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Italų nelaime
CARAS REMIAS ANT
JUODAŠIMČIŲ.
Rumunijos premieras Bratiano vienam Odesos laikraščio
reporteriui apreiškė apie tai,
kaip talkininkai įstūmė Rumu
niją į karę. , Bratiano papa
sakojimas buvo indėtas Berlino
laikraščiuose.
Bratiano sakė, jog rumu
nai visai nesitikėjo ilgos karės.
Rusija stygavojo Rumunijai,
jog nei Vokietija, nei Austro-Vengrija negalės ofensyvę ka
rę vesti prieš Rumuniją. Tik
rino,, jog Rumunijos armija ga
lės užpulti neapgintą priešinin
ko šalį.
Anglija ir Francija
tikrino, jog rugpjūčio pabai
goj geriausias laikas pradėti
karę.
Rumunija tikėjosi su
sitikti nusilpusį priešininką, o
ištikro sutiko galingą. Dabar
Rumunija yra vyliugįgjiuka.

RUMUNUOS GYVENTOJAI
PRIELANKŪS TEUTO
NAMS.

Taikos reikalai
LAUKIAMA VOKIETIJOS
TAIKOS IŠLYGŲ.
Dabar, kuomet talkininkai
atsakė prez. Wilsonui į jo pa
kvietimą apreikšti taikos išly
gas, tai laukiama, kad Vo
kietijos valdžia ir-gi apreikštą
savo išlygas.
Tuomet prez.
Wilson ,gal pasisiūlintą būti
tarpininku. Washingtono dip
lomatai spėja, jog už keletos
dieną Vokietija atsiąs prez.
Wi^onui savo išlygas.
Jei
nesulauks, tai prezidentas pa
siųs talkininką atsakymą Vo
kietijai ir Austrijai ir tas bus
lygus išlygą pareikalavimui.

Kaip žinome talkininkai rei
kalauja, kad Vokietija pasi
trauktą iš visą užimtą žemią ir
atlygintą karinius nuostolius.
Be to reikalauja, kad Alzacija ir Lotaringija būtą sugrą
žinta Francijal Trentino Ita
lijai, o Transilvanija Rumu
nijai. Toliau turkai turi būti
išvyti iš Europos.
Bet neap
reiškiama kam privalo kliūti
Konstantinopolis ir Dardaneliai. Turbūt Rusijai.

Viennos laikraštis Reichspost skelbia indomią žinią apie Rumunijos gyventojus. Ru
munijos taimeriams Rusijos ir
taip savoji valdžia liepė naikin
Grovaa Tamowski, Austri
ti javus, žibalą ir visokias gė
jos
ambasadorius jau atplaukia
rybes, kurios vokiečiams bū
IŠVAIKĖ TAIKOS SUSIRIN tą naudingos. Be t farmeriai į Ameriką. Atplaukia į New
KIMĄ.
Yorką garlaiviu Noordam.
labai tam priešinosi.
Londono didelėj
salėj
Didelią javą sandėlią savi
buvo sušauktas taikos susirin
kimas.
Turėjo kalbėti ir par ninkai ir-gi tam priešinosi. Buchareste vertelgos visokiems
lamento atstovai.
naikinimams priešinosi ir norė
Bet taikos susirinkime už jo vokiečiams pavesti daiktus
viešpatavo alasas, kuomet pa biznišku būdu.. O farmeriai,
sirodė saljėj kareiviai su durtu tai tiesiog ginklu priešinosi
vais.
Karejviai ėmė vaikyti naikinimams.
Atsisakė pil
nuo platformos rengėjus ir kal dyti įsakymus ir savo ir Rusi
bėtojus.
Susirinkusieji
tuo jos valdžios. '
tarpu pakėlė didžiausią alasą.
Vokiečią armijos Rumunijoj
Galą gale visi taikininkai buvo
buvo su džiaugsmu pasitiktos.
išvaikyti.
Anglijoj taikos dalykai ne Ypač miestuose ir dėlto, kad
paėmė be bombardavimo. Da
gali būt svarstomi.
.
bar visi rumunai įtūžę ant sa
vo valdžios.
Jei toks rumunų
jausmas pasiliks, tai nei Ru
munijos karalius Ferdinandas
ir nei vienas kitą valdininką
negalės grįžti į Rumuniją, nes
rumunai pasiryžę dabar juos
išskersti

VAROSI TOLIAU.

Graiką
Wiloo-

SPROGO SKRAIDUOLIS.
Japonijos skraiduolis Tsukuba Yokosukos prieplaukoje
sprogo ir nuskendo.
Ant jo
buvo kilęs gaisras ir paskui
sprogo šoviniai. 153 jurininkai
ant vietos žuvo, o 157 buvo su
žeisti.
Skraiduolis buvo 440 pėdu
ilgio.

Iš L.D.S. Centro Raštines

L. D. S. nauji ženkleliai jau
gatavi, kurie negavote praneš
kite.

■

[skeli randasi už 31 myio New Yorko.
nvčioj, sausio 12 d. 9:22
nk. vienoj Du Pont dirb
si amą kilo gaisras, kurio
o galima tuoj sustabdyKZadangi čia buvo parako
liai, tai darbininkai ėtti lauk, šaukdami, kad
L namą darbininkai bėgMoliausia.
i Pont Parako dirbtuvės
(didžiausios pasaulyje,
pės vietoj buvo apie 500
Į
Liepsnos rijo namus
[paskui kitą ir eksplioziBkė viena paskui kitą,
[et liepsnos užgriebė nakur buvo 100 toną baisiai
stančios medžiagos, tai
Įozija buvo baisiausia.
bgumoj sandėlią buvo beiis parakas ir kaikurie
riai neekspliodavo, o tik
i degė.
Gi kaikurios
ozijos, kur parakas lai•andariau, tai eksplioziįvo taip smarkios, jog
sudrebėjo aplinkui už 100
į.
Žemės sudrebėjimas
I jaučiamas
Brooklyne,
Yorke ir net Milford,-

Hartford, Ct. — Colt manufacturing kompanija gavo
užsakymą nulieti kulkosvaidžią už $2.000.000.
A
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■.’ -jySusivažiavimas, atsižvelg
damas į reikalų ir svarbų ka-

ragina

Yearly..
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Amerikos lietuvių katalikų
veikėjų suvažiavimas, maty
damas srovių organizacijų
vienybės svarbų, kviečia or
ganizacijas, neturinčias savo
atstovų Am. Liet. Taryboje,
išrinkti savo atstovus, kurie
tarsis su Am. Liet. Taryboje
esančias nariais snd^-Tyti visų
organizacijų bendrų Amerikos
Lietuvių Tarybų, prisilaikant
Am. Liet. Tarybos konstituci
jos.

$4.25

I N K A 8,

D A R B I N

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass

Pittsburgh’o suvažiavimas.
Momento svarba ir reikalas iš liberalų ir socijalistų pusės
pasitarti apie savo veikimų nesimato jokio noro sueiti vieLietuvos šelpimo ir Jai laisvės nybėn, o dar pastebėtina žy
išgavimo klausimais sutraukė mūs bendro darbo trukdymai,
į Pittsburgh’ų žymesnius kata suvažiavimo išnešta sekanti re
likų visuomenės veikėjus, kad zoliucija:
.
Amerikos Lietuvių Tarybos su
Katalikų veikėjų suvažia
šauktame 10 ir 11 d. sausio su
vime sausio 10 d., Pittsburgh,
važiavime plačiai apkalbėjus .■
Pa., paaiškėjo, kad Brookly
savo ir savo tėvynės reikalus.
no suvažiavimas sausio 15 d.
Išpradžių buvo manyta, kad
yra šaukiamas nelegališkai
netrukus galės įvykti visų sro
keletos Centralinio Komiteto
vių organizacijų atstovų suva
narių viso Centralinio Komi
žiavimas, bet paskiaus paaiš
teto vardu, todėl suvažiavi
kėjo, kad mūsų liberalai, kaimas prieš Brooklyno suvažia
kurių Am. Liet. Centr. K-to na
vimo sušaukimą protestuoja
rių ypatose varo lietuvių tarpe
ir pataria katalikams tame
klaidingų politikų ir tuomi
suvažiavime nedalyvauti.
prasižengia prieš patį vienybės,
principų, liberalų partijos rei
Šioji rezoliucija paliečia tik
kalus statydami augščiau Lie
tuva reikalų — taigi Ameri- Brooklyno šaukiamų suvažia
Katalikų veikėjai jų
lietuviai katalikai didelio vimų.
išnešdami
pabriežė tik kaikuiriami buvo priverskatalikų suvažiavi- rių Centralinio Komiteto narių
ir ieškoti būdų," kajp^sut- didelį netaktų, sauvaliavimų
varkius išįrusį Amerikos lietu sWrbiuose taupos reikaluose ir
nešimų'"politikos
jos
vių veikimų.
neturėtų būti.
Į liberalų
. Pittsburgh’o suvažiavimas kiamus suvažiavimus, iš anks
visais žvilgsniais savo tikslų to praskiestus siaura politika
atsiekė, ypač-gi daug prisidė negalėjo ir negali važiuoti ka
jo prie lietuvių katalikų vieny talikų atstovai, kurie šiandie
bės ir akcijos sudrutinimo. Iki- nų reprezentuoja lietuvių tau
šiol mes daugiausia veikėme tos didžiumų ir tai didžiumų
apgraibomis, neprisilaikydami padoriausių ir tautai ištiki
Be to apie tų suva
vienodos taktikos, varome dar miausių.
žiavimų
(15-16
sausio) išneštos
bų kiekvienas savo keliu ir tuomi daug kenkėme katalikų or- dar sekančios rezoliucijos:
ganizavimųsi ir net trukdėme
savo naudingiems
sumany
mams įsikūnyti.
Nebuvo pas
mus ideališkos vienybės, visai
neturėjome nusistatę sau poli
tiško programo.
Su šiuo suvažiavimu, esa
me tikri, išnyks iš mūsų tar
po nesusipratimai ir priežas
tys, kurios tujs nesusiprati
mus gimdė. Lietuvių katali
kų atstovų ūpas ir pasiryžimai
aiškiai linko organizatyvio ir
naudingo darbo pusėn ir kiek
vieno viršiausiu siekiu buvo
subudavoti stiprius ir pasto
vius lietuvių katalikų veikimui
pamatus.
Pirmiausia suvažiavusieji
lietuvių katalikų atstovai svar
stė bendro visų srovių .organi
zacijų
atstovų suvažiavimo
Paaiškėjo, kadi)
15-

pasitarusi
Taryba, — sušauk
•
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Katalikų

kuopų steigti Spaudos Platini- mo Biurus.
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*
_ ”
A. L. R. K. Federacijos ats
tovai referuoja suvažiavimui
apie reikalų ir svarbų steigti
Federacijos komitetus, kurie
būtų kiekvienos lietuvių kolo
nijos katalikų veikimo išraiška
ir apibendrinimas. Suvažiavi
mas Federacijos seimo nutari
mams pritaria ir pataria juos
vykinti gyveniman, užgirdamas rezoliucija:
.-į

Jei norime būti savo veiki
me nuoseklūs ir politiškai pa
sirodyti šiek-tiek subrendusiais
turime visi be partijų ir pa
kraipų skirtumo pripažinti,
kad tai yrą vienintelis kelias
sudaryti Amerikos
lietuvių
politiško
vienybę
Lietuvos
Kataliklausimo išrišimai.
kai savo žodį šiuo reikalu jau
senai pasakė, dabar pasilieka
savo nuomonę tarti liheralflTns
ir socijalistams, kuriems pasitaiko gera proga pasirodyti
esant ne partijos aklais tarnais,
bet ir Lietuvos tikrais sūnumis.
Lietuviai katalikai sugaišino
daug laiko ir darbo, besisten
gdami pritraukti liberalus ir
socijalistus prie vienybės. Bereikalo išnaudojo savo spėkas
intikrinimui idėjos priešų savo
geruose noruose, ir net savo
veikimo dirvas užleido.
Te
gul dabar liberalai savo žings
nius pamatuoja, mes-gi veik
dami kol kas atskirai, Įrauksi
me jų prie bendro darbo, bet
savo energijos per daug tam
darbui neeikvosime. Kų turė
jome pasakyti — pasakėme.

Suvažiavimas pritaria Fe
deracijos nutarimui steigti
įvairiose kolonijose Federaci
jos Komitetus ir paveda tuo
rūpinties pačiai Federacijai.

Daug laiko suvažiavimas
pašventė Tautos Fondo reika
lų apsvarstymui.ir suradimui
naujų būdų, kaip Tautos Fon
do veikimų dar plačiau praskleisti ir surasti naujų aukoms
šaltinių.
Nutarta
kreipties
prie
Apaštališko
Delegato
Washingtone, prašant per jį
Švento Tėvo apskelbti rinklianukentėjusiai Lietuvai visų
sa1<i^l katalikų bažnyčiose.e Be
—
to padaryta Tautos Fondo rei
kalais ir daug kitų svarbių nu
tarimų.

Henry hotelyje,
man patirti, jog kai
1917 m. išrrižkt
smarkesnieji mūsų tau
nėdinimą, kad V
tiečiai susipratėljai ir veikėjai,
peratorižkoji valdžia pripaži
bešaukdami “vienybės” reika
no, (už kų lietuvių tauta sto
lais į Brooklyn, N. Y. sausio
vėjo per šimtmečius ir pa
15 d. ir katalikų visuomenę,
briežė pastaruose metuose),
savo intakai sustiprinti, o ka
kad Europos pastoviai taikai
talikams suklaidinti ir apgau
buferinė neprigulminga Lie
ti, panaudojo mano vardų,
tuva būtinai reikalinga.
leisdami į katalikų tarpų ži
Delegatai neutralūs lietu
nias, kad aš esųs vienas iš yvių tautos, tos, kuri baisiai
patingų šalininkų tokios “vie
nukentėjo šioje karėje,'nes
nybės,” vienas iš daugiau su
buvo šešis kartus nuteriota ir
sipratusių rėmėjų taikos ir
išnaikinta priešingų armijų,
bendro kultūros darbo mūsų
trokšta greito pasibaigimo
visuomenėje.
dabartinių bereikalingų sker
dynių ir išreiškia savo tik
Tiesa, aš kaip ir kitų dau
riausių viltį, jog Imsiančioj gelis, esu šalininku vienybės
taikos konferencijoj, Lietuvos ir bendro kultūr'os darbo, bet
laisvė ir nepriguhnybė ras. tų vienybę vykinti ir bendrų
karštų pritarėjų tarpe prakil kultūros darbų varyti ne ma
nių tautų, — šalininkų laisvės nau su kiekvienu be skirtumo
Europoje, Azijoj ir Ameri žmogumi,
su kiekviena be
koj.
skirtumo srove ar kokia parti
Amerikos Liet Taryba, ja. -

Tautos Fondas,
Lietuvos Vyčiai,
Am. L. R.-K. Federacija,
Moterų Sąjunga,
Liet. Darbininkų Są-ga,
Katalikų Spaudos Dr-ja.

Be tų klausimų paliesta dar
nemažai kitų svarbių reikalų,
apie kuriuos prisiminsime se
kančiuose “Darbininko” nu
meriuose.
Sykiu su katalikų
veikėjų suvažiavimu buvo Amerikos Lietuvių Tarybos ir
Tautos Fondo Valdybos posė
džiai, kurių nutarimai irgi bus
spaudoje paskelbti.
Šiuo žy
giu JĮk paduodame svarbes
nius katalikų veikėjų suvažia
vimo nusprendimus.
Svarbų,
Lietuvos reikalai.
jų permatome mes patys, ti
kimės, kad ir plačioji lietu
Amerikos Lietuvių Tarybos vių visuomenė tą svarbų paste
inteiktai Europos šalių diplo bės ir veiks toje pačioje link
matams Washingtone Lietuvos mėje.
neprigulmybės dekleracijai su
Suvažiavime dalyvavo šie
važiavimas išreiškia pilnų savo
katalikų
veikėjai:
solidariškumų ir pataria toliaus nenuilstančiai veikti toje
1) Kun. Dr. V. Bartuška,
pat srityje, prie kiekvienos
2) V. Lukoševičius,
progos keliant Lietuvos vardų
3) Kun. Dr. Pr. Augustaitis,
ir reikalaujant lietuviams pil
4) Kun. V. Dargis,
nos neprigulmybės.
Kad in5) Kun. Ig. Albavičius,
formkvinlo darbas būtų pasek6) Kun. F. Kemėčis,
Lietuvoypolitiškas klausi- mingesnis išreikšta pageidavi
7) Dr. J. Bielskis,
<išasi su Lietuvos
LieL------ mas, kad Amerikoje įsisteigtų
8 Kun. J. Dobužinskas,
šelpimo reikalais. Galima net vienas rimtas anglų kalboje
9) Kun. A. Jurgutis,
sakyti, kad tuodu reikalu ne laikraštis, informuojantis sve
10) Kun. J. Švagždys,
išskiriamu. Kovojant už Lie timtaučius
apie
Lietuvų.
10) P. Montvila,
tuvos laisvę reikia pinigų ne Laikraštį turėtų vesti suorga
12 A. Nausiedienė,
tik badaujančių sušelpimui, bet nizuotas kurioje nors lietuvių
13) O. Petrauskaitė,
ir pasaulio opinijos nustaty didesnių kolonijų Informacijos
14) K. Pakštas,
mui kas link Lietuvos likimo. Biuras. Tam Biurui įsteigti iš
15) Kun. J. J. Jakaitis,
Politikos reikalams pinigų rei rinkta komisija iš 4 asmenų.
16) Kun. V. Slyvynas,
kia ne mažiau, kaip ir Lietu
17) B. Vaišnoras,
Atsižvelgus į tai, kad Lie
vos šelpimo fondams.
Tų per
18) J. Kaupas,
matė katalikų veikėjų suva tuvos neprigulmybės klausi
19)
Kun. M. Kazėnas,
žiavimas ir išreiškė savo nuo mas jau yra iškeltas aikštėn,
20 Kun. S. Cepanonis,
suvažiavimas nutaria paskelb
monę, kad,
21 J. E. Karosas,
ti anglų spaudoje sekančių re
. Suvienijus sroves į Bendrų zoliucijų:
22) Kun. J. Sutkaitis,
„
Amerikos Lietuvių Tarybų,
23) Kun. V. Matulaitis,
A Propos of Centrai PoLietuvos laisvės išgavimui, su
24) Kun. M. Krušas,
wers proposed restoration of
važiavimas pataria semti po
25) J. Petraitis,
a free and independent Kinglitiškoms išlaidoms iš poli26) J. G. Miliauskas,
dom of Lithuania, in their
tikiškų fondų sulyg atstovų
27) Kun. A. Milukas,
twice repeated peace overfrnproporcijos A L. T., pačių
28) Kun. V. Kulikauskas,
res to allied Powera, the confondų nevienijant.
29) Kun. M. J. Urbonas,
vention of Lithuanian Roman
30) Kun. J. Pikutis,
Nutarta nevienyti ir šelpi
Catholics assembled at Hotel
31) K. Lukoševičius,
mo fondų.
Henry, Pittsburgh, Pa. on Ja32) Jonas Grebliunas,
nuary,
11-th,
1917,
ezpressed
Gyviausiu suvažiavimo klau
33) Kun. J. Misius.
its saiizfaction that the Gersimu buvo katalikų spaudos
Linkime, kad tie visi suma
man Imperial Government nymai ir nutarimai kuogreipakreipimas veikti solidariai.
acknovledged, (what the Lit čiau išsipildytų.
Išreikšta daug gražių ir sveikų
huanian Nation contended
nuomonių, ypač svarstant ka
through a century and emptalikų laikraščių savytarpinius
hasized in later years), that SIAURINA GIRTĄ BIZNĮ.
santikius ir atsinešimų į visuo
fdr tie permanent peace of
meniškų . veikimų.
Visų pa
the ezistence of a
Suv. Valstijų senatas perlei
geidauta,
kad katalikų laik
Statė
of
an
independo
bilių, kuriuo uždraudžiama
raščiai vengtų
bereikalingų

tarp savęs ginčų ir polemikų ir
netrukdytų katalikų visuome
nei suaugti į viengą, kuri galėtų
kių svyravimų ir ai
jos priešų pastangas suardyti
Suvažiavimas pripažino, kad
katalikų spaudos vienybė ir
solidariškumas yra tai vienin
teliai būdai palaikyti katalikų
protestų,
veikimų organizacijose ir viešame gyvenime intekmę ir stiprumų.
Spaudos reikalais iš’ nešta sekanti rezoliucija:
♦

Atsižvelgiant į tai, kad kaikurie lietuvių katalikų laikBira zolidarižki lietuvisuomflniikam
iirei-

Vakaruose
tai tinka k
rengti šokius

.'Vienybė*5
Taiš, kurie

savo

paleistburniu Mockum, kurių
spauda taip uoliai remia tų pa
šlemėkų ? Abelnai imant • ‘ tau
tiečiai” neremia to valkatos,
bet daugelis jų prunkščia į -kumštį ir džiaugiasi, kad at
sirado toks “prietarų naikintojas.”
(Pora metų atgal A. L.
Spaudos Dr-jos suvažiavime
Chicagoj buvo pakeltas klausi
mas apie Mockų.
Bet Dr. J.
Šliupas tuoj pasakė, kad girdi
čia laisva šalis, esanti žodžio
laisvė, tai nereiklų to klausi-*,
mo nei svarstyti.
Ir nebuvo
svarstytas.
Tylėjimas ženk
las pritarimo.
RedX
[oje
“TautiečiaP^šavo spaudoje
neTaigi, a) jokios vienybės ir dar prisilaiko žmoniškumo
Bet, sa
jokio bendro darbo ne maniau giria ir neagituoja.
vo
susiėjimuose,
pasikalbėji

ir nemanau pradėti su tokiais
muose pianai-gėrėjas ir giriai
mūsų “tautiečiais,” kurių vi
A
sas jų kultūros “tautiškas” purvintojų mūsų tautus Moc
veikimas remiasi ir remsis nea kų, veik visi išskiriant visai
pykanta ir užgaudinėjimais lie- mažų dalelę.
Taigi prisižiūrėję ir prisi
tuvių-katalikų švenčiausių jau
klausę
tokių dalykų, tai ir šu
smų, pajuokimais tikybinių įlą
klausimas
kiekvienam svei
sitikrinimii, šmeižimais dva
siškių,. skriaudimais parapijų ko proto žmogui: Ar gali įvyk-.,
ti vienybė ir kas iš tokios vie
ar kleboniij tarnų ir tarnaičių,
nybės gali būti?. Vienybės
griovimais lietuvių katalikų
organizacijų, kėlimu nesutiki vietoj įvyktų doros mylinčių
žmonių vergija.
Jei prakil
mų parapijose, niekinimu lie
nus
ir
dorų
mylinti
turėtų mes
tuviškų mokvktų ir t.t. b) Jo
kios vienybės negal būti su to ti viską į šalį, o pristoti prie
minėtos
dvasios
kiais mūsų
“tauti etiškais”i augščiaus
.
žmonių,
tai
kas
tada
būtų?
"š
veikėjais, kurie yra viešais ar
Nors apverktinas dabar'pa
slaptais
šalininkais
įvairiųį
dėjimas,
kad tarp mūsųznėra
mūsų “Šakių ir Kardų,” re
,
vienybės,
bet kas daryti. Ka
mia visokius Mockus, Mickus
da tarp mūsų vienybės svarba
ir kitokius svieto padaužas, pa
.
naudodami juos kaipo įrankius bus pažįstama už svarbiausių
B
gal
lietuvius katalikus klaidinti, tai laikas parodys.
’ bus po laiko.
skaldyti, demoralizuoti ir tuoJ. Bem
mi mūsų tautos jėgas ir garbę
mažinti ir naikinti.

i

c) Jokios vienybės negal bū
ti su tokiais mūsų “tautietiškais” veikėjais, kurie raštu
ir žodžiu platina melus^ pas
svetimtaučius, klaidina viešų DORO& MOKYTOJUI
opinijų apie lietuvius, nesi- GIO ADVOKATUI P.
GAIČIUI “NAU
drovėdami^savo žemiems sie
REDAKTORIUI.
kiams patenkinti kraipyti fak
tus lietuvių istorijos ir nesis
Būdamas Washington
kaityti su lietuvių gyvenimo
p.
Lopatto
sužinojau a
bėgiu ir jo reikalavimais.
d) Jokios vienybės ir bendro (rugio, L. Š. F. pirm,
kultūros darbo negal būti su progresyvės visuomenės
tokiais mūsų tautiečių “tautie- vo, laiškų rašytų į
tiškais” veikėjais, kurių vi Kryžių, kuriame skun
suomenės gyvenimo žvilgsniu švedų-lietuvių komite
ar jų protui ar jų dorai nega pie šitų incidentų gudru
lima duoti siekiams kredito; o gaitis užtyli), Vilniaus
tokių-gį bankrotų drįstančių tetas ir Lituania, o išim
ištiesti savo rankas prie visuo giriama Agronomijos D
Mano pranešime lie
menės vairo “tautietiškų” vei ja.
visuomenei atpasakojau
kėjų tarpe turime nevienų.
e) 'Jokios vienybės negal bū gio laiško mintis, nes n
ti su žmonėmis, kurie, patįs patogu akyse R. Kryžiau
neingiję, ar jau nustoję gero dybos kopijuoti laiškų,
vardo, vogtinai svetimu var viena adv. p. Gugis klausi;
ar savo socij
du naudojasi, kad savo parti šmeižė,
pozicijų
gindamas
den
jos ar srovės reikalams kitus
Tas dalykų stovio
klaidinti ir pertai patiems pel- vo.
maino.
Neteisybė, p
nyties.
neteisybe.
Mano supr
Turėdamas prieš akis ne
nuo šios dienos, kų viršuje iš būtų bergždžias ginčas
dėsčiau, aš niekuomet nei ne Grigaičiu, kuris matyt a
drįsau svajoti apie vienybę ir yra įsitikinęs savo idėjinio
bendrų veikimų su žmonėmis, ro nekaltumu, pakoliai
gis nepagarsįs to laiško
apie kuriuos minėjau.
Neabejoju taipgi, kad joks rikos lietuvių visuomenei.
lietuvis katalikas iš susipratu- Šiuomi meldžiu p. Grig
siųjų tarpo ne panorės dažyti Gugio advokato, pasi
savo pirštų tokiame vienybės |, .„
Y° .
bliuze, prie kurio tarp kitų
. z . L1
bus siųsti į sausas valstijas lygiai susiesti ir minėtų kate- pnr&syTa j jk.
ryziij*
goriju “veikSjana” du«la pro- jisai pasirodįs da baisesni,
delegatea of a neutral ?taogl^ra^ln8:
Nation, that which na sąliūnus, bravarų, arba gos susivažiavimas šaukiamas gn aš jį abelnais bruožais
ėred
the most in thta|k°kį kitų girtų biznį.
Dabar Brooklya, N. Y. š. sausio 15 d. brendinau.
Tuomet
had
war, being devastated tas_bilius eina į atstovų rūmų. Ant galo, protestuoju prieš ne vien aš, kuris turėjo
and
sūrtimea by the «tvogtinų mano vardo panaudo priderystę išpildyti pri
rnggling armies, pray tor the
jimų pas “tautietiškus* veikė suoonenę ir suteikti jai
ąuick ending of the present
jus, kad klaidinti katalikų vi žinių iš R. Kryžiaus, be
kiekvienas protaujantis
uselezs slaughter, and ezpresa
suomenę ir tuo prosperuoti.
their sincerest hopes that in
Kun. J.Dobužinskas. gus tarti pagyrimo, bei
kimo žodį. Lauksiu.
the coming peace conference,
Kun. Dr. V.
the
NUDĖVĖTAS 2ODI8.
ce of
Vienybė, vienybė, vieny

rope,
IETUVISKAI:

ir

Atsakym

bė. ••
Tas žodis dabar labiausia
valkiojamas.
Nėra abejonės,
j jog daugelis Širdingai nori vie
nybės.
Bet kaip pažiūri taip
sak
į praktiškųjų vienybės
pusę,) kai pažiūri sa kuo eisi
te atšalni nuo

10 METŲ KALEJIMAN
MOTERIES NUŽUD
Providence — Albert
Oven kartų būdamas pas
mynų Blanchard susiginčiji
užmušė jo moterį. Užm
nuteistas atsėdėti

\

I

DARBIKDiKAB.

Kas girdėti lietimą kelenijese.
WORCESTER,

MASS.

bet daugelis labai
atidžiai
klausėsi.
Mūsų cicilikam la
tik., .n
bai prakalbos nepatiko, nes
Įkliuvo lietuvis.
kalb. p. A Račkus sukritika
«
• n J- . ■ •
-•
vo moksliškai ir faktiškai iš vi
1 į™“0-1 dlrb.‘“'5l
sų pusių.
snsunuše lietuvis su raskiu.
Socijalistai elgias juodarankiš- Buvotaip. Bustos spyrė Jhetuvio viedrą Lietuvis; pa
siėmęs geležinį vėzdą, tvojo
Tai iš to nuliūdimo ir su- ruskiui per galvą. Ruskis
pykimo mūsų cicilikai parašė puolė ant geležinių grindų ir
grasinantį laišką
vietiniam išsimušė dantis ir galvą labai
kleb. kun. J. Ciberkiui.
Su prasimušė.
prask, kad nedarytų katali
Rusas nugabentas į ligonikiškų prakalbų. Matyti, kad nęs, o lietuvis į kalėjimą. Lie
ir to mūsų cicilikai nesupran- tuvis, neturįs iš ko užsidėti
kaucijos ir tebsėdi nabagas.
prakalbas surengė, o tik Vy Bet visa bėda ne tame. Rusas
čių 48 kp. Pageidaujama kad vargu pagįs. Jei jis nusiga
tankiau tokios prakalbos bū luos, tai žinoma lietuviui bus
tų.
blogai

Sausio 7,

1917,

čia įvyko

nemažos ceremonijos.

Buvo

tė.
Lėšų padengimui
kauta $6.90.
Ant pa
kalbėjo vietinis klebonas
V. Karkauskas. Ragino
dėti prie kooperacijos.

apvaikščiojimas
pagerbimui
vienas kitam susiskaldo.
Švento Jėzaus Vardo.
DalyUoliai darbuojasi.
Linkėtina gražaus sugyve
rav0 viso8 Laiereuce’o distrikŠv. Onos dr-ja labai sumar- nimo blaiviai porelei
to (apskričio) Rymo Katalikų
kiai darbavosi praeitais me
Bažnyčios. Šin apskritin pri
tais, bet šiemet ketina dar la
BROOKLYN, N. Y.
klauso-5 airių bažnyčios, trys
biau
darbuotis. Toji dr-ja
francuzų,
viena
portugalų,
yra tikra mokykla narėms.
\ ? r Kalėdų dovana.
viena
syrijonų,
viena
lenkų ir
Turim geriausius pamokinimus____
___
Aukos surinktos
kun J. ZiMoterų Są-gos 24 kuopa
viena lietuvių.
Šv. Marijos
apie Mevo meilę ir ger^ vaike- ^sko pr^alb6se?
(Augustinijonų) airių bažny prie Kar. Aniolų par. nepa
lių auklėjimą.
Tuos pamoki
Po $2.00 aukavo šie: Pra- rą vietą ten užima “laisvė” ir
čia
buvo pilnutėlė žmonių. Bu- miršo nei Moterų Kalėdinio
nimus turim kožno mėnesio ,nė Pilišauskienė, J. Baltromai- cicilizmo dvasia. . Cicilizmo
vo
gražių
giesmių ir muzikos' Fondo. Per Kalėdas buvo pa
pirmą pėtnyčią. Pamokinimus tis; M. Navikas, K. Pelinius, dvasia ten kvepia dėlto, kad
programas.
Buvo ir pamok rengę vakarėlį, iš kurio pasky
teikia gerb. kun. J. Jakaitis, b po $1.50: B. Marcinkaitė, po visi 11-tos kuopos socijalistai
slas.
Ant
galo
buvo Palaimi rė pusę pelno $15.00 T. Fondui.
-^Valdyba ši^as metams yra $1.00: P. Žemaitė, U. Vitkai- ten priklauso arba taip sakyt
Pavienės narės suaukavo $25.
nimas
Švenčiausiu.
išrinkta'IabaT veikli.
Pirm.
tė, M. Kudlenskaitė, M. Pin- didžiumą to choro “socijalisAukotojų vardai: P. A BruLietuvių katalikų numaršaA Mitrikevičienė, rašt O. Jo kuvienė, V. Palsvįčius, A. tai.”
vo ten labai didi minia nežiū sokienė $5.00; po $1.00: O.
naitienė, ižd. M. Grigaitienė, Strimaičiutė, M. Laisviekiutė,
Taigi tenai yra laisvų porint
ant to, kad daug katalikų Bendaravičienė, O. šimtamsmaršalka O. šeškevičienė.
A Šukienė, B. Glavickas, J7 relių, t.y. gyvenančių be bažViešintų Antanas.
buvo nuėję apginti katalikiš kienė, O. Grimailienė, E. PaNori pakrikdyti. Vyčius.
Domijonaičiutė, J. Marcinke nytinio šliubo.
Priklauso ten
ko kalbėtojaus Mickevičiaus viy>nienė, O. Daubarienė, M.
vičius, J. Šiauria, Ant Jaka- ir katalikių
merginų,
bet
Yra čia jaunimo, kurie ne
prakalbose.
Tose prakalbose, Galeckienė, J. Kirdeikienė, A :
PHILADELPHIA, PA
vičiutė, P. Česnienė, R. Bal- daugiausia senmergės. Tų,kamėgsta
Vyčių
ir tariasi, kaip
BALTIMORE, MD.
žadėjo susivienyti į krūvą Judickiene, P. Arcikauskrutė, §
čiuniutė, B. Grigaliūnas,
6. talikių ten prigulėjimo tikslo Skaitant “Darbininką” ten čia juos pakrikdžius. Sausio kur
visų Lawrence’o draugijų. Jis K. Dumblienė, A ŠvirnickieL. Vyčių susirinkimas.
Garmukė, A Mačiuliutė, R. negalima kitaip išąiškinti, kaip
ka matyti visokių atskaitų iš 7 d. būrelis Vyčių važiavo į ten neprotaudamasdralbėjęs ir nė, V. Martįšiuniutė, K. GarJo- tik tuo, kad prie “Sietyno”
Blezgiutė,
J. Griškiutė
visų Amerikos lietuvių koloni Bridgeportą. .Tai buvo tokių, tik tamsunėliams patikęs.
švienė, P. Navickiutė, P. SmioVietos L. Vyčių 19 kuopa
nas Vaitekūnas, T. Tauperiu- choro priguli daug senbernių.
kurie
juokėsi
iš
jų
visaip
pa

jų,
net
malonu
skaityti
ir
ne

lienė,
O. Majauskienė,
M.
laikė metinį susirinkimą gruo-_
— Apgailėtina,
kad neva
*
kė, V. Šenuliutė, J. Brazulis,
Tiek to, kaip ten nebūtų, galima j' atsigėrėti iš lietuvių šiepdami.
Tai
žinoma
tokie
3
džio 31 d„ 1916 m.
inteligentai stoja išvieno — Juškauskienė, A Zinienė; po
K. Urmanas,
O. Gudeliutė, bet ligšiol tas “Sietyno” chodarbštumo. Visuose miestuo užsipelno papeikimo ir geros bent ant vienos papėdės su to 50c.: A. Krušinskienė, J. LauIšrinkta nauja valdyba, pa L. Visockas, A. Varauskiutė, ras priešingo lietuvystei niese ir miesteliuose lietuviai ima valios žmogus nesišaipo iš ge kiu Mickevičium.
M. Gruciutė; po
Katalikai zuškiutė,
teko: pirm. J. Bučnis, vice- Elz. Povilaičiutė, K. Matonis, ko neparodė.
rų
organizacijų
ir
padorių
pra

si visokių užsiėmimų ir veiki
turėtų sustoti lankę tokias pra 25c.: A. Mižvilaitė, O. Stepapirm. J. Kairi s, rašt. M. Sa-ĮP. Stepenkius, Jonas Kvedai4-ta jaunimo draugija yra mų.
Taigi ir philadelphiečiai mogų.
Viso $40.00.’
kalbas, -kur Mickevičius kal navičiutė.
kevičiutė, ižd. J. J. Vėberis, tis, Jonas Rainikevičius, Ant. tai
‘ ‘ Lithuanian Pleasūre
nenor atsilikti nuo kitų lietu
- K. D-nė.
ba ir kur neva inteligentai da
fin. rašt. A. Sakevičius,
kp. Čiginskas,
Pr. Morkevičius, Club.”
Šito pastarojo kliubo
vių kolonijų, nors yra tokių
lyvauja, nežiūrint kaip jie to
koresp. K. Zvinklis, knyginin- St. Kažemekas, Klem. Miklu tikslas yra rengti balius ir ki
BROOKLYN, N. Y.
žmonių, kurie paseka gerus
kias prakalbas neužvadintų ir
kės O. Valteriutė ir 0. Jasai- sis, L. Nodžiuka, J. Žemaitis, tokius jaunimo -pasilinksmini
užmanymus ir uoliai renka au
Tveriame Dramos Dr-ją.
kokiu tikslu jas neruoštų. Šis
čiutė.
Nutarta
užsisakyti Prot. Jazuvitaitis, A. Ginbu- mus.
**
j
kas.
tai visai skirtas judėjimas a4‘Darbininką” ir laikyti sau tis, V. Rimša, O. Mačienė, A.
Sausio 8 d. 1917 m. įvyko
Tas klubas gyvuoja jau T. Fondo 21 skyr. susirinkimas.
part katalikų,
Deja stačiai
-__
kaipo organą, rašinėti į jį j- Zakaras,
Monkevičienė, arti metai, buvo surengęs ir
P.
Liet. Vyčių 44 kuopos metinis
---------------- Vietinis T. F- 21 skyrius tu
prieš
katalikus.
Užtat
kataį p. J. Vilkišiaus ir p-lių V.
vairias žinutes ir svarbiausius Kasp. Mažeika,
J. Vieraitis, dar teberengia balius.
susirinkimas, kur buvo pakel
rėjo metinį susirinkimą 7 d.
likai budėkite ir tik savo susi Varžinskaite ir P. Giedraitaiatsitikimus.
Be to dar buvo V. Vilkauskas, M. Zizas,
J.
tas Dailės klausimas.
Paaiš
Iš buvusių surengtų to kilusausio 1917, kurį atidarė pirm,
nutarta ir paskirtas vienas va Černius, O. Runšaitė, M. Bo- bo balių nieko idėjiškesnio gra
kėjo, kad per pastaruosius rinkimus ir prakalbas lankyki tes atvirą laišką, kuris tilpo
kun. Ig. Zimblys.
Taipgi bu- .
Atsiskyrėliai lai pasiten
“Darbininko” No. 139.
karas per savaitę dėl lavinimo saičiutė, P. Skardžius,
Zig. žesnio nebuvo matyti ir niekuo
kelis metus, įvyko daug nesu te.
vo išduotas visų metų rapor
kins
savais.
Kun. F. B. Serafinas pats
si skaityme ir rašyme lietuviš Juškevičius,
A. Jakutis, A. nesiskyrė nuo paprastų pagelsipratimų ’ tarpe ' kata?jkiško
tas, kiek įplaukė ir kiek pa
Pasitaisius. savotiškai aprašė Kingman’o
A. Rodzevičius, binių dr-jų surengtų balių.
kai.
Ir taipgi turiu dar pa Grigaliūnas,
jaunimo, per ką daug nuken
siųsta į Centrą ir kiek yra ant
Zink’o kasyklas, taigi pats vie- ..
minėti, kad L. Vyčių kp. ga J. Geležius, J. Pečiulis, J. BeTo kliubo rengėjų yra tiks rankų pas kasierių J. Prancku- tėjo ir mūsų visuomenė. Mes
nas ir pasirašė.
Mano nuona gerai auga. Tas labiausia liauskas, -Zig: Karsokas,
M. las, kad tik kuodaugiausia
patįs davėme, kitiems pasity
LAWRENCE, MASS.
ną.
nė „kaslink tų kasyklų, maž- ,
įvyko moksleivio J. Bučnio dė Ginbutis, j. Svirskis, M. Či- turėti pelno iš savo surengtų
čioti iš mūsų neveiklumo. Kaip
Antanas Balaišis krikštyno va, vienas laikraštis viename
daug sutinka su inžinieriaus R.
ka.
žauskienė.
Viso didesnėmis balių.
Už tai jie ir stengias
Mirtis ant vietas
se
pas
p.
Ordą
surinko
aukų
S. Billings, M. E. kurį buvo
ž—s. aukomis $73.50; sanulkių au sudaryti navatniausius apgarJdel karės nukentėjusių $4.00. numeryje rašo: “Kad kuoposVienas
iš
senai
Lavrence
me pasamdę, ten būdami, iš
kų $33.02.
Viso $106.52.
sinimus, kad tik daugiau jau-'
-kuopelės, draugijos-draugijėTčHaus blankom įplaukė tą
Rašt. Pr. Zataveckas. nimo patraukus.
lės girdi chorai ir tt. visi įsi apsigyvenusių lietuvių — Juo tirti kasyklas.
dieną nuo pasidarbavusių žmo
Inžinierius R. S. Billings,
Kadnagi pas mus dar dides
kibo į tą nelaimingą teatrą, zas’ Juknevičius tapo automo
CAMDEN, N. J.
nių
$89.99.
Apaštalystės
Mal

biliu
ant
syk
užmuštas.
11:10
apart kitko, prie galo savo
nė jaunimo dalis susideda iš to
vien tik išnaudoja jį, nieko
Naujas Tautos Fondo skyrius.
NEWARK, N. J.
sekančiai paduoda,
kio jaunimo,- kuris neatskiria dos dr-ja aukavo $10 00, Šv. gero neduoda publikai, o ant vai. ketvergo rytą (11 sausio, raporto
Nedėlios vakare sausio 7 d.
Rožančiaus dr-ja aukavo $10.- galo dideliomis ašaromis verk- 1917) Juozas nešė savo ark kurį iškopijuoju žodis įjį
arba
nemoka
atskirti
ir
supras

pr\ __ "‘ a- a__i t_ :_ t_m__
Mūsų jaunimas.
pas mus buvo prakalbos. Kal
Meifia.Meiito.Mel- liams maišą grudų Common
ti kas yra tie rengėjai už tai 00, priimta huotom. Ig. Zim“I
bėjo nesenai sugrįžęs iš Lie
t--------gatve skersai kitos gatvės —
Newarkas kaip lietuviais jų parengtuose baliuose jauni blio blankom $19.00, S™
*»
ii
”
reito
- - - * y buvo likę pas
tuvos Dr. Bielskis. Išgirdome skaitlingas taip ir jaunimu.
Broadway.
Maišą n
mo prisirenka labai da
of eone
Taigi brangūs broliai kata- ant tiesiojo peties negalėjo į -tą report vrith negative sa
labai dau;
ų dalykų a- ’ Jaunimas
___ __ __ susideda iš ateiI rakuuiilį—Oary- likai, kam rūpi Dailė, spiesBroadvės žįartfi. Kaip*
pie mūsą- -Po -pmkalir ~giįį
______ r
______
Afeivių
uarnan,
clauses.” - ' '
■ '"
Mmėsį\
■ vienį .didelį kūną,
bų buvo renkamos aukos nu-iyra didžiuma, bet didesnė jų
mas
ir
pasirodė
vėl
naujų
au

pusės smarkiai
smai
jame lietuviškumo nei kiek
“The two conditions that
kų.
Apolonija Stembrienė tada užbėgsime kelią Visiems vė sunkus anglių automobilius I call for, in order to insure
kentėjusiems nuo karės.
Su- dalis
’
*
*
yra neorganizuota,
ne noapsireiškia.
$2.00,
P. Šimoliutė $1.00; U. nesusipratimams.
rinkta $29.00.
veždamas tris vyrus ir du ang dividends for Kingman Zinc
priguli nei į jokias dr-jaš, ar___
Jų parengtuose
vakaruose
Savo antroje kalbos dalyje ba jei ir priguli tai tik į pašei- jokio lietuviško šokio nematy- Kairienė * sukolektavus blanAnt syk šis, vago Mining Company, are a reaKetverge sausio 18,* 1917, lių tonu.
kom
pridavė
$8.20,
Ona
Pa

gerb. Kalbėtojas nurodė reika pines dėlto, kad susirgus gau- įj*
narių tarpe matyti neKaralienės Aniolų parap. sve nas Juozą trenkė, pervažiavo, sonąble amount of working
lionienė
blankom
$2.50,
nuo
lingumą netik šelpimą badau tų ligoje pašelpą.
vien lietuviai, bet ir italijonai.
tainėje įvyks konferencija, kad — sumalė. Jo galvą ratas vi capital for the developement
kun. Ig. Zimblio blankom au
jančių, bet ir kovojimą už
Ant syk Juozas and larger eųuipment of į
Paskutiniame to kilubo pasutvėrus vieną didelę Dramos sai sudaužė.
,Prie idėjinių dr-jų priklau.
Lietuvos liuosybę. Plačiai pa
kų
$17.85.
Šv.
Kazimiero
ba

Taip greit viskas čia mine, the building of
_____________
Priklaurengtame baliuje prisėjo net
dr-ją,
Brooklyne.
Dr-jos ir mirė.
T
aiškino apie Tautos Fondą, so labai mažadalelė.
žnytinėj salėj vakarėlyj aukų
atsitiko,
kad
nieks nespėjo dern mill of, at least, 100 tons
santieji prie idėjinių dr-jų yra keletą jų suprašytų svečių gabei kuopos teiksitės prisiųsti
kuris vieninteliai rūpinas šel
surinkta
$7.68.
A
Pranckupatėmyti
nei
kaip
ir delko tail eapicįty for the first unit, and
šaltojon
už begėdišką
net
savo atstovus, taiposgi pavie
daugiaūsia vaikinai.
Ateivių benti
r
T
nienė blankom pridavė $1.25.
pimu ir kovojimu už laisvę. daugiausia
comprehensive
managemerginų visai mažai tepriklau- 1?^ prievartą kišenių kraustynius ypatos esate maloniai atsitiko. Būta ir daktarų ir a
Taigi visos sumos pasidarė
Pabaigoje ragino užsidėti ant
žmonių
prie
velionio,
bet
vis

ment.
”
__
mą.
kviečiamos.
Čia gimę vaikinai prie
savęs mėnesines mokestis. Tuo so.
į
T.
F.
$313.63.
Iš
tos
sumos
kas
pervėlu.
Kūnas
tapo
nu

“These conclusions are arTai tokios yra pas mumi
Liet. Vyčių įgalioti:
jaus atsirado supratusių tą lietuvių idėjinių jaunimo dr-jų jaunimo dr-jos ir tų dr-jų tiks jau pasiųsta į Centrą per tris
vežtas į graboriaus Mahanoy rived at after repeated examiJ.
Lukoševičius,
Jei ir
svarbą ir užsirašė pasižadėda beveik visai nepriguli.
namus.
nations of the property, and
lai.
Nušvietus šiek-tiek tų sykius ant trijų čekių $270.00
A. Kvederas,
priguli,'
tai
tik
vos
keletas.
mi mokėti kas mėnuo Lietuvos
taigi
pasilieka
ant
rankų
pas
jaunimo dr-jų veikimus, prie
V. Abromavičius.
Automobilius priklauso ang- from rather a complete knowlabui nuo 25 ir iki dolerio. To Iš veikiančių su lietuvių jauni kurių jos žengia rodos mūsų kasierių p. J. P. $43.63.
liniui
biznieriui Benjaminui ledge of the past and present
kių pasižadėjusių atsirado 20, mu yra berods tik pora t.y. V. jaunimui bus suprantama ir
Taigi matot, philadelphieHaudleriui.
Šį syk patsai au produetion of the minės of
iš jų tarpo tapo suorganizuo Vaškevičius ir J. Daukšis.
čiai,
kiek
yra
mūsų
brolių
ir
HARISON
IR
KEARNY,
N.
J.
tomobilio ir biznio savininkas I Stockton Hill and its vein sysČia gimę, merginos beveik jų ' nebereikės raginti bei kalbinti seserų gailestingų, nežiūri
tas Tautos Fondo skyrius. Kal
M
prie
kurios
nors
dr-jos,
nes
Susidedant į vieną, tai nors ir formonavo šią mašiną. Jis tem.
bėtojui paraginus tuoj tapo didžiuma priguli prie lietuvių pats suprasdamas jų-tikslą ga ant visokių ilgų liežuvių, ku
Užsidė
“Į hereby endorse the miir maža lietuvių kolonija, bet tuoj tapo areštuotas.
išrinkta valdyba.
Į valdybą dr-jų ir daugelis iš jų yra labai
jo $2.000 kaucijos.
Jis aiški-! rūng possibiiities of Kingman
li pasirinkti tokią, prie kurios rių mūsų mieste nemažai' yra.
darbščios
dr-jų
narės.
įvairių judėjimų tautiškoj dir nąs, kad automobi^iaus šąli- ziJ ^g^ompany.”
Kalbėjo
Dr.
Bielskis.
išrinkta seančios ypatos: pirm.
turi didesnį patraukimą. La
Sausio 6 dDr. K. Vaitis, ižd. kun. Kutas,
Tautos Fondo 21 skyr. tūrė voj nemažai.
Jaunimo organizacijos.
bai būtų pageidaujama, kad
I am,
--------“Birutės” bažnytinis choras niai langai buvę apsnigti ir
rašt. Petras Gedrys.
visas šiandieninis jaunimas, jo susirinkimą, kur kalbėjo
Abelnai
Newarko
jaunimas
Yours very truly,
■■v
turėjo surengęs vakarą su p kad sniegas prieš labai dribo,
Tad garbė mūsų kolonijai,
Dr.
J.
Bielskis.
Labai
daug
kuris dar nepriguli jokioj drtai jis negalėjęs gerai matyti.
yra
susispietęs
prie
šių
dr-jų:
Račiūno
judančiais
paveiks

kad ir, pas mus rasis skyrius
R. S. Billings.
joje, kad prisirašytų pasirin puikių pamokinimų papasako
Bet jau nereikėjo taip smar
to garbingo Tautos Fondo. Prie L. Vyčių 29-tos kuopos kęs sau tinkamą.
jo ant susirinkimo,
išdėstė lais ir iliuostruotomis dainelė
Ar
pirkti
kasyklų
šėrus?
vaikinai
mis. Gražiai palinksmino, nes kiai bėgti arba labai triubuo- Apie tai lai “Darbininko” Re
Reikia tikėtis, kad skyriaus priklauso apie 160,
kaip,
ir
kokiu
būdu
galima
Jaunuolis.
kodaugiausia pasidarbuoti mū vakaras buvo labai žingeidus, ti.
nariai darbuosis iš visų savo didelė didžiuma ateiviai, mer
dakcija nusprendžia.
Pirki
ginų pusiau čia gimusių _ pu
p. Račiūnas parodė iš karės
Juozas Juknevičius turėjo mas šėrų by kokioj pramonipajėgų, kad, surinkus bent
sų tėvynės reikalams.
siau ateivių. Prie šv. Cecili
Neprošalį bus paminėjus ne- lauko judančių paveikslų.
200, kad paskum būtų gali
ekspresą ir tuomi darė sau ir joj, ypatingai kasyklų, mano
SPRINGFIELD, ILL.
jos
giedorių
choro,
vyrai
ma išrinkti narį ir į Tautos
kuriuos, katrie daugiau auka
Gi iliustruotos dainelės — savo didelei šeimynai gyveni nuomone, yra lošimas (gamdidžiuma ateiviai, merginos
Kalbėjo p. Račkus.
vo tą dieną ant susirinkimo ir “Kur banguoja Nemunėlis”, mą. - Jo dvi dukterį dirba va bling). Vieni atranda laimę —
Fondo Komisiją
didžiuma čia gimusios. Prie
Jis paliko daug vaikų padaro didelius turtus, net ir
L. Vyčių 48 kp. parengė pir pasižadėjo įmokėti mėnesines “Grožybė Lietuvos,” “Už gi tinėse.
Mūsų cicilikams jau dreba “Sietyno” choro priklauso be
ir
savo
moterį
Veroniką. An
mas prakalbas.
Kalbėjo gar mokestis ir likti Lietuvos gel ružės teka upė’r ir “Marių
kasyklose, bet didesnė dalis,
kinkos, nes mat iki šiam lai veik visi ateiviai daugiausiai
sus kalbėtojas, studentas p. A. bėtojais. Užsirašė sekančios paukščiai.” Sudainavo ponia gliški laikraščiai praneša, kad ypač iš prasčiokėlių, nemoky
kui, tai jie vadžiojo katalikus apyseniai.
Prie “Lithuanan
Račkus.
Kalbėjo sekančiose ypatos: Pr., Žukauskas užsi Račiūnienė didžiai žavėdama j“,Pa^.°
Tie patys tų žmonelių, ki
kurie
už nosies, bet dabar apsigy Pleasūre Club” priguli beveik
mokėjo $10.00 ųf liko garbės
temose:
_ Jti
biznio prižiūrė
“ — patėmytį
publiką savo balsu.
venus pas mūs veikliam gerb. visi arba didelė didžiuma čia
Socijalizmas teorijoje ir pra nariu. Pasižadėjo mokėti kas
kada
šėrai
kįla
ir kada, puola,
Dr. Vaičiui ir kun. Kutai, tai gimusių vaikinų. Birutės choras diriguojant
ktikoje ir mūsų išnaudotojai ir mėnuo po $1.00: P. Kuisis, T.
praranda
ir
tą
mažą
ką indeda. < |
katalikai atbudo ir pasakė cici
Prie šitų virš paminėtų 4
kame mūsų viltis.
Žmonių Juodeikis, Ig. Merkelis. To p. A. Kaminskui gana skaitlin
Tuo pačiu laiku gi keletas gu
likams: “Šalin tautos išga jaunimo dr-jų ir priguli dau
Minė
Buvo prisirinkę apie 400. Kal liaus sekė metinės mokestys, gas ir gerai gyvuoja.
dresnių gal ir 1
tt S
mos”!
i raliai
giaus susipratusio jaunimo da
bėtojas aiškiai savo kalboje nu- kurie tą dieną atfkavo. Kun. tą vakarą atsižymėjo sudai
; Kun.lt
Reporteris. lis. -Tik maža dalis, didesnė
; piešė visas socijalistų šunybes Ig. Zimblys $3.00, * M. Valeš- nuodamas “Giedu dainelę,”
Chicago, IK,
dalis jaunimo niekur nepriguir jų tamsumą, tai kad net ki kienė, K. Valaičiutė, V. Rim “Sesute,” “Sudie Lietuva”
.
Sausio 3 d. 1917. ■
guli.
.
Račiūnas
ti socijalistai neturiėjo, kur gaila, R, Grebliauskiutė, An. ir “Karvelėli.”
NEW HAVEN, CONN.
CAMBRIDGE, MASS.
Red. prierašas. Kaip
Susispietęs jaunimas prie dėties iš sarmatos.
i. Klišaitė, J. Poškienė, V. Buc- baigė su juokingais paveiks
Naudingos prakalbos.
me
inžinierius R. 8. i
lais,
iš
ko
publika
gana
sočiai
Pavyzdingos vestuvės.
29-tos Vyčių kuopos turi daug : Protarpiuose L/Vyčių cho niukia, P- Misiunas, tie auka’ ^Gruodžio 1 d. L. D. S. 28 kp.
[
Po
50c.
:
M.
Rimnurodo
kompanijos t
pasijuokė. Birutės choras dar
skyrių, kaip tai: dainų, sce ras ved. varg. A Glemžai su■ vo po $100j
buvo surengus prakalbas. Kal- būtent, kad ta kompanija d
Sausio 7 d. buvo vestuvės
nos,
muzikos,
gimnastikos, dainavo
_____________
T dainelių,
,_____ ________
keletą
kuriosi kienė, B. raBmšieųė, A. Bra- sudainavo himną, p-nia Ra bėjo moksleivis p. J. J. Rama- I x *pelną,
t
•• reikia
„ • didesnio
J • A- - ■ • _ 1kaK. Bielskio ir p-lės J. Sčiglinsjai
knygyno ir vakarinius kursus. gerai nusisekė, po prakalbų zas 25c. TIĮdieną įplaukė į T. čiūnienė akomponavo.
nanskas.
Tasai gabus, ener- pįtajo veikimo plėtojimui iri
utės.
Svečiai linksminosi
Nekurie skyriai gyvuoja Įtiek buvo šokiai.
Į prakalbas vi-j F. $94.38, ijūrių tuojaus $90
Rengėjai
dėkojo
publikai
už
n* visą dieną be svaiginamų
gingas vyras kalbėjo apie mokaptaisyrfui mair
silpniau.
Stipriau
gyvuoja siems inėjimas buvo uždyką už pasiuntė į Ce|^trą. Be to buvo taip skaitlingą atsilankymą,
šią,
slą, apie skaitymą gerų raštų,
Jai trnksta taip-gi
•rimų. ,
'
Vyčių choras, scenos skyrius, tai garbė Vyčių 48 kp. už su- ; išduota pil£a atskaita kiek su- Ibuvo 500, ošioj mažoj koloninurodė blėdį blogų raštų. Dar
platesnio
Pas kitas Cambridgiaus lierinkta auk™ T. F- 21 skyrių
nesitikėta.
ivius yra labai ičjęs madonl knygynas ir paskutiniu laiku rengimą prakalbų,
kalbėjo apie L. D.
Jam
vedimo,
Mūsų jaunimas matyti prie į nuo. užsidėjiBo iki 1 d. sausio r Pelno nesužinota, bet maiai pradėjo veikti nesertuokliavimas ar tai vestuvė.
rie Vyčių *
nes per 1917 m. būta t $1.998.18.
g^yt,
kad gerai liko.
N » ...< ■ <■' b
; ar tai krikštynose.
Niešnekėjos ir
■ T. K [1-nao skyr, rašt.
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