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VENECIJA KLIUS VOKIE
ČlAMS.
Wash5
lapr. 15 —
MŪŠIAI MASKVOJE.
SIB E RIJA APŠAUKĖ EX- DAUG KRITO MASKVOJE.
Dabar
čia-tikima,
jog Vene
Londonas.
lapkr. 15. Iki
CARĄ SAVO IMPERA
Pranešama, jog Maskvoje
vidurdienio utarninko Mask cija teks Vokiečiams po kele
TORIUM.
įvykęs smarkus mušis dėl Kremlio, kur radikalai buvo apsidrutinę prieš Kerenskio - Kornilovo spėkas.
Telegama į
Kopenhageną skelbia:
Gen. Kornilovo kareiviai
paėmė Kremlį, garsią Mask
vos tvirtovę, po atkaklaus
mūšio.
Taip sako Berligske
Tidende’s korespondentas iš
Petrogrado.”
Finų Telegramo Biuras sa
ko, jog Maskva esanti sosti
nė laikinosios valdžios ir kad
premieras Kerenskį išleido įsa
kymus, kurie buvo ir Petro
grado laikraščiuose.
Prieš - bolševikiniai laik
raščiai Petrograde ir Helsingforse stambiomis raidėmis pa
žymėjo, jog bolševikų judėji
mas baigiasi.
Gen. Kalėdinės, kazokų va
das, salto, esąs diktatorium
pietinės Rusijos.
Po laikino
sios valdžios įsakymais pasira
šo Kerenskį, gen. Kalėdinės ir
gen. Kornilov.
Stoekholme iš Rusijos am
basados paleista žinia, būk
premieras Kerenskį atvykęs su
savo Kareiviais į Petrogradą.
Pagal Exchange Telegraph iš
Kopenhageno Kerenskį įveikęs
bolševikus.

Kopenhagen,

lapkričio 14
— Laikraštis Belingske Tidende skelbia iš Haparanda žinią,
kurioj sakoma:
“Oficieriai Torneoj, Finlandijoj, sako, jog Siberija
pasiskelbė' neprigulmybę ir bu
vusį imperatorių Nekalojų sa
vo imperatorium.
Kazokai apvaldė Kievą.”

voje skerdynėse ant gatvių už
mušta 2.000 žmonių, taip skel
bia keliauninkai atvykę prie
švedų-rusų rubežiaus ir taip
skelbia telegramos iš Stockhol
mo.

True translation fil.ed with the postnrnster at Boston, Mass. on Nov. 16.1917
as require-l hy the act of October 6,1917

NEAIŠKUS PADĖJIMAS.
London, lapkričio 14 —

to® dienų.'
Washingtone daTa
romą'
oficialius paskelbimus Berlūąe ir Ryme per pas
tarąsias
urias dienas ir pagal visą k
snį visame 90 mylių kovos fronte nuo pradžios
Piave iki
tte Cemuni kalno
į šiaurės
nuo Veneci
jos lygumoA
Kad Venecija jau bus ap
leista, tai matosi ir iš žinių
iš Rymo if Venecijos apie bė
gimą civilių gyventojų iš to
garsaus miesto ir panaudojimą
čielos armijos darbininkų at
likimui milžiniško darbo —
pergabenimui dailės veikalų iš
Venecijos
saugias vietas į
vakarus n
Dailės
ai gabenami ir iš
Treviso i
kuomet
iiąlai
trauksis, tai tuodu miestu ir
gi teks priešininkui.
Baimė dėl Venecijos likimo
kilo iš to, jog pasirodė, kad
vokiečiai dabar koncentruoja
savo pastangas pereiti per Pia
ve netoli nuo Adriatikos jūrės,
už 12 mylių nuo Venecijos šir
dies.
Kad dviejose vietose
vokiečiai persikėlė per Piave,
tai tą pripažįsta Italijos karės
ofisas.
Vienas persikėlimas
padarytas Piavės įlankoje ties
Zenson di Piave veik pusiaukelyje tarp dviejų geležinke
lių.
Italijos karinis ofisas
pripažino, jog vokiečiai per
sikėlė ir ties Grisolera.
Tas
punktas randasi apie tris my
lias nuo galo Piave.

Rusijos padėjimas dar neaiš
kus.
Ikišiol dar neatėjo ti
krų žinių apie tai, kur yra
premieras Kerenskį, bet yra
MURAVIEV
PRIPAŽĮSTA
GATČINOS IŠTUŠTINIMĄ. tikima, jog jo šalininkai val
do Maskvą ir didesnę Petrog
Stockholm, lapkr. 14. — rado dalį.
Leit. pulk. Muraviev, vadas
Tas faktas, jog jokių tie
kariuomenės ginančios Petro sioginių žinių iš Petrogrado gradą, kaip telegramoj be da neatėjo, nurodo, jog dalis Pe
tos pranešama iš Haparandos trogrado ir telegrafo ofisai telaikraščiui--r Degens NyheterJbėra bolševikų kontrolėj,
išleido sekančią proklemaciją:
“Kerenskį paskleidė klai True translation filed with the postmaster at Boston. Mass. on Nov. 16,1917
dingą paskalą, būk kariuome as reąuired by the act of October 6.1917
nė Petrograde iš liuosos valios 400.000 ITALŲ PABĖGĖLIŲ.
perėjo laikinosios valdžios pu
Rymas, lapkričio 15 — Visėn.
Laisvosios Rusijos ka dnrinėn ir pietinėn Italijon su
reiviai neina atgal ir nepasi plūdo apie 400.000 pabėgėlių
duoda.
Jie tik ištuštino Gat- iš karės apimtų vietų.
Maj.
•v*
činą, kad išvengti bereikalin Gayson M. P. Murphy, virši
gą kraujo praliejimą ir užimti ninkas Amerikos Raudonojo
apsigynimo pozicijas arčiau Kryžiaus Europoje, rūpinasi
Petrogrado.
Pozicija dabar jų sušelpimu.
taip stipri, jog gali išlaikyti
Jis pasiuntė agentus į BoTrue translation filed with the post- 10 sykių stipresnę Kerenskio logną ir Anconą, per kuriuos
master at Boston, Mass. on Nov. 16,1917
daugiausia pabėgėlių bėga.
as reąuired by the act of October 6,1917 spėką.
Mūsų kariuomenė geriau Jų didžiausias reikalavimas ySOCIJALISTŲ
LAIKRAŠ
siame upe.
Tvarka ir ramy ra vilnoniai aprėdalai, ankloTIS NETEKO ANTROS
dės ir čeverykai, kurių nega
bė viešpatauja Petrograde.
KLESOS PRIVILEGIJŲ.
Be skraiduolio Aurora ka lima gauti pirkti tose vietose.
New York, lapkr. 14 — riniai laivai Larga, Afrika ir
Spaudimas šiaurėje.
Pagal įsakymų iš Washingto- šeši torpediniai laivai Baltiško True translation filed w!th the postmaster at Boston, Mass. on Nov. 16.1917
Šiaurinis austro - vokiečių
no, pačios viršininkas Patten laivyno atplaukė iš Helsinfors as reąuired by the act of October 6,1917
spėkų kylys, kuriuo jie nori
atėmė antros klesos privilegi ir apsistoję Nevoj arti Nikalo- FRANCIJOS PREMIERAS.
prasiskinti sau kelią per kal
Paryžius, lapkričio 15. —
ją socijalistų laikraščiui New- jaus tilto, Pitrogrado vidury
nus iš šiaurės į šiaur-vakariYork Call.
Apie mėnesį at je, iš kur jie gali bombarduo Seniau buvusis premieras Clenes Venecijos lygumas ir pa
apsiėmė sudaryti
Jų jurininkai manceau
gal to laikraščio leidėjai buvo ti visą sostinę.
statyti pavojun Piave linija,
naują kabinetą.
_
pašaukti Washingtonan išro- susideda iš bolševikų.”
vystosi
su pavojaus ženklais.
, ____
<
Clemanceau Elysee palodyti kodėl jiems toji privilegi
Italijos karinis ofisas vis skeU
ja turi būt palikta
Krasos
pno translation filed with the nost- ciuose daugiau' valandos kal bia mūšiai didinasi tarp Feltre
valdžia ėmė dėlto veikti, nes master at Boston. Mass. on Nov. 16.1917 bėjosi su prez. Poincare. Po to
ir Asiago. ir kad italai atkak
as reąuired by the aėt of October 6.1917
buvo paskelbta, jog preziden
to laikraščio editorialuose bu
liai grumiasi. Bet faktas yra,
PETROGRADAS LIEP
tas jam pasiūlė sudaryti kabi
vo rašoma tokioje dvasioje,
kad
vokiečiai varosi pirmyn
SNOSE.
netą ir jis apsiėmė.
kad trukdyti vedimą karęs.
pietuosna
toje linijoje ir pasi
London, lapkričio 15.
TeChas. W. Eroin, to laikraš
AUDĖJAI KETINA
traukimas italų tose vietose yčio vedėjas,
paskelbė,
jog legramos iš Stockholmo prane
STREIKUOTI.
ra oficialiai pripažintas.
skleis po miestą. Call pirma ša, būk keliauninkai, atvy
Fall
River,
lapkr.
14.
—
30.Šiandie paskelbta pasitrau
kusieji į Hoparaudą, Švedijoj,
klesa
iš Finlandijos sako, būk ei-, 000 audėjų pareikalavo algų kimas ties Tomasico kalnų,
nan&ps paskalos, kad Petro pakėlimo ant 15 nuoš. Kompa-, Tas privertė italus ištuštinti
True transilfltfon filed wlth the poetnijos žadėjo pakelti ant 10 šiaur-rytinį kampa- didžio klomaster at Boston. Mass. on Nov. 16,1917 gradas liepsnose.
nuoš. Bet audėjai atmetė tą nio apsupto iš keturių pusių
a« reąuireil by the act of October 6,1917
pasiūlijimą ir stovi už senąjį aukštumomis. Kalnas Grappa
KĄ SAKO VOKIEČIAI.
NELAIMĖ.
reikalavimą. Jei nebus išpil yra vienintelė tvirtovė apervAmsterdam, lapkričio 15. —
Baltimore. Md. lapkr. 14. — dytas, tai streikuosią.
nimui nuo austrų ir vokiečių
Berlino laikraščiai plačiai ra
Anksti šį rytą savo name ras
šo apie Francijos ir Anglijos
I
tas negyvas Joseph Jozewski,
JAMES M. KEYS, advokatas
krizius, kilusius po to, kaip
prezidentas SLA. Jo kairiame
350 RR0ADWAY,
SOUTff BOSTON, MASS..
Lloyd George pasakė prakal
AMSaukite prie manęs su visokias teismikkais reikalais. Duo
šone rasta kulkos žaizda ir ša 1
bą Paryžiuje. Vokiečių laik
i!
! du pilnas Informacijas kas-llnk Suvienytų Valstijų {statymų.
lę revolveris.
raščiai spėja, jog Lloyd Geor
Per keliolika metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su
Kartu su šūvio garsu buvo
ge tikrai rezignuos. Tie laik
LIETUVIAIS. RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massnchusetts val
patėmytas žmogus, išbėgęs iš
stijoje. AS esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai utsitiraščiai rašo, jog jo pasitrau
namų.
Prie
jo
pribėgo
du
ki

ketl. Visokius teismISkns reikalus atlieku Šioje valstijoje.
kimas nublaivys politišką Eu
Turtu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbetojų lietuvių, rusų,
ti ir kartu prapuolė.
ropos padangę ir atidarys ke
Policija mano, .jog Jozewski • lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir illnimėtl
lią į taiką.
provų, tai‘paveskite man. Telefonuokite, paraitykite arba' paėaui
buvo nugalabintas.
. 350 BR0AD5VAY,
SOUTH BOSTON. MASS.
Berliner Tageblatt tvirtina,
(Taip skelbia angliški laik b
JAMES M. KEYS,
jog Asųuith tikrai užimsiąs raščiai.
Nelaimingasis gal į •
Tel. 8o. BotUm tn or 8a. Botfou 300.
premiero vietą po Lloyd Ge buvo SLA. vietos kuopos pir
Jeigu vienas užimtas lauk kitų.
J
___
orge’o.
mininku.)
True translation filed with the postmaster at Boston, Mass. on Nov. 16,1917.
as reąuired by the act of October 6,1917
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GALI NETEKTI ČARTERIŲ kardas,” dekliamavo — A.

Kardišauskas.
18. “Darbininkai vienykimės,” kalbėjo — J. G. Bbgden.
įsiveržimo į lygumas iš pusės
19. “Abelni patėmijimai,”
Trentino ir%Cadore. Nuodug
kalbėjo — Kun. M. J. Urbonas.
nus padėjimo tyrinėjimas Ry
20. Lietuvos Hymnas — L.
me parodė, kad nemažįau,
D. S. Choras.
kaip šešios atskiros austro-voVisi, kurie dalyvavo minėta
kiečių jėgos slenka iš šiaurės
me programe, atliko savo už
prieš minėtą svarbų klonį.
duotis pagirtinai gerai, nors
daugumas iš jų pasirodė vos
True translation filed with the postpirmu kartu ant scenos. Pub
master at Boston, Mass. on Nov. 16,1917
as reąuired by the act of October 6.1917
lika savo garsiu delnų plojimu
NEGALI PRIGELBĖTI.
matomai išreiškė didį pasiten
London, lapkr. 14. — Major
kinimą. Lietuvių buvo pilnu
STREIKAS.
gen. Maurice, vyriausias di
New Bedford, lapkr. 15. — tėlė svetainė. Daug turėjo sto
rektorius karinių
operacijų Morse Turist Drill and Michi- vėti. Daugumas atėjo su dide
prie karinio ofiso,
pasakė ne Co. darbininkai sustreika liu žingeidumu pažiūrėti ką tie
šiandie:
vo, reikalaudami 25 nuoš. pa vargšai darbininkai žilaplau
‘‘Italijos padėjimas yra be kėlimo algos. Sustreikavo 1.- kiai, plikais pakaušiais, gali
galo opus ir tokiuo bus per 200 darbininkų. Streikininkai jiems papasakoti, kuom juos
tūlą laiką. Jei italai neįstengs buvo surengę parodavimą.
užinteresųoti ir palinksminti f
atsilaikyti Piave linijoj, tai
Matomai nekurie tikėjosi gana
veik yra tikru dalyku, jog
daug išgirsti, o kiti visai nieko
DU BOIS, PA.
Venecija turės pulti.
Išsilai
gero. Pirmieji visai nesusiLapkričio
11
d.
vietinėje
kymas palei Piave yra pačių
vylė, o antrieji negalėjo atsi
italų dalyku, nes per keletą Lietuvių Svetainėje įvyko la peikėti iš didelio savo nusiste
dienų francūzų ir anglų ka bai gražus ir džiuginantis kiek bėjimo išgirdę ir pamatę neti
riuomenės neatvyks mūšio li vieną, tiesą ir šviesą mylintį kėtus daiktus.
lietuvį, programas. Tąjį prog
Didelė garbė tad vietinei L.
nijom
Gen. Maurice nepridavė di ramą surengė darbšti ir veikli D. S. 55 kuopai, kuri nesenai
delės svarbos tam faktui, jog LDS. 55 kuopa. Programas susitvėrus vos tik iš 12 narių,
-greitu laiku daaugo iki 33 na
vokiečiai vienoj vietoj jau pęr.- buvo sek
uja —Kuri. M. J. Hų ir šiandien jau sugebėjo
sikėle per Piave, nes girdi 1. 'Thfro
taip-graižai ir puikiai pasiro
tik mažas būrys tepersikėlęs ir Urbonas.
2. “Stokim Broliai tuoj į dyti savo vienybės, brolybės ir
italai turį išgalėti su juo apsi
Darbą” — LDS. Choras.
meilės darbo vaisiais — gra
dirbti.
3.
“
Broliai
Vienybėn,
”
dek

žiai surengtu viešu vakaru.
“Italų linija palei Piave,”
Bet negalima pamiršti, kad
tęsė jis toliau,
“yra jiems lemavo Vincas Mikelionis.
4. Senis ir Seųelė,” deklema turi būt ir didelė padėka tiems
trumpiausia ir nuo pat trauki
vo
T. Valūnas. į
kurie daugiausiai pasidarbavo
mosi pradžios Cadorna ją pa
5.
Kas
pinigų
turi,
”
dekle

surengimu to gražaus vakaro,
siskyrė.
Sekanti apsigynimo
tai yra, mūsų gerb. klebonui
linija yra Brenta, o dar toliau mavo S. Ribinskas.
6.
“
Mainierio
Likimas,
”
dekun. M. J. Urbonui, vargoni
Adige.
Abi daug ilgesnės,
kliamavo
A.
Kardišauskas.
ninkui K. Vaisietai ir LDSL
negu Piave.
__
7.
Darbininkai
organizuokikuopos
valdybai.
»
Vienas pavojus italams yra
mės
—
prakalba
—
J.
G.
BogPrie
minėtos
kuopos
priguli
tai jų šiaurinis arba kalninis
jau beveik visi žymesni vieti
frontas.
Jei priešininkas ten den.
8. “Šią Nedėlėlę” - daina- niai lietuviai, kurie tikrai my
prasimuš, tai jis atkirs italus
lygumose.
Iš kitos pusės vo — A. Kardišauskas ir K. li savo tautą, tėvynę ir Bažny
čią ir nesigaili savo spėkų ir
imant kalnų frontas yra leng Vaisieta.
9. “Kodėl taip?” — dekle- pasišventimo dėl jųjų labo. Vi
viausias išlaikymui.
si iš vieno sustoję petys į petį
Yra pamatas manyti, kad macija — A. Juškelis.
10.
“
Drąsiau
”
—
dekliamažengia pirmyn ir rodo kelią ki
Piave linijoj italai atsiturės.
cija — J. Karaniauskas.
tiems savo broliams darbinin
11. “Tikiu” — dekliamacija kams prie didesnio susiprati
ERŽIURINĖJA REZOLIU
—
Aug. Mikelionis.
CIJAS.
mo, apsišvietimo ir pageri
Buffalo, N. Y. lapkričio 15.
12. “Nesikišk” - dekliama- nimo savo būvio.
— Darbo Federacijos Kongre cia — J. Kalėda.
Laike,prakalbų tą vakarą
13.
“
Apie
mūsų
reikalus,
”
sas dabar tik klauso prakalbų
buvo pardavinėjamos gero tu
delegatų iš įvairių šalių. Sve- kalbėjo K. Vaisieta.
rinio knygelės. Tas skleidimo
14. “Turiu kumelaitę” ir apšvietos darbas parodė, kad
čių-delegatų yra iš Anglios,
Francijos ir Kanados. Taip-, “Gyvenam DuBois’e” — L. D. vietinė LDS. kuopa nuoširdžiai
gi komisijos peržiūrinėja re S. Choras.
remia Kat. Spaudos Savaitę.
15. “Sukruskim,” dekliamazoliucijas, kurių yra 165.
Lai gyvuoja darbšti LDS.
vo — M. Maciuška
55 kuopa! Lai drąsiai žengia
/
16. “Turtuolių užuojauta,” kasdieną pirmyn visi jos veik
dekliamavo — A. Kvederavi- lūs nariai!
•
čius.
Maloniai Jiems
NAMŲ,
17. “Abiem pusėm aštrus
Užjauč’ antis.
Iš Amerikos Darbo Federa
cijos kongreso atėjo paliepi
mas streikininkams Quincy,
Sąuantum i| Watertowne grį
žti į darbą.; Įsakymą atsiun
tė tie unijų'"viršininkai, kurie
tuos darbininkus išvedė strei
kam. Dabar tie streikininkai
nenori jų klausyti ir grįžti dar
ban. Tai iš Federacijos kon
greso atėjo pagrūmojimas, jog
unijos neteks čarterių, jei ne
klausys šito įsakymo.

Dabar yra daug

PIGIŲ ,7,

Daugelis savininkų karės lai
ku priversinai parduoda visai
pigiai ir mes patys nuo savęs
patariam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY,
•SO. BOSTON, MASS
ir jis tamstoms aprodys pigių
farmų, visokių biznių dykai.
Naudokitės gera proga nes po
karės bus dn-syk brangiau,
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A

Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.

K. S. S. Prakalbos
SU ĮVAIRIAIS PAMARGINIMAIS
Bus Lapkričio November 18 d., 1917 m.
LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SVETAINĖJE,
26 LINCOLN STOEET,
BRIGHTON, MASS.
PRASIDĖS 4 VAL. VAKARE.
Kalbės žymūs kalbėtojai: kun. Pr. Juškaitis iš Cambrid
ge, Mass., pp. Pr. Strakauskas, Bostono Kolegijos moksleivis
ir “T. Ryto” Administratorius ir A. F. Kneižis, “Darbinin
ko” Administratorius.
Dainuos Šv. Petro Bažnytinis choras po vadovyste p.
M. Karbausko. Gabiausios deklematorkos nasakys eiles: p-lės A. Valavi
čiūtė, O. Simboliutė ir A. Raudoniuliutė.'
Daugybė įvairių pamarginimų puoš vakarą
Prašome į tą vakarą susirinkti koekaitlingaiusia

ĮŽANGA DYKAI.
Širdingai kviečia

t

spaudos darbą, arba prirašy
dami naują narį, arba prenu
meratomis, arba platindami
“Darbininką” pavieniais egz.,
,rba “Darbininko” išleistas
knygeles.
Mūsų nariai daug galėtų
prisidėti parinkdami apgarsi
nimų “Darbininkui” savo koanijoje.
Apie rinkimą apgarsinimų
reikalaukite platesnių infor
macijų iš “Darbininko” Ad
ministracijos.

komitete sauvališkas ir netak
Jeigu pasirodytų kad koks
tiškas laisvamanių pasielgi nors dalykas reikia kiek patai
mas su Lietuvių Dienos pini-, syti ar patobulinti, tai tam ygaiš visus gerus norus ir pasi ra įsteigta Amerikos Lietuvių
r1
tikėjimus galutinai pakrikdė. Taryba, į kurią įeina iš visų
Pastaraisiais laikais Ameri džio prasmėje, jeigu ir randa
Bet viena yra blogo dalyko didesniųjų kaalikiškųjų orga
koje lietuvių laisvamanių ir si lietuvių tarpe, tai labai mapusė, tai ta, kad tūla liaudies nizacijų atstovai ir apie tai
socijalistų tarpe
apsireiškė žai. Mes turime tik sulaisva- dalis žiūri į dalykus per sve
savo sn si rinkimuose » svarsto.
Kiną u So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir
naujas dąiykas.
manėjusius tautiečius, kurių, timus akinius ir juos mato ar
Liberalai ir socijalistai tenai
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
' Kuomet jų vadai ir vadukai daugelyje atvejų, visa laisva- ba geltonoje arba raudonoje,
,
yra laukiami, tegul jie išren
Darbininkų Sąjunga.
intriguoja, skaldo mūsų visuo- manybė yra tame, kad jie su
spalvoje, o jie ištiesų yra kar ka savo atstovus ir bendrai
Prenumeratos kaiąa:
menęs bendrą tėvynės darbą, sipykę dėl kokio menkesnio ar tais juodais, o kartais net ir
veikia su visa visuomene, te
Metams tris kartus savaitėje......................
$3.00
veikimą ir visus švenčių šven didesnio dalyko su vienu ar ki
visiškai baltais. Tais akiniais gul nurodo kas taisytina, kas
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$4.25
čiausius tėvynės meilės ir ge tu kunigu jau keršija tuomi, yra socijalistų ir liberalų spau
peiktina ar reikalinga atmai
Subscription Bate s:
LDS. Fin. Sekr. rovės reikalus aukoja savo y- kad nevaikščioja į bažnyčią ir da, tai yra laikraščiai.
nyti ir kaip didžiuma tą daly
Yearly.............................................................
patiškumams ir savo fanaberi neatlikinėja tikybinių prieder
..$3.00
Chicagos politiškojo seimo kų nubalsuos, taip ir bus, o sei
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jos ir savimeilės siekiams, tuo mių.
:.$1.50
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nutarimai yra*ir praktiškiau mo šaukimas šiais laikais yra
Foreign countries yearly..........................
..$4.25
Ir, žinoma, išlengva atžala si ir rimčiausi ir iš jų pasek visiškai nepraktiškas, nenau
A. L. R. K. Moterų Sąjungos mi pat laiku pasigirsta balsai
šaukianti prie tėvynės gelbėji . visiškai nuo tikėjimo, o kaip mės yra kogeriausios.
Centre.
dingas ir bergždžias dalykas.
‘-‘DARBININKĄ S”
mo, prie vienybės, prie ben kurie atsiduria nedorybių ba
Bet,
kiek
laisvamanių
ir
so

Kų kitos srovės veiks, ką
Lapknčio 8-tą d. 1917 m. dro visuomeniško darbo poli lose. Bet yra jų tarpe dauge
cijalistų
spaudoje
ant
jų
tilpo
(The Worker)
neveiks,
o mes katalikai vis
Moterų Sąjungos Centro Val tiškoje, visuomeniškoje, tautiš lis ir tokių, kurie persikeitus
šmeižtų
ir
išniekinimų,
į
kelis
gi prie Lietuvos reikalų aprū
The Lithuanian tri-weekly paper.
dyba turėjo specijalį posėdį koje ir labdaringoje dirvose. vietinėms aplinkybėms ir vėl
vežimus nesutalpintumei!
PubJished every Tuesday, Thursday, and Saturday by St Pittsburgh, Pa., kuriame tapo
pinimo ruoškimės, tai yra, orTasai faktas yra labai svar esti tokiais pat tikinčiais žmo
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
padaryta viena labai svarbi bus, yra tai vienas iš svar nėmis, kaip kad ir pirmiaus Tas viskas tų laikraščių skai ganizuokimės, auginkime sa
tytojuose turėjo padaryti di vo organizacijas, platinkime
“DARBININKAS”
permaina, kuri visoms sąjun- biausių lietuvių- visuomenėje
yra
buvę.
Tai
yra
žmonės
ne

desnę ar menkesnę intekmę, to ir stiprinkime dorą katalikiš
842 W. Broadway,
South Boston, Mass.
gietėms turi būti žinotina. Ta šiais metais apsireiškimu. Ji pastovūs, silpnadvasiai.
permaina yra perkėlimas Cen sai parodo, kad jau net pa ^Didžiuma tų tautininkų yra dėl laisvamaniškų ir soeijalis- kųjų spaudų, auginkime savo
tiškų laikraščių skaitytojai ir tautos iždų ir tautos fondą. O
tro Raštinės iš Cleveland, Ohio
NAUJAS ENGĖJAS MŪSŲ minimų, plačiai agituojama už į Homestead, Pa. P-lė O. Žvin- tiems laisvamaniams ir socija žmonės pasiturinti, kurie tu mato viską ne taip, kaip kad su laiku — pasieksime savo
listams daėdė iki-gyvam kau ri savo ambiciją ir jų augščiau ištiesų yra, bet kaip laisvama tikslų ir prisidėsime prie Lie
TAUTOS.
Sandarų ir kitas liberalų įstai giliutė delei labai svarbių
Ilgus metus lietuvių tautą gas. Drąsiai šiandienų Mickų priežasčių negalėjo jaugiau lui tos įvairios rūšies polemi stato už viskų pasaulyje. 0 niški akiniai rodo.
tuvos reikalų pagerinimo ir
kos
ir
tąsvnės
po
laikraščius,
taip
darydami
neretai
padaru
savo despotišku spaudimu kan galime pavadinti liberalų San pildyti savo pareigų.
. Reikalauja visuomeniško sei pakėlimo.
tie begaliniai vieni kitų dergi- kreivų žingsnį ir nuveikia tą. mo. Gerai, tegul įvyksta sei Mes ne apie naujų seimų šau
kino Rusijos autokratai, ėdė daros “vyskupu,” nes to nebe
Į jos vietų tapo išrinkta p-ni mai, šmeižimai, erzinimai, inko net patys nesitikėjo, kad mas.
kimų svajokime, bet pildyki
ją lenkų endekai, vokiečiai da slepia ir patys jų vadai.
Pet. Medonienė, kuri pradėjo trigavimai.
padarys.
bar Lietuvos kūną engia, bet
Liberalai senų taktikų kovai savo darbų nuo lapkričio 9 d.
Suvažiuos visų srovių atsto me senojo seimo nutarimus ir
- Paimkime paskutinių dvie Kaipo pavyzdį matome4‘tau
juos gvvenime vykinkime.
tie visi priešai materijališkai su Katalikų Bažnyčia pamatę 1917 m.
jų metų Amerikos lietuvių tišką” bažnyčių su Mickevi- .vai, pasikarščiuos, pasiergeF. V.
mus nuskriausdami, neįstengė nepraktiškumą, nuėjo tarnauti
Tad visos Sąjungos kuopos laikraščius, ypač laisvamanių
liuos, padarys šiokius-tokius
čiais,
Strazdais,
Mikalauskais
lietuvių sielos užnuodyti ir “nezaležninkams” ir per juos visais reikalais kreipkitės į
nutarimus, o gal net ir to ne
HARRISON, N. J.
dvasios nuslopinti. Jie savo Lietuvai smūgį užduoti. Tal naujų raštininkę šiuo antrašu: liberalų ir socijalistų, o mes ir kitais jiems panašiais ir padarę vėl išsiskirstys.
siekius aiškiai rodė ir mes jų kininkai pasirodė vieni kitų Mrs. P. Medonienė, 216 Hazel tenai rasime du trečdaliu til Mockus blevyzgų palaikymų ir
Kokia iš to bus nauda Lie
Koncertas.
tikslus permatydami, mokėjo tinkami ir verti ir gali džiaug- Way, Homestead, Pa. Taip pusių raštų, kurie vien tik ir rėmimų pinigais.
tilpo tam, kad kitos srovės,
Visa tautininkų s jovė gali tuvai ir patiems lietuviams —
Šio miestelio suvienytos dr- »
me apsisaugoti nuo jų intek ties nauja unija.
gi prie progos turiu priminti kitos partijos ar kitokių įsiti sutilpti
visiškai jokios. Gal sakysite,
šiuose
sakiniuose:
jos
sumanė surengti lietuviškai
mės ir neprašytos globos. Sa
Bet kiek veidmainystės, ap kuopoms štai kų: Kaikurios
neduosime ginčų kelti, ten tu
kinimų
asmenims
padaryti
ne

“
Mes
biznyje
pinigus
padarė

angliškų
koncertų Padėkonės
vo tautiškumą iki šiai dienai gavystės, blogų norų naujoje kuopos, pastebėjusios centre
malonumą, suerzinti ir įžeis me, todėl mes esame gudrūs, rės vadovauti liaudis. Netie dienoje, lapkričio 29 d. Suma
užlaikėme grynu ir nesuteptu, liberalų
ir “nezaležninkų” šiek-tiek nepastovių tvarkų,
ti.
tai mes turime ir vadovauti sa, tas yra neįvykinamas da nymas geras.
Bet rengime
nors audrų didžių begalės pra strategijoje dengiasi.
sustojo siuntusios mėnesinius
Ar
tas
yra gerai ar ne, aš čia visiems, o visi turite mūsų lykas. Jeigu jau tie mūsų vei padaryta klaida, kurių reikė
ūžė pro Lietuvą.-^
Paimkime jų naujų organų mokesčius, manydamos, kad
apie tai nekalbėsiu, nes tas v- klausyti ir mūsų veikimo ne kėjai vadais yra ir mes jais tų atitaisyti.
Mat Suvienytų
Ateityje lietuviai ir-gi suge- “Atgimimą, ” Papuoštas jisai toji betvarkė ir bus amžina.
ra kiekvienam ir taip gana ai galite kritikuoti, nes mes ne pasitikime, tai mes ir seime jų Dr-jų raštininkui pavesta pabės apsisaugoti nuo galingų, Kristaus, katalikiškų bažnyčių
Bet tas yra mažmožis, buvo šku.
žodžiams greičiau patikėsime,
leisime.”
dirbdvti plakatus. Nutarta
bet vis-gi aiškių mūsų tautos čių paveikslais. Mickaus pa tai mums kaipo nauja “lekci
negu kieno kito žodžiams. O, buvo daryti lietuviškai ir ang-^
Aš. kaipo liaudies narys, no
Socijalizmas
remiasi
materipriešų.
veikslais.
Prastas žmogelis ja” ateičiai.
Dabar Centras riu tik išreikšti kaikurias min jališkąja pasaulėžvalga, kurį antra vertus, juk mes turėtu
liškai. Darbas pavesta “Vie
Daug kenksmingesni ir pa paėmęs tų laikraštpalaikį į sa yra geriausioje tvarkoje ir rei
tis tame dalyke, kaip tie daly palaiko ir platina bedievybę. me šiokių ar tokių valdybų rin- nybei Liet.”
Ir'išėjo pagal t
vojingesni lietuvių tautai tie vo rankas, gali išties pamany kia tikėties, kad Sąjungosreiti, renkant-gi valdybos na “V. L.”, jog Padėkonės die
kai man ypatiškai atrodė.
Dėlto
socijalistai
savo
kovoje
priešai, kurie prisidengę įvai ti, kad tai yra tikras katalikų kalai tvarkysis kų^nuosekKad mums vienybės reikia su netikusiu pasaulio surėdy rius turėtume rinkti daug-maž na esti subatoj, nes vietoj
rių spalvų neva tautiškomis ir laikraštis. Bet užtenka jį ati liausia. Kuopos, kurios nėra
aš tam pilnai pritariu.
mu visur ir visuomet kabinėja žinomos visuomenei vpatos, o “Thursday,” padėta “Satur
prieteliškomis ličynomis, kan džiai perskaityti, kad supras prisiuntusias savo mėnesinių
Kad tą vienybę reikia steng si prie tikėjimo, prie bažny tokios ypatos kaip tik ir yra day.”
džioja mūsų tautą iš pasalų ir, ti, kaip gudriai liberalai su mokesnių, malonėkit kuogreitis koveikiausia įvykinti, ko- čios, prie kunigų ir užgaulio dažniausia mūsų visuomenės
kaip tas naminis vagis, grobia manė lietuvius katalikus su- čiausia prisiųsti. Tokiu būdu
greičiausia prie jos prieiti ja tikinčiųjų jausmus ir įsiti veikėjais.
jos didžiausią turtą, dorą ir ti mulkinti. Utys iš to laikraščio ir Centras galės geriau tvarTaip tikriausia įvyktų, o ga
taip-pat visi pripažįsta.
ATHOL, MASS
kinimus. Iš to pasidaro priekėjimą. Ir kas liūdniausia ir lapų kyšo laisvamaniškos, ir kvties. Čia noriu žodelį įsprau
li
būt net ir taip, kad susivaKad tas įvairių įvairiausias■ žastis asmeniškiems kivirSubatoj,
lapkr. 10.d. vietinė
skaudžiausia, kad tie pasali vargiai kas iš lietuvių katali sti ir kas link “Moterų Dir
polemikas su šmeižimais ir už čiams ir ginčams su polemiko- žiavę dar labiaus susięrzintu- Spaudos Savaitės Komisija bu
niai priešai, tai vienos tėvynės kų panorės jomis savo dvasių vos.” Mes gerai žinome, kad
gauliojimais vieni kitų turime■ mis, kas dalykus dar labiaus mem ir įsipyktumem, tuomet vo surengus pramogų. Progra
vaikai, kuriuos Lietuva išauk ir sielų žeisti.
M. S. Centro raštinė yra orga pertraukti kuoveikiausia ir■ sukomplikuoja, supainioja ir pasekmės būtų visiškai apver mo vedėju buvo gerb. klebonas
lėjo ir išaugino, stiprybės jė
Veidmainiai, žmonių suve nizacijos širdis, o širdžiai apant visados pasiryžti be jų ap paaštrina.
kun. A. Petraitis. Pirmiausia
Išsivysto tuomet ktinos.
gas jiems suteikė, o jie dabar džiojimui 'nepasidrovėjo savo ilsus ir kitos kūno dalys susto
sieiti — prie to turime visi jau kova taip vadinama terpMano nuomone, geriausia kalbėjo apie spaudų Pr. Gudas
padėkos vieton, motinai į šir šlamštelį Kristaus paveikslu ja veikusios. Tas pats atsiti
iš So. Botsono. Paskui vietos
prisidėti ir prigelbėti.
sriovinė.
būtų padarius taip:
dį kardą smeigia.
padabinti.
ko ir su organu “Moterų Dir
Bet kad tą viską atsiekus,,
Taip dalykai atrodo abelTegul kiekviena sriovė or jaunimas atvaidino “Našlu
Jau mes, ačiū Dievui, paži
Mes tam laikraštukui kito va”
Nereguliariai pradėjo visųpirmiausia mes turime' nuošė bruožuose, o smulkme ganizuojasi savyje ir darbuo tę.” Pertraukoje P. Gudas sa
nome ir apsisaugojome nuo li pavadinimo nerandame, kaip rodyties. Bet nuo šio laiko
pažinti ir gerai ištirti tris da niškai gvildenant, dar atras- jasi Lietuvos labui, tai bus ge kė antrų prakalbų. Kaip pra
beralų ir socijalistų kląstų, ku “mūsų tautos engėjas” ir vėl pradės tvarkiai išeidinėti.
lykus.
tumėme ir daugelį kitų prie riausios pasekmės ir geriau kalbos taip ir lošimas nusise
riais jie mėgino dorišku, tau patariame visiems, nežiūrint Nors finansinis stovis ir silp
1. Priežastis, iš kurių tie vi žasčių.
sias išėjimas tose aplinkybėse, kė. Visi vaidintojai veik ly
tišku ir tikėjimišku žvilgsniais telpančių “Atgimime” Kris^ nokas, bet reikia turėt viltį,
giai gerai išpildė savo roles.
si blogumai kilo ir kįla.
Katalikai jau senai norėjo su kuriose mes dabar esame.
taus ir katalikiškų bažnyčių kad neužmiršime ir pasisku
Lietuvą elgeta paversti,
2. Kas tą visą palaiko ir au• visais gyventi'-vienybėje ir Savaįs vadais kiekviena srio Žmonių buvo pusėtinai ir už
i Šliupo pastangos subedievin- paveikslų, neapsigauti.
binsime kuopos su aukomis. klėja.
santarvėje ir tuomi tikslu šau vė geriausia pasitikės ir dar arti porų desėtkų dolerių kny
Nuo nuodų reikia laikyties Aukas siųskite Centro iždinin
fi Amerikos lietuvius niekais
gų parduota.
Koresp.
3. Kokiais būdais ir priemo kė atskilėlius ir atsimetėlius bas turės sektis.
nuėjo. Jie su savo pagelbinin- toliaus.
kei.
nėmis tą visą mes galėtume ir nuo tikėjimo ir nuo tautos,
O jau jeigu mes ir bandytu
Sveikiname liberalus su nau
kais priveisė lietuviams soci
A. Bajorlutė,
turėtume pataisyti.
kad jie grįžtų atgalios ir ben me sueiti į vienybę, tai turi REDAKCIJOS ATSAKYMAI
jalistų ir bedievių, bet visos ju jų šeimynos nariu, bet to
Centro pirm.
Prakalbose buvusiam — Da
Priežasčių, iš kurių tie blo drai veiktų su visa lietuvių vi me piriniau per spaudų išdirb
tautos nepalenkė: Persilpni jie “neprigulmingo” prieauglio
lykas
nesvarbus, vietos stogumai išdygo, išbujojo yra suomene.
ti bendro veikimo pienų, prie
mes jiems nepavydime.
buvo kovai su krikščionybe.
daug, bet mes čia priminsime
Bet jeigu koksai užsispyrė kurio mes visi galėtume prisi kuojame, tai nesunaudosime.
ATSAKE ČARTERĮ
Bet ar neperdaug apie tai
Bet vilties savo tikslo pasiek
A F. — Pažiūrėsime, gal su
Scrantono, Pa. bambi žiniai, tik kelias, taip sakant svar lis užsispirs ir neklausys, tai taikinti ir prisidėti. Tas daly
ti liberalai neatsižadėjo; nau nušnekėjome, nes mes netiki
naudosime.
kų-gi jam padarysi. O tokiais kas yra gana svarbus, gana
kaip Scranton Times lapkričio besni as.
jų būdų ir aplinkybių ieško, a- me, kad tas laikraštpalaikis
Ten buvusiam. — Perdaug
Lietuvių
tauta
susideda
iš
se

pasirodė mūsų subedievėję ir keblus, ir begalo rimtas. Tokį
12 d. praneša, negavo čartepie kuriuos čia porą žodžių ir užsilaikytų. O praeitis jau pa
suvėlinta
žinutė. Nesunaudosi
rio steigti
bažnyčią vardu novės didžiumoje iš katalikų, sucicilikėję broliai iš kairės ir dalykų galėtų pagaminti vien
rodė, jog nezaležninkizmas ne
tarsime.
me.
“The Lithuanian National Ca- o aplamai imant yra visa kri iš dešinės socijalistai ir libe tik mūsų inteligentai veikėjai,
Gal
Nuo Katalikų Bažnyčios į- prilimpa prie lietuvių.
V. Jakubauskui. — Laiško,
ralai.
kurie tam dalykui turi užtekti
tholic Congregation under the kščioniška.
vairūs atskilėliai, neprigulmin dabar bent kiek laikysis libe
apie
kurį klausi, neturime.
Atsiradus saujalei inteligen > Prasidėjus karei, buvo su nai mokslo, gabumų ir prity
name of the Providence of
go tikėjimo apaštalai pradėjo ralų palaikomas.
1
Tadui
Savickui. — Tas laiš
God.”
Teisėjas Edwards at tų netikėlių laisvamanių, pra manyta vėl sušaukti visuome rimo.
siausti ir klaidinti-žmones kaiO tuomet, kuomet toksai kas yra uždarytas negalime jo
metė prašymą išduoti čarterį. sidėjo mūsų inteligentijos tar nės seimą Chicagoje ir išdirbti
kuriose Amerikos lietuvių ko
plėšti ir nežinome iš kur jo
SVARBUS PRANEŠIMAS. Tarpe pasirašiusių po prašymu pe skaidymasis ir kova už va pieną, kaip visiems bendrai pienas būtų pagamintas ir pla
lonijose. Naujas “tikėjimas”
čiai per spaudą išgvildentas, rašytojas kilęs.
yra Stanislaus B. Middevi- dovavimą, katalikai inteligen gelbėti Lietuvą.
pavadinta garsiai: “tautiškai- Laikytame LDS. Centro Val
Visų korespondentų prašo
Seimas įvyko, pienai išdirb ir, kaip matytumėm, kad bent
czius.
Teisėjas pripažino, jog tai nori kad viskas būtų dora
-katalikišku,” kas net iššaukė dybos posėdyje nutarta duoti bambiziniai neturi teisės var paremta o laisvamaniai kad ti, Amerikos Lietuvių Tary didžiuma mūsų liaudies to me trumpiau veikimus ir atsi
iš rimtesnių liberalų panieką “Lietuvių Darbininkų Kalen toti “Catholic,” “National” būtų bedieviška, taiyrapirmių ba įsteigta, Tautos Fondas in- kiam pienui pritaria — tai tik tikimus aprašinėti, nes pla
tai atskalai. Jie pripažino, kad dorių” kiekvienam LDS. na ir ‘ ‘ Providence. ’ ’
Tie žodžiai pirmiausia tų visų ergelių prie kurta. Bet laisvamaniai ir so tai tuomet rasi ir būtų bent tiems aprašymams trūksta
tautiškos bažnyčios lietuviai riui už dyką.
žastis.
v
cijalistai supyko, kam tą visą koks išrokavimas sušaukti vi vietos ir dažnai ilgi išvedžio
klaidintų Rymo katalikus.
neturi, bet didžiuma liberalų
Prašome turėti kantrybę ir
Antroji lygi, o gal net ip di padarė katalikai, o ne jie ir suomenišką seimą ir iš to sei jimai ir smulkmeniški aprašy
Todėl visokie atskalūnai ir
karštai lietuvių neprigulmin- palaukti porą savaičių arba kreivatikiai privalo ąiškiau desnė priežastis — socijaliz dėlto susitarę užboikotavo vi- mo tikėties šiokių tokių pa mai yra bereikalingi.
gas parapijas pradėjo remti, o iki išleisime antrą laidą, nes pasivadinti, kad neklaidintų mas. Socijalizmas, kaip žino , suomėm šk o seimo nutarimus sekmių. 0 kolei to viso nepa
dabar neprigulmingųjų mokslo pirmosios jau nedaug liko.
katalikų.
Ot toks vardas me, stato sau tikslu: “K6vą ir prie Am. Liet. Tarybos ne darysime, tai apie seimo šau
skleidėjais jau matome net li
Taip-gi duodami Kalendorių “Lithuanian Shliupas Congre nuolatinę iki galutino pasau prisidėjo, o sušaukė savo par- kimą nėra ko nei svajoti, nes
beralų veikėjus ir spaudą.
dykai prašome visų prisidėti gation” ar panašiai, tai ge lio tvarko® ir surėdymo per tyvišką seimą Brooklyne, ku .tai bus ne seimas, bet vien lo
Ką tik išėjo iš spaudos JoaFaktus čia pat turime.
prie pakėlimo mūsų organiza rai tiktų ir nebūtų vargo su iš dirbimo į socijalistišką rojų.” riame tarp savęs susipešė ir šimas visuomenės jausmais ir
nnos
Tamašauskaitės (Lakštu
Lavrence, Mass. “tautiškos’ cijos.
Tai čia turime gana svarbią, persiskyrė į dvi dali: vieni sau nereikalingas eikvojimas bran
gavimu čarterio.
tės)
eilės.
Knygelė 64 pusla
lietuvių bažnyčios neprigulTą labai lengvai galėtu pa
Reikia pastebėti, jog teisė taip sakant, ekonominę prie- nutarimus pasidarė, kiti sau. gaus laiko ir pinigų.
pių, ant gražios popieros. Kai
mingas “vyskupas” Mickus daryti kiekvienas (a) prirašy jas Edwards, kurs atoakė mū
Tuomi dar daugiau inešė su
Bet liaudis, kuri sekė visus na tik 25c. (tik vienas kvotesau į talką pasikvietė net san- damas (a) bent po vieną naują sų atskalūnams čarterį, yra
Trečioji, tai katalikiškos irutės lietuvių tarpan.
prisirengimus prie
buvusių ris). Agentam s nuleidžiama di
dariečius, kurie dabar nepri- narį prie LDS.
liaudies susipratimas ir atjau » Po to vėl kelis kartus buvo seimų, pačių seimų veikimus, delis nuošimtis. Galima gauti
protestonas.
#
gulmingam “vyskupui” tarTiesa, ligšiol nemažai mūsų
timas blėdies, kurią liaudžiai veikėjų suvažiavimai, pasita- seimų nutarimus ir jų pildymo nas autorę: 720 N. Main Str^
ir agentauja. Mickaus narių su pasišventimu dirba
ir Lietuvių tautai neša laisva rimai.ir susirašinėjimai, kad pasekmes, jau dabar, iškalno, Kewanee, m.
KALĖDINIS NUMERIS.
organas ‘‘Atgimimas” organizacijos labui, bet nerei
Jau pasižadėjo parašyti žy manių ir socijalistų darbai. Ii prieiti prie tarpsrovinės vieny permato, kad tas dalykas la
oliškais ryšiais sujung kėtų ir kitiems užsileisti, bet miausieji Amerikos lietuviu tų trijų priežasčių išdygsta ir bės, bet vis be pasekmių.
<
PIGŪS LOTAI
bai daug užimtų brangaus lai
iu Bostono “Ateitimi,” dirbti sutartinai visiems, o veikėjai į “Darbininko” kalė išauga visa kova ir visi kivirIR
Wilkes-Barre lietuvių D. ko, ir vietos laikraščiuose, o
į pus-oficijaliu orga- tuomet tas visas darbas neš
VIŠTŲ FARMOS
dini numerj. Jau gavome to čiai lietuvių tarpe.
Centr. Komitetas susitvėrė iš galų gale iš to viso darbo nie
s.
atys redaktoriai ve- milžiniškas pasekmes mūsų numerio užsakymų, KviečiaParsiduoda, pas:
Dabar pažiūrėkime, kas tą žmonių įvairių srovių ir buvo ko naudingesnio nesudarytu4
tie patys redaguo- organizacijai.
Lithuanian Agency,
me kitus užsisakyti, Bus pa- viską palaiko, kokiais būdais manyta, kad iš to su laiku gal į me. kaip tą, kas jau yra Chiimą,” kuriame be
Prisidėkite kas kuo galite.
315 W. Broadway>_
didintas ir papuoštas gražiais ir kokiuo taksiu.
ir išsivystys šiokis tokis ben į cagos visuomeniškame seime
'vyskupiškų” palai- Ar tai prisiųsdami kokį nors
So. Boston, Mass.
Laisvamanių, tikroje to žo- dro -darbo ryšys. Bet tame padaryta.

Balsas iš liaudies

Nauja Knyga
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AMSTERDAM, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
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Lapkr. 4 d. bažnytinėj sveAnglų dailifrakų draugija šį Įtainėj buvo lošimas “Grafas Platins kataUrišką spaudą.
Lapkričio 7 d. Kar. Aniolų .
rudenį suruošė įvairių tautų kaimiečio bernu?’ Žmonių ta
CLEVELAND, OHIO.
dzin sakant, visur, socijalistai rankų ir dailės .dirbinių paro me vakarėlyj buvo susirinkę parapijos nekuriu dr-jų buvo
bolševikai dėjo savo firmų, dų. Per viet. klebonų užkvietė gan skaitlingas būrelis. Labai bendras susirinkimas kaslink
Apsirikimas rengime p. Pet
kuria visi biaurisi. Kad vietos ir lietuvius. Geresnės progos malonu matyti, kad Amster kat. spaudos platinimo. Susi
rausko koncerto.
klebonas sakė, kų nors prieš nereikėjo paskelbti šiame kos damo lietuviai nepatingi lan- rinkimų atidarė A. Drabišis,
Petrausko
koncertų, tai anaip mopolitiškame Kanados centre kyties ant parengtų vakarėlių. patardamas išsirinkti vakaro
Lapkričio 11 d., Acme sa
lėje buvo Miko Petrausko kon tol neturėjo mintyj patį Pet lietuvių vardų ir jų nagingu Ne tik jauni, bet ir seneliai vedėjus. Išrinkti:
Pirm. K. Dumblis,
certas. Be Petrausko koncer rauskų, bet tiktai rengėjus, mu. Na, ir patys parodos teisė gan skaitlingai lankosi ir lin
Rašt O. A Bendaravičienė.
te dar dalyvavo p. A Sodeika nes toks Tadas Rimkus tarpe jai pripažino Hetuviams pirmų ksmai laikų praleidžia.
Atstovai atsilankė nuo se
Teatrėlis matyt buvo gan
iš Scranton, Pa
žymiausios clevelandiečių neturi jokio var pasižymėjmų tarpe visų kitų
do.
Jis
nuo
kunigo
gavo
ne
kančių
organizacijų: A L. R.
Clevelando solistės, sopranai,
tautų dalyvavusių. Per ištisas gražus, bet prastai nusisekė,
ponios S. Greičienė ir V. Bu už dalinimų Petrausko kon kelias dienas čia viešai švietė nes lošėjai ima tokias roles, K. M. Sąjungos 24 kuopos O.
kauskienė, taip-gi broliai Rim certo plakatų prie bažnyčios, trispalvė (žalia, balta, raudo kurių negali atlikti. Ypatin A. Bendaravičienė, P. Šnioliekai, tenorai, pp. V. Greičius, bet už tai, kad lenda prie ba na) Lietuvos vėliava, su nupie gai imant didelę rolę su daino nė, A Judickienė; nuo Liet
Ch. T. Ferry ir M. Jansoniutė žnyčios, kurios pats nekenčia štu ant jos Vytim. ‘ Lyg ir ty mis kaip grafo, tai reikia tu Vyčių 44 kuopos: J. Lukoše
pianistai ir M. E. Jansonai aršiau velnio. Kad tas teisybė, čia rūpesčiu klebono iškabin rėti šioks toks balsas. O An vičius, V. Bendaravičius, P.
smuikininkai. Programas su tai gali liudyt faktai, jog vie tas ties pats durimi į parodų tanas Lukšis, kurs tų rolę tu Saldultiutė, Nuo L. B. D. ir S.
sidėjo iš 22 šmotelių, būtent: nų nedėldienį irgi prie bažny įžengiant “Pavillon Lithua- rėjo, kaip uždainavo, tai visai L? R. K. A. 134 * kuopos: A.
1) Romansas, iš op. Dub- čios buvo dalinami tie patys nia,” svečiams nenoroms sakė prastai. Rolę mokėjo kiek ge Daniniutė, V. Jaškuniutė, A.
LDS.
rovskv ir “Vai verčia-laužo ža plakatai kito žmogaus ir nė tartum vienų lietuvių ta tur riau, nors porų kartų buvo Tvaškiutė, D. Šilinis.
lių girelę,” — p. M. Petraus- kunigas, nė žmonės nieko ne- tinga paroda. Čia jau išstaty suklydęs. Bet kalbėjo taip, 12 kuopos: A. Drabišis, A
Petrui Lalui Lukoševičius, K. Dumblis. Kar.
kas, 2) Gavale, Godard’o ir sakė. Visai būtų buvęs kitoks tas ant lentelės trumpas paaiš kaip poterius.
pasisekimas,
jei
Petrauskas
kinimas
apie
lietuvių
skaitlių
iš
karto
taip-pat
prastai sekė Aniolų draugi.y>s: A.‘Verbic
Baurree. Bach’o — solo piano
būtų
kad
ir
per
Rimkų
atsi

ir jų geografiškų padėjimų in si nuduoti girto rolę. Čia pra kas, J.’ Vezevičius.
V. Greičius, 3) Temsta dienelė
kreipęs
ar
į,
kunigų
ar
į
drau

Pavieniai: A. Dymta, P.
formavo
visus.
#
deda svyruoti kaip girtas, čia
— p. B. Rimkus, 4) Miegok
gysčių
Sųiyšį.
Publika
būtų
Žymrj
apvertinimų
lietuvių
Mikšys,
P. Staigis.
vėl tiesįai vaikščioja ir kalba
saldžiai. iš operos Les Contęs
d’Haffmann — p-ni S. Grei- petilpus salėje. Antra, kaip darbų ir tas parodo, kad net kaipo visai būtų blaivas.
S.
Plačiai, išsikalbėjus, nutar
v* —
T'vi
T_ CfjVnma
^-m/vnlr-iri
kirTnio^
sakoma
buvo
“
monkių
biznis
”
septyniolikų
dovanų
gavo.
10
Tiešis
taip-pat
silpnai
kalbėjo,
ta
bendromis jėgomis rengti
čienė, 5) Romance in Db ir In
salėje
prie
pardavimo
tikietų.
asmenų
gavo
po
vienų
dovana,
nors
turėjo
vos
vienų
peragraSpaudos Savaitę.
Summer Time, piano solo —
Išrinkta Spaudos Komisija:
p. Clv. T. Ferrv, 6) “Ko liūdit Daug žmonių grįžo nuo salės du po dvi dovanas, o viena net fų, bet ir Su tuom taip susi
negavę
pigesnių
tikietų,
nors
tris.
Dovanas
gavo
šie:
Pet

maišė,
kad
nieko
negalima
bu

Pirm. A. Drabišis,
-sveteliai” ir “Skyniau skyni
raška
viekas
už
padirbtų
jo
pa

pigesniij
turėjo
daug
daugiau,
vo
suprasti,
kų
jis
kalbėjo.
Rašt. A. Judickienė,
mėlį” — p. A. Sodeika, 7) LiPaprašius ties rankomis pijan^, Kaz. Bra
Šios ypatos gan gerai savo
Ižd. A. Daniniutė. y
biamo iš apr. ir La traviata — negu brangesnių.
pardavėjo
tikieto
už
50
ar
75c.
zauskas
už
statymų
gražių
ar

roles
atliko:
J.
Urbelis,
J.
Po

Pagelbininkais
Komisijos:
p. Pr. Rimkus, 8) Daug kraujo
gauni
atsakymų,
kad
nėra.
tistiški)
bokštų
iš
medžio
iš

ška,
p-lės
B.
Doumantaitė,
A.
P. Straigis,
pralieta, iš melodr. “Birutė”
O. A. Bendaravičienė,
jap. A. Sodeika, 9) Carblem Pirk, sako, už dolerį ar pusan pjaustytų. Juozas Pečkaitis už Gūdžinskaitė, O. Juozapavičiū
tro.
Pats
mačiau,
kaip
daugu

spalvuotus
piešinius
ant
jo
ran

tė,
S.
Ambrosas,
J»
Raila
ir
R.
A. Lukuševičius.
TKBjtiano Misagni’o, smuiko
ma
keikdami
ėjo
lauk
iš
salės.
ka
padirbtų
rakandų.
Moters
Juozapaitis.
Po
vaidinimo
bu

Agentais apsiėmė prenumesolo — plė M. Jansoniutė, 10)
Uną fartiva, iš op. L. Elisir d’ Sudėjus į krūvų netikusį ren M. Žemaitienė, M. Endriunai- vo deklemacijų, monologas ir ruot laikraščius ir per šeimy
na’ vaikščiojant: P..-Straigis,
Amare ir Širdelėj moterų iš op. gimų ir keno nors savotiškų tienė, O. Brazauskienė, A. smuikavimas.
šeimvninkavimų,
pasekmės
iš
Kreivienė,
O.
Savickienė,
A.
Amsterdanretis.
P. Tikaiža. K. Poderis, D. Ši
Bigaletto — p. P. Rimkus, 11)
X
linis, V. Bendaravičius,
A.
Tykiai Nemunėlis teka ir Ža to išėjo tokios,* kad publikos Žentelienė, Samuolienė, Miliu
mažai
atsilankė
ir
už
įžangos
vienė,
Valiukienė
ir
Motuzienė
HOMESTEAD,
PA.
Lukoševičius.
lioj lankoj — -p. A. Sodeika,
Visi spaudos reikalai palik
12) Fuga in-D. V. piano solo tikietus apmokėjus salę, spau už įvairius austus, mekstus, aK. S. S. Komisijos susirin
Susirinki
kimas įvvkb lapkr. 11 d. Šv. ta Sp. Komisijai.
— p. V. Greičius, 13 R mio dų, už randavojimų ir atgabe dytus, siuvinėtus daiktus.
nimų-piano,
apmokėjus
permiLietuvių
dalyvavo
parodoj
mas
baigėsi
10:30
vai.
vakare.
tesoro, iš op. Don Giovanni —
Petro ir Povilo svetainėje. At
tų,
o
gal
dar
ir
kaikuriuos
dai

dvidešimt
šeši
asmenys;
ištsaSusirinkimo rašt.,
p. M. Petrauskai, 14) Duetas
stovai nuo dr-jų atsilankė se
0. A. Bendaravičienė.
iš op. Kaminkrėtis — p-ni V. nininkus, pelno jei ir liks, tai tė viso daiktij 119.
kanti: Šv. Kazimiero K. drtik
tiek,
kad
nepadengs
nė
Pe

i Bukauskienė ir B. Rimkus, 15)
jos Pr. Dymša, Pr. SvitkausST. OLAIR, PA.
I Murmuring Sepnirs, solo pia trausko su Sodeikos kelionės
kas.
Šv. Juozapo dr-jos Liud.
PHILADELPHIA, PA.
Onaitis, Juoz. Tumasonis. T.
no — p-lė M. Jansoniutė, 16) lėšų bei pragyvenimo. Tas pa
Spaudos Savaitė.
Dainius ir Prirodino seni žmo rodo, kad rengiant kų nors Kat. Sp. Komisijos veikimas. Fondo M. Muzikevičienė, Šv.
Lapkr. 11-tų dienų spaudos
nės man jaunam mergelę — p. panašaus svetur, visų-pirma
Spalių 27 ir 28 dd. buvo pra Uršulės moterų ir m. dr-jos M.
M. Petrauskas, 17) Kur baku- reikia susižinoti su tos koloni- kalbos Spring Garden ir 12-os Tumosonienė, Dom. Mekelio- savaitės reikalais buvo laiky
,žė samanota — p. Pr. Rimkus/
lietuviais ir eiti su tais, kutas susirinkimas, per kurį ta
Assumption salėj ir šv. Jurgio nienė.
*8) Barkarole — p-ni S. Grei- ri.e turijtekmę ir vardų tarp
Homesteade K. S. S. frtis pra-< po išrinktas vietinis Spaudos
parap. svetainėje. Kalbėjo pp.
čienė. 19) Palonezas A-dur, vietos žmonių, arba kreiptis Kaz. Pakštas ir M. M. Šlikas. dedant nuo L. Vyčių Pittsburh Savaitės Komitetas:
Pirm. kun. M. Durickas,
Chopin’o, piano solo — p. V. prie organizacijų.
Abu kalbėtoju aiškiai nurodė Apskričio koncerto t. y. suba
Socijalistai
pasmardino
Vice-pirm. J. Kralikas,
Greičius. 20) Dievaičiai, die
bedieviškos, prieškrikščioniš toj 24 d. lapkričio ir iki gruo
koncertą.
Ižd. Adom. Pacevičius,
džio
1
d.
1917.
vuliai. iš mel. “Birutė” —
kos. socialistų ir laisvamanių
Negaliu
praleisti
neparašęs
Rast. Ant. Karlauckas.
p-ni V. Bukauskienė, 21) The
Kalbėtojus pakviesti apsiė
spaudos blėdingumų ir naudin
Nariai: Jonas Kundrotą,
Hird Girls Dream, smuikų dar ve ko: Clevelando socialis gumų krikščioniškos spaudos. mė gerb. kun. S. J. Čepanonis.
K. S. S. agentai po namus: Ant. Kupstas, Mart. Supskas,
duetas — pp. M. ir E. Janso tai, kurie yra visai nusiban- Taip-gi ragino remti gerųjų
krutiję,
M.
Petrausko
koncer

O. Pikučiutė, P. Petraitis, P. Vlad. Zataveckas, Jonaš* Žvai
nai ir 22) Mielaširdystė, Ru
spaudų.
,
dens meliodija ir Spragilų dai to vakarų panaudojo savo
Ir ištiesų, kų-gi padės' kata- Medonis, D. Mikelionienė, A- raitis.
Tapo nutarta surengti pra
nelė, duetai — pp. M. Petrau ‘ ‘ raudonos 1 iteratūros ’ ’ir šlam- kui laikyti savo siūboje šven delė Petraičiutė, Mar. Tumoštų
platinimui.
Salėje
ir
ant
sonienė, Pranas Svetkauskas. kalbas ir parsikviesti gerų kal
skas ir A. Sodeika.
galerijos stovėjo stalai, ant tųjų paveikslus ir vadint save Nutarta kviesti šv. Antano dr- bėtojų iš kitur; tam tikslui
Abelnai imant, koncertas kurių buvo prikrauta tiek tos kataliku, jei ant jo stalo guli
jų iš Duųuesne. kad ir ji pri Komitetas kreipsis į Spaudos
visais žvilgsniais puikiai pavy šlamštinės literatūros,
kad Velnių kupčiaus Mockaus, mo sidėtų prie to brangaus darbo. Komisijų. Prakalbų vedėju
Arba jeigu
ko.
Dalyvavusios programe manau jų turėjo troku atga kinių laikraštis?
Platinti katalikiškų spaudų ir tvarkdariu išrinkta Vladas
katalikas
neturi
katalikų
lei»
\ ypatos savo užduotis atliko pa benti. Visas vakaras taip ir
atstovai
nuo šv. Antano dr-jos Zataveckas.
girtinai. Imant publikos sko smirdėjo cicilizmu. Ant kiek džiamojo laikraščio, o klauso
yra šie: Jonas Grebliunas, L.
Y.
nį, tai dainavimas geriausia aš suprantu koncertų, tai yra kų jo burdingieris, ar kas kiOnaitis,
P.
Petraitis.
patiko p. A. Sodeikos, kas muzikos (ir dailės vakaras ir’ tas skaito iš velnių kupčiaus
Sekantis K. S .S. susirinki
CHICAGO, ILL
liudija, kad po kiekvieno jo kiekvienas atsilankęs trokšta mokinių laikraščio? Toks ka
mas
"lapkr.
17
.
dainavimo sekė griausmingas pamatyti artistus, jų gabu talikas ilgai nebus kataliku, jei
Vakarėlis.
Susirinkimų uždarė su mal
aplaudavimas, kuriam ir galo mus, susipažinti su kompozi jis ir išbus kokiu šiaudiniu ka
da gerb. klebonas kun. S. J.
Chicagos'Apskričio L. Vy
ųgbuvo.
A. Sodeika, kaip torių bei dainininkų sielos gro taliku, tai jo vaikai greičiau
Čepanonis.
čių
choras lapkričio 10 d. buvo
^■tyti iš programo mokėjo žybėmis ir kad muzikos bei siai bus bedieviais. Tai-gi bū
K.
S.
S.
K.
Rašt,
parengęs gražų vakarėlį su įparinkti daina’ lyg žinoda dainų akordai paliktų žymę į tinai mums katalikams reikia
P. Medonienė.
vairiu
programų. Pirmučiau
'
užsirašyti
ir
skaityti
katalikų
mas, kad jos publikai patiks. klausytojo sielų.
Petrausko
sių
pasirodė
jaunutis tik suor
Clevelando solistės, ypač p. koncerte visai to nebuvo. A- leidžiamus laikraščius ir apsi
ganizuotas Chicagos Apskričio
DETROIT, MIC&.
Greičienė) parodė savo gabu tėjęs į salę žmogus ir atsisė valyti nuo šlamštų, niaukinanVyęių
Orkestras.
Bet šiuom
čių
tiesų
ir
dorų
ir
mus
pa

Lapkričio
11
d.
įvyko
Spau

mus.
Tiek apie programų ir dęs su visu nervų įtempimu
sykiu
pasirodė
labai
puikiai.
dos Savaitės vakarėlis bažnyti
jo pildvtojus.
Dabar truputį lauki pasirodant artistų-daim- čius.
Be prakalbų, išparduota ne nėj salėj su dainomis, dekle- Jo grojimas visiems labai pa
apie patį koncerto rengimų ir ninkų, o čia žiūrėk iš užpa
mažai
katalikų 'literatūros, macijomis, prakalbomis ir li tiko.
Orkestrų veda gabus
pasekmes.
Prieš mėnesį lai kalio raudonkaklis kiša po nomuzikas
p. A. Pocius.
Tiki
ko per Clevelando lietuvius se “Kardų” ir lenda, kad pir spaudos komisijos nariai ir teratūros platinimu. Prograprabėgo žinia kad komp. M. ktam. Ar tai dailės vakaras?> narės pasidalinę po distriktus, mo vedėju buvo p. A. A. Alek mės Chicagiečiai ateityje susi
Petrauskas rengia čia koncer Fe. Ne vienas gavęs pauosty vaikščioja po stubas užrašinė- sandravičius. Kalbėjo Dr. Ča- laukti gražaus ir išlavinto or
Pasekmės buvo geros. kestro.
tų.
Visi nudžiugo.
Tuojau ti to mėšlo, atsižadėjęs užmo dami laikraščius ir pardavinė pasi
Choras turi 100 su viršum
S. L. R. K. A. 171 kuopa suma
pasirodė plakatai, kurie tapo kėtų pinigų ir koncerto, pasi dami knygas.
narių
Po Kalėdų statys kan
Philadelphijos
lietuviai
ka

nė
smarkiau
ir
uoliau
veikti.
iškabinti languose, tai beveik ėmęs kepurę išėjo* iš salės.
talikai kas kart labiaus atjau G^ros jai kloties.
tatą “Broliai.”
kiekvienų nedėldienį ar tai Man dyvai, kad vietos artis
Jonas V as.
Linksmutis
čia
geros
spaudos
naudų
ir
jų
prie, ar netoli, bažnyčios bu tai,
dalyvavusieji koncerte,
remia.
vo dalinami žmonėms, žodžiu “nesustreikavo” dėl įsileidi

*4^ Kas girdėti lietuvių kolonijose.
-

Lietuviai pirmoje vietoje.

l

-•>

sakant, buvo manyta, kad į
tų koncertų bus sutraukta visi
Clevelando lietuviai. Bet kas
pasirodė?
Paprastai Cleve
lando lietuviška dr-stė sureng
dama savo rūšies baliukų su
traukia daugiau publikos, ne
gu Petrausko koncertas. V&r
giai buvo trys šimtai žmonių!
Kas tame kaltas? Visų-pirma,
mano nuomone,klaidinga buvo
p^ sti rengimo darbų vienai
yppąi, būtent
Boguslovui
Rir <ui, kurs ,su savo broliu
Tad :, aklu socialistu-bolševiku. tų darbų varė. Jiedu pasamdė salę, padirbo tikietus,
ant tikietų įsistampavo savo
vardu? ? pavard c. ~enu žo-

A........................................ ...................................................................

•

žagaras.

mo cicilizmo. Gal ir geriau
padarė, kad “nestreikavoJ’
Clevelando koncerto pasiseki
N0RW00D, MASS.
mas p. Petrauskui tegul būna
Gerai nusisekė.
lekcija,
Clevelando lietuviai
gerai moka atskirti grųdus
Lapkričio 11 d. Šv. Jurgio
nuo. pelų.
parapijos savėj buvo pirmas
Knizlauskiets. katalikų spaudos savaitės va
karas.
Labai gerai nusisekė.
WATERBURY, CONN.
Kalbėjo p. Pr. Gudas iš S. Bos
Didelės prakalbos.
tono, vietinis klebonas kun.
Gruodžio 9 d. 7:30 vai. vak. A Daugis ir vietinis vargonin
Šv. Juozapo parapijos šulėj bus kas V. Šiureika.
Prakalbos
didžios prakalbos, rengiamos labai patiko.
Žmonių buvo
Katalikų Spaudos Savaitės ko pilna salė- Galop buvo lošta
misijos.
Kalbės p. J. J. Ra “Užkerėtas Jackus.”
manauskas.
Visi priyalo,tų
Kiti spaudos vakarai bus
dienų atsiminti.
ketverge, subatoj ir nedėlioj.

Rengėjai.

Voveris.

--- ------------- —

LIETUVIŲ KATALIKŲ SPAUDOS SAVAITĖJE
RENGIAMI 3 VAKARAI PITTSTON, PA.
PIRMAS VAKARAS:
\

Lietuva dar nepražuvo.
Lietuva dar nepražuvo,'
Jos vaikui gyvuoja.
“Buvo, bus ji kaip ir buvo”
Lietuviai dainuoja.

Nors nelaimė jųjų spaudė,
Šimtmečius dejavo;
i jos tečiaus nesnaudė —
’eikė, progresavo.
Ir, nūnai, jei mestos sūnūs
/ Stosim į vienybę,
Pagimdys jijė galiūnus,
Iškovos Ifuosybę.

Bus laiminga mūsų tauta,
Džiaugsis mūs Tėvynė.
Vargais jau nebus suspausta,
Stos nauja gadynė.

■ •

r

•i

J. URBONAS.

Prievarta - nepasisekimas.
r Žiaurioji prievarta, jeigu yra vartojama, kaipo valdymo
Įrankis, visuomet estime tik kenksminga, bet ir saužudinga.
Kitokio jai vardo negalima surasti, kaip vien tik pavadinti
mirties teisę. Kiekviena tauta arba valdžia, kuri vartoja priespaudų, kaipo visų veikimų taisyklę, visuomet baigia savo
gyvavimų nepasisekimu ir atsiduria kapuose. Tykios, ramios
tautos ir naminiai ramūs gyvuliai užsilaikė ir gyvuos dar il
gus amžius. Jeigu-gi prievarta būtų buvus gyvenimo teise,
tad, mūsų nuomonė, kas link prievartos pavadinimo mirties
teise, būtų klaidinga.
Žiaurioji liūtė ir tigrė veda tris arba keturius kas metų,
o vienok jie noksta — visai nesidaugina, dėlto gi ir nėra skait
lingi. O . vienok karvė, avis, arklys vesdami vos po vieną
arba du, skaitlingai ganėsi laukuose didelėmis kaimenėmis, iki
žmogus jų neprijunkino ir nūnai žmonių visur užlaikomi dide
liame skaičiuje.
Kiltumas, meilė ir gerumas, galima teisingai tarti, yra
gyvenimo teisėjo žiaurioji ir nuožmi prievarta yra mirties tei
sė.
Kiekviena tauta arba valdžia, kuri ‘vartotų žiaurių prie
spaudą, kaipo priemonę arba įrankį savęs palaikymo, užsi
trauktų ant savęs pasaulio antagonizmų. O kuri tauta yra
kilta ir meilinga visus prie savęs pririša ir pagarbos susilau
kia, o prie to paramos ir pagelbos.
Meilė yra tai gyvenimo teisė. Yra tai vienatinis daiktas,
kurs savyje turi pritraukimų ir suderinančių galybę. Sau į
pagelbų meilė kviečia protų, kantrybę, ištvermę ir viską, kad
tik būtų suderinimas ir stiprybė.
Priespauda — tai mirties teisė. Ji turi suardymo ir su
griovimo visko, bet ne statymo, galybę. Savo pagelbon šau
kia žiaurumų, neapykantą, pagiežų, nuožmumų ir viskų kitų,
kad tik padarius suirutę ir uždavus mirtį.

Priespauda nužengia, iš širdies į aštrias iltis.
Meilė užžengia iš aštrių ilčių į širdį.
- Nūdienis pasaulis atsisako nuo valdymo savęs prievarta
ir kreipiasi prie meilėst, melsdamas, kad būtų jo karalium.
Kokį gi patarnavimų gyvenimas apturės nuo meilės? Sugriaus
kiekvienų galybę, kuri paeina iš prievartos įsigalėjimo.
Meilė suteikia patarnavimų, prievarta gi suteikia pasi
priešinimų.
{
Tyras ir Sidonija, Babvlonija ir Aigyptas, Cezariai ir
Didieji Karaliai, Napoleonai ir Cromwell’iai užtektinai turėjo
militariškos galybės sudaryti ir palikti savo valdžias nemirti
nomis, jeigu nebūtų vartoję priespaudos įrankio jų šalių val
dyme. Deja, toje gi žiaurioje priespaudoje radosi ir randasi
mirties daigai. Rusijos imperijalizmas atsirado jau kapuo
se. Vokietijos imperijalizmas užtraukė ant savęs pasaulio an
tagonizmų ir netrukus turės sutikti tų patį, kaip įr Rusija,
likimų. Žiaurusis Turkijos ir kitų šalių, viso net pasaulio
imperijalizmas, užtraukė rūstybę ant savęs visos žmonijos ir
turės susitikti su mirties likimu. Europos apkasai yra tai ka
pinės imperijalizmui. Juose tai bus palaidota kiekvienas vai
nikas ir skeptras. O ant jų iš pasaulio širdies tekės skausmo
ir kančių kraujas. Ašarose apmazgos savo žuvusius. Ir gy
venimo pareiga išduos savo ištarmę priespaudai. Ir tars žmo
nėms, kad užmokėtų geru už blogų. Ir išmokins pasaulio vai
kus mylėti viens-kitų ir jie užlaikys tų įsakų-teisę.

•

Prakalbos ir koncertas atsibus nedėlioję, Lapkričio 25 d., * Lietuva, mūsų Tėvyne, Tu-gi kentėjai ilgus amžius pries
paudos slegiama. Bet, kadangi Tu buvai kantri, pastovi, ne
1917 m., pobažnytinėj šv. Kazimiero parapijos svetainėje.
pavydi, dėlto ir nežlugai. Ar atsimeni, kuomet praeities am
ANTRAS VAKARAS: '
Didelis balius su šokiais''prie puikiausios muzikos at žiuose buvai tvirta ir garbinga, bet priespaudos nevartojai,
sibus seredoje, Lapkričio 28 d., 1917 m. Senoje Armory salėje todėl ir nuo mirties išlikai. Nūnai gi atėjo jau laikas Tau,
atėjo, kad iš vargų, retežių ir kančių atsikeltom. Žiaurioji
North Main St., Pittston, Pa.
ir nuožmi priespauda žus. Saulės- spinduliai išsigiėdros Tavo
TREČIAS VAKARAS:
Prakalbos su įvairiais pamarginimais atsibus nedėlioję padangėje; paslaptys iš užverstų dirvonų atsidarys; Dievo
Gruodžio 2 d., 1917 m. pobažnytinėj šv. Kazimiero parapijos ranka Tave palies ir gyvenimas stos prieš Tavo akis.
I
vėl Tu būsi tvirta ir galinga.*
svetainėje.
Gyvuosi ilgai... ilgiu...
Visi vakarai rengiami iškilmingai. Kadangi kalbėtojai yIlgus
amžius galinga ir šlovėje.
ra užkviesti geriausieji tat-gi yra kviečiami kaip jauni taip ir
Nes
Tu
ištesėjai, ištvėrei ir buvai kantri, pastovi, nepa
seni pasiklausyti. Apart to, kaip choras taip ir pavieniai solis
___
tai parodys savo gabumus ir išpildis dar niekur negirdėtas dai vydi ir niekuomet nebuvai žiauri, nuožmi.
.
ATAMOLIUNAS.
nas.
t

Omaha, Neb., 5-KI-17.

/
y

Vietines žinios

BINGHAMTON, M. Y?
Čia susitvėrė kazirninkų ir
pijokų, laisvamanių ir socija
LIETUVIŲ DARBININKŲ
listų dr-ja
Įstojant reikia
nupirkti baksų alaus, po tiek
pat kas mėnuo.
Susirinkimai
bus viduryje kiekvieno mėne
sio vienoj smuklėj nedėliomis
nuo 11 vai. iš. ryto. Kų geres
Dėkite į konvertų po kvoterį ir siųskite mums, o tuoj gau
nio socijalistai ir laisvamaniai
site tų Kalendorių. Adresas:
gali sumanyti.

KALENDORIŲ

Harko

Harko

Siutai

Overkotai

Binghamtonietis.
KODĖL SENTI ANKSTI.

IŠ BRIGHTONO LIETUVIŲ
GYVENIMO.
Lapkričio 9 dienų šv. Vin
cento Vyrų ir Moterų Dr-ja
laikė susirinkimų Kooperaty
viškos Bendrovės svetainėje.
Iš svarbesnių nutarimų reikia
pažymėti tas, kad draugija iš
iždo nutarė kas mėnuo aukoti
po $5.00 vakarinės vaikų mo
kyklos užlaikymui.
Šv. Jurgio Dr-ja tam tikslui
aukojo $10.00, LDS. 22-ra kuo
pa $5.00. Šv. Vincento Dr-ja
galėjo daugiau paaukoti, bet
šiuo kartu neįstengė. Paskui
buvo raginta, kad į kitų susi
rinkimų daugiau narių atsi
lankytų, o p. B. Ajauskas ra
gino, kad katalikai smarkiau
pradėtų dirbti.

Brightonietis.
Lapkričio 11 dienų Lietuvių
Kooperacijos svetainėje buvo
prakalbos
vakarinės vaikų
mokyklos reikalu surengtos.
Kalbėjo p. J. Adomavičius iš
So. Bostono, ir vietinis p. B.
Ajauskas.
B. Ajauskas pasakojo apie
mokslo naudų, gražiai reikalų
išaiškino ir visus patenkino.
P-nas Adomavičius ir-gi daug
naudingų dalykų pasakė.
B. Ajauskas Brightono lie
tuvių tarpe yra pasižymėjęs
uoliu draugijų gyvenime vei
kėju. Todėl patartina lietu
viams ir jį paremti.

242 W. BROADWAY,

Klysti, jei manai, jog yra
nepermaldaujamas gamtiškas
įstatymas, nulemiųs, kuomet
žmogus turi senti. “Senas am
žius” priguli labiausia nuo
gyvenimo būdo. Žmogus sen
sta dėlto, kad jo kūno celės
užsinuodija Jei nori pakeisti
tų dalykų stovį ant geresnio ir
atsikratyti nuo susikrovusios
pašalinės medžiagos ir nuodin
gų dalelių virškinimo kanale,
tai imk Triner’s American
Elixir of Bitter Wine. Tasai
vaistas visuomet prigelbės su
kietėjime, nevirškinime, gal
vos skaudėjime, nerviškume
ir kitokiuose trukdėsiuose, su
jungtuose su pilvo negalėmis.
Jūs jo gausite visose aptiekose, — kaina biskį tapo pakelta,
bet šiose dienose pigus vaistas
turi būti daug blogesnis menk
niekis, negu bile kada pir
miau. Atsisakyk nuo kitų ir
reikalauk Triner’s American
Elisir. Jei nori tikro vaisto
nuo reumatizmo, neuralgijos,
lumbago, išsinarinimo, išsisu
kimo, sutinimo ir tt., tai rei
kalauk Trinerio Linimento.
Aptiekose. Jos. Triner, Tšdirbėjas Chemikas, 1333-1343
So. Ashland Avė., Chicago,
m.
(Apgarsinimas)

VICTOR VICTROLA yra tai ge
riausias daiktas dėl pasilinksmini
mų.

ček.
HARTFORD, CONN.
Spaudos savaitė.
Lapkr. 4 d. buvo puikus va
karas surengtas Aniolų Sargų
dr-jėlės, mažų mergaičių ir
bernaičių.
Veik visų progra
mų išpildė patys. Suloštas vei
kalėlis “Tarnaitė Pamokė.”
Taipgi buvo dainų, deklemacijų, kurias išpildė gabiau
sios deklematorkos, kaip tai:
p-lės Pliknniutės, M. Labeskiutė. Yesmintutė, Maskuniutė ir kitos.
»
Taip-gi dalyvavo Šv. Ceci
lijos bažn. choras, sudainavo
keletu puikių dainelių vado
vaujant varg. p.Kamantauskui
Solo sudainavo “Tykiai, tykiai
Nemunėlis teka” p-lė M.. Černauskaitė, garsi solistė, turi
stebėtinai puikų balselį. Gerb.
kun. Ambotas kalbėjo apie au
klėjimų vaikų ir suteikimą
jiems tinkamo mokslo, kad
išaugę tautų tikrais tėvynai
niais.
Podraug buvo plati
nama katalikiška spauda. Pub
likos buvo skaitlingai susirin
kę.
Pusė pelno nuo to vaka?ro paskirta naujų vargonų)

Fondan.

Ten buvęs.

JUOZO KOWAUAUSKO.
111 Salėm St., Boston, Mass.
TeL Richmond 843.

PAKVIETIMAS
šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo tautiečius ir
draugus ateiti pamatyt mane, kuomet jums reikės SIUTO,
OVERKOTO, APREDALŲ ar ČEVERYKŲ. Aš pats Jums vi
suomet patarnausiu atsakančiai. Aš širdingai dSkavoju Jums už
Jūsų paramą praeityj, kartu tikėdamas paramos ir ateityj.

Jeigu Jūs jau turite Victrola sa
vo namuose, tai visuomet galite sau
linksmai laikų praleisti.
Kiekvienas gali groti ir nereika
lauja jokio mokslo, o vien tik už
sukti jų ir tuomet gali šokti, dai
nuoti arba juoktis; žodžiu sakant,
daryk kas tik patinka.'

'

Musų rudeniniai ir žieminiai naujos mados
Siutai ir Overkotai

Atdara vakarais: Seredomis ir
subatomis.

LIETUVIS PARDAVĖJAS.
Ateikite ir leiskite Jums išaiš
kinti apie Victors gramafonus.

Siutu ir Overkotu kainos nuo $9.50 iki $35
MES TAIPGI UŽLAIKOME 'VISA EILĘ VYRŲ PAPUOŠALŲ,

R. W. SHANNON

SKRYBĖLIŲ IR ČEVERYKŲ.

Čeverykų kainos nuo $4 iki S10.

S. H. HARRISON CO
662-672 Washington St

Boston, Mass,

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS

ST. ŠIMKAUS DAINOS:

ir Lietuviški Rekordai
______ g a u n a m i

PILVINIO^ ZALDOKO

JUOZAS KOWALIAUSKAS
Bankierius

111 Salėm St.,

Skaityk Čia

m
Įūl
gP

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

in

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

i

Boston, Mass,

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL

DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ica
-cream), SODA ir CIGARŲ.
Taipgi įvairių

FRUKTŲ-VAISIŲ.
Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigų.
Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.
Frank R. Richmond,
374-378 Broadway,

Ž

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų.
Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone
ir Massachusetts valstijoj.
Gyduolių galit gaut, kokios
tik pasaulyj yra vartojamos.
Galit reikalaut per laiškus, o
aš prisiųsiu per ezpresą.

AŠ JOJAU PER GIRELĘ ........................................................... 30c.
VAI TU ŽIRGE-ŽIRGE................................................................. 30c.
NESTGRAUDINK MERGUŽĖLE.................
30c.
SĖDŽIU PO LANGELIU............................................................... 30c.
GERKIT BROLIUKAI VISI APLINKUI.................................. 30c.
VAŽIAVAU DIENĄ .... .... .................................................... 25c.
Visos šios dainos yra išleistos paskirium su pridėjimu po vienų
dainą iš seniau leistų to paties autoriaus “Mūsų Dainos.” Imant
chorams didesnį skaitlių egzempliorių duodu didelį nuošimtį.
Perrašinėjimas, kokiuo nors būdu, šios dainos yra griežtai už
drausta. Teiksis kopijuotojai įsitėmyti. Adresuokite:

KRAUTUVĖJ,

— Labą vakarą kūmute! Kur-gi
taip greit skubinatčs?
— Nagi einu J Lietuvią Rakandų
Krautuvę pažiūrėti naujų pečių. Gir
dėjau, kad labai pigiai parduoda ir
ant lengvų išlygų. Patarnavimas taip
gi prielankus ir mandagus.
— Na tai ir man pasakyk, kur ta
Lietuvių Rakandų Krautuvė randasi,
gal ir aš nueisiu pažiūrėti?
— Eik Broadway ir netoli “Darbi
ninko” pamatysi iškabą.

PINIGUS pasiunčiu į Rusi
jos Valstybinę Apsaugos Ban
kų ir siuntėjams pristatau,
to banko knygutes greitu lai
ku.
PINIGUS į Rusiją pasiunčiu
pačtu ir telegrafu. Siuntėjams
pristatau parašus adresatu.
PINIGUS inteikiu per 4 die
nas gyvenantiems Rusijoje, jei
tiktai siuntėjai to nori.
PINIGAI man inteikti gvarantuojami mano kapitalu
$50.000.00.
NOTARAS IR TAIKOS
TEISĖJAS
Blankos, kurios išduodamos
pasiliuosavimui nuo kareivijos
išpildomos už dykų.

Broadway, So. Boston, Masą.
Kampas Dorchester Street

Muzikos Mylėtojams
Visi COLUMBIA Gramafonai

PINIGUS ant apsaugojimo
priimu ir moku 4 nuoš.
PINIGUS Rusijos perka ir
parduodu pagal žemiausių die-

Centrai Spa.

Extra!I!

Savas.

Lapkričio 11 d. Šv. Kazimie
ro salėj buvo spaudos savaitės
vakaras,
surengtas Moterų
Sąjungos 5 kuopos.
Buvo
vaidinta “šlamštų platintojo
atsilankymas” ir “Kūmutės
pas Kumutę atsilankymas.” Plės Šaltėniutė ir Baltrušaičiutė dainavo “Kur bakūžė sama
nota.”
Pianu joms akomponiavo p-lė Vasiliauskaitė. Po
to p-lė Baltrušaičiutė dainavo,
p-lei Šalteniutei akompaniuojant. Buvo dar deklemacijos-.
Paskui kalbėjo p. V. Rukšta
lis.
Jo kalba visiems patiko,

SO. BOSTON, MASS.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

So. Bostoa

PIRMOS KLESOS

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

DR. W. T. RĖKLY
469 Broadway,So. Buta,Hass.
m
m

PRIE DORCHESTER ST.’.

J.J. McGowan Co

K. MDLAU8KA8

Vienatine Lietuviika

t Krautuvė
V.LUKOSEVICIa, $
A M iirersvilie. - - Pa*?

Z)r.

Pg«Z
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419 Boylston St Boston, Ha**.

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass

J. Jakmauh,

(Jakimavičius) ’
PHmiIiuu

DR. F. MATULAITIS

No.euip.vM,
»»
Cae. O M. PO. UOSTOM,
Mastai.

673 WASHINGTON ST.

