Lj
gu jis stropiai darbuojasi ir

pasistato sau, tokiup būdu jis į!

pavyzdžiu užtikrins saugumą j
savo namų, kuomet juos pa- i ■

sistatys.
— Washington.
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RUSIJA VALDOMA
REPUBLIKONTŠKAI.

Dabar Rusija valdoma ministerių tarybos. Revoliuci
jos laiku augščiausioji val
džia buvo rankose Durnos pil
dančiojo komiteto, susidedan
čio iš 12 narių. Tasai komi
tetas buvo paskirtas veikti tik
laike revoliucijos. Dabar re
voliucijai pasibaigus, augš
čiausioji valdžia pereina ministerių tarybai. Ministerių
pirm, princas Lvoff turi dabar
veik tokias teises ir veikimo
galę, kaip ir šiaip respubli
kos prezidentas.
Dabar yra spėjama, kad
šalies atstovai nutars turėti
respublikonišką valdžią. Bet
nebus tokia forma, kaip Ame
rikoje, bet labiau panaši į
Šveicarijos respubliką.
Jei-gi žmonių atstovai nu
tars sugrąžinti monarchiją, tai
valdovo gale- bus labai aprube-

žiuota. panašiai kaip Anglijoj.
NAUJA RUSIJA

Naujoji Rusijos valdžia iš
leido atsišaukimą, kuriame ap
reiškia, jog senoji valdžia jau
pergalėta ir kad jau gimė Nau
ja Rusija. Paskui atsišaukime
šnekama apie karę šitaip:
‘ ‘ Nuo savęs valdžia darbuo
sis iš visų pajėgi) aprūpinti ar
miją visais reikalingais daik
tais idant pabaigti karę su per
gale.
Valdžia liks išitikima
visoms sutartims, kurios ją
jungia su kitomis valstybėmis.
Darant visokius reikalingus
prisirengimus apgynimui nuo
išlaukinio priešo, valdžia skai
to savo pirma pareiga užtik
rinti gyventojams laisvę išrei
kšti savo valią kaslink politiš
ko surėdymo ir sušauks konstitucijinį kongresą visuotinu
balsavimu; kartu užtikrina
šauniems tėvynės gynėjams
dalyvavimą parlamentiniuose
rinkimuose.
Konstitucijinis
kongresas išleis įstatymus, už
tikrinančius šaliai neatmaino
mas teises lygybės ir laisvės.”
v•

Galop

išreiškiama

SUŠAUKS TUOJ KON
GRESĄ.

GRŪMOJO EDISONUI.

ka.
Gubernatoriai pakeičiami,
Airiai yra labai didelė spė
Orange, N. J. — Apie Edi
o maisto reikalus ima į savo
ka.
Turi garsių vyrų. Juk
sono dirbtuves pastatyta poli
rankas zemstvos.
vyriausias
Anglijos laivyno
cija. Daboja, kad nebūtų
vadas admirolas Beatty yra ai
Darbininkų delegatų tary pasikėsinimų ant dirbtuvės. Eris. Gen. Maude, kurs da
ba Petrograde nutarė patarti dison, buvo gavęs laišką, ku bar paėmė iš turkų Bagdadą ir
visiems darbininkams grįžti riame grumojama sudinamita- ]kuo anglai labaį nudžiugo, yra
vimu jo dirbtuvės
darban
airis. Shackleton, keliaunin
kas prie pietinio poliaus, ySUSEKĖ SUOKALBĮ.
Ateinančią, pėtnyčią Petrog
ra airis. Ir vis-gi Anglijos
rade bus viešas laidojimas kri
Plymouth. — Suokalbinin valdžia spaudžia Airiją ir ga
tusių revoliueijonierių.
kai buvo nusprendę išdinami- na. Jei Anglija tiek jai pa
sitarnavusiai tautai atsako sa
Finlandijai žadama savival tuoti Cordage kompanijos dir vivaldos, tai ar galima tikė
da. Finų parlamentas tuoj bus btuves^ Patrolmanas J. Schil- tis, kad ji veiktų dėl laisvės
ling susekė tš suokalbį ir jis ra
sušauktas.
do bombą, kuri sprogdama kitų tautų.
Senasis Finlandijos gub. turėjo sunaikinti dirbtuvę.
NUSKANDINO KARĖS
Kodėl buvo daroma toks pa
Zein pasodintas kalėjime Pet
LAIVĄ.
sikėsinimas, tai nežinia Po
rograde.
Vokiečiai skelbią jog Vi________________
}
ra mėnesių atgal buvo bekiląs
duržeminėj
jurėj sutorpėdavo
t
streikas, bet paskui ramiai
vieną Francijos didelį šarvuo
Laikinoji valdžia ūmai iš pasibaigė
tį. Ant jo buvo 681 jurinin
leisianti manifestą, apie finų
kas. Jų likimas nežinomas.
savivaldą.
UŽGINA VOKIEČIŲ
. INTRIGAS.

viltis,

VARGU BUS REVOLIUCIJA
VOKIETIJOJ.

Rusijos sufragietės ėmė šne
kėti, kad naujoji valdžia duo
Anglijos socijalistų vadas
tų ir moterims balsavimo tei Henry M. Hyndman abejoja,
sę.
Bet dabar vargu valdžia
bėgu kils Vokietijoj revoliuci
tą išklausys.
ja prieš kaizerį.
Anglijos pildomasis socija
VISI REMIA NAUJĄ
listų komitetas turės suvaži^
VALDŽIĄ.
vimą bal. 4 ’d. * Kalbės apie
»' .r
Amerikos ambasadorius D. nuotikius Rusijoj.
Francis iš Petrogrado prane-.
ša savo valdžiai, jog naująją NEBUS VYRIAUSIU VADU.
Rusijos valdžią remia ir armi
Iš Petrogrado pranešama,
ja ir laivynas.
Visoje šalyje jog D. K. Mikalojus nebūsiąs
esą ramu.
paskirtas vyriausiu armijų va
Suv. Valstijų valdžia dar du. Naujoji valdžia nieko ne
nepasirūpino pripažinti naują nori turėti /sa Romanovų giją Rusijos valdžią
miTM\
.

'

FRANCUOJ.

Francijoj jau išrinkti nauji
.Suv. Valstijų prez. AVilson I ministeriai. Ministerių pirDAUG ŽUVĘ.
tuoj šauks kongresą svarsty minikas yra Ribot. Tai da
Berline skelbiamą jog Ru mui, ką daryti dabar ar pa bar jau ketvirtu kartu persi
sijoj laike revoliucijos 3.000 skelbti Vokietijai karę už mainė Francijos ministeriai
buvę užmušta. Vokiečiams skandinimą Amerikos garlai nuo karės pradžios.
<3
nepatinka dabartinės Rusijoj vių ar ne.
Tuo tarpu prez. AVilson ta PAGAVO GARLAIVĮ SU
perversmės.
riasi su sekretoriais. Sekreto
Maistu.
riai visi vra vienodos nuomo
nes, kad kuogreičiausia šauk Norvegijos garlaivis AdvanTRUMPESNĖS ŽINIOS IŠ ti kongresą.
ce plaukė iš Rotterdamo į
RUSUOS
Kartu Suv. Valstijų laivy- Londoną. į Gabeno 200 tonų
Rusijoj cenzūra panaikinta. i • stropiai rengiamas prie maisto produktų. Jūrėse vo
kiečiai pačiupo jį ir parsiga
Pasiliko cenzūra karinių rei karinio stovio ir veikimo.
beno
į Zelbrugge.
kalų. Senosios valdžios cen
PASKYRĖ
$1.000.000.
—----------- zūros skyrius prašalintas.
UŽ
TARKIT AIRIUS ARBA
Mis*. Vibtros legislatura
NUŠTILKIT APIE
s
į n; ’-vrė
. . $1.000.000
............. prirengimui
,_____ ____
BELGUĄ.
Dailės ir literatūros komiprie karinio stovio,
Shane
Leslie
airių delegatas
tetas, vedamas Alaksim Gorkio,
paskirta, prašant gu
Amerikoje
atsišaukė
į Suvieny
žiūrės, kad užlaikyti palocius bernatoriui McCall.
tų Valstiją) piliečius prašyda
ir dailės veikalus.
mas užtarti Airiją Sako, jog
STATYDINA LAIVUS.
čia Amerikoje tiek ir tiek šne
Detektyvai ir policijantai
Prez. AVilson paskyrė $115.- kama ir nesigailima aukų Bel
pakeičiami. Senieji detektyvai 000.000 prirengimui .laivyno gijai, o ne kiek teužtariama
spaudžia Anir policijantai pasiųsti ka prie karinio stovio.
New airiai, kiniuos
fef
mažųjų
tautų
riauti.
Yorke užsakyta 60 submarinų
gaudytojų. Jais bus kovoja prieteliai neturi pasikakinti
šūkauti apie Belgiją bet ne
Mitropolitai Petrogrado ir ma prieš vokiečių submarinus. pamiršti nei kitų. Jei Angli
Maskvos Pitrin ir Malmry tu Tie laivai turės būt gatavi už ja nesuteiks savivaldos (home
rėjo rezignuoti nuo savo vie poros mėnesių.
rule) Airijai, tai ji negalės
tų.
vadintis mažųjų tautų prietel-

Rusijoj caras valdo 7.114.Vokiečių laikraštis Frank463 desiatinų žemės.
Dar ne
valdžia ir ją palaikys jos dar
furter Zeitung rašo, kad jo
žinia ar visi turtai carui bus
buose dėl Rusijos laimės. •
kių papirkimų nei kyšių nie
palikti ar ne.
kam Meksikoj nedavė, idant
sukurstyti, ką nors prieš Suv.
REIKALAUJA BALSAVIMO
Valstijas.
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NAUJI MINISTERIAI

DIDIS TALKININKŲ
LAIMĖJIMAS.

Francijoj talkininkai žymiai
pasivarė pirmyn. Varėsi pir
myn tarp Arras ir Soissons.
Nuo vieno miesto iki kito yra
80 mylių. Ir tame ilgame
fronte pastūmė vokiečių atgal
8 mylias. Per tris dienas tal
kininkai užėmė bent 150 sodžių
ir miestelių.
VISKĄ NAIKINA.

Vokiečiai, traukdamiesi at
gal, viską naikina. Degina
visokius namus, griauja til
tus, sprogdina ant laukų mi
nas ir tokiuo būdu išgadina
dirvą, taip kad joj ilgai, il
gai niekas neaugs. Vienu
žodžiu vokiečiai palieka bai
siausias pūstynes, žmones pa
lieka ne tik be pastogės, bet
ir be duonos kąsnio. Tvirtesnieji vyrai nuvaromi toliau Į
Vokietiją

Baisu pamislyti apie vokie
čių varymą iš Lietuvos. Juk
jei jie iš ten būt varomi tai ir
mūsų šalis į pūstynę būtų pa
verčiama.
• Vokiečiai, vienok, skelbia,
jog maisto gyventojams palikę
penkioms dienoms.
O iš tų
vietų pasitraukę pagal seniau
sudaryto pieno. Pasitrauki
mas nusisekęs, be didelių nusstolių.
Vokiečiai nusivežę visą savo
artileriją
_
,
NELABAI TESIDŽIAUGIA.

i

kinti.
kė:

Vienas karvedis pasa

Teisybė, talkininkai nela
bai tesidžiaugia dabartiniais
laimėjimais. Būdavo, jei ko
kį sodžių užima, tai ilgus
straipsnius rašo apie tai. Da
bar gavo daugybes miestų ir
sodžių, o ne kiek nešūkauja.

“Dabartiniame veikime priAnglijos valdžia pasiryžo seino nuterioti gražią Franeineužilgo paimti svarstymui ai jos dalį.
. MAS.
Tai dėl karinių rei
rių savivaldos klausimų, ir pa kalų.
Varšavoje išduotas toks pa
sistengsianti būtinai jį išrišti.
Mes nieko nenaikiname be
rėdymas.
Jei policija pama
karinio
reikalavimo.
Mes čėto kokį apsileidėlį, driskių,
dinome ką tik galėjome.
tai teismas.
apžėlėlį,V z vabalų apniktą, pur
ATAKAVO LONDONĄ.
Mes buvome priversti sunai
viną žmogų, tai jį areštuoja.
Canadoj Hugh D. Lyons iš
Vokiečiai skelbią jog zepkinti vieškelius geležinkeliuš,
Paskui apfcirdiną apskusdina, immigraeijos
departamento
pelinai
atakavo Londoną Anamus, kurie būtų
apvalo, sutaiso drabužius, pra buvo pavogęs $15.000 ir pabė šulinius,
galimi tarnauti kariniams rei-| taka tęsės pusantros valandos.
šalina vabalus.
go į Suv. Valstijas. Stocktone,
italams, stotis ir net čielus mie Visi zeppelinai sugrįžę atgal.
Jei toksai apvalytas žmogvs Cal.
buvo sugautas.
Prie
:
•
neturi kuo užsimokėti, tai ji kaltės prisipažino ir nebuvo stus.
UŽGINS TABOKOS ĮGA
Žinomą
tai
nuostoliai
fransai statomas prie darbo ir turi apkaltintas.
BENIMĄ.
cūzamą bet tai per jų valdžią
atidirbti.
John Gordon iš prekinio
■* .
* * ’'■ • ’
taip turime elgtis.
Visus vy
Anglijos valdžia ketina už
vagono pavogė tris maišns mil
Talkininkai nuėmė blokadą tų palaikymui savo išbadėju rus kareivinio amžiaus paėmė drausti tabokos įgabenimą.
me su savim.- Aš žinau, mas £ako, kad vietoj tabokos ver
nuo Graikijos.
Pavelyta į- sios šeimynos.
Jisai uždary
apkaitys barbarizme, bet mes čiau gabenti daugiau, valgogabenii valgomieji daiktai.
s kalėjiman.
tas 5 m
kovojame už savo gyvastį.”
mro daiktu

PRIVERSTINAS ŠVARU-

AUKOS KOLEGIJOS
FONDUI

Waterbury, Conn. Kun. .
Valantiejus surinko $36. Ai
kavo sekantieji asmenįs: Mon
ka Kaminskiutė, Marė Ce
niauskiutė po $10.00.
Prai
ciška Beinarytė, advokatas I
Bobbin po $5.00. Elzbieta Bu:
lašiutė, Anastazija Dapkieni
KODĖL VOKIEČIAI TRAU ^Antanina Žongailytė, Barbor
KIASI ATGAL.
Daunaitė ir Juozas B. Šalii
Vokiečiai Francijoj netikė nas po $1.00.
Ramanauskic
tai ėmė trauktis atgal ir tą da nė Ona 50 cent. Marė Kuzait
ro labai greitai. Vokiečiai ir Elzbieta Dvileckiutė po 2
pasitraukė ir apleido didelius centus.
miestus Bapaume, Roye, MoyAčiū visiems aukotojam
en ir Peronne.
į už taip gausias prakilniam da
Vokiečiai paaiškina kodėl lykui aukas ir kun. J. Valai
taip daro. Vienas karvedis tiejui už didį prielankumą šia
sako, jog atėjo laikas kad at idėjai.
mainyti taktiką karėje, užtekę
Kas daugiaus??!!!!
urvuose linduoti. Jie tuomi
Kol. Fondo Komisija
pasitraukimu išvedą savo prie
šininkus iš urvų.
Vokiečių vienas karvedys
taip pasakė:
KAS BUS SEKANTIS.
“Mūsų pasitraukimas iš se
Francijos publicistas Gus
nųjų vietų suardė visus talki tave Hevre spėja, jog po Ru
ninkų pienus pavasarinio ofen- sijos antras sostas grius Aus
syvo. Jau nuo lapkričio mė trijos.
nesio šimtai tūkstančių vyrų
darbavosi, statė drūtvietes. aUŽDRAUS PIRKLYBĄ
municijos stotis, geležinkelius,
OPIUMU.
pravedinėjo telefonų ir teleg
Kovo 31 d. š. m. Chinijo
rafų linijas. Dabar vienu mū
sų pasitraukimu mes visus ji) valdžia pabaigs įgabenimą o
prisirengimus sunaikinom ir piumo. Posto nebus įleidžia
jie liko be vertės. Keturių mė ma tos biaurybės įgabenti.
nesių darbas, milijonai dole
AUGYS DARŽOVES.
rių vertės prirengimai, palik
ti be vertės ir kas dar svar- j Bostono majoras Curley su
biau, tai visi talkininkų ple- Į manė šitokį būdą kovos prie:
nai nuėjo niekop. Dabar jie brangumą maisto.
Sumani
turi išdirbti naujus pienus, leisti apdirbinėti visas žemes
veikti naujoje situacijoj. O kurias valdo miestas augini
tas ima daug laiko, ima savai mui daržovių. Ir nereikalaus
tes net mėnesius, reikia tyri taksų.
nėti, tėmytt O tuo tarpu
Panašiai yra daroma Los
priešininkai yra mūsų pienų Angeles, Cal.
Ten kiekvie
kilpose.”
nas žemės sklypas apdirbamas
auginama bulvės, cibuliai, kor
Ištiesų, tai vokiečių gud | nai ir tt.
riai padaryta.
-—
Toliau minėta* vokiečių kar _______ vedys pasakoja, jog naujojos
vietos, kur vokiečiai apsisto
jo yra be galo stiprios, jas sta
tydami pavartoję visą savo gu
drumą ir patyrimą.
O talkininkai bus naujose
vietose be jokių drūtviečių. Beto tos vietos tai tikros pūstvnės.

Per tris dienas francūzai atsiėmė iš vokiečių 1300 ketv.
mylių. Tai didelis žemės
plota*, Bet francūzai nelabai tuomi tesidžiaugia, Viena dėlto, kad vokiečiai gan
pasekmingai atsitraukė, be di
delių nuostolių, o antra, tai
kad nužiūri ar tik vokiečiai
nemano kokį šposą iškirsti.
Kiti spėja taip, jog vokie
čiai įsitikino, kad jie neper
Tasai vokiečių karvedis sa
lauš talkininkų fronto, tai da ko, jog užleidmas didžio že
bar jie tik pasitraukė į pato mės ploto, tai nėra talkininkų
gias sau vietas.
pergalė. Nes talkininkai tas
žemes neužėmė kariaudami.
IŠVARO KONSULUS.
TURĮ NAIKINTI.
Vokiečiai traukėsi ne dėlto,
kad juos spaudė priešininkai.
Chinjos valdžią pertraukus
Vokiečių kariniai vadai sa Bet dėlto tas atsitiko, kad vo
diplomatinius ryšius su Vokie
ko jog dėl karinio išrokavimo kiečiams buvo didelis išrokavitiją paliepė išsikraustyti Vo
jie traukdamiesi turį viską nai mas tas vietas apleisti.
kietijos konsuliams.
TARSIS APIE AIRIUS.

'

Vokiečiai traukiasi viską naikindami

f

kad žmonės pasitikės nauja
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Rusija valdoma repubK Šaukiamas Suv. Valstijų Francūzai atgavo daug
kongresas.
žemės
•
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Skaityk čia

Karaliai nuo sostų griūva
intemacijonalas smunką o Dė
dė Jackus vis eina stipryn. Jo
respublikoje “Žvirbliai” dai
linksmiau čirška.
Velykoms
Dėdienė Jackiene gamina rau
donų žvirblių.
Kas nori vie
toj margučių raudoną “Žvirb
lį” gauti — tuojaus atsišauki
te pas Dėdę Jackų. Neužmirš
kite sykiu su užsakymu, ir
skambučių prisiųsti.
Užsakymus siųskite tuojaus.
Kas norit gauti “Žvirblių”
4-tos rūšies desėtkus ir šimtus
egzempliorių muškit
Dėdei
Jackui telegramą išanksto, kad
jis žinotų kiek
tūkstančių
“Žvirblių” 4-to numerio pri
sakyti poniai Jackienei paga
minti.
“Žvirblio” pavieni numeriai
10c . /

Ant visų metų
-- $1.00.

1

“ŽVIRBI^S,”
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Jūsų ant visados
Dėdė Jackus su visa Šeimyna.

ž DARBBUNKAfi.
■ n

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
$3.00
Metams tris kartus savaitėje.........................
$4.25
U žrubežyje metams......................................
*
♦

“DARBININKAS’
(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly paper.
'Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Rates:

i

girdo visas katalikiškas pasau
lis.
Krikščioniškos demokra
tijos judėjimas ėmė greitai vi
sur plėsties. Tas vardas iŠ syk
prigijo ir ne lietuviai kunigai
pirmi jį pramanė.
Ponas R. tur-būt nežino, kad
dar 1906 metais a.a. kun. Kau
pas, rašydamas A. L. R. K.
Federacijos programą įrašė
ir tuos žodžius, kad Amerikos
lietuviai katalikai rems Lietu
vos Krikščionių Demokratų
partiją.
(Čia steigti savo po
litišką partiją lietuviai katali
kai niekuomet nemanė ir nema
no).

u, . ■
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93
vėl baugina lietuvius tm/pūt
tie žemės poliai. Tai mūsų
Tik to ir mes tenorime ir
nelemtuoju klerikalizmu.
']prie to tik einame.
socijalistai ir mūsų kraštuti
Ne sykį taip-pat prie progos
niai klerikalai. O kaip jie
Bet kaip ir kada žmogaus
mes esame pabrėžę, kad esame 1siela yra lavinama. Ar tik na
panašūs, kuomet ateina Lie
šalininkai sąžinės laisvės, kad 1muose ir Bažnyčioje! Ne, dar
tuvos neprigulmybės reika
vadinasi negalima varu versti ir mokykloje.
las? Ir vieni ir kiti užreišį ką notrs taip arba kitaip ti
kia, kad Lietuvai neprigulPo rusų letena gyvendami
kėti, o bet-gi “Vien. Liet” turėjome bažnyčias. Matutės
mvbė nereikalinga ir nepagei
randa reikalinga kuonesąžiniš- namie mokino Dievulį garbin
daujama. (Socijalistai Brookkiausiai tvirtinti, kad mes tą ti
Bet ar lietuvių siela gau
lyno susirinkime, klerikalai
tikybinę prievartą apaštalau davo pakankamą tikybinį iš
“Doroj ir Tikyboj.”) Tikri
ją. Kaip tokį pasielgimą pa auklėjimą?
Kodėl Lietuvos
broliai.
vadinti?
...
doras bernaitis, ar net ir mer
“Tikyboj ir Doroj” nieka
Jų, matyt, norima inkai’ gaitė'Amerikoje per porą me dos panaši nuomonė nebuvo iš
ti į galvas savo skaitytojų štai tų taip lengvai atsižada tikė reikšta.
“Lietuva” netiesą
kokie vaizdai.
jimo, virsta šakininkais, skel sako.

—' ' —

tuvėje bedieviškus .šlamštus
žmonėms piršti.

Kunigas atstovas paflamente pasipriešins neteisingų įsta
tymų išleidimui, skriaudžian
čių bežemius, mažažemius, dar
bininkus. Jisai užprotestuos
prieš pastangas prašalinti Die
vą iš mokyklų.
Čia kunigas atsimins savo
Vado — Kristaus mokslą.
Gi šiaip jau jisai kuopuikiausiai prisitaikins prie de
mokratizmo formų, jisai bus
kuogeriausias demokratas. De
mokratija tai lygybė.
Lygy
Lietuvos parlamentas. Maž
bės idėją atnešė Kristus. Ku
ne visi atstovai—kunigai. NB!
Bet ar gali būti kunigas de
mokratu ir eiti į visuomenės nigas yra Kristaus tarnas. Tad Visi stovi ir ilgais juodais sugyvenimą? Ir kodėl gi ne? kaip-gi jisai gali būti priešin tonais. Kas dien prieš ati
gas demokratijai?

bia ir praktikuoja laisvąją mei
2) “Lietuva” dažnai kalba
lę Vis tai dėl. stokos tikybi apie klerikalizmą ir klerikalus,
nio išauklėjimo. Buvo taip “Darbininką” vadindama kle
todėl, kad neturėjome savo rikalų organu, kun. Kemešį —
Juk
kunigas
ne
tik
yra
kuni

darant
parlamentą
varo
visus
mokyklų tokių, kokių norėjo klerikalų vadu, tuo-tarpu, ka
.$3.00
Yearly ..............................................................
Bet kunigas visada žinos; svietiškius atstovus į bažnyčią me.
gas.
bet
vienkart
ir
visuome

da jokiais faktais negalėtų to
.$1.50
6 months..........................................................
kur yra demokratijos ribos. Ir išklausyti mišių ir ten juos
nės
narys,
savo
tautos
sūnus,
“
Lietuvos
”
redakcija
sako,
išrodyti. Ir čia nesąžinišku.$4.25
Foreign countries yearly...........................
pilietis.
Laisvamaniai gal kada tik ponai R-os panorės paklupdę tėmija, kaip jie mel kad tautininkai “visai nema mas.
“DARBININKAS”
norėtų jį pasodinti zakristijo tas ribas peržengti, įsikišti į džiasi. Atėję į posėdžių salę no panaikinti tikybos, kaipo
3) “Lietuva” tvirtina, kad
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
je, induoti įrankas ražončių ir reikalus jau nustatytus paties vėl meldžiasi suklaupę. Nei dvasinio veiksnio, bet tik gei katalikiški laikraščiai dėlto ne
lai jisai iš ten kojos nekėlią Dievo, — tada kunigas pasa ■vienas atstovas neturi teisės džia jį laikyti savo vietoj — atsispausdinę Lietuvos autono
o akis dangun iškėlęs lai die kys: meldžiamieji, čia nebe- atsistoti ir kalbėti nepasipra bažnyčiose ir namuose, o ne mijos projekto, kad tas pro
vobaimingai dūsauja. O tuo sikiškime. nes tai pereina mū šęs leidimo savo dvasiško va viešoj šalies politikoj.” Ger jektas “liuosai leidęs žmogui
tarpu jie, matykis, darbuosis ši] kompetencijų ribas. Ne dovo. Kas subata varo juos biamieji, pridėkite prie tų apsispręsti, prie kokios tiky
kelkime maišto prieš Dievą ir prie išpažinties. Atstovų bu dviejų vietų (Bažnyčios ir na
tarp liaudies.
bos jis nori priklausyti,” kad
Jojo
valią.
Žinomą kunigai klausys
tas daugiausiai svarsto tik a- mų) dar ir trečią — t. y. mo jisai mums pasirodęs “nesuBet kunigas visuomet į po pie bažnyčių statymą, baudimą kyklą, duokite Lietuvai tiky
ne p. R., bet savo vado Šv. Tė
litikos
ir visuomenės veikimą atšalusių nuo tikėjimo ir t.t. ir bines mokyklas, o tik tada gromuliuojamu,” “per daug
komos. Ir jau čia šituose da vo.
Laisvamanių nuomonė.
liberališku, “bedievišku.” Iš
lykuose negali būti nei toli Kunigas eina į visuomenę ir žiūrės kaipo į antraeilį savo t.t.
atsispindės
tikėjimas
viešame
kur paėmė visa tai “Lietuvos”
Tokį klausimą pastatė mū miausios svajonės išsilaužti iš
darbą. Pirmas jo darbas, tai
ten
jis
yra
lygus
visuomenės
lietuvių
gyvenime.
Atsispin

Arba
vėl
antras
vaizdelis.
Į
redaktorius? Tik iš savo ne
sų laisvamaniai “Vienybės po Dievo—Augščiausio Monar
Bažnyčioje ir mokykloje.
dės
jisai
ir
šalies
politikoje
narys.
Kunigas
eina
į
politiką
vartotojų
draugijos
krautuvę
Liet” 11-ame numeryje ir, ži cho valios. Tai-gi tikėjime ir
v Jei Lietuvoje ateityje bus atvežė nuo gelžkelio stoties ke bet tai nebus niekam baisu, o mylinčios teisybės širdies, iš
ir
ten
jis
yra
lygus
politikos
noma, išrišė taip, kad nega doros dalykuose negali būti de
tiek tikinčių svietiškių inteli letą plūgų ir kelioliką maišiu išganinga. Lai tik p. Balutis savo nesveikos fantazijos.
veikėjąs.
Jojo
dieviška
pasiun

Nespauzdinome to projekto
li. Apie tai rašo tenai tūlas mokratizmo. V elnias gundė
gentų, kad jų užteks ir parla kų zuparo. Ateina kunigas paduos savo vaikus auklėti į
tinystė,
jojo
tikybiniai
įsitiki

todėl, kad jisai pasirodė kaip
p. Raniolus, gundė ir tebegundo nimai turės apsireikšti visuo mentų kėdėms ir įvairių drau klebonas ir apžiūrėjęs tuos ta tikybinę mokyklą — jie nebi tik po to, kada mes visa šir
Girdi, Katalikų Bažnyčia žmones iškelti ir čia demokra
gijų valdyboms — tai kunigai
nesivaldanti
demokratiškai. tišką vėliavą. Kartais jam menės veikime tik tuomet, jei tuomet vėl grįš vien prie dū vorus, ima barties, kodėl ant jos nei kunigų, nei tikybos dimi buvome jau pritarę visiš
tų plūgų ir ant zuparo maiše viešuose reikaluose, kaip šian kos neprigulmybės reikalui.
Tenai ir mokslas ir valdžia pa pasisekdavo prie to “prikal gu Dievo priešininkai kesįsis šių ganymo.
lių nėra prispausta katalikiškų dien jų tėtušis kad bijo.
Toks projektas siauros autono
einą iš augščiau.
Dievas — binti” Ben Vienvaldis Die po priedanga materijališkų rei
Rašantis tuos žodžius nuo antspaudų. Pagaliaus tavoJeigu
jaunos
kartos
bus
iš

kalų
pravesti
savo
antidievišabsoliutiškas monarchas- Kris vas visuomet paklydėlius, ne
širdžiai pageidauja, kad taip į- ro nepriima į krautuvę ir lie auklėtos Dievo meilėje ir bai mijos nebegalėjo nieko paten
kus
sumanymus.
Pav.
kuni

kinti. Ir pats Yčas, nors tą
tus nesiklausęs apaštalų, kaip paklusniuosius nubausdavo (avyktų kuogreičiausiai, nors ir pia vežti atgal.
mėje
—
tai
gali
būti
tikri
vi

gą®,
kooperacijos
draugijos
projektą “Lietuvai” inteikė,
ir ko juos mokinti; dabar ne niolai, pirmieji tėvai ir kiek
mano, kad tai įvykti dar ne Ir taip toliau, ir taip toliau. si mūsų tautiečiai, jog kuni bet važinėdamas agitavo už vi
nary
s,užprotestuos,
jeigu
drau

siklausiu popiežius vyskupų, vienas nusidėjėlis).
gijos valdyba ims savo krau- greitai tegalės.
Na. kad mūsų gudrieji “tau gai nei nesiverš į politiką. į sišką neprigulmybę.
vyskupai kunigų,
kunigai
Bet yra daugybė žemiškų
tiečiai” negalėtų panašiais parlamentus; jie galės ramiai į Čia ir-gi pasirodė didelis nežmonių — kaip pildyti Kris reikalų, neturinčių sąryšio su
bauginimais toliau gązdinti sa dirbti savo tiesioginį darbą: ! sąžiniškumas “Lietuvos” retaus pasiuntinystę.
amžinu gyvenimu. Tai reika
vo skaitytojus, mes dar sykį ganyti dūšias. Politikos S11 faktoriaus.
Kunigai negalį būti demok lai materijališki, reikalai pra
pasakome, kaip mes žiūrime veikimą atliks gal dar geriau
4) “Vien. Liet.” prikiša
ratais ne tik dvasiniame gyve gyvenimo ant šios žemės. Čia
į tikybos rolę būsimoje Lietu už juos tikintieji ir dori svie- mums norą įvesti tikybinę
nime, bet ir svietiškame, nes Dievas žmonėms paliko pilną
voje. Tautininkus laisvama trškiai lietuviai. Jeigu dabar 'prievartą, neturėdama tam
žmogus negalįs gyventi dvily autonomiją veikti ir tvarkytis,
nius prašome su atyda per kunigai kišasi į politiką ir jei-1 jokių prirodymų, Ir čia nesąpiu gyvenimu, tai esą būtų tik įsakydamas, kad visada
skaityti. Patiks — priimkite ir gu pradžioje mūsų laisvės ir I žiniškumas/
veidmainiavimas. Svietiškiai, būtų prisilaikoma Jo duotų
eikite išvien su mumis. Ne kunigai eis į parlamentą — tai I
5) “Vien. Liet.” tvirtina
sako p. R. gali būti ir demok meilės ir teisingumo įsakymų.
patiks
—
eikite
savo
keliu.
Tik
suprantama kodėl.
Juk rei- (No. n), kad kunigai žiną, jog
Del ko'eina*
Bet mūsų laisvamaniai ka
ratais, nes jie esą griešnin- Toje tat srityje žmonės ir ga
būkite
sąžiningi,
nekraipvkikės
nustatyti
pamatus
Lietu-' jie negalj būti demokratais, o
talikų visai negali ar nenori
kai... Gi kunigai, kada kalbą li būti tikrais demokratais.
Katalikų ir laisvamanių
svetimų
minčių,
neinkalbite
vos
gyvenimo.
Ne
savo
Juo- j Rada savę tokiais vadiną, tai
apie demokratiją — tik veid
Bet į tą žmonių autonomi spaudoje nuo senai eina ginčas suprasti, arba gal ir suprantą nekite sveikiems ligos, neme mo reikalų jie tenai žiūrės. Įįk akis kitiem muiliną ir veidmainiaują. Ir čia Amerikoje jos šalį inėjo velnias ir ėmė dėl Lietuvos ateities. Ginči bet tyčia su bloga valia iškrai luokite.
Jie rūpinsis apsaugoti Lietu- mainiaują
Tam kaitinimui
I
kol katalikams vadovavę kun. žmones klaidinti. Jisai ėmė jamasi, kokią rolę turės užim po jų mintis ir norus.
vos luomus nuo socijalių
s
<
<
■
Vienybė
Lietuvninkų
’ ’ ir
Štai ‘ ‘ Lietuvos ’ ’ redakto
Mūsų pažiūra.
Kaupas ir kun. Milukas — a- skleisti mintį, kad tik tie ma ti busimojoje Lietuvoje tikėji
skriaudų,
Lietuvos
žmones
nuo
gi neturi jokių išrodymų. Pik
rius 10-ame savo laikraščio nu
pie jokias demokratijas nebuvę terijališki reikalai ir esą ir kad mas ir Bažnyčia.
Katalikai
ištvirkimo.
Bedieviškoji mo tai prasimano ir šmeižia. Ir
Kada
mes
sakome,
jog
ti

kalbos. Tik dabar nesenai visas žmogaus gyvenimas ir nori, kad Lietuvoje tikyba bū meryje dar sykį ilgame strai kyba yra viešas tautos reikalas kykla lengvai galėtų atvesti čia didelis nesąžiniškumas.
kun. pradėję žmones klaidinti, žmonijos istorija tik iš tų rei tų pripažinta viešu reikalu, psnyje baido lietuvius klerika ir jog Bažnyčia negali būti at tautą į ištvirkimą ir išsigimi- Į
Tokių dalykėlių pilni jų vi
kad sustiprinus savo partiją kalų ir susidedą ir kad todėl kad Lietuvos politikoje ir įs lizmu. Klerikalizmas, arba skirta nuo valstijos, — mes mą.
si
laikraščiai.
Tiek p. R. “Vienybėje Lie visai nereikią paisyti kokio tai tatymų leidime vadovautų žiauri ir neatiaidi kunigijos le anaiptol nereikalaujame pana
Mes atkartotinai esame patuvninkų.”
Dievo, kad Jojo niekas nema Kristaus mokslas, kad Lietu tena ant visų gyvenimo apsi šaus susijungimo, kaip buvo briežę savo reikalavimą kad Dabar mes ir paklaustume, ar
Jisai parašė tą straipsnį po tęs ir t.t. ir t.t. (Pozityvizmas, vos mokyklose būtų vedamas reiškimų, — sukeldavusi žmo Rusijoje. Gali būti įvairūs Lietuvos mokyklose būtų Išgul tų dviejų redaktorių pasielgi
p. Šliupo Brooklyne prakalbos, istoriškas materijalizmas, so tikybinis auklėjimas. Sulais- nėse neapykantą prie dvasiš ryšiai tarp valstijos ir Bažny dinėjama tikyba. Mes laukė muose atsispindi krikščioniška
kur daktaras išreiškė tas pa cijalizmas; nėra Dievo, nėra vamanėjusiems tautiečiams ka kuos, prie tikėjimo, iššauk čios. Gali būti pavergimas me, kada mūsų liberalai savo tikyba ir ar jie įneštų krikščio
dūšios, žmogus paeina iš bež talikai prikiša, kad jie eina davusi ir kruvinas revoliuci vienos pusės naudai kitos. Mes nuomonę šitame klausime ap niškus spindulius į Lietuvos
čias mintis.
Suprantama, kodėl laisva džionės; vis tai šėtono paleis prie Lietuvos atkrikščionijimo. jas, kaip antai Francijoje ir esame šalininkais laisvės vie reikš.
Mes norime žinoti, ar įstatymdavystę, jeigu būtų iš
Meksikoje.
Dabartiniai
lie

maniai suskato iš tos pusės a- ti obalsiai ir jo inkvėptosios
Laisvamaniai gi reikalaują,
nos ir kitos. Abidvi turi sa mums su jais pakeliui, ar čia rinkti į Lietuvos paralmentą
tuvių
katalikų
vadai
sėją
ti

Ne! Pirma juos reikėtų paduo
takas daryti Dar tik pernai doktrinos). Daugeliui galvas kad tikyba būtų palikta tik
vo veikimo sritį ir veikia liuo mūsų keliai skirsis.
kybinį
fanatizmą
norį
nešti
jie rašė į Sandaros programus, su tuo apsukęs velniūkštis bažnyčiose ir namuose, į vie
sai; tik viena ir kita yra nau Bet jie tyli. Jų vadai ne sykį ti į ranka5; jezujitų bent ko
tikybą
į
politiką,
o
tuo
norį
Atlikę dva
kad reikią sudemokratinti pa ėmė ir užsisėdo ant demokra šąjį gi gyvenimą, kad nebū
dinga viena kitos pagelbinin- prie progos yra išreiškę savo kiam mėnesiui.
užtikrinti
viešpatavimą
tokio
siškas
rekolekcijas
jie gal su
rapijų reikalus.
P-nas Rim tizmo vėluko. Inkinkęs į sa tų nešama. Katalikų vadams
kė. Bažnyčia mokina tikin simpatijas Amerikos betikvbipat
baisaus
klerikalizmo,
kurs
ka “Ateityje” stipriai varėsi vo darbą daugelį šviesių pa jie prikaišioja, kad šie vedą
čiuosius gerbti ir klausyti svie nėms mokykloms. 1915 m. prastų, kad padoriam žmo
gal
norėsiąs
pakartoti
inkviziuž demokratinimą So. Bostono klydėli ą nuo francūzų Vol- tautą į žiauriausi klerikalizmą,
tiškos valdžios, pildyti įsta susirinkę Chicagon. jie išnešė gui niekur ir niekuomet ne
cijas,
šv.
Baltramiejaus
nak

lietuvių parapijos.
taire’o pradedant ir mūsų kurs apglėbsiąs ir suveržiąs vi
tymus, būti darbštiems, už rezoliuciją raginančią lietu pritinka meluoti ir šmeižti.
tis
ir
t.t.
ir
t.t.
Katalikai atrėmė šitas ata laisvamaniais baigiant, vel są tautos gyvenimą taip, kad
laikyti tvarką. Aišku, kad vių tėvus leisti vaikus ne į ti Balučių ir Norkų vaikai to ne
Tik duokite Lietu
kas.
nias inkvėpė jiems energijos nei liuosai kvėpuoti nebebūtų
“Vienybė Liet.” gi inkalba čia valstijai Bažnyčios pagel kybines lietuvių mokyklas, bet bedarys.
vai
tikybinę
mokyklą.
Dabar užpuolama iš antros organizuoties, veikti, eiti į galima.
(11-ame N-yje) savo skaityto ba yra naudinga. Taip-pat ir į viešąsias amerikonų mokyk
Uosis.
visuomenės gyvenimą į parla
pusės.
jams, kad, kada mes kalba Bažnyčiai valstija turi padėti las.
Daug
esama
nesusipratimo,
Jei, sako, Bažnyčia nede mentus ir paskui, prisidengus
me apie vienybę ir bendradar jos siekius vykdinti. Bažny
Ar ir dabar mūsų liberalai
bet gal dar daugiau
mokratiškai valdosi, tai ku tais materijaliais žmonių reika
biavimą tarp valstijos ir Baž čiai reikia laisvės mokinti ir tos pačios nuomonės pasilieka ?
piktos valios.
nigai ir negali būti demokra lais — paskelbti atvirą kovą
nyčios būsimoje laisvoje Lietu auklėti žmonės, reikia ištek Ar pagal tos nuomonės jie eis

St

Ar katalikų kunigai gali būti
demokratais.

Mes ir tautininkai-lais
vamaniai

I

tais. Tad lai, sako, jie ir ne
sikišu į svietiškąjį gyvenimą
lai sėdį zokristijoje. Gi demok
ratizmu lai bovijąsis svietiš
kiai, griešninkai, (anot p. R.)
Mat laisvamaniai apskaito,
kad svietiškių tikinčių inteli
gentų ligšiol dar yra nedaugiausiai, kad jeigu kunigus
nuo viešo veikimo prašalinus,
tai jie su tais tikinčiais svietiškiais inteligentais gal šiaip
taip ir apsidirbtų ir tada liau
dį pavestų savotiškai ir, žino
mą pilnai demokratiškai.

Dievui: prispausti Jojo Bažny
Žiūrinčiam šiek tiek iš tolo voje, mes tuo pat apaštalau liaus jos įstaigoms; tą valstija
čią išvyti Dievą iš mokyklų, į tuos ginčus be abejonės turi jame, kad būtų įvesta tikybi Bažnyčiai suteikia,
Valstija
teismų, palikti Jį tik bažny pasirodyti, kad tų ginčų pa nė prievartą kad būtent Lie nors nevers piliečių būtinai
čiose ir namuose, kaip sako p. mate esama daug nesusiprati tuvos įstatymai verstų pilie taip ar kitaip tikėti, bet ji
Balutis. Bet Bažnyčių raktus mo.
labiau rems tikėjimą negu neArba nemokama, arba čius taip ar kitaip tikėti.
velniūkštis liepė pasiimti savo nenorima vieni kitų suprasti.
Sunku mums tikėti, kad tikėjimą
ir tai vien savo
tarnams, kad
Dievas būtų Katalikai būtų, rodos, per- abiejų tų laikraščių redakto reikalų žvilgsniu.
“pod nadzonom policiji” be siauri, jeigu visus inteligen riai elgtųsi šitaip gera valia.
Valstija principe turi pri
dieviškos valdžios.
Juk
aš
pats
dar
pabaigoj
1915
pažinti, kad tikybinis išauk
tus ir pusinteligenčius, nedir
Tuos visus šėtono triksus bančius jų srovėje, apkaltin metų buvau
“Darbininke” lėjimas jaunosioms kartoms vKristaus vietininkas ant žemės tų bedievybėje, — nors tą be rimtai prašęs mūsų tautinin ra būtinai reikalingas. Ir to
Šv. Tėvas Leonas XIII perma dievybę mūsų liberalų srovei, kų-! aisvamanių, kad jie nuro dėl Lietuvos mokyklose tiky
tė ir sraprato.
Pasigirdo jojo rodos, ir galima būtų užmes dytų faktais, kur tie klerika ba bus išguldinėjama.
Žino
komanda katalikų kunigams: ti, atsižvelgus į faktiškus tuos lizmo apsireiškimai mūsų tau mą niekas nedraus bedie
“fnori della Sacrestia” — iš srovės vadovus (Šliupą, Rim toje.
Kurį laiką palaukęs ir, viams steigti savo mokyklų be
eikite iš zakristijų.
Išeikite ką, Račkauską ir kitus) ir faktų nesulaukęs, aš nuro mokslo apie Dievą
Bet val
Ar jie teisybę šneka?
ir apginkite liaudį nuo šėtono taip-pat į tos srovės spaudą džiau, kad tas klerikalizmas stija turės savo nuomonę, ku
Ne! neteisybę!
pinklių. Eikite ir padėkite Todėl ir į “Lietuvos’’ tvirti yra tai tik piktas prasimany rios mokyklos yra remtinos
Kas tai yra demokratija? žmonėms aprūpinti ir materi- nimą, kad “didesnė tautinin mas katalikų priešininkų, kad morališkai ir materijališkai:
Tai žmonių valdžia.
(Grai jalius jų reikalus, padėkite kų dalis” yra žmonės tikintis tai tik gudriai jų pastatyta su tikybos išguldinėjimu, ar
kiški žodžiai demos — liaudis prašalinti sočijaies nelygybes.- ji, mes, katalikai turėtume baidyklė, kad bauginti nesu bejos.
, /
ir kratam — valdyti). Dievas Ęikitę i visuomenės ir politi žiūrėti su nepasitikėjimu, ar- sipratusius katalikus nuo kuniMes visai sutinkame su.
per praimtus, o ypač per Sa kos veikimą
ba bent daryti distinkciją: li-. gų ir bažnyčios. ’ Į visa tai “Lietuvos’ pasakymą kad
vo Sūnų apreiškė žmonėms ti Krikščioniškos demokratijos beralų-tautiečių liaudis .(nprs tautininkai laisvamaniai tuo Bažnyčios pirmoji priedermė
kėjimo 4esas ir ■*'
mafcą turi} yra di- met tylėjo.
Kurį laiką net yra “žmonių sielos lavinirrtas”
i
ir kad valstijos poli *
les.
ųorą^atšą buvo paliovę 1
rt
jimas
“kad
"
mus
klerikalais.,
yra
bos ir tos taisyklės būtų '
vėl savąją giesmi
pc ton sielos

tvarkyti ir Lietuvos gyveni
mą?
Jei taip, tai supraskite gi
broleliai, kodėl mes žiūrime į
jus su nepasitikėjimu ir nebe
norime jūsų daugiau niekur
netik didžiumoj įsileisti, bet
net ir lygiomis.
Auklėjimą jaunųjų kartų
mes skaitome pamatiniu klau
simu.
Tai kertinis akmuo lie
tuvių kultūros rūmo.
Mums
ne vis vieną kas tą akmenį pa
dės: ar tikybos šalininkai, ar
jos neapkentikai.
ėHteV

irom pavyzdžių.

• <■'

“Iaetuvos” ir “Vienybės
Lietuva.” redaktoriai iš ma
žens negavo gero tikybinio iš
auklėjimo; dėlto jų širdyse ir
nėrą tiesos numylėjimo. Štai
prirodymai.,
1) “Lietuvos” redaktorius
ašo:
. :11

DĖL CENTRALIO LIETU
VIŲ DIENOS KOMITE
TO SURINKTŲ PI
NIGŲ.

Daugelis mus klausia, kaip
būsią su Centralio Lietuvių
Dienos Komiteto surinktais pi
nigais.
Jeigu katalikai to
komiteto nebepripažįstą tai ar
būsią užtikrinta, kad visi pi
nigai nueis į gerą vietą.
Čia paaiškiname šį klausimą kiek mes žinome, ir kaip
mums atrodo.

1) Lietuvių katalikų atsto
vai pasilieka komiteto nariais
patol, pakol nebus sudarytos ir
pagarsintos pilnos apyskaitos,
pakol visi surinktieji Lietuvių
Dienoje ir iŠ priežasties jos pi
nigai nebus išsiųsti, ir pakol
nebus gauta tikra žinia, jeg
visi išsiųstieji pinigai yra pri
imti.
r ., j
------

.▼«, kunos yrt viena nuo kitca taip toli, kaip rias komiteto nariai taut.-laiav.
««<

■

’’

DARBININKAS.

Mk—s toliau iš savo sroves žinoKų, arba ir iš amerikonų, jei
gu tos aukos inplauks ne Lie
tuvių Dienos vardu.
3) Užbaigus galutinai visus
komiteto reikalus, surištus su
Lietuvių Diena, gavus pakvi
tavimą išsiųstų pinigų, lietuvių

katalikų atstovai formaliai iš
stoja iš komiteto.
Čia prie progos turime iš
reikšti apgailestavimą, kad
komiteto iždininkas p. Lukoše
vičius jau rezignavo iš komite
to. Mums atrodo, jog tai
buvo peranksti padaryta.

DtSlO. ...

Taip-gi nutarta po Velykų
statyti scenoje veikalą “MirSft.”

Išreikšta protestas prieš
“Naujienas” už apšmeižimą
kun. A. Ežerskio.
P. M. Vytis.

ir kaikurie su
teikė dovanas už užrašymą to
kių laikraščių, kurie tinka doro žmogaus sielai ir gerovei.

šiai sakyti, kad visoje Ame- į Tautos Fondo viet. skyr. me uicure xi mouv, a.au jx» VTft Zyrikoje mažai tėra lietuviškų tinę duoklę $5.00; paaukauti iš das. O jei jis ir nebūtų žy GRAND RAPIDS, MICH.
kolonijų, kur gyvieji tautos kasos šv. Kazimiero dienai das, tai streiko reikalus vedęs
Vietos Lietuvių Dienos ko
“Darbininko” agentas.
klausimai būtų taip judinami $25.00; su visom pajėgom pri advokatas žydas, Bilmonas.
mitetas į Centralinį Komitetą
Amerikonas katalikas advo pasiuntė $199.
ir vykdinami, kaip čia. To
DE KALB, ILL.
ROCHESTER, N. Y.
riams ir visuomenei. Apart liaus Vaukegan tai arena, kur sidėti prie iškilmių laike šven katas Horan buvo perstatytas
M. K. š.
tinimo
kertinio
akmens
vieti

kalbų buvo taip-gi deklemaci- mūsų tautos krikščionybė ir
DeCalbos socijalistai pradėtų pačių darbininkų ir būtų
Tautos šventė.
jos; gražiai pasakė šiam ap- bedievybė veda baisią kovą. nės naujai statomos bažnyčios; daug pigiau apsiėmęs, bet bu
jo “ progresuoti” po p. Račpaaukoti Harrison’o, N. J. lie
ST.
LOUIS,
MO.
vaikščiojimui
pritaikintas
eilu

Man atsiVietos lietuviai kovo 4 d.
kaus prakalbų,
Buvo net laikai, kada mūsų tuvių naujai bažnyčiai $5.00; vo atmestas.
lankius
DeCalbon
teko susi
apvaikščiojo iškilmingai, Ry- tes, p-lės: Mich. Kščanaičiutė tautos išsigimėliai skaitė šį kuoenergingiausiai
13
kp.
L.D.S.
narys.
Ištvirkėlių biaurios pastangos.
rengties
durti
su
jais.
Žinoma
paklau
te,. dalyvaujant visoms dr- ir E. Karaliūtė.
miestą savo tvirtove. Pasku prie L. V. V Kongreso ir pa
“
Laisvės
”
No.
16
š.
m.
“
Mo

SPRING VALLEY, ILL.
siau kas gero girdėti ir kokie
joms, buvo bažnyčioje pamaltiniais metais visuotinas Ame rodos, būsiančios Brooklvn, N.
Aukos.
terų Naujienose ”tilpo kores laikraščiau daugiausia čia išsi
I
dos už brolius žuvusius karėje.
rikos lietuvių katalikų atbudi Y.
Daili pramoga.
pondencija iš mūsų miesto a- platinę. Pradėjo jie man gir
Kun. J. Kasakaitis pasakė pri Kun. J. Kasakaitis 3 dol.
mas nepaliko ir mūsų koloni
Komisija rinkimo paskolų
Kovo 11 d. A. L. R. K. M. pie “Darbininko” agentą. Ko tis, kad čia jie taip progre
taikintą iškilmei pamokslą. Po 2 dol.: Juoz. Novikas, M. jos neįtraukęs į bendrą darbą. savaitiniam ‘ ‘ Vyčiui ’ ’ prane
Vakare-gi pobažnytinėje sve Urmelevičiutė, Vinc. Paluikai- Sujudo ir čia katalikai. At šė, kad jau turinti surinkusi S. III kuopa iš Peru, III. turė kią ten Marytė rašo.
suoja, taip lavinusis, kad tarp
Tiesa, aš to šlamšto ne jų “Kardas,” “Keleivis,”
jo
šv.
Onos
mokyklos
salėj
va

tainėje buvo prakalbos ir aukų tė, Pr. Šūkis.
sikratė visų pirma nuo ištvir arti $2.000 kuriuos tuoj pasiųs
skaitau, bet aš nuo jų negaliu “Laisvė” pirmoje vietoje. Tai
karą.
Po 1 dol.: J. Peleckaitė, P. kėlių vadovavimo, apvalė sa Centr. ižd.
rinkimas. Prakalbas surengė
Vakaro "vedėjas buvo p. L. apsiginti, nes aplinkiniai ci žymus progresas atgal.
P. Pikunas, V. Pi- vo pašalpines dr-jas nuo tvir
T. Fondo skyrius ir S. L. R. K. Širvinskas,
i
Koresp.
Šimutis. Jisai jausmingai nu cilikai neprašytai velka juos į
Vienas vadas pradėjo man
A. 103 kuopa.
etaoinhhthar kunas, J. Gudinavičius, P. Ku kinančio elemento, pritvėrė ipiešė mokslo vertę ir svaigalų mano stubą nors ėmęs ir pikie- aiškinti evoliuciją, apie kurią
I
karą kun Kasakaičiui gražia į- činskas, M. Zdanevičius, P. dėjinių dr-jų, žodžiu — pradė
CLEVELAND, OHIO.
tuok prie durį) su šluota ir tai nei mažiausio supratimo pats
blėdį.
žengine prakalba apie svarbą Praninckas, J. Jokšas, K. An jo darbuoties. Bet tasai ka
Po to sekė lošimas “Sale- jie lįstų kaip kiaulės į žirnius. neturėjo, nes jis nesupranta
šios mūsų tautiškos šventės, driuškevičius, A. Žurauskas, talikų atbudimas, jų darbštu
Lietuvių Dienoje aukos
“Laisvės” korespondentė skirtumo tarp vaisinimosi ir
mono Sapnas.
.s. ”
’' Išpildė mokp-lė L. Jančaičiutė, T. F. skv- P. MileviČius, D. Beganskis, A. mas dar labiau sukėlė prieš sa
Tautos Fondui.
Marytė
mano tikros pavardės evoliucijos, girdi vis tas pats.
sleiviai. Paskui išpildė moTiaus raštininkė perskaitė, ką Kščanaitis, J. Stažaitis, E. ve ištvirkėlių žvėriškumą. Jų
Kovo
4
d.
apvaikščiojome
nologą “Makabilius,” V. Du- nerašo dėlto, kad šmeižia ir
pereitais metais tasai skyrius Bematoniutė, A. Balaišis, J. pašėlimas da labiaus padidėjo.
Kas man buvo juokingiau
šv.
Kazimiero
dieną.
Klebo

mašas.
Tarpais giedojo so- meluoja. O “Darbininko” a- sia, tai kad vienas tų “mok
nuveikė, kiek aukų įplaukė ir Bardzilauskas, M. Kulbis, O. Jie ėmė griebties net labiausiai
tt
Pasirodė, jog tasai sky Zdanevičiutė, A. Opulskis, J. pažeminančių įrankių, kad tik nas kun. J. Halaburda iš sa listės: p-lės A. Rušplauskaitė, gentas St. Louis, Mo. tėra tik slinčių” nesuprato, koks yra
rius surinko arti 17 šimtų dol., Stašaitis, A. Pacevičiutė, P. bent kiek užkenkus katali kyklos paragino aukoti dėl A. Masokaitė, p. A. Mondeiko- vienas, kuris daugiausiai be skirtumas matyti visą šunį ar
nepriskaitant, žinoma, aukų Gribauskas, A. Gribauskas, P. kams. Kaipo vienas iš tokių nukentėjusių nuo karės. Per Toliaus sekė lošimas “Baisus dievių cicilikų apšvarino ir su ba tik uodegą kur iškištą pro
Tai ir ma duris. Sako: “vistas pats
^Lietuvių Dienos, ir visi pinigai Alekas, M. Stukienė, P. Or- — tai pagarsėjęs savo bjau abejas mišias padaryta kolek Sapnas.” Tame lošime atsižy mažino jų biznį.
ta
Aukavo
sekantieji:
Kun.
tyti didžiausia neapykantą tu ar šuva ar uodega.” Mat na
mėjo p-lė A. Masokaitė.
pasiųsti Centran, išskyrus ke lauskiutė, J. Anusevičiutė, O. riais burnojimais Mockus. De
J.
Halaburda
$10.00,
J.
ZeneTarpe deklemavo p-lės Šiš- ri prieš mane. Kaip Marytė bagas pamiršo, kad ir beždžio
lis desėtkus dol., kurie ran Peredninkė, K. Dapšis, K. ja ir tai vien tik jiems užken
nevičius
$2.15.
lauskaitė ir Grigalevičiutė P. sako, kad atėjo pas mane EI. nė gal iškišti uodegą pro du
dasi pas skyriaus iždininką. Stašaičiutė, A. Bematavičiu- kė. Mat mūsų katalikai, pa$2.00:
P.
Šlaminis,
A.
MešL. Šimutis paskambino “Gita Menčinskienė ir atsinešė “Ša- ris.
Už tokį gražų skyriaus pasi tė, N. Juodviršis, M. Baltru mokįti AVaterbury, Conn. ka
kūnas,
K.
Turauskas
ir
V.
Jasrą.” P-lės A. Rušplauskaitė kę-Kardą.” bet nerašo ko ji ydarbavimą publika padėkojo šaitis, K. Degučiukė, S. Da- talikų pasielgimu, ėmė ieškoti
Jeigu ji) vadas toks “mok
gevičia
$1.50.
ir A. Masokaitė dainavo due ra verta ta išgverusio liežuvio slinčius” ir tiek temokytas,
r
rankų plojimu. Paskui kal vidonis, M. Ventis, J. Voke Suvienyti) Valstijų įstatuose
Po $1.00: P Janulionis, P. tą. P-nas L. Šimutis išpildė boba. Aš jai, ir kitiems daug
bėjo p. A. Staknevičius iš lis, A. Širvinskas, A. Stakne pagelbos. Ir reikia pažymėti,
Selickas.
O. Botyrienė, P. monologą Redaktorius.
karti; sakiau, kad nevilktų Į tai ką-gi kalbėti apie jų pase
Bloomfield, N. J. Pirmoj sa vičius, M. Kščanaičiutė, L. jog geresnio vaisto Mockaus
kėjus. Gaila vargšų. Kanki
Vakaras labai gerai, nusise mano stubą jokių cicilikiškų nasi nabagai bestudijuodami
vo kalbos dalyj gana ilgokai Jančaičiutė, K. Dubickiutė, M. burnojimams turbūt ir nėra. Stepulionis, M. Misius. S.
kalbėjo apie Lietuvos reikalus. Mikalauskiutė, N. Bružiutė, Pavartoti gi jį labai lengva. Vaišvilas, M. Šimonis, A. Jo- kė. Ypač ačiū Springvalie- šląmštų, bet ji kaip kiaulė vis “kardalogijos” mokslą.
Jisai skaitlinėmis priparodė P. Cemiusą V. Danilevičius, Užtenka tik pranešti vietinei nyla, J. Vaičius, M. Paliulio- čiams, kad jie prijautė šv. lindo į mano šeimyną. Aš,
Po p. Al. Račkaus prakalbų,
koaiškiausiai, jog nelabai dar S. Klimaitis, M. Stučka, B. valdžiai, kad atsibaladoja vi nis, A. Liutkus, D. Karazv, Bedo Kolegijos moksleiviams. pamačiau, kad socijalistai no visi socijalistai apsirgo pilvų
mums rūpi badaujantieji mū Danilevičius, K. Aleksandra- soje Amerikoje žinomas burno- P. Garmus, J. Pavilonis, A. Gu Pelną — $10 paaukavo Kolegi ri suardyti mano šeimynišką jligomis, negalėjo eiti darban
gyvenimą ir pareikalavau kad
sų broliai ir sesers, jei bėgy vičius, K. Kairis, J. Norke- tojas Mockus, pasakyti, kur delis, O. Bartulienė, O. Mont jos Fondui.
' visą savaitę, o tik vis bėgo
vila,
J.
Vaičiūnaitė,
O.
PauTai geras payvzdis kitiems E. Menčinskienė išsineštų su j pas gydytojus. O kiti tai bė
je trijų meti} į visus fondus, vičius, I. Kairis, V. Norke- jis nori savo brudus paleisti,
■drauge paėmus, taip maža su vičius, K. V enclauskas, P. tuojaus atvažiuos didelis veži liukaitė, O. Belevičienė, A. Sa moksleiviams, kad mokykloj savo šlamštais iš mano namų.! giojo gatvėmis lyg į uodegas
Ji neklausė. Tai paėmęs
kukavome, kuomet nepalygi Kepalas, .T. Aleliūnas, A. A- mas (kuriame visi piktadariai muolis, J. Vaivodienė, M. nereikia miegoti.
Matukaitienė,
A.
Viščiunaitė,
šlamštus, įmečiau į pečių, bet įkirpti.
A. Vigilė.
namai daug daugiau pralei- leliūnas, D. Senkevičienė, S. važinėjasi) ir Mockus su visa
ji nesiskubino namo, bet tęsė
Vieną cicilikų galiūną sutip
-džiame ant svaigalų. Toliaus Levickas, M. Bartusevičius, J. savo smarve važiuoja į belan K. Gintvainiutė. S. Bulota, P.
Mrtišauskas,
M.
Miliauskas,
J.
savo
blevyzgas.
Matydamas,
|
kau
vienoj vietoj taip užsilinkNEW HAVEN. tJONN.
kalbėtojas aiškino apie sroves, Levickas, B. Vėželiš, J. Sau- gę. Taip bent buvo WaukeJuknevičia,
J.
Kavarskas,
J.
kad ta boba nori šeimininkauti sminusį, kad ištolo dvokė
priežastį nesuėjimo į vienybę norą, J. Malcevičius, P. Sa- gan’e. Kiek kartų jis čia
Kovo
11
d.
Tautos
Fondo
58
Zabela,
K.
Amsiejus,
V.
Ma

mano stuboje, tai pavartojau kaip bravoras. Tai jis priki«u tautininkais; priparodė aiš kalauskas, P. Pabijanskas, K. bandė blevyzgot, tiek kartų tu
skyr. parengė prakalbas, ku fiziškos spėkos, bet nema bo prie manęs ir užklausė:
linauskas,
V.
Amsigus,
M.
Bekiai, koks yra skirtumas tarp Glušokas, A. Stukas. J. Brok- rėjo važiuoti į “steišeną.” Iš
rios buvo labai indomios ir
tautininkų-katalikų ir tauti- nis, V. Uzdila, P. Kraieris. A. sigauti gi iš ten ne taip leng raika, A. Montvila, J. Zala- naudingos. Vakarą atidarė niau mušti tik pabauginti, “Pasakyk man, kur yra pekla,
duonis.
J.
Verseckas.
nors EI. Menčinskienė yra dau velnias, dangus ir žemės aninkų-laisvamanių, bedievių, Buitvida, J. Gailius, J. Sa- vas dalykas. Reikia paleisti
gerb. kleb. kun. V. P. Karkaus- žoma savo laisvamanio vyro, šis ” Žinoma jis nelaukė,
Kiti
aukojo
po
mažiau.
Vi

kurie būdami neskaitlingi, ku verinas, J. Rasimas, J. Bart- daug dolerukų, dolerukas gi
kas ir perstatė kalbėtoją gerb.
riems daugiau rūpi išvyti iš monas, P. Kaieckis, J. Bara juk tai mūsų ištvirkėlių die so labo $108.00. Pinigai bus kun. J. Ambotą, Hartfordo kle kuris jau ne vieną krėslą yra kad aš jam paaiškinčiau, bet
sumušęs į jos išdžiūvusią nu ėmė keikti p. Račkų, kad iš
Lietuvos Dievas, negu tautos nauskas, J. Dauda, T. Bomb- vaitis ir gal nieko nėra jiems tuojaus pasiusti i centrą.
boną.
Kalbėtojas
pirmiausia
M.
J.
š.
garą
už bereikalingą eikvoji vadino kokiais tai juodais va
reikalai ir, kurie, nežiūrint lauskas, J. Rickis, S. Bagdo skaudesnio, kaip su juo persis
aiškino Lietuvos reikalus. To mą pinigų. Mat, ji į Dievą balais ir tam panašiais sutvė
j katalikų-tautininkų nuveiktą nas, J. Keliauskas, J. Čer kirti. Negana to. Norint iš
liau kalbėjo apie organizacijas netiki, tai į bobos burtus tiki rimais.
BRIDGEPORT, CONN.
ir veikiamą išganingą mūsų nius, A. Pumeris, A. Gudi- sigelbėt reikia ir pačiam Moc
ir jų naudingumą. Antras o dėl padarymo burtų rėkia už
De Calbos rimtieji žmonės
tautos labui darbą, norėtų vie- kas, A. Novikas, J. Sanvaitis, kui išpažinti Dievą, užsiginti
Tautišką šventę gražiai
kalbėtojas buvo vietinis, uni mokėti net po $25, kaip jos man pasakojo ir juokėsi saky
nok vadovauti lietuvių visuo- A. Mašauskas.
praleidome.
visų savo burnojimų, juk tai
versiteto studentas p. K. Čes draugė sako. Tiesa, man dami, kad jei da p. Račkus sy
Smulkesnių aukų $20.06. Vi lyginasi prisipažinimui prieš
Į.
menei, kurią sudaro žmonės
nulevičius.
Jisai kalbėjo a- nėra reikalo išrodinėti jos dar
Šv.
Kazimiero
dieną
pralei

tikintieji, ir per tai, kaipo so surinkta $123.06.
visus, kad jo burnojimai dėl dome iškilmingai. Per abejas pie Tautos Fondą. Labai ra bų, bet kad Marytė rašydama kį atvažiuos De Calban tai
neliks nei vieno socijalisto.
Garbė Rochesteriečiams už savo biaurumo labai pavojin
su tokiais, vienybė yra nega
gino
jį remti. Aiškiai išrodė apie “Darb.” agentą nepatėmišias
buvo
kolekta.
Vakare
Didžiuma De Calbiečių labai
lima. Šioji p. Staknevičiaus gausią auką savo nuvargintai gi, bet juos galima paskleisti
kodėl katalikai turi aukauti į mija, kas ta jos draugė E. M. džiaugėsi p. Račkaus prakalba
buvo
prakalbos
kurias
paren

■ kalba patiko visiems, kuriems tėvynei!
tik tarp tamsuolių ir dar su di gė šv. Kazimiero dr-ją. Vaka savo fondą, o ne į kitų sro ir kad per jos biaurų liežuvį
ir laukia, kad vėl atvažiuotų.
rūpi išgirsti teisybės žodis adeliu atsargumu, kad kas kar ro. vedėjas p. J. L. Dulbis pa vių.
Trečias kalbėtojas bu šitoje šeimynoje įvyksta sui
Tautos
Fondo
skyriaus
Garšva.
pie mūsų dabartinius srovinius
tais jų neiškeltų į šviesą, o aiškino trumpai vakaro tiks vo p. J.B. Šaliūnas iš Waterbu- rutės, tai dabar dalykai tei
SUSlri nlrim as.
santikius.
tuomet ir bumotojui ir tiems, lą ir pakvietė pasakyti keletą ry, Conn.
singiau bus nušviesti. Todėl SO BOSTONO LIETUVIŲ
Po tam kalbėjo kun. Kasa
Kovo 8 d. T. F. skyrius lai kurie jį remia netik gėda, bet
Aukavo šios ypatos: Iz. jei “Laisvės” korespondentė
žodžių
vietos
kleboną
kun.
M.
DOMAI.
kaitis, priminė apie Lietuvos kė metinį susirinkimą, kur bu dar ir parodymas svetimtau
Dambrauskas $5.00, J. Vaitke Marytė piktinasi suirutėmis
Pankauską.
Šis
kalbėjo
trum

“Darbininko” Redakcijoje
■dabartinį sunkų padėjimą, jo vo svarstyta, kaip pasekmin- čiams savo tikro veido. Iš
vičius ir J. Miliutė po $2.00.
pai,
bet
prakalba
ouvo
jautkatalikiškose
šeimynose
tai
lai
galima gauti “Išeivių Drau
sios vargus ir karštai žadino giau darbuoties aukų rinkime tiesų ateis greit laikas kada
Po $1.00: J. Mačiulaitis, V. ji pareikalauja per savo “Lai go” nusipirkti atskirais nume
visus prie duosnumo; tuojaus, mūsų nuvargintai tėvynei; tamsumas ir ištvirkimas mūsų n
Antras kalbėjo net per du Lurma, M. Gudas, V. Dabra- svę,” kad visokie cicilikai ir riais. Laikraštis labai gyvas
patsai ir V. Danilevičius, T. F. nutarta leisti išlaimėjimui auk bedivių visam pasauliui bus ži
sykiu
p. A. Kneižis, “Darbi volskis, B. Paliulaitė, Ig. E. M. daugiau nelystų į doras ir indomus ir plačiai nušvie
skyriaus pirmininkas, išėjo sinis laikrodėlis, pardavinėti nomas ir burnotojui ir tiems,
ninko” adm. iš So. Bostono, Navickas. P. Matuškytė, J. šeimynas su savo purvinais čia Anglijos lietuvių reikalus,
rinkti aukų. Laike rinkliavos knygutes: Delegatų Kelione nomas.
Mileriutė, L. Kelneriutė, P. šlamštais. Tada bus meilė ir šiomis dienomis gavome “Iš
Mass.
• kalbėjo p. S. Klimaitis, kuris Lietuvon didžiosios karės me Bet tiek apie juos.
Povilaičiutė, K. Brazauskiu- sutikimas kiekvienoje šeimy eivių Draugo” naujų numerių
Aukos.
yra gerai žinomas Rochester’- tu,” kūrių partraukė 100 ir jas Ačiū Dievui yra daug ir ge
$2.00 aukojo J. Lazdauskas. tė, K. Beržinskas, J. T. Kaz- noje o ypatingai “Darb.” a- net kelis pundelius. Ateikite
io lietuviams kaipo gabus hu galima gauti pas skyriaus raš ro mūsų mieste. Visupirma
lauckas, J. Miknis, A. Laurau- gento. kuris stengiasi iš visų ▼iri mtfipirkti. Atskiro
moristas; gana tik paminėti jo tininką. Nariams, kurie mo snsipratimas ir vienybė tarp Po $1.00: K. Sabanavičius, V.
čius, M. Medelis, F. Litukas, pajėgų ištraukti žmones iš rio kaina 4c.
K.
Mikionis,
J.
Gerulaitis,
jo vardą, publika nesusilaiko ka mėnesinę duoklę Lietuvos lietuvių katalikų matoma ant
J. Baranauskas, F. Zaica, D.
-iš juoko. Bet tas juokas yra atgaivinimui, tapo išrašytos kiekvieno žingsnio. Katali Daugėla, M. Vasiliauskas, J.
Janušaitis, J. Šelinskas, J.
didžiai skaudus, ypač mūsų tam dalykui Centro pagamin kiškoji spauda lhbai čia prasi Petkevičius, A. Veleckas, J.
Sauris, J. Mickevičius, M. DziŠaučiūnas,
J:
Bukauskas,
J.
‘ draugučiams ’ ’- cicilikučiams, tos blankos; pasirodo, jog to platinusi. Nėra čia nei vieno
kas,
O. Rapolaitė, J. Kumiš kurių gyvenimo tasai kalbė kių narių mokančių mėnesinę lietuviško katalikiško namo, Dulbis, Jakštienė, U. Matužaitė, A. Abojus, A.
tojas myli šį-tą papasakoti, ir mokestį yra į 50; geistina, kur nebūtų “Draugo,” “Dar zaitė, ĮC Gaidimauskas.
A. Šimoliūnas, S. Valičkas, B.
Viso
suriiikta
$37.00
ir
ke

- tai tikrus atsitikimus, bet juo- kad jie visi atsiimtų nuo sky bininko” arba kito kokio kata
~kingoj formoj nupieštus. Taip riaus raštininkės savo blankais. likiško laikraščio. Auga ir letą centų. $8.40 paimta iš Stanevičius, Iz. Navickas, J.
“ir šį kartą. Jo kalbos tema Galutinai, išrinkta vieniems stiprėja mūsų didžiulių orga laidų pusei, nes antrą pusę Barasas, A. Dabravalskiutė,
' buvo: “Bulota — socijalistų metams valdyba, kuri, nariams nizacijų kuopos; kaip tai: Mo dr-ja iš savo iždo mokėjo. Tad U. Dzikienė, A. Zimkos,
: agentas;” daug gražių ir juo- reikalaujant, pasiliko_ta pati, terų Sąjunga, Vyčiai, R K. liko pinigų dėl karės nuken Bakšys,M. Griškienė, A. Dauk
“kingų atsitikimų pripasakojo; t. y. pirm. — Vyt. Danilevi Susivienijimas — žodžiu žiū tėjusių $28.00 ir keletas centų. šienė, V. Butkevičius, F. Ši
Jonas. laitis.
publiką prijuokino iki sočiai. čius; raštin. — p-lė L. Jančai rint į mūsų miesto lietuvius
Viso su i
Po jam antru kartu kalbėjo čiutė, rašt pagelbininkė — p- katalikus galima daug kuo pa
p. Staknevičius. Plačiai aiš lė K Degučiukė; iždin. —- Kaz. sidžiaugti.
kino apie S. L. R. K. A. vei- Andriuškevičius; iždo globė
Waukeganietis.
"kimą; nurodinėjo, kaip nau jai: Mat.‘Zdanevičius ir Ant
dinga yra kiekvienam lietuviui Širvinskas.
WATERBURY, CONN.
• glausties
prie
savos
organizaSusirinkusieji
rankų
plojiSv. Kazimiero dienoje per
_• •
• __
• f

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

v•

eijoa, nes daug pigiau ir sau- mu padėkojo valdybai už grajpau yra priklausyti prie jo- žų darbavimąsi praėjusiais me« aioa,
negu prie kokios ten tve- tais, pasitikėdami, jog ir šiais
’ timtaučių organizacijos;- už- metais nesumažės tasai naudin
’'baigdamas, ragino visus, k*
gas ir
cilnus darabs mūsų
_ *
9 -Ofi I *1T z: .ii• . T J 'į
J ■
pavienius, . taip n* dr-jas
-įrašyti pne šios organizats r jftflŲaT I
" kuri didelę naudą neša na
Ltetavoa Statu.
mi

mišparus surinkta aukų $20.15
Po $1.00 aukojo: K. Rama
nauskas, M. Slevas, A. Sake
Įaustas, O. Skamaraitė, F
K. Auksinintė. K*
ti auko.id jbd^mai^ūL. Pin
lųstf į
Ftaidą.

8. M. Daiftli

■ - ■

PRAKALBOS.

Kovo 18 d. Bostono lietuvių
DLK. Keistučio dr-ja buvo su
rengus prakalbas. Jos atsi
buvo salėj po No. 730 Washington gt Prasidėjo apie 2:30
vai. po pietų. Didoka salė
buvo pilna žmonių, tarp kurių
buvo nemažai iš So. Bostono ir
Cambridge’io. Kalbėjo p. Vitaitis ir p. P. Gudas. Tarpe
prakalbų jauna mergelė Vyšniauskytė ir mažiukas Vyšniauskutis deklemavo.
Narių dr-ja tiek laimėjo,
kiek vargu tikėjosi. Prisirašė
22. Visas programas užsitę
sė apie pustrečios valandos.
Mirė narys.

Minėtos dr-jos narys And
rius Balakonis kovo 20 d. iš ry
to persiskyrė su šiuo pasauliu.
Laidotuvės būsią ketverge. Ve
lionis buvo kilęs iš Vilniaus
gub., turėjo vos 39 m. amžiaus.
Paliko pačių šu viena dukte
rim ir dviem sūnais. Be D. L.
K. Keistučio dr-jos dar prigu
lėjo prie šv. Petro ir Povilo
dr-jos ir SLRKA. Regis pri
gulėjo ir prie unijos.
Velionis buvo su visais man
dagus ir meilus. Sirgo apie
pusantro mėnesio.
Rep.

BRIGHTON, MASS.

1505 Carson St,
M. Bražinskas,
riai. Pirmu jos dalyku buvo
1110 Freyburg St.,
S.
S.
Pittsburgh,
Pa.
surengti dabar gavėnios laiku
Šokius. Ir surengė kovo 10 d.
ce-prez.: — K. Smigelskis,
J. Kybartas, „
salėj po No. 26 Lineoin St Ir
1 Eilėn St.,
-•
2115 Wrigįhts St,
atėjo į tų balių pusantro tuzi
«.»•<’ . i..
t > ■ • ‘ C-r
Carrick
Pa.,
no socijalistėlių.
Už salę tai
P. Kildušis,
Mt Oliver St,
sako, užsimokėję, bet muzi
1811 Wharton St,
kantams, policmonui ir kitiems Prot. Sekr. : — J. Packevich,
Pittsburgh, Pa.
iškaščiams neužtekę ir įplaukų.
2107 Wharton St,T
K. Vięraitis,
Ir įlindo į skylę. Tikėjos, ži
S. S. Pittsburgh, Pa.
1717 Arcena St,
noma, kad katalikų ateis. Bet
N. S. Pittsburgh, Pa.
katalikai pasirodė susipratu Fin. Sekr. — Jos. Danksys,
*
' .
siais ir nėjo.
138 So. 20 St.
Janitor: .— J. Tamkevičia,
Žvirblio pusbrolis. Iždininkas: — B. W. Woshner,
2025 Jane St,
1514 Carson St.
Marshal: —
ŠIOMIS DIENOMIS GAVO
Direktoriai:
C. Patckevich,
ME MALDAKNYGIŲ
J. Marcinkevicz,
1908 Merriman St.,
“PAMALDŲ
2106 Carson St.
M. Bražinskas,
VADOVĖ LIS.”
1110 Freyburg St,
J. Janauskas,
Sutaisė ir išleido Ą. L R. K.
75 So. 19-th St,
Pittsburgh, Pa.
Kunigų Sąjunga.
“PAMALDŲ VADOVĖLY
JE” rasi Maldas, Giesmes,
Stacijas, Graudus Verksmus,
Apaštalystės Pamaldas, Rą
žančių, Tretininkų Įstatai ir
tt., viską, kas mūsų Bažnyčio
se, viešose pamaldose, yra
vartojama. Prie to visko kny
gutė labai paranki, nors turi
207 pusL, ir labai pigi, nes

@5=

z ' •'

f

VARGOM in iri&AS ieško vie
tos. Gerai išsilavinęs bažnytinė

s

•

je muzikoje ir atsakančiai mokąs
vesti chorą turįs gerą balsą ieš
ko tuojaus vietos. Antrašas “Dar
bininko” Redakcijoje.

I

s

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
(210-217)

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai • Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi

“Pamaldų Vadovėlis” kainuo

ja: —
Skūros apdarais, auksi
niais kraštais,.................. 60c.
Audeklo apdarais, auk
siniais kraštais,................ 40c.
Visi kurie pirmiaus klausė
te, malonėkite ateiti ir pasi
pirkti.

z

Paieškau pažįstamų parapijonų. Aš esu Kauno gub., Telšių
pav., Židikų par., Augzilių so
džiaus. Atsišaukit šiuo antrašu:

Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00

Ignacas Kasparavičia,

Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS”,
Worcester, Mass.

15 Millbnry Street,

Šiomis dienomis išėjo iš
Vienybės dr-ja buvo suren spaudos nauja knyga 216 pusi.

Atsiminus praeities nuotikį.

-

So. Boston, Mass.

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

šmeižtoriaus spyčius.

4

Pirk farmą didžiausioje Ame
Jeigu nori surasti -savo gi rikos lietuvių farmerių kolonijo
je, kurioje apsigyveno jau 380
mines ar pažįstamus prisiųsk
paieškojimų į “Darbininkų.” lietuvių farmerių. Turi fi kiškas
draugijas, parapijas ir lietuvį
i
Už vienų sykį 50c.
kunigą.
'
»
du
” 75c.
Kolonija randasi gražiausioje
>>
vietoje,
dėl lietuvių apsigyveni
tris
” $1.00
mo ant farmų. Aplinkui turga
Už paieškojimus pinigus vietės miesto Scottville, Michigan.
siųskite iš kalno.
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams
“DARBININKAS,”
mokyklų.
242 W. Broadway,
Keliai žviriavoti, švarus van

v

“Darb.’ 'Administracija.

gus prakalbas kovo 4 d. Kal
bėjo Smelstorius, Michelsono
pagelbininkas iš So. Bostono.
Kadangi jo ponas Lowellyje
buvo jauni] studentų sukirstas,
tai suprantama, kad pagelbi
ninkas dar mažiau turi galvoje
košės ir dar niekingiau kalba.
Jo spyčius buvo tai plūdimas
katalikų. O toj dr-joj yra ka
talikų. Kodėl jie vis dar snau
džia ir leidžia cicihkams pil
nai šeimininkauti, vienybę ar
dyti. O antra ar verta mums
katalikams dėtis į tokias drjas, kur mūsų tikyba ne tik
nepagodojama, o dar cicilikiškai niekinama.

Faunos! FarmosĮ i

jjJezus Kristus.

ANTANAS ČEREŠKA

Vienatinis lietuvis išdirbėjas akmeninių
paminklų dėl visų kapinių.

Švenčiausiame Sakramente yra tikinčiųjų pavyzdžiu ir Mo
kytoju.
Apmąstymai tikin
tiems parašyti pagal Jo Malo
nybės vyskupo Dr. J. Pelčaro.
Vertė kun. P. Meškauskas.
Kiekvienas lietuvis katalikas
turėtų ją perskaityti, nes joje at
ras sau nemažai dvasiško maisto.
Kaina knygos 60c.

Šiuomi turiu už garbę pranešti ger
biamiems “Darbininko” skaitytojams, kad aš
padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv.
Valstijose be jokių extra primokėjimų. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
sakymą.
A. ČEREŠKA,

75 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Galima gauti ‘ * Darbininko ’ ’
knygyne.
■gorį

Čia prie progos priminsiu
atsitikimų nuo jubiliejinio apvaikščiojimo šv. Jurgio dr-jos
Washingtono gimimo dienoje,
kur vietinis gyventojas Asaus
kas buvo užsipuolęs ant p. A.
Kneižio už priminimų laikytis
tikėjimo ir nurodymų, jog be
dievybė ir socijalizmas ištvir
kina žmogų. Pavyzdi prive
dė, jog.kun. Žebrio užmušėjai DR-JOS KURIOS “DARBI
NINKĄ” TURI PAĖMĘ
prisipažino, jog bedievybė juos
UŽ ORGANĄ.
privedė prie žmogžudysčių.
Tai buvo pasakyta grynas LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRfaktas, o Ajauskas šoko užJA VAKAR. PENNSYLtaravoti socijalistus ir šaukti,
VANIJOJ.
kad tokius dalykus minint vie
nybė' krikdoma. Na, o kur Prez. — J. Petraitis,
buvo Ajauskas, tas vienybės
apaštalas, kovo 4 d. kuomet ci
cilikas šmeižė ir niekino kata
likus, dvasiškijų, tikėjimą.
Kode! jis nešoko prieš tų žiop
lų spykierių. Tai mat jei ka
talikų veikėjas kąlba už tiky
.»
\*
bų, nurodo bedievybės, ir so
cijalizmo pragaištis, tai nege
rai, tai vienybės ardymas. .0
•; ■
-• c '3
....
jei socijalistai mus ir mūsų te
kėjimų niekina, šmeižia, <me
luoja, tai reikia tylėti. Kaip
_ Pranešu visiems, jog aš užlai
Ajauskas daro, tai taip daro ,kau
lietuvišką krautuvę, kurioj
tik cicilikberniai. / .
galite gauti Laikrodžių, laikro
Dar tų priminsiu, jog Ajau-, ,dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų,
skas man atsakydamas “Dar Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
bininko” No. 2 7primeta, būk tokių daiktų. Taipgi rekordų Vi
kalbose' su puikiausiomis
aš jį pavadinęs, žydberųiu. Ne, sokiose
dainomis ir šokiais.
Įvairiausio
aš jo savo korespondencijoj išdarbio^ Armonikų,
Smuikų,
taip ‘nevadinau, o jis pate sa (akripkų), Klarnetų, Triubų Jr
kė, kad kiti jį taip vųdinų ir daugybę visokių muzikališku insvisi šlamštai jį niekinu, bet jis trūmentų.*'
Taipgi taisome visokius auksi
“nekėrinųs? ’
- ■- Cy . .

Naujai susiorganizavusi lietuvių ūkės korporacija už
pirko didelius žemės plotus Louisianos valstijoje ir nori
tąją korporaciją užvardinti gražiu ir tam tinkamu vardu.
Kas patars gerą tinkamą vardą, tam bus išmokėta $10.00
auksu. Galima patarti bent po kelius vardus, rasi vie
nas iš jų bus priimtas ir gausi dovaną. Atsitikime, jei
keliatas asmenų patars tą patį gerą vardą, pirmutinis
gaus $10.00 auksu, kiti tą patį patarusieji gaus po 10 Še
rų tos naujos korporacijos. Laiškai ar telegramai su
patarimais to naujo vardo turi pasiekti mus nevėliaus ko
vo 26 dieną, 6 vai. vakaro.

.jBgssBaanBBaMaaBHaMB

Nusipirk mosties

Adresuokite:
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
plėmus raudonus,
juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės
56c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampoms.

New Era Advertising Agency,
6329 SO. FAIRFIELD AVĖ..

ntus daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir musįkališkųs
instrumentus; armonikus, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus,
vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai.

gavėnioj nenn®^.

me agentams

Čia nusitvėrė jaunimo drzįtų.
kurion jau prisirašė* net 3
3 na- visokius

iu.

CHICAGO, ILL.

J. RIMKUS
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass

f

KAM

LIETUVIŠKI REKORDAI.
E. 2356. Lietuva Tėvynė mūsų,
LEIDI SLINKT!
1 Tykiai Nemunėlis teka.
SAVO PLAUKAMS?!
E. 2357. Birutė, f.
Neturėsi daugiau kalKur banguoja Nemunėlis
tunuotų, ržsvu, krintan
čią, pleiskanuotu, ap
E. 2392. Sveiki broliai dainininkai
mirusių,
žodžiu—ligui
Ko liūdit sveteliai.
stą plauki]—ko turėtu
E. 2581. Gražioji Polka,
mei visuomet gėdinties,
Pavasario rytas, Polka.
nes tas daro Tan- ne
apsakomą nemalonumą
E. 2582. Kalnų Augštumose,
—jeigu tik urnai pra(Valcas)
vartot musą su
Kariškas, maršas.
taisytus plaukams vais
E. 2706. Žemaičių Polka.
tus "Uermafugai . Geresniu plaukams
už “Dermafugą” nėra!
------------------ -H------------------------ , vaistą
"Dermafuga”' padarys tą, kad Ta

Reikalaudami katalogo indOrit 5c.
...
Užsakymui Siunčiam

Taipgi pirkdami daug tavo-

*ot 1 pigiau.
■ ”J r
Užlaikome įvairus tavOro “in stock.”

UP.M.MP.M.

J do vlaoktai Bąaa

Prieina Akinius ■

419 B»ylstoB St Bertai, Mm.

TtLtPKONt So. Boovom 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
William F. J. Houuard
Lietuviik& pavarde buvo
Vincas F. J. KavaUatuias

315 Broadway, So. Boston.

Specijališkas
pranešimas

STEVEN RAINARD SU
JAMES ELLIS CO.

James EIlis Co
Kampas B ir B’way„

PIRMOC KLESOS

South Boston, Mass.

DANTISTAS

Pinigais arba ant išmokėjimo.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi
nigus.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra iirų.
Visą darbą gvarantuojame.

Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

GERA PROGA!
Gramatika aagUkoa
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ....ALOO
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo._ ....15a
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo..——J0e
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su pave k*
alau (apdaryta) —
35e
Vi o $180
Kas atsiųs iškirpę* totą ap
garsinimą iš “IMri minko”
ir $L00 per mone* orderį,
tai gaus visas 4
60e.
pigiau.
P. MH0LAINI8,
R. F. D. — Route 2,
Hndson, N. Y.

PRIE DORCHESTER ST.

greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados.. Visi daiktai pirkti ma»
no krautuvėj yra gvarantuoti; Vieną kartą pirkęs pas mus, pa-

v bliksi ant visados mūsų k
ro ant*syk gauname pigiau ir

Ofiaoudyno.

I
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Mes užlaikome tris dideles
krautuves-namus, užpildytus
geriausiais rakandais naujau
sios mados. Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimų kai
Lietuviška-Polska
noje — tas išmintingai daro ir
LIGONINĖ.
pinigų daug sučėdina.
Apsidairykit aplink ir pa
197 Broadway, S. Boston, Mass. matysit, kad mes geriausia ir
Telefonas‘S. Boston 1194-w
pigiausia galime jums rakanDaktarai dieną ir naktį.
dus parduoti ir jūsų stabas
gražiausia jais apstatyti. MeS
tų galime todėl padaryti, kad
mūsų rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.
Akių Specijalistas.
Vesk reikalus su mumis ir
Prirenka akinius
susiartink su mūsų biznio vedi
mo būdais, o tikrai būsi pa
H. S. Stone, Oph. D.
tenkintas.
399 Broadway, So. Boston.

469 Broadway,So. Boston,Mass.

.■

BRIGHTON, MASS.

Peoples Statė Bank Building,
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

DR. W. T. REILLY

Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus

DR. F. MATULAITIS

a

KRAUTUVE

Taip tai Ajauskas jau maino kailį
buvo katalikas ir
geras žmogus; 1bet “sūsifrentavęs” su socijalistais negalė
jo tokiuo pasilikti.
Vietinis.

V. P. GINKUS & CO.
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.

52 MILLBURY STR.,
WORCESTER, MASS.

Vietine Didžiausia|Lietuviška

W

Anton Kiedis & Co.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrų,
moterų ir vaikų drabužių,
čeyerykų, robų, aukso ir
deimanto.

Už vardą $10.00 auksu!

i
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TEL. BACK BAY 4200

Miestuose bankos subankrutija,
47 Renwich St., . New-York, N. Y
namai
lieka be vertės; milijonai
'(214-216)
žmonių iš miestų bėgs farmų
pirkti, bet jos tuomet bus šimtą
Paieškau brolio Kazio Talacz- kartų brangesnės. Šį pavasarį
kos. Tris metai atgal buvo Ca- nusipirk farmą mūsų kolonijoj,
lifornijoj ir pusbrolio Juozo Ta- kol dar darbai eina ir farmos pi
laezkos, trys metai atgal buvo gios.
East Cambridge, Mass. Jie yra iš
Turėti farmą, yra geidaus ne
Vilniaus gub., Trakų pavieti, Aug- gu biznį; juo pragyvenimas bran
šdvario valsčiaus. Jie patys ar gesnis, tuo farmeris turtingesnis.
ba kas apie juos žino teiksis duo
Mesk miesto gyvenimą ir eik
ti žinią šiuo antrašu:
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
Adam Tolaczko,
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos
P. A. H. S. Berker Co.
ženklelių (stamps) gausi farmų
Hamburg, Pa.
kataliogą ir kolonijos mapą.
, (217)
Adresuok:

2n]

SKAITYK, SUSTOK, GALVOK!
Žėdnas žinot, jog “Draugo”
prekė pakilo iki $4.50. Kurie
prisiųsit man $4.50 gausit me
tams du laikraščiu: “Draugą” ir
savaitraštį “Darbininkų.”
Siųsdami pinigus užadresuokite šitaip:
R. M. KALINAUSKAS,
agentas,
20 Stiles Hali,
Valparaiso, lnd.

duo; oras sveikas. Žemė: mo
lis su juodžemiu ir molis su smil
timi. Tinką visokiems javams,
daržovėms, pievoms ir ganykloms.
Anglai matydami, kad lietuviai
vis skaitlingiaus pradeda apsi
gyventi ėmė kraustyties iš mūsų
kolonijos, o mes tik ir laukiame,
nes iš jų paėmėme kelius šimtus
geri] farnri: 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.

Į

Parduodav
Padarėme

Adresuokite:

j. Girdės 170 Graiid Street,
Kampas Bedford Avė.,

.

vo plaukai bus tankus, švfelnųs ir
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks .ąnt visados,
o plaiikai niekad daugiau neslinka.
Busi patenkintas, savo plaukais t Ne
pavydėk kitų puikiems plaukams,
nes pats gali turėti dar dailesnius f
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
suvis dykai išbandymui "sampilą”.
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der’ mafugos” veltui, sykiu < ir brošiūrą,
užvaraytą: "Puikus • Plaukai".

ARGIL
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specialties

V.lando.
nuo S vai. ryta
iki 8 ral. rakare.

N«d«Hofnie
noo 10 vai. ryta
iki 4vaL vakare.

THE MAGIC SHOP.
Pinnna Amrnkoj lietuvy! uždėjo magijos
dirbtaTį. Dirba T:sokiq itakn daiktus. Jti
nori taoti itntoį katalogą, pristask štampą

r

—

Skaityk!

Būk Muzikantas arką Giedorius
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ”Notų” (gaidų) ant visokiu
htnimentų lietuviškoj kalboj 8
lekcijos be mokytojoo kuris yma
50c. už 1. lekciją. Visokią natų

co. ’Knyęz lLSO pantoodmž t.oį
.... «
ao««^okit.9. A. BARONAS,

P. O. Bose 37. Philadelphia, Pa. R e.

KeKets

rocks.

i
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Brirm* i, OtoTĮnKmJSMM.]

Dr. Ignotas Stankus !

h
1210S.BrwdSt.,PWaddpb«a,pJ

Physiatn and Surgcoa (lietu v n gedv-Į
toms ir chirurgą* pabaigei IndiaaoM
r;i, moterui iriailro ūiirr rtpe’fčfyij

*r

vakaro.

t*rt.

-

