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MIRĖ BELGIJOS GEN-GU
BERNATORIUS.

Jokios taikos tuo
tarpu nebus
MEŠKERIAVIMAS NE
NUSISEKĖ.
Po perversmių Rusijoj Vo
kietijos valdžia labai buvo su
bruzdus ir darė pastangas, kad
kaip nors užvesti taikos dery
bas su Rusija ir susitaikinti su
ja skyrium nuo talkininkų. Į
tt) darbą kaizeris užkinkė savo
paklusniuosius socijalistus. Su
manė savuosius baltuosius so
cijalistų suvesti su Rusijos rau
donaisiais socijalistais ir taip
kaip nors užvesti netiesiogi
niu būdu taikos derybas.
To
dėl kaizeris siuntė savo soci
jalistą Philip Scheidemanną su
keletą kitų socijalistų į Stcckholmą, kur buvo kviečiami Ru
sijos raudonieji socijalistai.
Nei kiek nereikia abejoti,
jog šitoji delegacija buvo Vo
kietijos valdžios ingaliota. Ki
taip toks žingsnis būtų kaize
rio paskaitytas judošišku.
Bet vis-gi iš to nieko neišė
jo.
Konferencijos neįvyko ir
kaizerio socijalistai sugrįžo be
nieko.
Dabar Vokietijos valdžios
siunčiamas grafa’ Bernstorff,
buvęs ambasadorium Amerike,
į Stockholmą.
Tikis gal jam
pasiseks privilioti kokius nors
Rusijos veikėjus — raudonuo
sius socijalistus, caro šalinin
kus ar kitokius.

MALDA UŽ TAIKĄ.

Kaizerio pastatytas Belgijos
valdovas gen. von Bissing pa
baigė savo valdymą šiame pa
saulyje.
Seredos vakare mi
rė.
Pastaromis dienomis jis
sargaliavo.
Užkariautos Bel
gijos valdovu buvo nuo lapkri
čio mėn. 1914 m.

RUSIJOS RĖKSNIAI.
Pasirodo, jog Rusijos dar
bininkų ir kareivių delegatai,
kurie dabar atlaikė kongresą
Petrograde, yra tai tik rėks
nių saujalė ir visas jų veiki
mas, tai daug alaso darymas.
Pretensijų jie turi tiesiog cicilikiškų.
Pavyzdžiui jie rei
kalauja, kad visos žinios už
sienin siunčiamos būtų jų kon
trolėje. Paskui jie skelbia, kad
rinkimai delegatų į Įsteigia
mąjį Seimą būtų jų priežiūro
je. . O jų visai nedaug tėra.
Jie yra panašūs į Amerikos aidoblistus.

UŽGINČIJA
Buvo Amerike pasklidęs
gandas, jog pakraščiuose nar
do vokiečių submarinas ir jau
atakavęs
Amerikos
laivą
Smith.
Vokietijos valdžia paskelbė,
jog jokio submarino nėra pa
siuntus į Amerikos pakraščius.

NESUTIKIMAI TARP
DRAUGŲ.

Iš Europos ateinančios ži
Ten aiškiai matosi ir vokie
nios rodo, jog tarpe Centračių veikimas.
Jų eilėse yra
lių Valstybių apsireiškia ne
karšti} rėmėjų taikos ant bile
draugiškumas. Būtent Austrokokių išlygų, Teisybė jų konVengrija, Bulgarija ir Turki
grėsė už neatidėliotiną taiką
ja veikia dėl taikos slapta nuo
1
balsavo 55, o už tęsimą karės
Vokietijos.
Tos valstybės pa
Bet jie ragina darbininL. VYČIŲ 29-tos KUOPOS CHORAS, NEWARK, N. J.
325.
siuntę taikos atstovus į Šveica
kus tėmvti dabartinę valdžią,
riją tartis su talkininkų atsto
šitas choras gegužio 19-tą d., š. m., rengia didelį koncertą.
kad joje neapsireikštų krypsvais apie taiką.
nis, norįs sugrąžisti carizmą,
Austrijoj atsistatė du minisTai ]nori save įsipiršti į valteriai ir abu buvo Vokietijos
Žincma, jei taip atsidžią.
šalininkai.
Tas vėl nurodo,
tiktų, jei jų kontrolėn valdžia
jog Austrijoj apsireiškia vo
pakliūtų, tai Rusija prapultų.
kiečių intekmės nekentimas.
Tai tuomet carizmui sostas bū
GRIAUJA TOLIAU.
i NUSKANDINO ISPANIJOS
Iš įvairių šaltinių ateina ži
KAIP
RAMINA.
tų kaip ir užtikrintas, jei ne
s EIS MOBILIZACIJA,
•
LAIVĄ.
nios. jog Austrija nori skyrium
tai ten užviešpatautų meksikoFrancijoj Hindenburgo lini
Kaip kongresas perleis pri
Vokiečių submarina< sutor- taikintis.
Vokietijos laikraštis Kreuz
nizmas.
Dabar iI pėdavo Ispanijos laivą Tom.
verstino ėmimo armijon bilių, Zeitung apskaitliuoja, jog A- ja griaujama toliau.
Tai turbūt vienybė ne kokia
francūzams
pavyko
apgriauti
Žuvo
18
žmonių.
tai prezidentas išleis mobiliza įmerikos nereikia bijoti.
Centralėse Valstybėse.
BuI
REIKIĄ KONFISKUOTI
cijos proklemaciją ir paskirs ! vo pasklidęs ten gandas būk A- pietinę tos linijos dalį. Prancū t
CERKVIŲ TURTUS.
registracijos dieną,
Visi jau- merika siunčia 1.000.000 karei zai paėmė drutviečių tarp Sois- II
sons ir Champagne.
Petrograde pasibaigė Rusi ni’ vyrai nuo 19 iki 25 metų vių į Francija. Rašo, jog tiek
i
Francūzai skelbia, jog vo I
Tie, ku- kareivių atgabenti reikštų 12.jos darbininkų ir kare’ivių kon turės užsiregistruoti,
kiečių kareivių atgabenta pa
gresas.
Paskutinėj priimtoj rie neužsirašys bus areštuoja 000.000 tonų.
Tai ūmu lai
Tie vyrai bus palikti, ku ku tokios armijos Amerika jo- gel bon 226.000.
WORCESTER, MASS.
L. I). S. Centro Valdyba pasi
rezoliucijoj buvo išreikšta pa mi.
Rusijos
karinė
valdžia
pra

rie
yra
gabūs
amatninkai
arba
geidavimas panaikinti visus ti
rūpintų sutverti LDS. Bostono
i kiu būdu negalėtų atgabenti
Iškilmingai apvaikščios
tulus ir konfiskuoti visas že žemdirbiai, kurie labai bus Franeijon ir todėl Amerikos neša, jog vokiečiai rengiasi
apskriti.
prie
veikimo
šiauriniame
fron

LDS. Savaitę.
mes. prigulinčias cerkvėms ir reikalingi prie darbų.
i karinės spėkos vokiečiams vi
to gale, tai yra Rygos fronte.
Tikimasi, jog bus surašy sai nereikią bijoti.
vienuolynus.
Dar buvo ragi
N0RW00D, MASS.
LDS. 7-ta kuopa jau yra
Bandys paimti Rygą ir gal vaPo to jie
nama valdžia, kad kuogrei- ta į 7.000.000 vyrų.
Vidutiniškas transportas es
prisiruošus prie apvaikščiojiGeri nutarimai.
Ta
čiausia sušauktų įsteigiamąjį bus tyrinėjami ar tinka armi- ti 10.000 tonų įtalpos. Tai kad rysis linkui Petrogrado.
LDS. savaitės.
me
veiks
armija
ir
laivynas.
jai.
Spėjama, jog bent 40 pergabenti vienu
seimą.
LDS. 3 kp. buvo susirinki
žygiu 1.Bus surengti 3 vakarai: 29
nuoš.
bus
išbrokyti.
Dabar prasidėjo Petrogra
mas 9 d. balandžio. Nutarta 1)
000.000 kareivių su jų karinė
d. balandžio, 3 ir 6 dd. gegu
Tinkantieji trauks burtus mis reikmenėmis reikėtų 1.200
de
žydi)
socijal-demokratų
įsteigti Bostono apielinkės kuo
PASIPASAKOJA APIE
žio.
Per visus tris vakarus
(liosus) ir bus imta armijon tokių transportų.
(Bundo) kongresas.
pų apskritį, 2) surengti pramo
TERIOJIMĄ.
bus prakalbos, koncertai, teat
500.000 vyrų.
. Amerikos visų laivų įtalpa
gą prieš darbininkų savaitę 28
Jau buvo pranešinėjama a- rai, dainos ir^ deklemacijos.
Tai iki rugpjūčio 1 d. šitiek yra 1.000.000 tonų.
UŽTIKRINO TALKĄ.
' d. bal. O darbininkų savaitėj
pie
tai, jog vokiečiai pasi- Programo išpildyme prisidės
vyrų jau turės būti ant muštro
Todėl jei visus tuos laivus
i surengi dvejas prakalbas ir
Petrogradan atvyko iš Fran
traukdami iš Francijos, terio- sekančios dr-jos: Bažnytinis
laukų.
panaudoti
vien
kareivių
ir
jų
tuomi sykiu prirašinėt naujų
cijos ir Anglijos darbininkų
Štai, kaip ehora«, Vyčiai ir Blaivininkai.
Tuo tarpu tai valdžia stro reikmenų gabenimui, tai tie lai ja. naikina viską.
narių
ir platyt katalikišką
atstovai.
Jų tikslas yra ap
piai rengia visus reikalingus vai turėtų padaryti 12 kelionių vienas vokiškas laikraštis apie Visos viršminėtos dr-jos uži spaudą.
Toliau nutarta perraminti raudonuosius socijalistuos teriojimus papasakoja:
ma po vieną vakarą.
Garbės
dalykus prie muštravimo.
per Atlantiką.
Tai veik išti
statyt
teatrą
antru
kartu
tus, kurie reikalauja neatidė
“Visa šalis yra pustynė, per ir padėkonės vertos yra mūsų
si
metai
ir
išeitų,
kol
1.000.“
Ponas
ir
Mužikai,
”
paskuti

liotinos taikos ir kurie kabinė
kurią eina tik vieškelis, vienin ideališkos dr-jos, -o ypač mū
APSIVEDIMAS NEIŠ
000
kareivių
iš
Ąmerikos
būtų
nį vakarą. 3) Buvo išduota ra
jasi prie naujos valdžios.Tie de
telis žuvusios civilizacijos žen sų prakilni jaunuomenė (cho
SAUGOS.
galima pergabenti per Atlanti
portas komisijos teatro “Gelegatai taip-gi buvo pas užsie
klas.
Bet ir tas kelias po ras ir vyčiai- už jųjų prisidė
ką.
nqvaitės” ir pranešė kad trum
nio reikalų ministerį prof. Mi
Suv. Valstijų karinė valdžia
dienos kitos bus sunaikintas. jimą prie šito svarbaus užma
Todėl
Amerikos,rolė
karėje
pame laike galės perstatvt, nes
liukovą.
Tai tasai ministeris paskelbė, jog tie jaunikaičiai,
Po jais pakastos minos ir jos nymo, t. y. prie apvaikščiojijau baigia aktoriai mokintis.
užtikrino, jog Rusija talki kurie po karės paskelbimo ap prieš vokiečius bus ne tiek ka
užprovytos.
Gariniai plūgai mo LDS. Savaitės.
4) Nutarta sekantį susirinkimą
ninkaus anglams ir francūzams sives, norėdami išvengti ka rinėj spėkoj, kiek stiprinime
išriausė laukus ir tuomi tie lan
šaukti per laiškus, kad visi
ir nedarys taikos skyrium. Ir riuomenės, visvien bus imami talkininkų maistu, pinigais,kaKuopos susirinkimas.
kai pasidarė nepereinamais dėl
rinėmis
reikmenėmis.
atvyktų. Apkalbėta apie ne
pasakė, jog po perversmių armijon.
priešininkų, dėl gabenimo jų
LDS. 7-ta kuopa laikė savo kuriu valdybos narių apsileidi
Rusija dvigubai sustiprėjo.
artilerijos ir amunicijos. Karei mėnesini susirinkimą 11d. ba
PAGELBĖS SUSITVAR
mą.
IŠREIŠKĖ IŠTIKIMYBĘ.
Rusijos laikraščiai vokiečių

Kaip vesis mobilizacija. Vokiečiai vis neatsilaiko

Viennoj Austrijos sostinėj
balandžio 15 d. buvo iškilmin
gos mišios už taiką.
Mišias
laikė kardinolas Piffl.
Laike
pakilėjimo Austrijos valdovas
Karolis šitaip kalbėjo:
Visagalis Dieve,
kursai
pažadėjai, jog kantrusis gaus
gausią ramybę.
Tu žinai, ko
kią kantrybę mes turėjome su
mūsų priešininkais, kol savęs
apgynimas privertė griebtis
kardo.
Siaučiant šitai karei,
kurion mes buvome įstumti,
mes pripažįstame taikos palai
mą.
Mes meldžiame Tavęs, pripa
žindami savo bejėgiškumą, ti
kėdami Tau, nors mes dažnai
Tavo malonę atstumdavome,
Viešpatie Dieve suteik ramybę
mūsų žemelei... Austrijos val
dovas ir žmonės, šiandie pri
klaupę prie Tavo sosto, pri
žada pastatyti Panelei Šven
čiausiai. taikos karalienei, ba
žnyčią, kurioj vieną dieną kas
met bus laikomos pamaldos pa
minėjimui taikos dienos ir už
dusinęs pamaldos Visų Šventų
dienoje už kritusius Austrijos
kareivius.
O Viešpatie palai
mink mūsų šitą suųianymą ir ir austrų pastangas padaryti
suteik taiką mūsų'dienose. ”
dalinę taiką, pavadino “že

L. D. S. REIKALAI

KYTI.

Neužilgo Suv. Valstijų val
džia paskelbs, kaip karinis pa
skolos bonds bus galima pirk< • f-fc % •• •
• •__ •

\Vashingtone katalikiškame
universitete buvo suvažiavi
mu, judošišku ir veidmainin
mas katalikiškos augštesnėsės
gu” maniebru.
dvasiškijos. Suvažiavimas iš
reiškė ištikimybę šiąi šaliai ir
VOKIEČIAI SUKĖLĖ
tam tikru laišku anie tai pra
MAIŠTĄ.
nešė prez. Wilsonui.
Pietinėj Amerikoj Brazilijoj
sukilo vokiečiai. Jie beturį gin
MOBILIZUOJA DAR
klų ir amunicijos.
Vokiečiai
BININKUS.
buvo apgyvenę tris valstijas —
' Philadelphijoj atsidarė ofi
Rio Grande, Paraba ir Santa
sai rekrutavimai darbininkų
Catharina.
Vokiečių ten gy
ant farmų.
Rekrutai siunčia
veno 500.000.
Ką jie mano
mi i šiaurvakarines valstijas.

išaiškinta koks iš to bus sko
lintojui pelnas ir užtikrinimas.
Paskelbimams bus išleista $1.000.000.

valdžia subruzdo slopinti maiš
-. Anglijoj žemuogių švara?
tų. Urgvajaus valdžia ir-gi
Vokietijos laikraščiai labai
dabar kainuoja $10. Slyvos
sutraukė kariuomenę parubeurzgia ant Brazilijos už per
kainuoja 25c. kiekviena.
žin.
traukimą diplomatinių ryšių.

Rusijos premieras Lvov, ke
letas ministerių ir keletas Du
rnos narių buvo karės fronte ir
sako, jog armijos stovis pa
gerėjo, maisto daugiau atga
benama ir karinis ūpas esąs pa
kilęs.

Suv. Valstijos skubinasi tal
kon Rusijai.
Rusijos inžinie
riai buvo atsišaukę į prez. Wilsoną. prašydami pasiųsti Ru
sijon gabių Amerikos geležin
kelių tvarkytojų.
Tai iš Amerikos 500 gabiausių geležin
kelių inžinierių važiuoja Rusi
jon sutvarkyti ten transportaciją geležinkeliais.
Toliau naujai Rusijos val
džiai bus suteikta ir piniginė
pašelpa. Ketinama paskolin
ti Rusijai $2.000.000.000.

viai pasitraukdami susikrauja
viską, visą proviziją ir indus.
Nič nieko nepalieka, apleisda
mi užimtas vietas.
Ko nega
lėjo paimti sudegino arba su
laužė.
Savo lindynes karei
viai sugriovė, padarė taip, jog
niekas jais nepasinaudos. Į šu
linius buvo įmestos bombos ir
jos sprogdamos juos sugadino.
Tas naikinimo darbas buvo da
romas pamaži išanksto, už
mėnesio kad nesukelti prieši
ninkuose nužiūrėjimo”
Taip tai vokiečių laikraštis
papasakoja apie nuniokojimą
šalies prieš pasitraukimą. Tie
siog jokio pėdsako civilizacijos
nelieka vietose, iš kurių vo
kiečiai pasitraukia

landžio, per šitą susirinkimą
Išreikšta pageidavimas, kad
svarbiausi svarstymai buvo a- nariai taptų uolesni ir kad mo
pie prisirengimą, prie apvaik- kesčius laiku sumokėtų.
ščiojimo savaitės.
Taipo-gi
Sekantis susirinkimas bu?
per šitą susirinkimą mūsų kuo gegužės 14 d.
pa išreiškė pageidavimą, kad
Kuopos rašt.

Žinokite savo teises.
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Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs.
, Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massaehusetts valstijos teismuose,
Aš samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių.
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba
rašykite:

f
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f
JAMES M. KEYES, Advokatas,
360 Broadvvay,'
So. Boston, Mass.
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TeL South Boston 50212 arba S. B. 600.
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.
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DARBININKAS.

UOSIS-

Mes lietuviai krikščionįs demokratai ir-gi

susivienijome, nes mūsų nuomonės apie Lie
tuvos reikalus beveik vienokios. Savo vardą

Žvilgsnis į ateiti

dėl trumpumo raštuose dažnai išreiškiame tik
trimis raidėmis (literomis) L. K. D. Mūsų su
PRIE L. K. D. PROGRAMO.
sivienijime, visi demokratai. Demokrato žo
Pereituose dviejuose straipsniuose esame dis seniaus Lietuvoje nebuvo girdėti; tai-gi
nurodę vertę obalsių, skleidžiamų mūsų soci daug žmonių ir dabar jo nesupranta.
jalistų ir laisvamanių; taip-pat esame lyginę
Demokratais vadinasi visi tie, kurie pir
jų siekimus su krikščionių demokratų tikslais miausiai ir daugiausiai rūpinasi prastų žmonių
ir troškimais.
reikalais. Demokrątai nor, kad visi žmonės
——————

KELEIVIS” VĖL BEGĖ
DIŠKAI MELUOJA.

“Darbininkas” nesenai fak
gina, iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis. tais priparodė, kaip biauriai
ir begėdiškai “Keleivis” no
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
rėjo iš paprasto 19 metų berno,
Darbininkų Sąjunga.
jauno žmogžudžio padaryti ku
Prenumeratos kaina:
nigą ir kriminališku melu dis
Metams tris kartus savaitėje............................... $3.00
kredituoti krikščionis. “Kelei
Užrubežyje metams................................................ $4.25
vio” taksas nepasisekė, melas,
“DARBININKAS”
kaip yla iš maišo išlindo aikš
(The Worker)
tėn ir melagiui pasidarė labai
The Lithuanian tri-weekly paper.
karšta ir nejauku, bet pasitai
Published every Tuesday, Thursday,. and Saturday by St. syti jis nemano. Cicilikas pra
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
dėjęs meluoti, varys savo be
Subscription Rates:
gėdišką darbą toliaus ir mul
kins savo nelaimingus pasekė
Yearly .................................................... i....$3.00
jus baisiausiomis insinuacijo
6 months.......................................................... $1.50
mis apie katalikus,
Foreign countries yearly................................ $4.25
apie katalikus.
“DARBININKAS”
“Keleivio” 15 numeryje til
242 W. Broadway,
South Boston, Mass. po naujas begėdiškas melas,
kurį čia ištisai perspausdina
REVOLIUCIJOS AUKŲ
“Keleivis” mėgindamas kal me, kad aiškiausia parodžius,
ATSKAITOS NEBUS. bėti lietuvią vardu, parodo tik, kokią begėdišką įrankių tve
riasi socijalistų laikraštis, kad
Katalikų ir liberalų spauda kaip melagingo ir pragaištin
Šiuo katalikus apjuodinti ir pas
labai teisingai priminė socija go darbo jis griebiasi.
merkti.
listams, kad jie pirm prade momentu negali būti jokių
Štai “Keleivio” istorija:
dant rinkti aukas naujai revo kalbij prieš karę, kuomet jau
liucijai, išduotų atskaitas iš karė faktiškai įvyko, nes to
surinktų pinigų 1905 metų re kios kalbos, sulig IVilsono iš
voliucijai, kuriai Amerikoje leistos proklemacijos gresia jas
Antra
nemažai suaukavo ir katalikai keliantiems pavoju.
vertus.
Suv.
Valstijų
politika
su liberalais.
Bet socijalistai, kaip vel eina visai racijonališku keliu,
nias švęsto vandens, bijosi at užtikrinančiu /pasauliui demo
skaitų ir vietoj rimto paaiški kratizmą, tai kelti “keleiviš
nimo apie surinktus ir sunau kus” protestus tegalėtą tik la
doti)
pinigus,
koliojasi
ir bai siauro proto žmonės, ku
keikiasi, manydami tokiu ke riems daugiaus apeina barški
liu nusikratyti nuo savo parei nimas apie savo nesamą galy
gi) išpildymo. “Laisvė” su bę, kaip visos žmonijos gero
įnirtimu šaukia, kad “kleri vė.
Mes lietuviai katalikai ne
kalu šlamštams,” kurie pasta
mėginsime
sekti “Keleivių” ir
ruoju laiku ir-gi teiraujasi dėl
jam panašią pragaištingas po
_auku, atsakymo nebus.”
Galėtume “Laisvei” lengvai litikas, bet visuomet atvirai ir
darodyti, kad “šlamštai” ir aiškiai pasakysime, kad kares
“klerikalai’ ’nėra visai pažįs laikome .pragaištingu dalyku,
tami katalikų visuomenėje, o liet kuomet tautos išlaikymui
daugiaus “šlamštyno” gali su nuo pavojaus ir pražūties pri
rasti socijalistų garde, bet šiuo sieina ją ginti kardu, tos tau
žygiu ne tas klausimas mums tos teisingus pasiryžimus re
rūpi.
Mums begalo indomu miame ir linkime jai išvengti
Suv. Valstijos
sužinoti, kad socijalistai, ku visą pavojų.
teisingai
šiandieną
savo šalies
rie tiek daug rašė apie kunigo
Olšausko makaronus, apie ki garbę'-gina, todėl mūsų sim
ti) kunigų suktybes, negali iš patijos yra pilnai Amerikos
duoti atskaitų iš tų pinigų, ku pusėje ir ją remsime ir mano
rie per jų rankas ėjo revoliuci me, kad visi lietuviai tą patį
ją kėlimui.
Juk dabar, rods, padarys. Barškinti šiandieną
Tą dar
tas atskaitas paskelbti būtą la ne laikas ir ne vieta.
bą
tegali
varyti
lietuviški
siocibai lengva ir ne baisu. Rusi
joj laisvė ir niekas socijalistų jalistai, anglų jau senai pri
nepersekios, bet, matyt, so- pažino TVilsono politiką teisin
-cijalistai abejoja apie savo ats ga ir remia Suv. Valstijų val
Nenorėjimas karės dar
kaitų teisingumą, jei jų lietu džią.
viu visuomenei nenori parodv- nereiškia kad mes jos galime
neturėti Ar-gi “Keleivis”
-ti.
Gal revoliucijoms surinkti nenorėdamas karės paimtų ir
pinigai tokiu pat būdu sudilo, atiduotų Suvienytas Valstijas
kaip Perkūno bylai surinktos Vokietijai?
aukos.

NEPRIPAŽINO GUDRYBĖS.
Lenką laikraštis “Kuryer
Bostonski” No. 89 patėmija:
‘ ‘ Amerikos lietuviai jau su
■“Keleivis” num. 16-tame
mėgindamas pašiepti katalikus sinešė su naujaja Rusijos val
už išreiškimą ištikimybės Su džia ir gavo nuo Rodziankos,
vienytoms Valstijoms, varo Durnos pirmininko, užtikrini
tarp savo skaitytojų agitaciją, mą laisvės Lietuvai. Giria juos
kad jie ir toliaus keltų trukš- už stropumąDziennik Naromus ten, kur bus išnešamos dowy,” mes, vienok, nega
rezoliucijos, užginančios prez. lime tame pripažinti didelės
AV ii šono politiką. Aiškiai “Ke gudrybės. Tas mums tik pri
leivis’ ’savo troškimo.nepasa mena seną lenkų priežodį:
ko, bet iš jo pastangų parody “Parduoda kailį, o vilkas dar
ti, kad lietuviai yra priešingi už kluono.”
Mes lietuviai į pažadėjimus
Suv. Valstijų karei, matyti
ir
žiūrime,
kaipo į pažadėji
kaip gudriai socijalistų apaš
talas nori suklaidinti žmones ir mus. Bet jei “K. B.” norėjo
net juos ant pavojaus išstaty lietuviams duoti patėmijimą,
tai jam turėjo prisiminti ne
ti.
lenkų priežodis, bet jų istorija.
Mes gi žinome, kad visi A- Būtų galėjęs nurodyti, kaip
merikos lietuviai, išskyrus tik lenkai apsivylė Napoleono pa
socijalistų saują, niekur nėra žadėjimais ir dabar kaizerio
parodę savo priešingumo Suv. malonėmis. Toks patėmijimas
Valstijų dabartinei politikai būt buvęs reališkesnis.

BEREIKALINGAI
BARŠKINA.

Prieš karę rezoliucijas rašė tik
socijalistai ir jas siuntė Washingtonan, bet kad tas dar
ybas buvo be vertės, tą pripaži
no net socijalistų šulai. Šliu
po prakalbose kilę trukšmai
dar neišreiškia lietuvių darbi
ninkų noro, nes ten išimtinai
koliojas tarp savęs tik socija
listai su liberalais; lietuviai
katalikai, mūsų tautos didžiu
ma, tose peštynėse nedalyva
vo ir “Keleivis” dar nežino,
ką jie pasakys.

SUV. VALSTIJŲ VĖLIAVA
ANT PARLAMENTO.
Suv. Valstijų vėliava balan
džio 20 d. tapo pastatyta ant
Anglijos parlameno.
Ligšiol
jokia svetima vėliava nebuvo
plevėsavus ant Anglijos parla
mento.
Mississippi valstijos kali
niai apdirbinėja šiemet 1.000
akių.

“Keleivis” No. 15. 11 bal.
1917 m.
“KUNIGIŠKA LAISVOJI
MEILĖ.
DIDELIS SKANDALAS
TARP VYSKUPO IR JO
GASPADINĖS.
Iš Kanados mums prisiųsta
pluoštas iškarpų iš anglų lai
kraščių apie didelį skandalą
tarp lenkų katalikų apaštališ
kos bažnyčios vyskupo A.
Markievičiaus ir Marės 01šanskaitės.
Alšauskaitė tarnavo pas
vyskupą už gaspadinę ir prasidej o tarp judviejų meiliški
santikiai. Dažinojo apie tai
merginos tėVai ir atsiėmė ją.
Vyskupas pradėjo rašinėti jai
karštus meiliškus laiškus.
Mergina pasisakė, kad vys
kupas jau turėjo ją už pačią.
Prasidėjo skandalas. Dalykas
pagalios atsidūrė į teismą.
Mergina parodė teisme visus
vyskupo laiškus. Vienas iš jų
skamba taip:
“Brangiausia mano Marvte‘ ‘ O, kaip man ilgu be ta-1
vęs. Gyvenimas išrodo vien
tik nuliūdimas ir mirtis. Ko
dėl gi aš negaliu išgirsti ta
vo balselio, nors sykį da pa
bučiuoti tavo lupeles?
“Jei aš galėčiau, aš eičiau
ant kelių, kad tik tave pa
matyt. Tavo tėvai nežino, ko
kį baisų skausmą aš turiu
kentėti per juos. Aš prašau
Dievo, kad atsiųstų man mir
tį, bet Dievas matomai ne
klauso ir aš priverstas esu
kankintis. Kas man dabar
daryti? Aš nežinau kur eiti,
kad galėčiau rasti ramybę,
kur galėčiau tave užmiršti.

“O, mirtie, paliuosuok ma
ne nuo tų baisių kančių! Ma
re, be tavęs man tik vienas
nusiminimas — o, kaip sun
ku.
“Mano mintįs visuomet su
tavim, ir sapne ir gyvenime.
Gal tu jau užmiršai mane, bet
aš negaliu užmiršti nei valan
dėlei. O, Mare, pasakyk, kas
man daryti be tavęs! Tu vi
sai apie mane nepaisai!
‘ ‘ Man niekur nelinksma.
Niekur nerandu ramybės. Aš
visur apie tave tik mislinu ir
prie tavęs ilgiuos. Aš turėsiu
palikti viską ir pastipti kaip
šuva. Aš turėsiu taip pada
ryti, nes mano nusiminimui
nėra galo.
“Aš meldžiu tavęs, duok
man nuodų. Aš meldžiu dar
sykį: brangiausia, sutrum
pink mano kančias. Aš myliu
tave pasiutusiai!
“O, kaip tu man brangi.
Visas pasaulis negali tavęs už'
stoti. Maryte manoAš lie
ju ašaras dėl tavęs. Tu bran
giausia mano turtas. O! kaip
aš trokštu tave pamatyt! O!
•tik pamatyt tave!
“Tavo ant amžių
nelaimingas.
“Alfons Markievicz.”
Šitas laiškas buvo skaitytasi
teisme ir mergina atspausdi
nus jį dalija katalikams prie

bažnyčios.
Vyskupas teisine prisipaži
no, kad tūlos vietos tame laiš
ke yra jo rašytos, bet kitko
jisai negalįs atsiminti.
Tūla ‘‘ sesuo ’ ’ Pranciška liu
dija, kad pirma ji buvo pas

Krikščionių Demokratų partijos čia Ameri neturtėliai lygiai su piniguočiais galėtų rinkti
koje mes nesteigsime; tečiau Amerikos lietuviai savo atstovus į seimą, kad visi turėtų lygias
katalikai visuomet rems kuo galėdami Lietuvių teises. Mes, kurie prie šito Lietuvių Krikščio
Krikščionių Demokratą partiją, kuri po karės nių Demokratų susivienijimo prigulime, ypa
be abejo susidarys Lietuvoje. Žinoma, patys tingai rūpįsimės, kad Lietuvos prastiems žmo
Lietuvos krikščionių veikėjai parašys savo par nėms būtų duota pilna liuosybę ant visko gero,
tijai programą ir konstituciją. Bet svarstyti kad jiems būtų geriaus gyventi; kad miestai
to programo projektus galime ir turime ir mes, nečiulptų visą sodžiaus ūkininko ir jo šeimy
amerikiečiai. Daugelis iš mūsą veikėjų grįš nos uždarbį; kad jie negadintų jo sąžinės, nei
į Lietuvą. Tad turime svarstyti ir savo bu sveikatos. Mes dirbsime kad būtų geriaus vi
simojo veikimo pamatus. Be to visuomet nau siems žmonėms kaimuose gyvenantiems: ūkinin
dinga bus, kad Amerikos lietuviai katalikai kams, turintiems ir neturintiems žemės, sam
dalinsis savo mintimis su Europos lietuviais, dantiems ir samdomiems, dvarų kumečiams ir
kad tokiu būdu stiprėtą ryšiai abiejų tautos da kitokiems tarnams. Šelpsime ir tuos, kurie
lių. Tai-gi mes pasiryžome nors bendrais bruo iškeliauja į miestus uždarbio ieškoti, ir ten ap
žais parodyti, kokie, mūsų nuomone turėtų bū sigyvenę lieka.
ti svarbiausieji L. K. D. programo punktai.
Mes vadinamės krikščionįs ir tą žodį deda
Tūla Karolina Ludley, taip

šitą vyskupą už gaspadinę.
Paskui vyskupas įšventino ją
į “miniškas” ir liepė iš kle
bonijos išsikraustyt. Bet ka
da ji vėliau atėjo klebonijon,
ji rado jau kitą gaspadinę.
Tai buvo ta pati Marė Olšauskaitė. Ji buvo vos tik 15 me
tą amžiaus ir graži mergina.
Vyskupas sėdėjo ir laikė ją
ant keliu apsikabinęs. Pama
tęs atėjusią “seserį” jisai pa
šoko ir paskui prieš kryžių
liepė jai prisiekti, kad ji nie
kam nepapasakos, ką jį čia
matė.

Kol vienok imsime tuos punktus dėstyti, iš

me į savo susivienijimo vardą, dėl to kad ti
gi viena buvusią šito vyskupo
pradžių paduosime čia ištrauką iš įžangos, kurią kime, jog yra Dievas ir Kristus mūsų Išga
gaspadinią, liudija, kad sy
parašė profesoriai kunigai: Jonas Maciulevi nytojas.
.Jėzaus mokslą mes priimame ir Jo
kį išėjus vyskupui į miestą, jį
čius, Aleksandras Dambrauskas ir Pranciškus prisakymus apsiimame pildyti.
Nevien savo
atrakino jo miegamąjį ir rado
Bučys —- prie savo sustatyto dar 1906 m. pro naminiame gyvenime, bet ir aprūpinime tautenai dvi jaunas merginas.
Ludley yra vedusi moteris ir jekto L. K. D. programo. Tasai įžangos žodis I tos reikalų apseisime taip kaip krikščionių mokir programo projektas buvo išspauzdintas ; slas liepia.
Šituo mūsų prisirišimu prie Dievo
klebonijoj tuomet negyveno,
“
Draugijos
”
l-ame
N-yje
(sausio
m. 1907 m.). i ir tikėjimo mes skyriamės nuo kitųdviejų Lietutik ateidavo du-tris syk į sa
Socijal-Demokratai tivaitę išvalyti kambarius. Ra Lietuvių Krikščionių Demokratų susivienijimas. I voje esančių partijų.
Kiekvienas
žmogus
tur
savo protą ir apie Į liejimo nepripažįsta ir jį atmeta, o Lietuviai
dus vyskupo miegruimyje
merginu, ji susisarmatijo ir tuos pačius daiktus ne visi vienaip išmano. Demokratai apie jį nekalba nei nesirūpina.
nieko joms nesakydama išėjo. Nors daugume žmonių nuomonės pasidaro įvai Mes, žinodami kad tikėjimas didžiausiai vi
Bet daugiausia sujudinan rios, bet jos kartais vienos panėši į kitas. siems reikalingas gįsime visur ir visada tikėKad panašių nuomonių žmonės susivienija, tai Ijimo reikalus.
Valstijų gyvenime dažnai pasi
čią dalyku papasakojo.
jie savo norus ir pažiūras gal greičiau išpildy taiko. kad vyriausybė kankina žmones už jų
“Jis paėmė į ranką kryže
Tą žino visi
Lietuvos katalikai.
lį ir aš jį pabučiavau,” sako ti, negu tie, kurių yra daug, bet nesusivieni tikėjimą.
jusių.
Dėlto
visose
šalyse,
kur
įstatymus
iš

Mums ištiesi)
Krikščionių tikėjimas brangus,
mergina. “Jis man paaiški
duoda žmonių atstovai išrinkti į Seimą, pana dėlto neduosime jo niekam skriausti nei atvi
no, kad Dievas yra mūsą
rai nei slapčia.
liudytoju ir užmovė man ant šių nuomonių žmonės vienijasi į krūvą.
Susivieniję
jie
veiklaus
iš
savo
tarpo
gal
Į savo susivienijimo vardą įdėjome žodį
piršto žiedą. Tuomet jis pa
išrinkti
atstovą
į
Valstijos
Seimiį,
o
tas
paskui
Lietuviai, nes Lietuva mūsų tėvynė ir ją my
skaitė iš knygos maldelę ir
Seime
su
kitais
tokiais
atstovais
susitaręs
pa

lime
kaip vaikai savo motiną.
Lietuviškoji
pasakė, kad mes jau apsive
daro,
kad
įstatymai
išeina
pagal
jo
mintį.
Pa

kalba
mums
užvis
brangi.
Kitų
tautų
ir kito
dę. Bet liepė niekam apie
našios
nuomonės
žmonių
susivienijimas,
norin

niškai kalbančių, neskriausime, nes esame kri
tai nesakyt... Paskui jis atė
tis
prisidėti
prie
aprūpinimo
visos
šalies
rei

kščionis, ir artimus mylime visaip kalbančius.
jo pas mane ir norėjo su ma
kalų,
vadinasi
partija.
Visose
šalyse
būna
Kiekviena tauta turi savo ypatingą kalbą. Mes
nim negerai pasielgti, bet aš
daug
partijų,
taip-pat
ne
viena
yra
ir
Lietu

esam lietuviai, tai-gi lietuviškoji tai mūsų kal
nenorėjau pasiduot. Jis tuo
ba.
met mane užtikrino, kad mes voje.
esam legališkai apsivedę ir
kad man nėra ko bijotis.”
jį į seminariją, kur baigęs mok- ■
ties.
() gal Kapsukas į Ru
Paskui, kada ji pasakiusi sius, norint visi profesoriai bu- Į
sijos carus taiko, kad naujas
vyskupui, jog ji jau nėščia, vo priešingi jo šventinimui,
revoliucijas kelia.
vyskupas nusiuntęs ją pas Hodur jį įšventino. Kišo koją
i
Socijalistų
garsus
žygis.
daktarą ant Selkirk avė. ir jis pačiam Hodurui paskui, bet
*
*
Socijalistų šelpimo fondo
davęs $200 už išgydymą. Bet ir tam nepavykus, išvažiavo
Laisvamaniška trejybė.
delegacija (K. Šidlauskas, F.
daktaras atsisakęs ką nors Kanadon.
Ameriką šiomis dienomis
daryti. Vyskupas liepė mer
Pakeliui nežinia kokiu būdu Bagočius, Gugis, Bulota ir
ginai sakyt, kad ji jo sesuo. pasidarė vyskupu.
Po trijų kiti) nuvažiavusi į AVashingto- žada apleisti garsus lietuvių li
Tuomet jis ją išsiuntęs į St. metų pagyvenimo Winnipeg ną tiek pelnė nuo Raudonojo beralų apaštalas J. Šliupas, so
Paul miestą ir atidavęs į pri Manitoba sumanė iš naujo Kryžiaus, kiek Zablockas ant cijalistų reformatorius ir revovatinį ligonbutį, kur jai bu šventintis į vyskupus, bet kcl muilo.
Socijalistai norėjo vi liucijonierius Kapsukas ir so
vo padaryta operacija ir to užkviestieji svečiai jo suvažia sus Lietuvią Dienos pinigus į cijalistų fondo atstovas Bulo
kiu būdu motina neprisėjo vo ir žmonės susirinko JAU savo maišą susikrauti, o gavo ta. Sako, ant vieno laivo vi
likti.
JĮ RADO GATAVAI ĮŠVEN mažiau, kiek tikėjos. Socija si trys mano keliauti. Jei tas
Į ligonbutį vyskupas buvęs TINTU ANKSTI RYTĄ. Kas I listai visą pasaulį mėgino nu įvyks, tai nelaimingas laivas
atvykęs persirengęs civilėm šventino nežinia.
ryti, o prikando tik savo il turės pakelti ant savo pečių
bent kelias raudonas revoliuci
drapanom ir išbuvęs prie jos
Po to pradėjo misijas laiky gus liežuvėlius.
jas.
Kapsukas su Šliupu ir
porą dieną. Pasveikus, ji vėl ti, pusę lenkiškai, pusę rusiš
#
*
Bulota turės būtinai susipešti.
sugrįžusi į Winnipegą pas vy kai. žmonėms pataikauja, kaip
*
skupą ir pradėjusi jo prašyt, ir visi kiti nezaležninkai.
Socijalistų agitacija.
#
*
kad jis apsivestą su ja viešai.
Vienu žodžiu, tas naujai iš
Mums iš kaikurią vietų pra
Naujas So. Bostono bankas,
Vyskupas ant to nesutiko, bet rastas ‘ ‘ Keleivio ’ ’ katalikų
neša, kad socijalistų šulai su
kurs
laukia, rodos, ir lietuviš
liepė jai pasilikti klebonijoj “vyskupas” yra paprasčiausiu
savo fondo iždininku K. Šid
ką
pinigų
— yra, tur-būt, tos
už gaspadinę.
bambizu, nezaležninku, kokiu

Trupiniai.

Kuomi šita byla pasibaigė,
iš prisiąstą mums iškarpą ne
galima sužinot; apie teismo
pabaigą jokią žinią da nega
vom. Jeigu gausim, paskelb
sime.

O čia teisingas viso to atsi
tikimo aprašymas, sudarytas
iš geriausių šaltinių ir žinių:
•

.♦

Lenkai
i visai netu
ri vyskupo
į, vien rusinai, kurio pavardė yra Vysku
pas Budka. '•
Yra brošiūrėlė išleista apie
gyvenimą tūlo A. Markevi
čiaus ir jo niekšystes, bet tas
žmogus nieko bendro neturi su
Katalikų Bažnyčia, Jo gyve
nimo ir veikimo istorija maž
daug iš tokių dalykėlių suside
da.
Alfons Markiewicz turi apie
45 m. amžiaus, kaip Ameriko
je apie 10 metų. Pirmiaus bu
vo prie paprastų darbų broliu
ku pas Pijams Krokuvoj.
IŠ
ten prašalintas, lytinėje Galici
joj įsteigė prieglaudą našlai
čiams, kurioje buvo tik 3 mo
ters.
Kada policija įsimaišė
į tos prieglaudos reikalus, bijo
damas pavojaus išbėgo į Len
kiją Rosijoj, Po tam smuko
Amerikon.
žinomas lenkų nezaležninHodur priėmė

yra mūsų lietuviški Mockus,
Mickus, Strazdas ir kompanija.
“Keleivis” to fakto nepažy
mėjo, jam norėjosi katalikus
pašmeižti ir jis iškilmingai len
kišką šelm|, palaidūną padaro
katalikų vyskupu ir apie tai sa
vo laikraštyje ilgiausias istori
jas rašo, begėdiškai meluoda
mas ir šmeiždamas.
Tai matome dabar visi prie
ko ir kokiais keliais mūsų cici
likai eina.
Ir dar randasi lietuvių tar
pe žmonių, kurie tokiems begėdžiams tiki, ir jų istorijas apie nešventintus “vyskupus”
palaiko tikrenybe. Ar nelai
kąs būtų katalikams susipras
ti ir tokiems šlamštams, kaip
“Keleivis” ir kiti socijalistų
laikraščiai parengti vietą —
pečiuje.
Tas visas “Keleivio” apra
šymas yra gyvenimo apibudi
nimu ne katalikų ir jų dvasiš
kuos, bet ištvirkėlių cicilikų,
kurie nezaležninkus ir jų pa
krikusią dorą remia.

GALI BŪTI DAUG BĖDOS.
Bostono majoras Curley pa
sakė: “Jei Rusija atsimestų
nuo talkininkų ir Japonija at
sigręžtų prieš Ameriką, tai
šokių Amerikoj nebūtų per 10
metų.”

SS

lausku priešakyj,
inirtusiai
agituoja, kad visos kolonijos,
kur buvo rengiama Lietuvių
Diena, siųstų Raud. Kryžiui
reikalavimus net penkias sep-

nuomonės, jog socijalistų “Šel
pimo Fondas” labai padės tam
bankui pritraukti lietuviškus
kapitalus.
Banko direktorių
sąraše skaitome:

tindalis surinktų pinigų pa
skirti socijalistams. Jei tas KAZIMER SIDLAUSKAS
teisybė, tai mūsų cicilikai be
Druggist
gėdiškume neturi sau lygių.
Treasurer National Lithuanian
Gal revoliucija juos prie to
Relief Fund.
kio prasto darbo paskatina?
Kas žin, ar tas bankas ne
klysta ?
•
•
Nusigando Vyčių.
Vyčiams pradėjus kalbėti apie militariškus muštrus ir uniformas, “Keleivio” visi bo
sai iš išgąsčio net pažaliavo.
Michelsonas alučio išsimaukęs
ant drąsos, į “tėvo kailį” inlindo ir pasistatęs prieš savę trukšmingą Gegužį pasako
ja jam, kaip socijalizmas tu
rės subankrūtyti ir užleisti vie
tą Vyčiams. Užteko Vyčiams
apie uniformas tik prisiminti
ir “cicilikai” jau bankrtitą pa
skelbė.
•

•

Kelia naują revoliuciją.
Rusijos revoliucija nuvertė
nuo sosto carą, o socijalistai
dabar mėgina Rusijos revoliu
ciją apteršti ir sudarkyti. Gal
“draugai” caro nagaikos išsi
ilgo, kad laisve nenori naudo-

“Katalikas” sustoja ėjęs.

Amerikiečiams gerai žinoma
visa istorija su “Kataliko”
atsivertimais prie vienos ar ki
tos partijos žmonių. Pirmiau
sia “Katalikas” buvo katali
kiškas laikraštis, paskiaus nu
sikraustė pas liberalus- Po kiek
laiko vėl, rods, daugiaus pa
linko prie katalikų.
Besisve
čiuodamas daug iškaščių tur
būt turėjo, nes paskutiniame
“Kataliko” numeryj jau skai
tome, kad “Katalikas” laiki
nai sustojęs.
Tas susilaiky
mas greičiaus bus jau amžinas,
nes, kaip matyti, pastaruoju
laiku “Katalikui” nekaip se
kėsi. Gaila būtų “Kataliko,”
bet kas kaltas kad savo vardo
skaistybės nemokėjo palaikyti
ir netikusiais darbais pats sa
ve nukankino.

W. PULLMAN, ILL.

Kas girdėti lietuvių kolonijose

Lietuviai kitur

Konferencijos.
BROOKLYN, N. Y.

CLEVELAND, OHIO.

z

Baisi nelaimė.

Didžiausia pramoga, gražiau
siame teatre. Buvo tūks
Bai. 14 d. 3:30 vakare ant
tantinė minia.
North 10-tos gatvės geležies
Nedėlioj, 15 d. balandžio L. liejykloj A. Mondravičius liko
BetriusVyčių 25 kuopa vaidino 5 aktų si dirbt viršlaikio.
damas
po
dirbtuvę
nuėjo
už
dramų “Živilę” “Prospect”
baigti
darbo
į
Plate
ruimų,
ka

teatre.
Pasirūpinau ir aš nu
eiti pasižiūrėti.
Ir po teisy me buvo degančios medžiagos,
bei pasakius, tai Vyčiai kaip ypatingai benzino ir iš nežino
buvo matyti daug triūso padė mos priežasties pasidarė ugnis.
jo mokindamiesi tokį ilgų vei Lietuvio užsidegė drabužiai.
kalų. Kas link artistų, tai ga Išbėgo ant gatvės visas lieps
Ant rytojaus po
lima duoti pilnų kreditų p-lei nodamas.
baisių
kančių
ligonbutyj mirė.
Onai Žvingiliutei,“ Živilės” ro
lėje, J. Šeštokui. “Karijoto” Paliko daug vargų moterei,
rolėje, ir kiti neblogai lošė. P- nes turėjo 8 mažus vaikučius,
lė O. Žvingiliutė su savo išvaiz vyriausias 15 metų amžiaus.
Darbininkas.
da, gestais ir puikia kalba, nuo
pat pirmo atidengimo, tiesiog
HUDSON, MASS.
nustebino ir žavėjo publikų...
Jos išvaizda, veido gražumas
Kaip ištikro buvo.
ir malonus, skambus balsas,
Čia parašysiu šio miestelio
kaip tik jinai prakalbėjo pir
boboms,
kurios šviesos nemy
mame akte, privertė tūkstan
tinę publiką aptilti taip, jog li ir teisvbę slepia.
“Darbininko” No. 211-212
galima buvo girdėti viens kito i
I
buvo
korespondencijos iš šios
kvėpavimą...
Buvau jau keletoj miestų ir kolonijos apie begėdiškas pramačiau daugybę teatrų*. bet įkalbas, kurios čia buvo kovo
taip lošto teatro, tikrai jaus-Į dTai po to keletas tammingai nemačiau niekur. P-lė šių bobelių “Keleivio” No. 13
O. Žvingiliutė, Živilė, visame j verkšlena ir sako, kad tas bezveikale. ar tai maldaudama i džionės anūkas labai gerai ir
savo tėvo Karijoto atleidimo teisingai nukalbėjęs ir jo kaluž prasikaltimų arba kur tik- j ba atnešus naudų dr-jai, nes

Minėtosios
koaiferencijos,
tai svarbiausias
atsitikimas
mūsų gyvenime.
Daugelis ne
žinojo gyvenimo tikslo šiame
pasaulyje ir kaip per miglų žiū
rėjo į Augščiausiojo surėdymų.
Bet gerb. kunigas taip aiškiai,
moksliškai ir faktiškai nušivetė dabartinį ir ateinantį mūsų
dvasinį gyvenimų, kad rodos
aiškiau negalima išdėti.
Ne
vienam širdyj užrašyti žodžiai
neišdils lig mirties.
Gal dar pirmos Velykos čia
taip iškilmingai buvo švęsta.
Per prisikėlimų visos vietinės
katalikiškos dr-jos dalyvavo
in corpore.
Daugiausia puošė šį mūsų
Velyki] rytų, tai užbaigimas
tai jai reikėjo kų nors graudin-1 prisirašę daug naujų narių, konferencijų gerb. Dr. kun.
gai kalbėti, melsti dievų, tai!Bet girdi atsiradęs tamsūnas, Maliausko.
Parap.
jinai ne tik griaudžiai kalbėjo, kurs nei prakalbose nebuvęs ir
bet josios akyse matėsi ašaros, | per du sykiu apšmeižęs progreNEWARK, N. J.
ypač kada “Živilė” atsisvei syviškų darbų.
Aš už kiekvienų žodį ski
kindama su savo tėvu Karijo
Spragos jau. nėra.
riu
po dolerį, jei prirodvs, jog
tu meldė jo ant kelių palaimi
Vietos lietuviai katalikai ynimo ir atleidimo, tai taip buvo “Darbininke” mano ko
graudžiai verkė, jog visai ne respondencijoj kas nors netei ra pasižymėję įvairiose veikiBet vieno daly
atrodė nudavimu, bet išrodė, singo, išskiriant klaidų, kad mo srityse.
ko
tai
stokavo,
būtent neturė
vietoj
Hudson,
Mass.
buvo
pajog ant tikro eitų ant degančio
jo
beno.
Tai
dabar
jaunimas,
laužo... Čia žmonės, matydami i dėta Hudson, N. Y. kas ne per
taip naturališkai sugraudintų ■ mano kaltę buvo padaryta ir susispietęs prie 29 kuopos L.
širdį “Živilės” jau nupuolusių i kas paties “Darbininko” se- Vyčių suorganizavo benų ir
Todėl jau
ant degančio laužo, ne vienas kančiame numeryje buvo ati- jau prasilavino.
nusišluostė ašaras.
Matyties taisyta.
O jei prirodvsite, jog sumanė surengti pramogų ba
buvo, jog ir'svetimtaučiai ku-1 aš rašiau abi korespondencijas, landžio 21 d.
Tad šis benas pasidarbuos
riij buvo apie 300 ir nesupras-; tai tam skiriu $100.00.
darni kalbos, o vienok mato-,
tikrai žinau, kad per mi ne tik tarpe vietos lietuvių, bet
mą buvo šluostant ašaras.
nėtas prakalbas prisirašė tik ir tarpe apielinkės lietuvių.
P-lė O. Žvingiliutė yra čia dvi nauios narė9k. 0 aš drųgimusi ir augusi, bet jinai y-į ?iai gaIiu sakyti? kad) jei čia
ra kaipo žvaigždutė tarpe ja^ĮLutų kalbėjęs p. Jonas J. Ranimo lietuv ių tarpe.
. Imanauskas, kurs Michelsosui
Tarpuose perstatymo^ dai- I debatuose išpėrė kailį,
tai
navo žinomos Clevelando so įbūtų prisirašę dvigubai tiek,
listės ponios: S. Greičienė ir V. I kiek ta dr-ja dabar turi.
Aš
Barkauskienė.
Kas link dai žinau čionykštes moteris ir
nų, tai pasakysiu teisybę, jog!
mergeles, joms rūpi prigulėti
poni S. Greičienė atsižymėjo, prie dr-jų, bet anuokart pamalabai, nes dainavo labai gra-v ■ tę, jog kalbės beždžionės ažiai ir su jausmais, c
----- nukas? faį daugelis rankas
o ypač
4‘Lopšinę” dainą. Žmonėms pakratė ir nėjo nei ant prakal
labai patiko.
Delnų
ploji bų.
mams galo nebuvo, šaukė ant
Dar kitas ‘ ‘ K eleivyje ’ ’
v—
ru kartu.
Tai poni S. Grei prieš mane rašė,
ir vadina
čienė kuriai tuo pat laiku įtei “Darbininko” redakcijų grinokė labai didelį bukietų gėlių, r;g]?a į ---------, kad Hudson deda New
tik padėkojo tūkstantinei pub- jersey?s valstijoje”
.
Bet “Ke.
leivio
...................
_____ ” redakcija, tai tikrai
.Ti turi tokių čia garbę, jog grinoriška, nes “Darbininke”
jei rengiama pramoga,
tai buvo per klaidų padėta Hud
klausia: Ar dainuos poni Grei son, N. Y., o raidės N. Y. nereiš
čienė? o jeigu ne, tai visai
kia New Jersey, bet New York.
sako neisiu.
Čia aiškiai parodo, kad “Ke
Taipo-gi dainavo ponia V. leivis” nežino nei kokiomis rai
Barkauskienė, kurios dainos dėmis valstijos paženklinamos.
žmonėms patiko.
Ponia Bar Patamsiuose grabalioja tas
kauskienė dainavo vienų dainę “Keleivis” ir iš vaikėzo kuni
angliškai, o dvi lietuviškai.
gų padaro.

Negaliu praleisti nepami
nėjęs, jog p-lė O. Žvingiliu
tė už taip puikiai atliktų savo
rolę gavo didelį glėbį gėlių.
Kaip matytis, tai Vyčiai
25 knopos darbuojasi tikrai,
nes atvaidindami tokį veikalų
kaip “Živilę” tai reikia pasi
šventimo.
Garbė jums Vv■čiai jog pakeliate dvasių tų,
kurie yra atšalę nuo doros, nuo
tėvynės meilės.
Garbė veikėjams, kartu garLė ir Clevelando visiems lietu
viams, kurie remia gražius
veikimus.
Šitoji pramoga buvo suren
gta didžiausiame Clevelando
teatre. Pasirodėme tikrai kul
tūriškai ir galingi. Parodėme,
jog išgalime pasirodyti teatro
menu, jog turime talentingų
artistų, jog pajiegiame su
traukti didžias minias žmonių
ir tie žmonės gražiai puošnia
me teatre užsilaiko. Smagu gy
venti, veikti tarpe tokių pra
kilnių tautiečių.

Teisybę mylintis.

Mūsų miestelio lietuviai
pradeda susiprasti ypač įsidrą
sino po gerb. kun. J. J. Jakai
čio prakalbos, kurios buvo tū
las laikas atgal..
Nuo to lai
ko žmonės pradėjo pažinti sa
ve. pradėjo žmonėmis jaustis.
Iki to laiko, tai jiems vis bu
vo aiškinama, jog jie beždžio
nės brolvaikiai. Todėl ir jau
tėsi pažemintais.
Bet dabar
pas juos grįžta žmogiškumas,
paniekino tuos, kurie juos
prie gyvulių buvo priskaitę,
meta lauk šlamštus, o imasi
gerų katalikiškų laikraščių.

Pakeleivis.

ATHOL, MASS.
✓

Pranešimas.’

M. D. A. V. dr-jos nariams,
gyvenantiems kituose miestuo
se, pranešu, jog su reikalais
jie gali kreiptis pas dr-jos pir
mininkų adresu: J. Andrilin-

nas,

17 Hamlet

St,

Athol,

Lietuvos Žemes Bankas.

Velykų pirmųjų dienų užsi
baigė gerb. Dr. kun. Maliausko konferencijos, kurios tęsėsi
ištisų savaitę. Visais tais va
karais pusėtinai rinkos žmonių
ir įdomiai klausėsi. Tik neku
rie kandidatai į Mockaus mulkinyčių, bijojosi ateiti išgirs
ti tiesos žodį.
Buvo duota įvairių užklau
simų, į kuriuos gerb. konferentas tinkamai atsakinėjo.
Ne
kurie klausimai gana protingai
buvo parašyti, bet daugelis bu
vo duota tokių kvailų klausi
mų, kad net maži vaikai tu
rėjo juoktis.

Domas.

BUFFALO, N. Y.
Didis apsileidimas.

Lietuviai neįstengs greit
atsistatydinti, jei negaus kurnors paskolos.
Dieve gelbėk
lietuvius ateityj nuo skolų žy
dams ir kitiems svetimtau
čiams!
Kad duoti‘Lietuvos ūkinin
kams žmoniškų paskolų, mes,
lietuviai, tveriame Lietuvos
Žemės Bankų .
Amerikos lietuviai už 100.000 dolerių šėrų jau paėmė;
reikia, kad paimtų da už 900.000. Reikia, kad Amerikoj
mes sudėtume banko pradžiai
nors 1.000.000 dolerių.
Amerikos lietuviai: kurie
norite atnešti tėvynei naudų, o
sau turėti gerų pelnų, rašykitės
į Lietuvos Žemės Banką! Nėr
pasaulyje pelningesnių ir sau
gesnių įvestinimų, kaip įvestinimai žemės bankų Šeruose:
apart to, kų bankas už šėrus
moka dividendus arba procen
tus. da, paprastai, Šerai mets
į metų kįla.
Amerikos lietuviams juo pa
togiau yra rašytis prie minėto
jo banko, nes Europos pinigai
yra pigūs.
Vienas 50 dolerių

BUENOS AIRES,
ARGENTINA.

vertės šėras, sulyg dabartinio
kurso, daro apie 172 rubliu 50
kap.
Po tiek moka Europos
lietuviai už vienų šėrų.
Pui
kiausia proga.
Kurie norite
pelningai išmainyti dolerius į
rublius, rašvkitės prie mūsų
banko.

11 d. kovos P. Patricios
(taip vadinamos miesto dalies)
skaitlingai susirinko lietuvių.
Pirmiausia į susirinkusius
buvo pratarta keletas žodelių
ir išreikšta padėka už atsilan
kymų bei prijautimų šelpimo
darbui.
Taip-gi perskaityta
“Pasakojimai moteries iš Lie
tuvos sugrįžusios,” kuriuos p.

Vienas šėras kaštuoja 50 dol.
(apie 172 rub. 50 kap.), du Še
rai 100 dol. (apie 345 rub.), ir
tt.
Pinigus galite išmokėti į
šešis mėnesius.
Kas nori gali
greičiau įmokėti. Gavę pini
gus, tuoj mainysime į rublius
ir kiekvienam skaitysime sulyg
kurso.
Kas pavėluos, o rub
lis bus pakilęs, tas turės pri
mokėti, kad padaryti nominalę
šėro vertę 172 rub. 50 kap. (150
r. — pamatinė šėro kaina ir 15
nuoš., t. y. 22 r. 50 k. — į per
viršį — surplus’ų; tai-gi išvi
so 172 r. 50 kap.)
Iki bankas nepradės veikti,
pinigai bus sudėti Guaranty
Trust Co. New York City tri
jų vardais: kun. .T. Žilinskis,
kun. T. Žilinskis ir M- W. Busiu
Laiškus, čekius arba money
orderius siųskite adresu:

Gailiunas aprašė “Darbininko’

No- 14.
Tas aprašymas kaipo ge
riausias dokumentas paliudijo,
kokiame padėjime randasi mū
sų broliai likę nelaimingoj tė
vynėj.
Visi džiaugėsi išgirdę
tokius neišpasakytai indomius
dalykus.
Ir iš klausytojų ne
vienas giliai atsiduso ir minti
mis skrįdo į gimtinę šalelę, kur
baisus vargas slegia mūsiškius.
Po perskaitymo buvo kviečia
mi išreikšti kiekvienas savo
nuomonę, kokiu būdu geriau
pradėti tų taip reikalingų šel
pimo darbą.
Pagaliaus nu
tarta steigti skyrių, kas ir ta
po įvykdinta:

Darbininko Sūnus.
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Rev.J. Žilinskas
c|o Rev Thomas Žilinskas.
50 W. Sixth St.,•9
Skandinavijos viešpatystės
susirūpino dėlto, kad dabar iš
Amerikos gal negaus maisto,
nes tų daiktų daugiausia gabęs
talkininkams.

Nemunėliui, Buffalo. N. Y *
— Ačiū už žinutę. Prašome da
žniau parašyti apie lietuviu gy
venimą. Tas bent kiek prigel■bės vietos lietuvius prie sugrįi žimo prie savųjų patraukti.
Elenai, Cleveland. O. — Tam
ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda labai daili ir bran stos koresposdencijų indėsim
sekantin numerin.

So. Boston, Mass.

Suv.
Valstijų leitenantas
Hali pasodintas kalėjiman ant
20 metų. Jis išdavė Meksikos gi drukuojama mašinėlė Corona
valdžiai karinius žemlapius ir Typevvriter No. 3.
Metai laiko
kaltas daugelyj kitų dalykų.
atgal, aš pats užmokėjau už ją

$50.00, bet dabar ta mašinėlę pari duodu už $35.00, tai gera proga
Mažai mokantis
Geriausias Lietuvis siuvėjas.
$ [ laimėti $15.00.
j rašto, galėtų lengvai išsimokinti
drukuoti laiškus. Kas pirmesnis,
tas geresnis. Nusipirkęs nesigriaudys. Kas norės pirkti gali
vakarais rasti mane stuboje kur
Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios
aš gyvenu. Pirkėjas gaus ir domados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuniAdresas gyvegams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar- $ i vaną nuo manęs.
I
nimo
:
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje.
Darbą atlieku ją
•JOSEPH MINKEVIČIUS,
' greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri- -Jį
r statau tiesiog j namus.
, 360 2-nd St.,
So. Boston, Mass.
|
A. K. MAZALAS,

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.

[
į

Lietuvių čia yra į 600. Bet į
pagyvenęs tarp jų ir neilgų lai
kų pamačiau, jog jie baisiai
apimti lenkystės ir girtuoklys
tės.
Nedaug radau
tokių
šeimynų, kur lietuvystė dar ne
užgesus, bet su kitais, tai ne
galima rodos gauti. Jie nieko
nežino apie tai kas tarpe lie
tuvių dedasi, nežino kas pas
mus veikiama, kad mūsų tau
ta eina prie neprigulmvbės.
kad mūsų tautiečiai jau liovėvėsi nertis iš savo kailio. Tai
čionykščiai lietuviai tų dalykų
ne tik nežino, bet bėdžiausia,
jog nei nenori žinoti.
Jie pri
guli prie lenkų parapijų, len
kų dr-jų.
Kalbinau, kad lie
tuviai spiestus ir pradėtų veik
ti tarp savęs, tvertų dr-jas,
parsitrauktų nors retkarčiais
lietuviškų kunigų.
Tai apie
tokius daiktus jie nenori nei
klausyti.

94 JEFFERSON STR.,

HARTFORD, CONN.

Tik vienas iš šio būrio
sisakė "DRAUGĄ", bet “drau
gas” taip indomus. kad visi
užsirakusiojo draugai ir prie
temai jį nori skaityti.
Kam lysti kaimynams
į
akis, prašinėjant
"DRAUGO”
pasiskaityti, kam kitiems nes
magumus
daryti,
kad gali
pats sau "DRAUGĄ” išsirašy
ti. Dienraštis "DRAUGAS" me
tams kainuoja $4.50, Chicagoje
$6.00. Vienas numeris pamaty
mui siunčiamas dykai.
Adresas:

§

Tel. Cliarter 4235-4.

jį*

3 -jų Aktų Lietuviška Opera

“DRAUGAS”

Muziką Parašė Gerbiamas

Lithuanian Daily Friend
CHICAGO. ILL.

KOMPOZITOR.IUS MIKAS PETRAUSKAS

Visi į pramogą. ALRK.
Moterų Są-gos 13 kuopa So.
Boston, Mass. rengia vakarų
balandžio 22 d. bažnytinėj sve
tainėj. Bus vaidinami du pui
kūs veikalai “Šalaputris” ir
“Kas bailys.” Labai juokingi
veikalai ir dar niekuomet ne
buvo čia So. Bostone vaidinti.
Todėl visiems bus indomu. Lo
šėjos labai gerai išsilavino vai
dinti.

Rengėjos.

Nubuskit, malonūs tautie
čiai, atsiminkite kas esate,
liaukitės mainę savo kailį.

t

RAČIŪNO NAUJI JUDANTI
PAVEIKSLAI, ILIUSTRUO
TOS DAINELES, BUS RO
DOMA ŠIOSE VIETOSE.
Subatos vakare Bai. (April) 21
d. Slavokų Sokolų Salėje 5-th avė.
ir McClurre St. Homestead, Pa.

Nemunėlis.
BALTIMORE, MD.

Lietuviai parodė ištikimybę.
Balanlžio 15 d. šio miesto
lietuviai išreiškė šiai šaliai iš
tikimybę.
Buvo surengę pra
kalbas McCoy salėj.
Buvo į
1.500 lietuvių. Tarpe kalbėto
jų buvo teisėjas John C. Bose.
Jis išsireiškė, jog Amerikos
valdininkai nekaip žiūrėjo į
‘lietuvius, laikė juos negeisti
nais ateiviais. Bet dabar kuo
met lietuviai taip gražiai pasi
rodo, tai Suv. Valstijų val
džia, sakė teisėjas, kitaip pa
žiūrės į lietuvius.
» Iš lietuvių kalbėjo p. J. O.
Sirvydas iš Brooklyno, N. Y.

Ašara.

Budapešte skelbiama, jog
Vengrijos premieras Tisza atsistatęs nuo savo vietos.

_____________

Gabija pirmu kartu stato Bostono scenoje

X Subatoj, 28 d. Balandžio-April 1917 m

Nedėlios ir Panedėlio vakarais
Bai. (April) 22-23 dd. Bažnytinė
je Salėje, S. S. Pittsburgh, Pa.

Nusipirk mosties

Prasidės lygiai 8 vai. vakare.

X

GRAND OPERA HOUSE,
1174-94 WA8HIWGT0N ST., PRIE PAT DOVER STREETO ELEVATORIAUS STOTIES

BOSTON, MASS.
. ...

, —______ ___________ ________________________________________

Šios Operos muzika neišpasakytai graži. Perstatyme

-

-

- -

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
plSmus raudonus,
juodus arba

dalyvauja didelė Orchestra 30 mu

5> šlakus ir prašalina visokius spuo

zikantų ir skaitlingas “Gabijos” Choras su keliais vietos ir iš kitų miestų pakviestais
pagarsėjusiais dainininkais-solistais. Pamatysite kaip velnias išrado degtinę, o žmonės
ją gerd
Ateikite visi! Tikietai nuo 25c. iki $2.00.

gus nuo veido.
Kaina . dšžutšs
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampoms.

J. RIMKUS
P. O. BoxM,
' Holbrook, Mass

/

t
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DARBININKAS

=----

Vietines
•

X

LDS. 1-mos kuopos susirin
kimas. Nedėlioj, balandžio 22
d., šv. Petro parapijos salėje,
tuojaus po pamaldų bus LDS.
1-mos kuopos susirinkimas, į
kurį prašoma visus narius bū
tinai atsilankyti. Taip-gi mel
džiama naujų narių atsivesti.
Yra svarbių dalykų apkalbėti.

Lietuviai vėliavą, iškels. Ba
landžio 22 d., nedėlioj, 2 vai. po
pietų ties Lietuvių svetaine,
Silver and E str., bus milži
niškos iškilmės -— Suv. Valstijų vėliavos iškėlimas.
Iškil
mes rengia Piliečių Kliubas.
Kalbės: vyriausias Mass. valsti
jos kariškosis vadas pulkinin
kas Logan, Bostono majoras
Curlev, kun. Tarnas Žilinskas
ir daugelis kitų. Iškilmėse da
lyvaus dauguma lietuviški}
draugijų ir visi tie, kurie yra ištikimi Suv. Valstijoms.
Patartina visiems So. Bostono
ir apielinkių lietuviams Į tas
gražias iškilmes susirinkti, kad
parodžius kitataučiams jog ir
lietuviai gerbia tą kraštą, ku
ris juos viešingai priglaudė ir
globoja.

Kviečia pasiristi.

P-as J.

Jakubauskas pasižadėjo Lie<uvos Vyčių rengiamame išva
žiavime Caledonian Grove, geg.
30 d. stoti Į imtynes, jei tik
jam atsiras tinkamas oponen
tas. Kandidatais Į ristikus ga
li būti vyrai sverianti nedaugiaus 170 svarų ir pažįstanti
imtynių taisykles.
J. Jaku
bauskas sveria 158 svarus. Atsišaukit tuojaus “Darbininko”
antrašu.

Skiriama graži dovana. ‘ ‘ Dar

Toliaus vėl rašo: “Po perskai
tymu konstitucijos, tuojaus net
keli šoko protestuoti ir tt. ir kad
p. M. Karbauskas paaiškino, kad
gali girdi visi prie choro prigu
lėti, by tik gerai gieda ir tt.”
Dabar klausiam p. Choristo, kame
gi jūsų teisybė? Kodel-gį pasiel
gei. panašiai į aną neištikimą
Kristaus mokinį? Kadangi p. Kar
bauskas aiškino sakydamas: “Aš
nemanau, kad bile vienas iš cho
ristų prigulėtų į tokias dr-jas, ku
rios priešingos katalikų tikėjimui.
O jeigu į šiaip dr-jas priguli ir
yra geras giesmininkas, padoriai
save užsilaiko ir pildo Bažnyčios
įsakymus, tai aš nematau reika
lo tokį narį prašalinti iš choro.
Dar toliau aiškino, kad Bažnyčia
neatstumia nuo savęs anei vieno
ir kad mes bile vieną savo narį,
matydami elgentįs nepadoriai, tu

Už vieną kiaušini — doleris.

P. Choristui atsakymas, “Darbininko” No. 44, koks ten pasirašęs Choristu, apmelavo bažnytinį chorą. Tarp kitko jis rašo:
“Mat čia buvo pakilęs gandas,
kad Vyčiai 17 kp. nori “pakrik
štyti” bažnytinį chorą.” Jeigu
tas gandas buvo, tai jį paskleidė
ne kas kitas, kaip tik patys Vy
čiai. Nes neprigulinti prie Vyčių,
ėhoro nariai į jų susirinkimus ne
vaikšto ir nieko nežino, ką vyčiai
rengia veikti. O kad nekurie Vy
čių nariai patys muša ir vėl pa
tys rėkia, tai bažnytinis choras,
nieko bendro neturi. Tolesniai p.

Choristas rašo: “Atsilankė labiau
sia tie nariai, kurie yra priešin
gi Vyčiams ir tt...”

O iš kur-gi

“p. Choristas žinai, kad jie prie
šingi Vyčiams ir kokią-gi teisę ta
mista turi atėjęs į susirinkimą
choro kelti svetimų organizacijų
reikalus ir kada gauni pipirų nuo
pačių Vyčių ir abelnai nuo visų
choro narių, tai išėjęs visokiais
būdais šmeiži, o dar choristu sa
ve vadini.
Tas choras yra šv.
Petro parapijos choras; jo globė
ju yra gerbiamas kleb. kun. T. Ži
linskas, o jo vedėjas yra j). M.
Karbauskas. O tamista jeigu nie
ko geresnio negali pasidarbuoti
dėl choro, tai melagystėmis pats
savę į niekus verti.

Bereikalo pp. Apšiega ir Va
raitis stengiasi pridengti dabarti
ni savo choro stovį gerb. kun. T.
Žilinsko autoritetu. Jei choras
būtų sekęs klebono patarimus^tai
visi choristai būtų prigulėję prie
vyčių organizacijos. Reikėtų at
siminti ir tai, kad pernai metais,
kun. T. Žilinskas, liepė prašalinti
iš choro p. St. Mockų.'

tiniams chorams reikėtų mainyti
savo taktiką: ne vien to žiūrėti,
kad choristai būtų geri ir manda
gūs iš paviršiais,' bet kad ir sa
vo idėjomis ir visu pasielgimf bū
Jeigu nori surasti save gi
tų solidariški su Bažnyčios dvasia mines -ar pažįstamus prisiųsk
ir*katalikų visuomenės siekiais ir paieškojimą į “Darbininką.”
troškimais.
Už vieną sykį 50c.
To pat mes linkime ir So. Bos
99
du
” 75c.
tono bažnytiniam chorui.
—
99
tris
” $1.00
Baigdami atitaisome vieną pp.
\
Už paieškojimus pinigus
Apšiegos ir Varaičio klaidą. P.
Choristas nėra rašęs, kad p. Kar siųskite iš kalno.
bauskas kuomet nors laisvamanyDARBININKAS.”
be apaštalavo. Jisai tik išsireiš
242 W. Broadway,
kė, kad praeityje p. Karbauskas
“būdavo priešingas visuomet ka
So. Boston, Mass.
talikų pusei, o būdavo linkęs į li
beralų pusę.” Palinkimas į kurią
nors pusę — tai dar nėra jos apaš
Paieškau savo pažįstamo
talavimas.
4<

• •

IŠĖJO Iš SPAUDOS
NAUJA KNYGELE

DR. JOHN MicDONNELL, B. D. I
GoAm sasihMcti tr H^sniuUi.

APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ
IR JOS REIKALINGUMĄ.

riai su juomi elgtis, taip kad tą
paklydusį narį patraukti prie sa
vęs.” Žodžiu sakant p. Karkauskas aiškino vien tai, kad mes tu
rime elgtis, kaip bažnytinio cho
ro nariai: visuomet ir visur būti
mandagiais, dorais žmonėmis. O
jeigu kuris iš choristų nebus ge
ras, tai tokį kaip tik greitai su
žinosiu tuojau prašalinsiu iš cho
ro ir mūši} choro narių pareiga
visuomet pranešti pirmininkui apie piktinantį narį. Pastebėtina,
kad p. Choristas viršminėtus aiš
kinimus visai kitaip suprato, ar
gal jų neklausė. Tolesnei, kad
p. D. Antanavičius kėlė trukšmą,
tai tiesa. Bet kad jam pritarė 2
ar 3 nariai tai taip-gi tiesa.
Pastebėtįna dar, kad p. Cho
ristas štai ką rašo: “mūsų vargo
nininkas atvirto į katalikų pusę.”
Labai malonu girdėti. Bet aš pa
sitikiu. kad p. Choristas ant tiek
bus didvyris ir prirodys, kada ir
kur vargonininkas apaštalavo lai
svamanių pusei. O jeigu to ne
padarysi, liksi melagium ir rašy
damas turi pasirašyti savo tikrą
vardą ir pravardę.

Parašė kun. J. židanavičius.
KAINA: 10 centų.
Visas pelnas skiriamas nuken
tėjusiems nuo karės.
Visi turėtų nusipirkti, kad
geriaus apsipažinųs su religija
ir sykiu sušelpsite nukentėju
sius nuo karės.
Labai tinka
mos platinimui. Reikalaukite
tuojaus.
“Darbininkas”

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso ady no.
1-3 P. M. 7-» P.M.

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogų dengėjų, gas’o
pritaisytojų,
mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.

Spinininkai, piukbų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

J.J. NcGowan Co

J11

265 Broadway,

Sankrovos:
471 E. Fourth St., -:- -:- So. Boston,
941—943 Washington, St., -:- Boston,
Pearl St., -:Boston,
366 Washington St., -:- Dorchester,
686

Pranešam visiems mūsų prieteliams ir rėmėjams, kad
“Darbininko” spaustuvė atlieka visokius spaudas darbus už
labai prieinamų kainų. Reikale kreipkitės: “DARBININ
KAS,’^ W/ Broadway, So. Boston, Mass.

Mass.
Mass.
Mass.
Mass.

Telephone: 350 So. Boston.

975-W

Edward L. Hopkins

Mass.

Lietuviškas

ADVOKATAS
William F. J. Hotvard
Lietuviška pavardė buvo

Turi ūkiškas

Vincas F. J. Kavaliauskas
315 Broadway, So. Boston.

mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Michigan.
I
Laukai gražūs lygūs, daug upe
242 W. Broadvav,
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams
So. Boston, Mass.
mokyklų.
Keliai žviriavoti, švarus van- I
duo, oras sveikas. Žemė: mo
Emilija Meškauskienė iš Ska- lis su juodžemiu ir molis su smil-1
Tinka visokiems javams,
raitiškio, Šidlavos par., Baseinų timi.
apskr., paieško savo sūnaus Jono daržovėms, pievoms ir ganykloms.
Meškausko. Gyvena Plains or Anglai matydami, kad lietuviai
vis skaitlingiaus pradeda apsi
Parsons. Tikrai nepamena.
Juozapas Gaupšas paieško Gau- gyventi ėmė* kraustyties iš mūsų
pšo, Šimkų ir Valinčuko. (Vardų kolonijos, o mes tik ir laukiame,
nėra pažymėta.) Jisai pats paei nes iš jų paėmėme kelius šimtus
na iš Zakieliškių kaimo, Lidavėnų gerų farmų: mažų ir didelių su
visais budinkais, sodais, dirbamu
par., Raseinų apskr.
lauku ir nedirbamu ir ant kurių
Zofija Dambrovska paieško bro norime apgyvendinti lietuvius.
lio vaikų Antano ir Onos ir Anta
Parduodame farmas, gyvulius
no ir Liudviko Paciukų.
ir ūkių mašinas labai lengvomis
Atsišaukti pas visus galima tuo I išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
pačiu antrašu:
kyk bankoj pinigų, nepirk mies
RUSSIA
*' J
te namų, nes gali užeiti bedar
Gorod Tomsk.
bė, sumišimai ir badas.
Malaja Podgomaja ulica,
Miestuose bankos subankrutija
STEVEN RAINARD SU
dom No. 18.
namai lieka be vertės; milijonai
JAMES ELLIS CO.
žmonių iš miestų bėgs farmr
Mes užlaikome tris dideles
Paieškau savo motinos Bene- pirkti, bet jos tuomet bus šimti krautuves-namus; užpildytus
diktos Rusilienės; karei prasidė kartų brangesnės. Šį pavasarį geriausiais rakandais naujau
jus ji gyveno Kauno rėd. ir aps nusipirk farmą mūši} kolonijoj, sios mados.
Kas perka ra
krityje, Kėdainių surg., Ginaičių kol dar darbai eina ir farmos pi- kandus prieš jų pakilimą kai
kaime. Tame pačiame kaime gy | gios.
noje — tas išmintingai daro ir
Turėti farmą, yra geriaus ne pinigų daug sučėdina.
veno mano dėdė Mikolas Sagatis
ir teta Barbora Rusilienė. Ma gu biznį; juo pragyvenimas bran
Apsidairvkit aplink ir pa
no motina turėjo prie savęs dvi gesnis, tuo farmeris turtingesnis.
dukteri Prancišką ir Stanislovą.
Mesk miesto gyvenimą ir eik matysit, kad mes geriausia ir
Paieškau jų visų.
ant farmos, — liksi laimingu. Ra-. pigiausia galime jums rakan
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos dus parduoti ir jūsų stubas
VLADAS RUSILAS,
ženklelių (stamps) gausi farmi} gražiausia jais apstatyti. Mes
128 Lawrence St., Lawrence,Mass.
tą galime todėl padaryti, kad
kataliogą ir kolonijos mapą.
mūsų rakandų krautuvės pa
Adresuok:
Paieškau Justino Gužo bei jo
didėjo ir sustiprėjo.
sesers Gertrūdos, kuri yra ištekė
Vesk reikalus su mumis ir
jusi (jos vyro pavardės nežinau).
susiartink su mūsų biznio vedi
Jiedu kilę iš Luodžių hąimo,
Peoples Statė Bank Building,
mo
būdais, o tikrai būsi pa
Naumiesčio par., Suvalkų rėdybos.
SCOTTVILLE, MICHIGAN.
tenkintas.
Už pranešimą pasiliksiu labai dė
kingas.
J. NAVICKAS,
Lietuviska-Polska

Specijališkas
pranešimas

Jonas Jurgeliūnas,

I
o

362 Broadway So. Boston, Mass.
Namai parsiduoda,

kambari ai parendavojami.

GAISRI,
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plate glass)

ką dabartinis Sandaros sekreto
rius p. St. Mockus, prigulėjo ir
kiti vyčių ir kitų katalikų organi
zacijų idėjiniai priešininkai. Dar
ir dabar tame chore esama San
daros narių, ir net gana žymių
jos veikėjų, o juk į Sandarą ka
talikai negali kitaip žiūrėti, kaip
tik į organizaciją, priešingą Katalikų Bažnyčiai. Užtenka pri
minti Sandaros organus ir veiki
mą Sandaros vadų: Šliupų, Rim
kų ir kitų kitokių. Pasitaikyda
vo choruose ir,“Keleivio” garbin
tojų. Aišku tad, kad
% susiėjus.}

vieną chorą katalikų dvasios žmo
nėms su įveltais į prieškatalikišką judėjimą — negalėdavo bū
ti harmonijos, sutikimo. Norint
tuodu priešingu gaivalu sutaikin
ti, vargonininkams prireikia kar
tais griebties klaidingos teorijos apie neprigulmingą dorą, (p. Cho
risto liudijimas) apie pakentimą
chore idėjinių katalikų visuomesės priešininkų (jei teisingai at
pasakojo p. Karbauąko žodžius pp.
Apšiega ir Varaitis tai, matyt, ir
sandariečiai p. Karbausko galėtų
btfti laikomi chore). Tuo tarpu
bažnytiniai chorai negali būti rė
mėjais anti-katalikiškų organiza
cijų. Jiems negali būti lygiai ge
ri vyčiai ir sandariečiai.. Priešin
gai, jie turi būti kuoarčiausiai su
rišti su katalikų visuomene ir jos
darbu. Jie sudaro žymią dalį ka
talikų veikimo.
Jie negali kar
tu ir Dievą garbinti ir velniui de
ginti žvakutės.
Turint tai omenyje — nėra ki‘to išėjimo, tik kad bažnytiniuose
choruose dalyvautų katalikų dva-

So. Boston, Mass.

Prokiri* Akintu*.

TiLiFMOMtSo. Boston 605

Farmos! Farmos!

dos par. Ginkliniškit} kaimo.
draugijas, parapijas ir lietuvį
Labai svarbų turiu reikalą bū
kunigą.
tinai noriu jį surasti. Todėl jo
Kolonija randasi gražiausioje
paties ar jį žinančių meldžiu
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
rašyti adresu:

Skaityk Čia

I -<io visokia* H«a*

419 Boylston St. Bastei,

242 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.

lietuvių farmerių.

;■

Ofiso valandos:
Rytos iki9 vai.
Popietę liHS
vakarais 6 iki 9
536 Broadvay, So. Boston.

Pp. Apšiega ir Varaitis gal ir
gera valia gina senąjį dalykų pa
dėjimą, tečiau mums rodos, jog
Pirk farmą didžiausioje Ame
jie kaip reikiant neįsigilina į prie
Baltraus Paplausko.
Kilęs iš
žastis nesusipratimu, iškilusių jų
rikos
lietuvių farmerių kolonijo
Bepolemizuojant reikia dau Suvalkų gub., Marijampolės
chore.
Kai-kuriems
mūši}
bažnyje,
kurioje
apsigyveno jau 380
rime mandagiai perspėti ir pado
giau sąžiningumo.
pavieto, Gudelių gmino, Ru

bininko” Redakcija kas mėnuo
P. Apšiega,
gražių dovanų knygomis skyJ. Varaitis.
ria tam, kas daugiausia pri
rinks Į kiekvienų “Darbinin
Red. prierašas. Davę abiems
ko” numerį trumpų ir indomh}
pusėms išsikalbėti šiuomi ginčus
vietos žinučių.
Kiekviena ži
užbaigiame. Tik, kadangi šitie
nutė turi būti ne ilgesnė kaip
ginčai turi ir visuomeniškos svar
4 arba 5 eilutės ir nauja. Su
bos, skaitome reikalingu ir savo
vėlinta žinutė ne bus talpina
žodį tarti.
ma.
Daugel vietose, kaip ir štai
“Darbininko” prieteliai suSo. Bostone į bažnytinius ehorus
bruskite. Žinutes renkant dau
įstodavo tokie giesmininkai, ku
giausia domos reikia kreipti i
rie. būdami įsitraukę į kitų prieš
lietuvių gyvenimų.
Kiekvie
katalikiškų srovių judėjimą, ne
nų svarbesnį iš lietuvių gyve
galėjo pritapti prie katalikų vi
nimo nuotikį sau pažymėkit ir
suomenės dvasios ir būti naudingi
tuojaus. apie tai
praneškit
jų judėjimui. Į So. Bostono pa
“Darbininkui.” Žinutės priva
rapijinį chorą prigulėjo ilgą lai
lo būti gryna teisybė.

Ateinančiais metais už vieną
kiaušini Bostone reikės mokėti
doleri, taip pranašauja Bosto
no pirkliai kiaušiniais.

sios žmonės, solidariški su visa
kataliką visuomene, jos veikimais
ir jos įstaigomis. Štai kodėl daugelyje vietų, kur tik yra prie parapijų Vyčių kuopos — bažnyti
niai chorai patapo drauge ir vy
čių chorais.

-—>——

Anton Kiedis & Co.

St. Mary’s Seminary
Baltimore, Md.

197 Broadway, S. Boston, Mass.

^0

Ar šlapiuoja tavo
kojas.

Telefonas“^. Boston 1194-iv

South Boston, Mass.

Daktarai dieną ir naktį.

Ar nori greit išsigydyti? Ge
riausiai padarysi jei vasaros laiku
Akių Specijalistas.
turėsi sausas ir švarias kojas, kas
Prirenka akinius
tau daugiausia priduos smagumo
ir nedvoks tavo kambarys. Jei no
H. S. Stone, Oph. D.
ri greit sustabdyti, tai vartok
Leonards, geriausias kojų gyduo !; 399 a Broadway, So. Boston.
les ir proškus, kurie yra užtikrin
ti kaipo vienintelis kojų gyduolės.
Patarimai ir gyduolės prekiuoja
$100.
PIRMOS KLESOS
LEONARDS CO.
21 Barcley St., Worcester, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji
mo
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi
nigus.

l»>

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS
ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO TAUTIEČIUS

IR PRIETELIUS ATSILANKYTI PAS MANE ’

S. H. HARRISON CO. KRATUVEN.
X '

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

LIGONINĖ.

662-672 WASHINGT0N ST.

su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų.
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, kada
pirksite SIŪTĄ, APSIAUT ALĄ, DRABUŽIUS AR PASIPUO
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AB ČEVERYKUS. Pas
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava
sariniai siūtai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau gata
vi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Mes galime pri
taikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas būtų sunku,
nes mūsų noru yra užganėdint mūšų rėmėjus, kad juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip
daugelis kitų mūsų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie
mūsų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin
tas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
MŪSŲ KAINOS VYRIŠKŲ IR VAIKINAMS SIŪTŲ NUO
$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.

S. H. HARRISON CO.

X

662-672 Washington St,
BOSTON, MASS.

DANTISTAS

Šokių mokykla.

i

Jau 36 metai, kaip gyvuoja
Prof. Štern Šokių Mokykla, 952
Broadway, kamp. Myrtle avė.,
Broooklyn, N. Y.
Waltz, Two Step, Foitrot,
One Step ir įvairūs naujausios
mados šokiai mokinami, privatiškai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk
la atdara nuo 9 ryto iki 11 vai.
vakaro, taip-gi ir nedėliom»s.
Mokiname balių šokius ir stage aus.
Klausk atsilankydamas in
formacijų.
THE STERN SCHOOL
of DANOHTG,

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

DR. W. T. REILL Y,
469Broadway,S«. Bastei,Mus.
PBIX DOKCBKSTZB 8T.:
Volando*
nao»*aLryta
iki! nl vakua.

J

GERA PROGAI
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo—..... 15c
Naujas Būdas mokyt/.
rašyti be mokytojo.__—10c
Aritmetika mokinimnisi rokundų, su paveislais (apdaryta) __ — 36c.
Vi^> 51.60
Kas atsiųs iškirpę* Stą ap
garsinimą iŠ “Darijdnnko”
ir $1.00 per mono; orderį,
tai gaus visas 4 knyg-j 60e.
pigiau.
P. MHOLAIHIS,
R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

NaMfcala
ryta
U4y»L vakar*.

A

bosIOvbI,

Dr. Ignotas Stankus

1210S.BrwdSL,PHa4dpha,P»j
Phyucianžnd Surgoon (Kateri*
įtoiosir chirurgą* pabaigė* India&o*
I Uaivernteta) Gydo vi«oki«» liga* y*.
ru, moterių ir vaiku Daro operacijai
OTiao valaado*: Ml rito. t-l po Dirt 7-»,
vakaro, aeOboma: >11 rito l<4pot**. j

——w—I

950-52 Broadway, Brooklyn, N. T.

Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

M;

