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Organas Am. lietimųJtymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų

Darbas ir
kapitalas
Socijalistas ir ai-doblistas
pasakys, jog darbas ir kapita
las tai tokie du amžini prie
šai;- kurių tarpe nieko bendra,
o tik nuolatinė kova tegali
būti.

be kito pagelbos-ir išriša griež
tai priešingai:
sočijalistas
sako — viskas darbininkui, gi
kapitalistai sako — beveik vis
kas kapitalui.

O kur-gi tiesa ? Tiesa, kaip i
paprastai viduryje. Ir ją j
surasti tegali tik abudu ben- į
drai. Kadangi jie abudu tąpatį dolerį padirba, tai abu- į
Ag, žinoma, nors jiedu du geruoju, ramiai ir turi tar- j
(darbas ir kapitalas) ir kas ties, kaip tą dolerį pasidalyti,
dien suseina, tečiau
drau- i kaip nustatyti teisingą ir tikrą
gai iš jų nekokie. Tik žiū darbininko uždarbį. Gal būt •
rėk, žodis po žodžio, tuoj ir ponas kapitalistas neparodys Į
į krutinės, o gal nęt į čiupras. geros valios, užsikirs, neno
Tas paeina iš to, kad kiekvie rės nusileisti teisingiems dar- j
no pirštai į save riesti. Kiek ibininkų rekalavimams, na-tuo-viena;- stengiasi daugiau laimė jmet kova, streikas, nes vis
ti sau. Fabrikantas kuo mažiau■t, geriau..kovoti,, negu __ kentėti
išmokės už darbą, tuo didės-1 priespaudą ir išnaudojimą.
nį gaus dividendą. Tad jam, Į Bet ir kova bus vedama tik
žinoma, rūpės, kad darbinin tam, kad užtikrinus paskui il
kas kuoilgiausiai dirbtų ir kad gesniam laikui ramybę. Ra
kuomažiausį imtų mokesnį už mybė, ramus klausimo išri
savo darbą. Darbininkui-gi ksimas statoma pirmoje vietorūpės, kaip tik kas kita: Į je, nes kova, streikas,-tai gin
trumpiau dirbti ir daugiau už klas abiem pusėm aštrus. į
dirbti.
Štai ant šitokio pamato ir į
Bet vienok šiaip ar taip, ! atsistojo didžiausia Amerikos
darbas ir kapitalas, ar nori, darbininkų organizacija “Ame
ar nenori priversti eiti kartu, rikos Darbo Federacija” (su-Į
ranka rankon, gyventi, taip viršum 2 milijonai narių), i
sakant, po vienu stogu. Mat, Kapitalistai ir darbininkai tu
nežiūrint priešingumo jų rei ri teisingai dalvties pelnu ir
kalų, tarp jų yra ir didelis bendrai spręsti, kaip tuo pel
bendrumas: jie abudu bendrai nu dalyties, ramiu keliu išri-1
padaro pelną, kuriuo paskui šant visokius nesusipratimus—
dalinasi. Fabrikantas indė- štai tos organizacijos obalsis,
jo pinigus, intaisė mašinas, kuris vykinamas nuosekliai gypripirko žalios medegos, pas veniman nuo pat įsikūrimo
Tiesa,
tatė viso biznio vedėjus ir Darbo Federacijos.
užžiūrėtojus. Darbininkai-gi ji—ir šiandien dar tebekovoja
pridėjo savo triūsą ir prakai- už tą patį principą, kurio TEUTONŲ VIRŠUS ANT
BALKANŲ.
tą-ir abudu bendrai pagami pilnai pripažinti fabrikantai
dar
nesutinka;
tečiau
per
jos
no daiktą, turintį šiokią ar to
Londonas.
Londono laik
pasidarbavimą fabrikantai tūk
kią vertę.
stančius sykių buvo jau priver raščiai paskelbė M. Pachitcho,
Bet kaip pasidalyti vaisius, sti nusileisti
susivienijusių Serbijos premiepo, atsišauki-^
pelną! Į tą klausimą visaip darbininkų reikalavimams. Ir mą, kuriame prašo, kad An
atsakoma. Pažiūrėkime, kaip kas pastebėtina, kad didžiu glija kuogreičiausia pribūtų
į tą klausimą atsako abudu ma tų laimėjimų įvykdavo ra talkon. Dabar serbai turi
kraštutinieji: Socijalistas ir miu keliu, be streikų. Uni- viršžmogiškas pastangas dary
Kapitalistas.
jistai pareikalaudavo pageri ti, kad nors kiek sulaikyti
Socijalistas, laikydamasis nimų, gi fabrikantai, maty teutonus ir bulgarus. Premieaklai dogmato, paskelbto Ka dami darbininkų organizuotą ras sako, ka<T teutonai ir bul
rolio Markso, sako, kad daig- jėgą, bevelydavo geruoju nu garai pasmerkę Serbiją miriop
to vertybę pagamina vien tik sileisti. Taip antai, skaitome ir dabar ėmėsi galabinimo dar
darbas; taigi ir darbininkui “Am. Darbo Federacijos” bo.
Atsišaukime sakoma:
priguli visas pelnas iš pada 1913 metų apyskaitoje, jog
“Per 20 dienų mūsų prieši
rytų fabrike daiktų. Jeigu tais metais 45 įvairių darbų
kapitalistai to nepripažįstą, unijos, prigulinčios į Federa ninkai bandė išnovinti mus.
tai tuo blogiau jiems. Vis- ciją, padarė gėFuoju su dar- Bet nežiūrint j didvyriškumą,
tiek, vieną gražią dieną, bū/ badaviais net 3,190 sutarčių mūsų ^kareivių, mūsų atsilai
šią atimtos iš jų mašinos, fab kurios pagerino darbininkų kymas negali be galo tęstis/’
rikai ir atiduotos visuomenei. būvį; tais pačiais metais 67
Jų kapitalai juk susidarę, tik unijos turėjusios 974 streikus.
iš nuvogimo tam tikros dalies Taigi Federacijos praktika
darbininko uždarbio (viršver- buvusi tokia, kad trijuose attės teorija)
vėjuose ji privesdavo savo
Kapitalistas gi rokuoja, kad
darbininkams jis užmokąs tiek
kiek riekią jų pragyvenimui;
o reikią jiems nedaug, didžiu
mą pelno turįs atsiimti jisai
pats.
Nei vieni, nei kiti nenori
tarties tarpu savęs, kaip tą
pelną pasidalyti. Kiekvienas
tą dalyką nori išrišti vienas,

Klaidos atitaisymas.
Pereitame ‘4 Darbininko ’ ’
New York. — Policija suse
numeryje įžanginiame straips
kė
didį vokiečių suokalbį.
nyje padaryta korektūros klaiVokiečiai
suokalbininkai pie
[da. Išspauzdinta:
“turtus
Londonas. — Nors svarbiau- gamina ir augina indėtas į ma navo sproginti visus garlai
sieji karės nuotikiai dedasi da šinas ir žalią medegą,” turė- vius gabenančius talkinin
bar ant Balkanų ir ten teuto jo-gi būti: ‘ ‘ turtus gamina ir kams amuniciją ir taip-gi
nai visas savo spėkas ištempė, į augina. • 1) Kapitalas, indė sprogdinti dirbtuves po visą
bet pastaromis dienomis vokie tas į mašinas ir žalią medegą Ameriką, kur dirbama amu
nicija talkininkams.
čiai labai subruzdo padaugu- irjL t.
vyje. Jau veik pusantro mėDabar jau policija suareš
- nėšio praėjo, kai Hindenburg 1
tavo keturis nužiūrėtus asme
bando apvaldyti padauguvį. ir NEPRITARIA PRIVERSTI nis. Policija sako, kad kuo
paimti Rygą. Bet visos tos NAM KAREIVIAVIMUI.
met viskas bus susekta, tai
pastangos ligšiol dar neturėjo
Londonas
Nedidelė Ang- pasimatys, jog tame Įvelta
pasisekimo.
j lijos parlamento narių dalis keletas žymiausirj vokiečių
Dabar vokiečiai su didesniu į išleido manifestą, kurifeme iš- šioje šalyje.
smarkumu ėmė bri autis ant rodinėjama, jog Anglijoj ne
Tas viskas bus jau susek
rusų drutviečių. Ypač mūšiai išpuola įvesti priverstiną ka
ta
kelių dienų bėgyje. •
verda liukstos apylinkėse.
reiviavimą. Girdi AirbtuvėVilniaus. UaYdino' rrVerti: se"priftukių ' dariunu^ųTs?jfP ._^blOįkąĮbinįųkų tikslas
ivo padėti ant amuniciją gabe
bimui amunicijos, z*
nančių garlaivių bombas, ku
Dabar Anglijps^karalius at rios sprogusios viduryje Atsišaukė į žnynfes, kad stotų ! lantiko nuskandintų garlaiarmijom y* Jei iro karaliaus įvį arba taip sugadintų, kad
ŽUVO TRANSPORTAS.
kareiyitf, tai tuomet prievarta i negalėtų toliau plaukti.
Londonas. — Anglijos tran bus^Vyrai mobilizuojami.
Svarbiausias asmuo iš susportas Marquette buvo sutoriarštuotojų
yra tai Robert
pėduotas Egejos jurėj. 99*ju-' TURKAI TALKON BULGA!
Fay.
Jisai
yra leitenantas
rininkai nuėjo jūrės dugirdn su •
RAMS.
Saksonijos
kariumenės.
i garlaiviu.
z>
Londonas. — Atėjo žinių,
Su savo . valdžios žinia jis
skelbiančių, kad Bulgarijoj atvyko šion šalin balandžio
AUSTRALIJA 1ALK0N.
palei Juodosios jūrės pakraš
Melburn. —' Australija su čius daug kariumenės sut Į mėnesį. Fay prisipažino, kad
atvažiavo savo valdžios siun
taisė armiją iš 160,000 karei raukiama.
Daug yra karei čiamas sprogdinti amunicijos
vių. Tuomi Australija nori vių miestuose Burgąs, Vargarlaivius.
parodyti savo metropolijai, jog'na ir k
Fay yra kariavęs Franciją remia ir nori, * kad karė bū
Į visus tuos pajūrinius
joj
ir gavęs geležinį kryžių.
tų laimėta.
miestus sutraukta turkų ka
Pribuvęs
šion šalin, jis
reiviai. Turkai sustatyta to
dėl, kad jie smarkiau kovos kreipėsi 1 vokiečių ambasagriuvo teutonai ir bulgarai ant
prieš rusus.
Nes rusai yra dą, bet ten jam niekas nepjos ir širodo, bent šiuo tarpu
nuo seno bulgarams neva bi- ritarięs.
kad netolimoj ateityje ji bus
čiuliai ir nenoromis kariau- Iš savo valdžios jis apsčiai
pasmaugta.
tų prieš rusus, o gal visai gaudavęs pinigų ir tuoj pra
Dabar šiaurinėj Serbijoj
atsisakytų rusams priešintis, dėjęs dirbti bandymus su spro
teutonai visu frontu be palio
Kas kita bulgarams kariau gstančia medžiaga palei Hudvos varosi pirmyn. Teisybė,
ti prieš serbus. Jie nuo tur son upę.
Serbija kalnuota šalis, gerai
kų karės ant serbų baisiai
Washingtono valdžia labai
ginties ir teutonai paneša di
ANGLUOS KAKALIUS
dantį griežė.
susijudinus dėl viso nuotikio.
džius nuostolius, bet vis-gi nie
, FRANCUOJ.
Lapkričio 4 d. bus bylos nag
Bet
turkams,
palei
Juo

kur negali atsilaikyti.
dąją jurę sustatytiems, vado rinėjimas ir jei pasirodys, jog
vauja vokiečiai. Pagal vo tai ištikro kaizerio bernas,
kiečių išdirbtus pienus pajū tai vėl prasidės tąsynės tarp
ryje daroma drūtvietės.
Berlino ir Washingtono.

Į tas telegramas nebuvo at
kreipta atydos.
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I Kas-gi tai yra’
IsSISOKIMAS PRIEŠ KUN nevičius tveria
vine Jvoraerj
F. KEMEŠĮ.
tuvą.? Bet čia j:
T ne most populas Litnuaman
Į Anot p. S. P. Tananevi- jo nepasako. J
Newspaper
Į čiaus mūsų tarpe esanti dvejo- pat, ką pernai už
published every Tuesday, Thurs•pa ‘katalikybė: 1) netikroji ir rikonas” Jurgel
day, and Saturday by the
Medingoji Kemėšinė, ir 2) tik- lionis tada^un
St Joseph’s Lithuanian R C.
roji katalikybė. Tikrąją ka- kad kiekvienas
Association of Labor
talikybę atstovaująs jis, Ta- žiuojąs iš Lieta
SUBSCRIPTION KATES: A
nanevičius, savo dienraštyje; taip pravirkti:
Yearly------------ -- _-- —$3.00
kita gi katalikiškoji spauda, vyne —■ ant visi
6 months------------------ -----$1.50
organizacijos, (surištos su Fe- vęs daugiaus ne
Advertising rates an application
deracija) esą Kemėšiniai.
Bet tie tautos
Address all communications to
Kun. Kemėšis turėtų pade- rių tautiška dv;
koti p. Tananevičiui už tokią niekuomet nešta
didelę’ garbę; *1 tik deja, jisai, akis idealo antri
rodos, jaučia, kad ta garbė barstytos po Ar
jam teikiama su labai piktu iš- Išeivio tikslas —
rokavimu — suerzinti prieš jo nę. O jeigu ti
veikimą katalikų visuomenę ir si, .kurie grįžti
suardyti katalikų vienybę. Ly- mažesnį balsą t;
Katalikas
giai to pat takto laikosi mūsų se, kaip ir tie,
socijalistai ir laisvamaniai. Nu
tai tikrina, jog Spaudos drau žiūrės kokį sau nepatinkamą
KAS TAI TOKS?
Apie kokį čia kataliką “Dar gija, kurią sudaro visi mūsų žmogų ir danu ant jo savo
Taip bedieviai visi daro,
Ar nelaimė jį patiko
bininkas” nori kalbėti? Gal laisvamaniški laikraščiai (iš spaudoje medžioti, savo dan
Atdaras
kelias
Jie
sau
kenkia,
ne
kitiems
Kelelį keliaujant...
paklaus malonus skaitytojas. skyrus socijalistiškus, kurie telius ir nagelius aštrinti. Kuo
Dievą
savo
šalin
varo,
—
turi
savo
sąjungą)
—
nėra
lais-.
Gal
žiedelį nuskandino
Juk tokių negudrių katalikų, Į
čia kaltas tas ar kitas veikė
Darbas
nepavyksta
jiems.
vamaniška
draugija.
Ji
esan

Rankeles
beplaujant.
Mes
broleliai
darbininkai
kurie ne savo, bet svetimu >
jas, jei visuomenės ar tautos.
ti
visuomeniška
organizacija,
Ir
sesutės
Lietuvos,
protu gyvena, ir šoka laisva
i gyvenime užeina persilaužvmų
K laidus mokslas, — medžio Dar taip nesenai sumainiau
Nepraleiskim laiko dykai
manių pučiamon dudelėn — pastatyta ant plačių visuome ' gadynės, reakcijos. Visuome
kardas
Rašykimės prie Sąjungos.
Auksini žiedelį
yra pas mus tiek ir tiek, ir niškų pamatų ir prie jos jisai nė išaiškina sau šiokią ar tokią
Jau
nuo
koto
baigia
smukt
’
,
prigulėsiąs
nežiūrint
to,
kad
Su gražuoliu maloniausiu,
ką čia apie juos dar kalbėti.
idėją, šiokį ar tokį reikalą ir
Daiktas yra mums naudingas Kur pamintas Dievo vardas. O mano širdelė
• Bet tai ir yra, kad mes čia j katalikai jį ir traukia prie sa •paveda kam nors juos vykinti
Tokii] darbas turės žlugt.
Darbininkų Sąjunga:
norime kalbėti ne apie papras vo spaudos draugijos.
j gyvenimam šiandieną vienam,
Bet kaip laisvamaniai laik rytoj kitam. Ne ant tij reiTiesus kelias, neklaidingas
tus tokius katalikėlius, bet
jau liepsnoja kokiuo jausmu
Turim Dievui dėkavoti
Pirmutinė pažanga.
raštininkai
supranta
visuome

apie jų atstovą, vadą, apie j
! kia uiti, kuriem visuomenė užNepsakytai didžiu,
Slenka priešinga banga,
Chicagos ‘ ‘ Kataliką, ” p. S. P. nės ir tautos reikalus, aiškiai jdėjo šiokias ar tokias prieder
Karštu meiliu, maloningu;
Su linksmybe užgiedoti:
Saldžią ateitį mums teikia,
Tananevičii], kurs 250-ame sa- ■ pasirodė jų šiųmetiniame suva mes; nuosekliau būtų kaltin
.Jau kitoms pavydžiu
Tik sukruskime visi.
vo dienraščio numeryje sten-l žiavime, kuriame p. St. Tana ti pačią visuomenę, kam ji, sa
Lai gyvuoja Sąjunga’”
Nes darbuotis visiems reikia
giasi perti kailį 1) “Darbinin nevičius pirmininkavo. Kata kysime, panorėjo nusikratyti
Darbininkai tarkim ačiū
Pakol
laimę
surasi.
likiškas
parapijines
mokyklas
kui” ir jo redaktoriams kun.
socijalistų ir laisvamanių inAuga kuopa skaitlinga!
F. Kemešiui ir F. V., -2) duo užboikotavo, patardami lietu tekme ir organizuoties sau
Apsigrįžę vėl tą pačią:
da pamoką ir graso kunigams, viams leisti vaikus į viešąsias brangiais pamatais. Bet taip
‘‘Lai gyvuoja Sąjunga!
3) šaukia skaitytojus atsiliep (tai tau ne laisvamaniai-), pastatyti klausimą būtų nema
Tautos
Tarybą
Amerikoje
už
ti, kas priešingas dabartiniam
ža rizika ir p. Tananevičius beAmerikos lietuvių katalikų boikotavo, Paryžiaus Infor j velija savo tulžį išlieti ant vieveikimui, 4) tokiuo būdu da macijos Biurą ir-gi užboikota ! no kun. Kemėšio. Bet kodėl
Dabar galim pasigirti.
ro bandymą suskaldyti lietu vo (tai tau ir tautiečiai!).
i beveik visas katalikų veikimas
Kad mes esam neakli.
Kur
gi
čia
platūs
visuome

vių katalikų vienybę.
'skaitomas “kemėšinės politi
nės
pamatai?
Priešininkams
atsispirti
Kas jį prie to žingsnio pas
kos” vaisium — tada kada mūKurie mumis atkakli.
Kur čia bepartyvumas ?
tūmėjo ?
jsų visuomenė jau senai yra išKATALIKYBĖ
—
TAI
NE
Buvo šitaip. Kada “Kata
|kėlusi tiek ir tiek žymių vyri],
Kurie stengėsi pakenkti
PARTIJA.
likas” išvertė kailinius ir savo
paskutiniais laikais ir moterų,
Nekaltos širdies
Mūsų darbui prakilniam.
Katalikų Spaudos Draugi kurie ir kurios mūsų visuome
vardą paslėpė, mūsų redakci
Dabar ėmė galvas lenkti.
jos narys F. V. ėmė neiškentęs ja, sutraukusi savo vienybėn nei vadovauja — apie tai žino,
svajones
Pradeda
pritarti jam.
Ijau
dešimtį
laikraščių,
p.
Tair prikišę “Katalikui,” kam
tur-būt tik patsai p. Tananevi
jis gėdisi savo vardo, ir ko 'nanevičbii nepatinka. Ji esan čius. Kun. Kemėšis su panie
Kam ji savo iuik- , yeatkreipkįme atvdos,
dėl jisai nenori prisidėti prie ti partvviška. P. Tananevi- kinimu atmeta tuos ypatiškus
me numeryje tar-|Vors jr prie-as pi; 5ali„
Katalikų Spaudos Draugijos, o ičius, matyt, mano, jog ka- priekaištus, skaitydamas juos
serų, kuriuos l>a-|Knris serga, tegul gydo;
dalyvauja laisvamanių Spau- •talikybė -Z tai partija. Arba vien blogos valios apsireiški
i skaityt, nępann-■ Mes sveiki sav0 ke|iu;
ulosJD^iųęijcje. Tai, žinoma, .jisai nesupranta katalikybės, mu.
ių Dienraščio Ka- j
■“Katalikui” nepatiko, bet į arba jisav nežino, ką reiškia KEISTAS GRASINIMAS IR
I
dar jisai tylėjo. Paskui jisai ■žodis part lą. Katalikų BaDAR KEISTESNĖ
išskaitė žinią, jog Federaci | žuvėjoje ga ^tijpti ir tilpsta
ANKIETA.
jos Kongrese katalikai laikraš i žmonės Įvairių ffe tiškų ar soLietuviams kunigams p.
jų Tananevičius štai ką sako:
„
tininkai nutarė į savo steigia ’cijališkų pažiūrų, Sy-tik
mas agentūras priimti ir “Ka partijos, kurių nariais^įe yra, ■
Baigdamas, aš norėčiau pa
Mes išreikškime padėką
taliką,” nors jisai ir nepriguli neturėtų savo prograinM ar •
sakyti persergėjimo žodį lie
Įkūrėjams
Sąjungos:
prie Katalikų Sp. Dr. — bet veikime nieko priešingo Kafh^ tuviams kunigams. .Jeigu
Prisidėjo
visa
spėka
tik patol, pakol jisai laikysis likų Bažnyčios mokslui.
^Lmies, katalikai, leisime vaPrie įvykdinimo jos.
Bet nežiūrint politiškų ar;
prielankaus lietuviams katali
Tįi tokią politiką, kaip kad
kams krypsnio. Čia apsireiš socijališkų pažiūrų skirtu-j
dabat>kun. Kemėšis ir jo pa
Mes pakolei neturėjom
sekėjai^ varo, tai katalikiš
kė katalikui laikraštininkų at mo, visiems katalikams, ir
Darbininkų
Sąjungos,
sargumas. Jisai juk ir nepro- ypač mums, lietuviams katali
koji visu\nenė greitu laiku
Į pakrypėlius žiūrėjom
šalį. Juk\įk visų vienybėje kams, yra reikalinga vienybė,
pradės kitaip žiūrėti j tuos
LIETUVIŲ SRIOVĖS
(lai ką gero iškovos.
yra daugiau užtikrinimo, jog kad išgelbėjus mūsų tautinės j
užsipuldinėjimus, boikotus,
BOSTONE.
bus laikytųsi tvirtai savo prin kultūros tikruosius pamatus, •
šmeižimus, asmeniškus kan
Bostone dabar eina smar Negalėjome sulaukti
cipų ir bendrai nustatytos tak kad apsaugojus tautą nuo pa
džiojimus, Jsurių dabar pri
Kur jis yra, ką jis veikia
sileidžia Kemėšinės politikos kios varžytinės tarp srovių. Jąją iškylant augštyn:
tikos. Bet už tą, matyt, p. vojaus ištvirkimo ir sugedimo,
Kodėl neateina?...
Tananevičius ypatingai inpy- kurs graso iš pusės laisvama
vadovai. Kun. Kemėšis nė- Nelyginan kaip ant kariavie- Vietoj stiprėti ir augti
Kodėl mano širdis liūdna
Kur nieks vargšų neišnau
ko. Jisai mat, norėtų, kad nių.
ra tikras Amerikos lietuvis. čių Europos kiekviena “armi Pradėjo slinkti žemyn.
Kodėl nespakaina?
doja
Tas vienybės reikalingumas
katalikai platintų jo dienraštį
Jisai
Amerikoje, nešė ja” stengiasi užimti tvirčiau
Geriausia da Kas tik Dievą už vedėją
Kodėl trankos, kodėl daužos Laisvė karaliauja,
nai, musų gyvenimo nepa- sias pozicijas.
su tokiu pat pasišventimu, šiandiena, virsta mūsų vyriau
Kur globoje Visagalio
Krūtinėj’ nerimsta
žįsta,
Sau j kuopą nepriims,
kaip “Draugą,” “Žvaigždę,” siuoju obalsiu, mūsų pamati
Mes neturime jokio bar sekasi katalikams. Jie
Meilė
viešpatauja.
Lyg koks baisus prijautimas
Neturėdams apgynėjo,
Darbininką,” “Vytį” ir ki niu taktikos reikalavimu. Kas
užtikrinimo, kad jis čia ap- užėmė labai svarbią poziciją,
Lyg koks liudnum’s gimsta.
sigyvęs. Priviręs košės ga ingydami naują laikraštį“ Dar Į žabangus susipins.
tus laikraščius, nors jisai ir nestato drauge su visais kata
bus skyrium nuo katalikų ir likais, tas griauna. Ir štai
li dumti sau Lietuvon. Už bininką.” Katalikams taipjojo darbus .reikalinga būtų pat gerai sekasi platinti idėji
vienybėje su laisvamaniais. kodėl lietuviai katalikai taip
Apie mūsų vargus, bėdas
laikraštis leidžiamas Bendro laikraščius pravardžiavo “vė
Bet ar katalikai gali pasitikė pageidavo, kad ir dienraštis
tuomet atsakyti tiems, kurie nės draugijas, kaip štai Mo
žiais,” dabar nei ne pasijuto, ir karą jūs tur-būt girdžiate
vės,
kurioje
dauguma
narių
ti, kad p. Tananevičius, bū “Katalikas” prisidėtų prie ka
visai prie jų neprisidėjo ir terų katalikių Sąjungą ir L.
kaip liko toli užpakalyje kitų, geriau, negu mes.
Vyčių draugiją. Tiedvi orga- yra katalikai. Ar ne indomus j arba teisingai sakant tikru tik
damas laisvamanių kompanijo talikiškųjų laikraščių Sąjun
kurie juose nėra kalti.”
Mane pašaukė karan praei
apsireiškimas! Bet ar ilgai i
je, išbus visuomet ištikimas gos.
JP. Tananevičius daro didelę nizaciji parodo nemažą veiklu seksis p. Rimkai už katalikų riausiu vėžiu. Vienok socija- tą pavasarį ir aš tarnauju fo
lietuvių katalikų reikalams ir
Bet p. Tananevičius kitaip klaidą, kalbėdamas vardu ka mą, o ypatingai “Vyčiai” įlistams nėr reikalo labai nusi tografu ketvirtoje aviacijinėje
principams? Ar seni tie lai supranta savo biznį. Jis ne talikų visuomenės. Katalikų steigdami vakarinius kursus, pinigus kovoti prieš katalikus minti. Dabartinė ‘ ‘ Ateitis ’’ |rotoje. Draug su manim tarkai, kada p. Tananevičius nori nustoti savo skaitytojų visuomenė turi savo spaudą ir kurie sutraukia nemaža jauni — reikia abejoti.
Blogiausia dabar pradeda pilnai “Keleivį” atstos. Tas nauja ir dar keliolika lietuvių,
susivienijimo seimuose kasmet katalikų (mažne visi “Katali tos spaudos draugiją, turi sa mo.
senas “Vėžys” dabar juk už- kurie užima čia gana žymias
ardydavo katalikų vienybę? ko” skaitytojai katalikai), bet vo organizacijas, kurias vieni
Laisvamaniai - tautininkai kloties socijalistams, paprastai lėktinai raudonas.
*
B. vietas. Siunčia ir jie savo
Ar senai čia jisai perspausdi- jisai norėtų būti geras ir lais ja Federacija. Bet p. Tana- taip-pat deda smarkias pastan cieilikais vadinamiems. Po ------ --------------,----------------- linkėjimus naujam laikraščiui
nėjo straipsnius iš bedieviškos vamaniams, ir jų vienybės lai- nevičiaus ten nematome. Ji gas, kad neapsileisti. Jiems daugelio skandalų ir skandalė
IŠ buvusio “Rygos Garso” ir draugams jo skaitytojams:
“Aušrinės,” užginčijančius už- kyties. Jisai, matyt, nepasiti sai pirmininkauja laisvamanių pasisekė į savo pusę patraukti lių, kokiais pasižymėjo jų va leidėjo p. J. Bajoro, mūsų reFeliksas Sarapas, vyresgrabinį gyvenimą? Tiesa, pas ki perdaug katalikiškąja visuo- spaudos draugijoje, jisai veik p. Miką Petrauską, kurį mes dovai, socijalistų intaka žmo dakcija gavo laišką, kurį čia nvsis kalvių skyriuje,
kutiniaisiais laikais “Katali > mene ir tiki į laisvamanių atei lus narys pirmeivių susivieniji ikšiol laikėme bepartyviu žmo nėse smukte smunka. Iš jų ištisai dedame.
Vladisas Filipavičius, vyresnykas” buvo labiau susiartinęs tį. Čia, žinoma, jo ypatiš- mo, tad jisai gali kalbėti tik gumi, grynai dailininku. P. kuopos šiais metais pabėgo di
R
Ii
sis stalių skyriuje.
su katalikais. Bet kitaip ir kas skonis ir jo ypatiška nuo vardu tų nesusipratusių, ne Petrauskas, kaip rašo “Atei desnė pusė narių. Jų rengia
„TAUTIEČIAI!
Ant. Tamulevičius, vyresbūti negalėjo, kuomet p. Ta monė, kurios niekas negali gudrių katalikų, kurie neats tis,” stenigasi net jaunimą mieji vakarai ar prakalbos to
Siunčiu
pasveikinimą
naunvsis
šaltkalvių skyriuje,
nanevičius nei nepasijuto, kaip jam suvaržyti. Branginame kiria pelų nuo grūdų ir ku “paimti į savo rankas,” nepai li nesutrankia tiek publikos, jam laikraščiui iš rusų veikiauKasim. Juškevičius, raštisavo paties įstaigoje tapo ap laisvę ir ją pilnai pripažįstame rie duodasi laisvamaniams iš sydamas, kad tokios pastan kaip seniau. Jų laikraštis
čiosios
armijos
ir
veliju
iininkas.
suptas “Vyčiu” ir Moterų Są ir p. Tananevičiui.
naudoti. Bet šitie katalikai gos gali užkenkti “Gabijai” ir “Keleivis” ir-gi neteko daug giausių metų kaip Redakcijai,
Vikt. Ragaišis, raštininkas,
“Keleivį”
jungos nariųr Tiesa, kad ir
Mes visai nemanome, kad nesudaro katalikų visuomenės. dailės plėtojimuisi abelnai. Y- prenumeratorių,
taip
ir
jos
“
Darbininkui.
”
Jon. Mileris, kalvis, Jon.
dabar “Katalikas” nieko_prie- varu galėtume atvaryti “Kata Jie dar tik kandidatai į katali patoje p. Petrausko, reik pri skaito ir palaiko ne taip soci
Deja tik, kad apie Amen- Skapas,
litografas.
Stan.
šingo tikėjimui ir Bažnyčiai liką” į katalikiškų laikraščių kų visuomenės narius.
pažinti, laisvamaniai-tautinin- jalistai, kaip abelnai žmonės kos lietuvių veikimą nieko ne- Kaplius, maliorius. Pov. Kanerašo. Bet juk pakol taip y- sąjungą. Mūsų nuomonė “Ka
F. Tananevičius baugina kai laimėjo žymų ir intekmin- su žemais instinktais, riebių
tauskas, sustatytojas. E. Nora, mes, katalikai, ir neno talikas” prie to galės' prieiti (kunigus, bet vargu ar jisai ras gą žmogų. Bet jie pralaimė- kąsnių ir sensacijų mylėtojai. Į
vikas, sustatytojas.
Jonas
rime p. Tananevičiui biznio tik kel*^
Jin tam tikros evoliucijos, | tarpe kunigų tokių, kurie jo <jo, parsikviezdami į “Atei Galop, laikraštis einantis vie
Staniulis ir Ant. Januška.
gad r
Mes jo neboikotuoja apsireL.
iškiančios jo smegenyse, • išsigąstų. Jisai kviečia atsi- ties” redaktorius p. A. Rimką, ną kartą į savaitę negali da
Siunčiamą laiškelį gal malo
me.
Bet labai mylėti jį už širdyje ir.
kišeniuje. Bet (liepti visus priešininkus da- kuris tą tautininkų organą bar pakakinti žmogaus žingei-į
nėsite
pasiųsti pagal nurodytą
tai, kad jam labiau laisvama (tegul ir Katalikas” nemano, bartinio liet, katalikų veikimo.
dūmo.
Dabar kuomet gyve
adresą; rasit ir pasieks mano
niai kvoni:i.
nimas eina šuoliais, kuomet
jog bauginimais, teismu jisai Bet ar-gi nekeista, kad jisai
tėvynę. Tik neturiu kitokios
prigers susipratusius katalikus duoda balsą tik Amerikos pikožna beveik valanda atneša
markės,
kaip tos angliškos.
j n <; i • •: .
rc;i-‘abu.
Priimkite mano geriausius
DRAU ‘ ikėti šventa: ,;o ’)rid‘".p;i. pakol
Kad žmoms griebiasi už tan
■asai vienybę -u iaisvamaniais
kiau einančių laikraščių. “Ke
s'-k'-Pa;, Gate, negu v;onvbę
leivis.** kuris neseniai kirusVitebskas

Iš po Darbininko Plunksnos

i

mokesties, būk kad padėtų anie- :
dviem išvaryti nepatinkamą dar- įbininką, kokį tai Bronį. L Jo- *
LONDONAS, ANGLIJA
naitis nurodė, kad unija jau pa
3 d. spalio Šv. Kazimiero lietu darius $17 išlaidų betyrinėdama
vių parapija laikė bertaininį susi- jų tą “politiką.” Galop surado
gtįrinkimą paprastoj vietoj, savame* kaltuosius. Taip kad pats dirbkliubę.
Svetainė prisirinko pil- tuvės foremanas viską išdavė,
na žmonių, ir aš nusidaviau pasi- kada foremanas gavo įsakymą
nuo boso sutaupti toj dirbtuvėj
3 klausyt.
$12.
savaitėje. Tąsyk foremanas
Po išdavimui atskaitų įneigų ir
numušęs
slapta pakeltą Mocke
išeigų, pasirodo, kad parapijos
reikalai yra tvarkoj vedami ir vičiui dolerį ir tuom viskas išė
skolos už bažnyčią jau žymiai y- jo eikštėn.
Fotam buvo visokių išsireiš
ra sumažėję.
Užbaigus svarsty
kimų.
Apkaltintieji
teisinosi,
ti parapijos reikalus, mūs vieti
nis klebonas kun. K. Matulaitis, bet nieko tas nepagelbėjo. Pretrumpai pakalbėjo apie nukentė serių unijos skyrius prašalino
iš
raštininkystės.
jusią Lietuvą nuo karės ir* kiek Mockevičių
O
ant
extra
visų
trijų
unijos skyjau Londoniečiai saviemsiems auyra suaukavę, viso labo suau- rfflj gavo daug visokių papei
kimų, Pagalios visus tris nubau
kavę 112 svarų suviršum.
Klebonas pasakojo trumpai dar dė po $10.
Dar prie tų teisinimųsi buvo
ir apie karę.
ir juokingų išsireiškimų.
Dele
Kalbėjo iš lietuvių istorijos.
,
Toliąus kunigas A. Stepona^i- gatas nukalbėjo esąs “nekaltas
■čius kalbėjo apie senovės liet»vixj avinėlis” o jo priešininkai pasa
nuotikius, jų būvį ir papročius, kė: “Jei tu nekaltas avinėlis,
pridurdamas, kad viską sunku su tai k®del apie tai pirmiaus tylė
žinot apie anų laikų lietuvių liki jai, kada tau siūtus darė mūs
mą. Pilnos lietuvių istorijos, ga- dirbtuvėj.” Po to visi juokėsi,

kirai nuo suaugusių, bet nu- kad policija juos ragintų,
tarta paskirti jiems globėjus eina kepures nusiėmę, nors
(vaikiukams vyrą, o mergai juos policija ir nemato.
tėms moteriškę) kurių užduo
Policija stovi dėl liaudies
tim bus lavinti ir pratinti vai tvarkos, kaip paprastai mies
kus prie užsilaikymo draugijo tuose yra ant kryžgatvių. Nors S'-'S-".' .
je, mokinti juos kas dora ir nėra ten arti priešais Aušros d t
blaivu, o taip-gi ir apie Lietu Vartų koplyčios kryžgatvės,
vą.
bet policistas stovi, tiesa prie
5.) Nutarta, kad kur tik šais Šv. Teresės bažnyčią, ir
randasi Lietuvos Vyčių kuopa, neleidžia bile kokių nešvarių
taipgi pasistengti suorganizuo vežimų važiuoti per Aušros
ti tenais ir “Lietuvių Eymo- Vartus, ypač pamaldų laiku,
Katalikų Spaudos Draugijos” na, ir žinoma pridaboja kar
kuopą.
tais kokius laisvamanėlius, ar
Žinodamas, kaip brangi y- atžagareivius, arba cieilikėra laikraštyje vieta tai-gi ne lius, kurie papratę visur nesistengsiu aiškinti
svarbą tvarkiai užsilaikyti,< kad neaugščiaus paminėtų nutarimų: žioplytų su kepurėm, ir ne
tesvarąto gerbiamieji skaityto piktintų žmonių prakilnių jau
jai patys.
smų.
Pagaliaus dar nutarta, kad
Mat, “V. L.” sarmatijasi,
Vyčiai (abiejų lyčių) privalo arba nenori pasakyti, kodėl,
lavintis maršavime, kad rei ir prieš ką tie meldžionvs vikalui pasitaikius galėtų pasiro ;šokių tautų, visokių tikėjimų
dyti apvaikščiojimuose.
jį tą vietą susirenka. Sulig
P. J. Vaitiekūnas, Massa- i Vienybes Lietuvninkų” aiš- *
chusetts apskričio pirmininkas kinimo, tai išrodytų, kad tie
padavė sumanymą, kad pada Vilniuje prieš Aušros Vartų
rius vieną Naujoje Anglijoje koplyčią, meldžionvs susirenka
(New England) apskritį, t. y. tam, kad prieš juos praeiviai
Buvo
ir
sujungti
visus dabar esančius kepures nusiimtų eidami.
karštų
išsireiškimų.
^•įilime sakyt apie tai nesą parasyapskričius
į vieną. Bet Dr. | Ką-gi jau besakyti prieš “V.
. . ta ir tt. Kun. A. Steponavičiaus Delegatas su Provolausku išsiBielskiui paaiškinus, kad kuo Lietuvninkų” aiškinimą ir lo
vadino kiaulėmis, dvibumiais ir
kalba visiems patiko
met
apskritys rasis kožnoj val giką. Tai paprastas jos dar
;
tam
panašiais
vardas.
Galop mūs vietinis klebonas ra
stijoje
tuomet jų reikalai bus bas kandžioti katalikų tikėji
Galop
svarstyta
viršlaikinis
gino rašyties kuodaugiausiai nausukoncentruoti
ir tuomet val mą. ir užgaulioti katalikiškos
Pripažyta, kad reikia
jjon draugijon švento Vincento, į darbas.
dyba galės juos gerinus atlikti, visuomenės jausmus.
j daug nedirbti, kad nesudirbus
.
kuri nesenai susitvėrė.
neš
tai
su
tuo
tikslu
ir
yra
tve

!
Chicagos
darbus.
J.
V.
šešupė.\
Šitas susirinkimas apsėjo gana
riami apskričiai, nes kitaip
Unijistas.
gražiai. Lietuviai verti pagyri
tai ir centro valdyba galėtų
mo.
aprūpinti reikalus ant kiek ji
BRIGHTON, MASS.
—Carter in New York Evening Sun.
Orai vidutiniai, šalčio dar nė■išgalėtų.
Po ilgo apsvarsty
Kalnavertis
Atsakymas į melagystes.
Teutonas nusileidžia Dėdei ’Samui.
mo, Dr. Bielskio rezoliucija
“Keleivio” num. 42 korespon
Mintis, kuri labai tankiai
i tapo priimta.
NEW YORK, N. Y.
dencijoj iš šios apygardos pri Čia mergina patinka,
BROOKLYN, N. Y.
o čia visi ant viršaus. Spėjus vienam I
mano
galvoje sužaibuoja, tai
Apskričio
valdybon
išrinkta
Spalio 12 d. atsibuvo katalikiš rašyta visokių nesąmonių. Nors
iš
svečių
užlipti,
pamatė,
kad
taip nėra, kaip ji nori. Galų
5šie asmenys: pirmininku, A. yra ši: kada ant darbininko
Renka aukas bažnyčioje.
kojo moksleivių susivienijimo suteisybė neverta su tokiais kores gale ir padaro porelė ekskursi Maculevičius skubiai užsidarė
Kneižis, vice-pirm. V. Kašėta, gyveninio užtekės žvaigždė
-sirinkimas. Nesant pirmininkui, pondentais polemizuoti, bet čia
Spalio 24 d. Willianisburgo lie raštininku, A. Stravinskaitė, ta, kuri nuves ji Į šalį tą, kur
miegamajam
kambaryje
;
tad
vie

prie
altoriaus.
ją
jo vietą užėmė p-lė Veronika Marpaminėsiu apie dalykus, kurie
Dobilas. nas iš svečių šoko prie durų ir tuvių parapijinėj bažnyčioje bu [iždininku, P. Gelažiutė, orga darbo valandos labai trumpos,
tišiuniutė. Nutarta per Kalėdas
jas pravėrus pamatė, kad Macu vo renkamos aukos dėl karės nizatoriais, A. Kneižis ir J. o užmokesnis gausi, kur svei
i gali visuomenei apeiti.
; >statyti “Aukso dievaičiai.’’ Viso
Kaip klebonas Vaitiekūnas.
!
Pirmiausia turiu pasakyti, kad
levičius geria ką tai iš bonkutės. nukentėjusienis.
kata geriausiai aplinkybėmis
AMSTERDAM, N. Y.
programo sutvarkymas pavesta p.
aiškino,
tai
lenkai
išgavo leiBrightono kooperacija visai nesIš pradžių pamanė, kad geria deg
o ligoms vietos
Sekantį
suvažiavimą
nutar-[apdrausta,
J. Simanavičiui. Jam dar prigelNaudai nukentėjusių.
| tato tautiško namo.
Bet statinę, nes žinojo kad jisai mėgda dimą nuo dvasiškos vyriausybės ta laikyti Bridgeport'e. (’onn. nėra, kur kunigų, karalių,
bės p. A. Valantiejus, Fordham j to biznio namus. Minėto laik17 dieną šio mėnesio vietinis vo išsigerti, bet tuojaus šoko į rinkti aukas visoje diecezijoje,
J. B. kapitalistu nėra, o tik pats
universiteto mokinys. Galima pa
I raščio korespondentas toliau iš- bažnytinis choras lošė teatrą“ šv. galvą mintis, delkogi turėtų slėp Tai klebonas sakė rinkime ausau ramiai gyvežymėti, kad vietinis šv. GrigaĮ niekino Šv. Jurgio dr-jos narius. Agnietę.”
Šiuomi kartu teatre tis? Tuojaus subėgo visi į kam l kas saviškiams, nukentėjusiems
imė,
gerovė pati
PAAIŠKINO.
liaus choras dalyvaus vakarėlyje. Be abejonės tokie nariai, geri
klanas
vandens iš
dalyvavo: Zofia Kisieliukė, Mar- barį ir pradėjo klausti kame da j lietuviams. Kiek auką surink- į
Klebonui kun. J. šeštokui kuopa
“Vienybės Lietuvninkų” žemės
katalikai, stovėdami už katalikiš- Įgarita Žukauskaitė, Mikalina lykas'?. o tas atsako, kad jam Į ta neturėjau progos sužinoti,
trykšta?
Niekados.
labai dėkinga, kad leidžia klebo
49 tarpe klausimų, yra in- Tokios šalies niekur nėra; jei
jkas organizacijas, negali intik- [Šidlauskaitė, Veronika Žukauskai slabna ir krito į lovą. Tuomet [ bet mačiau, kad daugelis dėjo
nijoj laikyti susirinkimus.
'dėtas neaiškus atsakymas, o yra tai ten darbininkui vie
[ti atskalūnams. Todėl tai prie tė, Jonas Mazelauskas, Uršulė visi suprato, kad ne degtinę gė ; po dolerinę.
Čia yra ir daugiau moksleivių,
Vietos
vargoninkas
p. Rcke- :gal įr pačiam aiškytojui nesu- tos vi>tiek nobūfmy^ Pats
. progos cicilikėliai ir pakolioja 1 VasilauskdBtė, Anelė Znamivaus- rė, o karbolį. Pradėjo visi klaus
kurie dar neprisidėjo prie kuopos.
katalikus. O jei šv. Jurgio dr-ja j kaitė, Eleonora Janaičiukė, Kot- ti delko jisai žudosi- Atsakė tik i tis, pasitraukė iš savo vietos ir Įprantamas dalykas, o greičiau socijalistai. kurie šią šalį sa
Gal laukia pakvietimo. Tai siūd
I nenorėjo prisidėti prie namų sta Įrina Bružinskaitė, Alena Gudžiuc- tai : “Gala vaikų ir pačios.” Su atsisveikino su choru. Nežinia, kad aiškytojui teisybė nerūpė vo svajonėse su klajojo. į ją
ini ir kviečiame atsilankyti Į mū
jo pasakyti.
tymo, tai ją kolioti tik cicilikas i kaitė, Anelė Vaičiuniukė, Ona skubo šaukti daktarą ir ambulan- ką gausime dabar.
greičiausiai paskubėtu: ir tai.
sų sekant; susirinkimą, kurs at
P.
M.
są, bet kelyje j ligonbutį pasimitegali išdrysti.
Tūlas,
klausia
"V.
I..:
”
Šidlauskaitė,
Paulina
Fijalkaussu čielais laisvos meilės ari
sibus Rinkimo dienoj (Election
rė.
“Delko Vilniuje, einant Au- niais. su šakėmis, trikojais
Tiesą pasakius šv. .Jurgio dr- Į kaitė irOna Židavičiukė.
Day) po pietų 2 vai. po num. 32
Maculevičius buvo jaunas vy
šros Vartų gatve. pas Aušros ir tam panašiais pabūklais,
jos
nariai
sudaro
didesnę
koope

Lošėjai
savo
roles
atliko
puiDominiek St. Broliai mokslei
ras,
mėgdavo
gerai
išsigerti
ir
Vartų bažnyčių, stovi polici- kurie jau yra ir kurie dar bus,
racijos
dalį.
Cicilikus
koopei kiai.
Publikos buvo pilna poviai, tikiuosi, jog ne vieną jūsų
drauge
buvo
rėmėju
mūsų
“
cici
ja,
ir Iiepia visiems nusiimti su visomis raudonomis skiaupasiekiu per “Darbininką,’’ ne ' racijoj ant pirštų galima sus- į bažnytinė svetainė. Nors amslikų
”
idėjos.
Galima
manyti,
kepures,
neišskiriant jokio ti- turėmis, grynomis kaip bato
vienas perskaitys šiuos žodžius, kaityti. Ir jie dar sako, kad terdamiečiai gana papratę maty- [
kad Maculevičiui prisiskaičius einei
tautos?”
kojinio,
aulas sąžinėmis ir begaliniais
■mes
jiems
vietos
neduosime.
Ra-i
ti
teatrus,
vienok,šiuo
kartu
;
tai malonėkite dėties prie kuopos,
’
“
V.
cilikiškų
raštų,
nemalonus
pasi

L.
”
atsakvmas
šitaip
laisvės žodžiais-taip, kad dar-'
guoti
turbūt
tie
žmonės
yra,
kad
teatras tokįį įspūdį' padarė, kad |
sudarykime didesni būreli, suda
HARTFORD, CONN.
darė
šis
gyvenimas
ir
.pasidarė
skamba:
bininkui priseitų už durių an
[daug sau vietos reikalauja.
matyt buvo> žmonių akyse aša- <
rykime didesnę pajėgą.
Spalio
24
d.
čionais
buvo
sau
galą,
palikdamas
jauną
mo

7’
Atvirai sakant soeijalistams ros. Kiti-gi kalbėjo: “Taip gra
“Pas Aušros Vartų bažny tro soči jai izmo laukti, o net
Ašarutis.
tai nepaprasta diena. Diena, čių policija liepia visiems nusi ir tiems, kurie ten netyčio
I rūpi bosauti, savo raugą visur žaus ir taip gerai atlošto teatro ! terį ir porą mažų vaikų.
Nežinia ar dabar seniui Macu kuri buvo pašvęsta ne “pasau imti kepures dėlto, jogei te mis įsigautų, pasidarytų tvan
(.skleisti. Ne, vyručiai, praeina dar nesame matę.” Visą pelną į
BROOKLYN, N. Y.
levičiui
linksma išauginus savo lio griovimui.” ne šiandieni nai nuolatai ant gatvės yra ku taip, kaip socijalistų pra
jųsų gadynė, prisibosavote, pri- lošėjai paskyrė naudai nuken-;
Unijos susirinkimas.*)
vaiką
cicilikiškoj
dvasioj, ati nės politikos ardymui, ne jo meldžionių, net iš tolimų kra kalbose, kad geriau malonėtų
siponiavojote, parodėte, kaip tą tėjusių nuo karės lietuviams. ‘
extra
Spalio 22 d. atsibuvo
mokate atlikti, Dabar jau mūBuvo be to keli dialogai, mo traukus jį nuo Bažnyčios ir įskie- kiems “izmarns,” pagaliaus, ne pštų, ir visokių tikėjimų bei blar kartą ant žemės vergauti,
rubsiuvių susirinkimas.
sų-katalikų ateina gadynė. In- nologai ir užbaigtas tapo vaka pinus didžiausią neapykantą prie kiršinimui žmonių minios vie- lįautų apart žvdų. Pagodonei negu socijalistų danguose po
Pirmiausia svarstyta Chicagos kirėjo mums jųsų vadovavimas, ras daina: “Toli, toli ant van Bažnyčios mokslo? 0 gal jis sa nuš prieš kitus; bet tai buvo [tų meldžionių praeiviai tąją nauti. Labai gerai, kad torubsiuvių streikas. Unijos delega jųsų šmeižimai.
Žinome, atsi- denyno.” Žodžiai ir meliodija kys, kad surėdymas blogas, nes diena, kurioje svarstyta niūsų'gatve , ties Aušros Vartų ba- Įkios laimės nėra; nėra ne
tas J. Augūnas sakė, kad jis vei I mename, kokiame padėjime ko- j vietinio klebono kun. Žtftanavi- jisai nors jau žilą plauką nešioja, svarbiausieji šiandieniniai rei- i žnyčia turi nusiimti kepures, įtik kur, bet nei pačių s<fc?ikė pagelbai Rochesteryje ir ki [ operacija buvo atsiradus,
Tai- j čiaus.
Dainoje perstatyta sena vienok yra vienas iš karščiausių kalai: Lietuva mūsų jauni- kaj neužgautų meldžionių jau- ijalistų autonomijoje. Tai tik
tur. Rochesteryje nedaug tesubroliai katalikai, atverki-1 ir jauna Lietuva. Ir meliodija i rėmėjų cicilikizmo ir žinoma liuo- mas; nes tai nuo jaunimo pri<tsmų, taip, kaip ir kiekvieno- dūmai. Padangių debesis, ku
radęs Chicagos darbų. Kur ra
brangios tėvynės ateitis. je vietoje, kur yra-visi be ke- riuos galima vytis ir vytis ir
akis, išvyskime visi prie Į ir turinys žmonėms labai patiko. sos meilės, liuoso gyvenimo ir
dęs, tai vis stabdęs. Augūnas
laisvų
pažvalgų.
Būdamas
pats
Tai-gi
šioje dienoje atsibuvo Į purjų.’'
patrukti besivijant, o niekad
veda cicilikai, ir imkimės paGarbė visiems pasidarbavu
sakė, liepęs sukarpyti Chicagos
cieiliku,
žinoma
cicilikiškai
ir
sū

Connecticut
Apsknčio
AntraPerskaitęs
šį
atsakymą,
tie

nepavyti.
vadžias į savo rankas.
siems naudai nelaimingųjų. O
darbą, girdi visur karpyti reikia,
Antraip vertus, nieks, pra
A. P. B. kaip-gi gražu žiūrėt į triūsą žmo nų išauklėjo, o tas užaugęs tokioj sis “Lietuvos Vyčių” Suvažia- siok nustebau iš “V. L.,” kad
kur pasirodys, sakė, pripažvsSusirinkimas atida- kai-kurių daiktų nežino, arba dėjus nuo Saliamono iki “Ša
nių, kurių širdyse dega taip pra dvasioj, nebrangino savo gyve vimas.
tąs sabotažą, tegul jį areštuoja.
redaktoriaus, tokios
kilnūs jausmai, kaip meilė ar- nimo. Klausimas, ką dabar pa ryta su malda, kurią atkalbę- j nenori teisybės pasakyti, ra- kių,”
HOMESTEAD, PA.
jo
gerbiamas
kun.
Vėliau agitavo teikti pinigišką
sakys
“
Keleivis
”
su
“
Laisve!
”
e
■
Ambotas.
šo
nesąmones,
bile
užgaulioti
(laimės nematė. Saliamonas
timo, įmeilė Tėvynės ir Dievo.
Nyksta.
pagelbą. Unijos susirinkimas
Amsterdamietis. 0 gal ir sakys, kad buvo karštas Paskui kun. Ambotas prakal- katalikišką tikėjimą, arba už- jos nematė, nes mirė su skau
Kaip visur, taip ir pas mus yra
vienu balsu nutarė apsitaksuoti
katalikas? Juk jie ir Montvydą bėjo į delegatus sveikindamas gauti katalikiškus jausmus.
džiais žodžiais ant lūpų “tuš
■visokių
pakraipoj žmonių. Bu
po $1. o dabar urnai pasiųsti nuo
juos
ir
linkėdamas
uoliai
veik

su
Kiaulėnu
vadino
katalikais.
tybė tuštybių ir viskas tušŠe
kame
su
teisybe
prasi

BROOKLYN, N. Y.
unijos narių skaičiaus sumą pi vo ir cicilikų ir laisvamanių.
Tokios tokelės, koks gyveni ti jaunimo labui.
lenkė, arba ko nežino: Jei- Įtybė.” Sokratas jos nematė,
Lietuvis nusižudė.
Teisybė, jų ir dabar yra bent vai
nigų chicagiečiams sušelpti.
mas tokia ir mirtis.
Delegatai pribuvo nuo se- gų “V. L.” žinotų, tai neaiš- nes mirė nuodais apsmogojuSusirinkusieji kaž kodėl nekri stui rastum, bet dabar jų daug
“Darbininko” Korespondentas kančių kuopų: iŠ Bridgeport, kytų, kąd policija praeiviams | siomis lūpomis,
Subatoje 23 d. spalio nusižudė,
Cezaras jos
I išgerdamas karboliaus Maculevi
tikavo Augimo peršamąjį sabo mažiau.
Nev Britain, So. Manchester,Į liepia kepures nusiimti pro Au- nematė, nes mirė su jiešmu
Pirma jie būdavo drąsesni. čius, sūnūs gerai žinomo brooktažą. Tylėjo apie tai. O sako
PHILADELPHIA, PA.
Paąuonock, Hartfordir vėliaus Į šros Vartų bažnyčią, kadangi krūtinėje. Napoleonas ir jos
ma, kad tylėjimas, tai ženklas Žmonės eina į bažnyčią, o jie į klvniečiams Maculevičiaus, kuris
pribuvo p. J. Vaitiekūnas, ku Vilniuje nei nėra Aušros Var nematė, nes mirė, kaipo pikGirtuoklystės vaisiai.
Ir ten tie augšto moks per daugelį metų manadžeriauja
sutikimo, pritarimo. Ar-gi ga kliubą.
ris
tapo priimtas, kaipo Wa- tų bažnyčios, o tik Šv. Tere tadėjas, ištremtas iš tėvynės,
Čia vienas' vyras (kaip vadinasi!
lėjo visi susirinkusieji tam ne- lo ir gilaus Išmanymo vyrai ty- Garso Co. duonkepykloje. Esant Red.) jau nuo kurio laiko stip terburio Vyčių atstovas.
sės bažnyčia prie Aušros Var už kurią, kariaudamas garbės
kultūriniam kovos įrankiui sobo- čiodavosi iš kunigu, iš bažnyti- tėvui manadžierium, sūnūs dir
Nekurie iš svarbiausių nu tų, stebuklingos Dievo Moti vainiką įgavo. Nematė jos
riai girtuokliavo, užtai ir darbo
tažui — pritarti. Juk ne, tai vis nių apeigų, iš Dievo, iš tikėji- bo kaipo išvežiotojas duonos ir kelius kartus buvo netekęs, tarimų yra sekantieji:
nos koplyčios. O žmonės, ei Marksas, nes mirštant matė
Į mo.
gi reikėjo į tai atsiliepti.
rinkėjas pinigų nuo savų “kostu- Savaitė atgal, gerai prisigėręs,
1) Suorganizuoti apskričio dami kepurių nenusiima pro savo draugus iš jo “laimės”
Paskui svarstyta naminiai rei
Šiandien jau virsti kitaip. merių.”
Subatoje,
pabaigęs parėjo namon ir pargriuvo ant Teatrališką ratelį, kurio tiks bažnyčią, bet prieš Aušros besišypsojančius.
Montvydas
kalai. Šnekėta apie naują dirb- Ima nykti raudonos “nektaizos,’’ darbą, pargrįžo namo kaip pa
ir Kiaulėnas jos nematė, ties
laiptų; tuotarpu cigaretes už- lu bus: statyti scenoje dides Vartų koplyčią.
*—ėj apsireiškusią “politiką.” ima išeiti iš mados.
prastai, bet tą dieną išrodęs ner krito ant drabužių.
Antras: Žmonės kepures ne- viens jr kitas mirė didžiau
Nebuvo nius kliasiškus veikalus.
-boardo narys Jonaitis nupasaDabar
kaikurie
permainę višku, nes būk laukęs svečių at kam greitai
2)
Kiekvienas
naris
privalo
siiminėja ten eidami pro mel- siame sielos bei sąžinės supagelbėti.
Liki
apie tai.
Jis intarė dirb- kaklaraikščius jau į bažnyčią ei važiuojant iš Easton, Pa.
Apie mergaitė pamatė, tai jau vyras mokintis Lietuvos istorijos. džionis, bet prieš Aušros Var graužime.
Nemato jos uoliau
rės foremaną Gurauską, ma- na. Labiausia gera proga bu 3 vaL po pietų, pasirodžius sve
Tam
tikslui
geistina
batų,
kad
si
šio
principo
skelbėjai, nes
tų
koplyčią,
kame
yra
Dievo
gerai apdegė.
Be to kirsdamas
J Provolauaką ir unijos vo atsiversti, kuomet poruotis čiams ties durims, z Maculevičius
kiekviena
kuopa
rengtų
pas-Į
Motinos
stebuklingas
paveikslabai
tankiai
net
svetimomis
galvą gerai prasirakė.
Dabar
narį uolų “Laisvės” reikėjo.
Merginos
paprastai užbėgęs ant viršaus, būk su kokiu guli be žado.
kaitas,
prelekeijas,
etc.
toj
teĮlas,
nes
tą
visuomet
daro,
ar
pavardėmis prisidengdami žu
’V
a
entą J. Mockevičių, tvirtesnės tikyboje ir kuomet ci- reikalu, bet jojo pati it ką nu
moj.
į ten randasi meldžionių ant gat- vauja dolerius nuo nekaltų
Tai girtuokliavimo pyragai.
is nurodinėjo, kad Mockelaisvamanėlis nusi- manydama, nusekė paskui jį. Ji
*. </ ‘;
; Žvirblis.
3) Rašinėti į angliškus laik-j vės ar ne. Dažnai vėlai vaka- aukų. Ne, kaip sveikatą,
gavo pakelti $1. savaitėje
padorią merginą, tai sai užmatęs, kad pati ir atėjo,
raščius apie Vyčių veikimą ir j re, arba naktį, arba, žiemos i gyvastį ir pašaukimą, taip-pat
jau pasimiršta visokie durnavo- tai varyte varė ją atgal, kad ei
GaspadoriuĄ kaip totorius, abelnai apie Lietuvą ir jos rei- [laike, meldžionių būva mažai i ir darbininkui laimę, tik pats
•) Gaila, kad korespondentas jimai. Mergina ultimatumą pas- tų svečių įleisti, sakydamas, kad
kalus.
ės, jei gal koks elge- [Visagalis duoti tegali. Pa
nepažymėjo, ]kokios unijos buvo tato, kad netekės, jei nesutiks ir jisai tuojaus nulipsiąs. Pati gaspadinė, kaip statinė — o
4)
Organizuoti
pri
tmones
praeiviai visi ke- žink, darbininke, save ir savo
- rinkimas.
Rubauviai
šliūbą ir jei no- paklausė ir nuėjo svečių pasitikt šeimynai badas.
vaikus nuo 6 iki 16 met
nusiima, koks jis nebū Sutvertoją, o tada laime bus |
unijas.
avo galvos eicilikystėe Svečiams suėjus į vidų ir nesu
žiaus, ir kad jie
si tą vietą ger- Į užtikrinta.
Ką-gi daryti! laukiant nulipant š-mir nko, ėjo , ,
tis ir susirinkimus
Morkus.
ik nesipriešina,

LAIME
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Vyčių suvaži
avimas.
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Laikrodėlis tiktai
P. YURG

šiai išplatinti.
Tai-gi kiekvienam,kuris mumis prisius savo tikrą adresą sy
kiu au šiuo apskelbimu ir 25 cenuts pradotko markėmis arba
kvoterį. tai mes išsiųsim jam tuojaus 14K. Gold Fįlled
Laikrodėli. ’ vyrišką arba moterišką, gvarantuotą ant 20
metų, su geriausiu tos rūšies mechanizmu pasaulyj, ir prie
kiekvieno Laikrodėlio duosim augščiaus parodytus 28 prezentus visai DOVANAI. Štai jie: Retežėlį su kabliuku, žie
dą, pypkę, branzalietą, (JŪniture) branzalietą su laikdėiau, setą spinkų, 32 caL (Model) revolverį, britvą,
diržą, Importuotą atdarą (Model) laikrodėlį, durklą, Taba
kui skarulį krepšelį, nikelinę dėžutę dėl degtukų, (Miniature) budilniką. Kada atneš tau į namus laikrodėlį ir prezer.tus ir būsi užganėdintas, tai užsimokėsi likusius $6.00
ir 30 centų už prezentų persiuntimo lėšas. Jeigu nebūtum
užganėdinto, s, tai nepriimk, o mes Tau sugrąžinsim prisiųs
tus 25 eentt-s Apart to primenam,' kad mūsų Laikrodėliai

GAUDO VOKIEČIUS.
Los Angeles, Cal. — Federalės valdžios detektyvai Pacifiko pakrantėse ieško vokiečių
oficierių, kurie pabėgo nuo
laikomųjų Amerike kaizerio
karinių laivų. Pagal įstaty
mus visi jurininkai ir oficieriai turi būti po priežiūra val
džios, kol tik pasibaigs karė.
Dabar jau keletas oficierių ir
jurininkų pabėgo.

TEUTONŲ ŽUVO MILIJO
NAI.
Londonas. — Vienas Holandijos laikraštis paduęda kiek
yra žuvę teutonų dabartinėj
karėj. Vien prūsų nuostoliai
esą 2.021.078. O išviso teuto
nai ir turkai šioje karėje nete
kę arti 5.000.000 kareivių.

yra 14k. Gold Filled gvarantuoti ant 20 metų, mūsų laikro
dėlius patai om arba pamainom ant kitų visai DOVANAI,
prisipūtus mums 25 centus už parsiuntimo lėšas. Tokiu bū
du, perkant nuo mūs laikrodėlį, pats nieko nerizikuoji. Iš
Kanados reikia visus pinigus prisiųsti iš kalno.
Adresuok aiškiai taip:

Seaford, Dėl. — Vienas farmerys Painter Joseph, bijodamas pasidėti savo pinigus
banke, paslėpė juos vienoj
United Commercial Company,
vietoj savo namuose. Paslėpė $200 poperinėmis. DaKnickerbrocker Bldg. (Fifth Avė.)
bar jis nuėjo pasidėti dar
kelias dolerines. Bet nuste
bęs rado, kad iš anų doleri
nių pelės pasidarė sau lizdą.
Kadangi ant poperinės taip
tapo pelių sugriauštos, kad
REIKALINGI
nežymu numeriai, tai valdžia
ANT BANDOS
DARBININKAI.
jam nepakeis gerais pinigais
Du
kambariai
ir
virtuvė
ant
ir turės netekti visų pinigų.
Pageidaujama darbininkų
Po tos nelaimės tuoj pradėjo viršaus “Darbininko” spaus- prie visokių miesto darbų. Te
tuvčg. Ątsišaukite į “Darbidėti pinigus bankon.
ninką, ’ 242 AV. Broadway, So gu kreipiasi į mūsų ofisą visi,
kurie tik norėtų to darbo. Bus
Boston. Mass.
MAŽAI TEIŠGELBĖTA.
paaiškinta apie vietas, sąlygas,
Berlinas. — Vokiečių val
algas ir tt. Darbas visokiau
Dr. Paul J. Jakm auk
džia pripažino, kad ties Lie
sias.
(Jakimavičius)
poja - Anglijos submarinas
Kreipkitės į
paskandino skraiduolį Prinz
UNITED STATĖS EMPLOYAdalbert. Ir kartu oficialiai
MENT OFFICE,
vokiečių skelbiama, kad tik
43 Portland St., Boston, Mass.
maža jurininkų dalis teišgelbėta.
DRAUGYSTĖ NEKALTO
Skraiduolis gavęs pašonėnM. PRASIDĖJIMO
Atminkite, kur yra
dvi minas.
CAMBRIDGE,
MASS.
GALINIS, barbens.
Ant skraiduolio buvo 557
Ofisas:
jurininkų.
Gerbiama Drauge!

PAČIOS UŽMUŠĖJĄ PA
LEIS.
Como, Italija
Ameriko
nas Porter Charleton, kurs
1910 m. Italijoj nužudė savo
pačią ir kurio dabar byla bai
giasi, yra išteisinamas ir už
mėnesio bus paleistas.
Teisėjai atrado, kad už
mušėjas nebuvo pilnai sveikas
protu, kuomet tą darė.
Vieno, ko kalinys labiausia
geidžias, tai pamatyti
PATARNAUJA VISIEMS.
tėtušį.
Vaclovas V. Chizius, lietu
BAISI KOVA.
vis graborius, turįs savo ofi
Cleveland, Ohio. — Ohio val są prieš lietuvių bažnyčią, pa
stijoj užsipliekė baisi karė. tarnauja šiuose reikaluose
Prohibicijonistai apšaukė ka parsamdo karietas ir automo
rę saliuninkams. ■* Parkvies- bilius pasivažinėjimui, vestu
ti prohibicijonistų smarkiau vėms, krikštynoms ir tt.
sieji generolai , karvedžiai.
Tokiuose reikaluose visuo
Tarp jų yra Wm. Bryan ir R. met kreipkis pas jį.
Hobson.
Atakos vedamos
Mandagiai, maloniai, pi
smarkiai. Bryan apsiėmė pa giai visiems patarnauja.
sakyti 50 prakalbų. ~ Visur
plevėsuoja vėliavos su žodžiais:
“Vote Ohio Dry.” Saliunų-gi PAJIEšKOJIMAI.
languose įstatyta nurodymai
koks piktas kįla, kai uždaro
ma saliunai.
-*
Už savaitės visoje valsti
joje bus balsavimai — ar Ohio
turi būti “sausa” ar likti “šla
pia.”

r

224 Broadway, So. Boston, Mass.

Pirmutinis ir geriausias barberis. Plaukus kerpa šiokiomis
dienomis už 15c. subatomis už 25c.
Tai-gi žinokite ir plaukų kirptis
ateikite šiokiomis dienomis. Busi
te čia geriau nukirpti, negu pas
italijonus. Jei kam plaukai slen
ka, tai pas jį padeginama su
žvake ir plaukai nustoja slinkę.
Tik reikia laiku nueiti. Tai tik
ra teisybė, išbandytas dalykas.
Dar veidą paprosina su elektrikos mašina.. Mašina nuima nuo
veido papuekas ir taip pagražina
veidą.
Todėl, tautiečiai atsiminkite
mano ofisą/ ir atsilankykite pas
mane.
- -

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(eorn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25e.
Gumas nuo dantie gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25.
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
Gyduobų galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
espresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu

K. SIDLAUSKAS

J. P. TUINYLA
Jonas Grebliauskas

v. LUKOŠEVIČIA,
X Minersville, - - Pa.
V

--------- :———---------

Siūdinkite drapanas
pas mus.

Broliai ir seseris, siuvimo
darbus paveskite mumis. Iš
pirmo karto įsitikinsite, jog
darbą atliekame prideramai.
JONAS BERZELONIS & CO.
28 Ckandler St, Bostoa, Mass.

I Vienos durys nuo Berkley st.

Neskaityk čionai,

sortavimo.

Kad vaikinas, Užmokestis nuo $2.00 iki $3.00 į

Geriausia vietinis fotografistas.
Padaro paveikslus tinkamai ir pi
giai.
195 Ames St.

dieną. Darbas ant visados.
Atsišaukite greitai šiuo adresu:

KAIZER & BOSBERG,
BROAD BROOK, CONN.
..
(15—20)
'

PARSIDUODA

K. ŠVAGŽDIS

JUOZAPAS PISČIUKAS

Užlaiko automobilių su septy
nioms sėdynėms. Patarnauja vi
suose reikaluose dieną ar naktį.
Adresas: 2421 W. Broadvay.

BUčERNĖ

1) Steroskopas su 100 paveik Mėsos, visokios rūšies daiktai.
slu už $1.00
A. Algermonavičius ir P. Špokas
2) Automatiškas puštas (gal 260 4-th St. So. Boston, Mass.
ąstuvas) Išaštrina skustuvus
į įvairio išdirbimo Kaina $1.50
3) Elektrikine lempa (’flashlight) Visur ir visada reikalTYlfFA i<niwta

ienas

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis
nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

Meldžiu būtinai pribūti ant
Grabininkas ir Balzamuotojas
Draugystės užprašytų mišių į
pobažnytinę svetainę ant kam
po AVindsor Str. ir AVebster
Avė. nedėlioj 31 (Oct) spalio
7-tą valandą iš ryto — su bal
tom pirštinaitėm ir kukardom.
Kurios neturit kukardų galė
sit gaut.
Y Vienatine Lietuviška *♦*
Už nepribuvimą bausmės
$1.00.
t Krautuvė 1
Su pagarba,
Sekr. Ą. Stukaitė,
Kuri užlaiko visokio ta
78 Willow Štr.,'
voro, reikalingo maineCambridge, Mass.
nieriams.

Merginų.

į darbą prie . tabako

Vienatinė Lietuviška

panų
GRAMOFONŲ KAIN

Chas. Urbon ir A. Pilvinis
Ž233 Broadway

So. Boston Mass

