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Lietuvoje

i Bažnyčios
i
rinkurtuves
*

BADAS LIETUVOJE.

4
'» »
True translation filed with the postTrue translation filed with the postmaster at Boston, Mass. on Dec. 5,1917
as reąuired by the act of October 6,1917 master at Boston, Mass. on Dec. 5,1917
master at Boston, Mass. on Nov. 16,1917

WESTFIELD, MASS.

Amsterdam, gruodžio 2. —

Nors liūdnas, šaltas oras
Pėtnyčioj Reichstago vyriau
PREZIDENTO PRANEŠI
siaučia
šio
miestelio
apieiinkėŽUVO 80 ŽMONIŲ.
siojo komiteto posėdyje lenkų
MAS KONGRESUI.
se,
bet
lietuviai,
linksmais
deputatas Sayda-apreiškė, jog
Washington, gruodžio 4. —
London, gruodžio 4. — Kaip
maisto lietuvią gyventojams veidais* rengiasi čia prie seniai
Prez. Wilson savo pranešime
skelbia čia rytiniai laikraščiai,
nesą užtektinai ir kad dėlto laukiamos iškilmės, būtent,
kongresui aiškiai apreiškė pa tai Anglijos garlaivis Apapa
mirtingumas labai pasididino. prie inėjimo į naują bažnyčią.
sauliui Amerikos karės tikslus tapo sutorpėduotas ir nusken
Lenkams Lietuvoje esą blo Minint naują bažyčią, reikia
ir taikos pamatus, kuriais tai do. 80 pasažierių ir jurinin
giau, negu seniau prie caro taipos-gi pažvelgti į visos pa
kintus. Patarė kongresui tuoj
kų prigėrė. Apie 120 pasažie
rapijos
istoriją.
valdžips.
paskelbti karės stovį tarp Suv. rių išgelbėta. Pranešama, būk
Seniai jau lietuviai klabeno
Valstiją ir Austro-Vengrijos
iš submarino buvo šaujama į
idant įsteigti čia sau parapiją,
— Vokietijos tarnaitę ir įna valtis, kuriose gelbėjosi mote
True translation filed with the post- bet vis tai nesikloja kaip rei
gį- <•
rys ir vaikai.
master at Boston, Mass. on Dec. 5,1917 kia. Nupirko bažnyčiai žemę,
Kaslink Turkijos ir Bulga
as reąuired by the act of October 6,1917
išmokėjo ir het taip dar pini
Naujoji lietuvią šv. Kazimfero bažnyčia Westfield, Mass.
____________
rijos, kurios taip-gi yra Vo Į
DERYBAS VEDĖ LIETU gų sudėjo apie $600.00, tik vis
Jos iškilmingos inkurtuves bus nedėlioj gruodžio 9, 1917.
kietijos inagiai, jis patarė ati True translation filed with the postVOJE.
kunigo negalėjo gauti. Antgadėti, nes “jos nėra tiesioginia master at Boston, Mass. on Dec. 5,1917
i
as reąuired by the act of October 6,1917
Petrograd, lapkr. 29. Šian lo 1915 metais, atvykus kum. kas visos, parapijos susirinkime kelyje mūsą veikimo.”
die tapo paskelbta, kaip bolše K. Vasiliauskui velykiniame me išdėstė naujosios bažnyčios
Prez. Wilson pabriežė, jog RAUDONIEJI NULINČIAVO
karės laimėjimas yra pirmuti I
vikų karinis vadas Krylenko laike žmonių dvasios reikalus plonus ir pranešė, kad galima
GEN. DUCHONINĄ.
su kitais delegatais ėjo per vo aprūpinti, viskas kitaip virto, bus bažnyčią statyti jeigu visi
nis ir neatmaįnomas reikalas
Petrograd, gruodžio 4. —
kiečių liniją užvesti derybas Pamatęs čionai lietuvių skait- lietuviai pasižadės išmokėti
priešakyje. Jis ragino kon
Oficialis
paskelbimas, bolševi
lių
ir
jų
gerus
norus,
nutarė
šiais
.metais
po
$25.00
naujoapie pertraukimą mūšių.
gresą, kurs pradeda antrą ka
įsteigti
čia
parapiją.
Išdėstė
kų
karinio
vado Krylenko pa
sios bažnyčios reikalams, apart
Užrišo akis.
rinę sesiją, sutraukti savo pas
visą
reikalą
vyskupui,
kuris
sirašytas, tapo išleistas, kur
paprastų mėnesinių mokesčių.
“Mes perėjome per liniją.
tangas prie to dalyko.
noriai
sutiko
atidaryti
Westpatvirtinama,
jog indūkusieji
Naujos
bažnyčios
noras
yra,
Prieš mus ėjo trimitininkas su
fielde
lietuvių
parapiją,
jeigu
bolševikai
nužudė
gen. Duchobet
tos
mokestįs
baugina,
vie

balta vėliava. Už 300 jardų
prie
vidutinės
skolos.
niną,
buvusį
Rusijos
armijų
tik
bus
vieta
pamaldoms
lai

nok beveik vienbalisai nutarė
nuo vokiečių dygliuotos tvo
Tiek
padaryta
į
tą
trumpą
vadą. Jis nesenai buvo nuo
ros mus sutiko vokiečių ofi- kyti bei išteklius parapiją už dėti tas mokestis ir statyti
laiką ir tokiame mažame lie vietos atstatytas, kad atsisakė
laikyti.
•
naują
bažnyčią.
Kaip
nutarcieriai. 5 vai. mūsų akys bu
tuvią būrelyje, tai ištikrąją kviesti Vokietijos armijos va
Pirmutiniame Westfieldo j ta taip ir padaryta; žmonės
vo užrištos. Mus nuvedė prie
reikia
stebėtis.
O vienok dus užvesti derybas su bolše
bataliono štabo vokiečių armi lietuvių susirinkime kun. K. dėjo pinigus, o bažnyčios sie
tai
viskas.galbp.aprįę
gerą no- vikais -apie pertraukimą mūjos.
Mes inteikėme raštišką Vasiliauskas pranešė visiems, nos jau kišojo birželio-mene-į. i
rų
:
kur
išmųntmgešni
žmonės, v •
įgaliojimą nuo tautinių komi- kad galima Kutų įsteigti čia syje. Šiandien-gi yra jau vi
IS1Ųkur dirba vienybėje su savo
Gen. Kornilov, taip-gi buvęs
parapiją,
jeigu
tik
visi
noriai
siškai
užbaigta
nauja
graži
sijonierių dviem vokiečių ofiklebonu, kurs neleidžia jo ‘ vyriausias Rusijos armijų vaprie
jos
griebtųsi.
Nuo
seniai
Westfieldo
lietuvių
parapijos
cieriam generalio štabo, kurie
kiems bedieviams, triukšmada . das ir kurs buvo pradėjęs negyvavo čia šv. Kazimiero drau bažnyčia, kurios paveikslą indėlto buvo atsiųsti.
riams ramybės ardyti.
pasekmingą maištą prieš KePasikalbėjimai buvo vedami gija su beveik 200 narių, kuri dedame šiame laikraštyje.
‘
renskio valdžią, pabėgo iš Moturėjo
nuosavę
gražią
salę;
Norijnt
suprasti
ką
ramus
vie

Įkurtuvės.
francūzų kalboje. Mūsų pasiūj
Iii
levo prieš bolševikų atkakituoj
čia
pat
visi
draugijos
na

nybėje darbas gali padaryti,
Pastatę naują bažnyčią Westlijimas užvesti derybas per
fieldo lietuviai rengiasi į ją in- mą.
traukti mūšius visuose fron riai (nutaria salę užleisti baž norint pamatyti gražų žmonių
nyčios
reikalams
su
nuoma
į
tikėjimą
ir
Katalikų
Bažnyčios
eiti. Iškilmingas į naują baž i
tuose, idant pabaigti karę, ta
nyčią inėjimas bus nedėldienv- True translation filed with the postpo tuoj inteiktas divizijos vir mėnesį tik $10.00 ; o visi lietu meilę, būtinai reikia įsižiūrėti
je, gruodžio 9 d. š. m. 10:30 master at Boston, Mass. on Dec. 5,1917
šininkui. Iš čia tiesiog buvo viai pasižada suaukuoti po į Westfieldo lietuvią bažnyčios
šv. Kazimiero parapijos klebonas Westfield, Mass. Jis valandą ryte. Po inėjimo ba as reąuired by the act of October 6,1917
siųstas į rytinio fronto virši $25.00 parapijos pradžiai, a- statymą. Čia išviso lietuvią
PERTRAUKĖ MŪŠIUS.
ninko štabą ir vyriausiam vo part paprastų mėnesinių duok yra tik 650 su vaikais, galin- su didžiausia pasekme darbuojasi tarpe savo parapijonų ir žnyčioj urasidės keturiasde
išstatydino
dailią
bažnyčią.
lių. Pradžia pasirodė labai čią-gi mokėti parapijos duok
šimt valandą atlaidai, kurie
kiečių armijų vadui.
Pertraukimas mūšių, ko no
šviesi
todėl
už
kelių
dienų,
bū

les
tiktai
224.
Į
pustrečią
me

tęsis tris dienas. Dabar bus rėjo bolševikų valdžia Petrog
6:20 vai. mes sėdome į auto
mobilių ir atvažiavome į kle tent, kovo 22 dieną 1915 .me tą sumoka du kartu po $25.00 jie taip-gi reikalą suprato iri(čia tai stovi jų pilka, iš lauko tik iškilmingas inėjimas į nau rade, jau įvyko didelėj fronto
boniją.tarp Dvinsko ir Panevė tais tapo įsteigta nauja, lietu apart paprastų mokesčių, gal Katalikų Bažnyčios meilę pa į ir iš vidaus cimentuota, rymi- ją bažnyčią, iškilmingas-gi jos dalyje.
žio, kur mus pasitiko divizijos vių šv. Kazimiero parapija yra tik maža dalelė nemokėju rodė. Daugumas iš Spring- nio styliaus bažnyčia, kuri pašventinimas yra rengiamas
Berlino valdininkai tuoj su
gen. von Hoffmeister, kurs Westfield, Mass.1; o jos klebo sių, kurių visą turtą smuklės field, Mass. lietuvių mokėjo to liudija apie lietuvių tautą ir ją gegužio 30 d. 1918 m.
tiko su Lenino ir Trockio papraryja. Be to didįjį altorių kias pat duokles kaip ir West- meilę prie Katalikų Bažnyčios,
Malonu bus kiekvienam da siūlijimu konferecijoj laikytoj
mums pasakė, kad mūsų pasiū- nu kun. K. Vasiliauskas.
kuri užduoda smūgį visiems
lijimas tapo pasiųstas aug- Lietuviai savo pažadėjimus intaiso šv. Kazimiero dr-ja, ku fieldo lietuviai.
Pittsfield, 'bedieviams trokštantiems ka- lyvauti tose Westfieldo lietu nedėlioj Lietuviškoj Brastoj ir
išpildė,
naujosios
parapijos
ris lešuos į $900.00, vieną ma Mass. lietuviai suaukavo į
vių iškilmėse, įsižiūrėti į tą tuoj buvo išsiuntinėti įsaky
ščiausiam vadui ir kad atsaky
mas turbūt ateis į 24 valandas. reikalams pinigai pasipylė iš žesniųjų altorių intaiso šv. $400.00 Lietuviai nuo Holy- . taliką bažnyčias kasgreičiau- darbščią lietuvią kuopelę, ku mai abiejų pusių diviziją va
Bet 7:50 vai. pirmas atsaky visą pusią. Žinoma atsirado Onos draugija, kitą-gi Anta oke, Mass. priskaitant jų šv. sia išnaikinti, o čia lyg tyčia ri džiaugsis tada savo darbo dams sustabdyti mūšius ir vei
vaisiais. Tada nors ir kiečiau kimus ore.
mas iš augščiausiojo viršinin ir priešingą, taip sakant gir nas Masaitis. Taipos-gi gali Kazimiero dr-ją ir' K. Pranai vis naujos dygsta.
ko jau buvo gautas su prane tuoklių gauja, prasigėrę, pli ma sakyti, nei viend bažnyčio čio aukas susidėjo virš $300.00.
Naujoji Westfieldo lietuvių sia širdis turės suminkštėti;
Tuo tarpu reikalai Petrogra
šimu, kad pasiūlijimas priim ki būdami, negalėjo su dorais je daikto nerasi kuris nebūtą Iš So. Derfield, Mass. šv. Ka bažnyiča pastatyta su skiepu, kuris bažnyčios nekentė, turės de išrodo labiau pakrikę, ne
tas, o išdirbimas smulkmenų žmonėmis susilyginti, atsiliko atskirų asmenų intaisty&s kai zimiero dr. prisiuntė $75.00, į kuris tuom tarpu dar neužbai ją pamylėti; kuris neprisidėjo gu bile kada pirmiau. Suvie
buvo paliktas išdirbimui se ir ligi šiai dienai neramumas po Dievo garbės auka. O iš- vien tik Nothamptono kolonija gtas. iVduryje turi apie 500 prie tos bažnyčios statymo, pa nytos Valstijos labiau įsipai
tikrųjų Westfieldo lietuvią prasčiausiai, kiek žinau, pasi vietą, langai spalvuoti, vis jus reikalą prisidėti, nes esame nioja, nes jos stengiasi Rusiją
kančiame susirinkime gen. jų širdį graužia.
ištekliui,
offmeisterio
ir
delegatų.
”
Atsiradus
nemažam
išteklu
bažnyčioje gražią daiktą ran rodė, nes kaipo skaitlingiausia tai atskirų žmonių supirkti. katalikai, turime vienybėje palaikyti prie talkininką pu
Hoffmeisterio
delrz”'^
Toliau, bolševikų komisija tuoj tais pačiais metais, be j
jo dasi, ir tai vis geros širdies nestengė nei $50.00 paaukoti; Abelnas bažnyčios kontraktas naudingą darbą dirbti, visi iš- sės.
Neužsiganė turbūt ten. svaigalėliai labai buvo' padarytas už $21.594.00. vieno remti, dėties iš paskuti
praneša, jog tolimesnių dery kios skolos, tapo pastatyta žmonių aukos.
nauja
patogi
klebonija
ir
ap

dindami
savo
aukomis,
sustel- kvepi, ar gal cicilikiškam ro Be to tuom pačiu laiku buvo niosios prie Dievo garbei na
bų vedimui išrinkta vieta
TEUTONAI PRADĖJO
Dvinsko Vilniaus linijos susi taisyta seniaus nupirktoji baž kę į būrius eina kitur auką pa jui grindis kloją.Bet geresnieji užsakyti nauji suolai, trįs mo.
OFENSYVĄ
ITALIJOJ.
jungimas. Laikas derybų nus nyčiai žemė. Gi jau 1917 me ieškotų, o pasekmės gražios, krūvon susitelkę, vienas kitam gražūs altoriai, nauji vargo
Garbė lietuviams, kurie pri
tais pavasary suskubo rengti parapijos turtas vis augo. Lie padėdami, šiandien užbaigė nai, taip kad ne tik pastatyti, sidėjo prie pastatymo tos gra
kirtas gruodžio 2.
Rymas. — Priešininko spė
naują bažnyčią. Ankstybame tuviai iš apielinkią ir nenorė savo darbą, pastatė naują bet ir parėdyti lietuviai vienu žios bažnytėlės, garbė kurie kos pradėjo atakas Italijos
BROLIAVIMAISI DIDINASI. pavasaryje kum. K. Vasiliaus- jo atsilikti nuo Westfieldiečių, bažnyčią. Bet neprastą, o tik kartu naują bažnyčią pasiren nesigailėjote savo triūso! Šian fronte ant Asiago augštumą.
rai gražią, kurios išvaizda net gė. O tuom tarpu, turi skolos dien galite pasidžiaugti, kad Taip skelbia karinis ofisas.
Londonas, gruodžio 3 —? Iš rtEnen
svetimtaučiai negali atsigėrė tiktai $15.000.00. Į pustrečią jūsų darbas išėjo geran, o jū- Jų laimėjimas toje atakoje buRusijos generalio štabo buvei
ti. Ligi šiol lietuvią negalėda metų pastatė kleboniją, bažny są atminimas niekados neiš vo užėmimas keletos poziciją.
nės oficialiai pranešama, jog
Ją netekimas nepakenkė italą
vo atskirti nuo lenką, dabar- čią, parapijos turto vertę pa- dils.
pėtnyčioj broliavimaisi pasidi
Kalvio
Brolis.
apsigynimo linijai.
gi visi mato kas lietuviai; kad kėlė ligi $35.000.00, ir pasiliko
dino ypač šiauriniame ir (Ru
sijos) vakariniame frontuose. fic
Per mano tarpininkygtę galitiie pagelbsti
Tas dedasi dėlto, kad bolševi
BADU MIRŠTANTIEMS LIETUVOJE
kai jau buvo pradėję derybas
cO
jūsų broliams
.
»
'
apie pertraukimą mūšių.
KARĖS TREMTINIAMS VOKIETIJOJE.
IŠ Rusijos generalės buvei-j
nės pranešama taip-gi, jog Ru
PASTABA: — Pagal (status gailina stąsti tiktai per viena
Pagal žemiausį dienos kursą galite pasipirkti tiktai pas:
sijos torpedinis laivas Bditel- §5 ? (stulgų Mgyje vieno mėnesio sekančiai: karės tremtiniams ne
ni užėjo ketverge ant priešinin Ee daugiau kaip po $125. Šeimynoms $125, pavienėms ypatoms $75
ĮcįĮj
ir nepilnamečiams $25.
ko minos ir nuskendo.

i
|

Pinigus pasiunčiu į Lietuvą
ir i Vokietiją.

Pinigus Rusijos pirkite, nes tik dabar kursas žemas
Kowaliauską

DID«IAUSIS LIETUVIŲ BANKAS

ŽYDAI IŠGABENTI H
JERUZOUMO.
Budapešto, Vengrijoj, laik
raščiai skelbia, jog iš Jernzolimo visi žydai tapo išgabenti.
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’
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“DARBININKAS”
(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by st.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.

I

JONAS JAKUBAUSKAS
Lietuvis kareivis, tarnauja Camp Devens, Ayer, Mass.

“DARBININKAS”
242 W Broadway,

South Boston. Mass.

LIETUVIAMS KAREI
VIAMS AUKOS.

KAREIVIŲ ŠVENTĖS.

SIOUK SITY, IOWA
PADĖKA UŽ DOVANĄ.
viai kareiviai: J. V. Šarkos —
pirm., D. Antanavičius
rašt.,
Šv. Katimicro parapijos mo
Juozui B. Saliunui.
J. S. Petrauskas — knygų pri
kiniai
surengė gražų vakarų
(Lietuviai kareiviui Camp Devens,
žiūrėtojas.
'
su plačiu programų, kuris inNors ir mažai šį sykį atsi Ayer, Mass. jo mažas 8 metų draugas vyko 25 d. lapkričio. Progra
lankė kareivių, bet toliaus ti Prosperas M. R. Zailckas iš Water- mas susidėjo iš lošimo, prakal
Conn. rašo per “Darbininką.)
kimės jų atsiras daugiau.
bų, deklamacijų ir dainuže
Sekantis susirinkimas įvyks Ačiū, ačiū tau, Juozeli,
Publikai svetainėn susirin
gruodžio 4 dienų.
kus, vakaro vedėjas J. RašiUž man mielų dovanėlę;
Dabar stengsimės visus lie Prašau aš Augščiausio,
mas prakalbėjęs keletu žodžių
tuvius kareivius sutraukti į Kad sugrįžtum greičiausia.
ir perstatė visų programų.
krūvų.
“Darbininko**
Re
Anksti rytą, vakarėlį
Pirmiausia buvo sulošta viendakcija (Liet. Kar. Glob. DrKalbų Dievui poterėlį,
veiksmis įdomus ir juokingas
ja) jau prisiuntė mums daug
Kad sveikatoj užlaikytų, veikalas “Be šulo.” Lošimas
knygų, tai turėsime kų skaity
Waterburin sugrąžintų.
išėjo kopuikiausiai.
Dalyva
ti.'
Daug galėčiau parašyti,
vo sekanti: — Inžinieriaus ro
Būtų labai svarbu, kad visi Bet negaliu jau matyti;
lėj V. Bušelis, Fabrikanto ro
lietuviai kareiviai priduotų Skauda man labai širdelę,
lėj — A. Strazdas, Marės rolėj '
draugijos valdybai savo vardus Bįra graudžios ašarėlės:
— p-lė A Strazdaitė, Sofijos
ir antrašus, kad būtų juos ga
Kad neteko pakalbėti,
rolėj — A Papevaitė, Julės
lima spaudoje pagarsinti.
Kaip buvai kieminėti.
rolėj — p-lė Nellie King vieti
Taigi, gerbiamieji karei
Šiuom laiku bus gana,
nė airė, kuri atsižymėjo kaip
viai, malonėkit tuojaus atsi
Antrą sykį bus daugiau.
tikra lietuvaitė. Ji išmoko
šaukti.
Prosperas M. K. Zailckas. gražiai lietuvių kalbų ir raštų
O kas norėtų lietuvius ka
lankydama parapijinę mokyk
t
——
reivius laikraščiais ir knygo
lų, ir dabar dalyvauja ^u lie
mis sušelpti, malonėkit mums IŠ VIENOS VIETOS Į KITĄ. tuviais kaipo tikra lietuvaitė.
prisiųsti.
Camp Logan, Houston, Te Taipo-gi ir prie parapijos cho
Visais reikalais kreipkitės sąs.
Iš Camp Grant, Rock ro priguli. Ji labai myli liešiuo antrašu: P. Vt. J. L. Pet ford, UI.' labai nesinorėjo va tuvių kalbų. Geras pavyzdis
rauskas, 301-st Infantry, H. D. žiuoti, bet kad toks paliepi dėl mūsij lietuvaičių, taipo-gi
I
Q. S. Co. Camp Devens, Ayer, mas buvo,reikėjo kraustyties į ir gėda toms, kuri’os ne tik sa
Mass.
Texas. ^Camp Grant’e buvo vo kalbos nevertina, bet dar
Jaunas Kareivis.
me, kaip namie; lietuvių ka žemina.
Po lošimui K. Moc-

Camp Logan, Tesąs. Gal
__ ____ v
v«_ • v
v*
j•
Gerų laikraščių ir knygų lie- ne vienam bus žingeidu žinoti,
tuviams kareiviams parūpinti j kaip mes kareiviai praleidome
kun. T. Žilinskas paaukojo $5.- ’ ‘ ‘ Padėkavonės Dienos ’ ’ 'šyentę.
“Padėkavonės Diena” mums
00, o kun F. Kudirka iš Chicago, Dl. $20.00 vertės knygų, prabėgo gana linksmai." Iš
kurios jau pasiųsta lietuviams ryto buvo šautuvų peržiūrėjikareiviams į Camp Devens, i mas, o paskui visų dieną buAyer, Mass.; Camp Gordon. ' vom liuosi. Vieni skalbė dra
VAKARAS LIETUVOS
Atlanta, Georgia; Camp Lo panas, kiti žaidė svaidinį ir
. NAUDAI.
gan, Houston, Texas; Camp tam panašiai.
Dix, N. J., ir Camp Grant,
12 valandą turėjome pietus.
Philadelphia, Pa. Daug vie
Rockford, III. Be to Lietuvių Dėdė Šamas puikiai mus pa tos lietuvių pateko į Suv. Vals
Kareivių Globojimo Draugija vaišino. Stalai apkrauti įvai tijų kariuomenę, ir randasi jie
ir nuo savęs dar išsiuntinėjo riais valgiais; ant aštuonių ka dabar lageriuose, kurie guli
kareiviams nemažai literatū reivių vienas didelis kalakutas j netoli miesto.
Lietuviai karos. Visi kareiviai iš dovanų ■ir įvairių daržovių, “ice-cre- j reiviai ir sumanė dabar, pirm
labai patenkinti ir nuoširdžiai am’o,” obuolių, bananų, “6- ; išvažiavimo į kitas vietas, suuž jas dėkoja.
renčių”, riešutų ir kitų gar I rengti savo vakarų, nuo kurio
dumynų.
pelnas bus skiriamas nuo karės
Kareiviai valgydami džiau nukentėjusiems lietuviams.
LIETUVIŲ KAREIVIŲ
gėsi, kad “Padėkavonės Die
Lietuviams kareiviams su
DRAUGIJA.
nos” pietūs yra gardūs ir gau-, rengti vakarų padės šios drau
-v Camp Gordon, Atlanta, Ge singi. Visai nesitikėjome, kad gijos: Liet. Vyčių 3 kuooa, A.
orgia.
Mes lietuviai karei- j\ Dėdė Šamas mums tokių puo L. R. K. Moterų S-gos 10 kuo
pa, Šv. Kazimiero parapijos
viai sutverėme draugijų, kurį, tų iškels.
Diena
buvo
pusėtinai
šilta.
Choras ir L. D. S. 13 kuopa.
pavadinom “United Statės LitVakaras įvyks
Lietuvių
hnanians Soldiers-Society. Dr- Kareiviai išvaikščiojo, kas į
laukus,
kas
į
miestų,
taip
ir
Tautiškoje
Svetainėje,
gruod
ja jau turi 53 narius, Jpirie
užbaigėm
tų
dienų.
žio 8 d. vakare.
dar nesudaro visų lietuvių ka
Tho. T. Bichusas.
M. K.
reivių, gyvenančių mūsų lage
—
riuose.

indėjo Lietuvų. Štai Boston
Post didžiulėmis raidėmis per
(War-Savings certificates.) * septynias kolumnas šitaip su
riko:
Nuo gruodžio 3 d. Suv. Vals
Germany insists on Courland
Į
tijų valdžia pradėjo pardavinė
and
Lithuania as Russian Peati taip vadinamus karinius
ce Price.
reivių daug, o iš Chicagos pa kevičiukas padeklemavo “Pa
taupymo paliudijimus — W,ar'Paskui mažesnėmis raidė
žįstami dažnai atsilankydavo. klausyk tautieti.” Po tam
-Savings Certificates.
Parsi
mis:
,
Iš Rockfordo iki Camp Lo- gerb. klebonas J. Gricius paduoda pačtose, bankuose ir ki
Great Baltic Provinces Will
gan,
Texas važiavome išviso 53 sakė gražių prakalbų.
Po
tose įstaigose. Valdžia duoda
Be Given Autonomy būt Mušt
valandas. -Paskirimo vietos prakalbai maži vaikai padaiprogą tuomi smulkius pinigus
Be Under German Protection
kai pasiekėm, tuojaus visus I navo, vadovaujant vargoniningerai investyti.
— Poland Also Mušt Be Inclusurašė ir pažymėjo kokių ama- kui J. Prakaičiui “Tu esi kaip
Taupymo stampės ir paliudi
ded. tų kas moka. Atsirado kriau- kvietkelis”; po tam V. Biržejimai parsiduos iki pabaigai
Paskui
įvairūs
laikraščiai
ečių, šiaučių, dailydžių ir kito- taitė deklemavo “Pamąstyk,**
šių metų ir per visus 1918 me
ditorialuose
nagrinėdami Vo
kių. Paskui išskirstė po palat- 0. Linkevičiūtė 6 metų mertus.
kietijos
kanclierio kalbų užsi
kas — po 8 kiekvienom
gaitė puikiai išdainavo “Kur
Ant sykio jų galima pasi
minė apie Lietuvų.
Čia oras dienomis labai kar-1bakūžė samanota.’* Po merpirkti ne už daugiau, kaip už
Tai-gi diplomatai ir civili
štas,
o naktimis šaltoka, o dul- j gaitės dainai, vietinis vargo$100 ir išviso per visų parda
zuotoji visuomenė jau žino,
kių,
tai
nors sauja semk.
■ nininkas J. Prakaitis pasakė
vimo laiką niekas negali išsi
kad yra lietuvių tauta. Ma
Kareivių užlaikymas geras, i gražią prakalbų, kuri visiems
pirkti už daugiau, kaip $1.000.
tome, jog mūsų tautos klausi
valgis
ir-gi neprastas. Oficie-; labai patiko.
Po prakalbai
Koks išrokavimas pirkti tuos
mas stojo tarptautiniu.
riai
sykiu
su
kareiviais
valgo
i
ta
pati
mergaitė
padeklemapaliudijimus ?
/Čia prie šios progos • galime
ir
labai
draugiški.
Gyvenimas
!
vo
“
Aš
ėjau
per
kaimų,
” OPirmiausia tuomi pratina
atsiminti prez. Wilsono paskij mūsų plaukia kareiviškai.
Strazdaitė deklemavo “Kų
mas! prie taupumo. Čia labai
rimą Lietuvių Dienos Suvieny
Antanas
Petrulis.
mačiau,
” M. Kalinauskaitė —
tinka vaikams dalyvauti. Tė
tose Valstijose ir Popiežiaus
“Šioj Gadynėj.” A. Mockevi
vai privalo auklėti vaikuose
paskirtų Lietuvių Dienų / viso
KLAIDŲ
ATITAISYMAS.
čiūtė
“Karvelėli kokios tavo
taupumą, o leidžiant ir ragi
pasaulio katalikiškose bažny
138-ame
“
Darbininko
”
nu

plunksnos.
”
Už tokį gražų
nant pirktis tų stampių ir pa
čiose.
meryje.red.
straipsnyje
“
Pa

vaikų išmokinimų labai visi
liudijimų kuogeriausia pasie
Tai matome, jog visas pa
žinkime
jų
tikslus
”
įvyko
'dėkingi
vargonininkui J. Pra
kiama tos būtinai visiems rei
saulis ir popiežius pripažino
Į
KRŪVĄ
SPIESKIMĖS.
spaudos
klaida.
Išspauzdinta
kaičiui.
Paskui
parapijos cho
Draugijos
tikslas
skleisti
kalingos ypatybės — taupu
DŽIAUGIASI IŠ KNYGŲ.
mūsų
“
divorsų‘” su Lenkija. tautiškų susipratimų tarp lie
“
Materijališkas
istorijos
su

rą* padainavo keletą gražių
mo.
__
Camp Dix, Wrighton, N. J.
Camp
Grant, Rockford, DL pratimas”; turėjo gi būti dainelių ir ant galo Lietuvos
tuvių
kareivių,
suteikiant
Taupumo stampos parduoda
Mes Camp Dix, Wrighton, N.
ma po 25c.
Kartu išduoda TARYBŲ ATSTOVŲ PASI jiems literatūros, laikraščių ir J. lietuviai kareiviai kviečia Gavau knygučių ir laikraščių “ Materijalistiškas istorijos su Himną. Publikos buvo pilna
Labai a- pratimas.**
svetainė, visi buvo užganė
knygų, ko mes tikimės gauti me visus lietuvius kareivius iš “Darbininko.”
TARIMAS.
ma knygelės stempoms sukli
čiū
už
taip
geras
ir
malonias
dinti vakaru. Ant galo buvo
iš lietuvių visuomenės Ameri sueiti į krūvų. Lietuvių šiuo
juoti. Knygelės turi vietų dėl
Iš Brooklyno mums prane koje.
dovanas.
.
Mes
lietuviai
karei

PAIEŠKOJIMŲ
REIKALE.
“
Aguonėlė” ir lietuviškos žai
Gal<
mums
pagelbės
ir
16 štampų. Už pripildytų kny
ša, kad lapkričio 29 dienų Mc- prisius laikraščių ir gerų kny se lageri’">se yra daugybė, to viai “Darbininko” Redakcijai
Iš
Lietuvos
jau
sugrįžo
pa

smės.
gelę išduodama paliudijimas
dėl bū*. labai malonu visiems
i
Alpin hotelyj, New Yorke, bu gų.
širdingiausių ačiū
tariame. ieškojimas sekančių asmenų:
Ten buvęs.
Kaikurios
laikraščių
re

— certificate.
susilažinti
ir
parodyti
Ameri

vo Amerikos Lietuvių ir Lietu dakcijos jau prisiuntė pakelius
Knygomis
jau
pasidalinome;
1.
Vinco
Jevaičio,
Trakai,
Už tuos paliudijimus valdžia vių Tautinės Tarybų atstovų
kos lietuvių visuomenei, jog
laikraščių, už kų mes jiems ir mes ne miegame, bet dir curios liko pasiunčia!* savo Vlniaus gub.
, išmokės grynais pinigais sau
ATHOL, MASS.
pasitarimas. Nuo katalikų da rtarame ačiū. Kiekvienas ka
draugams į Texas.
Visiems
2. Marcelės Jevaiša, Trakai,
sio 1 d. 1923.
bame.
,
<
lyvavę: kun. J. Kaulakis, Dr.
Pas mus buvo atlaidai 40 va
ietuviams kareiviams teko.
Viln. gub.
Už tuos pinigus nuošimtis J. Bielskis, kun. J. J. Jakai reivis atėjęs į Y. M. C. A. po
Čia jau yra susitveręs lietu
Apie vieną dalykų čia turiu
K landų. Prasidėjo 18 lapkri
3. Kasparo Karausko,
numeriu 156 gali gauti lietu
bus ketvirtas sudėtinis.
tis, p. J. Miliauskas ir p. J. viškų laikraščių ir knygų pa vių kareivių ratelis ir kiekvie dar priminti.
čio ir tęsės 3 dienas.
Labai
Kuomet lietu Kruoniu, Viln. gub.
Per 1918 metus paliudijimai Kaupas, nuo liberalų p. p. P.
nos
savaitės
trečiadienio
va

gražu
buvo,
žmonių
pilna
baž
viai kareiviai parvažiuoja pas
4. Baltraus Gudaičio, iš Kaivienu centu brangs kas mėnuo. Norkus, J. Vinikaitis ir A. siskaityti.
karą, 7 vai. laiko susirinki savuosius į svečius, tai na šedarų. Viln. gub.
nyčia būdavo rytais ir vaka
Ir taip:
Gerbiamosios lietuvių vi mus Co. A. 311 Camp Dix. Bū miškiai svečiams brogos-alkoMartus. Socijalistų Amerikos
rais. Bažnyčia gražiai buvo
Lai
atsišaukia
ypatos,
ku

■* Dabar ir per sausio mėnesį Lietuvių Darbininkų Taryba suomenės prašome mūsų dar
tų geistina visus sutraukti į Iio tiek pripompuoja, kad ka rios tuos paieškojimus per mū išpuošta, altorius gyvais kviet1918 metų paliūdijimai kainuo savo atstovų neprisiuntusi.Bu- bui paramos.
O kur tokių krūvų Dabar rengiamės prie reivis atgal sugrįžta, kaip lep sų Bendrovę siuntė, — mes per kais apdėtas ir žaliais vaini
ja $4.12, vasario mėnesyje $4.- vo dar svečiai su patariamuo draugijėlių patys kareiviai ne
kareivių vakaro ir dar nėra nu šis.
Nupynė p-lės
Ant rytojaus rugoja ant duosime laiškus iš Lietuvos. kais išpintas.
13 ir tt. kas mėnuo vis vienu ju balsu kun. J. Žilinskas, inž. pajėgia sutverti, ten jiems pritarta ar vakarų rengti Netvar savo draugų, o gėda ir nuo Kiti paieškojimai dar negrįžo, P. Garbuzaitė ir Petrusė Racentu brangiau.
Naruševičius, V. Jankauskas gelbėti privalėtų mūsų visuo kė ar Philadelphijoj.
Į Phi- svetimtaučių.
Ąr ne būtų ge kaip tik grž, tuoj skelbsime činskaitė. Kvietkas pirko cho
Už tuos $4.12 sausio 1, 1923 ir kun. N. Petkus.
menė ir sykiu suteikt jiems ge ladephijų jau esame užkviesti riau, kad svečius kareivius na laikraščiuose. Rašykite mums ras ir šv. Onos dr-ja. Labai
m. Dėdė Šamas išmokės $5.00.
Esu nutarta išrinkti iš A- ros literatūros. O taip-gi pa ir kaikurie kareiviai jau moki miškiai iy draugai ne alkoliu šituo adresu: LITHUANIAN daug buvo kunigų, dar nėra
Jei per gruodį šių metų ir merikos Lietuvių Tarybos ir laikyti juos lietuviais, gerais
nas monologų pasakyti iš ka vaišintų, bet geru žodžiu, do DEVELOPMENT CORPORA- buvę tiek Atholyje "niekados
per sausį 1918 metų ant tau Amerikos Lietuvių Tautinės kareiviais šios šajies ir ištiki
reivių gyvenimo.
Vienas ka romis pramogomis ir t. p.
TION 320 Fifth Avė. New- lietuvių kunigų. Buvo šie:
pymo štampų investysi $82.40, Tarybos pasitarimų komitetų, mais sūnais Lietuvos Tėvynės
reivis, čia augęs lietuvis ren
K. Mikšis. York, N. Y.
* Kun. Urbanavičius iš Brocktai sausio 1,1923 m. gausi $100, kuris turės patariamųjį balsų mūsų.
giasi su prakalba.
Stokim
ton, Mass., kun. Valantiejus iš
tai yra tau tie pinigai uždirbs ir tiktai tuomet bus pildomuo
Waterbury, Conn., Kun. KarC Tikimės, kadį būsime aprū tad prie darbo ir parodykime, KAREIVIO PIETŪS PADĖ . PAIEŠKO Iš EUROPOS.
$17.60.
ju Tarybų komitetu, kuomet pinti gerais pasiskaitymais ir kad mes esame lietuvių tautos
1. Izidorius Dirvinskas, paei kauskas iš New Haven, Conn.,
KAVONĖS DIENOJE.
Visi tėvai, leiskit^ vaikams ant to sutiks abi Tarybos,
Iz aš tikiu,, kad “Darbininko” žiedai.
na iš Kauno gub., Raseinių kun. Vasiliauskas iš,Westfield,
įsigyti taupymo štampų ir pa komtetų nuo kiekvienos Tary
Jei daug lietuvių kareivių
Lietuvis kareivis A. P. pav., Šimkaičių vai., Pašaltu- Mass., kun. Juškaitis iš CamRedakcija nepasigailės pasiųs
liudijimų. Su Dėde Samu ne tuos bus renkama po 3 delega
ti kelių num. savo laikraščio, susirašys į mūsų ratelį, tuo “Darbininko” Redakcijai rašo nio kaimo, buvo iŠ namų pa bridge, Mass., kun. Čaplikas iš
bijokite daryti biznio.
tus.
Komiteto išlaidas pa kurį aš pirmiaus labai mėgda met galėsime išgauti vienų ar iš New Yorko, kaip kareivius imtas Vokietijos nelaisvėn. Da Worcester, Mass., kun. Virdengs Tarybos ir komitetas vau skaityti.
du vakaru į savaitę angliškos Padėkąvonės dienoje pavaiši bar jis pabėgo iš Vokietijos ir mauskas iš Lawrence, Mass.
dar susinel su Europa. Tai ir
kalbos pamokoms.
no:
Nemažai ir mūsų gerb. kle
yra Holandijoje. Lai atsišau
PASAULIS ŽINO APIE
Petras M. Mazgelis,
viskas, kas svarbesnio tame
Jau išrinkta ratelio valdy
“Vieno dalyko negaliu pa kia jo sesers Marijona, Vikto bonas kun. Petraitis darbavo
LIETUVĄ.
Draugijos Nut. Rašt. ba. Ingaliota jinai atsikreip miršti nepaminėjęs, tai mūsų
pasitarime nutarta.
Nutari
rija ir Ona Liaudanskytės ir si per tas dienas. Oras ir-gi
Prieš karę civilizuotas pa. mai į galę tuomet ineis, ka
ti
į
lietuvių
visuomenę
dėl
kny

“
Thanksgiving
Pietų.
”
pasitaikė gražus per tas die
Visais reikalais kreipkit
Vincė Dirvįnskytė.
saulis daugiau žinojo apie Af da juos pripažins Tarybos.
Tik skaitykit ir gėrėkitės/
gų ir laikraščių, prašant pa
2. yaitiekus Masaitis, pa nas. Dvi seserys iš vienuoly
šiuo antrašu:
rikos hotentotus, negu apie ' Laukiant - Tarybų žodžio,
aukoti jų kareiviams.
kad Alekas tokius pietus gavo. einąs iš Kauno gub. ir pavieto, no buvo atvažiavę pasikiemiU. S. L. S. Society,
Amerikiečiai savo brolius Žiūrėkit ką mes turėjome:
lietuvius ir Lietuvą. Mūsų turime pastebėti, kad pasita
Seredžių valsčiaus, Žydinės nėti iš Šv. Juozapo vienuoly
No. 156 Y. M. C. A.
tauta ir mūsų kraštas buvo i- rimas išėjo be didesnių pasek
Oyster Stew, Crackers,^Re- kaimo, buvo iš namų paimtas no Troy, N. Y. .
labai atjaučia, jiems knygų ir
Camp Gordon,
Nieko ypatingo srovių
dentifikuojama su lenkais ir mių.
laikraščių daugybę prisiunčia, ast Turkey, Crambarry Sauee, į nelaisvę, iš kur pabėgo ir
25 d. lapkr. pobažnytinėj sa
Atlanta Georgia.
sąntikiuose nesudaryta.
žieminių drabužių priveža, ku Celery, Olives,* Oyster Dres- dabar yra Holandijoje.
Lenkija.
Ą
lėj T. Fondo 12 sk. turėjo su
Liberalams su katalikais pa
Karė iškėlė tautų klausimą
riuos duoda visiems be skirtu sing, Gibles Gravy, Roast
Lai atsišaukia jo broliai sirinkimų. Mėnesinių mokes
ir kartu iškilo lietuvių tautos sielgus nekorektiškai Centralimo tautų, o lietuviai, gali Lain of Pork, Baked Sveet Kazimieras, Pranas ir Antanas čių už du mėnesiu sumokėta
«
klausimas. Žinoma, mūsų tau niame Komitete, katalikų vei
ma
sakyti, mažai saviškiams Potatoes, Green Peas, Aspa- Masaičiai.
$20.50.
LIETUVIŲ KAREIVIŲ’
tos klausimas iškilo dėka mū kėjus visuomet šmeižiant ir tų.
užjaučia.
ragus,
Mince
Custard
Pieš,
Abu
tuodu
vyru
gyvena
Bo

Nutarta Adventuose rengti
GYVENIMO.
sų nenuilstančių veikėjų. Be visų savo klaidų neatitaisant
Toliau parašysiu daugiau. Assorted Cakes, Candies, Ci- Į tterdame. Jų dviejų adresas prakalbas ir užkviesti kalbė
f
__
Camp Dix, N. J. AtvažiaA. Strazdas.
to daug prisidėjo prie iškėlimo vargiai šiandienų galimas pas
gars, Cider, Cigarettes, Bread. Rotterdam, Tolhuislan 33c. tojais kleb. kun. A Petraitį ir
vęs
į
Camp
Dix,
N.
J.,
radau
I
lietuvių tautos reikalų vokie tovesnis katalikų su liberalais
Butter, Coffee, Assorted nuts, Holland.
kun. Jakaitį iš Worceeter,
čių atviri rimas Lietuvos nuo ryšys. Bloktis daryti dar pfer- jau nemažą lietuvių kareivių i SUDARĖ LIETUVIŲ KAREI Grapes, Oranges, Apples, Ba-1
Platesnių informacijų apie Mass.
•f
Daugelis lietuvių išva
Lenkijos ir atkartotinas pami anksti, tik reikėtų surasti bū būrį.
nanas — tai ir viskas.
juos reikalaukite Lietuvos AtPabaigus T. F. sk. susirin
VIŲ DRAUGIJĖLĘ.
Stalai buvo puikiai sutvar- Į statymo Bendrovėje šiuo adre- kimų, prasidėjo susirinkimai
nėjimas Vokietijos Reichstage. das, kaip Lietuvos politiška žiavo į kitus lagerius, gi mes
Camp Devens, Ayer, Mass. kyti, staltiesėmis pridengti, su: —
Kai pereitų ket -” -•* Vokia, me klausime, jei visų einama Čia pasilikę atlikinėjame savo
LŪS. 4 kuopos. Pirm. p. Jo
'
mystą.
Darome
muštrus,
prie
Lietuvos
neprignlmybės,
|
Kingbteof
Colnrobus
namą
301
j Tai pamatę,
nusistebėjome. > _ , Lithuanian Developmeni
‘ros kanclierius
nas GaiHfinas paaiškino apie
0'
us ir kitus kareiviams rei- Infantry lietuviai kareiviai su- Kaip puikiausiame viešbutyj
vieni kit -—ls nek-'rieti.
Tuo
■- ’■
‘ - . - - •■
Corporation
teatrų Padėkonės DiMOj už
l - ’ i gi mr -- audos savai tės.
į- ba-->
A
i o va rių ištaisymas — pniant rymojau?. pėtnyČio’e Am"- •'■'-'P.. ’■ " -o•?20 HM- A
— i--<wntcrnlvinoc;p -a? r>ns’‘A.rima
J. S Kareivas-k e*.
New York. N. Y
K G.

KARINIAI TAUPYMO
PALIUDIJIMAI.
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DARBININKAS
bet ko jie landžioja po tuoSrF
HARTFORD. CONN.
choru ir kalbina gabesnius na-,
Aniolų Sargų bernaičių ir Lapkričio 25 d., rorengč
rius. Jeigu Mirta su
j mergaičių draugijėlė laikė ša
vietinis spaudos savaitės ko
pu gali susivienyti, tai ir, vo susirinkimą gruodžio 1 d.,
mitetas vakarėlį. Teko ir man
užtenką
Jeigu rašoma, kad 1917
pirm M. Sabeskiutė
atsilankyti ant minėto vaka
į vieną laisvamanišką susinp- tątidarė susirinkimą rašt K.I
rėlio.
AKRON, OHIO.
MINEBSVILLE, PA. ' .
kimą buvo atsilankę net 00 jOSmintukė perskaitė protoko-,
Pirma tai pasitaikė man
Į j Lapkričio 22 d. mūsų mies
dainininkų,
tai choras gali
Praneštą jog vakaro pelPėtnyčios vakare čia buvo
tan buvo atsibaladojęs J. Stra proga matyti Pittston’o lietu būti iš tiek ypatų labai puikus. no liko netoli $50.90. $20.00
prakalbos.
Prakalbos buvo
zdas, kuris save pasivadino vių veikimą ir ištikrųjų tikiu Bet va kokia yra laisvamanių paskyrė vargonų fondui.
' < *
Vertė KUN. A. T.
kaip ir užbaigimui Spaudos
Rymo-Katalikų kunigu ir vie I išreikštai nuomonei, kurią ne intencija tvėrime neprigulmin- i
Pritarėja. Sv. KAZIMIERO VIENUOLIJOS LIETUVAITĖMS SESERIMS MAŽA VEBTIMtlJ AUKOJA
Savaitės. Kalbėjo Jonas J. Ranas iš Lietuvių R. K. Šv. Pet kartą esu girdėjęs, kad vie go choro.
Laisvamaniai, ku- j
—
VEBTŽ J AS.
mąnauskas iš Bostono. Žmo
t
ro Apašt. parapijos Komiteto tinė lietuvių kolonija yra pa rių Clevelande yra saują tu-'
WAUKEGAN,
ILL.
nių atsilankė gana daug, nors
(Tąsa)
.j
V. P. taip įtikėjo Strazdui, žangiausia Amerikoje. Gausus ri sutverę vyrų “Varpo” cho
Ačiū Dievui ir mūsų koloni
tą vakarą smarkiai lijo. Va
Ir
kuomet
jai
mintis
ateitų
į
galvą
kad
ji
naudinga
bū

svetainės
papuošimas,
žmonių,,
kad per keletą vakarų bėgiojo
rą Sandaros gyslą ' Jie su joje lietuviai subruzdo dar
karą atidarė vietinis Šv. Pran
tų pasaulyje, kad jos tarnyba būtų reikalinga jos žmonių gasieškodamas vargonininko ir didis skaitlius, josios ramus tuo “dailės” choro nieko ne
buotis dėl praplatinimo ka padorystėje, ji vėl girdžia Dieviško Sužiedotinio balsą kurs už
ciškaus parapijos choras, ku
užsilaikymas,
puikus
muzikos
girdamasis lietuviamąkad Akgali pasižymėti, nes neturi talikiškos spaudos. Mūsų vei
ris buvo po vadovyste 'darb
prisirišimą prie pasaulio išmetinėja jai tuo pačiu maloniu pa-y
ronan pribuvęs aukšto mokslo programas, ir viso vakarėlio nei vienos merginos.
Socija kėjai pasistengė sukviesti vi
štaus vargonininko pono Jo
tvarka
pastato,
sulyg
mano
kunigas.
Ir tam bambizui
listai, kurie ypač Clevelande sas katalikiškas draugijas pri mokinimu, kurį suteikė Lozoriaus seserei: “Mortą Morta:
no Mikutavičius. Sudainavo
nuomonės,
Pittstono
lietuvius
Strazdui jau buvo parengtas
yra visai nusibankrutiję, su sidėti prie taip prakilniaus rūpinies ir sielojies apie labai daug, bet vieno daikto reikia.
gražią
lietuvišką
dainelę.
kaipo
pavyzdį
kitoms
koloni

Marija aprinko geriausiąją dalį, kuri nebus nuo jos atimta”
parąpijonų susirinkimas ir
savo tik iš vardo gyvuojančiu darbo.
Štai 25 d. lapkričio — Luk. X, 41-42. Tai-gi, ji turi užtikrinimą kad geriaus
Po to dar buvo uždainuota
joms.
kada Strazdas 25 d. lapkričio
“Mirtos” choru dedasi į kro įvyko visų draugijų delegatų
duetas p-lės Kastancijos. ŽarProgramas prasidėjo lygiai
yra klūpoti prie Jėzaus kojų, kaip Mariją negu rūpinties
katališkoj bažnyčioj laikys
vą manydami ateityje sustip susirinkimas.
kauskaitės ir Jono Mikutavi
Delegatai at apie daug dalykų, kaip Morta ir tas užtikrinimas, kad jos
vai.
vakare,
kaip
garsintą
8
mišias, sakys pamokslą Po vi
rėti, kad vėliau galima būtų silankė iš šių draugijų:
čiaus. Dainelės labai publikai
Šv. nuopelnai nebus nuo jos atimti, sutvirtina ją jos pašaukime
sam bus parapijonų mitingas. ir tęsėsi iki 10:30 vai. ' Kal savotiškai joti ant katalikų^
patiko ir visus užganėdino.
Baltramiejaus, Šv. Aptano, Šv.
Ant mitingo numes senąjį pa bėtojai atvažiavę net iš WashIš to tvėrimo neprigulmin- Juozapo, L. Vyčių 47 kuopos, sulig šv. Povilo žodžių: “Kiekvienas, kurian pašaukiman yTada sekė prakalba p. Ra
ington
’
o,
D.
C.,
gerb.
daktaras
rapijos komitetą Strazdas pa
go choro aiškiai matosi ve kas. Moterų Sąjungos 7 kuopos, ra pašauktas, tegu tame ištveria” — I Kor. VU. 20.
manausko. Jis nupiešė pasek
J.
J.
Bielskis
ir
gerb.
K.
SčesPatsai pašaukimas, vienok, dar nepadaro vienuolės. Iš
sirinks naują komitetą kokis
Socijalistai - nusmukėliai nori Mergaičių N. P. P. Šv. ir Susi
mes geros ir blogos spaudos I
nulevičius.
Daktaras
gražiai
anam bus geras, eis kolektuosustiprėti,
o laisvamaniai- vienijimo L. R. K. A. 177 kp. tikima įsakymams, atgal neatsižvelgianti, ji nusprendžia pri
ir ragino visus remti tą spau
sirišti prie Viešpaties Paklusnybės, Neturto ir Skaistybės įža
ti pinigų ir bus gerai. Bet na kalbėjo, ir jo kalbos turinys plykiai užsipelnyti garbę. Jų
dą kuri gali atnešti žmonėms
Į delegatus pakliuvo patys vei dais. Yra tai vienuolinio gyvenimo tik dalis, į kurią pasauli
buvo
gilus,
bet
į
publiką
įspū

bagui nepavyko ir Strazdas
svajonėse vaidenasi noras pa kliausieji
daugiau gerovės. Antru kar
Waukeganiečiai. niai žmonės žiūri su neužsitikėjimu. Jie sako: “Jeigu ji ves
i negavo nei kojų sušildyti, kaip džio nepadarė, nes stoka buvo siimti gabiausį katalikišką
tu jis aiškino apie būdus, ku
Susirinkimą atidarė vietinis tokį gyvenimą, tegu sau vedą bet kam ją suspausti amžinais
i turėjo iš Akrono prasišalinti. populeriškumo Kalbant į pa jaunimą įsikinkyti į savo lais
riais lietuviai galėtų savo bū
klebonas kun. Zaikauskas.
Į Įžadas, nuo kurių nėra paliuosavimo ? Tai yra prasikaltimas
| Mat parapijos komitetas da- prastą darbininkų publiką ne vamaniškas jienas ir pamažu
vį pagerinti. Patarė apleisti
pirmininkus
išrikta
A.
Bakšys,
prieš ypatos liuosybę.” Palūkėkite, draugučiai! Moteris, ei
i žinojo apie Strazdo atsibala- užsimoka vartoti išsireiškimų, važiuoti į Sandaros abazą. L.
smukles ir leidimą laiko ant
rašt. Pr. Bujanauskas, kasie- dama už vyro, ar-gi ne prižada jį “mylėti, (padoriai) ištiki
! dojimą Akranan. Tuoj uždrau- kurių tie klausytojai nesu Vyčių kuopa ir C. L. T. choras
nenaudingų kalbėjimų apie
rium kun. Zaikauskas.
mai, gražiai su juomi gyventi ir iki mirties neapleisti?” JeiI dė lankytis anam katalikiškon pranta. Pono K. Sčesnulevi- privalo apsižiūrėti ir permaty
skriaudas, kurias lietuviai tu
Toliaus sekė pasitarimai, j gu moteris sudeda amžinus prižadus vien tik žmogui, kodeF
čiaus
kalba
tai
buvo
kas
kita,
į bažnyčion ir laikyti pamalri dabar nukęsti nuo valdan
įtekmę didelę ant visų klau ti ką laisvamaniai pienuoja. kaip darbuoties kad pasekmin- į gi negalėtų tai padaryti Jėzui Kristui, Dieviškam Sužiedoti' das, o daugumas ėmė jo
Netekę gabiausio jaunimo tie giaus būtų praplatinta katali
čiosios klesos ir ragino tą lai
Kalbos turi
niui? Amžinųjų įžadų sudarymas yra iškilmingesnė ir džiaug
klausinėti, ar ištikro jisai sytojų padarė.
du choru paliaus veikę ir gy kiškoji spaudą
ką sunaudoti lavinimui proto
Pirmiausia smingesnė proga, negu kokios nors vestuvių iškilmės. Garsu
nys
užimantis
ir
labai
populeStrazdas nori būti kunigu. Jei
vavę.
Neturi nei gėdos lais nutarta surengti prakalbas 9
ir kūno pasinaudojant geru,
sis šių dienų rašytojas puikiai apie tai aprašo: “Vestuvių iš
taip, tai gal kur atsiras koksai riškai išreikštas. Žmonėms jo vamaniai - pribuišėliai šakyti,
grynu ir tikru mokslu ir nau
d. gruodžio ir pakviesti kun. kilmėse visuomet randasi baimės arba žingeidumo šešėlių avyskupas katras galėtų jį pa- kalba labai patiko,- ką parodė kad Clevelando jaunimas pri
dinga praktika.
Pakalnį ir A. Račkų, per pra pie ateitį, kurią vien tik spėjama... bet inžadų sudaryme bei
gausus rankų plojimas.
j šventnti kuniguosna.
valo
kiek
galint
stengtis
pla

Laike pertraukos buvo plati
kalbas stengties kiek galima
Muzikos programą' išpildė
Matomai Strazdas išsigando
čiau išsilavinti dainavime, mu išpardouti knyga ir užprenu j ceremonijoje prie įstojimo į vienuoles nėra persiskirimo nei
nama katalikiška literatūra ir
vietinis
atsižymėjęs
bažnyti

I liūdesio nei apmaudingos baimės: vien tik didelio džiaugsmo
šventinimo ir nedėlioj po pietų
zikoje ir teatralėje dailėje. Jie meruoti
gana daug jos buvo išplatinta.
laikraščių.
Pelną j jausmas: nes išduodamoji atiduodama globon ne vyro, bet
nis
choras
ir
solistai
to
paties
išdūmė Clevelandan, žadėda
nežino, kad nei vienoje lietu kurs pasiliks nuo pardavinėji
Kalbėtoją perstatydamas vie
i Dievo” — Kanauninkas Sheelian.
mas dar kartą sugrįžti. Straz choro. Minėtas choras yra jei vių kolonijoje nėra taip išla
tinis klebonas gerb. kun. Dum
Užmetimas, kurį tankiai iškeliama aikštėn, kad, ir klai
das nekuriem pasigyrė esąs ne geriausias, tai bent vienas vintų chorų, nebuvo atlošta mo knygelių nutarta atiduoti
čius davė keletą gerų patari
Lietuvos reikalams. Kiekvie
iš
geriausių
šioje
šalyje.
Po

dingas. yra tas: Įžadų sudarymas atima vienatai daug nuo
pralotu, turįs tris kalnierius,
tiek veikalų, kuriuos ne bile i
mų žmonėms. Viskas kuopuivisokios spalvos. Ir jo turi vi nas L. Vasauskas, choro vedė kas gali atlošti, . kaip Cleve nas delegatas pasižadėjo kiek pelnų, nes ji priversta savo įžadais veikti vien tik gerus dar
kiausiai išėjo ir visi žmonės
galint darbuoties savo draugi
si lietuviai klausyti. Bet grei jas, užsipelno pagarbos už sa lande.’
bus ir jie praranda nuopelną būti buosais. Pavyzdin, jeigu
Ar jie to negirdėjo' ir
buvo užganėdinti. iVena lais
joje,
^praplatinimui katalikišvo
darbštumą
ir
tokį
išlavini

tai turėjo išsinešti negavęs nie
ji būtų liuosa veikti arba neveikti, ji apturėtų pilną kiekvie
Bet jie ,
’
nežino?
Anaiptol!
—
va bobelė norėjo dar užvestiX J
kosios spaudos, taipgi vaikšSvarbiausia, kad
ką apgauti. Viską ką padarė mą choro.
nos jos veikmės nuopelną. Lengva' galima atsakyti ant to
nenori pripažinti, kad Cleveginčus su kalbėtoju, bet gavu
, .
.
,
_
tineti po namus rinkti prenuparapijai, keletą dolerių iškaš- šis choras nepasitenkina su ,lando
jaunimo tarpe daile yra ■ meratorius ir
kny. užmetimo. Tas, kurs duoda pačiam visą medi, duoda dau
si greitą ir aiškų atsakymą,
dainelėmis
kokių
ten
pus-komčių ir V. P. nunešė kelių die
giaus, negu tas, kurs pavelija pačiam vien tik medžio vai
tuoj nutilo.
Per Prakalbas nutar- sių. Pastarasis pasilieka sau teisę ir ant toliaus davinėti vai
nų pragyvenimą. Keletas iš pozitorių, bet gilinasi -ir, sa nes ne jie dailės darbą atliko I Kelesta surengti programą kas pa
komiteto pažino Strazdą kada kysiu, išpildo augštos rūšies ir negali niekur pasigirti.
sių, o pirmasis atiduoda visą medi pačiam ant visados nauvesta Pr. Bujauskui.
Visi
muziką
ką
galima
matyti
iš
jisai pereitą ihetą buvo Cam
doties iš jo vaisių. Ta‘p-pat atrodo darbai, paeinantieji iš vieClevelando katalikiškam remkite mūsų darbą
CLEVELAND, OHIO.
Tai-gi garbė to
bridge, Mass. Lietuviai turė programo.
natos, pasiaukavusios Dievui amžinais įžadais ir labiaus pa
jaunimui gėda būtų pasiduoti
Lapkričio 25 d., Lietuvos Vy
K. S. S. Raštininkas,
tų apsisaugoti nuo tokių pau- kiam chorui.
ti nkanč’os Dievui, jie yra daug naudingesni, nes “medis” pri
laisvamanių saujai ir ųusmučių 25 kuopa buvo surengus 1 v v«
Pr.
Bujanauskas.
Bet
reikia
žinoti,
jog
orkes

kscių.
guli Dievui. Jis gali su juo daryti, kaip yra Jo noras arba vakėliams cicilistams, kurie ka
didelį vakarą, kuriame tapo
Ą
Maudis. trą didelę rolę lošia chorų talikiškam jaunimui nešva
lią
sulošta keturių aktų istoriška
dainose, ypač, kada muzika
m.
riausiais būdais stengiasi pa
drama “Mirga.” Visųpirma
HARTFORD, CONN.
paimta nuo didesniųjų kompo
ą.
PAKLUSNYBĖ.
kenkti.
Ar
drįs
Clevelando
HARTFORD, CONN.
p. I. K. Sakalauskas, progra
■v
zitorių. Patėmijau aš tą ypa
“Nužengiau iš dangaus, ne idant mano valių pildyčiau,
Žinotina šv. Elzbietos Drmo vedėjas pasakė trumpą Sąjungiečių vakaras pasisekė. tingai, kaip choras dainavo katalikiškas jaunimas eiti ber
bet
valių To, kuris mane atsiuntė” — Jon. VI. 38.
nauti laisvamaniams - cicilis jos narėms, kad ateinantis su
prakalbėlę, po kurios tuojau
LRKM. Są-gos 17 kuopa su “Smagu yra”(muzika Johapn tams, kurie katalikišką veiki sirinkimas gruodžio 9 d., 1917
Paklusnybė yra reikalinga bendro gyvenimo sąlyga. Be jos
prasidėjo lošimas. Lošimas iš rengė jau net ketvirtą vakarė Strauss’o). Choras savo dalį
bus
priešmetinis.
Bus
svar

mą
mindžioja?..
Gėdą
apturėtų,
negalima
suprasti jokios bendro gyvenimo esmės. Švenčiau
visų atžvilgių pavyko puikiai. lį šiais metais. Lapkričio 25 atliko puikiai, bet per ištisą
biausi dalykai atlikti kaip tai sios Trejybės asmenyje taip-gi yra paklusnybė, kurią Kris
Artistai-mėgėjai, kurie jau ne- d. Cathedral Ųyceaum svetai veikalą buvo galima aiškiai mindžioja?.. Gėdą apturėtų.
naujos valdybos rinkimas, or tus šiais žodžiais išreiškia: “Kaip Tėvas siuntė mane, taip ir
Katalikiškas
jaunime!
Jei
pirmą sykį yra pasižymėję lo- nėj vaidino “Kastutę.” Nu jausti instrumentalinės muzi
gano pasirinkimas ir t.t.
ir aš jūs” arba “Tėve, ne kaip aš noriu, bet kaip Tu,” ir
myli
dailę,
jei
tavo
siela
yra
šiiųe panašių veikalų, taip-gi sisekė gerai, bet svarbiausią kos stoką Jautėsi vis šiokis
Rašt. kaip jau buvo minėta anksčiau, Kristus atėjo šin pasaulin pil
ir šį syk savo roles atliko la dalį vakaro užėmė prakalba, tokis tuštumas, kas beabejo- tyra nuo laisvamanybės ir ei-!
dyti ne Jo paties valią (kaipo žmogaus), bet Jo Tėvo (Dievo)
cilizmo,
rašykis
prie
L.
Vyčių
bai pagirtinai. P-lė Br. Skrip- kurią pasakė ponia Opa Jan buvo palikta orkestrai. Tai-gi
valią. Ir jeigu Kristus patsai buvo paklusnus iki mirties —
kauskiutė, kuri lošė Mirgos kauskienė iš So. Bostbn. Gerb. aš manau, kad minėtas choro ir C. L. T. choro, katalikiškų —
Tose drkryžiaus mirties, negalima pasakyti, kad paklusnybė yra be
rolę už puikų lošimą gavo gy kalbėtoja labai aiškiai ir tei vadas nesigailės, jeigu prie pa dailės draugysčių.
l
vertė
arba pažeminanti. O kuri prižada klausyti už ją vytėse
yra
susispietęs
gabiausis
vų gėlių bukietą
Po vaidi singai išrodinėjo visus mote našių programų prisidės or
jaunimas
ir
visą
dailės
veiki

resnėsės pagal savo numanymą, daro tai bailiai, nuodėmingai
nimo p. I. K. Sakalauskas per rų reikalus. Moterų Sąjunga kestrą.
'
Kadugys. mą turi savo rankose. Teguk
atiduoda
liuosą valią paasulicr pakuždoms.
sirengęs senuku padeklemavo turėtų pasidžiaugti, kad savo
BORDENS
laisvamaniai
ir
jiems
parsida

Tie,
kurie turi panašius įsivaizdinimus apie vienuolijos
eiles “Kaip tai senovėje bū tarpe turi tokią gabią kalbėtoCLEVELAND, OHIO.
vę
veikia.
Juo
ankščiaus
kapaklusnybę,
< gamina savo mintyse vylingą tiesos vaizdą.
Maited
ta.”
Aktų tarpuose taip-gi tet
‘ alikiškas jaunimas pamatys
Jie pradeda nuo klaidingo įsivaizdinimo, kad kiekvienas vie
Neprigulmingas choras.
Milk
buvo deklemacijų.
DeklemaKorespondentė.
jų
pinkles,
tuo
ankščiau
jų
nuolijos
perdėtinis iš reikalo yra nuožmumo ir nedorybių pa
vd p-lės A. Kuzmauskiutė ei
Clevelando
laisvamaniai,
veikimui
ateis
bankrotas.
Alaikytojas, kurs paima į savo rankas galę tam tikslui, kad su
les “Tėvynė” ir O. Baltrošaikurių priešakyje dabar stovi J.
NASHUA,
N.
H.
pie
tai
turi
nepamiršti
L.
Vy

naikinti kiekvieną jauną kandidatę, kuri klebena vienuolijos
čiutė eiles “ Tėvynės apgailes
Gedminas, “Dirvos” redak
HA5NOE0UAL
L.
Vyčių
20
kuopa
buvo
su

čiai
ir
C.
T.
choras.
Tėvaidurysna ir meldžia priėmimo.
tavimas.” Dar tarpe dainų p.
torius ir neseniai atvykęs jo
rengus
vakarą
lapkričio
25
d.
gi
turi
apsižiūrėti
į
kokį
būrį,
Jie visai užmiršta, kad kiekviena vienuolijos draugija yV. Gudinąs padeklemavo eiles
gizelis Karpavičius, ant žūt
X
ypač
savo
dukreles,
leidžia.
Buvo
vaidinta
“
Karės
metu
”
ra
tiksliai
surėdyta draugija, rėdoma sąžiningiausiai ir tvar
“Darbininko” rūpesčiai.” Di
būt stengiasi sutverti nepriir
“
Daina
be
galo.
”
Vaidini

Knizlaukietis.
kiausiai.
Perdėtinė yra išrenkama pačių seserų-vienuolių ir
delis choras vedamas p. A.
gulmingą" chorą Clevelande.
mas
nusisekė
gerai.
Iš
Lawkad paskirtoji jai pareiga yra aprvbuota trejiems arba penVismino padainavo tris dai
Jiemdviem
pagelbon
eina
rence
’
o
buvo
atsilankę
7
vy

keriems
metams, po kurių, ji esti vėl išrinkta arba į jos vie
nas, būtent “Augštai dan
BROOKLYN, N. Y.
“Mirtos” choras, socialistų,
čiai,
ir
p-lė
0.
Leseikiutė
pa

tą
paskirta
kita. Be to, dijocezijos vyskupas turi teisę ištirti
gus,” “Sėdžiu prie langelio”
kui-s jau senai nebežaliuoja,
Vaidino “Valkatą.”
sakė
eiles,
o
p.
Vladas
Rusibetvarkes, apie kurias būtų jam pranešta ir jo pareiga yra
ir “Gegužinę.” Viena iš Cle
liberališkas “Varpo” choras
Lapkričio 24 d. L. Vyčių
las
pasakė
monologą.
Galop
išklausyti kiekvienos sesers-vienuolės, turinčios pasiskundimą
velando solisčių p-ni V. Bu
ir sauja laisvamanių, pavary
Valgydlnlmui kūdikio, kuriam rei
41 kp. snvainido “Valkatą.”
buvo
dainų
ir
viskas
baigėsi
arba
meldimą Toliaus, visos regulos, kuriomis vienuolijos ykauskienė padainavo solo tris
kalinga dadėti maisto. Augančiam
tų iš Cl. Teatr. choro už nepil
Vaidinimas išėjo gana gerai.
himnu.
Bet
tuo
tarpu
atsi

ra valdomos, nuo mažiausio iki didžiausio dalykėlio yra įra
bėgiojančiam vaikui bei mergaitei.
dainas: “Puiku regėtP’ iš opr.
dymą vieno konstitucijos pun
Man šitas vaidinimas ati
lankė
kareivis
p.
Mikas
Kerbešytos
Statutų knygon, kurios kopija randasi pas kiekvieną
Mari taną “Gegužės rytas” ir
kto, būtent neatlikimą vely
seserį-vienuolę, idant kiekviena iš jų tiksliai žinotų, kas ytaisė visus sugadintus jaus
lis
iš
Ayer,
Mass.
ir
jis
kalbė

“Meilės dainelė.” Solai ir dai
kinės išpažinties. Dabar “Dir
mus laike Vitkausko teatro
Programą vedė p-lė O.
ra nuo jos reikalaujama pirm, negu ji sudaro arba atnaujina
nos išėjo puikiai ir publikai jo.
voje” tik ir rašoma ir giria“
Girių Paslaptys.”. Tas pat
Z.
Bugailaitė.
Viskas
gerai
įžadus.
’
,
■N THM SOUASK PACKAAK
labai patiko, kas liudijo ilgas
masi, va tai girdi bus tikra
atsitiko ir su kitais dorais
nusisekė.
_
Atiduodant
paklusnybę
perdėtinei,
sesuo-vienflolė
jaučia,
rankų plojimas. Vakaro pro
Telkia sveikatų ir stiprybę. Mo
fevirblio Marti. dailės organizacija, nes mat žmonėmis.
kad ji pasiaukoja ne kitai moterei, bet pačiam Kristui, nes
kiniui bei mokinei, seniems ir sil
gramas užbaigta tautišku him
jie L. Vyčių kuopos ir Cl. T.
Už šitą “Valkatos” suloši- pniems yra sveiku maistu kunui
ji
mato savo perdėtinėje Kristaus atstovą Mintis, kad ji pa
nu, kurį visiems sustojus su
choro neskaito dailės organi- mą Vyčių 41 kuopa užsipelno' ir nervams.
klusni
Dievui# savo perdėtinės ypatoje, padaro tai, kad pa
dainavo choras su benu.
WORCESTER, MASS.
zacijomią dėlto, kad ne jų.
padėkos ir pagyrimo.
klusnybė būna dėl jos miela ir lengva. Neišvengiama taipgi
PASIPIRK PAKBU
Po-programai sekė šokiai ir ALRK. Spaudos Dr-jos 6 kp. Stebėtina labai iš “Dirvos”
Publikos buvo pilnutė Mc.
ŠIANDIE.
kad sesuo-vienuolė būna priversta prie paklusnybės jos įžadų
skrajojanti krasa su trimis do laikys savo metinį susirinki redaktoriaus pasigyrimų, kad
Kaddin salė — į 850.
pirederme. Bet taip-gi ji žino, kad Jėzus nenori, kad ji da
■ PARSIDUODA VISOSE
vanomis: 1) lietsargis, 2) Gra mą 11 d. gruodžio 1917 m. 7:30 tą daro visi chorai.
Tuščias
Girdėjau, kad 22 d. gruo
APTIBKOSE.
rytų ką nors blogo irdelto nėra priversta tai daryti. Dievas
ži paduškaitė ir metams laik vai. vakare po No. 2Q Waver- pasigyrimas.
Ne L. Vyčių,
džio loš “Valkatą” Newarke,
nuo jos nereikalaują kas yra negalima, todėl jinai lengvai
raštis “Garsas.” Kas dovanas ly gatvės. Visi kviečiami at nei C. T. choro‘draugystė ne
N. J.
_____ _visiems
_____________
Verta
atšilau- j Ttpildyk *1 kuponų ir pasiųsk jj
savo priedermes gali atlikti. Tai-gi, kodėl paklusnybės įža
laimėjo neteko sužinoti, nes silankyti
puri įgalioję jokių atstovų, kū
kyti pamatyt
Maited Milk Dept, D. A.
das
teisėtai vyresniajai būtų laikomas už netikslų arba paže
atviručių skaitymas nusitraune lankytų laisvamaniškus su
Pašalietis.
Borden’s Condensed Milk
minantį,
jeigu nepriverčia daryti blogo arba kas negalima?
į kė vėlai. Žmonių buvo pilna
sirinkimus ir tvertų jiems cho
Co., Newe York.
Būti paklusniu nieko daugiaus nereiškią kaip tik intikti tam,
salė.
BROOKLYN, N. Y.
rą.
Kuomet laisvamanių at
I
Įdėdamoa ui lOe. krasos ienkteknis
liepia arba įsako. Būnant paklusniu Dievui per mūsų
Svarbus
anai
rinki
mAK
WATERBURY,
CONN.
Garbė Clevelando vyčiams
stovai buvo atsilankę į tų dvie
llų. gauni atskirai sample — uiperdėtinius,
mes pasiduodame mielai Kristaus teisybei, apie ku
Atsiprašymas
už surengimą tokio gražaus
LDS. 12 kuopos susirinki jų chorų susirinkimus su aug
tektlna! tturtglnlmui
rią Jis pats kalba: “mano jungas yra meiluą o mano našta
vakaro. Geistina būtų, įkad mas bus gruodžio 10 d. 7:30 ščiau minėtu sumanymu, tai L.
Vardas ..... ..^4...,vj. .......
lengvą
” Ir mes sykiu galime tarti: “O kuris mane nusiuntė
vyčiai kuotankiauaa pareng vai. vakare, Kar. Aniolų sve V. ir C. I L. T. chorai vietabalyra
su
manim ir nepaliko mane patį; nes aš visados darau
^^droaas •
•*....4.
tu tokius vakarus, iš kūnų tainėj. Kviečiami visi bariai slai atmetė. Niekas nieko netai, kas jam patinka’.’ — Jon. IX. 29.
kiek "i era- išsineša geruč ;;ru pr*
ii
pnbu
t
(Toliau? busi
12 kuopos rašt.
džiuKnizlaukietis.

~ PITTSTON, PA.

Kas girdėti lietuvių kolonijose

Vienuolės

>•-’ r

Visokiame
amžiuje.
BORDEITS
Maited. Mini

# i.

MB

■Mb

•i¥s

Vietinės žinios
tuvai iš Bostono turbūt pa-j
sieks milžiniškos pinigų su
mos, nes draugijos ir nariai
netik patys aukoja, bet dar
mano tam tikslui pramogas
Kovotojų už Lietuvos lais parengtu S. L. R. K. A. 21
vę armija Bostone auga, stip kuopa nutarė gruodyje mil
rėja ir didėja.
Lietuviai ka žiniškas prakalbas su įvairiais
talikai kietai į savo 'rankas pamarginimais parengti ir vi
paėmė Lietuvos laisvės reika sų pelnų, o taip-gi tose pra
lus ir tam dalykui aukų nesi kalbose padarytų rinkliavų pa
gaili.
Suprato jau gerai bro vesti Lietuvos laisvės išgavi
liai ir seserys katalikai,
kad mui. Už tai SLRKA. 21 kuo
Lietuvai laisvę išgauti neleng pai tik bravo! galima tarti ir
va, kad yra daug priešų, kū reikia palinkėti geriausių pa
ne stengiasi Lietuvų užgrieb sekmių.
Valdyba.
ti, nustelbti, arba visai jų
So. Bostono Tautos Fondo
EXTRA NAUJIENA!
nuo pasaulio veido nušluoti, skyrius rimtai ir uoliai rengia
Lietuvių
Biznierių Susivieni
todėl ir sukruto Lietuvai į pa- si irgi prie prakalbų. Skyriaus
gelbų
Tautos Fondo paleis pirminįnkas p. M. Venis pie jimo Draugystė rengia disku
tas obalsis: — Lietuvų vaduoti nuoja, kad Naujų Metų vaka sijas. Minėtos diskusijos bus
Bosto- re reikių tokį šposų kirsti, kad nedėlioję, 9 gruodžio - Decemiš vargų ir nelaisvės
niečių širdyse surado karštų visus lietuvius išjudinti prie ber, 1917 m. Lietuvių Svetai
parėmimų Į kovotojų už Lie- ,dar didesnio laisvės troškimo. nėje, kampas E ir Silver sts.,
tuvos laisvę armijų įstoja jau Žadama įspūdingas prakalbas So. Boston, Mass. Pradžia nuo
mūsų moterys, vyčiai, Fede ręngti ir pakviesti kuogeriau- 7:30 vai. vakare.
Kviečia Komitetas.
racijos komiteto nariai, o štai sius Amerikos lietuvių kalbė
naujas kovotojų pulkas pane- tojus, kurie nuodugniai Lie
dėlyj, gruodžio 3 dienų padi tuvos dabartinius reikalus iš
dino armijos eiles.
Apašta aiškintų. Reikia tikėties, kad
lystės Maldos Draugija visu Tautos Fondo skyriaus pienai
smarkumu atakų pavedė ir įvyks ir iš jų bus dideliausia
žiūrėkite kiek Lietuvos laisvės Lietuvai nauda,
reikalams suaukota:
Lietuvos Vyčiai veda slaptų
agitacijų,
kad jie, o ne kas ki
Apaštalystės Maldos
Draugija iš iždo____ ___ $15.00 tas turį garbės vainikų gauti
Ona Meškauskaitė______ 10.00 ir daugiausia Lietuvai aukų
Veronika Zaleckiųtė ____ 4.00 sudėti. Eina gandas, kad Vy
J. Matulevičius___________ 3.00 čiai, ^rods koncertų, rods va
Kun. Pr. Juškaitis________2.00 karų rengsiu o gal abudu sy
Ona Paulaičiukė_____ — 2.00 kiu. Su Vyčiais nėra juokų,
Ona Adomaitienė ______ 2.00 bet kol kas garbės vainikas L.
Juzė Pečiakoniutė________ 1.00 D. S. 1-mai kuopai priklauso.
Jonas Šeduikis___________ 1.00 Kas paverž — ateitis parodys.
Uršulė Paulikaitė_________ 1.00 Pagyvensime — pamatysime.
Ona aKiraitė_____________ 1.00 O kad Bostonas juda, tai vi
Uršulė Sterlingaitė _______ 1.00 si mato.
Ona štalioniutė _________ 1.00
Petronė Puišiutė_________ 1.00
Stambi klaida. “Darbinin
Aleksandra Kasinskaitė —1.00
ko
” 140 numeryj įvyko labai DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ BANKAS
Magdalena Pajaujute____ 1.00
MASS. VALSTIJOJE
Veronė Šaparniefnė ______ 1.00 nemaloni ir stambi klaida
JUOZO KOWALIAUSKO,
A. Bebravičiukė__________ 1.00 vietinėse žiniose. Ten paskel
Antanina Majauskaitė____ 1.0( bta, kad Naujų Metų sulauk- 111 SALĖM STR., BOSTON, MASS.
Tel. Richmond 843.
Marcelė Klikunienė---------- 1.0C tuvių vakarienė bus gruodžio
24
dienų,
o
turėjo
būti
pažy

Liudvisė Navickaitė -------- 1.0C
PINIGUS ant apsaugojimo priimu ir
Juozas Motiejūnas _______ 1.00 mėta, kad gruodžio 31 dienų. moku 4 nuoš.
Gendruta Grabijolienė____ 1.00 Vakarienę rengia Vyčiai ir vi PINIGUS Rusijos perku ir parduo
Ona Zenevičienė__________ 1.00 sus kviečia joje dalyvauti. Ti- du pagal žemiausią dienos kursą.
PINIGUS pasiunčiu į Rusijos Vals
Paulina Kavoliunaitė-------1.00 kietai: porai $1.50; vyrams $1.- tybinę. Apsaugos Banką ir siuntėjams
Paulina Giedraitaitė_____ 1.0C- 00, o merginoms ir moterims pristatau to banko knygutes greitu
J. E. Karosas____________ 1.0C» 75c. Į vakarienę taip-gi pa laiku.
Antanina Stanioliutė ____ 1.00 kviesta So. Bostono lietuviai PINIGUS į Rusiją pasiunčiu pačtu
Magdalena Lazdinaitė____ 1.00 kareiviai, kurie dabar tarnau ir telegrafu. Siuntėjams pristatau pa
rašus adresatų.
Antanas Bendoraitis_____ 1.00 ja Camp Devens, Ayer, Mass.
PINIGUS inteikiu per 4 dienas gy
Karolina Šajefkienė______ 1.00 Tikietai bus parduodami tik venantiems Rusijoje, jei tiktai siuntė
Uršulė Venckaitė_________ 1.00 iki gruodžio 25 dienai. Todėl jai to nori.
Marijona Kilmoniutė____ 1.00 visi išanksto pasirūpinkit juos PINIGAI man inteikti gvarantuojaMarijona Sundukienė____ 1.00 nusipirkti ir dalyvauti šau mi mano kapitalu $50.000.00.
NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS.
Pranas Bacevičius________ 1.00 nioje vaakrienėje gruodžio 31
Blankos, kurios išduodamos pasi
Jonas Kazlauskas________ 1.00 dienų šv. Petro parapijos sve liuosavimui nuo kareivijos išpildomoj
__ už dyką.
Magdalena Ausikaičiutė__ 1.00 tainėje.
M. Savilionis_____________ 1.00
JUOZAS
Pranas Strakauskas______ 1.00
A. F. Kneižis, Varžinskai“Gabijos” Draugija, ypa
tė ir Co.________________ .75 tingai remiama socijalistų ir
Smulkiais surinkta______ 1.25 liberalų, gruodžio 2 dienų Lie

Išviso___________$72.00
Apaštalystės Maldos Drau
gijai ir jos visiems nariams už
gausias aukas Lietuvos svar
biems reikalams tariame nuo
širdų ačiū. Lai Bostono lietu
viai katalikai, taip uoliai Lie
tuvos reikalus remiantieji, gy
vuoja ilgiausius metelius!
Kas daugiau prie svarbaus
ir neatidėliotino darbo?
Apaštalystės Maldos Drau
gija ir Labdarybės komitetas
susirinkimus laikė gruodžio
3 dienų šv. Petro parapijos
svetainėje. Nutarta labai daug
svarbių dalykų ir išrinkta
nauja valdyba iš sekančių ypatų: Jtiozas Motiejūnas
pirm.; Jonas Keršis — vi
pirm., Ona Meškauskaitė
raštinin.
Jonas Šeduikis
finansų rašt.; Juzė Pečiukoniutė — iždininku, ir J. Ma
tulevičius — maršalka.

tuvių salėje laikė prakalbas.
Kalbėjo pp. Ivaškevičius, Kerdiejus ir keletas kitų. Ragin
ta prisidėti prie draugijos.
“Gabijos” nariai vaikščiojo
po svetainę ir prikalbinėjo
prie draugijos rašyties. Kiek
narių gauta — nepranešta.
Taip-gi buvo agituojama, kac
p. M. Petrausko nereiklų iš So.
PIRK RAKANDUS PAS
Bostono paleisti. Vienas kal
bėtojas išsireiškė, kad Bosto
RICHMOND’S
niečiai turi duoti progų p. M.
Sutaupįsi pinigų.
Petrauskui ant “binzų” užsi
Rakandai
pirmos rūšies ir kai
dirbti. Prakalbas įvairino dai
nos
labai
žemos.
nos ir muzikos šmoteliai, ku
Frank R. Richmond,
riuos išpildė “Gabijos” na
374-378
Broadvay,
So. Boston
riai. *

Socijalistų “laimėjimas.”
Lietuviai socijalistai garsiai
kalbėjo ir net intikrinėjo žmo
nės, kad socijalistų kandida
tas į Bostono majorus O’Neil
“šiur” turėsiųs šįmet “išrulnyti.” Ir laimėjo socijalistai,
kaip Zablockas ant muilo. Ne
Susirinkime dalyvavo ir kun. įstengė net pusės tiek parašų
Pr. Juškaitis. Apaštalystės {surinkti, kad p. O’Neil į kan
Maldos Draugija puikiai gy didatus išstatyti. Vadinasi be
vuoja ir daug narių turi. Lin {balsavimų likosi sumušti.
O
kėtina jai gerų pasekmių.
agitacijų vedė smarkių, pra
Lietuvių Biznierių Susivie kalbas
sakė,
automobiliais
į
trankėsi
po
miestų,
o keletas
nijimas, kuris dar nesenai So.
{lietuviškų
biznierių,
pasakoja
Bostone užsimezgė, jau pražmonės, net po dešimkę soci
jalistų kandidato į majorus pa| rėmimui paaukojo. Bet viskas
ĮJ S 11
vėjais nušvilpė. Kur striuka

Centrai Spa.
Bioadway, So. Boston, Mae>
Kampas Dorchester Streei

PLATFORMA

Andrew J. Peters

Bostono majorus
Žemiau yra išdėstymas platformos, priimtos Andrew J,
Peterso jo kampanijoj į Bostono majorus. P. Peters savo plat
formų rokuoja kontraktu su žmonėmis ir jo penkiolikos me
tu tarnavimas visuomenei yra užtikrinimu, jog jis išpildys
savo pažadus iki raidės.
1. Miestas žmonėms.
2. Municipalė demokratija vietoj da
bartinės Miesto Salės autokratijos.
3. Geresnes ir švaresnės gatvės — už
pilnų vertę tų pinigų, kurie žmonių de
dami tam reikalui.
4. Daugiau žaismeviečių, viešų įstai
gų, gimnazijų ir socijalių centrų, įren
gtų ir vedamų dėl patogumo ir džiaugs
mo didžiausio žmonių skaičiaus.
5. Pataisymas viešųjų parkų.
6. Naujos gatvės ir srutų nuovados
kur tik budavojimas naujų budinkų tų
padaro reikalingu bei pageidaujamu.
8. Centralė pirkimo agentūra dėl vi
sų miesto departamentų dėl ekonomijos
ir išnašumo.
9. Greitas motorizavimas gaisrininkų
departamento ir įsteigimas muinicipalio
garažo — toks įvykintas sumanymas
geriau žmonėms patarnautų už tas pa
čias išlaidas.
10. Stiprus laikymąsi greito atsilygi
nimo, taip kad nereikės išleisti miestui
kasmet virš $5.000.000 ant miesto skolų,
prieš tai kad doleris būtų išleistas visuo
menės labui.
11. Išmintingas panaudojimas atskir
to budžeto, taip kad žmonės žinotų, ką
jie gauna už savo pinigus.

12. Greitas veikimas, kaip tik" pasiro
dys reikalas pagal naujų konstitucijonalį amendmentų suteikiantį miestui tei
sę parduoti maistų kurą ir ledų
13. Absoliutiškai teisingas elgimąsi
su miesto darbininkais, kas reiškia, kad
jie turės tokių pat politišką laisvę, ko
kią džiaugiasi kiti piliečiai, ir kad jiems
jokios nėra baimės netekti vietų dėl
praktikavimo bei išreiškimo savo poli
tiškų įsitikinimų.
14. Užlaikymas čarterio dvasios, jog
keturių metų terminas yra pakankamai
ilgas visokiam žmogui išvystyti savo
didžias galės, suteiktas Bostono majo
rui.
15. Širdingas veikimas išvien valstijos
ir federalių autoritetų visuose kariniuo
se veikimuose ir pastaigose suteikti Bo
stonui vadovaujančių Vietų, kokią jis
užsipelno tarpe didžiųjų pasaulio uos
tų.
• ,

Draugijų nariams
“Darbininkas” 3 sykius į
savaitę tik už $2.25.
Vienų sykį į savaitę už $1.00.
PASINAUDOKITE PROGA.
Mes padarėme didelę nuo
laidų draugijų nariams atiduo
dami laikraštį “Darbininkų”
už $2.25 ir dar prie to, už tuos
pačius pinigus garsinsime drjų valdybų adresus ir kitokius
smulkesnius apgarsinimus dy
kai.
Nariams už paieškojimus
taipgi nieko nerokuojame.
Nariai draugijų metiniame
susirinkime pakelkite tų klau
simų ir pasirūpinkite, kad drja nutartų paimti už organų
laikraštį “DARBININKĄ.”
Lai nelieka nei vieno (os)
lietuvio (ės), kuris (į) nes
kaitytų “Darbininko.”
Klauskite platesnių infor
macijų iš “Darbininko” Ad
ministracijos adresuodami:
“Darbininko” Adm.
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

<

16. Grynas, budrus, bizniavas keturių
metų valdymas, gvarantuotas rekordu,
sutaisytu teisingumu, pasitikėjimu ir išnašumu — valdymas, kur piliečiai bus
kviečiami dalyvauti ir patiems pasiimti
vaisius.

DR. F. MATULAITIS
419 Boylston St Biston. Nass.

Andrev J. Peters pasirūpins, kad būtų panaikintą autokratiška maši
ninė valdžia. Jis Bostoną padarys žmonių miestu. Tokis miestas yra geriau
sias visais atžvilgiais. Išrinkite Andrew J. Peters Bostono majoro ir džiaugkitės palaimomis, plaukiančiomis gyvenantiems mieste su žmonių, žmonėmis ir

PIRMOS TLESOS

dėl žmonių valdžia

DANTISTAS

Tėmykite lietuviai!

Be 11 Phone. Dičkiuson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BroadSt., Philadelphia, Pa.
Phvsician and Surgeon (lietuvisgvdvtoias ir chirurgas pabaigęs Indianos
Universitetai Gydo visokias ligas n
ru, moterių ir vaiku Daro operacijas.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naują išra imuVisa darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,S«. Boston, Mass
PRIE DORCHESTER ST.

Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet 7-9
I vakaro. Nedėliotu*: 9-11 rito 1-4 popiet.

S. Navickas
SERGANTI

So. Boston, Mass.

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!
Ar pirksite dovanų Kalėdoms
ir ką?
AR PRIPAŽĮSTI, KAD SPAUDA, TAI GALYBE?
Mes savo skaitytojams ir prieteliams norime pa
tarti, kad ant šių Kalėdų bus geriausia ir nandiingiausia dovana la’kraštis “Darbininkas,” o prie lai
kraščio duosime dovanai didelį, puikų

J Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga,
V išpija specialisto patarnavimo.
►j* ieškokite pagelbos ten, KUR GALĖSITE jų
•
Pradekite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

kuri reika- A

SURASTI.

hington st,

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIŲ.
• Jeigu Tamsta jau skaitote “Darbipinkų” tai
užrašyk kitam ir gausi puikių dovanų ant Kalėdų

LIET. DARBININKŲ KALENDORIŲ.
Dovanas duosime ir tam kuris užsirašys ir tam
kuris užrašys.
P. S. Agentai tų dovanų negalės gauti. Gaus tik
tie, kurie atsiųs tiesiog į “Darbininko” Adminis
tracijų $3.00 išpirkę (money order).

NEUŽMIRŠK, KAD DOVANOS TIK IKI

Geriausia vieta, kur gal
ma gauti įvairių rūšių SAI

DAINIŲ, SALTAK0S2S (ir
-eream), SODA ir CIGARŲ
-

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ
Prielankus patarnavima>
Tel. So. Boston 21032

Išpildyk tų blankų ir tuojaus siųsk sykiu su pi
nigais j “Darbin;nko” Administracijų.
GERBIAMIEJI: —
Siunčiu ant $3.00 Money Order, už kuriuos ma
lonėkite siuntinėti laikraštį “Darbininkų” per visus
metus šiuo adresu: Vardas Pav. ..... ....................................................................
Adresas___ ;-------- —-----------------------------------------

Utvlk

