
skaitoma dailių straipsnių. A. 
Ruseckas, kuopos sekretorius, 
skaitė laiškų nuo kuopos narių 
ir sakė prakalbų apie Blaivi
ninkų kuopos nuopelnus. P. 
Anelė Zuravičienė paskaitė a- 
pie svaigalus. Dar kalbėjo p. 
V. Vitkauskas ir kun. Čaplikas.

A. B.

Ttinas Urbonas. Surinko $123.- 
10.

Aukavo po $5.00: Jonas Mi
koliūnas, Adomas ir M. Rup
šiai, Jnoz. Aluzas, G. Vaškas, 
U. Repšiukė, Petras ir Alzbie- 
ta Adomavičiai.

$4.00 Jurgis ir Marijona 
Dalinkevičiai. /

$3.00 Marijona Aluzienė.
Po $2-00: V. Babelis, A ir 

Ag. Varniai, K ir A Dalinke- 
vičiai, J. ir M. Beleskiai, P. ir
O. Simanavičiai, J. ir Z- Ko- 
džiai, Ad. Jekoniukė, AMito- 
šiūnas, J. šalaševičius.

Po $1.00: Ant Čeponis, J. 
Lukoševičius, J. Maldis, V. 
Kuosa, A ir J. Jakoniai, P. 
Tumas, A Kuras, J. Bartkus, 
U. Gabrilavičienė, P. Danije- 
lius, onas Šilevičius, J. Daniū- 
nas, J. Dačinskas, O. Jaman- 
tukė, T. Maršaitis, St Balu
tis, M. Navicki, P. Mileris,
P. Šlajus, J. Statkus, J. Galvo- 
nas, S. Perioką, J. Urbonas, O. 
Jankauskaičius, G. Gvazdas, J. 
Kaminskas, A. Dizmontas, O. 
Bačiuliukė, P. Laraučius, M. 
Pusvoškis, J. Vaitonis, S. Ta
mošaitis, J. Ambrazevičius, S. 
Maršaitis, J. Pundzius.

Smulkių aukų buvo surink
ta $31-10. Viso pinigų buvo 
$123.10, už kuriuos gerb. italų 
klebonas Ant. Garritano 
na širdingų aciu.

ta-

ATHOL, MASS.
Kovo 25 d. Antanas Andri

liūnas krikštijo savo vaikų. Į 
krikštynas buvo atsilSnkę ir 
keletas svečių- Visi labai 
maloniai ir padoriai užsilaikė. 
Jonas Andriliūnas sumanė pa
rinkti aukų-del Lietuvos nu
kentėjusių nuo karės. Aukavo 
šie: Jonas Bendinskas $1.00; po 
50c.: M. Andriliunienė, Albinas 
Armakaueius. M. Gedaičiutė, J. 
P. Andriliūnas. Išviso surinkta 
$5.05.. Aukos perduota T- F. .

v*

skyr sekr., J. Gailiūnui.
J. P. Andriliūnas.

WILKES-BARRE, PA
Ketvirta Lietuviška Die

na, tai yra šios apielinkes vi
sų lietuvių metinis išvažiavi
mas bus Liepos JJnly) 4 d. 
1917 m. (Independenee Day) 
ant Valley View Park, Inker- 
man, Pa. arti Pittston, Pa.

Rengėjai šių metų išvažia
vimo yra sekanti: pirm. Jurgis 
Laukaitis, ir Jonas Jasionis,, 
rašt. J. M. Dumčius, kasinin. 
Jonas Sevitsa, fin. rašt. J. Ma
tulevičius; kasos globėjai: T. 
Šeimis, Al. Mališauskas, S. Ka- 
lišinskis.

Tikimės, kad šių metų pel
nas perviršys įplaukas pereitų 
metų, nes visas grynas pelnas 
skiriamas nuo karės nukentė
jusiems.

Joną Dumčius.

NEW YORK CITY.

Smarkiau giedosime ir 
dainuosime.

Kovo 19 d. Aušros Vartų P. 
Šv. parapijos choras, p. Juozo 
Simonavičiaus vedamas, susi
jungė su vyčių 12 kp. Dėl susi
jungimo darbavosi pats chor
vedys. Turėsime susirinki
mus kas savaitė. Tai dabar 
uoliau mokysimės giedojimo ir 
dainavimo. Rengsme koncer
tuos, pramogas. Patartina 
jaunimui kuogreičiausia dėtis 
prie choro.

Choro valdybon ‘pateko: 
pirm. J. Naginevičius, rašt. 
p-lė Alena Akelaičintė, mar
šalka p-lė Ona Lišauskiutė.

Alena Akelaičiutė.

BROOKLYN, N. Y.
Sūbrusdo Sąjungiatės.

ALRKM. Są-gos 24 kp. sa
vo veikimu šioj apielinkėj. su
kėlė daug tautinio susiprati
mo, nes turi skaitlingą narė-

davičius ir J. Rotkis. Po 50c.: 
M. Akelis ir P. Laukaitienė.

Kiekvieną mėnesį aukauti 
pasižadėjo: — po $1.00: kun. 
J. Dobužinskas, (užsimokėjo 
už-1 metą $12), K. Vaškevi
čius, S. Pranis, A Staknevi- 
čįųs, L Vaškevičius, A Ma-, 
sandukas, A Čelkis ir V. Ba
rusevičius.

Po 50c.: L. Areliunas, K 
Salys, J. LiudvinaitisJ. Dauk
šys, *S. Misiūnas ir K. Dam- 
brauekąs.

Po 25c.: P. Radzevičienė, 
A Pranienė, B. Vaškevičin- 
tė, A Miekunienė, J. Klapa- 
tauskas, J. Kuisis, V. Vaš
kevičius, A Daukšys, J. Bra
zauskas, V. Jūrkaitis, J. Pa
partis, A Kaminskas, M. A- 
kialis, K. Jasaitis, R. Kašė- 
tienė, M. Buzūnienė, A. Ker
šis, J. Keršis, B. Staniulis, 
B. Jucius, B. Adukaičiutė, A 
Kazlauskas, K Ambrozevičius, 
V. Antulis (užsimokėjo 
mėn.) P. ir E. Lapėniutė 
simokėjo už 2 mėn.). Po 10c.: 
A Baltutis, M. Kazlauskiutė 
ir J. Moliušis. B. Dulkaitė 5c. 
Viso $30.10. Abelna sutrauka 
$351.90.

Barbora Vaškevičiutė, 
Finansų Raštininkė.

• už 4
Lapėniutės (už-

D. S. kuopos susirinkimą mes 
tarp kitko nutarėm rengties 
prie apvaikščiojimo būsiančios 
savaitės- Laike tos savaitės 
nutarėm surengti tris vakarus 
su prakalbomis, koncertais, te
atrais. dainelėmis, deklemaci- 
jomis ir šiaip įvairiais pamar- 
ginimais. Nutarėm kviesti tal
kon kitas veiklesnes ir dides
nes dr-jas, o ypatingai Bažny
tinį Chorą, Lietuvos Vyčius ir 
Blaivininkus. Blaivininkai jau 
pasižadėjo mums pagelbą. Da
bar tik lieka mums patiems 
(L. D. S. kuopos nariams) su
krusti. Jeigu mes visi su
prasim svarbų mūsų organiza
cijos, kokių naudų mes turim 
prie jos priklausydami ir su
pratę tų viską, stengsimės 
darbuoties jos išauginimui, — 
tuosyk mūsų organizacija augs 
kaip ant mielių ir trumpame 
laike perviršis visas kitas. Bet 
jei mes patys nieko neveiksim, 
tai mes nieko gero nesulauk
sim.

Vincas Vitkauskas.

NEWARK, N. J.
Aukos kovo 4 d.

Kun. Juoz. Dobužinskas 
$10.00, N. N. $6.00. Po $5.00: 
Antanas Čialkis, D. Vizeber- 
kaitė, M. Buzūnienė, P. Jo- 
cis, S. Pranis, K. Vaškevi
čius ir Pr. Kaireviče.

Po $3.00: K. Šarka, J. Dauk- 
šys, J. Žemaitis, S. Misiūnas, 
L. Areliunas, A. Kaniušis, L 
Daukšys, K. Salys, A Di- 
liūnas, A. Marozas ir D. Te- 
rozaitė. M. Vajiukonis $2.75. 
Po $2.50: S. Agentas, V. Venc
kus, VI. Barusevičius ir A 
Matjošaitė.

Po $2.00: A. Kaminskas, A 
Prynovskis, M. Dziedulionis, 
T. Burneika, D. Šopis, E. La- 
pėniutė, F. Vaičiūnas, B. Sta
niulis, J. Brazauskas, J. Kuo
sa, F. Škikienas, V. Daukšys, 
S. Venckus, V. Savickas, J. 
Leliašius, M. Aidukoniutė, P. 
Kinderavičius ir S. Kalantaitė.

Po $1.50: V. Muncevičius ir 
P. Svirskiutė.

Po $1.00: K Karoliūtė, K. 
Diliuniukė, J. Kidikiutė, L. 
Katkevičiutė, T. Balčiūnaitė, 
L. Kanišauckienė, P. Bilžienė, 
J. Pranckeviče, M. Mazriniu- 
tė, B. Vaškevičienė, S. Bar- 
kauckas, A. Pavlavičius, A 
Daukšys, A Baltios, A. Ra
dzevičius B. Vaškevičiutė, V. 
Plikaičiutė, A Pranienė, A 
Dilis, J. Ančiukaitienė, A 
Gečiutė, P. Genienė, A Pran- 
ckaitienė, J. Žiogas, E. Jan
kus, F. Simonaitė, A Stoš
kus, Marijona ir viens be var
do;

Smulkių $33.27, viso su
rinkta $198.02, prie kurių gerb. 
kun. Dobužinskas pridėjo $1.-

CHICAGO, ILL.

(North Side)
Šv. Mykolo A. parapijos 

bažnytinėje svetainėje buvo 
prakalbos, surengtos kovo 25 
d. Lietuvių Labdaringosios Sų-^ 
jungos.

Publikos atsilankė nelabai 
daug, bet vis-gi neblogas pa
sisekimas buvo.

Pirmiausia vietinės kuopos 
pirm. p. A. Nausėda atidarė 
vakarų. Kalbėtojas buvo p. 
Ellias. Jis plačiai aiškino 
Labdaringos Sųjungos reika
lingumų ir jos tikslų. Po to 
kalbėjo mums žinoma uoli vei
kėja p-lė M. L. Gurinskaitė. 
Ant galo kalbėjo gerb. kun. F. 
Serafinas. Jisai nupiešė mi
nėtosios Sąjungos vertę.

Baigdamas Kalbų gerb. kun. 
Serafinas kvietė kokarščiau- 
siai vardan tų našlaičių, kurie 
netekę savo tėvų, Saukiasi 
pagelbos, remti kiek kas išga
li tų labdaringų įstaigų.

Vis-gi reikia paminėti, kad 
neblogos pasekmės šio vakaro, 
nes prisirašė net 18 naujų na
rių.

Vytis, Labdarys, Darb.

WORCESTER, MASS.
t

Rengias prie L. D. S. savaitės.
Vietinė LDS. kuopa laikė 

savo mėnesinį susirinkimų 21 
d kovo.. Mūsų kuopa yra maža, 
vos 30 narių teturi, ir tie ne 
visi atsilanko ant susirinkiitfų. 
Šitame susirinkime tik 7 nariai 
tedalyvavo. Matyt mes lie
tuviai darbininkai dar nesu
prantam, kokią naudą mes tu 
rim iš šitos organizacijos. A- 
belnai imant, mes Woreester’-

98 kad padarius lygiai $200 su-

išeidinėjo, jau nusistagaravo. mis kuopą ir visos kruta: ren- 
Dūšia nuėjo į “atklanes,” o visokius vakarus ir prie :
dvokiantis lavonas nugabentas 
į So. Bostoną į “Keleivį.”

Rep.

n: ikSO. MANCHESTER, CONN.
Kovo 29 d. š. m. vienas gud

ruolis lietuvis cicilistas, dirb
damas audėjų dirbtuvėje, pra
dėjo karpyti siūlus šeivose vie
no italų. Už tai buvo išvary
tas iš darbą

Šitam miestelyje darbai ei
na gerai. Čia yra daugiausia 
šilkų ir aksomo andinyčios. 
Atvažiavusiam iš kitur lengva 
darbas gauti. *

tnipukas.

žėdnos progos didina kuopą. 
Kovo 10 d. surengė puikias 
prakalbas kas pas mus nelabai 
pasitaiko. Pakvietė garsius 
kalbėtojus A. J. Staknevičių iš 
Bloomfield ir Centro rašt O. 
M. Stalionaitę, iš Waterbury, 
Conn. Tik gaila, kad nedaug 
atsilankė žmonių, nes daug 
užkenkė nepatėmytas Vitkaus
ko teatras, ale kuopa gavo 12 
naują narių. Be to viršminė- 
ta kuopa susižinojo su C. Bro- 
oklyno klebonu ir pastango
mis p-lės Stalionaitės užmegz
ta nauja kuopa.

K. D.

1 ' -='F
Mūsų soeij&listų tarpe, ran

dasi tokių apšviestuolių, kurie 
drįsta'visuomenei tikrinti, jog 
katalikiškuose laikraščiuose 
nesą rimtų, moksliškų straips
nių. Ir štai vienas iš jų pa- 
reikalauja parodyti katalikiš
kame laikraštyj ką nors teisin
go parašyta Žinoma, tokiam 
būtų^-užtekę patarti juos skai
tyti, o juos skaitant tai kiek
vienam numervj ras daug nau
dingų žinučių, puikių ir rei
kalingų darbininkams patari
mų ir gražiai pamokinančių 
straipsnių.' Tečiaus dėl visa 
ko buvo jam įteiktas “Darbi
ninko” No. 121 pereitų metų. 
Minimas šviesuolis ištiesų, sa- 

gyvenime nebuvo skaitęs 
nei matęs rimto laikraščio. 
Tad turėjo tiesų manyti, kad 
kaip socijalistų laikraščiuose 
nėra nieko teisingo, tai taip 
ir kituose laikraščiuose nėra 
nieko teisingo, tai taip ir ki
tuose. Bet čia pasirodė visai 
prešingai. Bevartydamas tur
tingus “Darb.” puslapius už
pildytus moksliškais raštais, 
pastebėjo straipsnelį antgal- 
viu: “4F socijalistai prisidėjo 
prie pagerinimo darbininkų 
būvio.” Kaip sykis tenai 
ir randa daug teisybės žo
delių pasakytų apie soci- 
jalizmų ir kokia iš jo nau
da. Ir tie žinoma rimti teisy
bės žodžiai labai nepatiko. Y- 
patingai tai tas, kad socijalis
tai visados šūkauja, būk jie e- 
są darbininkų prieteliais, jų 
užtarėjais ir už jų būvio page
rinimų kovotojai, gi tame 
straipsnelyj aiškiai sakoma: 
“Socijalizmas jau gyvuoja 
šmotas metų ir savo narius — 
draugus skaito milijonais o iš 
paties socijalizmo, tai naudos 
lik išolei — kaip ūkininkui iš 
seno ožio nei pieno nei vilnos, 
vien tik ragai.” Už tuos “o- 
žio ragus” tatai mūsų apšvies- 
tuolis — ugnia spjaudė. Bet 
jau čia ne “Darbininko bend
radarbio F. V. kaltė, o tik pa
čių socijalistų, kad per tiek 
metų nieko nenuveikė darbi
ninkų labui, apart. melagingų 
šūkavimų.

Darbininko Sūnusl

j mokslo metų ma
no klesoj buvo 20 vaikinų Ir 
10 mergaičių. Dabar yra 15 
vyrų ir 7 mergaitės.

Visus mokinius turiu pada
linęs į du skyrių. Pirman sky
riau įeina tie, kurie pradeda 
visai nuo pradžios, o antran 
tie, kurie mokinasi augštesnio 
skaitymo, rokundų, Amerikos 
istorijos ir geografijos. Mok
slas esti panedėliais, utarnin- 
kais, seredomis ir ketvergais 
nuo 7 vai. iki 9 vai. vak.

Šį pavasarinį terminą liku
sioji lietuvių klesa persikels 
iš Waring School į Stanard 
mokyklų, kuri randasi ant 
Stanard avė. ir E. 55-tos gat
vės, netoli Ulman’o svetainės.

Vienų vakarų atėjo vakari
nių mokyklų prižiūrėtojas (Su- 
pervisor) p. F. G. Brooks į mū
sų klesų ir sako: “Jei žydai 
gali mokintis per ištisų žiemų 
ir vasarų, tai kodėl negali lie
tuviai, nors iki vidurvasario? 
Jūs daugiaus reiškiate žmonių 
akyse, ’ ’ tęsė toliaus, ‘ ‘ negu tie, 
kurie lanko augštąsias mokyk
las. Praleisti tūkstančius do- 
leriij kolegijose ir universite
tuose tai gali bile kvailys, bet 
lankyti vakarinę mokyklą visų 
dienų sunkiai išdirbus, tai rei
kia stiprios valios ir energi
jos.”

Ištikrųjų šie žodžiai yra 
verti įsidomėjimo^ Kitų tau- 
tiį^žmonės, o ypač žydai, vis
kų sugeba padaryti. Jie grei
tai Išmoksta šios šalies kalbų, 
perima amerikonų būdų ir pa
sisavina jų gerus papročius ir 
apglėbia visų biznį į savo ran
kas, o lietuviams, nerangume 
paskendusiems kas bepalieka? 
Vien tik trupučiai' ir sunkus 
tamsa nuo tamsos darbas.

Kaip jaunikaičiai, taip ir 
mergaitės norintieji pasimo
kyti kasdieniniame gyvenime 
dalykų, o ypač šios šalies kal
bos, kuoširdingiausiai esate 
kviečiama atsilankyti į Stanard 
mokyklų. Būtų taip-gi ne pro 
šalį ir čia gimusiems ir augu- 
siems, o ypač mergaitėms, 
taip-gi mokytis vakarais. Jūs 
vos-ne-vos užbaigę parapijinę 
ar viešų mokyklų sutiksite 
sunkių gyvenimo kovų. Jums 
sunku bus išlaikyti gyvenimo 
kvotimus. Todėl šarvuokitės 
mokslu kas diena.

Kodėl šiandie taip mažas 
lietuvių nuošimtis teturi šva
resnius darbus išimant inteli
gentus? Dėlto, kad diduma 
jų privengia mokytis. Kodėl 
nėra lietuvaičių ofisuose? Dėl
to, kad jos pasikakina tuomi, 
kad užbąigia. parapijinę arba 
viešųjų mokyklų.

Todėl, lietuviai, matyda
mi kitus laimėje, o save var
guose ir nepritekliuje, nekal
tinkime nieko kito, kaip tik 
patys save. Šviesos šiandie 
mums reikia, daugiaus švie
sos.

i-

CLEVELAND, OHIO.

Viešosios vakarinės mokyklos.
Nors dėl didžiosios Euro

pos karės emigrantų skaitlius 
paskutiniais dvejais metais žy
miai sumažėjo, mokinių vie
nok vakarinėse mokyklose ne 
tik kad nestokuoja, bet, pro- 
porcionaliai lyginant su kitų 
metų skaitliumi, jų lankėsi 
daugiau ir buvo ištverminges
ni. Prie geresnio palaikymo 
mokinių, nemažai, turbūt, pri
sidėjo Cleveland’o mokyklų 
užvaizdos (Board of Educa- 
tion). Buvo naujas sumany
mas įvesti mokestį.

Pernai kiekvienas mokinys, 
21 ar daugiaus metų amžiaus, 
mokėjo 10c. už visų mokslo 
terminų, kuris tęsdavosi 22 sa- 
vaiti. Šįmet-gi mokinys turi 
užsimokėti vienų dolerį už 10 
savaičių terminų, o jei ne, tai 
jis neužregistruojamas- Netu
rintis 21 metus nemoka nei cen
to. Visi turi nusipirkti savo 
knygas ir popierų. Gal tie 
keletas centų nekuriuos ir at
grasino nuo mokslo, bet ku
rie mokinosi, tai žiūrėjo, kad 
turėti naudų ir geriau laikėsi, 
negu kada kitais metais. Į- 
vedimų to mažo mokesčio aš 
rokuoju naudingu. Yra sako
ma, kas brangu, tai ir gera.

Clevelandas yra rokuojamas 
kaipo miestas, susidedantis iš 
įvairiausių tautų. Užtat mo
kyklų valdžia turi daug darbo 
jų suamerikoninimui, supilie- 
tinimui. Jei neklystu, ant va
karinių mokyklų blankos ran
dasi apie 50 skirtingų tautų 

’ mokytojų. Tan skaitliun in- 
eina ir du lietuviu mokytoju.

Lietuvių klesų įsteigimo 
garbė priguli vietiniam klebo
nui, kun. J. Halaburdai, ku
ris iš pradžios pats mokino 
parapijinėj mokykloj, o pas
kui išreikalavo nuo miesto

Nauji Muzikos veikalai. - - 
Lietuviškoji Muzikos Konser
vatorija (305 Broadway, Šo. 
Boston, Mass.), vedama gerb. 
kompozitoriaus Miko Petraus
ko, nesenai išleido keletu gra
žių dainų. Štai jos:

io katalikai gafan didžiuotis K ir apmokamų lietuvį
savo veliamo, džiaugiamės sa- 
Alekna, D. IGliauckiutė, R. 
ve gerb. klebonu kun. Jonu J. 
Jakaičiu, didžio gabumo var
gonininku p. J. čižausku, mes 
turim milžinišką Lietuvos* Vy
čių kuopą, kurioje mūsų katali
kiškas jaunimas susispietęs uo-

nuKta bažnyčioje
[ Svetainėje aukavo: —

Po $3.00: K Dambrauekas,
D. Rupainis ir P. Dangžvardia.

Iki darbu<^ri ir gerai gyvuo-
’e

Radževičius, *P. Jočis, M. a> 
kialis, O. Belziutė, P. Vilkie- 
kas, A Laukžemis, K. Ja
saitis, F- Vileikis, P. Lapė
niutė.

Po $1.50: J. .Rapolevičiutė 
ir K. Tamošauckas.

Po $1.00: J. Lapenas, B. 
Kašėtienė, P. Mataitis, E. 
Majauckas, F. Petrulionis, J. 
Khtilius, O. Jonaičiutė, O. 
Daukšiutė, T. Cerniauskiutė, 
M. Oemiutė, V. Simonas, A 
Baniukaitis, O. Giebiutė, S. 
Vanagas, S., Areliunas, M. Do- 
minauskiutė, A Siekis ir J. 
Ke^is. Smulkių $10.80. Viso 
$62M ,

L. Vyčių 29-ta kuopa $25 
aukos ir $5 metinė mokeeties, 
šv. Ražančiaus moterų dr-ja 
$20 ir šv. Uršulės moterų dr-ja

mokytojų.
Pirmutiniu reguleriu moky-

V. k. Greičius.

1. Kregždelė (The Swallow), 
žodžiai V. Kapso, muzika M. 
Petrausko. Duetas. Kaina — 
30c.

2. Vestuvės (nuotakos arija 
iš operos “Vestuvės”); žo
džiai K. Srazdo, muzika M. 
Petrausko. Kaina — 25 cen
tai.

3. Birutė (Birutės arija iš 
melodramos “Birutė”); žo
džiai Žemkalnio, muzika M. 
Petrausko. Kaina — 30 cen
tų.

4. Eglė, žalčių Karalienė 
(duetas iš operos tuo vardu). 
Žalčio ir Gulbė Dievaičio due-

Žodžiai ir muzika M.
Petrausko. Kaina 75c.

toju buvo, p. J. Mačys, kuris LIETU VIAI ARGENTINOJ, 
mokytojav»4ki 1912 m. Pas- 
kui man atvažiavus iš Wauke- ‘ Aires.
gan, Dl. pasitaikė gera proga Keletas metų atgal čia veik 
užimti jo vietą ir mokinau iš- nei nepareidovo katalikiškų 
tisą žiemą vienas. Bet pama
tęs, kad mokinių skaitlius taip 
padidėjo, kad reikėdavo so
dinti net po du mokiniu ant 
vienos sėdynės pasikviečiau 
talkon ir kitą lietuvį mokyto
ją, p. C. V- Sadauską. Da
bar jau ketvirti metai, kaip a- 
budu mokinava.

Nežinau, kaip kituose mies
tuose, bet Clevelande vakari
nių mokyklų mokslo semestras 
yra padalintas į dvi dali, Žfek- 
vienan kurių dviejų įeina po 
dešimts savaičių. Pirmas ter
minas tęsiasi nuo rudens iki 
Kalėdų; antras nuo Naujų Me
tų iki kovo 8 d., kurioj dienoj 
užsidarė visos vakarinės mo
kyklos išimant dešimts, kurios 
bus atdaros dar dešimt savai
čių, t y., iki 17 d. gegužės. 
Prie šių paskutiniųjų priskir
ta ir mano klesa. P-no C. V. 
Sadausko klės 
darė. Todėl

tas.

laikraščių. Bet šiais subruz
dimo laikais sujudo ir katali
kai platint savo spaudų ir vi
sur — ypač-gi bepartyviškose 
dr-jose reikalauti sau lygių tei
sių. Iš laikraščių daugaiusia 
lanko šiuo laiku “Darbinin
kas” ir “Pažanga”

Taip-gi pareina ir kitoniškų: 
“M. Dirva,” “Moksleivis,” 
“T. Rytas,” “Žvirblis,” Tiky
ba ir Dora,” “Vytis,” “Drau
gas,” ir “Krivių Draugas.” 
Prisimen man tie laikai, kuo
met tepareidavo 1 egz. “Kata
liko.” šiandien, matant to
kį gražų būrelį rimtų ir tikrą 
apšvietą, skleidžiančių laikra
ščių, džiaugsmas apima širdį 
ir užsimiršta viri ilgesiai bei 
troškimai, tas tai liudija, kad 
jau visuomenė pradeda atbusti, 
susiprasti. Juo labinus tarp 
mūsų prasiplatins katalikiški

PIRMAS PO VELYKŲ
DIDELIS BALIUS

Rengia SLBKA. 164 kp. Subs- 
toj, Balandžio-April 14 d., 1917 
m. Tinker Hali, Main St, So. 
Manchester, Conn. Prasidės T 
vai. vakare.

SLBKA 164 kp. Komitetas.

ja. Mes turim gerai gyvuo
jančių Pilnųjų Blaivininkų 
kuopą, kuri savų veiklumu ir 
narių skaičiuųii perviršina vi
sas kitas blaivininkų kuopas. 
Mes turme daugybę katalikiš
kų draugijų.. su Šimtais narių 
ir tūkstančiais dolerių kapita
lo.

Žodžiu sakant 
lietuvių katalikų l ,__
puikiausia Bet kuomet mes 
prieinam prie Lietuvių Darbi
ninkų kuopos, tai turim pri
sipažinti, kad mažai teesam 
pasidarbavę jos auginimui. -

Tai-gi broliai ir sesers, su- 
kruskime viri į darbą nginti 
vietinę Darbininkų kuopą da
bar kaip tik tam turėsim gerą 
progą, kadangi Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga nutarė ap- 
vaikščiot globėjo (šv.

kuri prasidės 
o baigsis 6 d.

Woreester’io 
stovis yra ko-

DIDELIS
KONCERTAS IR TEATRAS!

Rengia Tautos Fondo 58 įky
rimi Balandžio-April 22, 191T, 
Germani* Hali, Worter St, 
New Haven, Conn. Prasidės' 
6-JO vai. vakare.

Kviečia

MMAtrtlAB 
NAUJOJE

GRAND RAPIDS, MICH. 
“Darbininko” No. 33 Val

aitis rašo būk aš “Lietuvoj” 
neteisingai parašęs apie vy- 
čiiis^. būk aš rašęs, kad vyčiai 
savo naudai pinigas pasilieka. 
Tokio įtarimo aš nebuvau ra
šę*.

v _

krik- 
Aukavo



Paieškojimai

Šv. Kryžiaus Katedroje ir 
aplamai visose katalikų bažny
čiose Bostone Didžiosios Sa
vaitės laiku bus laikomos ne
paprastos pamaldos rytais ir 
vakarais. Katedroje pamaldo
se dalyvaus J. Em. Kardinolas 
O’Connell.

CAMBRIDGE, MASS.

Šv. Petro ir Povilo draugi
ja nedėlioję, balandžio 1 d. 
laikė pobažnytinėje salėje susi
rinkimų, kuriame svarstyta a- 
pie iškėlimų draugijos susirin
kimų iš bažnytinės salės į Lie
tuvių svetainę. Tūli nariai va
rė agitacijas, bet nabagams ne
pasisekė. Apie 500 balsų prieš 
27 nutarta paslikti šv.®Petro 
parapijos salėje ir ant toliaus. 
Geriausiai tame klausime kal
bėjo J. Adomavičius ir P. Mi
kalauskas. Labai išmintingai 
draugija pasielgė. Katalikiškai 
draugijai visuomet pravartu 
arčiau savųjų stovėti.

3000 žmonių susirinkę Bos
ton Opera House išnešė rezo
liucijų už prisirengimų prie ka
rės ir parėmė prez. AVilsono 
dabartinę politikų. Majoras 
Curley ir daugelis kitų Bostono 
žymių veikėjų sakė patrijotiš- 
kas prakalbas. Ūpas visų žmo
nių buvo linkęs už karę su Vo
kietija.

Tūlas žmogus buvo mėginęs 
užprotestuoti prieš karę, bet 
publika neleido jam kalbėti.

Ant gatvės vienam socija- 
listui buvo paduota Suv. Vals
tijų vėlavukas ir liepta mesti 

■ant žemės, bet jis to padaryti 
neišdrįso ir tuojaus pasitraukė 
šalin.

Marmalienė.

Kovo 25 d. Y. M. C. A. sa
lėje buvo prakalbos Jaunuo
menės dr-jos. Kalbėtojai bu
vo P Gary, W. Mikalauskas, 
nezaležninkų kunigužis ir Ba
niulis. Pirmiausia trumpai 
kalbėjo p. Gary angliškai, po 
jo kalbėjo W. Mikalauskas. Jis 
užsilipęs ant estrados pradėjo 
kalbėti šitaip: “Gerbiamieji ir 
gerbiamosios, meldžiu man at
leisti, jei aš gerai nenukalbė
siu, nes jūs žinote, kad aš ne
su koks mokslinčius ar filozo- 
fas, bet esu kunigėlis, tai a- 
pie šiuos dalykėlius ir papasa
kosiu.” Ir tiesa, negalima bu- 
suprasti apie ką, jis norėjo kal
bėti, nes makalavo viską it 
žydas tavorą.

Po jo spyčiaus vienas pa
klausė:

Pasisakyk ar tu esi katali
ku kunigu, ar tik kunigužiu?” 
Bet Mi-kas nieko neatsakęs 
dūmė nuo estrados.

Paskui pirmininkas, persta- 
tydamas trečių kalbėtojų, pasa
kė: “Gal jūs sakysite, kad Sis 
ne Baniulis, ale visai kas ki
tas.” Valandėlę šiam pakalbė
jus, vienas- žmogus, eidamas 
laukąp pasakė: “Čia tai ištiesų 
kalba Baniulis, o ten tai kal
bėjo ne kunigas, bet kunigu- 
žis.” Visa publika nusijuo
kė, o “kunigas” Mi-kas sėdi 
ir tyli it žemę pardavęs.

Lig šiol ši dr-stė buvo gera 
ir naudinga, bet dabar pa
kliuvo į kvailamanių rąnkas, o 
šie mulkina visų dr-stę ir klai
dina jos narius.

Atjaučiantis.

IŠ KINUOS PAIEŠKO
GIMINIŲ.

Povilas Sliekas, paeinąs iš Kau
no rėd.. Panevėžio pav., Dauk- 
niunų kaimo nori susirašyti st 
savo giminėmis, draugais ir pa 
žįstamais.

Adresas:

CHINA

Chinese Charbin 
Porst Restante

POVILAS SLIEKAS.

r Kareivis Juozas Antano sū
nus Znaidukas ieško Petro An
tano sūnaus Znaiduko, kuris 
paeina iš Kauno red., Zarasų 
pavieto, Pandėlio valsčiaus, 
Mičiūnų sodžiaus ir Uršulės 
Juozapo dukters Šapranauc- 
kiutės, paeinančios iš Kauno 
red., Zarasų pavieto, Čedasų 
vai., Naujokij sodžiaus. At
sišaukit šiuo antrašu: Russia 
Kanceliarija Lagernavo Ko
mendantą Chodinka, Moskva 
Josifu Antonowiczu Znaiduka- 
su.

Šv. Petro lietuvių bažnyčio
je misijos eina labai pasekmin
gai. Žmonių per misijas pri
sirenka pilna bažnyčia. Ne
dėlioj bažnyčių aplankė suvirs 
3000 žmonių. Misijos užsi
baigs balandžio 4 d. Iki tam 
laikui visiems patartina nueiti 
misijų pasiklausyti.

Bostono barzdaskučiai ba
landžio 2 d. išėjo ant streiko. 
Reikalauja algų pakėlimo ir 
darbo valandų sutrumpinimo. 
Į streikų barzdaskučius iššau
kė naujai susiorganizavusi 
“Boston Barbers’ Independent 
League.”

PENKTAS METINIS 
BALIUS.

Rengia Lietuvių Jaunų Vyrų 
Kliubas. Bus po Velykų Pane- 
dėlyj, Balandžio (April) 9 d., 

1917 Bethesda Svetainėje 
(Hali)

409 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Šokiai prasidės 8 vai. vaka
re ir tęsis iki 1 yal. nakties. Or
kestrą bus McGrath’s.

ĮŽANGA: Vyrams 35c., Mo
terims 25c.

Mokytojas Juozas Dlugaus- 
kas iš Suvalkų gub. ieško sa
vo giminių: 1) kunigo Vincen
to Slavyno 2) Antano ir Vac- 
lavo Niečiurskų 3- Vincento ir 
Zofijos Skurinskų ir kitų gimi
nių ir pažįstamų. Meldžiu at- 
sliepti šiuo antrašu:

RUSSIA. 
čiornyj Jar

Astrdchanskoi gub. 
Biežencu Ucziteliu

Josifu Dlugauskas.

—
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Farmos! Farmos!
Pirk farmą didžiausioje Ame

rikos lietuvių farmerių kolonijo
je, kurioje apsigyveno jau 380 
lietuvių farmerių. Turi ūkiškas 
draugijas, parapijas ir lietuvį 
kunigą.

Kolonija randasi gražiausioje 
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Michigan. 
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams 
mokyklų.

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 skaitliu giaus pradeda apsi
gyventi ėmė kraustyties iš mūsų 
kolonijos, o mes tik ir laukiame, 
nes iš jų paėmėme kelius šimtus 
gerų farmų: mažų ir didelių su 
visais budinkais, sodais, dirbamu 
lauku ir nedirbamu ir ant kurių 
norime apgyvendinti lietuvius.

Parduodame farmas, gyvulius 
ir ūkių mašinas labai lengvomis 
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
kyk bankoj pinigų, nepirk mies
te namų,* nes gali užeiti bedar
bė, sumišimai ir badas.

Miestuose bankos subankrutija. 
namai lieka be vertės; milijoną: 
žmonių iš miestų bėgs farmi 
pirkti, bet jos tuomet bus šimt<- 
kartų brangesnės. Šį pavasart 
nusipirk farmą mūsų 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,
syk tuoj indėdamas už 4c. krasos 
ženklelių (stamps) gausi farmų 
kataliogą ir kolonijos mapą.

Adresuok:

liksi laimingu. Ra

DR. F. MATULAITIS
Ofiaojdyno* Sadoviaokia* Bgaa

PzfakMaAldnfaa.

419 Beylston St, Bostoa, Mass.

Tklkpmonk So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

Miliam F. J. Houiard 
Lietuvižka pavardė buvo 
Vincai F. J. Kapaliamkas 

315 Broadvvay, So. Boston.

Specijališkas
pranešimas

So. Bostono Lietuvių Ko
operacijos susirinkimas bus 
utarninke, balandžio 3 d., Lie
tuvių Svetainėje, 8 vai. vaka
re. Meldžiama visų narių at
silankyti ir naujų atsivesti.

Valdyba.

Choro koncertas. 'Velykų 
vakare šv. Petro parapijos cho
ras, vadovaujant p. M. Kar
bauskui, rengia gražų koncer
tų. Bus sudainuota nemažai 
naujų dainelių ir išpildyta 
daug kitų dalykėlių. •

Seredoje balandžio 4 d., ant 
“Boston Common” daržo bus 
patrijotiškas bostoniečių susi
rinkimas: Programai susidės 
iš trumpų prakalbų ir judomų- 
jų. paveikslų, kuriais bus pa
rodyta, kaip reikalinga yra 
šiai žalei ginkluotas prisirengi
mas. Susirinkime dalyvaus 
militarės ir civilės Bostono ir 
apielinkių valdžios. Tarp kal
bėtojų bus ir Bostono miesto 
majoruCnrley.

, BĘlOm.Om MASS. y

S. H. HARRISON CO. KRATUVEN,
662-672 WASHINGTON ST.

su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų. 
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, kada 
pirksite SIŪTĄ, APSIAUTALĄ, DRABUŽIUS AR PASIPUO
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUS. Pas 
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava
sariniai siūtai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau gata
vi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Mes galime pri
taikyt drapanas kiekvienam, nežiiftūnt kaip tas būtų sunku, 

nes mūsų noru yra užganėdini mūsų rėmėjus, kad juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip 
daugelis kitų mūsų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie 
mūsų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin
tas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
MŪSŲ KAINOS VYRIŠKŲ IR VAIKINAMS SIŪTŲ NUO 

$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 įKl $8.00.

662-672 Washington St.,
BOSTON, MASS.

' i •
®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^

Kareivis Klemensas Priel- 
galskis, Kauno gub., Telšių 
pav., ieško brolio Jono ir sesers 
Valerijos, gyvenančių Rusijoje. 
Adresas: Russia Moskva. Po- 
krowka 10-4 Gilvidisu dlia Pri- 
jalgorowskavo.

Anton Kiedis & Co
Peoples Statė Bank Building, 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Mes užlaikome tris didele® 
krautuves-namuSy. užpildytus 
geriausiais rakandais naujau
sios mados. Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimų kai
noje — tas išmintingai daro ir 
pinigų daug sučėdina.

Apsidairykit aplink ir pa
matysit, kad mes geriausia ir 
pigiausia galime jums rakan
dus parduoti ir jūsų stubas 
gražiausia jais apstatyti. Mes 
tų galime todėl padaryti, kad 
mūsų rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.

Vesk reikalus su mumis ir 
susiartink su mūsų biznio vedi
mo būdais, o tikrai būsi pa
tenkintas.

Kareivis Augutis ieškau gi
minių ir pažįstamų Kauno 
gub., Ukmergės apskr., Vv- 
žuonių par., Šiaudinių so- 
džiads. Mano antrašas: Russia 
Petrograd. Za Nevskoj Zasto- 
voj Petrowskaja ulica. d. No. 
21 kv. 8 Alfonsu Augutisu.

Vincentas Petrikas, Kauno 
gub., Ukmergės pavieto, Ka
varsko valsčiaus, Piktagalių 
kaimo ieškau brolio Konstanti
no Petriko. Mano antrašas: 
Jekaterinoslavskaja gub. Pocz- 
ta Juzovka Rudmk. Aleksan- 
drovskaja gora V. Petrikasu.

Prašau Juozo Muraškos, Jo
no Strimaičio, Povilo Brazai
čio, Vinco Befhoto ir kitų sa
vo pažįstamų bei giminių rašy
ti man šitokiu adresu. Russia. 
Gor. Minsk. Minsko j gub. Za- 
charjewskaja 16 A Saurusaiti^ 
su.

Paieškau savo dviejų brolių 
Juozo ir Jurgio ir sesers Marijo
nos Levanavičių. Aš paeinu iš Su
valkų gub., Senapilės pavieto, 
Balbieriškio gminos, Gudelių kai
mo ir parapijos. Jie patys arba 
kas apie juos žino meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu:

Mr. Ant. Levanavičius, i-
75 New' Orbiston.Rowa~

Bėlahill, Scotland
(220-224)

Lietuviška-Polska
LIGONINĖ.

197 Broadway, S. Brfston, Mass.
Telefonas^S. Boston 1194-iv 

Daktarai dieną ir naktį.

Akių Specijalistas 
Prirenka akinius

PIRMO’ KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 

geriausiais prietaisais, su 
naujų išra imu. - 

Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILL Y
469 BrMdway,Sa. Bestai,Mass.

THE MAGIC SHOP.
Pirma* Am.rikd lktnvy* uidaĮo m*

■


