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Rinkimai Vokietijoj iš Lietuvos

VOKIETI OS RINKIMAI

danai

DARBŲ NETRUKSIĄ.
Washingtone senato darbo

SUAREŠTAVO DAUG 
BOLŠEVIKŲ.

Lenkijos valdžia suareštavo 
apie 1.000 bolševiką agitatorių, 
suėmė keletą tūkstančių šautu
vą ir daug visokios amunicijos. 
Bolševikai rengėsi sukelti Len
kijoj maištą prieš pat rinki
mus, taip kaip Vokietijoj kad 
buvo padaryta.

GAL IŠVARYS EK-IMPE- 
RATORIŲ.

Austrijos valdžia pranešė 
buvusiam imperatoriui Karo
liui, kad jei monarchiškas ju
dėjimas Austrijoj neapsistos, 
tai būsiąs išvytas.

NESOCLTALISTAI BUS 
DAUGUMOJ.

Nors dar galutiną pasekmių 
rinkimą Vokietijoj dar nėra, 
bet jau dabar matosi, jog ne- 
socijalistą atstovą yra didžiu
ma. . -

Ant kiek dabar žinoma, tai 
rinkimai šitaip pasibaigė: 
Didžiumiečią socijalistų ... 164 
Demokratą................................ 77
Krikščionią liaudies partija 88 
Nacijonalė partija.................34
Neprigulmingą socijalistij .. 24 
Liaudies partija ................... 23
Kiti bus smulkesnių partiją 

atstovai.
Iš viso delegatą būsią ... .441

Todėl kurie norėtumėte pirkti na- 
I farma, lota, btan| pikiai Ir atsa
kančio] vietoj, tai koRreičiauaiai už
eikite pas mus pasiimti musq kataio- 

i n <iykai su daugybe adresu visokiu 
Farmjj, Namu, Lotu. Bizniu, kurie

tingai, be murmėjimo taip, 
kaip jie tarnautą bile kokiam 
draugui arba talkininkui ir jie 
pagatavi teikti patarnavimą 
tokiu būdu, koks labiausia 
Rusijai priimtinas.

Tokioje dvasioje ir su tokiu 
pat tikslu štai ką sumanė: Jie 
kviečią kiekvieną organizuotą 
grupą, kuri tik pildo arba ban
do pildyti politišką autoritetą 
arba militarė kontrolę bile kur 
Siberijoj arba rubežiuose Eu
ropinės Rusijos taip, kaip jos 
buvo tik ką prieš karės pasi
baigimą, išskiriant Finlandd- 
ją, atsiąsti ne daugiau, kaip 
po 3 atstovus ant Princes salos, 
Marmorinėj jurėje, kur juo
sius sutiks atstovai susivieniju
sią viešpatiją su ta išlyga, jei 
kviečiamosios partijos per
trauks karinius veikimus ir 
kad visos karinės jėgos bile 
kur pasiąstos arba nukreiptos 
prieš kokią nors tautą arba že
mę Europinėj Rusijoj kaip jos 
buvo prieš karę, arba prieš 
Finlandiją arba prieš kokią ki
tą tautą arba žemę, kuriai au
tonomija yra pienuojama 
14-koj punktą,, kuriais remsis 
dabartinės derybos, šiuo tarpu 
būtą atšauktos ir mrlitariai vei
kimai sulaikyti.

Tie atstovai yra kviečiami 
susivienijusią viešpatiją liuo- 
siausiu ir atviriausiu būdu — 
tuo tikslu, kad išgauti troški
mus visą dalią Rusijos žmonią 
ir įkūnyti jei bus galima kokį 
nors sutarimą, arba,, sutartį, 
pagal kurią Rusija galėtą iš
dirbti savotiškus tikslus ir kad 
gaidų būti užmegsti laimingi 
bendri ryšiai tarp jos žmonią 
ir kitą pasaulio tautą.

Piašoma greito atsakymo į 
tą kvietimą. Kiekvienas pa
lengvinimas atstovą kelionei, 
ypač per Juodąsias jūres, bus 
talkininką suteiktas ir yra ti
ki mosi, kad visos partijos, a- 
pie kurias kalba eina, darys 
palengvinimus savo keliu. Ats
tovą bus laukiama nuskirtoj 
■vietoj vas. 15, 1919.

Pasiūlijamas bus pasiąstas šį 
vakarą visoms užinteresuotoms 
tautoms.”

■RFTKTTOTT DARBININKŲ JUDĖJIMAS 
REIKUOTI. ANGLIJOJ.
[ass. audėjai Anglijoj darbininką judėji- 
, kad iškovo- mas pridarė rūpesčią darbda- 
landas ir ai- viams ir valdžiai. Sustreika- 
abar dirba 54 vo 147.000 anglekasią. Jie 
e, o nori su- pareikalavo, kad užkandžiui

Buvo nutar- būtą duota 20 minutą visiems 
is. 3 d. Bet kartu; Iki’ šiol bUvo taip, jog 
, kad nebus darbifiinkai užkandžiavo pasi- 
. Darbiniu- kaitydami ir per visą laikų 
o nepasiseki- mašinos nesustodavo. Reika- 
s neturi dide- lavimas tapo išpildytas, 
a joms strei- Panašus dalykas buvo ištikęs 
ą, kompani- su laivų statymo darbinin- 
yti dirbtuves kais Clyde dirbtuvėj. Sulyg 
io. Kompa- seno pieno dirbdavo 54 valan
ti 48 valandą das. Darbininkai sueidavo be 
: su atsakau- pusryčių ir dvi valandi padir- 
gos. bę užkandžiavo vieną valandą,
ai nėra kokie Dabar įvesta 47 valandą dar- 
>, J°£ jęi ai- bas ir darbininkai' sueina pa
kars pridarė pusryčiavę 7 vai. iš ryto. Dėl 

atsibalados, šito įvedimo nepatenkintos šei- 
j iš miesto, mininkės, kad reikia ankščiau 

kelti pusryčius vyrams paga- 
’ minti.

iejo, perma- Tarpe laivų statytoją yra 
iš bado. saujalė nenuoramą, kurie rei- 

annn 10 iki 30 valandą savaitėje.
. Jie pnešingi netik kapitaliz-

- mm, bet ir dabartiniams uni
ją vadams.
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PROTESTAS PRIEŠ “TAU- | 
TININKUS” IR PASITI- ;

SĖJIMAS T. FONDUI 1 
IR A L. TARYBAI.

Tautos _ Fondo 35 skyriaus 
susirinkime sausio 19 d. 1919 
Nekalto Pr. P. Švč. parapijos 
salėje Cambridge, Mass. be 
kitą svarstymą buvo apkalbė
ta apie liberalą laikraščią plū
dimus prieš kataliką veikėjus, 
visuomenę ir įstaigas. Visas 
skaitlingas susirinkimas biau- 
rėjosi liberalą šmeižtais, pri
kaišiojimais ir ardymu darbo 
už Lietuvos neprigulmybę. Pri
pažinta, kad Cambridge’io au
kotoją į Tautos Fondą y ardu, 
T. Fondo skyriaus valdyba 
viešai išreikštą savo nuomonę 
apie liberalą darbą, kurs stu
mia Lietuvą prapultin.

Šiuomi atsišaukiame į pla
čiausią lietuvią visuomenę, nu
rodant šio momento svarbą ir 
pragaištį, kurią daro libera
lai. . Tas daroma vardu tų 
darbininkų, gerą tėvvnainią, 
kurie Šimtinėmis, penkdešim- 
kėmis, dešimkėmis parėmė ir 
yra pasiryžę toliau remti rei
kalus nepriklausomos Lietu-

Talkininką taikos konferen
cija sausio 22 užgyrė ir priėmė 
Suv. Valstiją prez. AVilsono su
manymą apie tai, kaip išriš
ti Rusijos klausimą. Šitas su
manymas toks, kad visos Ru
sijos kariaujančios ir priešgi- 
niaujančias partijas pakviesti 
vasario 15 ant Princes salos 
Marmorinėj jurėj ir kad ten 
jos išrištą savo ginčus. Bet 
prieš tai visos partijos turi su
stoti kariavę tarp savęs. Tasai 
sumanymas pilnybėje yra toks:

Susivienijusią viešpatiją ats
tovą vieninteliu tikslu ją tari
muose apie Rusijos reikalus y- 
ra tas, kad prigelbėti rusą tau
tai, nekliudyti jai ir nemaišy- 
tis kokiu nors būdu į ją teisę 
išrišti savo klausimą savotišku 
būdu.

Jie skaito rusą tautą, kaipo 
savo draugę, ne priešininkę ir 
pagatavi jai prigelbėti tokiu 
būdu, kokiu ji nori, kad pri- 
gelbėtume. Jiems yra aišku, 
kad Rusijos žmonią bėdos ir 
nelaimės nuolatai augs, badas 
ir visokie trūkumai tik aštrės, 
vis labiau platinsis ir bus vis 
sunkiau ir sunkiau pagelbėti, 
jei tvarka nebus sugrąžinta ir 
jei normalės sąlygos darbo, pir- 
klybos ir transportacijos ne
bus sugretintos ir jie galvoja 
apie būdus prigelbėti Rusijai 
atstatyti tvarką.

Jie pripažįsta rusą tautai ab
soliutišką teisę tvarkyti savo 
reikalus be diktavimo arba ko
kio nurodymo iš lauko. Jie 
nenori jokiu būdu išnaudoti 
arba eksploatuoti Rusiją.

Jie visiškai pripažįsta revo
liuciją ir jokiu būdu, jokiose 
aplinkybėse negelbės, nei rems 
pastangą kontrevoiiucijos. -

Nėra ją noru nei tikslu prie- 
lankauti arba prigelbėti kokiai 
nors iš dabar kariaujančią or
ganizuotą grupią ingyti vado
vystę ir viršininkavimą Rusi
joj. Ją vienintėliu ir širdin
gu tikslu yra daryti tą, kad pri
gelbėti Rusijai išbristi iš dar 
bartinią bėdą ir atrasti kelią į 
taiką.

Susivienijusios viešpatijos 
dabar užsiėmę kilniu ir atsa
kančiu darbu įsteigti Europoje 
ir pasaulėje taiką ir jie aiškiai 
pramato faktą, kad Europa 
ir pasaulis negali būti taikoje, 
jei Rusijoj nebus taikos. Jie 
pripažįsta ir daleidžia, kad y- 
ra pareiga patarnauti Rusijai 
gausiai, be saumeilės, rūpes-

tono išdėstė apie bedarbius 
Bostone. Išrodinėjo, jog val
džia be atidėliojimo tuomi turi 
pasirūpinti. Jei ne, tai būsią 
didelią neramumą. Sulyg iš
dirbtą Amerikos Darbo Fede
racijos pieną nedarbas neturės 
ilgai tęstis. Tęsis apie tris, o 
daugiausia šešis mėnesius. Ne
darbas kilo dėl demobilizacL* 
jos. -
Gali kilti darbininkų partija.

A. L. Filene senato komite
tui pasakė:

“Masos jau pradeda matyti, 
jog jos turi galybę. Tą galy
bę jos gali sunaudoti kostruk- 
tyviškai, o jei to joms nebus 
galima daryti, tai jos veiks 
destruktyviškai. Jau dabar 
negali 10 nuošimčią valdyti 90 
nuošimčią.”

Sakė, jog jei pramonininkai 
tikisi nesmagumą, tai darbinin
kai susiorganizuos į partiją.

Filene yra Bostono biznie
rius.

Dar nėra prirodymą, kad 
koks nors mūsą veikėjas būtą 
pasirodęs parsidavėliu arba iš
daviku. Tarpe katalikišką 
veikėją ir tokią veikėją, ku
riuos katalikai remia, judošią 
neatsirado. Klaidą, netaktą 
jie galėjo padaryti. Neapsi
rinkančių žmonių nėra. Ne
būtą perdaug dyvą, jei tarpe 
mūsą veikėją. atsirastą vienas 
kitas išdavikas. Bet ačiū Die
vui tokio dar nebuvo ir duok, 
Dieve, kad neatsirastą.

Vienok, ką mes girdime iš i 
laisvamanių pusės? Šaukia, 
kad “kataliką veikėjai ir ats
tovai viską daro, kad Lietuva 
netaptą laisva.” Tai šmeiž
tas, iš kurio laisvamaniai ne
išsiteisins. Tai jau tikras ju- 
došiavimas,, nes tik išdavikai, 
tautos neprieteliai teišdrįsta 
gerus tėvvnainius diskredituo
ti.

Tie, kurie karei einant sekė 
laikraščius, tai matė, kokią 
klaidą yra padarę alijantai. 
Matė kokią tarpe ją išdaviką 
atsirado. Per didelę klaidą 
talkininkai nepaėmė Dardane- 
lią. Francijos valdžioj atsi
rado daug bedievių išdaviką. 
Per Italijos socijalistų išdavy
stę italų frontas terūko, italu 
armijos baisiai nukentėjo ir 
šiaurinė Italija teko nepriete
liui. Bet juk nėra tokio be
smegenio, kurs dėl tą atsitiki- : 
mą nukaitintų ir pasmerktą a- 
Seinai aliantus. Gi mūsą lai- 
vamaniai surankioję įvairius ' 
gandus apie tulus nesutikimus 
tarpe šveicariečią ir skelbia, 
jog kataliką vadai ir atsto
vai dirba viską, kad Lietuva 
neliktą laisva.”

Pripažįstame, jog šitoksai 
liberalą laikraščią pasielgimas 
yra judošiškas. Dabar kas tik 
daro, kad slopinti žmonią ū- 
pą, ~ silpninti dvasią, kas tik 
mažina žmonią pasitikėjimą, 
mažina pasiryžimą stoti už 

[Lietuvos nepriklausomybę, tas 
tuomi Lietuvą pastumia pražū- 
tin. Kaip sykis liberalą laik- 

Lraščiai dabar tą daro tarpe ril- 
i pnesnėsės dvasios lietuvią. .

MARIAMPOLĖ. Lapkričio 
3 d. š. m. “Žiburio” salėje'bu
vo viešas pasikalbėjimas, su
šauktas kaikurią žmonią, vi
siems drauge aptarti šią dieną 
Lietuvos politinio padėjimo. 
Žmoniij prisirinko įvairiausio 
plauko. Atidarius susirinki
mą A. Matulaičiui kun. Bari- 
sevičius trumpai pranešė apie 
dabartinį Lietuvos padėjimą 
ir Tautos Tarybą. Toliau A. 
Matulaitis trumpai paaiškino, 
kas mums daryti, prie ko ren
gtis. Kiti kalbėtojai ragino 
užmiršti partinius ginčus ir vi
siems, kurių širdyse įsikūni- 
jęs Lietuvos Nepriklausomy
bės obalsis, stoti darban, pa
dėti kurti Naujos Lietuvos. Vi
si tam pritarė. Kuomet bu
vę pasiūlyta rezoliucija, pa
tiekta kun. Barisevičiaus, pa
laikyti Lietuvos Tarybą iš iš
reikšti jai pasitikėjimą, “mū
są” bolševikai (buv. Rusijoj 
Kamisoriai ir banką direkto
riai, dabar gimnazistukai 6-7 
kl.) pakišo net savas rezoliuci
jas, kuriose reikalavo tuojau 
versti Tarybą, kuri susideda 
vien iš “buržujų” ir tuojau 
šaukti konferenciją. Paaiški
nus susirinkusiems apie “bur- 
žuaziškumą”'Tarybos ir, kad 
šaukimas konferencijos dabar
tiniu momentu tai absurdas, 
vienbalsiai, prieš 6-7, buvo pri
imta rezoliucija kun. Barisevi
čiaus, kadi pasitikime Tautos 
Taryba toliai, kol ji ves Lie
tuvią Tautą prie nepriklauso
mybės ir Steigiamojo Susirin
kimo. Žmon'ąbuvo arti 500.

, V. .^3

UŽPALIAI. Lapkričio 1 d. 
mūsą kampely pamėtyta so
cialdemokratų partijos prokla
maciją. Į žmonės jos nelabai 
veikia; jie bijo netvarką, nes 
ir taip jau pjivargę.

maniškieji laikraščiai. Juk jau 
mes nustojome paisyti išga- 
nlišką socijalistų šlamštų. Ne
paisome, ką tie šlamštai rašo 
ir ką pabaldos socijalistai sa
ko, o tik varome išganingą 
Lietuvai darbą. Nepaisyki
me nei laisvamanių šlamštą.

Mūsą Tautos Fondo 35 sky
rius išreiškia visišką pasitikė
jimą Tautos Fondui' ir Ameri
kos Lietuvią Tarybai, kurion 
ineina atstovai nuo visą mūsą 
didžiąją organizaciją ir kuri 
veda Lietuvos neprigulmybės 
reikalus.

T. F. 35 skyr. Pirmininkas

A. Vaisiausias.
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Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kata. ketvertais ir subatomis. Lei- 
dlia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
fcų iv. Juozapo Darbininkų 
jvnga.

P “DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-vreekly pa- 
per. Published every Tuesday, 
Thuraday, and Saturday. by St. 
Joeeph’s Lithuanian R.-Č. Asso- 
dation of Labor.
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SUBSCRIPTION KATES: 
Yaariy........................  $3.00
Boston and suburbs...................4.00
6 ®onths ,..........................................1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.
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arba nori, kad raštas atrodytų t 
gerai, tai nusipirk drukuoja- 

mą mašinėlę^ (TypwriteT>.
Karg pasibaigė ir 
sidarys keliai i 

m- 
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Biems 
daug

ir sųvirš 100,000 čekoslavokų; 
visą rytinę Galiciją ir Buko
vinos dalį, apie 4,000,000 rusi
nu ir' ukrainiečių; iš Rusijos, 
jis Lenkijai atkerpa I^odolijos 
ir Volynios dalis, buvusias 
Rusijos. Gardino, Minsko, dalį 
Vitebsko, Kuršo,' visas Kauno, 
Vilniaus ir Suvalkų guberni
jas. Augščiau išskaitliuoti 
plotai nėra lenkiški*, išimant 
keletą didelių dvarponių, ku
rie yra lenkai. Buvusios Ru
sijos teritorijų priedas duotų 
Lenkijai, kaijP Paderevskio 
užbriežiama, kokius 5,000,000 
ukrainiečių, suvirs 3,000,000 
baltgudžių, į 500,000 \ latvių, 
suvirs 3,000,000 lietuvių Pri
dėk prie to vokišką Lenkiją, 
su kokiais 2,000,000 vokiečių, 
paimk domon skaitlingą žydų 
elementą ir naujoji p. Pade- 
rewskio Lenkija, su kokiais 
35,000,000 gyventojų, turės di
desnę pusę ne lenkų, lenkams 
priešingų.

Ukrainiečiai tikrai kovos už, 
susivienijimą su Ukraina, lie-

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

KAS IŠ TO BUS.
Jau trečias mėnuo, kaip ka

rė pertraukta, o tik vienų tal
kininkų taikos konferencija 

"'vos savaitė tam atgal teprasi
dėjo. Ir iš tos konferencijos 
nieko indomaus neišgirdome.

Kodėl taip užsitraukė tai
kos įVykinimas? Juk to visos 
tautos trokšta. Pasirodė, jog 

■ svarbiausia kliūtis būVo Rusi- 
ja. Prez. AVilson ir talkinin
kų delegatai atsišaukė į Rusi- 
jos besiprovojančias ir beka
riaujančias tarp savęs partijas, 
kad nustotų karinius veikimus, 
o sueitų pasitarti ar negalimi, 
kaip nors susitaikinti. Atsi
šaukime pripažinta, jog “pa
saulyje negali' būti taikos, jei 
jos nebus Rusijoj.”

Tai mat kas kliudo taikos 
įyykinimą.

p ’ Bet'kas iš to pakvietimo 
bus? Paryžiuje princas Lvov,

LAWRENCE, MASS.
Triukšmas protesto mitinge.

Mūsų korespondentas -praneša, 
kad girdi sekančiai išėjo tos 

prakalbos.
Nedėlioję sausio 19, čionai 

buvo Sandariečių ir Krikščio
nių Demokratų bendropiis spė-, 
komis surengtas protesto Mass 
Mitingas. Susirinkimas įvy
ko Miesto Svetainėje. Žmonių 
prisirinko arti tūkstančio. Ve
dėju prakalbų buvo paskirtas 
p. Strazdas iš Sandariečių pu
sės, , bet kadangi jisai negalė
jo pributį tai jo vietą užėmė 
gerb. kun. F. A. Virmauskis, 
vietinės parapijos klebonas. Jo 
pagelbininku buvo vietinis vei
kėjas p. Jonas Sakevičius.

Atidarydamas susirinkimą 
kun. Virmauskis aiškiai nupie- 

tuvi ai .darbuosis už nepriklau-Įšę tikslą mass-mitingo, būtent 
išnešti rezoliuciją prieš lenkų 
ir rusų pasikėsinimą užimti

somybę, baltgudžiai pasvirs 
prie susijungimo su'savo bro
liais po Rusijos intaka; vokte-1 Lietuvą; taip-gi prašyti S. V. 
čiai r1--’- - -— • ' ' "
Tie, ką klausytų Varšavos pa
rėdymų, būtų mažumoj. To
ki valstybė negali' išsilaikyti, o 
jeigu ji išsilaikytų, ji neišveng- 
tinai neapsieitų be priespau
dos, lydint žiaurumais, karių 
jausmais, sukilimais ir kraujo 
praliejimais. Toki

žiūrės į Vokietijos pusę, i paramos ir užuojautos dėl lie- 
.JHftTFSvfn ■ 4.,™*,

naujoji

tuvių tautos.
Antanui Grigoraičiui vado

vaujant buvo uždainuota Lie
tuvos Hvmnas ir Amerikos 
Hyninas. Po to kalbėjo Lieu- 
tenantas J. J. Romanauskas iš 
Krikščionių Demokratų pusės. 
Paaiškino apie Lietuvos dabar-

Lenkija butų silpna, nes ji tini stovį, nurodinėdamas kaip
būtų neteisinga.

Kad toki naujoji,z 
niųjų jos vadų, Lenkija remsis 
priespauda, - vaizdžiai kalba 
Galicijos nuotikiai. Priešingų 
žydų skerdynės jau invyko. 
Muštynės su ukrainiečiais ei
na; priešginiavimasi su lietu
viais prasidėjo; nesusiprati
mai su vokieičaiš auga; čeko-pirmasis Rusuos premieras po slavokai n5ra perdidįi 

mta nnvarTiTYin Q-n<r«i Ioctqii_ ■ . _ x _ _ _ x _caro nuvertimo, apgailestau
ja, kad toks pienas sudarytas.

- Sako, jog tuomi bolševikai 
___Parvžiue laimėjo didžiausią 

pergalę. AVashingtono val
džia tiki, kad Rusija priims 
pieną. Francijos ir Anglijos 
laikraščiai šaltai žiūri į tą pie
ną. Sazanov, buvęs Rusijos 
užsienio’ reikalų ministeris prie 
caro, ir dabar atstovaująs su- 

, sidariusią valdžią Ekaterino- 
dare ir Omskė" sako, jog neda
lyvaus, ten, kur bolševikai 
bus. Kol kas dar nežinia, ką 
bolševikų valdžia pasakys.

Mums, vienok, svarbu tas, 
kaip tuomi atsišaukimu atsi
nešta į svetimas buvusioj Ru
sioj tautas. Pasirodo, jog ten 
pripažinta tik Lenkija ir Fin- 

k- landija, o kitos tautos rokuo- 
jamos, kaipo Rusijos sekcijos 
(dalys). Taip perstato ir A- 
merikos laikraščiai. Pavyz- 

x džiui Boston Herald apie tai 
rašydamas sako: “Estonįja ir 
Lietuva, gal būt taip-gi Ukrai
na, pasiųs delegatus.” To
liau rašo: “Yra pirmos svar
bos, kad ~ kiekviena Rusijos 
partija ir kiekviena sekcija 
(dalis) būtų atstovaujama sa
los konferencijoj.”

Kokis ant tos salos pienas 
bus išdirbtas,z sulyg jo ir bus 
elgiamasi ir talkininkai pri- 
gelbės tą pieną vykinti. Bet 
kol kas nežinia ar įvyks toji 

■L salos konfereneija. ’

jfiįJR KARĖ TEBESITĘSIA.

NerofcĮmai tarp lenkų, lietu- 
/vMir ukrainiečių.

Lenkų nSĮalai iT siekiai, kaip 
jie lenkų vacRkapibudinami, y- 
ra sudaryt': tvurtfi ii 

jpasilaikančią Lenkiją — tvirtą 
gyventojų ^kaičrurr^ir žemės 
plotais, bet silpną politiškai 
tikslo siekiant ir stokojančią 
vienybės. Jie svajoja at$*ta- 
tyti “istorinę Lenkiją,” 1

gaudė ir likosi nedidelis būre
lis, bet veikime nepasilieka nei 
kiek ir visuomet Detroito vi
suomenė pasižymi parengtais 
vyčių vakarais. - Turime jau 
ir Darbininkų Sąjungos kuopą, 
kuri ir nepasilieka nuo kitų ir 
smarkiai darbuojasi ir kaip 
girdėjau pereitame susirinki
me prisidėjo prie Clevelando 
Ohio Apskričio ir išrinko dele
gatą į Apskričio suvažiavimą. 
Taip-gi nutarė rengti prakal
bas ir vakarą.

Abelnai imant Detroito ka
talikiška visuomenė yra duosni 
ir atjaučia tautos reikalu?, nes 
tas parodė laike Dr. Bielskio 
prakalbų, kur atsilankė neper- 
daug žmonelių, bet sumetė a- 
pie 2.000 dol. Tik tas nėra 
girtina, kad prie vietinio T. F. 
skyriaus mažai, tępriguli. Prie
žastis tur būt tame, kad tie, 
kurie turėtų paraginti papra
šyti, kad dėtųsi prie T. F., tai 
tie boeeKąi patys nepriguli ir 
neapsidėjo mėnesinėmis mo- 
kestimis. O kad pats nemo
ka, tai ir-kitus t nesmagu kal
binti, tai jau nekaip atsiduo- i 
da.

Dar būtų gerai kad Detroito | 
visuomenė nepamirštų atsilan-; 
kyti ant juokingo vakaro, ku
rį surengė SLRKA. 171 kp. 1 
d. vasario 1919,1. A. STsgvetai- 
nėje ant 24-tos ir Micliigan gat- 
vių. Bus perstatyta viena iš

lietuviui ir lietuvaitei ir taip- 
pat labai gerai nurodinėjo soci- 
jalistų padėjimą, net vienam 
buvo perkaršta pasidarę. Gerb. 
kalbėtojas pasiūlė ledo. Tuo
met iT užgeso. Iki pabaigos 
visi klausėsi tykiai, ramiai. 
Publikos neperdaugiausia bu
vo. Po prakalbų prisirašė 6 
nauji nariai prie 39 kuopos ir 
visi rimti vyrai darbininkai.

Sekančią nedėlią buvo LDS. 
susirinkimas sausio 19. Ap
svarsčius kuopos reikalus nu
tarta surengti linksmą balių 
vasario 22 d. pasidarbuoti 
išrinktas J. Sanvaitis ir U. M. 
Kalbėta apie teatro surengimą. 
Nutarta'palikti po Velykų.

Darbininkė.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.

Už vieną sykį.............\50c.
” tris sykius.......... $1.00
“DARBININKAS,” 

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

daugiau nekalbėti. Tada Ro
manauskas atsisėdo ir Norkus 
pasakęs porą sakinių atsisėdo. 
Matyti kaip jam užginta pliau
kšti ir kitus ^Sekinti, tai jis 
neturi ko sakyti.

Bet triukšmas nesimažino. 
i Daugelis pakilo ir išėjo iš sve

tainės. Mat mūsų žmonės ne
įpratę dar šaltai galvoti, bet tik 

moka skandalus kelti, Kada 
šiek tiek likusieji nusiramino, 
tada pirmininkas perskaitė re
zoliuciją, kuri buvo vienbal
siai priimta.

Gaila, kad mūsų žmonės taip 
elgiasi ant susirinkimų, bet 
didžiuma kaltės ant Sandarie- 
čių .piola. nes jie kviečia to
kius kalbėtojus, kurie nemo
ka kaip vyrai pasielgti^

“Darbininko” Reporteris.

Redakcijos prierašas. P. K. 
Norkaus prakalbos išsireiški
mus apie Suvienytų Valstijų, 
kariuomenę išbraukėme, nes 
tokios citatos laikraštyje ‘ San
daros” redaktoriui ' gali būti 
pavojingos.
Lieutenanto Romanausko prie
rašas: Labai apgailestauju, 
kad kilo triukšmas ant susirin
kimo, bet visi suprasite, kad 
aš kitaip negalėjau daryti. 
Nors kun. Virmauskis tylėjo, 
kada Norkus šmeižė kunigus, 
bet kadangi jis kariuomenę 
pradėjo kritikuoti, kurioje aš 
tarnauju, tai aš kaipo oficie- 
rius negalėjau toliaus jam leis
ti kalbėti. Jei aš būčiau už
tylėjęs, tai būčiau papuolęs po ■ 
bausmesnuo kariškos valdžios. 
Aš tą rašau dėl to, kad dau
gelis nesuprato, kodėl aš^ per
traukiau Norkaus kalbą ir ma
ne neteisingai kaltina. -

Norkus pats gerai supranta, 
kad jis gali papulti po bausme 
už tuos savo žodžius, bet kad 
išvengus visokius barnius ir 
nesutikimus lietuvių tarpe, tai 
aš, kalbėjau su Norkumi ir pa
sakiau jam, kad galime tą 
viską užbaigti. Jei jis teisin
gai perstatys dalykus savo lai
kraštyje, tai ir aš apie jo įsi
šokimą nerašysiu. Jis ant to 
sutiko-, bet iš aprašymo “ San
daroj” matyti, kad jo žodis 
ne kiek vertas. Galėčiau daug 
apie Norkų parašyti, bet mes 
Krikščionys Demokratai turi
me visas savo spėkas sunaudo
ti Lietuvos naudai ir neturime 
noro nei laiko jas eikvoti par- 
tijiniams vaidams.

Lieut. J. J. Romanauskas.

t " ---------
BRIDGEPORT, CONN.

ALRKM. Sąjungos 18 kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimą 
sausio 12 d. .Atsilankė beveik 
visos narės. Daug gerų su- 
manymij atsinešė. Sąjuugie- 
tės nesnaudžia, dirba iš visos 
galės. Nutarta surengti teat
rą. ^Jau laiko repeticijas. Pa- 
skiaus nutarta surengti pra
kalbos ir su išmargintu progra
mų dainų, eilįų. Prakalbos į- 
vyks sausio 26 d. šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. Kalbėto
ja bus garsi poni E. Mulevi- 
čienė iš Brooklvn, N. Y. Tai
gi maloniai kviečiame atsilan
kyti visus Bridgeportiečius 
ant šių prakalbų.

Sąjungietė.

leng 
ti d

T 
pirmia

mašinėlės 
parstduo- 
$70.00, O. 
rduosime-- -
1& Kas 
ėlę pri-.' 
is kaip’

i ant “ . 
laiš--

liesime dar knygą 
dirbti vertes $1.00.

Pasinaudokite proga, ne: 
trumpo laiko. Kreipkitės ti 
ku arba ypatiškai į

S. POCIUS. .. . .
24 Porter St., Montėlio, -jiass^

------------------ - V

Paieška u pusbrolio Prano Bigaiolst . 
Kauno gul>., Šiaulių pav., Viekšnių Eale-'V 
st<>. Aš turiu labai svarbų reikalą irį\- 
noriu sužinoti kur jis dabar rapdask : 
Jis pats ar kas kitas praneškite šiuo 
adresu:

EI.ZBIETA TUKAITfi,X 
12 IVilton St.. Hyde Park,’8 

juokingiausių komedijų “Kas 
bailys.” Nepamirškite. Pra
džia 7:30 vai. vak.

Žmogutis.

tI

Draugijos Temykit!

NASHUa, N. H.

ra

IHI ^■1

Paieškau dviejų brolių Kazio ir Vin 
co Boksinskių. Pirmiaus gyveno Chi 
cagoje, o dabar‘nežinau kur. Jie pa-z 
tįs ar kas kitas praneškite šiuo ad
resu :

A. D AB RO VALSAS,
180 K Dimocks Usuid 
Criagnewk by Wishaw

HARRISON-KEARNEY, N. J.
LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Kas užsirašys metams “Darbininkų,” 

gaus puikų LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokių knygelių, 
maldaknygiij “Pulkim ant kelių.” 
Kreipkitės pas:

Vaclovą Sereiką, /
170 Tappan St., Kearney, N. J.

mūsų žmonės trokšta laisvės, 
dabarti- Paragino visus stoti ir iškelti 

balsą protesto prieš svetimtau
čiu pasikėsinimą užimti Lietu
vą. Anot jo “Nors mūsų tar
pe negali įvykti vienybė, buvo 
partijos ir bus, bet tos parti
jos gali ir turėtų bendrą dar
bą veikti dėl Lietuvos. ’ ’

Antras kalbėjo nuo Sanda- 
rrečių p. K. Norkus. Jisai taip
gi ragino visus protestuoti ne
žiūrint kokios partijos žmogus 
nebūtų bile tik jis lietuvy?. Pa
pasakojo keletą atsitikimų Lie- 

gų tautų, kurios darbuosis, tuvoje, kurie aiškiai1 parodė 
per prispaustuosius elementus, kaip lenkai nori ir stengiasi 
kad ją pakrikdžius ir susilp- i Lietuvius pavergti. Jis išlie- 
ninus. Ir jeigu mes paimsi-*jo savo tulžį neapykantos ant 
me domon tą faktą,kad sve-: Šveicarijos veikėjų, kurie esą 

. 4. j^javikai Lietuvos. Nors tas 
visiškai nesirišo su vakaro pro
gramų ir buvo stačiai užsipuo
limas ant Krikščionių Demo- 

: kratą. Tuomi pasirodė, kad 
' p. Norkus neturi net tiek gė
dos, kad nekišus parti jinių vai- 

j dij ant susirinkimo, kuris bu
vo sušauktas su tikslu nuveik
ti bendrą darbą. Labai keis
ta ta dalis jo prakalbos atro
dė, nes čionai dvi partijos su
ėjusios talkon kalbasi. Vienos 
partijos kalbėtojas savo kalbo
je kviečia visus dirbti išvieno, 
viens kitam padėti, o Norkus 
atsistojęs nori tą vienybę^ iš
ardyti nors.jis buvo, užkviestas 
bendrą darbą veikti. Keistas 
pasirodė p. Norkaus pasielgi
mas.

Alatydi mas, kad nieko su 
savo užpuldinėjimais nepada
rys, Norkus tuojau tvėrėsi už 
kitos temos. Pradėjo kriti
kuoti Suvienytų Valstijų ka
riuomenę. Tuojaus vakaro 
vedėjas tylomis persergėjo 
Norkų, kad jis apie S. V. ka
riuomenę nekalbėtų, taip-gi 
pat darė ir oficierius Roma- 
na^skas, \bet Norkus kur tau 
klausys. Tšrodė, kad jis su 
tuo tikslu tik ir kalbėjo, kad 
susirink lirą išardyti, suerzin
ti, Jam dar daugiau pradėki geriausias, 
jus visokias užmetinėjimus “ 
pliaukšti apįe kariuomenę, lie- 
ntenantas Romanauskas atsis
tojo ir pasakė, kad nei Norkus, 
nei jokis kitas Porkus negali 
<laryti užmėtinėjimų. ant S. V. 
kariuomenės. I

Tada kilo ermyderis svetai
nėje/ Vieni šaukė vienaip, ki
ti kitaip. Daugelis nesupra
tę kuris č-a galas, pradėjo kel
ties ir triukšmą daryti. Pir- 

Imininkas reiKąiavo, kad Ro
manauskas užleistų Norkui už
baigti kalbą, bet Romanaus
kas griežtai pasakė, kad pakol 
Norkus neprisižadės S. V. ne
užgaulioti, tai jis negalės kal
bėti Norkus matydamas, kad 
čionai gali jam blogai išeiti,

rialistinės Lenkijos draugai. 
Veik nėra ruso, kuris lenkus 
aplamai mėgtų. Lenkija iš vi
sų pusių bus apsiausta priešin-

I
tunuose plotuose lenkai tega- į 
lės viešpatauti tik per savo di
dikus, mes suprasime pavojus, 
kurie graso naujosios Lenkijos 
imperialistinių vadų adventu- 
rai.

Pastaraisiais laikais atėjo iš i 
Varšavos žinios, kurios pažv- i 
mi, kad lenkai yra pasiryžę pa
gelbėti lietuviams, ginantiems 
savo sostinę Vilnių nuo Rusijos 
bolševikų. Bet armija, kurią 
lietuviai ant greitųjų sudarė, 
kovos netik prieš bolševikus, 
bet prieš lenkų spėkas taip-gi. 
Lietuviai žino, kad lenkai no
ri užimti Vilnių ir Lietuvą, kad 
vėliau tai pasilaikius, nes 
‘ ‘ valdymas reiškia įstatymo 
.devynius dešimtadalius.” Bol
ševikai tėra vientik pretekstu 
Vilnių užimti.

Viena prezidento Wilsono 
taikos išlyga buvo Lenkijos su
darymas iš žemių, “neužginči
jamai lenkų apgyventų.” Tal
kininkai sutinka su tokiu«su
pratimu. Tai išskirtų ukrai
niečius, lietuvius ir kitas-tau- 
tas, Lenkiją apsupančias. Bet 
vientik lenkų vadai nesupran
ta šio teisingo parėdymo ir lai
kinai Imdami geresnėj milita- 
rėj -pozicijoj stengiasi ginklo 
spėka antmesti savo imperia
listinius siekius dabarties lai
ku silpnesniems kaimynams.

Julius B. Kaupas. 
(New York Times, sausio 19 

ir iš savęs <t, 1919, laidoje.)
• • a • a

v.

v*

NEW PHILADELPHIA, PA.
Dienų 19 gruodžio New PTri- 

ladelphijos ir apylinkių lietu
viai turėjo susirinkimą—mass-

kuflh „-mitingą apsav-arstymui Lietu- 
tebūtų galima palyginti dabar Vos dabartinių santykių su len- 
susiskaldžiusiai Austro-Veng
rijos imperijai.

Geriausį lenkiškų imperialis
tinių tikslų pavyzdį galima su
prasti “World’s Work” lai- 

gruodį, 1918, ir apibu- 
iu žymiu vadu, 
.Tan Ęaderevski. 
jis būsimai Len- 

Austrijos Sileziją

xSg~ *

t

kais ir rusais. Kun. M. Du- 
rickas paaiškino šitą susirin
kimo tikslą, ir visų vienbal
siai tapo ųutarta padaryti grie
žtą protestą,prieš lenkus ir ru- 
sus-bolševikua Mass-miringo 
rezoliucijos jaū išsiųstos Lie
tuvių T^fonnacijos Biuriii Wa- 
shingtone. \

WORCESTER, MASS. 

Papildymas.

“Darbininko” No. 6 š. m. y- 
ra korespondencija, po kuria 
pasirašo “Ten buvęs.” Jis ne
prisilaikė teisybės, arba neper- 
matė, kaip dalykai buvo pro- 
gramo išpildyme. Vienus (gal 
negeistinus narius) iškėlė, o ki
tus pažemino visai jų nepami
nėdamas. Kas gali sukelti ne
smagumo tarpe choristų. “Ten 
buvęs” juos apleido ir tuomi 
užgavo. Duetą sudainavo: 
“Brangi mūs Tėvynė” p-lės O. 
Karsokiutė ir J. Aleksiūniutė. 
“Rūtų darželis” — Marė Jan- 
kausklutė ir Veronika Gudu- 

i kiutė.
kad ne visos 

laime, 
“Naujoji gadynė.” V; 
tetas 
skas,

WATERBURY, CONN.
Sausio 15 d. Lietuvos Vyčių 

7-tos kuopos Atletų Kliubas 
turėjo pusmetinį susirinkimą.

Dėkavojam sėnąjai valdybai 
už jos prakilnų, pasidarbavimą 
per pereitą pusmetį.

Į naują valdybą pateko: ir- 
mininku - - A. Sholinsky, rašt. 
— A. Dulskis, ižd. — A. Plun- 
gis, Board 
Mąžeikiutė, 
Llauronskis, 
Pungis.

Norsnesenai susitvėrė Atletų 
Kliubas ir narių nėra perdau- 
giausia, bet stengiasi darbuo
tis Kiek gali.

Dėkavojam kun. J. Vai an
tie jni ir kun. J. Jankauskui už 
jų pasidarbavimą, nes jie dar
buojasi iš tikies širdies ir no
ri, kad mūsų Kliubas būtų ko-

✓

Direktoriai — A. 
R. Sholinsky, B.
X Žilonis ir A.

BROOKLYN, N. Y.

Rengia Spaudos Savaitę.
•
Nedelioj sausio 19 d. 3 vai. 

Kar. Aniolų Salėje buvo vieti-
-nių organizacijų susirinkimas, 
kurį atidarė A. Drabišis, paaiš
kindamas tikslą.

Į susirinkimą pribuvo atsto
vai nuo sekančių organizacijų: 
SLRKA. 42 kp. — K. J.JKučin- 
skas, J. Kalinauskas, V. Ben- 
doraitis, V. Daubaras, O. Ledy- 
čė; 134 kuopos — V. Abro
maitis, E. Pavilionienė, A. 
Andraitis, A. Drobišis; 135 kp. 
— K Dumblis; LDS. 12 kp. ^ 
S. Subatienė, S. Straipis, A. 
Lukaševičius, M. Sabienė; Mot. 
Są-gos 24 kuop. — K. Dumb- 
lienė; Mot. Sąj. 29 kp. — T. 
Miliuniutė.

• Pasirodžius,
organizacijos dalyvavo, tai nu
tarta kviesti prisidėt. Sp. pla
tinimo laikas nutarta dvi sa
vaites su pratęsimu pagal nuo
žiūrom Komisijos. Laikas pa
skirta gavėnioj, nes pasirodė, 
kad užimti visi patogiausi va
karai.

Rengimo vakarai palikta 
liuosai. kuri organizacija rengs 
tik susižinos su Sp. Komisija. 
Pardavinėt knygas ir užprenu- 
meruot laikraščius išrinkta S. 
Straigis, A. Lukoševičius, A. 
Drabišis, V. Bendoraitis.

Paskirta vaikams dovana 
$10.00 penkiems, kurie dau
giausiai parduos, gaus dova
nas sekančiai: $3, $2.50, $2, 
$1.50. $1. Taip-gi nutarta 
kreiptis paramos pas apielin- 
kės gerb. klebonus, Palikta 
komisijai. Į komisiją išrinktai 
pirm. V. Abromaitis, , rašt. T. 
Miliuniutė, ižd. S. Subatienė.

Vakaro vedėjai:
Pirm. — V. Daubaras 
Rašt. — K. Dumblienė.

Solo dainavo — p-lė 
Baltrušaičiutė “Tegrįžta 

” o p. St. Vaškeli a vičfus 
yru kvar-

- P. Piiišis, A. Purvin
ei. Žemaita’tis, Sta

sys Vaškeliavičius sudainavo i 
“Žvaigždeles ant dangaus” ir 
‘■‘■Šėriau žirgelį.” Dainas atli
ko gerai, nes buvo priversti Į 
paantrinti visi.

Ir gi ten buvęs.

Sausio 26 bus LDS. 65 kuo
pos susirinkimas Bažnytinėj 
Svetainėje, Temple St. tuoj po 
pamaldų. Visi nariai malonė
site atsilankyti, nes bus daug 
ko svarstyti ir naujų narių ne
pamirškite atsivesti.

Ona Z. Bugailaitė, 
LDS. 65 kp. Rašt.

ISPANIŠKA 
INFLUENZA

S. V. Visuomeniškas Sveikatos 
Skyrius sako: “šioji liga yra pla
tinama oru, kurį mes kvėpuojame 
■ir gazais nuo kūno, labiausiai iš 
nosies ir gerklės. .Tie rekomen
duoja, kad nosies skylės butų iš
teptos su skystu Mentei sumaišy-. 
tu su gliceriną atsargumo delei. 
Kadangi Mintol Vapocream yra 
Mentliol mostis. kuri taip-gi turi 
savyje Encalyptus aliejaus kuris 
pasirodė kaipo atsakanti gyduolė 
laike epidemijos. Tx>ndope 1891 ma
tais. ji tajp-gi turi savyje ir kitų 
aliejų, kurie išgydo Užsidegusias 
gysleles ir kartu apsaugoja jas 
nuo bakterijų. Nueik pas savo rtp- 
tiekoriti tuojaus ir pasipirk puo
delį Mintol ir apsaugok visų sa
vo šeimynų vien tilr*J£tepimu vi
su nosies skylučių tris ar keturis 
kartus ant dienos. .Ti yra abso
liutiškai geriausia apsauga nuo 
kosulio, šalčio, slogų, šalčio gal
voje. ispaniškos influenzos ir nuo 
plaučių uždegimo.

Speciali* Patrinij ima*.—Dakta
ro i po visų Ameriką -kasdiesa var
toja tuos pačius vaistus prieš Is
panišką Influenzą, kurie randasi 
Mintol Vapocream ir tie vaistai 
yra tie patįs, kurie pasekmingiau- 
si dėl panaikinimo tos ligos šioje 
šalyje, Anglijoje rr Ispanijoje kur 
ta liga irtsimdo. .Ti yra geriausia 
apsauga vaikų ir suaugusių nuo 
gerklių ir bakterijų. Gauk puo
delį Mintol tuojaus. ’.T i yra taip 
pat reikalinga tavo namuose, kaip 
apdrauda tavo namų.

k

Tpdel privalome sukrusti ir 
padidinti narių skaitlių.

Mažiuks.
. - • *

BRIDGEPORT, CONN. >
Gražios ir naudingos 

prakalbos.
LDS. 39 kuopa, sausio 13 d.

šv. Jurgio parapijos svetainėje 
Kalbėjo p. A. F. Kneižis iš So. 
Bostono, Mass., “Darbininko” 
administratorius. Net smagu 
pranešti visuomenei, kad taip 
indomu buvo pasiklausyti. Pir
miausia pasakė gražią pralįal- 
bėlę vietos gerb. kleb. M. A. 
Pankauskas ir pakvietė svečią 
A. F. Kneižis puikiai nupiešė 
apie LDS. reikalingumą ir ver-

pasižadėjo apie kariuomenę!urną priklausyti kiekvienam

DETROIT* MICH.
Nors mūsų kolonija tik ką 

atgijusi, bet sparčiai žengia 
pirmyn, norėdama pasivyti ki

etas jau huo senai besidarbuo
jančias tautiškoje dirvoje kolo
nijas. Jei trukūmų nebus Jai 
į trumpą laiką atsistosime gre
ta darbščių kolonijų. Prieš 3 
metus pas mus nebuvo nieko ir 
tik 3 metai atgal tapo sutverta 
SLRKA. 171 kp., kuri nepapra
stu augimu pralenkė visas ki
tas dr-jas jau nuo 10 metų gy
vuojančias, nes laike 3 metų 

| sugebėjo sutraukti pas save a- 
pie 250 narių.

Tolesniai į Detroitą atvykus 
p. A. Aleksandravičiui, sutver
ta L. V. 79 kp. Iš pradžių la- 

I bai sparčiai augo, nes turėjo 
apie 100 narių ir taip užėjus 
nelabąjai karei jaunuolius iŠ-

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiško*; į- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpbs, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar< 
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiekite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą kili kaime 
pagal reikalavimą.

ą “*■ / *

M. Ą. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str Lavvrence, Mass.
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AR IŠNYKS PIKTAŠAŠIS 
NUO LIETUVIŠKO 

KŪNO?
Nezaležninkija yra biauriu 

roiktašašiu ant Amerikos lietu
vių kūno. Katalikiškoji visuo
menė stengėsi iš visų išgalių 
nugydyti, panaikinti. Bet ka
dangi tasai piktšašis labiausia 
-ėdė katalikišką visuomenę, tai 
prieškatalikiškieji veikėjai ir 
Bedieviškoji spauda paėmė sau 
už įnagį kovoje prieš kataliky
bę. Nekalbant jau apie visus 
[nešvarumo rubežius perėjusią 
■socijalistų spaudą* reikia pa- 
jbriežti, kad ttfutininkiškieji 
^laikraščiai uolia? prisidėjo prie 
nezaležninkijo/ palaikymo. 

Kuomet neząAežninkų vadas 
jMickus atsibeldė į patogią jam 
^ietą — Lavrence’ą tai neza
ležninkija pasiekė augščiausio 
laipsnio. Tautininkų ir socija
listų spaud;; gėrėjosi, džiaugė
si iš to pabaldos pasisekimų.

:u vadai pasiskubino 
talkuh. Dabartinis 

’ ’ redaktorius

♦
x Mickus nebekunigas.
Nuq seniai jau yra a škina- 

rtia, kalbama, mokinama ir 
rašoma apie tą tyrą ir aiškų 
faktą kad S. B. Mickiavyčius 
nebuvo ir nėra kunigas. Tas 
yra daroma nuo pat pradžios 
jo nezaležninkavimo lenkų pa
rapijoje (nezalięznoje) Low,ell- 
vje, Mass. Tas faktas aikš
tėn varomas jam Providence 
lietuvius beapgaudinėjant. Tas 
faktas jį greit subankrutino 
Worcesteryje, pergalėjo Scran
tone ir ant galo užbaigė jį Law- 
rence, Mass. Ir Lawrence 
užsispyrę žmoneliai gavo tą 
faktą dėjo ant savo kailio 
ištirti, priimti už" faktą. Jie- 
to padaryti nenorėjo, tai liudi
ja Mickaus ilgas Lavrrence 
buvimas. Kada jiems buvo 
sakytą kad Mickus vra kokis 
šelmis, apsimetėlis, tai jie sa
kydavo, ne! Jis esąs kraja- 
vas kunigėlis. Jis šventas. 
Jis tai kaip m’sijonierius. Jis 
kibą iš dangaus čia mums leis
tas mus nuo airišių atpirkti. 
O jie visą Mickaus litaniją — 

kitas nuo jo paties išmoktą išska ty- 
sandarietis, pirmiau redagavęs davo kožnam vienam netikin

čiam, kad Mickus kunigas. 
Bet dabar didžiūusi užsispyrė
liai pamatė savo klaidą ir iš
vijo Mickų, kaipo nebekuni- 
gą ir nevyskupą. Nabagėliai 
žmonės spjaudosi iš savo su 
Mickumi apsigavimo. Ir tą 
jų apsigavimą patvirtina koks 
thn Mickus ir jo pasekėjų per- 
dėtinis, lietuviams nežinomas 
De Laudes-Berghes et de 
Roche. Mes ir paduodame čia 
iš anglų vietinio laikraščio ži
nias apie tą nekunigystę Mic
kiavyčiaus.

The Evening Tribūne, 
gruodžio 24, 1918.

Sandaria
Mickui?
‘ ‘ Sandaros ’ ’ redaktorius K. 

. Norkūs redagavo “Atgimimą” 
nezaležninkų organą,

* ‘'Ateitį” Strimaitis rašė neza
ležninkams pamfletus.

Žodžiu Mickus turėjo gerus 
talkininkus, turėjo gerą tauti
ninkų spaudos ir veikėjų para
mą. Apsišaukė save vyskupu. 
Ir štai išt'esų buvo galima Pa
leisti, kad tas piktšašis-neza- 

Ježninkija prigys lietuviškoje 
visuomenėje. Bet pasirodė 
besąs perdidėliu humhugu ir 
jis sprogo. Taip sakant smir
dinčio šliuko kubilas pasiliejo.

Ar tas humbugas sprogo ir 
nusprogo? Tai yra ar jis jau 
neatsigaus? Tas'prigulės nuo 
to, kaip toliau rems tą hum- 
bugą tautininkiškoji spauda.

Reikia atiduoti, kas priguli 
“Lietuvai.” Tai vienintelis 
tautininkų laikraštis, kurs pa
sakė, kas priguli apie nezalež- 
ninkus. Štai ką “Lietuva” pa
rašė po skandalo' Lavrrence:

“Sprogo dar vienas 
Humbugas.

“Ateina žinia, kad nepri- 
„gulmingas ‘vyskupas’ Mickevi
čius, turėjusis savo ‘ vyskupiš
ką sostą’ Lawrence, Mass., ir 
daug prišumijusis Naujos An
glijos valstiose, tapo savo loc- 
nos vyriausybės išvytaš ‘šėko 
pjauti’ — menama, už palaidų 
gyvenimą, girtuoklystę etc. '

“Mes neesame pratę kliudy
ti bažnytinius ar tikybinius rei
kalus, manydam', kad tam yra 
kunigai ir kuniginiai laikraš
čiai. Šiame vienok reikale 
mes ne sykį pakėlėme balsą 
idant persęrgėjus lietuvius nuo 
avanturisto ir liumbugieriaus, 
kokiu mes skaitėme ir skaitome 
taip vadinamą — be mokslo, be 
principų ‘kunigą’ — jieškoto- 
ją ne teisybės, bet lengvos duo
nos.

“Jo nahališkūinas perėjo 
visas rybas, kuomet jis prisi
ėmė sau titulą galvos lietuvių 
“Tautiškos Bažnyčios.” Sto
vėdami ant tautiškos idėjos 
sargybos, norėdami ją palaiky
ti ant jai tinkamo augšto laip
snio ir geisdami apsaugoti ją 
nuo įvairių parazitiškų, hunF 
bugiškų elementų, mes anuo
met griežtai stojome prieš nau
dojimą tautiško vardo sąryši- 

- je su tok’os rūšies .avanturo- 
mis.

“Rimti gaivalai palaikė mū
sų nuomonę; jaunesnis, ma
žiau patyrusis elementas ap
reiškė lyg norą užimti kitokią, 
tolerantišką poziciją

“Dabar jau ir jie, turbūt, 
neturi š ame klausime abejo
nės. Humbugas sprogo — pa
likdamas paskui save tik smar
vę neknriose pakampėse.

“Taip turi trukti, ir su lai
ku truks, kiekvienas humbu
gas, paremtas ne idėjos, bet 
žmonių monijimo ir kvailini
mo pamatais.

“Žinią apie šito ‘vyskupo’ 
•nuvertimą skaitytoja® ras kitoj 
ši o numerio vietoj.”

Dabar pažiūrėkime, kaip tas kaip 
fe •

tėra retai kam taikomas, nes t rėdamas jį konsekruoti parapi-L 
kriminalystės už kurias tai da- jai kuri turėjo pasiduoti jo mo- 
roma yra retos, jei ir ne vi- kslui, žinomas tai faktas kad 
sai dignitarų tarpe nei nežino
mos, kai yra tokie skandalai 
kurie yra didžiausiai įžeidžia 
religiją ir dorą.

Nors tas nuvertimas yra ir 
ant visados, tečiaus išrodo 
kad Metropolitenas gali tą bau
smę atšaukti po geros gyveni
mo pataisos. ~ Skiriasi tai nuo 
suspenso.

'Lietuvių Katalikų Bažnyčia, 
prie kurios nuverstasis vysku
pas prigulėjo A9) yra tai šaka 
senos Romos Katalikų^Bažnv- 
čįos Amerikoje, kuri yrą val
džioje Atyyskupio Kunigaik
ščio de Landės Berghes et de 
Roche, kurio valdžioje yra tai 
20) didžiausių senkatalikių or
ganizacijų visame pasaulyje. 
Susideda iš 21) dviejų vysku- 
pųr 22) arti 50 kunigų ir baž
nyčių — pridedant graikus 23) 
vieno vienuolyno, vienos Se
minarijos, virš 110,000 dūšių.

Mickus gi protestuoja prieš 
poną ' Berghesą nepripažinda- 
mas jį savo Vyręsniu. Ir ra- 
so:

Brangus Pone: Jūsų laikraš
tyje 24 gruodžio 1918 straips
nyje po antgalviu Vyskupas 
Mickiavyčius šio miesto nuver
stas, nėra teisybės nei žodžio. 
Ypata pasivadinanti save ant- 
vvskupiu - Kunigaikščiu de 
Laudes Berghes netur ant ma
nęs 24) jokios valdžios. Ir

p j9) O sakė, kad jie gausią 
vyskupą iš Lietuvos?

10) Ir čia jau lietuviška gra
ži pravardė. Tai bent biskį 
tautiška bažnyčia. Ar kas gir
dėjo tokį lietuvį Cartoro New 
Yorke vyskupaujant? O gal 
jis politiškame Seime dalyvavo 
ir kaipo tokis ^garbingai pasi
rodė? Mickiniai tegal tą ma
nyti.

11) Tai vadinasi dauguma 
Mickaus parapijonų nei neži
nojo apie jų švento Mickaus 
užvertimą. Jiems pranešta — 
bent visiems, tada kada jau 
darbas padarytas, tai t biskį 
demokratiška bažnyčia. Kuo
mi toks nuvertimas skiriasi 
nuo kataliko vyskupo val
džios ?

12) Keno gi pinigais jis ten 
vieši K Ar ne tų pačių žmonių 
kuriuos neva apgina nuo tikrų 
vyskupų, ant kurių nei diė-

KIEK TAI 

LENGVINI 
TOJE MAŽOJE
( B&UTEJE.11

A' ‘

Stebėtina, kad tokia maža dėžutė su saldainiais duoda -

/■L *

gruodžio 21, 1917 (švento Ta
rno dienoje) aš jį pakonsekra- 
vau viešai prieš susirinkimą iš 
100 ar 200 ypatų. Jis prisie
kė būti man paklusnybėje ir iš
tikimas kaipo jo Metropolite
nui pabučiuodamas šventą E- 
vangeliją, kurią perskaitė ir 
jam padavė lenkas vakaras ge
nerolas.

Po konsekracijos tapo ištir
ta kad jis melavo buvęs semi
narijoje. Jis buvo> medskal- 
das ir jokio susipažifĮimo su lo^ 
tynų kalba ^įeturi. Jis tapo įš
ventintas kuniguosna senkata
likių bažnyčios per vyskup.-35) 
Kazlauskį, nes jis nedateko ku
nigų. Nėra išrokąvimo ban
dyti išrodinėti jam kas tai yra 
teisetinai įsteigta < bažnyčios 
valdžia^ nes jis nė$i 36) turė
jęs žodžio teologijoj filozofi- 
jos nei kanoniškų teisių ir ne
žino pirmo žodžio lotynų gra
matikos. Jis tapd teisetinai 
išrinktas vyskupu palei pata
rimą 37) Lietuvių Katalikų 
bažnyčios peš tautini vyskupų 
synodą senkatalikuį bažnyčios 
Amerikoje. Tas pats Synodas 
jį ir prašalina. Mickiavyčius 
būdavo šio synodo. nariu*. Jis 
28) dalyvaudavo mūsų susirin
kimuose iki pereito liepos mė
nesio. Ir kaip jis hetur to at
minti.

Kaip, mes suteikėm Mickia
vyčiui konsekraciją, pasirodė 
reikalas seminarijos lietuviams 
ir lenkams. Komitetas malo
nėjo duoti dalį klebonijos se
minarijai. Po> pamokinimo ke
lių lekcijų, Mickiavyčius, kurs 
vadinasi-save profesoriumi,pri
sipažino’ negalįs mokyti semi
naristų ir meldė kad aš užim
čiau profesoriauti . pakol baž
nyčia išgalės užlaikyti profeso
rių. Jis p&sižadėjo mokyt juos 
laikyti mišias. Nors neparan
ku man buvo, aš apsiėmiau 
mokyti veltui. Seminaristai 
tuoj pamatė, kad Mickiavyčius 
nesupranta nei žodžiij mišiose. 

. Tada aš suradau, kad jis nie- 
. kuomet nepriklausė prie Rymo 

Katalikų Bažnyčios, kaip jis 
kad sako, ir kad jis nėra pe
rėjęs seminarijas.

de Laudes-Berghes et de 
Roche, Archbishop Met
ropolitan, Old Catholic 
Church in America.

Jan. 7. 1919.
Paaiškinimai.

1) Apie Mickiavyčiaus

i

J 
?\

tiek palengvinimo dėl galvos skaudėjimo ir dėl užkietėjimo 
yrurių. Pabandykite persitikrinti. Pąimkit 3 saldainius Par- 
tola šiandie, o rytoj turėsite savo vidurius geriausioje tvar
koje. " * *

Neprivalo būti lietuviško na
mo, katrame nesirastų Parto- 
la.

Jeigu norite būti sveikas, tu
rėti jėgas, syėikus vidurius, 
norą prie darbo — vartokite 
saldainius Partola.

Dėžutė kainuoja 1 dol., 6 dė
žutės už 5 dolerius.

VELTUI
Graži ir naudinga dovanele kožnam pri
siuntusiam užsakymą. ir pinigus sykiu 
su tuo pagarsinimu. Laiškus ir užsa
kymus adresuokite:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avenue,

New York, N. Y., Dept. L. 3(17)nos vaisinimo nėra žmones pa
dėję. O reikia kad jie tikrus 
vyskupus peni. “Turi akis, o 
nemato. ” z

13) Tankiai tas padauža 
trankosi ir po Lawrencą tyko
damas patamsiuose Šleinio sa
vo išmokyto ir įšventinto kuni
gėlio, kuris šventinant kaipo 
vyskupui prisiekė šventai tar
nauti.

14) Ištikrųjų nebėra nei rei
kalo jų išvardinti, nes tie Mic
kaus prasikaltimai, tai Mic
kaus vieša nuosavybėj

15) Nabagėliams ir 
niams jų tėvas daėdė. 
akys atsivėrė. Ir taip jie il
gai juom kantrąvo.

16) Na-gi kas šisai per ger
biamas Šleinis? Ogi Brocktono 
laisvamanėlis. Lavrenciečiams 
jo kvailumas nežinomas. 
Brocktoniečiai rašykite i ‘Dar
bininką” apie Šleinį kuodau- 
giausia, kad jūsų broliai Law- 
rence išvytų ne kunigą ir Šlei- 
nį kaip jie kad padarė ne vys
kupui Mickui. Lavrenciečiai 
norėdami sužinoti apie nekuni- 
gystę ir nekatalikystę-ir nemo
ksią Šleinio rašykite gerb. kun. 
Urbonavyčiui Brocktono kata
likų klebonui.

17) Kad Šleinis yra išmoky
tas seminarijoje Petrograde, 
prie kokio kunigo jis Brockto- 
ne klerikavo ar kunigavo?

j Neva prie ponų Puidokų t Kas 
i matė taip tykoms ką priimant 
stoną kunigystės. Stonas mo
terystės ir tai žinomiau yra i- 

’ mamas, su užsakais, mišiomis, 
I liudytojais, prirodymais, licen- 
se ir taip toliau. Prasikaltė
liai tilt taip tyliai, nuo karės 
pabėgėliai ir tt. Brocktonas 
atsimena jau tris kunigų pri
micijas ir jos buvo taip visiems 
linksmos ir iškilmingos, kad jų 
nieks’ nei už penkių metų dar 
nepamiršo. " O kas Šleinio pri
micijoms džiaugias? Kibą Ge- 
niotis? Kas iš Brocktoniečių 
anksti ryto važiavo į Katedrą 

■ o šventinimų matyti ir prie 
gražaus altoriaus su daugybe 
kunigų gulintį jį ant žemės 
kryžių, laikant su x Vyskupu 
pirmas mišias, duodant visose 
lietuvių parapijose palaimini
mą ir tt. Nieks tų šventini
mų tikrybių nematė. Nes pas 
jį-nėra pačios kunigystės. Jis 
būdamas kvailas vaikėzas du
mia kitų akis. Mano liurbis 
kad žmonės nors per laiką to 
nedasiprotės. Oi dasiprotės. 

» Te jie paprašo nuo klebono Ur- 
bonavyčiaus Šleiniui velykinę 
kortelę ar rekordą kaipo buvu
sio parapijono. Bet vieton tų 
paliudijimų, jie gaus nuo lais
vamanių. prie kurių Šleinis 
dirbdama Brocktone priklausė 
ir kurių labui jis veikė. Brock
tono gyventojai apie Šleinį pri
valo viską “Darbininke” ap
rašyti. Kad bent Šleinys Law- 
renco žmonių nevargintų taip 
ilgai kaip Mickus kad darė. 
Žinotina kad ir Lawrenee Šlei
nys veikia, kiek išgkli ir iš
mano (o išgali ir išmano labai 
mažai) su socialistais ir laisva
maniais. *■ Su jais- pietus val
go, išsigeria ir su savo bažny
tiniu choru daro su socialistais 
koncertus.

Šleiniui panašus gerbiamas 
yra Bostone tai socialistas Ge- 
niotis ir iš Brocktono. Genio- 
tis kunigauja Sd. Bostono pro- , 
testantų kirkėje ant Broadway darė.

lietuvių nezaležninkams. Jis 
■baisiai yra tamsus žmogus ir 
bedievis. Ant, kvateros kur 
jis buvo Brocktone persekioda
vo tuos, kurie klaupiasi ir kal
ba poterius, jis pasibaisėjo iš 
Mickaus kad Mickus turi stu- 
boje kryžių ir sugrįžo iš Mic
kaus seminarijos, nors jam pa
vojus gręsė paėmmimo jį ka- 

Brocktoniečiai ra- 
‘ ‘ Darbininką ’ ’ apie 
Jūs visą pasaulį iš-

29) Kad 'ir sykį Mickus 
jiems pasidarė nebegeras. Gai- 
džiutė jį turėtų atšaukti, nes 
ji Mickų nominavo ant vysku
po.

30) Ji jau seniai reikėjo su
areštuoti bet tas snaudimas ■ 
žmonių tarpe, tai ja| laimė. 
Jis juos sulaikydavo nuo to be
šaukdamas: “Aš juos suareš
tuosiu.. . ”

31) ,Bent jau negeresnis nei 
religijoje nei tautoje.- Taip- 
pat šaukėsi Romos senkatali- 
kių — vadinas atskala tos pa
čius Romos.

32) Reikia mums žinoti kaip 
plačiai. Ne,taip plačiai kad 
mes lietuviai bent ką būtume 
apie šį girdėję. Tai tik pa
saka o ne’prirodymas.

33) Labai gaila kad mums 
lietuviams tojo didžio turto 
nebliko. Ir dabar mes labda
rybę ponui darome žerdami jį.

34) Ką tokiam Mickiavyčiui 
reiškia konsekracijos, nuverti
mai ar prižadai ?

35) Kazlauskis buvo lenkti 
nezaležninkų kunigužis. 0 
Lawrence’o Mickiniai neprisi
pažįsta niekuo kitu kaip tik 
katalikais. Bent nuo dabar 
.gal jie tos klaidos nepadarys?

36) Tai ignorantas. Nė high 
school mokslo neturėjęs, o gal
va tautos bažnyčios, bent mic- 
kiniij akyse.

37) Ir kas čia per filozofija.
Mickus tapo pirmas vyskupas, 
tai pirma galva, išrinktas tos 
bažnyčios, kurios be jo buvimo 
vyskupu nebuvo bent teisetinai 
negalėjo būt. '

38) Kaip tai vyskupai neiš
tyrė kandidato į vyskupus. Da
bar už baro žmogaus neima be 
geros rekomendacijos. O kad 
jau ir apsigavo kaipo, ir nepri
tyrę, tai pirm to laiko reikė
jo ir pažinti ir prašalinti.

Paaiškinimas kun. P. Ver- 
mausko.

Kuomet Lawrence tas smar
vės kubilas apvirto, tai buvo 

1 pavojinga, kad tos smarvės 
nekliūtų kam nereikia, tai yra 
buvo pavojinga, kad ameriko
niškoji visuomenė nezaležnin
kų nesumaišytų su Rymo-Ka- 
talikais. Todėl Lawrence lie- 
tuvių R.-Katalikų klebonas 
kun. P. Vermauskis vietos laik
raštyje “Dailv Eagle” sausio 

> 18 du indė jo paaiškinimą, nu- 
* rodydamas, kas mickiniai ir 
‘ kas lietuviai Rvmo-Katalikai.

I

reiviauti. 
šykite į 
Geniotį. 
juokinsite su naujų įrankiu lai- 
svamanybės platinimo — lietu
viškos Dezaležinkystės.

18) Petrograde seminarijo
je? Lengva tas pasakyti ten 
kokiai įniršusiai moterėlei.

19) Šitai kame sekretas del- 
ko valdiškai toji kirkužė nėra 
areštuojami. Šitai ir kame 
veidmainystė yra tos kirkužės 
pasekėjams šauktis katalikais. 
Jie tai dalis senkatalikių ats
kalos.

20) Labai maža. Sarmata ir 
rodytis su tokia religija. Kai 
kurie susivienijimai-draugijos 
nuo tiel<_narių turi.

21) Tik du vyskupu visoje 
religijoje tai kaip -ir nieko. 
Daugel diocezijų turi tris vys
kupus. O ką jau bekalbėti a- 
pie mūsų visą pasaulinės kata
likų religijos vyskupų skaičių.

22) Tai reiškia visa religija 
su graikais, lenkais, lietuviais 
neturi 50 kunigų ir dar tokiij 
kaip Mickus, Macejus, šleinys, 
Jankauskas, Geniotas ir tt. 
Kuomet vieni Amerikos lietu
viai turime daugel sykių tiek. 
Visų katalikų kunigų vienoj 
Amerikoj yra 20,000. Tai du 
syk kiek visa senkatalikystė_o 
narių. Na o vieni liętuviai ne- 
zaležninkai, šaka -to Berghes 
organi žarijėlės stiepiasi per- 
viršinti — panaikinti Katalikų 
Bažnyčią. Gal jie kada išmie
gos?

23) Tuom vienuolynu Mic
kus seniai gyrėsi. Sakė uždė- 
siąs vienuolyną skiepe klebo
nijos o seminariją skiepe po 
bažnyčia.

24) Miekaųs bene bus čia 
garsiausis šaukimas, tai yra, 
kad jokia valdžia ant jo netu
rinti valios. Tai blogas ženk
las. Taip tik bepročių namuo
se tėra manoma.

25) Mickus tai mokėjo pini
gus lupti. Atsimename mes 
Pelečkių $1,600.00, Levickio 
$1000.00. Masonio $500.00 ir 
vienos moteries $1700.00. O ki
ti nuluptieji tyli. Sarmatinasi 
sakyti. Pats jo klapčiukas 
Mikalauskas norėjo sužinoti 
dėl ko Mickiavyčiui vyksta 
taip pinigai rinkt. Nei vie
nam, anot jo, kunigui taip 
nesiseka kaip Mickiavyčiui. 
Turbūt sako B. Mickiavyčius 
yra ne tik geras kunigas bet ir 
vyskupas, kad jis taip moka.

26) Tas reiškia jam.
27) Tai reiškia jau pačiam [ 

su Corfora. AK kad jie turi [ 
lenkų ir graikų ir italų. Ir tas < 
Synoįas ne tautinis bet tarp- 
tautinis. O tautinis buvo Mic-! 
kus. Jis"nuverstas, tai ir tojo Į

Į antvyskupio išglerusi kalba 
nieko neištaria.

2S) Tai biskį ir komitetas. I 
Angštemę valdžią tur ir už vy-| 
skupų gynodu ir Metropolito- 
nūs. Tai biskį senkatalikių| 
bažnyčia. Jie ir vygkupą pa-

nęs 24) jokios valdžios, 
jokia teisėtina bažnyčios val
džia nėra mane nuvertusi kai
po vyskupą Lietuvių tautos ka
talikų bažnyčios.

Aš tam žmogui buvau davęs 
mokytojauti metais 1918 o jis 
pasinaudojo1 proga man besant 
Scrantone ir suerzino prieš ma
ne žmones. Aš sugrįšiu tuoj 
į Lawrence...

Rt. Rev. S. B. Mickiewicz, 
Bishop of the Lithuanian 
National Catholic Chu/ch

. in America.
Ant šito Mickaus, neva atsa

kymo De Berghes atsako ta
me pačiame Eagle Tribūne, 
Lawrence Sausio 14, 1919:

Brangus Pone 
laiško nuverstojo vyskupo 
Mickiavyčiaus kurį Tamsta pa
talpinai, ir kurį aš patėmijūu 
labui tij kelių lietuvių kuriuos 
jis-glosto ir imuosi atsakyti.

Pirmiau negu jis tapo atsta
tydintas, jau jis neklebonavo 
ir buvo mąn įskųstas už įvai
rius jo prasižengimus ir nuolat 
25) pinigų reikalavimus. Tų 
jo pinigij reikalavimų nieks 
negalėjo sustabdytu Užtat 
dar 26) mums ir tautijiiui vys
kupui 27) Synodui betyrinė
jant tuos prieš jį skundus, 28) 
Komitetas ir parapija nematė 
kito išėjimo nubalsuoti tėvą 
Šleinį už kleboną. Toliau man 
ėjo skundai apie jį nuo šios 
bažnyčios 29) parapijonų ir 
tie skundai yra tokie kurių 
mes nebgalime atitaisyti. Nes 
tai priguli prie 30) eivilės val
džios kam jie ir yra pavesti.

Priešais šių faktų pasirodo 
kaip juokinga yra Mickiavy
čiaus pasaka kad jis esti Law- 
rence. Jis tankiai čia atsi- 
beldžia, bet vengia artinties 
prie bažnyčios. Tik landžioja 
prie durnelių kurie jį dar pa
laiko ir jo melams dar tiki. Jis 
jiems pasakoja, paimkim sau, 
kad jo nuvertimas tėra tik pa- 
kuta ant 9 dienų. Sako'kad
31) ̂ aš esmi Romos Katalikų, 
vyskupas ir noriu atimti nuo jų 
bažnyčią. Tas tai melas, nes
32) plačiai yra žinoma Euro
poje ir Amerikoje kad pirm iš- 
sišventimo, aš pardaviau savo 
tėvyškę ir išdalinau 33) turtą 
ant labderybių. -

Jo paskutinis užginčijamas 
dar toliaus padangėms lekioja. 
§ako, kad jis nėra nuo manęs, kad protestantų sektelė globo- 
apturėjęs 34) konsekracijos, 
kad jis man neprisakė būti pa
klusniu ir po manim tarnauti 
ir kad jis nesąs atstatytas nuo 
vyskupavimo per by teisėtiną 

j bažnyčios valdžią. Jei tas bū- 
! tų tiesa, tai būtų kad jis me- 
ilagingai ir švenvagiškai prisi- 
. savino valdžią ir vietą kuniga
vimo "prie kurių jis nebuvo da- 
leistas. Užtai jis turėtų būti 

j suareštuotas. Tečiaųs jam ant 
laihaės o man ant nelaimės, tu-

Micki-.
Ir jų

“Skandalas sukratė vietinę 
Bažnyčią. Mickiavyčius šio 

miesto vyskupas tapo 
nuverstas.

(Didžiomis raidėmis ant pir
mo puslapio'per visą puslapį 
padėta).

(Numeriais nurodoma į pa
aiškinimus vertimų gale).
Jo nuvertimą seka skundai už 
1) hereziją ir 2) nemorališku

mą, už ką jis ir tapo ap
kaltintas savo bažnyčios 

viršiausios galvos 3) 
Metropolitono.

Pasirodo, kad utaminke ant- 
vvskupas 4) Kunigaikštis 5) 
De Landės — Berghes et de 
Roclie Metropolitanas 6) Senos 
7) .Romos Kataliku Bažnyčios 
Amerikoje 8) nuvertė vysku
pą Stanislavą B. Mickiavičių, 
kurs valdė bažnyčią prie gat
vių Gardner ir Newbury.

Nuvertimo dokumentas tapo 
pasirašytas Antvvskupio ir vy
skupo 10) Carmel H. Carforo 
iš New Yorko, trečioje dieno
je šio mėnesio tik nebuvo vie
šai 11) pranešta iki' utarninko 
ryto, kuomet Tribūno repor
teris pamatė atvyskupą De 
Landies-Berghes et de Roche, 
kurs šičia vietinės bažnyčios 
klebonijoje 12) vieši. Nuver
stasis vyskupas apleido Law- 
rence jau trys savaitės, esąs 
13) Scrantone, bandąs ten kle- 
bonautr pakol nuvertimo dek
retas dar nepagarsintas.

Nors pats nuvertimo doku 
mentas ir 14) neišvardija vys
kupo prasikaltimus, paskuti
niai jo žodžiai išreiškia kad jis 
yra kaltinamas už hereziją ir 
paleistuvystę, girtuokliavimą 

i ir melagystes. Skundai paei
na nuo pačių Mickiavvčiaus 
15) parapijonų ir po ištyrimo 
antvyskupas gavo jį nuristi.

Dabar toji jų bažnyčia bus 
[valdoma 16) gerbiamo“Stanis- 
I lova Šleinio neseniai įšventin- 
I to jaunikaičio. Jis gimęs Ru
sijoj ir, 17) išmokytas sejnina- 
rijoje 18) Petrograde, atvažia
vęs Amerikon jau. trys metai. 
Pamaldos bus kaip ir papras
tai; mišios vidurnaktyje utar- 
ninke ir 9 ir 11 vaL Kalėdų ly
te ir nedaliomis.

Toks sunkus nubaudimas 
vyskupai Mickiavyčiui

Kas-link

1) Apie Mickiavyčiaus he
reziją jau daug yra rašyta vi
suose laikraščiuose. (Žiūr. 
“Sarge,” “Drauge,” “Li’etu- 
tuvoj” ir k.).

2) Ot tau ir šventukas.
3) Mickus traukė-višą savo 

kakarinę kad jis ir jo bažnyčia 
neturi jokios kitos galvos, kaip 
tik žmonės. Būk Jai žmonės 
soti įsteigę ir turi savo bažny
čią. Žmonės kaikurie .tą ir 
manė. Ypač komitetai manė 
esą tai galvos, Bet pasirodo, 
kad jie apart Mickaus turėjo 
ir turi už galvą kokį ten Kuni
gaikštį.

4) Ir dar didžiūnų veislės 
kurią Lietuviai nor panaikinti. 
Lietuviai tai darbininkai ir pa
tys save tenor valdyti.

54 Mickelis klykdavo šauk
damas save tikriausiu tautinin
ku ir visų lietuvių išgelbėtoju. 
Užtai kaipo atminčiai savo 
didvyriško darbo pavadino ir 
savo k tikę Lietuvių tautos baž- 
nyčia. Ale iš kokios lietuvių 
familijos paeina tas kunigaik
štis De Laudes?

6) Mickiavyčiaus ir savo 
talkininkų suvadžiotojų Law- 
renciečiai, tankiai klausdavo: 
“Kodėl Mickaus nieks nesu
areštuoja, jeigut jis nėra ku
nigas? Bet teisybė Ve tame,

I

jo jį. Jis tik saviemsiems sa
kės esąs katalikų kunigas ir 
vyskupas o valdiškai jis buvo 
kokios tai senos krikščionių- 
-protestantų svetimtaučių ber
nas. v
. 7) Roma ir Mickus ir jo 
tarnai prakeikė ant amžino tat 
prie Romos ir jie bepriklauso, 
tik klaidingosios Romos.

8) Nuvertė; Ot ir pasiro
do kaip prigulmrngas buvo tas 
neprigulmimgasis Mickus.'

UŽSIRAŠYK
A. L. R. K. Moksleivių 

Sus-mo organą 
“MOKSLEIVĮ.”

Metams............................... $1.50
Eina sykj Į menesį.
Prenuiheratą ir pinigus sitjsk Šiuo ad

resu:
“MOKSLEIVIS,” 

244 W. Broadvay. So. Boston, Mass,

Įnorth ameri
|CAN CLUE CO.
Z Viena iŠ dldžlnnsdų 4f (lruClau- 
7 šių lnsurance kompanijų Suv. 
Z Valstijom. Po supervizlja 47 vąl- 
• stijos departmeiįtn. Moka po- 
2 smedtlnę. Ii£n« Ir nelaimės benl- 
Z fltų $10 j metus, laike ligos gauni 
2 $25 i savaitė Delei platesnių 4n- 
£ fennacijų kreipkitės:
| J. B. JUŠKEVIČIUS, 
jgdSl Broadway,

So. Boston, Mas3?
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Ofiso valandos
9-1 1 RYTE2-4 PO PIETŲ
6-8 VAKARE

Atvyko p. Karosas. Ketver
ge atvyko So. Bostonan p. J. 
E. Karosas, kurs pastaruoju 
laiku aplankė daug koloniją.

CAMBRIDGE, MASS.
Nedėlioję, sausio 26 d. 6 vai. 

vakare Bažytinėje salėje bus 
nepaprastai gražus Tautos 
Fondo 35 skyriaus vakaras.

Dainuos So. Bostono solistės 
p-lės A. Narinkevičiutė ifSt. 
-Motiejūnaitė ir p. J. Varaitis 
vadovaujant p. M. Karbauskui, 
So. Bostono šv. Petro Bažnyti
nio choro vedėjui.

Bus sulošta gražus veikalė
lis.

Kalbės oficierius J. J. Ro
man (auskas) ir kareivis J. E. 
Karosas.

Dabar laikas pirkti naujai 
išleistą maldaknygę “PUL
KIM ANT KELIŲ.” 
SUMAŽINK BRANGŲ PRA-

Sumažino darbą. Pančekinė 
je kur daug lietuvaičių uždar
biauja, nuo šios savaitės su-

IŠLEISTUVĖS.
Sausio 22 dieną šv. Petro 

parapijos bažnytinėje svetainė
je keletas Moterą Sąjungos 13 
kuopos narių, surengė kun. Pr. 
Juškaičiui išleistuvių vakarie
nę. Vakarienėje dalyvavo ir 
kun. J. Švagždys.

Per vakarienę gražiai pasi
linksminta ir pasikalbėta.

Vakarienės rengėjoms buvo 
ponios Strakauskienė ir Ado
maitienė.

Tel So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietu&isskai 

Ofiso valandos:
Ryt iia iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 ' 
vakarais-6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Atvyko naujas klebonas. Ket- 
vergo pavakariais šv. Petro 
parap. naujas klebonas kun. K. 
Urbonavičius atvyko iš Mon
tello ir užėmė J. E. kardinolo 
paskirtą vietą.

Repeticijos veikalo “Žmo
nės” bus subatoj 6:30 vai. va
kare. Visi imanti dalyvumą 
malonėkit ateiti.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso ady no* G visokia* Mga*
1-3 P. M. 7-S P. M. Paskiria Aldams.

419 Boylstor St. Man.

J mažinama darbai. Subatomis! 
nebus dirbama. .PIRMOJ KLESOS

DANTISTAS

Baisios Skerdynes ir
Pogromai Lenkijoje. |

Pogromai ir baisios skerdynės yra {vedamos Lenkijoje, tūkstančiai ne- I 
kaltų, neapsiginklavusių žydų yra nužudyta ir tie Pogromai bus baisesni,/ 
jei Talkininkai nepaveiįs Vokiečių kariuomenei nuginkluoti lenkus.. Tokie prA- 
nešimai yra platinami per visas Vokiškas-Žydiškas laikraščių agentūras. T 

Lenki, valdyba viešai užsigynė, kad jie įsteigė bent kokius Pogromus.! 
ir Talkininkai patįs, ištyrinėję dalykų pasakė tą patį. V

Bet ir po tų oficiališkų paaiškinimi; Lenkų valdžios ir Talkininkų, spau- \ 
da kuri yra Vokiečių ir Žydų rankose dar vis nepaliauja platinusi žinias a- 
pie Pogromus Lenkijoje.

Ištiktųjų buvo Pogromas Lenkijoje, baisus pogromas, kuris tęsėsi, ne 
vieną dieną, ir ne vieną metą, bet kuris tęsėsi per 700 metų ir šis Pogro
mas buvo įsteigtas žydų ir Vokiečių prieš Lenkus ir kitas Slavų tautas.

Tautos Vakarinės Europos pamatė žydus ir pažino juos jau 10-tame šimt
metyje ir už jų suktybes ir nešvarius darbus pradėjo juos tinkamai bausti 
išvarlnėdami juos iš savo žemės, kad apsigynus nuo jų suktybių.

Minios Žydų atkeliavo į Lenkiją ir čionai gavę Pilietystės Teises, 12-tame 
ir 13-tame amžiuje tuojaus paėmė į savo rankas visą šalies pramonę, pre
kybą ir bankas.

Jie nejsteigė didelių komerciją ir pramonę, bet tiktai įsteigė Skarmalų 
krautuves ir per 700 metų pagavo Lenkus į savo nagus ir 
gelba atėmė nuo jų Valstybines teises.

Visokia slapta politika ir melagystės buvo platinamos 
nesutikimams Įvykus jie laikė Lenkus priespaudoje kartu 
viškomis Tautomis.

Laike šios paskutinės karės jie supirko žemes beveik už nieką pakol 
Austrų parlamentas jiems neužgynė tą daryti, 1915 metais. Jie taip-gi no
rėjo visą šalies maistą užgriebti ir jie tą darė pakol dabartinė valdžia jų 
vadus nesukimšo į kalėjimus.

Apie šitą Pogromą pasaulio laikraščiai tylėjo ir nei žodžio neprisimi
nė apie tą baisią skriaudą ir žmogžudystę.

Ir kodėl tie baisus prasižengimai nebuvo paskelbti, kurie per tiek me
tų vedami prieš įlenkus ir kitas Slavų Tautas o dabar tiek daug apie Po
gromus Lenkijoje yra rašoma? Todėl kad Žydai per savo suktybes pramo- 
nijoje susikrovė didžius turtus ir su jais valdo pasaulio beveik visą spaudą 
ir laikraščių agentūras bendrai su Vokiečiais.

žydai dabar pamatė, kad Lenkai ir kitos Slavų tautos pradeda atidary
ti akis ir pamatyti savo baisiausius priešus pakėlė didį riksmą, darydami tą. 
jie nori pagauti pasaulio simpatiją ir tuomi išvengti bausmės, kurios jie 
užsitarnavo per savo neišpaaskytai baisias suktybes.

Taip, yra pogromai Lenkijoje, — bet tie pogromai yra žydų ir Vokie
čių įsteigti prieš Lenkus ir kitas Slovokų tautas o ne Lenkų prieš žydus.

Jei šios tautos atgaus vėl į savo rankas pramonę, prekybą ir bankas, 
jos vėl galės pastoti garbingomis tautomis, o jei ne, nėr joms išgany
mo.

Taigi pirkdami ką nors, visados atminkite Šitą principą PIRKITE 
SAVŲJŲ ir tuomi pat laiku patėmyk kok| tavorą gauni už nustatytą pre
kę. - -X

Sulygink musų kainas su kitų.
Bei pavyzdžio pažiūrėk į šj DidĮ Gramafoną.

««—————i
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reinkotų patdavimui. Dėl p] 
tesnių informacijų kreipkil 
prie: \ ~

So. Boston Raincoat Co..
454 Broadway,




