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LIETUVIŲ KATALIKŲ
SPAUDOS DRAUGI

JOS ĮSIKŪRIMAS.
Senai laukiamas ir pagei

daujamas faktas įvyko: lietu
viai katalikai užmezgė organi
zaciją tvarkyti, stiprinti ir 
platinti savo spaudai (Chica
goje 24 sausio).

Visi jau senai jautėme, jog 
katalikų spaudos silpnas sto
vis — tai viena iš didžiausių 
mūsų gyvenimo žaizdų ir ne- 
dateklių. Daugelis galvojo, 
kiti net ir darbavos ir aukas 
dėjo spaudos sustiprinimui. 
Tečiau ligšiol visi tie lietuvių 
Katalikų rūpesniai ir pastan
gos nebuvo sujungti į vieną 
bendrą, tvarkų ir tikslų veiki
mą. Įsisteigus Am. Lietuvių 
Katalikų Spaudos Draugijai 
ir lietuviai katalikai galės drą 
šiai eiti rungčiomis su kitų 
srovių spauda ir galės tikėties 
netrukus ingyti visų kitų sau 
prideramą pagarbą.

Draugijos įstatai taip su
galvoti, jog kiekvienas, kurs 

.tik jaučia katalikiškos spau-_ 
Idos svarbą, "galės į ją dėties 
ir savo energiją pritaikinti. 
Tam nereikės nei didelio tur
ėto. Nes motinieji Draugijos 
nariai mokės tik po $1.00 me
tams. Už tą dolerį gaus drau
gijos leidžiamų knygų už $2.00 
pagal parduodamos kainos, 
(amžinieji nariai įmokės $25, 
dalininkai arba šėrininkai $50, 
ir garbės nariai $100.00).

Bet visas Draugijos svar
bumas ne piniguose. Iš ank
sto galima pranašauti, kad 
pinigų draugija nestigs. Daug 
svarbiau tai gyvas narių vei
kimas, tai spaudos apaštala
vimas. Čia visiems nariams 
ir atsidarys plačiausioji vei
kimo dirva. Jau 5 motinieji 
nariai by kokioje kolonijoje 
galės steigti Draugijos kuopą 
ir ta kuopa turės rūpinties ka
talikiškos spaudos reikalais 
visoje savo apylenkėje: ji 
steigs ir išlaikys katalikiškos 
spaudos agentūrą, ieškos ėmė
jų ir geriems laikraščiams ir 
knygoms, platins laikraščius 
atskirais numeriais, stengsis 
įvesti katalikiškus laikraščius 
į visas viešas įstaigas ir tt. 
Pačiame centre veikimas atei
tyje eis ypač trimis vagomis: 
D leidimas gerų knygų, 2) 

v katalikiškų laikraščių sąjun- 
/ gos veikimas ir 3) katalikų 
"Spaudos Biuro veikimas; tas 
Biuras turės tikslą platinimo 
katalikiškos spaudos, steigimo 
ir vedimo bendrų agentūrų 
katalikiškos spaudos po kolo
nijas ir tt.

24 sausio, besteigiant Ka
talikų Spaudos Draugiją, įvy
ko dar vienas begalo svarbus 
faktas mūsų gyvenime: užsi
mezgė Sąjunga Katalikiškų lai 
kraščių. Tiesa, šeimynėlė tų 

katalikiškų laikraščių ligšiol 
dar nedidelė: turime jų išviso

CHICAGO. ILL. KETVIRTADIENI! 28 D. SAUSIO (JANUARY) 1915 M.
ENTKMD A8 8BCOND-CLASS MATTER JULT KK AT THE POST Opfįcg AT CHICAGO. ILL.. UKoBK TH« ACT OF MARCH M. IMT

vos šešis. Iš tų šešių — ke
turi 24 sausio užmezgė katali
kiškų laikraščių sąjungą, bū
tent: “Tikyba ir Dora’’, “Mo
ksleivis”, “Šviesa” ir “Drau
gas”. “Kataliko” leidėjas p. 
St. Tananevičius, nors ir buvo 
susirinkime ir pritarė Katali
kų Spaudos Draugijai ir jos 
užmanymams, tečiau prijung
ti savo dienraščio prie katali
kiškų laikraščių Sąjungos dar 
negalėjo, nes pirma tas klau
simas turės būti apsvarstytas 
“Kataliko” Bendrovės posė
dyje. Tečiau galima tikėties, 
jog ir “Katalikas” ir “Žvaig
ždė” neatsisakys prie tos są
jungos prigulėti.

Įsteigiamasis susirinkimas 
24 sausio parodė vieną labai 
svarbų dalyką: tai didelį užsi- 
interesavimą katalikij spaudos 
reikalais šviesesniųjų darbi
ninkų. Galima tikrai pasiti
kėti, kad ir kiekvienoje mūsų 
kolonijoje atsiras nemaža su
sipratusių katalikų, kurie ka
talikų spaudos reikalus pri
ims arčiau į širdį.

Draugijos įstatus išspauz- 
dinsime sekančiame “Drau
go” numeryje.

Visokiąįs reikalais ii- už
klausimais reikia kreipties į 
Draugijos sekretarijatą. Ad
resas: “Draugas” 1800 V 
46th st., Chicago, III.

GERBIAMIEJI LAIKRAŠČIŲ

LEIDĖJAI IR REDAKTORIAI.

XX amžis, sugrąžinęs Lie
tuvai spaudą, ligšiol nesuspė
jo ją, tą spaudą, padaryti pel
ninga vertelgybės šaka. Tas 
ypač teisinga sulyg Tėvynės, 
bet ir mūsų lietuvių amerikie
čių spauda (gal išėmus mūsų 

geltonąją spaudą”) papras
tai džiaugiasi lygiomis išėjus. 
Nenuostabu tad, jei laikraš
čiuose randame pasigarsini- 
mus visuomenės parazitų, kaip 
ve, “stebuklingų gydytojų” ir 
net smuklių ir šiaip jau svai
ginamųjų (egzistuotų) gėralų. 
Netikime, kad egzistuotų re
dakcija ar administracija, ku
ri nežinotų, kad pasigarsini- 
mai “didelių daktarų” gydan
čių nuo visų ligų (da-gi per 
laiškus!) yra didelėmis mela
gystėmis, arba kad ųęirtuoklia- 
vimas yra mūsų tautos pra
gaištis, kuris ne garsinti, bet 
papeikti ir dažnai atakuoti 
reikia, išaiškinant visuomenei
girtuokliavimo nelaimingas 
pasekmes dėl asmens, šeimy
nos ir visuomenės tiek iš do
riško, tiek materijaiiško, tiek 
tautiško, tiek tikėjimiško at
žvilgio. Tečiau dėl tų kelių 
skatikų laikraščių leidėjai 
prieš savo sąžinę eina ir pri
ima tuos suvadžiojančius pa
skelbimus ir tie laikraščiai 
virsta apgaudinėtojų įran
kiais.

Ačiū Dievui, jau keletas mū 
sų laikraščių apsivalė nuo 
“stebuklingųjų gydytojų” pa
si skelbimų. Tai didelis žing
snis pirmyn. Tik kalkime ge
ležį kolei — karšta: pradėję 
valyti paskelbimų skiltis nesu-

eutr or 
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ANGLIJA BOMBARDUOJAMA Iš ORLAIVIŲ. 
TURKIJOS LAIVYNAS SUNAIKINTAS. 

KiViRčIAI TARP ANGLIJOS IR
JUNGT. VALSTIJŲ TEBESITĘSIA.

ŽEMĖS DREBĖJIMĄ ATJAUTĖ IR KITOS VIEŠPATIJOS.

RUMUNIJA TEBESIGINKLUOJA.

VOKIEČIAI SUMUŠTI JŪRĖSE, — ŽUVO KELETAS LAIVŲ. 

ITALIJOS RADIKALAI BALSUOJA UŽ KARĘ.

daugelio vietų. Jungtinių Val-
. stijų socijalistai visai nebuvo 
, reprezentuojami. Tarp kitų 
(kongreso nutarimų išnešta re- 
, zoliucija, reikalaujanti tuo
jaus sustabdyti karės veikimą.

IVashingtonas. Sekretorius 
; pramonės ir prekybos Hed- 
field, savo atskaitoje senato 

i komitetui, nurodė, kad iš Jun
gtinių Valst. lapkričio įnėne- 

i šio praėjusių metų išvežta Eu- 
Ijyjpon ginklų už 1,194,510 do
lerių, amunicijos už 1,321,235 
dolerių T 1164 ■ nvąrailysrn-

'

Anglija nesutinka išpildyti 
Jungtinių Valstijų reikalavi- 

Jungtinių Valstijų val-ma

lOUAKE
* VtCTOR. EMMAHUEL- 4MESSIHA EARTHOUAKE S_______________________*

Paskutinysis žemės drebėjimas Ita lijoj beveik toks baisus, kaip ir Me ssinos žemės drebėjimas 1908 m. Tada 
žuvo apie 77,000 žmonių, sužeištų b uvo apje 96,000 žmonių, šitie paveik šiai parodo vietas, kur tūkstančiai 

žuvusių ir užmuštų dabartiniame ž ėmės drebėjime. 1. Messinos žemės drebėjimas. 2. Žemlapis dabartinio ž“ 
mės drebėjimo. 3. Karalius Viktoras Emmanuelius. 4. Išlikę nuo mirties Messinos žemės drebėjime.

VIVORS

džia gavo šiomis dienomis at
sakymą iš Anglijos, kad jinai 
negalinti sutikti praleisti pre
kybos laivų be tam tikros re
vizijos. Anglijos valdžia pra
neša ir Jungt. Valst. pasiun
tiniui Londone, kad karės lai
ku sunku esą intikėti, jog pre
kybos laivai nebus sunaudoja
mi kontrabandos pervežimui.

stokime vidurkely. Skelbimai 
svaiginamųjų gėralų bei įstai
gų tuos gėrimus pardavinė
jančių arba tų įstaigų išgyri- 
mai, kad ir paskelbimuose, ne
ša blėdį ir tai didelę blėdį. 
Girtuoklybės platintojai tai

Iš KARĖS.
Vokiečiai užpuolė Angliją 

iš oro. Anglijos pakraštinių 
miestų gyventojai pergyveno 
didelės baimės ir sumišimo lai

žino ir paprastai yra skubūs |1<UR> Vokiečiai, užmiršę tarp- 
pasigarsinimo progą sunaudo- tautiškos konferencijos nuta

rimus, ginančius užpuldinėti 
ramius miestus, iš orlaivių 
bombardavo keletą Anglijos 
miestų, pridarydami daug 
nuostolių. Nuo Helgoland sa-

ti.
Blaivininkai, apsvarstę tai 

savo IV metiniame seime, 15 - 
16 rugsėjo, Worcester’yje,
Mass., nutarė ir ingaliojo Su- 
sivienijmo L. R. K. P. Blai
vininkų centro veldybą kreip
tis į rimtesnių laikraščių re
daktorius ir leidėjus su pra
šymu, kad tie savo laikraš
čiuose girtuoklybei bei gėri
mams neduotų vietos nei tarp 
paskelbimų.

Lai bus mums leista ir nuo 
savęs pridėti žodelis. — Nors, 
apskritai imant, lietuvių laik
raščių, kurie atvirai girtuok- 
lybę užtartų taip kaip 
ir nėra, tečiaus straipsnių 
apie alkolio kenksmingumą bei
apie. blaivybės naudą bergž- kėta.i pasirodyti Anglijos 
džiai ieškotume ne viename i pakraščiuose. Vieną . iš 
mūsų laikraštyje... Ar gerbia- vokiečiij orlaivių patėmyjo 
mieji mūsų redaktoriai neuž-1 anglų kariškas laivas, stovin- 
kištų tos spragos, reguleriškai ( Įį8 ant sargybos ir paleido į 
keletą kartų į metus, kviesda- ■ jį keletą šūvių, kurie, jagal 
mi visuomenę prie blaivaus pasakojimų kai-kurių ypatų,
gyvenimo.

Gražiai prašome.
Sa tikra pagarba,

8.L.R.K.P.B.A. Centro
Valdyba.

ja žadanti greitu laiku priim
ti dalyvumą karėje.

Prancūzija norėjusi taikos. 
Berlino laikraščiai praneša, 
kad ^Prancūzija būtų jau 
susitaikius su Vokietija
ir net buvo tame rei
kale pirmieji žingsniai
padaryti, tiktai Anglijai 
sužinojus apie tai ir pagrasi
nus, kad ji tuojaus pradės 
bombarduoti Prancūzijos uos
tus, visas darbas nuėjęs nie
kais. L ■ ■' v* /’

sus lenkų rašytojas H. Sien- 
kevičius ir muzikas J. Pade
revskis prašo Šveicarijos pre
zidento, kad Lausanne būtų 
sudarytas tarptautinis komi
tetas lenkams nukentėjusiems 
nuo karės šelpti. Sienkevi- 
čius ir Paderevskis nurodo, 
jog lenkų padėjimas esąs blo- 

' gesnis ir už belgų.

Rusai pradeda veikti Prū- 
Rusų kariuomenė pra- 

veikti ties 
stengiasi

suose.
deda smarkiau

‘tėmyti orlaivių, bet jie aiškiai Žemės drebėjimą atjautė ir , Mlavos miestu ir 
girdėjo jų ūžimą. ’ kitos valstijos. Pranešama iš nustumti vokiečių kareivių ei-
,Nuo bombų nukentėjo 6 An- Zante ir Cefalonia, Graikijos les nuo Mazurijos ežerų. Ki- 
glijos miestai, būtent, Yar-
inouth, King’s Lynn, Sand- 
ringham, Cromer ir Baeston.

Yarmouth mieste numesta 
5 bombos, užmušta 3 ypatos, 
sužeista apie kelios dešimts.
Sunaikinta namažai namų.
Žmonės iš išgąčio nežinojo nei 
kur slėpties. Gerai apnaikinus 
Yarmouth’o miestą, tas pats 
orlaivis pasirodė ant Cromer,

los, kur randasi vokiečių or- "kur nubloškęs keletą bombų ir
laivių buveinė, pasikėlė 6 di
deli orlaiviai ir pasileido An
glijos link. Orlaivių tikslas 
buvo subombarduoti Anglijos 
karaliaus rūmus Sandring- 
bam’e, kur, kaip jiems buvo 
pranešta, apsistojo karalius 
su savo šeimyna, bet vokiečių

sukėlęs tarp žmonių sumiši
mą, prasišalino. Vienas gi iš 
orlaivių ypatingai stengėsi 
pataikyti bombas ant karališ
kų rūmų Sandringbam’e, tik
tai jam tas nesisekė, nes bom
bos nupuolė už rūmų ribų. Di
desnių nuostolių nepadaryta.

išrokavimai neišsipildė, kara-l King’s Lynn’e bombos už-
lians su šeimyna nebebuvo 
Sandrinham’e, jie buvo išva
žiavę į Londoną. Vokiečių or
laiviams pasiskė, anglams ne- 
patėmyjus, pralėkti per

jūres ir neti-»nes

buvo gana pasekmingi, nes or 
laivis tuojaus pasuko atgal ir 
dingo iš akių. *

Gyventojai bombarduojamų

salų, kad ir ten jautėsi gana tose vietose Lenkijos karės lai 
smarkus žemės drebėjimas, ko žymių permainų neįvyksta.

Vokiečiai smarkiau užpuldinė
ja rusus Galicijoj, rusai-gi ver 
žiasi tarp Bukovinijos ir Tran 
sylvanijos, kad užimti ten kal
nuotas pozicijas.

mušė keletą vaikų, moterų ir 
vieną vyrą. Sudegė keletas 
namų. ,

Anglai baisiai nesmagiame 
padėjime jaučiasi,, nuolatinis 
vokiečių gąsdinimas ir net 
mėginimas užpulti Angliją iš 
oro, sukelia tarp gyventojų 
sumišimą. Ligšiol tiesa, vo
kiečių orlaiviai nepadarė ten 
didelių nuostolių, bet galima 
tikėties, kad jie nesiliaus ir 
toliaus mėginę savo atakų.

Iš socijalistų kongreso. Ko
penhagoje įvyko tarptautiškas 
socijalistų kongresas Delega
tų buvo nedaug, karė sutruk-

miestų, negalėjo tamsoje už- džiuai atvažiavimą delegatų iš

tikrų žinių dar nesulaukta, vis 
gi dauguma neabejoja, kad 
galėjo ir ten būti nemažai 
nuostolių.

Šveicarijoj, apielinkėse Lu
gano, Bazylėjos ir Lozanuos 
irgi atjausta žemės drebėji
mą. Daugelis namų sunaikin
ta.

Pietinėj Prancūzijoj Švei
carijos parubežyj, Bei forto 
tvirtumoj buvo jaučiamas su- 
drebėjimas ir gana smarkus.

Vidurinėj Italijoj Kalabri
jos provincijoj įvyko naujas 
žemės drebėjimas, rodosi di
desnių nuostolių nepasitaikė.

Hindenburgo armijai gresia
pavojus. Karės žinovai da- Austrijiečianis nesiseka. Bu- 
bartinį Hindenburgo armijos kovinijoj rusų kariuomenė pa-

Rusų oficijalis pranešimas. 
Rusų armijos generalis štabas 
išleistame oficijaliame prane
šime pažymi, kad Ryptrūsuo- 
se svarbesnių permainų neį
vyko. Ties Mlava rusų ka
riuomenė atmuša kiekvieną 
vokiečių pamėginimą išstumti 
juos iš užimamų pozicijų. Ru
sų artilerijai pasisekė kai-ku- 
riose vietose sumušti vokie
čius.

padėjimą Lenkijoj skaito la
bai ir labai jos veikimui pavo
jingu. Hindenburgo armijai 
ypač yra baisūs rusų kariuo
menės pulkai, veikiantieji Pie
tų-vakaruose nuo Varšavos. 
Jeigu rusams pasiseks pra
vesti savo pienus, tai Hinden
burgo armija greitu laiku ga
lės būti atkirsta nuo šiaurinės 
vokiečių kariuomenės.

Rumunija perka ginklus. 
Rumunijos valdžia užsakė di
delį skaičių šautuvų Ispanijos 
ginklų dirbtuvėse. Rumuni-

ėmė Varotkos miestą ir atmu
šė atgal austrijiečių kariuo
menės pulkus. Paimta nelai
svėn keletas oficierių ir apie 
300 kareivių.

Ką sako vokiečiai. Vokiečių 
karės ministeris viename iš 
oficijalių pranešimų nurodo, 
kad vokiečiams visur sekasi. 
Apielinkėse upės Vi stulos, 
Lenkijoj šiauryje nuo Borži- 
movo miesto vokiečių atakos 
eina pasekmingai. Rusų ata
kos pietuose nuo Komskių at
muštos.
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Turkai veja žydus iš Pales
tinos. Londono laikraštis 
“Daily News” gavo telegra
mų iš Kairo, kuriose prane
šama, kad Turkijos armijos 
viršininkas Džemai Paša be- 
paliovos stengiasi sunaikinti 
žydų kolionizavimosi darbų 
Palestinoj. Dauguma žydų 
kolonijų išardyta, namų dau
gybės sudeginta. Žydai pul
kais bėgo iš po Turkijos mi- 
1 itališko ir sunkaus persekio
jimo:.

Vaikai liuosanoriai. Sulyg 
gautų .iš Petrogrado žinių ant 
geležinkelių sulaikyta apie 60 
vaikų, kurie stengėsi pasiekti 
Galicijos rubežių ir, pastojus 
į kariuomenę, ginti tėvynę nuo 
priešo. Visi šie jauni karei
viukai — mokiniai vidurinių 
mokyklų, amžiaus nuo 11 iki 
16 metų. Jie mėgino išva
žiuoti j Galiciją, bet patėmy- 
ję, kad parubežvj įvesta prie
žiūra dėl tokių kareivių, kaip 
jie, grįžo atgal ir važiavo 
Kaukazo link, manydami, kad 
jiems pasiseks ten parodyti sa 
vo narsumų. Dauguma iš jų 
policijos grąžinama namo.

Areštuotas ukrainiečių vei
kėjas. Kieve, kaip buvo ank
ščiau pranešta, suareštuotas 
žymus ukrainiečių veikėjas 
pro f. M. S. Gruševskis. Užbai
gus skaitymą lekcijų Lvovo 
universitete, Gruševskis su sa 
vo šeimyna apsigyveno Kar
patuose. Iškilus karei Rusi
jos su Austrija jisai, kaipo 
Rusijos pavaldinis, pasiskubi
no į Rusiją, kur atvykęs ap
sistojo Kieve. Po kelių die
nų Gruševskiui neesant namie, 
.padaryta pas jį krata ir pas
kiaus jis suareštuotas.

Žydų veikėjo—daktaro laiš
kas į “Rieč”. “Po trijų mėx 
nėšių gyvenimo užrubežyj, su
grįžęs į Petrogradą, su didžiu 
džiaugsmu išskaičiau jūsų 
gerbiamam laikraštyj apie, su
sitvėrusi Petrograde. Lietuvių 
komitetą šelpti nuo karės nu
kentėjusius Lietuvoje.

Aš, kaipo Lietuvos išauklė
tas, iš mažų dienij dar savo 
auklės ypatoje, karštai pamy
lėjau tykią, dorą, nelaimėmis 
nuvargintą tautą. Nuo to lai
ko prabėgo daugiau 50 metų. 
Kauno gimnazijoj, paskiaus 
medicinos - chirurgijos akade
mijoj, turėjau progos plačiai 
pažinti lietuvių būdą, susi
draugaudamas su lietuviais. 
Kaipo žydas pasakysiu, kad 
lietuviai geros širdies, teisingi 
ir ištikimi (ne taip kaip kiti) 
draugai Lietuvos žydų; dabar, 
valandoje didžių nelaimių, ka
da lietuvių ir žydų turtas ly
giai sunaikintas vandalų-teu- 
tonų, mūsų ryšiai dar labiau 
sustiprės ir stengsimės išvien 
varyti pagelbos darbą.

Nepažindamas vpatiškai su
manytojų komiteto kurio na
riu geisčiau ir aš būti, meldžiu 
redaktoriaus šio laikraščio ne
atsakyti priimti ir perduoti 
mano auką. D-ras J. N. Na- 
tansonas”.

Rusų rašytojas Korolenko 
buvo suareštuotas Prancūzi
jos mieste Tuluzoj kaipo šni
pas, ir tik ačiū paaiškinimams 
rusų, gyvenančių šiame mies
te, buvo paleistas. Prancūzai 
miesto Tuluzos nieko ligšiol 
negirdėję apie Korolenkos vei 
kalus.

Įsteigtas japonų ligonbutis 
Petrograde. Japonų Raudo
nojo Kryžiaus skyrius įsteigė 
Petrograde ligoninę ant 100 
lovų sužeistiems kareiviams. 
Vyresniuoju prižiūrėtoju pa
skirtas d-ras Ueno, profes. 
Tokijos universiteto.

Balsas iš Vatikano. Popie
žius Benediktas XV išleido 
gražią maldelę, kurioje mel
džiama įvykimo taikos. Ši mai 
dėlė turės būti atskaityta lai
ke pamaldų viso pasaulio ka
talikiškose bažnyčiose. Beto

šv. Tėvas paskyrė dvi dieni 
maldai delei užbaigimo karės. 
Europoje paskirta 7 d. vasa
rio, kitose šalyse 21 d. kovos. 
Šiose dienose visose bažnyčio
se bus meldžiamos už sugrą
žinimų pasauliui ramybės.

pranešimo sužinome, kad vo
kiečių kariuomenė nustojo sa
vo pozicijų šiaurėje nuo Soir 
ssons, bet užtai atsiėmė ne
mažai tranšėjų Argonuos val
stijoj. Vokiečiai Prancūzijoj 
nagali tinkamai veikti, jie 
nuolatos turi rūpinties savo 
kariuomenės sustiprinimu 
Lenkijos žemėsejiur jiems da
žnai pasitaiko pralaimėti. 
Prancūzai pasinaudodami vo
kiečių sunkiu padėjimu sten
giasi juos ,išpalengva nustum
ti vis tolyą ir tolyn, bet tas 
darbas nelengvas. Vokiečių 
artilerija prie kiekvienos pro
gos parodo savo didį veiklu
mą ir neretai atmuša prancū
zų kariuomenes atakas ir net 
pasiseka jai užimti naujas po
zicijas. Prancūzai laimėjo ke
letą mažesnių mūšių ties Lom- 
baertzyde, Belgijoj ir perkė
lė savo armijos frontą ant ke
lių verstų pirmyn. Sulaukė
me žinios apie užėmimą La 
Basse prancūzų kariuomenės. 
Jau antrą sykį tas pranešimas 
pasiekia skaitytojus. Pirma
sis pasirodė esąs netikru, 
kaip ten yra dabar sunku pa
sakyti, gal būti, kad prancū
zams ir pasisekė paimti šį 
svarbų strategijos žvilgsniu 
punktą. La Basse apielinkėse 
randasi didelis kanalas, kuris 
dar tik prieš karę buvo pradė
tas kasti. Vokiečiai užėmę 
La Basse iš to kanalo padarė 
nepraeinamas tranšėjas, ku
rios labai apsunkina La Bas
se paėmimą.

Anglija pergyveno nesma-, 
gią valandą. Vokietijos or
laiviai iŠ oro subombardavo 
jos keletą pakraštinių miestų, 
sukeliant baisų sumišimą tarp 
Anglijos gyventojų. Anglijos 
karalius Jurgis su savo šei
myna tiktai ačiū netikėtoms 
aplinkybėms, aplęidęs savo bu 
veinę iš vieno bombarduoja
mų miestų, laimingai išvengė 
nelaimės. . Didelių nuostolių 
nepadaryta, užmušta keletas 
ypatų, sunaikinta keletas na
mų. Anglai jaučiasi nekaip 
po šio Vokietijos oro laivyno 
atsilankymo. Dauguma bijo
si, kad vokiečiai nepamėgintų 
bombarduoti Anglijos sosti
nę.' Anglijos kariškoji val
džia su lordu Kitcheneru prie
šakyj tikisi, kad vokiečių toks 
bjaurus pasielgimas sukels 
tarp anglų karišką ūpą. Jau 
ir dabar žymiai padidėjo skai
čius savanorių.

r
Rytų karės laukuose žy-

Ir vokiečiams taika parūpo. 
Paryžiūje gauta iš Rusijos 
daugybė lapelių, kuriuos 
vokiečių orlaiviai mėto Rusi
jos gyventojams ir kareiviams 
Iš pradžių lapeliuose giriama 
vokiečių narsumas ir nurodo
ma, kad greitu laiku vokie
čiai užkariaus pasaulį. Pažy
mima, jog “šventa karė” jau 
pradčda ingyti savo galę, o 
ant galo po šių puikių žodžių 
kone pro verksmus kalba vo
kiečiai: “Draugai, reikalauki
te taikos, kol dar laikas!” Ma 
tyti, kad ir vokiečių puikybė 
prųdeda slūgti.

Ar išsipildys pranašavimai? 
Anglijos, Rusijos ir Prancūzi
jos spauda bemaž nuo pat 
pradžios karės, pranašauja, 
kad-Italija, Graikija, Rumuni
ja ir Bulgarija pradėsią tuo
jaus kariauti talkininkų pusė
je, bet ką ištikrųjų mano pa
starosios veikti, niekas gal ti
krai nežino, nes pranašavimas 
vis dar neišsipildo.

9j000 turkų kareivių sušalo. 
Rusų kariuomenė, vejant tur
kus Erzerumo link, vienoje 
vietoje užėjo 9,000 turkų su
šalusių kareivių lavonų.

Turkai apleido Adrianopolį. 
Reutero telegramos praneša 
iš Atėnų Londonan, kad tur
kai apleido Adrianopolį, ne
palikdami ten jokių kareiviš
kų skyrių. Telegrama jokių 
paaiškinimų nepaduoda.

Mirė generolas Stesselis. 
Generolas Stesselis, buvęs ap
gynėjas Port-Arturo laike ru
sų-japonų karės, iųirė. Kaip 
visiems žinoma gen. Stesselis, 
po ketop mėnesių gynimosi, 
kada išsisėmė amunicijos, val
gomų daiktų ir anglio produk
tai, pasidavė. Už tai rusų ka
rės teismo buvo pasmerktas 
mirtin. Caras mirties bausmę 
pamainė 10 metų kalėjimo.

51 Turkijos laivų sunaikin
ta. Gautos vėliau žinios iš 
Petrogrado geriau nušviečia 
paskutinius susirėmimus rusų 
ir turkų Juodose jūrėse. Mū 
šio vieta buvo turkų portų Si- 
rop ir Rizab apielinkės. Ru 
sų laivynas susitiko su turkų 
kreiseriu “MedjiJieh”, gar
laiviu “Marija Rosetta” ir 
prasidėjo šaudymas ir gar
laivis “Maria Rosetta” po ke
lių šūvių nuskendo. Paskiaus 
Rizab intakoje rusų laivynas 
sunaikino 51 mažesnių turkų 
laivų.

KARĖS APŽVALGA.
Prabėgusi savaitė karės lau 

kuose nieko ypatingo nesutei 
kė. Del blogo oro visų ka 
liaujančių valstijų kariuome 
nė negalėjo parodyti didesnio 

; veiklumo ir pasitenkino ma 
i žomis kariškomis operacijo 
mis. Šiek-tiek svambesnių 
atsitikimų įvyko Prancūzijos 
karės lauke. Jeigu tikėti Au 
glijos oficijaliams praneši 

' mams, tai jų kariuomenė už 
, ėmusi La Basse, kuris karės 
1 žvilgsniu yra labai svarbiu 
strategijos punktu.

Prancūzijos karės kancelia 
rija praėjusios savaitės "du 
ryj išleido pranešimą, kuria
me nurodoma, kokias pasek 
mes davė karė laike dviejų 
mėnesių, t. y. nuo 15 dienos 
lapkričio iki 15 d. sausio.

Tas pranešimas yra labai 
svarbiu dokumentu, jame 
smulkiai nurodoma šių dvie- 

* jų mėnesių atsitikimai ir kaip 
galima patirti yra teisingai 
nušviečiama kariškasis veiki
mas angių, prancūzų, belgų ir 
jų priešo Vokietijos. Iš šio

ouutuu -n, «. o.

mi tyluma. Pradėjui^nuo Var
šavos apielinkių ir užbaigus 
Karpatų kalnais nieko aiš
kaus iš ten negalima sulaukti. 
Tiesa pranešimų iš ten nestin
ga, bet iš jų nieko nesužinosi. 
Susirėmimai, atakos, vieni 
pralaimėjo, tai kiti išlaiinėjo 
ir taip be galo. Gali būti, kad 
ten kas nors ir veikiama, ar
ba rengiama veikti, tiktai ka
me tas viskas apsireiškia, ne
gali atspėti. x Gali būti, kad 
neužilgo paaiškės, tada pamaJ 
tysime. Pietinėse dalyse Len
kijos būk pasisekę austrijie
čiams atmušti rusus, užtai tik
rai paaiškėjo, kad vokiečiai 
išpalengva traukiasi iš savo 
pozicijų, palikdami karės lau
kus savo talkininkams austri- 
jiečiams.

Daugiau kiek gyvumo apsi
reiškia apielinkėse Vistulos jir 
ties Mlava, kur rusai stengia
si vokiečius išvyti iš jų pozici
jų ir jięins tas iš da
lies pasiseka. Kazokų 
pulkai siaučia Rytprūsuo- 
se, kuriuose jau nuo senai ne
bebuvo jokių susirėmimų, bet 
dabar pradeda kilti karės au
dra ir gal neužilgo išnaujo 
Rytprūsiai (pavirs karšta ka
rės arena. Kazokai matyti 
turi pasisękimą ir juos visa
dos stengiasi pastatyti pir- 
mon eilėn. Vokiečių kareiviai 
neapkenčia šių Rusijos pus- 
laukinų kariautojų, nes jie 
nuo senai garsūs savo nuož
mumu ir begailestingu pasiel-“ 
gimu, dabar-gi, kada ir vokie
čių kareiviai, nors pagarsėję 
augšta kultūra, pasirodę esą 
karėje nei kiek ne švelnesni 
už rusų kazokų ordas, tai iš 
kazokų nebėra ko ir stebėties.

Rusija stengiasi pravesti 
savo kariuomenės pulkus Ven- 
grijon, nemažas skaičius rusų 
kariuomenės jau randasi ant 
Vengrijos žemių ir nors Au
strijos pranešimai skelbia, 
kad rusai atmušti, tiktai jau 
nelabai norėtūsi tikėti Vienos 
kariškiems pranešimams, vi
sados-pas juos geTūi, d kaip 
paskui pasirodo, ir visai ne
kaip austrijiečiams pasiseka.

Rumunija baigia apginkluo
ti savo kariuomenę. Praėjusią 
savaitę ypač daug atydos at
kreipta į ligonbučius ir rūpin
tasi juos geriaus sutvarkyti. 
Visi tvirtina, kad Rumunija 
trumpu laiku prisidės prie ka
rės palaikydama Prancūzijos, 
Rusijos ir jų talkininkų pusę. 
Gali būti, jog Rumunija nesi

Kvotimai jaunavedžių. In
dianos valstijoj žadama neuž
ilgo įvesti jaunavedžiams kvo
timai. Kiekvieną vyrą ar mo
terį, norinčius vesti, turės 
tam tikrai paskirtas sveikatos 
skyrius iškvosti ir tiktai su
radus, kad kandidatai prie ap- 
sivedimo yra sveiki, bus leis
ta jiems apsivesti.

Rusijos prekyba su Ameri
ka. Rusijos konsulas mieste 
Seattle, Wash. paskelbė, kad 
Rusijos valdžia padarė sutar
tį su Jungtinių Valstijų fir
momis, gaminančius geležin
keliams vagonus, padaryti 
Rusijai 15,000 vagonų. Dides
nę dalj užsakymų gavo dirb
tuvės Seattle miestelyj. Ir 
dar Rusija žada užsakyti ir 
kitokių prekių Jungt. Valsti
jose. Aplamai dabar visas 
pirkliavimas, kurį Rusija ve
dė su Vokietija persikels į 
Ameriką.
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kištų įkarę ,|tad jai nerūpėtų 
atsigauti Transylvanijos nuo 
Austrijos. Kaip ilgai dar Ru
munija lauks, nežinia, bet kad 
jau prisieis atsidurti karės su- 
kuryj, niekas neabejoja.

Turkija stovi anarchijos 
prieangoje. Turkijos pasku
tiniai nepasisekimai baisiai vi 
sus sujudino, sakoma, kad net 
Turkijos sultanui buvo gru- 
mojama mirtimi, visuose kra
štuose Turkijos kilsta riaušės, 
net “Šventos karės” obalsis 
nieko negali pagelbėti. Tur
būt Turkijos valdžia nelabai 
džiaugiasi susidėjus su Vokie
tijos politika, nes jai dabar ga 
Ii visai aišku būti, kad Vokie
tija ją pastatė į tokį kebli^pa- 
dėjinią, iš kurio vargiai ji vie
na .begalės išsikasti.

Cenzūra ant moterų papuo
šalų. Colorados valstijos mie
sto Denver mokyklų Taryba 
nusprendė įvesti augštesnėse 
mokyklose, kur dauguma auk
lėtinių suaugę mergaitės, nuo
latinę cenzūrą, kurio pareiga 
bus žiūrėti, kad mokinės ne 
per daug sektų šių laikų ne
tikusias madas. Pastaruoju 
laiku daug mokinių taip kei
stai pradėjo puošties, kad 
žmonės net pradėjo piktinties.

IŠ AMERIKOS.
100,000,000 žmonių Jungti

nėse Valstijose. Garsus Jung
tinių Valstijų geografas C. D. 
Cloane narys Statistikos biu
ro Washingtone apskaito, jog 
žmonių skaičius Jungtinėse 
Valstijose pakilo iki 100,000,- 

'000. Kaikurie iš augštųjų val
dininkų nesutinka su geogra
fo nuomone ir griežtai tvirti
na, kad jau 2 dieną vasario 
Jungtinių Valstijų gyventojų 
skaičius sieks 100,016,000 žmo 
nių. Tokios nuomonės prisi
laiko iždo departamento na
rys J. S. McCay.
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Armotos kulipka pramušė vienuoly- no sieną, bet kryžius viduje liko ne
sužeistas. ,

Šitas paveikslas buvo indėtas pra-ėjusiame "Draugo” numeryje, bet 
teknikos delei spaustuvninkai priėers-ti buvo išimti. Dedame dabar (Red.)

Pagerintas telefonas. Paci
fic Telephone Co. pravedė te
lefono liniją iš Californijos 
miesto San Francisco į New 
Yorką, arba 3,000 mylių plo
čio. Šis telefonas taip gerai 
intaįsytas, jog kalbant iš San 
Francisco New Yorkan aiš
kiausiai viskas girdėtis, nely
ginant kaip vieno miesto.>

Sufragietė pasitraukė nuo 
įteikimo, nes susilaukė sūnaus. 
Amerikiečiams gerai žinoma 
už moterų teises kovotoją,di- 
delė priešė karčiamų ir kito

kių nešvarių įstaigų užlaiky 
mo p-ni C. S. Washbnrne vi
sai atsisakė nuo veikimo ir 
pasišvenčia vien tiktai sūnaus 
auklėjimui. P-niai Washburne 
buvo mokoma po 300 dolerių 
į savaitę už jos paskaitas ir 
prakalbas prieš saliūnus, pa
leistuvystės namus ir tt.

Iš Meksikos suiručių. Val
diški pranešimai skelbia, kad 
nesenai buvo įvykęs susirėmi
mas tarp Carranzos ir Vilios 
kariuomenės. Vilios kariuo
menė skaičiuje 10,000 karei
vių užpuolė nnt Carranzos 
kareivių ir po kelių valandų 
smarkaus mūšio pilnai juos 
sumušė.

Sumušta Carranzos kariuo
menė pasitraukė betvarkėje 
Tampico miestan, palikdama 
ant mūšio lauko 500 užmuštų. 
Dabar eina susirėmimai ant 
gatvių Tampico miesto, ku
ris greitu lnikn turės pakliūti 
į Vilios raukas.

Carranzos generolas Obre- 
gan pasinaudodamas tąja pro
ga, ypač, kad prie Tampico 
miesto nedaug randasi Vilios 
ir Zapatos kariuomenės, sku
biai ęiftršnoją/Famffioo linkiu 
*Mvo kariuomenė, tikėdamas 
jį užimti. ,

Susirėmimas policijos su 
streikieriais. New Jersey val
stijos mieste Roosevelt iškilo 
streikas Agricultural Chemi
cal Company darbininkų tar
pe. Darbininkams sustreika
vus policija įsikišo į jų reika
lus ir iš to iškilo susirėmimas. 
19 streikierių sunkiai sužeista, 
du mirtinai.

Užlaikymas policijos New 
Yorke apsieina miestui kas 
metai 18,000,000 dolerių. Pa
staruoju laiku pasirodė, kad 
suaugusių prasikaltimai su
mažėjo ant 10%, užtai nepil
namečių prasikaltėlių skaičius 
užaugo ant 9%. Pabaigoje 
1914 metų policijos pareigas 
pildė 10,858 žmonės.

Austrijos ciesorius atsisakąs 
nuo sosto. Paklydo gandas, 
jog Austrijos ciesorius Pra
nas-Juozas atsisako nao sos
to ir šalies valdymą paveda 
sosto įpėdiniui Karoliui Pra
nui, kuris dabartiniu laiku 
randasi Vokietijos ciesoriaus 
Viliaus kariškoje buveinėje.

_______.-------
Prancūzų pasisekimai. Pran 

elizijos karės laukuose pasku
tiniu laiku įvyko smarkūs su
sirėmimai, bet pasekmių be
maž jokių nebuvo.

Londono laikraščio “Chro- 
nicle” korespondentas prane
ša, kad anglams pasisekė už
imti Frelinguysen apielinkes. 
Prancūzų oficijaliai skelbimai 
pažymi, kad vokiečiams pasi
sekė užimti dalį tranšėjų šiau
ryje nuo Notre Dame de Lo- 
rette.~ Argonijoj vokiečių ata
kos atmuštos ir taip pat ki
tose vietose.

Portugalija siunčia kariuo
menę. Portugalijos valdžia 
išsiuntė kelis pulkus kareivių 
Angalin, Portugalijos koloni- 
jon Afrikoj.

Trįspulkai rusų kareivių su
naikinta. Iš Galicijos prane
šama į Berlino laikraštį “Zei- 
tung am Mitjtag”, kad rusų 
kariuomenės trįs pulkai su
naikinti ties Zakličinu.

Turkai atakuoja anglus. 
Konstantinopolyj paskelbta, 
kad turkai netikėtai užataka- 
vo anglų tvirtumas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
ŠIAULIAI. Mokslui prasi

dėjus, čia ne visi buvo šuva- 
žiavę mokiniai į mokyklas. V y* 
rų gimnazijoje tebuvo 113 mo
kinių, mergaičių — 132. Drt- 
bnr gi jų skaičius priaugęs: 
vyrų gimnazijoje ligi 400, mer 
guičių — ligi 260.

Per Šiaulius praėjo kartu su 
kitais belaisviais prūsų lietu
vis M. Jankus sena sai “Au
šros” laikų veikėjau. Siunčia
mas jis į Voronežio gub.

MF.ŠKUČIAI, Šiaulių aps. 
Tjapkričio 23 d. čia buvo Meš-
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kūčių vyrijos sueiga, kuri nu
tarė prašyti vyriausybės, kad 
būtų paliuosuotą iš karės K. 
Starkauskas: jo brolis serga 
proto pamišimu ir laikomas 
retežiu prie sienos pririštas, 
kad nepultų ant žmonių ir ne
padegtų triobų.

Sueigoje buvo girdėti balsų, 
kad mūsų kraštui reikalinga 
būtų daugiau ligoninių bepro- 
čiariis gydyti ir laikyti, nes 
čia esu nemaža panašių ligo
nių, kurie besivalkiodami, ki
tiems baimės ir rūpesnio pa
daro.

ŠIAULIAI. Kauno Ūkio 
Dr-jos skyrius. Ta dvarinin
kų draugija veikia čia nuo se
niau, bet išrodo, kad tuo tar
pu ji mažiau populerė. Bu
vo kalbama, kad Kauno Ūkio 
Dr-jos komitetas skiria aukas 
tiktai Lenkijos nukentėju
siems. Bet, kaip teko iš tik
rų šaltinių sužinoti, tas komi
tetas skiriąs aukas ten, kur 
reikėsią, nors kiti aukotojai 
duodami aukas, skiria jos Len 
kijai, kad jau iš ten jas skir
tų, kur reikia. Varšavos cen
tro šelpimo komiteto laišku 
praneša, kad geriau surinktus 
javus parduoti; vietoje jų at
siųsti pinigus, kadangi pietų 
Rusijoj galima kviečiai pirkti 
labai pigiai, o mūsų krašte jie 
labai brangūs ir parvežimas 
sunkus — arba skirstyti tas 
aukas ant vietos — mūsų pa
sienių nukentėjusiems.

PANEVĖŽYS. Mūsų mies
tas faktiškai tapo gubernijos 
miestu. Beveik visos guber
nijos įstaigos perkeltos čio
nai. Kaip girdėjau, šiomis 
dienomis persikelia pas mus 
ir apygardos teismo dalis. 
Teismai veikia, kaip papras
tai. Atideda tiktai bilas ka
rėn pašauktųjų.

Vietinis “Raud. Kryž.” sky 
rius atidengė ligoninę sužeis
tiems. Atsiuntė 59 kareivius, 
iš kurių vienas lietuvis, du vo
kiečių melarsviū; 2 mirė, 19 
sugijo ir išvažiavo.

ANYKŠČIAI, Ukmer. aps. 
Pas mus žmonės apsiprato su 
kare, ir kurie buvo sukasę že- 
mėsna savo turtą, jau vėl at
gal išsikasė, sakydami, gal vo
kietis ir nebeateis. Čia yra 
įsteigtas komitetas sužeistie
siems kareiviams ir šeimy
noms šelpti. Žmonės noromis 
aukoja visokius daiktus, tik 
sako, kažin ar teksią tos jų 
aukos bent vienam lietuviui 
kareiviui.' Vartotojų draugi
ja paaukojo “Raud. Kryž.” 
25 rub. ir sužeistiems karei
viams keletą svarų tabakos. 
Žmonių bankas irgi paskyrė 
“Raud. Kryž.” 50 rub. Apie 
vietos “Blaivybės” skyrių 
nieko negirdėti.

SKAPIŠKIS, Žarasų apsk. 
Prasidėjus karei ir užsidarius 
monopoliams bei smuklėms 
žmonės labai pradėjo skaityti 
laikraščius, dešimts sykių dau 
giau, kaip pirma skaitydavo. 
J. Juozonis savo krautuvėj 
kas savaitę išparduoda dabar 
po 80 egzempliorių lietuviškų 
laikraščių: “Vilties”, “Auš
ros”, “Vienybės” ir “Rygos 
Garso”.

Baisioji Nemuno žuvis. La
pkričio 18 d. žuvininkai ra
miai sąu traukia tinklą Nemu
no vandenyse; vienas iš jų sa
ko: bet kas tai yra, kad čion 
tinklas taip sunkus? Tai di
delė žuvis įsipainiojo... Vy
rai vežkim tinklą prie kran
to! Antras ūmai pastebėjo: 
“Ana kaip vanduo kunkuliuo
ja... — Bėgkim! bomba!” Van 
duo šnypščia kaip pasiutęs”, 
suriko trečias nusigandęs. 

Vos žuvininkai spėjo užbėgt 
ant kranto ir glustelt, kaip 
pažirs, rodos, visa upė išsi- 
skėtė ore, o nuo trenksmo su
drebėjo toli, toli, visa apie- 
linkė. Net Kukarskės kaimo 
krosnis sugriuvo, o Kaimelio 
klebonijos kiemo vartai pa
virto.

Žuvininkai lyg apsnūdę pa
gulėjo, bet išliko sveiki tinklo 
netekę.

Kunigas iš Prūsų Lietuvos. 
Šiomis dienomis buvo apsisto
jęs Vilniūje važiuodamas Ru
sijos gilumon katalikų kuni
gas iš Varmijos vyskupijos 
(Vokietijoje) būtent Rubkai- 
nių, Tilžės apygardos klebo
nas,- Pranciškus^ Schacht’as. 
Jisai kaž kaip pasivaikščioda
mas su savo tėvu užklydęs 
toliau, kur būta rusų ir dabar 
rusų karės vyresnybės įsaky
mu gabenamas Voronežiun 
visam karės laikui — kur 
Schacht’as norįs pasinauduoti 
iš tos savo priverstinos vieš
nagės Rusijoje ir pramokti 
tuo laiku lietuvių kalbos, ku
rios nemokąs, nors ir turįs pa- 
rapijonų lietuvių.

Suvalkų gubernijoje visuo
se apskričiuose steigiami tam 
tikri sanitarų būriai, kad su- 
trukdžius platinimos užsikre
čiamųjų ligų, jei jos pradėtų 
siausti.

PUŠALOTAS, Panev. ap. 
Atsirado apielinkėje pasiutu- 
sių šunų, kurie kartais ap
drasko ir žmones. Ne taip se
nai apdraskė dvi mergaiti, ku
rios tuojau buvo nugabentos 
į Vilnių gydyti.

Kenčia taip-pat žmonės ir 
nuo vagių, kurie palikus ki
toms šeimynoms be vyrų labai 
indrįso. Taip, viename 80- 

„džįuje pavogė 3 gerus arklius, 
kitame išvedė karves.

Lietuviškas parašas ant li
goninės. Kauno gubernijos 
lenkai dvarininkai įsteigė su
žeistiems kareiviams ligoninę 
katalikų labdarių namuo
se ir buvo padėję parašą 
tik rusi} ir lenkų kalboje. Pa
skutiniu laiku pasirodė ir lie
tuviškas parašas.

GELVENIŠKIAI, Eišiškių 
par. Viln. gub. Mūsų apielin
kėse buvo atvykęs kažin-koks 
smagus vyras, kareiviškais 
rūbais apsivilkęs. Sakėsi, kad 
superkąs gyvulius kariuome
nei, jam reikią supirkti net 5 
tūkstančiai raguočių. Apga
vikas žadėjo mokėti brangias 
kainas. Žmonės jam labai in- 
tikėjo. Jisai nebetai surašinė- 
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jo gyvulius ir davinėjo korte
les, sakydamas, kad kitą syk 
atvažiuosiąs su pinigais ir pa
siimsiąs suderėtuosius gyvu
lius. Kiaules liepė paplauti 
ir priruošti. Visur žmonės jį 
maloniai priiminėjo ir vaiši
no. Bet apgavikas, kaip išė
jo, taip daugiau nebepasirodė. 
Vienas žmogelis paskerdė 
kiaules ir laukė “kupriaus”, 
bet nesulaukė. Kiti gi labai 
gerbė šitas korteles, kad net 
jas maldaknygėse laikė.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Iš Kauno gub. Vėlianos pa

rap., Naujokų sodžiaus J. Bie- 
lianauskienė rašo savo dukte- 
rei į Gilbertville, Mass.

Miela mano dukrelė-... Tei
sybė pas mus laikai blogi, gy
venimas sunkus. Vokiečiai 
buvo mūsų krašte ir apie 50 
raitelių prajojo mūsų kaimu. 
Niekam nieko nedarė, tik pa
šaro pareikalavo nuo ūkinin
kų. Už pašarą nemokėjo vien 
tiktai išdavė korteles ir pasa
kė: “Kaip būsime Kaune ati
duosime skolą. Kaip dabar 
girdėti, vargiai bepasiseks vo
kiečiams pasiekti Kauną ir 
mūsų skola turbūt paliks ne
išmokėta.

Vieną syk vokiečiai atvažia
vo į Svietošyną su kanuolė- 
mis, bet nieko blogo nedarė. 
Seredžiuje tai buvo didelis 
mūšis. Žuvo nemažai rusų ka
reivių, vokiečių gi žuvo daug 
daugiau. Vokiečiai norėjo 
pereiti per Nemuno upę ir 
įsiveržti į Kauno gub. gilumą, 
tiktai rusai prie to neprileido. 
Didelį trenksmą armotų gir
dėjome ilgą laiką, matėme di
delius gaisrus, baisiai tas vis
kas mus baugino ir neretai 
jau manėme, kad prisieis vi
siems savo gyvastį padėti. Vo
kietijos kaizeris pats veda sa
vo kariuomenę į mūšius ir 
stengiasi pavyzdžiu parodyti, 
kaip reikia priešus kulti.

Buvo paklydęs čia garsas, 
kad ir turkai neužilgo ateis 
pas mus, bet tas pasirodė ne
teisybė. Dauguma žmonių 
laukia Amerikos ateinant ru
sams į pagelbą.

Nesirūpink, vaikeli, per 
daug apie mus. Dievo valia... 

Motina J. Bielianauskienė.

šiek-tiek apsipažinę su mūsų 
Lietuvos vargais.

Tėvai gyvena po senovei 
tėviškėje, tiktai labai mažai 
gaunu iš ten žinių. Nežinau 
nei kaip jiems sekasi.

Karei prasidėjus aš buvau 
Vilniūje, tad ir neprisiėjo pa
regėti tų visų baisenybių, bet 
kada sugrįžau iš Vilniaus na
mo, tai baisiai nustebau išvy
dęs kokius nuostolius čia pri
darė karė. Mūsų visas lau
kas išardytas granatų, sukni
stas, yra duobių gylio nuo sie
ksnio iki trijų sieksnių, o plo
čio—kaip geras prūdas. Narni 
škiai laike mūšių buvo sulindę 
į tam tyčia iškastas duobes 
sodne ir turėjo ten išbūti visą 
parą be valgio ir ramumo. 
Granatos puolė už kluono. 
Bet dabar ačiū Augščiausiam 
jau prūsų pas mus nebėra. 
Daug prūsokai mūsų krašte 
pridarė nuostolių. Tiek apie 
tėviškę.

Parašyk kas gera pas jus? 
Likk sveikas.

i Brolis Kazimieras.

Marijampolės gimnazijos 
mokinis, išbėgęs nuo karės au
dros į Rusijos gilumą, rašo sa
vo broliui P. Montvilui į 
Brooklyn, N. Y.

Mielas broli. Seniai aš tau 
Petruk rašiau laišką, bet se
niai ir nuo tavęs turėjau atsa
kymą. Turbūt tavo laiškai 
nepasiekė dėlto, kad aš atsi
dūriau Orio gubernijoj, gyve
nu dabar Orle. -

Nerašysiu apie visas baise
nybes, kurias teko pergyventi 
mūsų krašto žmonėms, užim
tų daug vietos ir laiko, kad 
viską išpasakoti, o jau gal jūs

B LIETUVIU GYVENIMO 
AMERIKOJE.

Iš Suvalkų gub., Meidonų 
kaimo rašo motina savo sūnui 
A. Steponavičiui jį Fitchburg, 
Mass.

Vokiečiai viską nuo mus atė
mė, pašarą sušėrė arkliams, 
žmonėms nieko nedarė. Dau
gelio dvarų ir šiaip ūkininkų 
triobas sudegino. Punsko baž
nytėlę vokiečių armotos su
griovė. Pasakyt jums teisy
bę—mes nebeturime ko val- 

'gyt, viskas brangu, pinigų gi 
; nėra. Nežinome ko sulauksi
me...

Sudiev
-TV

Iš Marijampolės gub., Oška- 
svilių kaimo tėvai rašo savo 
vaikams J. ir A. Nemurams.

Negalim visko aprašyti kas 
darėsi mūsų krašte prasidėjus 
karei. Rusų kariuomenė su
stojo Rudžių giraitėje. Vo
kiečiai susistatė savo armotas 
prie Barbieriškių ir Daukšių 
kalno, kaip tiktai mes atsidū
rėme pačiame viduryje ug
nies. go gr<,J

Dieve saugok nuo tokios ne
laimės Per dvi dieni turėjo
me labai daug vargo ir bai
mės iškentėti. Neturėjome nei 
duobių išsikasę. Prasidėjus 
mūšiui išėjome į laukus pasi
žiūrėti, tik staigi* kaip sutar
škės šautuvai, sugaus armo
tos, nebežinojome nei kur 

i dingti. Vieni bėgome Mari
jampolės link, kiti slėpėmės 
į skiepus ir ten prabuvome vi
są dienelę. Aptilus šūviams, 
greitai išsikasėme duobę ir, iš 
naujo pradėjus ūžti grana
toms ir kulkasvadžiams, ten 
prasėdėjome. , -

Dabar jau mus krašte nebė
ra nei vieno prūsoko. Visi iš
likome gyvi. Sužeidė vieną 

'moterį ir mūsų kaimo Marcin- 
kutį...

Pasiliekame su godone — 
Tėveliai.

NEW YORKO IR BROOK- 
LYNO VISUOMENEI.

Katalikiškųjų Draugijų at
stovų pirmas susirinkimas, ku 
ris įvyko 27 d. gruodžio, 1914 
m., Karalienės Aniolų parapi
jos mokyklos kambariuose, 
kuriame dalyvavo 11-ka drau
gijų, ir dvi parapiji, plačiai 
apsvarstė lęūtalikiškųjų drau
gijų sąjungos reikalingumą, 
nutarė atsišaukti į kitas visas 
Draugijas ir Parapijas, kad ir 
Jos prisidėtų ir prisiųstų savo 
atstovus į sekantį susirinki
mą, kuris atsibus Nędėlioje 31 
d. sausio, 1915 m., Apreiški
mo Panelės Švenč. parapijos 
svetainėje, kampas Havemey- 
er ir North 5-tos gatvių. Su
sirinkimas prasidės 3:30 vai. 
po pietų. Atstovai priėmė 
šias formulas: metinė mokes
nis į Sąjungą nuo Draugijos 
$1.00; atstovų galima siųst 
nuo kiekvienos Draugijos po 
penkis.

Taigi maloniai kviečiame 
Draugijas imti dalyvumą ir 
prisiųsti savo atstovus į virš 
minėtą susirinkimą.

Su augšta pagarba,
Dalyvavusiųjų Draugijų

ingaliotieji, 
P. Montvila,
K. J. Krušinskas.

ALSĖDŽIAI, Telšių apskr. 
Čionykščiai žmonės yra pusė
tinai apsitrynė. Į valščiaus 
ponus jie neberenka netikusių 
žmonių. Viršila čia buvo iš
rinktas žmogus doras ir blai
vus, kuris žmonėms intikdavo. 
Pašaukus jį karėn viršilos pa
reigas pildo jo kandidatas, 
^laivus ir skaitąs laikraščius. 
Kas nori jam duoti kyšių tą 
jis susarmatinn.

SVĖDASAI, Ukmergės ap. 
(Sa susitvėrė komitetas nu
kentėjusiems nuo karės šelp
ti. Aukas renka abudu Svė
dasų kunigų.

Y
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į Europą. PaveikalnH parodo kcnigaikStį Takeda ir jo padėjdjca.

K

AVATERBURY, CONN.
10 d. sausio, 1915 m. Šv. 

Juozapo lietuvių parapijos 
naujoj svetainėje buvo vaidin
ta “Išganymo Apsireiškimai” 
Veikalas buvo vaidinamas pir 
mu kartu. Visą atliko para
pijos mokyklos mergaitės.

Vaidinimas atlikta neblo
giausiai. Kai-kurios didesnės 
mergaitės atliko visai gerai, 
žn bvo • astuoni; šim
tus. Nežiūrint į dideli susi
grūdimą, visi ramiai užsilaikė. 
Waterburiečiai šiandieną gali 
pasidžiaugti nepersenai už- 
užbaigta nauja mokykla, kuri 
yra didžiausis tautos turtas. 
Nors Amerikoj mokyklų ne
trūksta, bet lietuviams jos 
mažą naudą atneša.

Vaikas lankydamas miesto 
mokyklą, ten jis negirdi kal
bos savo tėvų, išmokęs anglų 
kalbą, jis ir namie ją vartoja, 
nes jis geriaus prie jos pri
pratęs. Pabaigęs mokyklą, jis 
ir su tėvais gėdisi kalbėti 
lietuviškai, taip ir žųsta tas 
mūsų tautos žiedelis jauni
mas.

Kas kita su parapijos mo
kykla. Čia vaikai išmoksta, tą 
pačią anglų kalbą, prie tam 
mokinami savo kalbos grama
tikos, įvairių žaidimų apysa
kų, dainelių. Tas tai uždega 
jaunas jų širdis prie tėvynės 
meilės, nors jie suvis jos nė
ra matę, bet jaučia. Jaučia 
jie, skaitydami istoriją, skai
tydami apysakas, deklemuo- 
dami eiles, jaučia dainuoda
mi daineles. Ir taip visa jų 
jauna dvasia persiima tėvy- 
nėsr ir prigimtos kalbos meile. 
Už tai galime tarti nuoširdų 
ačiū mūsų klebonui, kun. P. 
Laurinavičiui, kuris nenuils
damas dirba, be atlaidos, rū
pinasi atvesti tuos mažutėlius 
ant doros ir išganymo kelio. 
Ypatingai stengiasi juos išgel
bėti nuo baisiausio žudytojo, 
visos žmonijos — alkolio.

Taip-pat negalim užmiršti 
vargonininko J. Kovo. Jo 
darbštumu ir triusu, gaudžia 
Bažnyčioje milžiniškas cho
ras. «*• N. J—čia.

SHENANDOAH^ PA. 
(Šitą laišką dedame palikda
mi atsakomybę už iškeliamus 
faktus ant paties laiško au
toriaus. Red.) .

3-čiame “Draugo” numery
je, korespondentas X, aprašy
damas M. Petrausko koncer
tą, pažymėjo mano pavardę, 
suteikdamas cicilikų vado ti
tulą ir jų rengiamojo koncer

to didžiausio priešo vardą. To 
delei esu verčiamas pasiaškin- 
ti. Pirmiausiai, jokiuo vadu 
neesu, nes nepriklausau prie 
Socijalistų Sąjungos. Antra, 
prieš M. Petrausko koncertą 
jokios agitacijos nevariau, at- 
penč, panašiems dailės dar
bams visados prigelbėjau, ką 
jau Shenandorio ir apie
linkės visuomenė gerai žino. 
Bet šį kartą “Sietynas” ir 
jo “ sužiedotinė ” “ Labda r in
go ji Moterų draugija” grie
bės kreivo ir nešvaraus būdo 
padaryti sau privatišką biznį, 
atspauzdinant tikietus su pa
žymėjimu “Koncertas ant su
šelpimo lietuvių nukentėjusių 
nuo karės”. Tas labai pui
kiai skamba, ar ne? Ir kam 
tik pasiūlysi tokį tikietą, kiek
vienas pirks ir jausis gerą 
darbą atliekąs. Vietiniame 
anglų dienraštyje taip-pat bu
vo garsinta, kad visas pelnas 
eis šelpimui lietuvių nukentė
jusių nuo karės. Bet kada ti
kietų buvo apsčiai jau išpar
duota, tuomet “D. Viltis”, 
pagarsino, kad tik du treč
daliu pelno eis nukentėjusių 
naudai, o likusis pasiliks ren
gėjams. Čia jau pasirodė 
mūsų labdaringųjų tikslas. Ir 
mąstanti visuomenė pamatė, 
kad čia yra “hambugas” pa
prastų gešeftmakerių, kurie 
drįsta pasinaudoti iš tokios 
žmonių nelaimės. Kur žmo
nės be pastogės pasilikę, be 
kąsnio duonos, o mūsų “lab
dariai” lengva širdimi link
sminasi už surinktus jiems 
centus. O kad toks darbas pa
kenks tikram nukentėjusių 
šelpimui — tai nėra abejonės: 
nes kuris pirko tikietą, tas 
antru kartu vargiai panorės 
aukoti. O teisingas aukų rin
kimas pas mus žada įvykti, 
jau prie to senai rengiamasi.

31 d sausio atsibus susi
rinkimas visų Šenandorio dr- 
jų atstovų, tada manoma iš
rinkti tam tikras komitetas ir 
aukų rinkėjai. Susirinkimui 
parinkta viekU^^ans H 
kampas Main ir Centre gą|- 
vių.

Šiuomi baigsiu savo paaiš
kinimą, pasitikėdamas, kad vi- 

i suomenei bus aišku, kas yra 
j tais siaurapročiais ir jų va
dais.

K. Bubnys.

■juvįjfroa nopfop to?

FrZucė HUSŠeIH KAMEkl

Kunigaikštis llusscin Kamei, naujas 
Egipto Kedivas.

SPRING VALLEY, ILL. 
Sausio 1 d. buvo sušauktas

susirinkimas suorganizuoti 
i Tautos Fondo komitetą. Ko
mitetas išrinktas iš sekančių 
ypatų: P. Ivanauskas — pir
mininku, Ei. Urbonienė — pa
gelb., Juoz. Grūdas — rašti
ninkas, kun. A. Deksnis ir T. 
Petraitis kasos globėjai; J. 
Paulikaitis, U. Draugelienė ir 
Albinas aukų rinkėjai. t

J. Grūdas.

BROOKLYN, N., Y.
11 d. sausio buvo aukų rin

kimas ir Tautos Fondo komi
teto susirinkimas. Svarbiau
sieji nutarimai šie: surengti 
iškilmingą apvaikščiojimą Lie 
tuvių Dienoje — 4 d. kovo. 
Apvaikščiojimo programon —- 
surengti rimtą koncertą su 
prakalbomis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
8 dieną vasario Apreiškimo 
P. Šv. parapijos mokyklos 
salėje, pusėje aštuntos vai. 
vak. '

17 dieną sausio “Rūtos” 
kliubas parengė prakalbas. 
Jas atidarė pirm. K. Krušin- 
skas, ir už kalbėtoją persta
tė svečią, grįžtantį į Lietuvą 
kun. Dr. M. Gustaitį. Kalbė
tojas ilgoje kalboje daug iš
reiškė prakilnių dalykų mote
rų apsišvietime. Po prakal
bai rinko aukas Marijampolės 
Mergaičių progimnazijos nau
dai. Surinko $36.00 su cen
tais.

Dar ilgokai kalbėjo p. Kru
šinskas apie “Rūtos” kliubo 
užduotį ir ragino prie jo dė
ties. Prisirašė 7 nauji nariai. 
Išgirsta, kad nesenai dar už-

simezgęs minėtas kliubas, o 
narių jau turi suviršum 100. 
Kliubo veikimas pradėtas ir 
tebevaromas krikščioniškoje 
dvasioje. Visi katalikai kvie
čiami prie jo dėties.

Dalyvavęs.

LEAVISTON ME.,
25 d. gruodžio Lietuvos mo

terų draugystė, D. L. K. G. 
dr. svetainėje, parengė vaka
rą. Vaidino du veikalu: “Va
gį s” — keturių veiksnių ko
mediją ir “Viens iš mūsų tu
ri apsivesti” — vieno veiks
mo komedija. Scenerija buvo 
prasta, atvaidinimas išėjo dar 
prastesnis ir iš veikalų darė 
tik parodijas. Tegu panašiai 
būtų atlikus katalikų draugi
ja, (surengė vadinamieji “so
cijalistai”) sakysime, “Vy
čiai”, tai pilni būtų laikraš
čiai aprašinėjimų, kaipo neto-, 

vakaro; tečiau 
iO-Vj

SOcųaITs- 
tų” tobulumo. Gal susipras 
ir mūsų “apšviestūnai”, kad 
dažnai per augštai stengiasi 
išokti, bet vis prastai nutupia.

A7ewM»as.

HAZELTON, PA. 
Uždirbama neblogai, t

darbo sunku rasti. Maino 
darbas eina kasdieną. Žn 
nės čion tamsūs, mažuma si 
to laikraščius, o daugiaus 
praleidžia liuosą laiką ali: 
se. Nors čia lietuvių yra ; 
mažai ,tečiau jie ignoruoja] 
Va, miesto knygyne yra di 
gybė visokių knygų, tik lie 
vių surasi, dvi, tris knvg 
Paklausi, kodėl lietuviškų 
ra, atsako, kad lietuviai
skaito. Būtų gerai, kad kas 
pasidarbuotų ir pareikalautų, 
kad miesto knygynas pristaty
tų daugiau knygų, gal ne vie
nas turėdamas naudingo pasi
skaitymo, jį pamėgtų, o .at
prastų nuo girtavimo. Nes ar 
šiaip, ar taip galvosi, ris žmo
gus su kuo nors turi būti su
sirišęs. Tai siūlykime jam 
naudingesnį žaislą.

P. Zt.

AVILKE-BARRE, PA.
12 d. sausio pas mus užsi

dėjo nauja L. Vyčių kuopa. 
Prisdėjo 9 narai. Išrinkta 
valdyba, į 'kurią įnėjo__šie as
mens: Andriejus Grejevičins 
— vienbalsiai išrinktas pirmi
ninku, S. Grikietis pirm. pad», 
St. Striaukas — prot. rast.,
M. Stanaitis — iždininkas, V. 
Noviekas, .L Jasonis — iždo 
prižiūrėtojai.

Dabar visuomenė, o ypatin
gai jaunuomenė turėtų atkrei
pti atydą į jaunimo organiza
cijos kuopą ir prie jos dėties. 
Visokie reikalai atliekami lai
škais, arba ypatiškai pas kuo
pos raštininką S. Striauką, 38
N. Fulton st., VVikes-Barre,

S. S.
( Seka ant 7 pusi.)
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MAŽOSIOS LIETUVOS 
KLAUSIMAS.

Beeinant prie susivienijimo.
Vienas iš pirmųjų mūsų tau 

tos politikos reikalavimų yra
— suvienijimas Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos į vienų po
litiškų kūnų. Tas susivieni
jimas žymiai padėtų Prūsų 
lietuviams tautiškai atgyti ir 
sustiprėti, visai gi Lietuvai 
būtų begalo naudingas ir eko
nomišku žvilgsniu, nes duotų 
Lietuvai Nemuno intakų, taigi 
laisvų didžiausia prekybos 
kelių ir prileistų mus plates
ne juosta prie Baltijos juros,
— ir kultūrišku žvilgsniu, nes 
būtume artimuose ryšiuose su 
savo broliais, dabartiniais 
Prūsų lietuviais ir iš jų, kai
po toliau kultūroje pašokusių, 
galėtume daug ko pasimokin
ti, — taip-pat tautiškai - poli
tišku žvilgsniu, nes tauta, su
jungta į vienų eielybę, ir pati 
savo sųmonėje pakiltų-iv pra
dėtų daugiau reikšti visų tau
tų koncerte, ltods tai suprato, 
kaip Didžiosios ,taip ir Mažo
sios Lietuvos veikėjai ir jau 
gan senai buvo užsimezgę 
tarp abiejų sričių dvasios vie
nybė ir nuoširdūs santykiai. 
Tečiau lig šios karės nei sy
kį nebuvo keliamas viešai klau 
simas, po kuo geriau būtų 
Lietuvai būti: ar po rusais, ar 
po vokiečiais. Nebuvo.-kelia- 
mas klausimas dėlto, kad lig
šiol sunku buvo tikėties, bent 
artimoje ateityje, Lietuvos 
abiejų dalių suvienijimo. Mil
žiniškoji Europos karė ir ne
galimus daiktus padarė gali
mais ir Rusijos ginklas, kaip 
matome, jau beveik baigia tų 
Suvienijimo darbų.

Karei iškilus, turėjo apsi
reikšti savaime ir Lietuvių 
tautos noras, kokiuos glebėj 
sau bevelytų turėti, rusus ar 
vokiečius. Didžioji Lietuva ir 
jos išeiviai amerikiečiai aiš
kiai pasisakė labiau simpati
zuoju Rusijai. Svarbiausia 
priežastis ta, jog po rusų lie
tuviams daug lengviau bus iš
auginti ir sustiprinti savo tau 
tinę dvasių ir kultūrų, nes ru
sų tauta ligšiol neparodė to
kių rusinimo gabumų, kaip 
vokiečiai-vokietinimo prie jos 
prijungtų tautų.

Mažosios • Lietuvos liaudis, 
jau išmokinta garbinti kaizerį, 
-kaip ir galima buvo tikėtis, vi
sa širdimi užjaus vokiečius. 
Jos nuomonę nuims pranešė 
Lietuvos laikraščiai, aprašy
dami vokiečių atsilankymų į 

H Suvalkija. Bet ligšiol negir
dėjome vadų balso.

Čiu. Prūsuose lietuviai yra 
UffiO§, turtingi pastoję, rusuose jie 

1 skurstų. *
Vidūnas kalbėjęs su augštu 

valdžios vyru. Tas vyras jam 
pasakęs, jog Vokietija nei ne
mananti Lietuvos paversti sa
vo provincija, priešingai ji 
norėtų, kad Lietuva pastotų 
visai saviška. Tai ir galėsiu 
įvykti tik tada, jeigu vokie
čiai laimėtų karę. “Bet mes 
velyjame — rašo Vidūnas —, 
ir tikime, kad rusai bus ir vi
siškai sumušami, kaip tai lig 
šiol vis dar atsitiko“. ,

Lietuviai turi būti pasiruo
šę prie vokiečių laimėjimo ir 
turį “savo jausmus visiškai 
apversti“.

Vidūno balsas.
“Am. Lietuva“ šių metų 16 

Tium. pbduoda vienų iš tų va
dų — Vidūno balsų, paimtų 
iš jo leidžiamo “Jaunimo“.

P. Vidūnas stebisi ir liūs
ta, kad ir Didžioji Lietuva ir 
Amerikos lietuviai norėtų ma
tyti visų Lietuvų po rusu. Jo 
nuomone daug geriau būtų 
po vokiečiu — dėl šių prie
žasčių: 1) rusų kareiviai esu 
paėmę iš lietuvių paskutinę 
karvę ir vištų ir nieko už tai 
nėra davę, tuo tarpu vokie
čių kareiviai už visa, ko tik 
pasiprašę, kuobrangiansiai 
užmokėję; 2) vokiečių tvarka 
yra geriausia ir patys vokie
čiai esu stropūs žmonės, sla
vai gi esu žinomi visam pa
sauliui apsileidėliai; 3) kur
rusai valdų, ten melas ir vogi
mas visur viršų turį, 4) rusai 
prūsuose elgiųsis kaip giriniai 
ir laukiniai žmonės. Visa tai 
apsvarstęs Vidūnas sako: 
“Kaip mes galėtume tik ir 
manyti kartų prie rusų glau- 
sties! Turėtumėm tai jau vi
sai bepročiais būti“.

Ir istorija nurodanti, jog 
lietuviai daugiau esu nuo ru
sų nukentėję, negu nuo vokie-

Kų jisai parodo?

Šitų Vidūno laiškų atspaus
dinusi “Am. Lietuva“ spėja, 
“kad šis straipsnis parašytas 
po intekme, ar ir sulyg tie
saus prisakymo iš augšto”. 
Tų mintį “Am. Lietuvai“ pa- 
duodas faktas pasikalbėjimo 
Vidūno su anuo aušgtu valdi
ninku.
Mes taip negalėtume manyti. 
Mes net sakytume, jog toksai 
manymas yra Vidūno uogavi
mu. Ne! Vidūnas — ne me- 

' lagis. Jisai visuomet sako, 
į ką mano ir jaučia ir, mūsų 
nuomone, jo niekas neprivers
tų kalbėti priešais savo įsiti
kinimus. Ii’ čia Vidūnas kal
ba tai, kų jisai pats mano ir 
jaučia.

IŠ to laiško mes turime pa
daryti labai liūdnų išvadų,, 
kad šiame svarbiausiame nki- 
sų tautos klausime mes netu
rime dar išdirbtos vienos nuo
monės ir kad sujungimas abie 
jų Lietuvos dalių galės rasti 
netikėtas kliūtis tarpe pačių 
mūsų brolių — Mažosios Lie
tuvos gyventojų. Tiesa, Vi
dūnas, kiek žinome, niekuomet 
nebuvo prūsų valdžios opozi
cijoje, bet bėda tame, kad tos 
opozicijos ten ligšiol buvo 
kuomažiausiaLkad vienatinis 

prūsų politikos
priešininkas p. Vanagaitis, 
neturi žymesnės intekmės į 
prūsų lietuvius. Pagaliaus, 
jeigu ir buvo/ koki opozicija, 
tai ar nenusiflelkė jos visuo
tinas karės ūpas, atidavęs vo
kietijos gyventojų širdis ir 
smagenis kaizeriui Viliui? Be 
to mes matome, kaip netei
singai ir vienpusiškai paduo
da žinias apie karę Vokietijos 
laikraščiai ir kaip jie pakrei
pia mintis ir širdis skaitytojų 
sau pageidaujamon pusėn, 
kad net tokie kritiški protai, 
kaip Vidūno negali atsilaiky
ti ir aklai pasiduoda. Rodos, 
reikėtų stebėties, kokiuo būdu 

autorius patsai 
sau žmogus“; 

arba >delko Vidūnas, žmogaus 
dvasios gilus tirinėtojas, ger
bėjas ir kėlėjas, berišdamas 
svarbiausi, tautos klausimų, 
bevelijo pasiremti tik maten- 
jališkais — lobio-turto žvilg
sniais visai pamiršdamas tau
tos dvasių, už kurios sava
rankumų patsai ligšiol tarėsi 
kovojus.

Na, nusiraminkime bent ta 
mintimi, kad Vidūnas-augšta- 
dvasis filosofas, teosofas — 
juk gali pasirodyti labai men
ku politiku nesuprantančiu net 
to, kad lengviau bus mums 
sustiprėti ir savitumų išlaiky
ti tarp “apsileidusių slavų“, 
negu tarp “stropių vokiečių“

“Sau žmonių’ 
patapo nebe

Dar vienas truldymas. 
Šiaip ar taip apsiliejimas 

dviejų sričių — Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos po Rusijos 
globa — ant kiek patys Prū 
sų lietuviai turės į tai intek
mę — galės surasti nemaža 
kliūčių jų pačių tarpe. Čia 
neatbūtinai būtų reikalinga 
susižinoti ir susitarti abiejų 
sričių veikėjams ir vadams, 
kad kurtais neatsitiktų su mu 
mis panaši skandi drama, kaip 
su lenkais, padalinusiais pra
džioje karės savo širdį vokie
čiams ir rusams.

Daug lengviau eitų tas su
siartinimo darbas, jeigu Di
džiosios Lietuvos visos srovės 
eitų tame klausime išvien- Te
čiau ir čia nematyt pageidau
jamos nuomonių vienybės. 
Anų met Suvalkijos atstovas 
A. Bulota, nors buvo spau
džiamas lietuvių susidariusios 
opinijos — iškelti Dūmoje 
klausimų atskirimo Suvalki
jos nuo Lenkų karalijos — te
čiau to nepadarė, (Nors buvo 
labai patogus momentas, kuo
met buvo tariamasi apie at
skilimų Cholino gub.), remda
masis tuo, kad Suvalkiečių 
kai-kurios teisės esu di
desnės. Šiandienų, kuomet 
lenkai, ruošdamies prie savo 
autonomijos, turėdami. iš ru
sų jos pažadėjimų, — ir visų 
Suvalkiją norėtų priskirti prie 
Autonomiškos Lenkijos — 
šiandienų visi suprato, kokių 
klaidų tuomet A. Bulota pa
darė.
- Bet, dėja, klaidos tos pa

čios ir vėl atsikartoja. Mū
sų pirmeiviai taip protauja, 
kad kol dabartinė Rusijos val
džia neužtikrins Mažajai Lie
tuvai tos pačios laisvės ir tei
sių, kokias ji turėjo po vokie
čiais — tol mes negalime rei
kalauti abiejų Lietuvos dalių 
suvienijimo po rusų valdžia. 
Štai ‘Tėvynės’ N. 3 p. A. R. 
išreiškia pasipiktinimų, kodėl 
“Saulės“ valdyba, sveikinda
ma rusi} vyriausybę su perga
le, siuntė jai “širdingiausius 
linkėjimus galūtinai nuveikti 
priešininkų ir prijungti Prū
sų Lietuvų prie Rusijos“. Ta
me linkėjime p. A. R. sura
do net “brolžudystės ir par- 
davikiškumo žymių“.

P. A. Rimka, nori kad 
“Saulė“ vietoje to štai kų 
būtų pasakiusi caro valdžiai:

Taip, mes geidžiame, kad 
vokiečių tuščioji didybė ir 
militarizmas būtų šliaužyta. 
Mes trokštame, kad Mažoji 
Lietuva būtų prijungta prie
Didžiosieg. Mes nioko neturi-. w*------ - ■me p 
nyta 
sijos
ku būdu nesutinkame, ka 
mūsų broliai iš Mažosios Lie
tuvos delei to būtų nuskriaus
ti savo teisėse, kad jų kultu* 
rinis ir ekonominis gyvenimas 
nukentėtų! užtikrinkite mums 
teisę savo reikalais patiems 
rūpintis, duokite mums auto
nomijų — tuomet ir mes ir 
mūsų broliai iš Mažosios Lie
tuvos busime jums dėkingi. 
Jei ne — kankinkite ir per
sekiokite, kol ištesėsite, mus 
vienus, — mes jau pripratę, 
bet nekliudykite tų mažiukų 
iš Mažosios Lietuvos.
Rodos, lyg čia būtų pasaky

ta dideli dalykai, o tuo tarpu 
yra tai daugiau niekas, kaip 
pokšėjimas su lazdele iš už 
tvoros ir dar nemaža pigios 
demagogijos doxa.

Ar išdrįstų p. Rimka tvirtin 
ti, kad nors vienas iš “Sau
lės,“ valdybos narių norėtų 
parduoti Mažosios Lietuvos 
teises rusų biurokratijai? Kur 
rasi šiandien tokį atgaleivį, 
kurs netrokštų ir Mažajai Lie
tuvai, ir Suvalkijai ir visai 
mūsų tėvynei kuoplaeiausių 
savyvaldybos teisių? Beb-suti- 
kite gerb. p. A. R., kad Ame
rikos laikraščio redakcijoj 
daug lengviau drąsų rodyti, 
negu šiandien Lietuvoje prie 
karės stovio. Jeigu būtų p. 
A. R. “Saulės“ pirmininku ir 
gyventų ne Amerikoje, bet 
Vilniuje, ar išdrįstų jisai taip 
gražiai pakalbėti rusams, kaip 
tai padarė “Tėvynės“ skilty
se? t

Pagaliaus papraščiausis ta
ktas jau nurodo^ kad prie da 
bartinių sąlygų kitaip rusams 
atsiliepti “Saulė“ nei negalė
jo, nei nebuvo net ir reikalo. 
Ateis laikas, (gal jisai ir neto
li), kada ir “Saulė“, ir kitos 
mūsų organizacijos ir visa 
Lietuva kitaip prašnekės. 
Šiandieną gi lengva suprasti, 
kad aiškesniai kalbai dar ne
atėjo patogus momentas.

I Ta baimė rusų biurokrati

jos persekiojimų eina kartais Išrinkus susirinkimo valdy- 
net per toli. Užmirštama, bą, prasidėjo svarstymai, 
kad negalima ilgesnį laiką I Kun. F. Kemėšis išdėstė xir iš
spausti tų, kurie prie laisvo 
gyvenimo jau paprato, arba 
kurie priaugo iki to, kad var
žančiais retežiais gali nusi-

aiškino, kaip didelę rolę lošia 
panašios draugijos ir pasi
remdamas statistika parodė, 
kad katalikiškoji spauda silp-

S. L R. K. A. REIKALAI,
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ
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kratyti. Neilgai tad ir Rusija nai yra išsiplatinus ir idant
galėtų varžyti suvalkiečių, ar
ba Mažosios Lietuvos teises. 
Pančiai nukristų; juos nukra
tytų patsai gyvenimas.

Pats p. A. R. pataria Prū
sų lietuviams nesibijoti Rusi
jos jungo. Jisai supranta, kad 
tam jungui nebe ilgos dienos 
beliko gyvuoti.

Tad kamgi šaudo tuščius 
šūvius į “Saulę“. Mat, reikia 
parodyti savo skirtingumas

tą pagerinus, neatbūtinai rei
kia steigti tokią draugiją, ku
ri galės geriausia atlikti tą 
užduotį.

Kilo klausimas: ar tikrai y- 
ra reikalinga panaši draugi
ja?

Dr. Graičūnas: Beabejonės, 
toki draugija yra reikalinga 
ir reikia išrinkti sutvarkymui 
to visko komisijų.

Kun.F. B. Serafinas: Šian-
19

nuo nekenčiamųjų “klerika-^dienų reikia perskaityti suma
lu“ ir savo pirmeivybė. Žiū-:nytus įstatus. Visi sutinka, 
rėkite, kokie mes geri ir drą-; Kun. F. Kemėšis skaito 
sūs, o kokie nedori tie kata kuų. M. Krušo prisiųstų lai- 
likai. , škų, kuris šitaip skamba:

Tečiau toki taktika kuoblo-, Gerbiamieji.
giausius vaisius gali atnešti.' Negalėdamas asmeniškai da 
Mažoji Lietuva gali ingyti be- lyvauti tame taip svarbiame 
rekalingo nepasitikėjimo mū- i iv '• naudingame susirinkime, 
sų visuomenės didžiuma. Be j Liet. Kat. Spaudos Draugijos 
to stoka vienodumo mūsų nuo- įsteigime, linkiu nuoširdžiai 
monių šiame svarbiame klau- jai įvykti ir kuopasekmingiau- 
sime gali tik paskatinti juos' šiai veikti labui Liet. Katali- 
laikyties griežtai savo nuomo- kų Amerikiečių.
nes, kacl po Vokiečių laukia 
Lietuvą geresnė ateitis.

AR GI ČIA FANATIZMAS
Pereitame “Draugo“ nu-

Meldžiu ir mane paskaityti 
jos nariu ir duoklę priimti 
pirmutinį mokestį 25 dol., 

Linkintis viso labo
Kun. M. Krušas.

Delnų plojimas.
Kun. F. B. Serafinas per

skaitė tam tyčia parengtas lame ry j e buvo išspauzdintas lai- 
‘kas p Pavilonio, kurs prašo įį™
savo klebono prirodyti, jog
stiklas alaus sveikatai neken
kiąs. Mat jo klebonas taip iš 
sakyklos išsireiškęs. “Kata
likas“ iš tos priežasties pri
kiša p. Pavilonio fanatizmų, 
patardamas ,iam iš tos ligos 
išsigydyti.

^Jes negalėtume matyti čia 
jokio fanatizmo. Viena, me
dicinos mokslo šiandienų jau 
aiškiai isrodyta, kad ir mažos 
dozos alkolio, ypač jei dažnai 
vartojamos — sveikatai ken- 

bstineneija, arba visiš- 
nuo skai

tai kekių fanatikų 
įsimaiaiy, bet remiasi mokslo 
išvadomis ir nurodymais. An
tra, ano gerb. kun. pasakymų:
“pasilinksminti reikia, stiklas 
išgerti sveikatai nekenkia“, ir 
mūsų nuomone, buvo labai ne
atsargus ir pavojingas, nes 
jeigu raginama paieškoti link
smumo apsisvaįginime, tai tuo 
pat skatinama tiek svaigalų 
suvartoti, kad nuo jų ištikrų
jų pasidarytų linksma; o tas 
be pakenkimo sveikatai jau 
nebegali apsieiti. Ypač iš sa
kyklos priderėtų raginti žmo
nes prie blaivių pasilinksmi
nimų, o ne prie svaigiųjų.

Tas paraginimas (jei p. Pa- 
vlonis teisingai užeitavo a- 
nuos raginimo žodžius) buvo 
dar ir tuo pavojingas, kad ga
lėjo padrąsinti kasdieninį var
tojimų alaus prie valgio, nors 
ir mažose dozose; toks daž
nas vartojimas alkolinių gėri
mų, kad ir mažomis dozomre^, 
labiau net kenkia sveikatai, 
negu didelis retas apsisvaigi- 
nimas.

Kun. F. Kemėšis skaito su
manytus įstatus. Draugijos 
vardo svarstymas. Visokios 
nuomonės. Paliktas šis:
‘ ‘ Amerikos Lietuvių - Katali
kų Spaudos Draugija po glo
ba šv. Povilo“.

Kun. F. B. Serafinas auko
ja 25 dol., delnų plojimas.

Narių mokesnis: Metiniai— 
1 dol.; amžinieji — 25 dol.; 
dalininkai — 50 dol.; garbės 
100 dol. Amžinieji, dalinin
kai, garbės turės pilnų balsų 
Kuopų delegatai turės taip- 
pat pilnų balsų. Metiniai — 
tik savo kuopų veikime. Vi
sos katalikiškos draugijos ga
li būti nariais. Centro val
dyba susidės iš 9 asmenų ir 
Literatiškos komisijos iš 3 as
menų.

Įstatai tapo vienbalsiai pri
imti; jų tekstas tilps laikraš
tyje.

Centro valdybon liko išrin
kti šie:

Pirmininku kun. F. Kudir
ka, Sekretoriumi kun. F. 
Kemėšis, Kitų valdininkų rin
kimai, stokuojant laikui ,atidė 
ti kitam sykiui.

Tapo inkurta katalikiškų lai 
kraščių sųjunga, kurion prisi
rašė šie laikraščiai:

“Tikyba ir Dora“, “Mok
sleivis“, “Draugas “ ir “Svie
sa >»
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Spalio mėnesio

21 So. Boston, Mass. $1.00 
101 Chicago, III. 17.33 

131 AVesternport, Md. 16.41 
115 Brooklyn, N. Y. 27.52 
’’ Brooklyn, N. Y. .50
9 Bridgeport, Conn. 24.00

44 Havėrhill, Mass. 1.00 
83 Scranton, Pa. 14.50 
37 Oregon City, Ore. 4.50 
39 Chicago, III. 16.89

125 Export, Pa. 34.50
23 llastings, Pa. 17.00

112 Tverekin, Pa. 6.50
151 'Westville, III. 12.50 
14 Pittsburgh, Pa. 1.00 
34 Cincinati, Ohio. 3.50 
32 Ansonia, Conn. 2.00

45 Poąuonock, Conn. 15.00
73 Hudson, Pa. 9.50

76 Connerton, Pa. 31.77 
127 Cambridge. Mass. 7.50
136 AVatervliet, N. Y. 7.25
138 Pittsburgh, Pa. 12.87

’’ 128 S. Omaha, Nebr. 38.71
” 56 Brooklyn, N. Y. 39.07
” 87 Allegbeny, Pa. - 21.15
’’ 115 Brooklyn, N. L. 3.50 

26 140 Carbondale, Pa. 32.01
” 145 Manessen, Pa. 3.50
” 9 Bridgeport, Conn. 4.90
” 134 Brooklyn. N. F. 30.94 
” 94 Westville, III. 81.16
” 106 New York, City. 8.00
” — Cambridge, Mass. 1.00
” 49 Reading, Pa. 9.50
” 104 N. Adams, Mass. 8.09 
” 54 Grand Rapids. Mich. 20.10!

4.50 !
5.50

18.50 
47.46 
10.65 
56.00 
55.02 
85.24 
42.78

3.50 
20.69

.50 
16.00
7.50 
3.00

33.00 
3.00

33.32 
31.56 

121.23 
97.90 
34.58 
44.84 
80.09
25.50

’’ 51 New Phila., Pa.
”64 S. Bethlehem, Pa.
” 85 Chicago, III.
” 110 Athol, Mass.
” 10 Philadelphia, Pa.
” 47 Mt. Carmel, Pa.
” 60 Bayonne, N. J.
” 38 Homestead, Pa.
” 101 Chicago, III.

27 108 Maspeth. N. Y.
” 127 Rockford, III.
” 29 Cumbola, Pa.
” 84 Meriden, Conn.
” 113 Wilburton, Okla.
” 149 Hammond, Ind.
” 43 Portchester, N. Y.
” 105 Braddock, Pa.
” 148 E. Arlington, Vt. 
” 27 Minersvelle, Pa.
” 24 Minersville, Pa.
” 90 W. Harleton, Pa.
” 142 Cleveland, Ohio.
” 4 Shenandoah, Pa.
” 75 Wanamie, Pa.

/ ” 97 Lawrence, Mass.
” 11 Waterbury, Conn.

44 Havėrhill, Mass. 8.09
39 Chicago, III. 3.35

94 West ville, III. 3.59
74 Shtft, Pa. 18.09

” 80 Eynon, Pa. 10.03
’’ 122 Laupurex, Pa. 1.59
” 135 Brooklyn, N. Y. 25.48

29 Cumbola, Pa. 21.09
’’ 99 Chicago, 111. 15.46
“ 139 Portland, Ore. 8.67

147 Wallingford, Conn. 1726
31 Mahanoy City, Pa. 120.59 

31 151 •Westville, III. 40.54 
” 17 Wilkes Barre, Pa. 119.54 
“ 69 Ashley, Pa. 20.30

6 Plymouth, Pa. 46.64
“ 25 Minersville, Pa. .’ 24.09 
” 111 Rumford, Me. 3.60
“ 100 Chicago, III. 11.61 
” 63 Youngstown, Ohio. 20.41 
” 144 Freeland, Pa. 22.66 
” 117 Middleport, Pa. 12.65 
’’ 36 Newark, N. J. 69.43
” 57 Exeter Borough, Pa. 51.39 
” 132 Philadelphia, Pa. 3.59 
“ 5 Forest City, Pa. 14.55
” 15 Chicago, III. 9.09
” 12 Shamokin, Pa. 43.15
” 53 Shamokin, Pa. 10.59
” 19 Northampton, Mass. 10.00 
” 18 Tamaąua, Pa. 23.50
” 20 Philadelphia, Pa. 30.42
” 31 Mahanoy City, Pa. .59 
” 40 Shenandoah, Pa. ' 86.45
“ 70 Old Forge, Pa. 34.70 
” 58 Curtis Bay, Md. 29.49 
” 116 New Haven, Conn. 25.29 
” 7 Pittston, Pa. 184.01
” 71 Waterbury, Conn. 5.50 
” 22 West Lynn, Mass. 7.50 
” 42 Brooklyn, N. Y. 5L7O
” 109 New Britain, Conn. 3.25 
” 154 Aurora, III. 59.35

127 Cambridge, Mass. 7.65 
” 11 Waterbury, Conn. 1.50
” 1 Edwardsville,'Pa. 183.58
’' 153 Lee Park, Pa. 12.45 
” 123 Dorrisville, III. 1.95 
” 133 Vandergrift,-Pa. 28.92 
” 31 Mahanoy City, Pa. 1.00

Lapkričio mėn.

13 129 Gary, Ind.
” 120 Jersey City, N. J.
” 13 Baltimore, Md.
” 19 Northampton, Mass.
“ 151 Westville, III.
” 1 Edwardsville, III.

16 23 Hastings, Pa.
” 35 McKees Rocks, Pa.
” 138 Pittsburgh, Pa.
“ 110 Atbol, Mass,__ _
“ 134 Brooklyn, N. Y.
” 131 Westernport, Md.

18 68 Union City, Conn.
” — Westfield, Mass.
“ 93 Easton, Pa.
“ 136 Watervliet, N. Y.
” 48 Cicero, III.
“ 2 Forest City, Pa.

$5,099.53.

PROTOKOLAS
• y. ■ ✓

Įsteigimo Lietuvių - Katali
kų Spaudos Draugijos po glo
ba šv. Povilo, atsibuvusio Šv. 
Kryžiaus parapijinėje svetai
nėje ant Town of Lake, Chi
cago, Illinois, 8 vai. vakare 
sausio 24 dienų, 1915 metuo
se.

Į susirinkimų atsilankė apie 
4Q žmonių.

Susirinkimų atidarė kun. A. 
Skrypka, perstatydamas kun. 
F. B. Serafiną.

Kun. F. B. Serafinas, pa
aiškinęs šį-tą apie busimosios 
draugijos tikslą ir užduotį, 
perstatė kun. F. Kemešį, kuris 
vienbalsiai tapo išrinktas su
sirinkimo vedėju. Paskui iš
rinko pirmuoju raštininku 
kuų. P. Lapelį; antruoju Aug. 
Petraitį. s

Draugijon įstojo šie: 
Amžinais nariais:

Kun. M. Krušas, kun. F. B. 
Serafinas, kun. Fabijonas Ke
mėšis, kun. A. Skrypka, kun. 
Kudirka — užsimokėjo po 25 
dolerius, kun. P. Lapelis pri
žadėjo 25 dol.

Metiniais:
Vincentas Paukštis, Jonas 

Klimas, Julius Kaupas, Aug. 
Petraitis, Dom. Kazlauskas, 
Petr. Cibulskis, Stan. Olber- 
kis, Vlad. Tubutis, Ant. Pel- 
džius, Mot. Mažeika, A. Ben- 
doraitė, Barbora Vitartaitė.

Visi užsimokėjo po 1 dol.
Sekantis susirinkimas pa- 

skirttfs ant 14-os dienos vasa
rio, 4-tą vai. po pietų, švento
Jurgio parapijinėje svetainė-

1 '■''J®* \ ' f. ~
Susirinkimas užsibaigė 11:30 
vai. vakare. Visi linksmai iš
siskirstė.

KATALIKŲ DRAUGUOS! 
IMKITE ORGANU KATA* 

LIKIŠU LAIKRAŠTJ!

” 109 New Britain, Conn. 15.50! 23 
” 118 GirardviUe, Pa. 24.83 j ” 
” 86 Portage, Pa. 21.83 j ”
” 72 Newton Upper 130

Falls, M. 1.50
” 89 Hartford, Conn. 24.62
” 92 Bentleyville, Pa. 10.20
” 89 Chicago, III. 25.38 
” 146 Spring Valley, III. 36.90 
” 28 Luzerne, Pa. 127.50 '
” 119 Manchester, N. H. 54.21 
” 8 Cleveland Ohio. 96.00
” 98 Worce8ter, Mass. 42.84 
“ 94 Westville, III. 5.65 
” 30 Scranton, Pa. 122.16 
” 141 Brockton, Mass. 26.50 
” 79 Clennlyon, Pa. 40.57 
” 78 Dnbois, Pa. 8.50
” 50 Cleveland, Ohio. 55.33

■” 21. S. Boston, Mass. 75.00 
” 143 N. Abington, Mass. 2.50 
” 126 Coaldale, Pa. 18.64 
”123w Dorrisville, III. 19.95
” 65 Paterson, N. J. 4.00 
” 2 Forest City, Pa. 106.06
” 114 Rhone, Pa. 31.02
” 88 Donorą, Pa. 26.63
” 26 Lewi8ton, Me. 24.50
” 16 Chicago, III. 11.60
” 107 ’Waterbury, Conn. 61.08 
’’ 55 Bernfce, Pa. 15.75
” 103 Rochester, N. Y. 47.03
” 130 St. Clai^ Pa. 8.00
” 51 New Phila., Pa. ’ 88.13
” 62 Sheboygan, IVis, 4 18.08
” 66 Eliza beth, N: J? 8.60
” 124 Wilmerding, Pa. 51.63
“ 81 Nonvood, Mass. 10.88
” 46 Sugar Noth, Pa. 31.18 
” 82 St. Lonis, Mo. 2.50 
“ 71 VTaterhury, Cohn. 86.50 
’’ 91 Waterbury, Conn. 88.50 
” 77 Rwoyers, Pa. 116.25
” 35 McKeea Rocks, Pa. 31.25
” 96 Gilberton, Pa. 17.07
” 61 Dnryea, Pa. 116.86
” — Wankegan, III. Dl. 1.89

105 Braddock, Pa. 2.00
■ ” 13 Baltimore, Md. 38.78

” 150 Waterbnry, Conn. 24.50
” 3 Elizabeth, N. J. 37.00
” 102 Duųuesne, Pa. 2119

76.81,20 115 Brooklyn, N. Y.
39 Chicago, III. 4.28
30 Scranton, Pa. 31.74

101 Chicago, III. 20.83
77 Swoyers, Pa. 22.11

148 E. Arlington, Vt. # 18.50 
124 Wilmerding, Pa. 29.50 

61 Duryea, Pa. 1.50
153 Lee Park, Pa. * 4.95 
116 New Haven, Conn. 5.19* 

3 Elizabet, N. J. 2.00 
147 -Wallingford, Conn. 3.50
128 So. Omaha, Nebr. 20.42 
88 Donorą, Pa. 2.27

135 Brooklyn, N. Y, 3.99
102 Duąuesne, Pa. 2.90
85 Chicago, III. 11.18
123 Dorrisville, III.-* 1.96
2kSo. Boston, Mass. .67

14

$373.96.
Gruodžio mėn.

1 Edvvarsville, Pa. 12.25
60 Bayonne, N. J. 2.87

154 Aurora, II.. ' 18.19
151 Westville, Hll. 2.00
41 Worcester, Mass. 23.98

137 Rockford, III. 2.72
58 Curtis Bay, Md. 1.00

” 12 Shamokin, Pa. 4.25
“ 23 Hastings, Pa. 1.00
“ 131 ĮVesternport, Md. 9.22

18 127 Cambridge, Mass. 4.56
” 115 Brooklyn, N. Y, 19.25
“ 93 Easton, Pa. 7.50
” 35 McKees Rocks. Pa. 14.28 

28 42 Brooklyn, N. Y. r 3.26 
“ 188 Pittsburgh, Pa. 1.77
” 26 Lewiston, Me, 3.07
“ 123 Dorrisville, III. 1.95
“ 101 Chicago, III. 26.36
” 136 Watervliet, N. Y. 4.86
” 94 Westville, III. 4.12
“ 115 Brooklyn, N. Y. 1.00
’’ 30 Scranton, Pa. 19.67
” 85 Chicago, III'* 15.98
“ 153 Lee Park, Pa. 6.46

30 115 Brooklyn, N. Y. 2.00
” 148 E. Arlington. Vt. 16.33
” 7 Pittston, Pa. 4.54
” 91 AVaterbury, Conn. 2.00
“ 108 Maspeth, N. Y. 2.00

31 147 Wallingford, Conn. 3.50

/
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Sausio (Jau.) 28, 1915. N. 5.

tėvynės aidas

SUDIEV. AMERIKIEČIAI!

Stebėtina! Kitus draudžiau 
Keliauti čionai, o pats nujau 
Grįžtu namo su aimana.
Delko taip? KaB per atmaina? 
Tiesa, tai kraštas įstabus —
Kaip jis pagauna ateivius!

Gyvenimas banguoja čia
Vaga liuosybės taip plačia,
Kad nepajusi, kaip tave 
Vilnis smarkia pastvers srove,
Įsuks į biznio pragarmes,
Ar ant krantų bedarbės mes.

Ei kas tave širdie supras,
Kam kartais lieji ašaras?..
Bedarbės rodos neturėjau 
Ir dolerių neglamonėjau...
Tik pamylėjau, Broliai, jus 
Ir jūsų darbus prakilnius...

Čionai ant mano dvasios skliausmo 
Nušvito tiek naujų žvaigždžių...
Tiek prakilniausio kvepėt jausmo, 
Sužadinot gražių minčių,
Kad sustiprėjęs viltimi,
Aš su jumis išvien esmi.

Kad žiaurios marių vilnys gros, 
Kalbėsimės ūžmu audros...
Kad švies ramioji prigimtis,
Tai vienysimos žvaigždėmis...
Kuomet stebėsiuos į siet’ Jus, 
Minėsiu jūsų naujokynus*.

Kada pavargs laki siela,
Tai jūs buveinė bus sala,
Kurion skrajosiu pasilsėti 
Ir jūs draugystėj paviešėti...
O dar sudiev, Amerikiečiai,
Mane darban tėvynė kviečia!

M. Gustaitis.

Brodklvn. N. Y. 
d. 18 I 15.

, ri '' — -. i

Į LIETUVA!

Graži Lietuva praeityje buvai, 
„Nevystantį vainikų dėvėjai.

Tvirta, galinga liuosybę kvėpavai, 
Skaisti kaip rožė žydėjai, 
žmonės laimingi buvo iš seno 
Ramiai gyveno, leido laikus.
Vytautas didis kada viešpatavo, 
Skambėj Lietuvos vardas garsus.
Prieš jų kaimynai tvirti drebėjo, 
Žiaurūs kryžuočiai nuleido kardus. 
Laikai garbingi greitai praėjo. 
Lietuva kliuvo į priešų nagus. 
Kapuose miega jau amžinai, 
Suspaustas šalčio kietuos sparnuos,
Be jo Lietuva liko našlaitė 
Vargus, nelaimes kentė jinai.
Nebuvo kam šaukti Lietuvos sūnus, 
Kovot už žemę šventų tėvų;
Nebuvo kam griauti tamsybės rūmus, 
Kuriuos pastatė rankos priešų;
Vien tik nelaimės srovėmis plūdo, 
Slėgė varguolius sunki našta.
Oi daug - daug brolių be laiko žuvo, 
Jiems uždaryta buvo šviesa.
Be kaltės žiaurūs priešai kankino, 
Ašaras sunkė iš jų akių.
Mylėtų kalbų tėvų naikino,
Nepkantų sėjo tarp Lietuvių.
Kuris tik vardų jos paminėjo, 
Ištremtas tapo toli nuo jos.
Sibire išvytas vargus kentėjo,
Bočiai garbingi žemėms užkloti,

Bet kaip po audrai didžiai nutilsta, 
Permaino viską saulės šviesa.
Gamtai iš naujo ramumas grįžta. 
Nyksta ant žemės nakties tamsa.
Teip ir Lietuvai saulė prašvito, 
Nuslinko tiršti nakties ūkai.
Sunkūs grandiniai geležies krito, 
Kuriuos nešiojo josios vaikai.
Pajutę savo liuosų krūtinę,
Stojo į darbų dirbo karštai:
Ieškojo vaisto gaivint tėvynę,
Kuriai vien karstų rengė priešai. 
Gydė jos kūno opas baisingas,
Kurias pagimdė metų šimtai,
Arė, akėjo dirvas derlingas,
Ir metė grūdų josna giltai.

Trumpai Lietuvai saulė Žibėjo.
Jų grait apniaukė debesys tamsūs. 
Silpnas jos kūnas visas suvirpėjo, 
Kaip aptišės lapas užgautas šalnos. 
Šalis Lietuvos kraujuos paplūdus, 
Laukai paversti karės arena.

. Sveikus stipriausius renka jos sūnus, 
Stato kur karė verti kruvina,

DRAUGAS

Kur skambėj skardūs balsai dainelių, 
Prie Nemuno žalių krantų.
Šiandien ten girdis griausmai kanuolių, 
Naikinančių gyvybę žmonių.
Kada nutils griausmas kanuolių, 
Kardai plieniniai nežvangės?
Kada prie Nemuno pakrančių, 
Lietuvio dainelė suskambės?
Kada tėvynėj nukankintai,
Žvaigždė aušrinė užtekės?
Ir mūsų tautai nuvargintai,
Laikai geresni pražydės?

O, Dieve didis, kuris ligšioliai, 
Globėjai Lietuvą, ir josios vaikus, 
Neąplejsk mus, nors tirioiiiai,
Galąstų dėl jos aštrius kardus.
Tavyje viltį mes padėję,
Nepaliausime meldę karštai.
Nekartų buvom Tau nusidėję,
Nekartų buvom Tavo priešai.
Tu - gi nei vieno neapleidai,
Kuris pagelbos tavo šaukės. z 
Tad neleisk žūti mūs tėvynei,
Kuri kraujuos ir ašarose plaukia.

• >
Ne amžius bet-gi verks tėvynė,
Nors gelia šiandien jų vargai —
Užšvis ir vėl jai laisvės saulė,
Nuslinks audringi debesiai.
Tada nuvarginti jos sūnūs,
Tėvynės verksmų nutildys,
Prasiblaivys Dangus aptemęs,
Praeitos garbė jai sugrįš...

K. Karvelis.

KARĖS METIP>
VAIZDELIS IŠ LIETUVIU GYVENIMO.

(Parašė P. A.) 
VEIKIANČIO* YPATOS.t

ŽIBINTAS
ŽIBINTIENE
ONA — duktė
MARIUTE — jaunesnėji duktė 
JURGUTIS — piemenukas 
JUODŽIŲ JONAS 
ŠALTYŠIUS

JONAS... Pastovėsiu netoli ėjau... Aš tik griž 
dainas iš Biržų, sakau, užeisiu kaimynų at
lankyt. Onutė, ar greit išpildysi kų man 
prižadėjai ?

ONA... Aš Tau nieko nežadėjau...
JONAS... Na, tik atsimink... žinai tada — 

kaip nuo mamos gavai da bartis...
ONA... A-a... šitokio žadėjimo... kų aš juokais 

pasakiau, tai tu ir tiki... Aš tau pasakiau 
kitusyk... Žinai, Jonai, man tėtė, sakė, 
šiandien nupirks fiilkinę...Tu vis man sa
kydavai, kad man toji geltonoji netinka...

JONAS... Tau vis parėdai galvoj... Žinai, kad 
žųiogų labiau., (labina apšvietimas, dora,

’i (laibas,,pąsiŠKentimas.^,,,,, m
ONA... Tu, Jonai, vis manęs nesupranti... aš 

vėl juokais pasakiau, o tu jau manai, kad 
man daugiau niekas nerūpi, kaip tik pa
rėdai.

JONAS... Ar žinai kų, Onutė, labai pradeda 
žmonės kalbėt apie kares, ar tau negailė
tų, kad mane paimtų į kariuomenę... už
muštų...

ONA... Jonai, kain tu mane erzini, man šian
dien ir taip labai nesmagu.

JONAS... Na, nepyk, aš tik juokais... šia tau 
atnešiau knygutę... Lietuvos istorijų... 
Kiekvienai lietuvaitei reikia žinoti savo 
tėvų praeitį... Na, girdi, ar pasakysi, kų 
žadėjai ?

ONA. Tu Jonai žinai...
JONAS... Na dabar — ką gi aš galiu žinoti, 

juk ne burtininkas...
ONA. Tu daugiau žinai, negu burtininkas. 
ONAS... Na, tiek to, kitąsyk. Man skubu na

mon... jau saulutė seniai nusileido... Lik 
sveika... Su Diev — mama. '

Ž—E... Ar jau eini?...
. JONAS... Neturiu laiko... Nežinau kas namie 

darosi... Būkit sveiki.
Ž—NE. — Keliauki sveikas... Koks tas Jonas 

geras vyras! Jis vis mus neužmiršta! 
Tik nežinau,xdelko tėvas jojo nekenčia... 
Anų dienų sakiau, kad imtų jis mūs Oną... 
o tėvas sako, man tokių žentų nereikia, 
kurs iš knygų ūkę veda... gerai skaito, bet 
blogai aria... ar tu Onuk, eitum už jojo ?

ONA... Kų jūs, mama, niekus kalbat... aš ne
noriu tekėt... Klausyk tu čia to vyro pas
kui... Mama, turbūt tėvas parvažiavo... 
girdėtis, lyg jojo balsas ant kiemo.

2—■N'®*” Mesk Onutė, tų siuvinį ir bėgk pa
žiūrėk puodo... tik nepersūdyk, jau aš vie
nų saujų dėjau... (Ona išeina).

ŽIBINTAS... (skaito pmiĮfus)... Mano lyg dau
giau turėta, ar tik aš nepainečiau...

ŽIBINTIENE... Kų tu manai, tėvai? leiskime 
Oną už Jono ir gana...

ŽIBINTAS... Viens, du, auksinas ir šeštokas...

NAUJŲ METŲ VAKARE!

Scena III.

Jau gera valanda praslin
ko, kaip saulutė pasislėpė už 
kalnų.

Ant mėlyno skliauto dau- 
gaus sužibėjo milijonai žvaig
ždelių. Vienos tarsi juokėsi, ge 
rėdamosios taip puikiu Naujų

ONA (Grįžta nusigandus)... Kasžin kas ten po Metų vakaru. Mėnuo pilnatis 
musų kiemų baladojasi? Išėjau malį išlindo iš debesų savo gelsva 
kų atsinešti... taip persigandau, net mane šviesa, nušvietė užklotų sniegu 
paltas prųkaitajs išpylė... matutę žemelę. Mudu su drau-

Ž—NTAS... Na, kas-gi ten gali būti? gu išėjova už miesto pasivai-
Ž—NE... Toki laikai... visokių valkatų pilnį (kščiotų ir pasigėrėtų gražiu 

keliai... Ugi anądien išplėšė Galinių klėtį... žiemos vakaru. Pamažu lei- 
Galinienę taip išgąsdino, kad, sako, net ku- domės nuo vieko kalno ant ki- 
nigų ir daktarų vežė... Eik, tėvai, pažiū- to. Sustoję pažvelgėme atgal, 
lėk ,kas gi ten būtų! Taip labai šunes dra-— miestas liko toli užpakaly- 
skos’- je. Atsigrįžę traukėm namų

Ž—NTAS... A, duokit man ramybę! aš vis gal- (link. Kelias kalnuotas, sli- 
voju, kur aš galėjau išleisti pinigus, o ro- dus, tad gerai nuilsom, kol da- 
dos nieko nepirkau. Galu gale kas ten siekėm miestų.
bus! jei vagis tai dabar neis, kada grįčioje Mieste gatvės veik tuščios, 
žiburys, o jeigu geras - žmogus,* tai-gi ne- jokio bildesio, tikta pertrau- 
aklos, mato av.esų, pats ras duris. ki, tyU prac.Utanuu, gatvėka-

lis. Praeinant pro šalį vienoŠALTYŠIUS... (pailsęs, išsigandęs įsilaužia
pro duris...) Tegul bus pagarbintas... Na, . . , , . , „ .
žegnok Dieve, o kų taip vėlai vakarieniaa- “m0’ P881^0 tr,ūksmingas 
jal » j balsas armonikos ir pntanan-

v .... Jaln balsai Jau gerai in-
... Pi ąsom, pi ąsom, tai kaimynas, o męskau§nSįų |eu esančių žmonių, 

v? «er T d°T" . j Tai buvo paprasta smuklė.
™ži.m!antnOm P ’’ s“k«mbėjo varpelio bal-

Z-NTAS. Sėskis, kaimyne, i talkų... Bnivi- žmonės skubinosi
niai puzuliai iš .šviežių bulvių. .bažnyčion, atiduoti gaibę, pa-

ŠALTYŠIUS... Ačiū labai gražiai (.;ZwosZox/saulioAtPilk6juL
AofcZųį... neturiu laiko, da man negalas ke-į Bet balsas varpelio nepa- 
lionės. [siekė ausų tų, kurie linksmi-

2-NTAS... O kur taip vėjai: koki tai sv.u-inosi ,m#U6>- Jie ant to pa’
būs reikalai kaimynų veja... siiiko kurčiais, nes* gaila pa-

ŠALTYŠIUS... O svarbūs... kaimynėli... KVar.‘likti garuojantį geltonų alutį, 
būs... (ypatingai šiandienų, Naujus

Metus pradedant.
Jau užgeso bažnyčioje žibu-

PIRMAS AKTAS. 
Ūkininko grįšią.

Scena I.
ŽIBINTIENE. (šluostydama stalų).

kur tėvas, kad teip il&ai šiandien negrįž
ta?! Ašį teip lyg nenorėjau, kad jis va
žiuotų į miestų! — Širdis Ivg kųprijau- 
čial... Na-gi dirstelk, Onutė, pro langų, ftr 
nematyt vežimo ant kiemo!

ONA (Siūdama pas langų). Jūs, mama, vis 
tikit į kokius prijautimus, burtus., parva
žiuos. Dienos dabar trumpesnės... Užtru
ko, žinai, ilgiau — mat turėjo parduot sar
tį ir man žadėjo nupirkt už penkrublinę 
gražių šilkinę, beto ir Mariutei eeveryku- 
čius — visai jau senuosius nuplėšė.

MARIUTE (žaidžia pas suolą). Mamytė, ar 
tėtis man parveš čeverykučius T...

ŽIB—NĖ. Parveš, dukrelė, parveš, tik bėgk, 
pažiūrėk nž vartų ,ar da neparvažiuoja... 
(palankus) Ne, čion turi būti kas negero! 
Aš pereitų naktį taip baisiai sapnavau, 
kad net iš miegų pašokau ir ilgai vėl. ne-:

Scena II.

Žibintas, Žibintienė, Ona.
■ŽIBINTAS... Sakau jau, negali, kaip tik kojų 

kur iškelk, tai žiūrėk ir kas pasidarys na- 
Kasžiu mieje. Žiūriu, išganyti visi miežiai. O toki 

buvo gražūs—juodi dideli, kaip giria. Su 
tais piemenim^ tokia bėda, kad nė žmogui 
neguli apeakytįni»ipyko jau man tas ūki
ninkavimas, parduosiu namus ir eisiu gy
vent į miestų. Jau ūkininkui šiandien ne
gyvenimas. Šeimyna brangi, o jeigu ir 
gausi kokį, tai dabok jį, kaip savo akį, o 
ne — tai ir paines, ir da drabužius išneš. 
Žiūrėk ir bėga visi į tų pragarinę Ame
riką. — kad jie nors kada atsimintų apie 
savo tėvus — Lietuvoje.

ŽIB—NE. Nerūgok, tėvai, prieš, o gal ir atsi
mins. Petrukas atsisveikindamas pernai, 
kaip turėjo bėįti nuo kariuomenės, man 
su ašaromis žadėjo, bučiuodamas rankas, 
neužmiršti tėvų, tėvynės niekados. Sako, 
mamytė, aš vis jus atsiminsiu ir kaip tik 
užsidirbsiu jai tuoj jums ir atsiųsiu kų 
nors...

Ž—NE... Ar kas mirt*? ar gal į šermenis?..
ŠALTYŠIUS... Blogiau, negu į šermenis...
VISI... Kas? kas? sakvkit... Gal kokia nelai-, ,. ,v ......

ni£j , ste, išvaikščiojo namon.
- t , .i Bro vienų prie pat žemės

BALTĮ ŠILS... Palaukit/' duokit man atsi- :|ang.^ spinksojo vos matoma 
kvėpt. (Visi padėję šaukštus laukia, ^(-igviesa 

nenusflnin- 
Caras

bintienė stovi toliaus)... Tik 
kit!... Prūsas apskelbė rusui karę. 
ragina visus...

ŽIBINTIENĖ... O tas nedaviarka!...
Ž—NTAS... Nekliudykit, tegul kalba.

' liai, visi ten buvuseji išsiskir-

Kambarys panašus į 
Urvų* kuriam tiktai gali rasti 
prieglaudų miesto valkatos, ir 
kiti nakties paukščiai. Ant 
drėgnos ir pelėsiais aptrauk

ytos aslos, sėdėjo panaši į nu
ŠALTYŠIUS... Klausykit, geriau perskaitysiu u,„tCn,škė, iŠ Salių pri-

virsmirio paliepimų... (Ieško k,sen,ū,e sj d mi jo vaikuau. 

-■ainik... a geriau aš taip papasakosiu.i lelfloantis pergy-

“Prūsas apskelbė rusui karę. Caras ragi- ventas sunkias valandas.
na visus vyrus į apskritį. Žibintas rvtoj i Atsibudęs vienas vaikutis, 
švintant turi važiuoti taipos-gi, o iš ten Padėjo verkti, trindamas už
vežti kareivių daiktus į gubernijų. ‘ miegotas akutes, prašė valgy-

Ž—NTIENE... Ar ir mūsų tėvas turi važiuo-.ti.
ti..? j Motinos širdį suspaudė

ŠALTYŠIUS... Taip, jisai rytoj anksti, nie- skausmas, iš akių pasipylė 
ko nelaukiant... "Bu Diev — turiu bėgti. ašaros. Ji užkimusiu balsu
Ž—NĖ... O Dievulėliau... (nublanksta). pradėjo raminti verkiantį vai-
ONA... Mama... mama... (bėga gelbėti, tėvas įą.

atsistoja... Mariutė pradeda varkti) , “Neverk, mano sūneli, tuoj 
ŽILINTAS. Na, kasgi dabar?! duokit van- parpįs tėtušis, jis parneš kų

dens.

galėjau užmerkti akių iš baimės. Rodos ž—TAS. Jie vis taip atsimena! Bet tik tada,
toks didelis debesis iškilo iš vakarų kraš 
to, tokios baisios perkūnijos su žaibais, 
dangus degte degė ugnimi, — pasaulio pa
baigoje negali būti baisiau. Žmonės lin
do į skiepus, paukšteliai slapstėsi po ša
kas... U! Net dabar mane drebulys paima, 
kaip atsimenu... O vėl tas mūs juodkis 
teip staugė visų pareitų naktį, kaip prieš 
kokių nelaimę...

ONA... Mama, man šiandien išryto rūtas be- 
skinant, klausau, kas čion teip gieda. Ugi 
žiūriu, mūsų perekšlė višta, kų slapukus 
neseniai išperėjo, o teip rėkia, o teip rė
kia galvų užsidėtus, lyg rodos jų kas 
pjautų... Garsiau už kaimynų gaidį... Aš 
ir jau pradedu bijoti, ar tik neatsitiks 
čion kokia nelaimė...

Ž—NE. Tai-gi aš ir sakau, kad čion ne prieš 
gerų! Ir tu, mat, jau pradedi tikėt. Be-

kada jau ten netinka. Grįžta pas mus į 
Lietuvų elgetauti, tik apsunkina mus ir 
taip vargais prispaustų Lietuvų... Elgetų 
mums nereikia... (rėdosi, sėdasi už stalo) 
Na, tuščia jųjų. Duok kų nors valgyti, vi
sų dienų mieste nevalgiau. Užeigos visos 
prisikimšę_tokia galybė žmonių... ir kas 
juos ten visus .sutraukė? — Bet jau ir lai
kai pas mus Virto! Kitąsyk, tai nors 
alaus stiklų galėdavai bent kur išsigerti, 
šiandien nė to negausi — Ir tu man tau 
taip susitark visiems pareikalaut karčia- 
mų uždarymo! Kų-gi valdžia darys
žmonės pareikalavo — valdžia turi pildy
ti... O gal ir gerai... štai ir mano šiandien 
pinigai liko kiseniūje... — o kitaip kasžin 
kaip būt buvę... Silpnas žmogus neiškenti 
O kur vaikai, čia jiems pyrago parvežiau. 
(Vaikai atbėga ir pasiėmę nuo tėvo lauk 
tuves vėl išbėga).

(UŽDANGA NUSILEIDŽIA) 

(Toliau bus.)

DEŠIMTS METy SMUKLĖJE.
PENKIŲ AKTŲ DRAMA.

Paveikslai iš lietuvių gyvenimo Amerikoje.
Vertė JONAS ŠIRVINTAS.

ramino matyna. Nors 
žinojo, kad vyras parėjųįu 
smuklės girtas, jų ir va3p»t . 

'čius kumščiomis pavaišvs. Vai 
i kas išgirdęs motvnos žodžius 
i sudrebėjo, nes jisai žinojo kų 
parneša pareidamas girtas tė-

’ vas.*
“Mamytė, aš bijau tėtužio“, 

verkdamas kalbėjo vaikutis. 
Motina nieko neatsakė. Nesu
laukdamas vaikas i£ motvnos 
atsakymo pradėjo kalbėti:

.nors“,

----------------------- i “Pasakyk, mamytė, kodėl
’ VIŠNEVSKIS: Toki, kaip jis, neturi čia dar-į Petruko tėtušis pareidamas 

bo. Aš, tamstos dėta, neduočiau, tai nei i jam visko parneša, o mūs tik

je, anais metais, ar pameni, Biržų vištos,
kaip pradėjo giedoti, ėmė ir nusprogo’ ONA... O man, tėtė, lauktuvių!? 
jiems geriausioji karvė. Ž—NTAS... Mažiukė, užsimanė lėlės...

ONA. Aš mama, netikiu į burtus, jfcreitų Ar tai, tčtė, man šilkinės neparvežėt!!
nedėldienį kunigas per pamokslų išaiški
no, kad nereikią į burtus tikėti... bet... aš 
nežinau...

Ž—NE. Čion, durlelė, ne burtai, čion prijau
timas, o žinai gyvulys, kartais turi dides
nį prijautimų už žmogų. Turėkime vis
gi viltį, vis mus gelbės Augšeiausis nuo 
nelaimės — (atsikreipus į kryžių) kad 
nors Dievas duotų, kad tas tėvas greičiau 
parvažiuūtų... man teip visai neramu...
(ineina Jonas).

JONAS... Na, gerų vakarų, ko taip nusiminus, 
mama... Sveika Onutė...

Ž—NE. Nieko, tik taip čion mudvi su Ona kal- 
bavos... tėvas taip ilgai lieparvažinoja... 
prašom sėst...

•) W 3 veiksni i ų drama ntnto priei akla gyvą vaiirielį 
dabartinių Lietnvon santykių. Mum, kolonijų acenoa mylė
tojam labai patartume anvaidlnti ją Lietuvių Dienoje 
4 kovo. Red.

ŽIB—NTAS... Arklio nepardaviau. Tik su
maišo žmogui galvų..r vieni sako parduok, 
kiti rėkia — palauk. Sako, brangiau mo
kėsią, būsiančios su prūsu karės, tuojau 
paraginsią visus vyrus, arklius supirksių... 
paklausiau, paklausiau ir parsivędžiau na
,non- . . .' j . W

Ž—NE. Ar tik neišsipildys mano prijauti
mas... Neduok Dieve! Nuo bado, ugnies 
ir karės išgelbėk mus Viešpatie.

ONA... Tai kada-gi man, tėtė, nupirksi šilki
nę?!..

Ž—NTAS... Eik pas Juodžių Jonų, kuris tau 
iš galvos neišeina, tegul jis tau ir perka 
šilkines... 0 čion vėl kita savo prijanti 
mais!.. Žinai miestiečiai, kų jie veiks 
daugiau, kaip tik sudarinėti nebūtus daik
tus... Bet po šimts pipkių, čion jau turės 
kas nors būti, kad net žydai išsigandę ir 
rengiasi kraustyties toliau nuo sienos. 
Na, o kų verdat vakarienės?..

muša ir keikia?“
Mano sūneli, Petruko te-

neateitų.
KAZIMIERAS: Galima'savaip elgtis. Šis

girtuoklis čia negavęs, kitur eis ir vis tnšis niekados girtas neparei- 
gers itti kol turės kišeninį centų. Jisai nė- no? įr da[)ar jįs jau aplini ,nie. 
ra suvis blogum žmogum. Turi gerų šir- ga 0 da smuklėje
dį. Tiesa, truputį perdaug kalba, bet ne- i ffjrtUokliania”
galima sakyti, kad jisai keltų vaidus. Į ,.Tnj ;
Reikia atkreipti atydų į 30 būdų. 1 pertraukė vaikas.

“Negera ,vaikeli, negera“. 
“Tai kodėl ten eina mūsų

VIŠNEVSKIS: Aš renku žmones ne pagal 
būdų ,bet pagal apsiėjimų. Aš, būdamas 
šio viešbučio šeimininku, išmesčiau jį, jei-.
gu kuomet pasirodytų. Tai biaurus stor-tėtušis?” — klausia vaikas, 
žievis ir valkata. Į "Dėlto vaikeli eina, kad jis

KAZIMIERAS: Tamsta pasielgtum nežmo- ten palieka sunkiai uždirbtus
niškai ir kad aš čia būčiau (stoja ir žen 
gia atgal) to nepadarytumei.

VIš’NEVSklS (pašokęs sušunka): Kų šakei ? 
KAZIMIERAS: Rodosi girdėjai: sakiau ai

škiai.
VI&NEVSKIS: Norėjai mane užgauti? 
STOTKUS: Sveteliai! sveteliai! 
KAZIMIERAS: Gali sau aiškinti mano žo

džias, kaip tau patinka.
VlftNEyRKIR: Turiu tiktai vienų atsakymų

tokiems šalaputriams, kaip tu (griebia 
... .Kazimiera ir jtarmnša. Įbėga Pranas ir

• trenkia Višnevskį i kampų).
PRANAS: Gulėk ten iki padvėsi. Matai, Ka-

ziuti ,sergėjau. (Višnevskis stengiasi pasi-

pnugns, prageria protų, pa-~ 
virsta į žvėrį. Kad ne smuk
lė, nereikėtų mums kęsti ba
do ir šalčio, kaip kad dabar“. 
Su tais žodžiai motinos balsas 
nutilo, užstojo tyla.

“Kaip aš užaugsiu tai nei
siu į smuklę“ —■ kalbėjo vai
kas. Motina prispaudė vai
kų prie krūtines, ir bučiavo 
jam į veidų.

“Kaip aš būsiu didelis vy
ras, aš uždirbsiu daug, daug 
pinigų, ir visus tau mainytė 
atiduosiu“.

k
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Taip jiems bešnekant praė- i tuvos mylėtojas ir uoliansis Į 
jo ir pusiaunaktis, o dar vy- jos darbininkas tautiškoje dir

voje dirvoje inžinierius Pet- į 
ras Vileišis. * i

Prie “Vilniaus Žinių” pra
džioje buvo susispietę žymiau
sieji, Lietuvos veikėjai ir visi

x i.« • karštai dirbo tėvynės labui.Moteriške kruptelejo, pasi- ................ . . ' . . ,,... . . Pirmieji “Vilniaus Žinių re-

ras nepareina.
Moteriškė pradėjo nerimau

ti bijodama, kad kas su juo 
blogo neatsitiktų. Kasžin kas 
j duris subarškino?

kelti). Gulėk rainiai, kaip šuo. Paban- Difierija (Diphtheria). Liga dažniausiai 
dyk pasijudinti, tai gausi tiek, kad užteks, j užpuola vaikus, nors neretai ir suaugęs asmuo 
iki nusprogsi!

UŽDANGA.
Įgali susirgti. Toji liga labai kimbanti. Tos

MOTERŲ DIRVA.

ANTRAS AKTAS. 
Pirma Scena.

kėlu8 ,«.n«ž.. priėjo py.e du-!daktoria. |)llvo: ka|.
rų tyliu Laku paklausė kas Jab|ongki j.
čia? liet* numanė, kad ta. ™ i K ,.ial-fiūllaB p viSinskfa.!
jos yrąs, kuris pareina pa- u. sugi8kal(lžius lietu,
prastai rėkaudamas ir keik- .. , . .. t1 'viams j partijas, sustęjo ėjęs

*• • 1 • X . ■ • JI *  • 1- MT? - ' ’

rijų. Tad vi-! I,uv‘|t «-»««* i ar mpi teiavi-1 gi gerinamieji: žinome, kad 
,8„„iWė. j„ ein„ „alvč. IneiM «'kairės V"rt',k •M,vo Puodelį. Vienas niniae jaunosios kartos’ Jei-j Jūs darbais užimti, bot be-
Dnn laišku rankom nešinai viešas puodelis parke ar mokykloje gali tu-;gu rupi, tai pirnnaus pamos veik visuose geruose uzinany-
ONA • Nuėjau j krasų parnešti Skirsnienei -lai- daUg (?jfte,i?<)S l*rU’. kad užnuodyk ga , būkite išsilavinę. Neužtenka, urnose Jus pirmininkaujate

damas.
“Ar čia gyvena pati J. R.?”
“Teip, aš jo moteris. Bąt 

kas su juo atsitiko, delko jis 
šiąnakt namo’ negrįsta ? ’ ’

“Nenusimink perdaug, aš at 
nešiau tau liūdnų naujienų: 
tavo vyras yra ligonbutyj, Jis 
begerdanias susimušė su drau-

pirmasis lietuvių dienraštis.', 
Gruodžio 10 d. suėjo dešini- " 

tis metų nuo pirmojo lietuvių (
dienraščio “Vilniaus Žinių” 
pasirodymo.

“ Rygos Gar sau'' eis 3 sy
kius' į savaitę. Nuo Naujų 

gaį kurie jam perskėlė gal-'Metų “Rygos Garsas” prade- 
Į jo eiti tris sykius j savaitę ir 

Moteriškė daugiaus negir- i Kerai pasisekus žada virsti | 

dėjo ateivio kalbos, puolė ant* dienraščiu. “Rygos Garso” 
žemės be jausmo, nežinoda- į leidėjai žada laikiaštį leisti to 
ma, kas su ja atsitiko, ir ilgų > Pa('ioJe dvasioje, paįvai-1 
valandų gulėjo negirdėdama Įrindami jo tumų gerai pntai-! 
nei vaikučiu verksmo, nei kitų kintais žmonėms straipsniais. (

ti
meis 
nes
miškus
mudu galėtume naudoties visomis gamtos p«o»uiyj aisuuuo. ueriausis luinas ap 
grožybėmis ir mylėties — mylėties! Mel-, s^sauff°ti uždegimo plaučių, tai prižiūrėti sa- 
džiu duoti kogreičiausių atsakymų ir ne- v’° kūnų, kad būtų visada sveikas. Mes tų ga- 
kankinti mane meilės abejojimais. Tave padaryti kvėpuodami tyrų orų ir valgy- _ 
milįs S. V.” Žiūrėkite, kaip tai puiku!, darni sveiką maitinanti maistų. Kita, mes pri- musU reikalauja.
Gal koks turtingas asmuo nori, kad aš valom šalinties neiti j sergančio žmogaus kam- Norint kų gero padaryti tau 
su juo išbėgčiau? Ozkas gal užtikrinti,! bai j. Vienas daiktas, kurį kiekvienas turi ži- tai ir sau, sunku yra vienai 
kad manės naktyj neišvogs? Greičiausia *loti, tai, kad žmogus, vartojantis svaiginau- tų nuveikti, bet susivienijus į 
taip gal atsitikti. Gal galvažudžių gauja 1‘ ‘U* .gėrimus, dažnai suserga ir miršta nuo už- vienybę — lengva, .jeigu tikt 
privers mane tekėti už savo vado? ''Įurė- degimo plaučių, neg tas, kuris jų nevartoja, yra geras noras, 
siu taip padaryti. .Aš tikiu, kad taip at
sitiks,

esame
narsios tautos... Turime su
prast, ko tauta ir kultūra nuo

Augščiausis, kur 
mus plakė, 

anka išties, 
pagelba ir mokslo

galybe
Sustosim j darbų, su drąsos 

stiprybe:
moters Išnyks tada burtai nakties”.

Vaidelytė.

Nauja A. L. Ji. K. .Moterų 
Sąjungos kuopa.

Šv. Mykolo parapijoj, North
Sidėje sausio 17, 1915 susida
rė 4-ta iš eilės Moterų Sųjui

Taigi Lietu-Į g«s kuopa. Prisirašė iškąri
,. ,v ... . Krokulys— Kokliušas. Jei kaimyno kū- i v‘‘s. Moters ir Merginos! vie- to 16 narių, ir tai pažymėtik

( ta). a neaiminga. o čia <Įįkįs serga kokliušu, tai neprivalai į stubų ei-! ovkites 'j vienų organizacijų, na, kad ne j pašalpos ai’ aj^ 
1 ’ ti pasiviesetu .Jei pats turi kokliušų, tai taip- *sa'° naudai n naudai saugos skyrius, bet į apsvie-

! pat neprivalai eiti niekur iš namų, o ypač mo-J sų moterų ir visos lietuvių įos. ■ Valio nortlisidietės!
Geriausios pasekmės nau

jai kuopai.
Nenuorama.

Greta stovinčios moters į užimti redakcijos sekretoriaus' \
imt vieta prie “Rygos Garso”. . _____ ■ - , ___

i neužsikrėsti arba kito neužkrėsti.
’ietų prie “Rygosstengėsi jų nuraminti, bet vel

tui. Atsiminė nesenai girdė- i 
1 tus žodžius: “Tavo vyras li-j 

gonbuty”.
Veskit mane, kur mano vy

ras!
Apsitaisius sudėvėtais rū

bais, ėjo tamsia gatve, veda
ma nepažįstamojo, dažnai

“Vienybė” praneša, kad 
1915 metais išnaujo pradės 
leidinėti -savo priedų “Vien-

ka sųjungietės — visom bus 
išaiškintas atkartotinai Sų-

atvyks mane išvogti į savo užkerėtus rū- Sloga. Sloga ir grifas gali būti perneša- jungos tikslas ir reikalavimai, 
mus! xua nup vieno asmens ant kito ir tos Ii- Reguliariški susirinkimai 1-os

R. K. MOTERŲ SĄJUN
GOS REIKALUOSE.

V-

Kaipo Centro Raštininkėj
PRANAS: Vai, Ona, Oifelė, Onytė! K, tu ?<-* pasidaro sunkesnės, kada kūnas būna at- ati£it“į

kalini karzveis! Juodast lai aS Jani Slogo, mikrobai ateina nuo slogo- (,ė, £ į mėaegio, 31 aagįtvėnlsias ir tveriančiąsias
rgancio asmens ir prikimba prie sveiko , • . v T . į susitverusias n įveliančiąsias

asmens. Asmuo ne antsyk ir ne staiga su- va.’.?° ?iet.ų’ SV' Jurgl° 8Ve*ikuopas, kad išvengus daug 
serga, bet kada jis jau ingauna perus ir prie to taineĮ®» 33 Ų’ Auburn avė. keblumo ir nesusipratimo, mel 

‘ atšaldo savo kūnų, tai tieji prikibę perai \ga- Prisirašykite^ kuogreičiau- j kad kuopos norėdamos
Linksmutis t d J! padaryti sergančiu. Žmogus gali atsišal-, s’ab koJ sumažntas įstojimo j gauįį numerį ir vadintis pilna 

j dyti sėdėdamas šaltame kambaryje, važiuoda- mokesnis (iki kovo 1,5—1915). Į kuopa L. R. K. M. S.'A., tu
ma s šaltoje dienoje ir būdamas neužtektinai Norėdamos prisirašyt į pa-1 rį įtinai prisiųsti pilnų už-

kalbi? Karžygis? Juodas? Tai aš jaut 
kailį taip išvelsiu, kad jisai taps mėlynu. Un,s ser;

sėdį”, skiriamų ūkininkų rei- t ONA: Turės dideles melsvas akis.
kalams. Karės laikas buvo 
laikinai sutrukdęs “Viensė
džio” išleidinėjimų, bet dabar 

sutvarkiusperklupdama, nes nuo ašarų l ant kiek galima, 
nematė kelio, kuriuo turėjo savo reikalus, 
eiti. Po taip sunkios ir nuo- j “ Viensėdžiu eisi 
bodžios kelionės, priėjo prie į kai.

PRANAS: Uždėsiu ant jų juodus akinius 
ONA: Kardu rankoje...
PRANAS: Jam parodysiu, kad 

tvirtesnis...
ONA: Ir paims mane į urvų

durų didelio namo.
Nepažįstamasai paspaudė f

skambutį, pasirodė duryse tar 
nas. “Ko reikalaujat?”

“Mes norime matyti ligonį 
J. R., kurį nesenai čia atvežė.

Tarnas nuvedė juos prie 
viršpaminėto ligonio, prie sie
noj stovėjo geležine lova, ant 
jos gulėjo surišta galva ligo
nis.

r___________ t mas salioje dienoje ir būdamas neužtektinai in orėdamos prisirasyt į pa-’^
“ Vienybe” su;pRANAg5Kertam iš laižybų, kad jisai tavęs , šiltai apsirėdęs arba kada gauna sušlapti, ypa- šalpinius skyrius — ar pomir-1 zne viena įstoji-

isių reguliariš-1 nepaims. tingai šaltoje dienoje. Sėdėdamas mokyklos kinius — turit gaut paliudiji-' Vos,,:i ;»• rimuke Dak-
ONA: 0 ten kunigas... „ kambaryje, jei kojos, yra šlapios, gali gauti nių kaslink sveikatos nuo Dr- I*1 .
PRANAS: Klausyk-gi, tamsta, kų čia pliau- -slogas. Lengvas būdas gauti slogas ir duoti stės kvotėjos Dr. A. Šlakie- ' &leS 

ški? ’ ’ . į progos perams veikti kūne, tai sėdėti ant vė- n(rS 3255 S. Halsted St. No-i .
ONA: Pirma perskaityk laiškų, neišmaflėli, o J° traukumos (draft), tada, kada tu ėsi su§i- rįnčios~ kokios nors infirma- numerb ir P11'

paskui sakyk ar nėra priežasties biįotles. I?8 *r suprakaitavęs. Kada kūnas yra drėg-į •• Sabina-ns rpikaU krein |s^8 paliudijimų arba “ne-
PRANAS: Kų? Laiškų gavai? Ar kai* nu- nąs, Slapias nuo prakaito ir staiga būna atšal-įj ceipt”, kad gavo pinigus,

“Blaivybės” kalendorius Į 
“Dieve Padėk” 1915 metams i 
šiomis dienomis turėjo jau ap
leisti spaudų. Šių metų ka
lendorius žada būti didesnis, 
nes'72 puslapių.

----------- ------ -- /
Lietuvos žemlapis. “Vairo” 

16 numeryje surandame Lie-

paliūdijimų į Centrų, 
tuomet Centras suteiks Kuo-

x-<x^,aU duitas, tai privalo, savo kūno odų sausai nu_ klW*s laišku ar ypatiškai į Sų- • tada ”ug intrauįa j*
mergelei”. Tai juk ne.tau tas-MškSs!J»wtyti ir net iki raudonumo nutrinti; jungos_ rastmink^ p4ę M. G« ! Centro - Knygas,~ir’ vadinsis
mirė? (skaito): “Gražiausiai Pajūrio

/ T - , . , . rinskaitę, 3J47 š. Auburn avė.» .. , T T1
Jei turi-slogas, tai niekam neskolink sa-1 visoms, norinčioms pa-5i. Visetą kuopa L. R.

vo skopetaitcs. Neciaudėk ir nekosėk liuosai j i i i t • o • K. laimę sujungti su mano”. Žiūrėkit, koks: į kambarį, neprisidįngęs burnos skepetaite, o^arbuotl dėl praplatinimo M-., . ra5tinin-
lainungas! Nežino kur savo laimes kisti. ' ,iar SVarbiaus nekosėk ir nečiaudėk kitam 5 !ab ' K. ’ P kė

“Pažiūrėti į tave, reiškia pamylėti”. 
Gražiai sustatė. “Ar neteiktumeis savo

tuvos žemlapį, ant kurio nuro- 
Moteriškė valandėlę pašto- • dvta vietos, kuriose gyveno 

vėjus, praskėtė savo sudžiu-, kalbantieji namie lietuviškai, 
vusias rankas, norėdama pa- šitų žemlapį pagamino inži- 
griebti jį savo glėbin, susu- nierius Čiurlys.• v
liūs: “vyre, mano vyre!” puo-----------------
lė prie gulinčio ligonio. i /‘Leidimo Komisija” prie

Bet šalę stovintis spėjo su-1 lietuviu studentų draagijos 
griebti jų į savo tvirtas ran-! Maskv0Je’ praneša “Vairui”, 

kas. Ligonis sudejavo, pra-!
vėrė savo užmerktas akis, 1

lvn

Moterų Sąjungos Ameri- 
Taigi kuopų raštinin- 

ir visa kuopų valdyba, at-

muitu įa;au-vuva nau- v. . . i UlOieriS ir pi iraSIUS nešimi ......I--- ------- ------------
i visomis gamtos grožybėmis ir my-! tabakas. Mes jau daug sužinojome apie'nauja narjų, bus paliuosuota rinkimo, kuris bus laikytas 31 
-mylėties! Meldžiu duoti kubgrei-{’1Kas ir nulirobus, kurie padaro žmogų ser- nUQ jstojįjno mokesnių. 8,0 mėnesio (Sausio) 1913,

kad , mano praėjusių me- 
savo užmerktas akis, [-v P»vy«Bira varyti to- 

silpnu balsu pradėjo kalbėti. pradėta darbą ir
“Dovanok man, aš nelai-!Pra^° lietuvių rašytojų 

siųsti “L. K.” įvairius iš lfte-mingas girtuoklis, ėjau kaip 
erelis, neatsižvelgdamas nei į 
tavo ašaras, nei į ašaras ne
kaltų vaikelių, kurie per mano 
priežastį kenčia badų ir šaltį. 
Vedžiau gyvenimų nedorų, ne
atsižiūrėdamas ant nieko, bet 
galinga Dievo ranka parbloš
kė mane, jau dabar matau, 
kad artinasi valanda, kada 
stosiu prieš Augščiausiojo tei
smų atskaitų išduoti iš visų 
savo darbų”.

Ligonio veidas pabalo, akys 
pradėjo merktis, ant skruostų 
pasirodė dvi dideli asari.

^_J)ar kaitų pravėrė akis, at- 
siduksėjo, tarsi norėdamas iš
tarti paskutinį atsisveikinimų. 
Kūnas pradėjo stingti, širdis 
paliovė inušus, dvasia nukelia
vo amžinybėn, prie Augščiau- 
siojo teismo...

K. Karvelis.

ratūros srities veikalus.

“Viltis” išleido gruodžio 2 
dienų metinių sukaktuvių nu
merį, kaip eina dienraščiu. 
Nors dar to numerio nematė
me, bet iš anksto galima spė
ti, kad jis bus toks, kaipo ir 
visi “Vilties” leidiniai yra tu- 
rinngi ir įvairūs.

IŠ LAIKRAŠČIŲ

GYVENIMO.

“ Vjlniaus Žinią” dešimties 
metą sukaktuvės. Prieš de
šimtį metų — 1904 m. atgavo 
lietuviai spaudų, — liuosybę 
leisti savo prigimta kalba kny 
gas ir laikraščius 
lietuvių dienraštis huv

dėties
Ieties - mylėties! Meldžiu duoti kuogrei . , . .
čiausių atsakymų ir nekankinti manės lai-1 K^ntį. Buvo aiškinta, kaip mikrobai įsigauna 
mės abejojimais”. ”. Perdaug skubinasi! į i kl’*uU i»’ kaip nuo jų apsisaugoti.
“Tave mylįs S. V.” (užsimąsto): S. V. — Tečiau nevisada galime išsisaugoti tųjų 
S. V. kų tai reikštų S. V.? Sicilija Rūgytė, ligos mikrobų ir kai-kurie iš mūsų susirgtu- 
Netaip! Tai juoks juodas karžygis — tai, me ,tečiau pasimokinimas iš šitų lekcijų apie 
latras Stasys Vyšnia! Palaukit! Aš jį sveikatos dėsnius,’dideliai prigelbės nuo dau- 
išliuosuosiu iš meilės pančiu! gelio ligas gaminančių mikrobu apsisaugoti.

ONA: Neužkabink Jokūbo!
PRANAS: Kas čia po šimts pypkių kalba apie kiekvienas gal, apsisaugoti nuo tabakas

Jokūbų ? Aš kalbu apie tų latrų šunadvo- Nors asmuo ne

(Sausio)
Labai malonu girdėti, kad •’"rb'il’ ',araP- PaK’ic> 3 '■ 

kai-kuriose parapijose Kijjun- i'° P1'-r,J"
gos kuopos tveriasi viena po lkišiidini turime tiktai vienų 
kitai, kaipo tai šv. Antano pilnai užsimokėjusių kuopų 
parap. (Cicero, III.), Šv. Jur- tai yra 1 kuopa, kuri su- 
gio, Apveizdos Dievo parap., ‘•■Ivėiė^ašvcnto Jurgio par., 
Šv. Mykolo. Labai tai gražu, ant "Bridgeporto. Šios kuo- 
bet-ar nebūt gražiau, kad dar i pi's nar s užsimokėjo pilnus 

\isa<a gali piasilenkti ligos ppigįdėtų įr j5įv> Kryžiaus pa- mokesnius ir atsinešė dakta-
Vnt; » gaminančių mikrobų, bet vra vienas kenksmui-' •• • m i i--vONAk ~ " • " ’ HflJkfas 9" kl,*Jnn - -----------—Įrapijos moters? Ten tiek ga- ros paliudijimus

plaukas 
PRANAS

dabar Jimuv, imuažu — .1I *
reikia migdolus pietums aižyti! Aš pats, sav^ Per
į šį laiškų atsakysiu. Nenusimink! Aš ant! . Tabako dūmai išdžiovina labai švelnutį 
jo kailio taip išrašysiu, kad jisai niekuo- išklojimų plona odele gerklės ir oro trubelių.
met neužmirš!

ONA: Garbingas karžygi, dėkui tau už apgy
nimą! Einu! Bėgu! Su Dief (išeina po 
dešinei).

gyvavimo sukaktuvės. Lap- PRANAS: Sprandą nusisuktum su tuo pliau-
kriėio 29 dieną “Rygos Nau- . Į" ’'"laryk m."n ,*?k,!»

1 rimtų istorijų. Kaip sudeginsiu jos gel
tonas literatūras - romanus* ”, tai kalbės 
kaip visi žmonės!
draudė užgauti tų latrų, bet jeigu jisai įsi
kiš į mano asmeniškus reikalus, tai aš jam 
prirengsiu tokių pii’tį, kad jisai savo kau
lus maiše nusineš (išeina po kairei).

Pr. A.

“Rygos Naujieną” 5 metą

jienos”, kaip jau nuo senai 
žadėjo, išleido 5 metų sukaktu
oju numerį. Mūsij lietuvių į 
visuomenė, kaip Lietuvoj, taip j 
ir čia Amerikoj neperdaug 
simpatizavo “Rygos Naujie-| 
nų” politikai ir tiesų pa
sakius daug ten būdavo labai. 
nešvarių žodžių ir straipsnių, 
nebesakant >■ jau apie kitus 
“Rygos Naujienų” leidinius. 
Taigi dabar pažymėdami ‘Ry
gos Naujienų” 5 metinės su
kaktuves gyvavimo ir darbo ( 
turime stiprių viltį, kad skai- j 
tančioji lietuvių visuomenė | 
vengs tokių laikraščių arba ji 
turės permainyti iš pašaknių 
snvo nešvarių išvaizdų.

5 metų sukaktuvių numery-

uopos, Kurios, kaip
.(tųjų? Švento Petro (West (Įėjcne, yra susitvėrusios, bet 

Pullman)? — O kur So. chica- mokesnių į Centrą dar nepri- 
gietės? Ir dar kitos pavapi- siuntė, taigi jeigu norite gau
jos ir kurgi visos Amerikos +; jg r-jĮAs numerius, tai pri- 
lietuviškos kolonijos f (Išky- f.ipaĮjjtp pinigus į Centrą, 
rus \Vorcester, Mass. Jen jau tuomet, mes .galėsime
net dvi didelės kuopos va‘ sutvarkyti viskų geriau, Kuo
lio worcesterietės!) . Jnpį f’entras žinos kiek kuopų

Sesutės, ar neskaitote infi-'yra Moterų Sųjungoj, kiek jos 
su straipsnelių katalikiškuose ■ turi narių, ir kokioje dirvoje 
laikraščiuose? Argi neprisidė-i jos veikia.
site prie bendro darbo — Sų-1 Teipogi atsišaukiu . į kitų 
jungos, tik jau negalimą inti- valstijų moteris ir merginas, 
keti, kad negalėtume (bet, jog kur dar nėra susitvėrusių 
būtų sarmata prisipažint jei- kuopų, kad pradėtu,met, kaip 
gu nenorėtume). Dabar lrii- galint gročiau tverti kuopas, 
kas stot prie darbo, iki Sei- nes jei mes miegosime, ir žiū- 
mu>, mažų - mažiausiai reikė-, rosime į vieną, kitų ir tiktai 
tų turėt nors penkiasdešimt tų darbų atidėliosime ant vie- 
kuopų... parodykime svetimu na uitos, tuomet nieko iš to 
tautėms, kad gal mes pasku- f nebus, bet jeigu’jau prndėjo- 
tinės atsibudome, bet pirmu- ,np (|jrbtj, tai nenustokime vil
tinga veikiame. ;tlcs< b(.t dirUime.

Taipogi nielščinn mūsų ger i ’Teigu kitų tautų moters turi 
biąmųjų klebonų, visų parapi- P° kelias didelius organizaci
jų ir koolnijų Amerikoje, ne- ja^ argi jau mes, lietuvės, ne- 

Todel geriausis būdas — nesi pratinti prie i turinčių dar Sąjungos kuopų galime turėti nors tų vienų 
rflkimo — niekad nepradėti rūkyti. Sykį Į ar nemalonėtumėte gaišint iš organizacijų?
įpratęs rūkyti, sunku benusikratyti. Rūkymas sakyklų, ragint, o net gal ir j Mes lietuvės katalikės gal^ 

pagelbėt sutvert naujas kuo-jne turėti sąjungų, jeigu mes 
pas? gal ne visos sesutės - lie- tiktai raginsime vieūa kitų, ir

Ir tas padaro tuos organus šiurkščius ir skau
džius.

Plaučiai yra dar opesni ir už plonų odelę 
gerklės ir oro trubelių. Tabako dūmai, savo 
nuodais, kurie randasi tabake yra labai pavo
jingi jdattčiams. Cigarėtai labai kenksmingi, 
dėlto, kad dūmas iš jų paprastai būna intrau-

, u- ■ ■ .v"' kiemas į plaučius. Ir čion tai padaro didžiau-
visi žmones: Kazimieras man uz- . , ..... išių blcdj. Jauni bernaičiai, kurie ruko negali 

niekad turėti gerų plaučių, dėlto, kad plaučiai 
būna įžeisti pačiam svarbiausiame laike jų au
gimo. Rūkimas liginai įžeidžia ir suaugusį as
menį, bet daugiausiai įžeidžia jaunų augantį 
vaikinų.

Vyrai ir bernaičiai, kurie užsiinia mank-(Toliau bus)

štymu atletikoj (sporte) negali turėti pasise
kimo, jei jie rūko. Paprastai tokių vyrų ir 

::b ą• o bernaičių ,nepriima į sportų draugijai Rūky-
\DVri1Hl lmas 8u‘lj <lp liuosų ^kvėpavimų; tai yra asmuo, 

1119 {kuris rūko pritrūksta greičiau kvapo, neg tas, 
kuris nerūko. Aišku, jei rūkimas yra kenk
smingas bernaičiams, kad jis nori dalyvauti 
sporte, tai lyginai yra kenksminga ir kiekvie
name laike. Tabakas visada susilpnina širdį. 
Širdies ligos, yra tai papraščiausia liga tarp 
rūkančių asmenų.

Dr. A. L. Graičūnas 

LEKCIJA XII.

Kitos gerklės ir plaučių ligos. 
Daugiausiai ligos įsigauna į kūną per bur- 

1 ną' ir nosis. Be džiovos yra dar ir kitokios 
Į ligos, kurios silpnina plaučius. Dauguma mi- 

PirmasisĮje nieko ypatingo nesiranda.*krobų įsigauna kūnan per burnų ir nosis; yra 
vo “Vii-Į žymiausiu dalyku bene bus tai nerai. kurie ineina nėr nosį susimaišę su

niaus Žinios”, kurias leidinė-(kunigaikščių 
jo savo lėšomis žinomas Lie- veikslas.

Beržanskių pa- , oru, kurį mes kvėpuojame ir maistu, kurį mes,^^ vergaSi 
valgom.

atbukina pajėgą valios ir žmogus pasilieka ta-
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kiekviena atsivesime nors po 
vieną narį, tai bus didelė pa- 
gelba mūsų moterų Sąjungai. 
Lietuvės Katalikės, moters ir 
merginos, t^ėdamos tų vie
nintelę sąjungą, jos labui pa
švęskime nors keletą valandų 
j savaitę, o tuomet pamatysi
me pačios, jog ištikrųjų ir 
mes galime taip dirbti, kaip 
kitatautės moters. Parodyki
me, jog mūsų tauta dar nenu
mirė, kad ji dar gyvuoja ir 
kad tos tautos moters yra vei
klios ir pašvenčia laiką ant 
naudingų darbų.

Tiktai pamąstykime apie 
Sąjungą, kiek ji mums gero 
žada. Ne vien ką turi pa
šaipiu} ^skyrių su $150.00 
pomirtinės , bet turi skyrių 
pomirtinės ant $$250.00; bet 
naudingiausias ir gražiausias 
tikslas šios organizacijos t.y. 
Apšvietos Skyrius, kur kito
se organizacijose iki šioliai 
nebuvo. Sąjunga, steigs mo
kyklas,kuriose bus mokinama 
narni} ruošos, podraug ir la
vins rašyt ir skaityt, kaip lie
tuviškai, taip ir angliškai.

Tikiuosi, kad moters ir mer-

vyrą, narį 146 kp. pomirti
nė 1-mo aky r. $150.00

21 591 J. 8. Vasiliauskas, 
už kelionę į Chicagą ant Lie
tuvių Politiško Seimo 21-22 
d. rugsėjo 1914 m. $30.00, 
kelionė į Brooklyn, N. Y. 
reikale apžiūrėjimo namo 
dėl susivienijimo $10.00; 
viso $40.00
31 592 Juozas Pietelis, už 
Mortą jo moterį, narę 
90 kp. pomirtinė 3-čio 
skyr. $500.00

31 594 Julius Veuskūnas, 
už a. a. Madgalėuą jo mo
terį, 40 kp. pomirtinė
1-mo skyr. $150.00

31 595 Magdė Griškauskie- 
nė, už a. a. Jurgį jos vyrą, 
narį 11 kp. pomirtinė 1-mo 
skyr. $150.00

31 596 Alžbieta Gelbotienė, 
už a. a. Praną jos vyrą, narį 
11 kp. pomirtinė 1-mo 
skyr. $150.00

$2,261.00.
Lapkričio mėn.

20 593 Alena Varsevičie- 
nė, už a.’a. Kazimierą jos vy
rą, narį 50 kp pomirtinė 
1-ino skyr. $150.00

20 597 J. S. Vasiliauskas, 
alga už spalio mėn. 1914. $100.00

20 598 Prancišką Barilienė 
ginos apmąsčiusios viską ir pa už a. a. Kazimierą jos vyrą, 
mačiusios, jog prigulėti prie narį 7-os kp. pomirtinė 1-mo 
L.R.K.M.S.A. yra labai nau- skyr.
dingą ir yra priedermė kiek
vienos lietuvės katalikės mo
ters ir merginos, prisirašys 
prie jos, o taip darydamos 
padaugins skiačių narių są
jungoje.

Su pagarba
Monika L. Gurinskaitė,

L. R. K. M. S. A.
Centro Raštininkė,

Jeigu kokit} informacijų rei- 
kalautumėt, meldžiu kreiptis 

• į Centro Raštininkę: M. L.
Gurinskaitė, 3347 Auburn avė.
Chicago, III.

20 599 Morta Zebrienė 
už a. a. Juozą jos vyrą, na
rį 50 kp. pomirtinė 1-mo 
skyr.

Susiv. raštinės knygos, 
ženkleliai eta.

Visas turtas
Pranas Burba,

1,800.00

$ 47,083.68.
Susiv. Kasin.

J. S. Vasiliauskas, Susiv. Rašt.

Padėkonės laiškas S. L. R. K. 
Joseph S. Vasiliauskas, Bal
timore, Md
Gerbiamas Tamsta:

Gavau nuo tamstas laišką su 
atsakymu, kad bilų. pasiuntėte 
kasininkui. Taigi duodu tamstai 
žinoti, kad $75.00 priėmiau 18 
d. gruodžio 1914 in. Ištariu Sui 
sivienijimo L. R. K. nariams 
nuoširdų ačiū, kud mane sušelpė 
ligoj ir prašau, kad Dievas jums 
atmokėtų tris kart daugiau.

Vincentas Vitkus.

WEST PULLMAN, ILL. 
Susivienijimo prakalbos.

24 d. sausio westpullman'ie
čiai, surengė prakalbas tuo tik
slu, kad sutverti naują S. L. R. 
K. A. kuopą. Kalbėtojais buvo

jų veikimas dar nežymus, 'gos mūsų “eieilistams” liuo-
Ypatingai mažai išjudinta ka 
talikiškoji lietuvių visuomenė, 
o užleidžia vietą visokiems 
nereikalingiems gaivalams, ku 
rie landžioja po minią ir sklei
džia iškrypimo dvasia. Kaip 
visur taip ir čia randasi “so
cijalistų”. Jie rengia prakal
bas, keikia kapitalistus ir baž
nyčią, mat, sulyg jų išvadų, 
bažnyčia kapitalizmą globo
janti. Nesenai “socijalistai” 
rengė garsesnes prakalbas, o 
kalbėtoją pakvietė tūlą Bara
nauską. Prakalbos nepasise
kė.

Šiaip negalėdami* prisime- 
džioti šalininkų, tai sumanė 
vilioti draugijas. Pradėjo už-

sai parodyti visus savo gabu
mus.

Ar tos aukos sukels Lietu
voje revoliuciją, sunku pasa
kyti, bet kad jos gal prilipti 
prie “draugų” pirštelių, apie 
tai drąsiai spėlioti galima, 
nes tai atsitinka “draugams” 
užsimaniusiems be vargo pa
tapti “bagočiais”.

Visoje pramogoje darbavos 
rinktinieji, garbingesni. Jų 
gi tarpe t. v. žvaigždėtą kom
paniją sudarė kalbėtojai, kaip 
Va: Bagėčius — nemarusis, 
gražbylis Pruseika, Dr. Kaš- 
kevičius ir Dr. Matulaitis”).

Newarko mitresnieji lietu
viai, “Draugo” koresponden-

kviesti katalikiškas draugijas - tai ir kiti klausytojai, neįpra-
rengti bendrai išvažiavimus, 
nusisamdyti kalbėtojus, bet 
katalikai griežtai pasisakė ne
susidėsiu. Tas tečiau nein- 
tikino “socijalistų” ir jie vis 

pakviesti p. A. J. Sutkus ir p.; bando. 13 d. spalių šv. Ka- 
P. Gudas. Gerb. kun. Lukošius zimiero draugija gavo du už- 
atidarė vakarą ir perstatė pub- kvietimu. Vienu kviečiama į 

i likai, p. P. Gudą. Jis kalbėjo balių Uždūšinėj dienoje, ki- 
apie draugijų tikslą, isaiškinda- įpi kviečiama prisiųsti 3 dele-' vių visuomenėje ingijo garbę 
mas jų vertę. gatus, apsvarstymui pasek- kadaisiai savo “karštų ašarų”

Antras kalbėjo p. A. J. Sut-; mįngesnį0 sutvarkymo aukų apgaulinga pričeryste pas
kus. Jis plačiai išaiškino S. L. R., rinkimo nukentėjusiems nuo 
K. Amerikoj organizacijos sto-^^ Lietuvoje. Pirmas pa_

$150.00 'i, ir kaip didelę naud, naria; kvk.timas buv0 tuojau atmes.
turi mc nn o-n I od oini Ponai. -turi prie jos prigulėdami. Pabai
gus apie Susivienijimą kalbėt), 
matydamas, kad publika indo- 

$150 00 mauja ramiai užsilaiko, kalbė-
tojas išaiškino alkolio kenksmin
gumą, ragindamas rašyties prie 
blaivybės, skaityti geras knygas

(Pradžia ant 4-to pusi.) 
” 77 Swayers, Pa.
** 151 Westville, III.
” 88 Donorą, Pa.
” — New Canaan, Conn.

8.-37
7.50
2.27
8.15

$259.14.
IŠEIGA.

Spalio mėnesio
Dieną No.

Bilos
9 579 Valerija Levanavi- 

čienė, už a. a. Antaną jos vy- ' 
tą, narį 7-os kp. 1-mo sky
riaus — pomirtinė $150.00

9 580 Stanislava Rekienė, 
už a. a. Adomą jos vyrą, 
narį 90-os kp. pomirtinė 
1-mo skyr. $150.00

9 581 Paulina Varašilienė, 
už a. a. Pranciškų jos vyrą, 
narį 78-os kp. pomirtinė 
1-mo skyr. $150.00

- 21 582 Domininkas Simonavi-
čius, už a. a. Antaną Meškį, 
narį 26-os kp. 1-mo skyr. $150.00

21 583 J. S. Vasiliauskas, 
už spausdinius dėl susiv. 
kaipo: persikėlimo paliūd.
$1 .50, penki tūkstančiai lapų 
mokesnių spaud. abiem pu
sėm $27.00, tris tūkstančiai 
penki šimtai aplikacijų, 
spaud. abiem pusėm $14.00 
viso — $42.50

21 584 “Draugas” Pub- 
lishing Co. už atspansdini- 

* mą 20 tūkstančių lentelių 
(lapelių) mokesnies $28.40, 
už 200 egz. “Draugo” su 
pašalpos įstatais $4.00 $32.40

21 585 J. S. Vasiliauskas, 
alga už rugsėjo mėn. $75.00, 
protokolų knyga $2.05, ek- 
spesas $4.07, ekspedicija 
j kuopas $8.20, laiškai $2.18.
Viso ' " • $91.50

21 586 The Univorsal Press 
Co. už atspausdininą 2000 
narių pšliūdijimų $50.00

21 587 Vincas Šedveckis, 
už a. a. Katariną jo moterį,

’ ' narę 51-os kp. pomirtinė
1-mo skyr. $150.00

• 21 588 A. J. Sutkus už pri
rašymą naujų narių ir ke
lionės lėšos organizavime 
kuopų $4.60

21 589 Tadas L. L. Dun
dulis, už netikėtai mirusį 
Baltr. Šliką narį 94 kp.
Centr. Vald. pripažinti iš
mokėti iš pomirtinės dėl ši
rstų vaikų per globėją $150.00

21 590 Agnieška Paludne- 
▼ičienė už<s. a. Juozą jos

f

t

tę “vergauti stipriems žo
džiams”, kuriais verčiasi pas 
mažamokslius Bagočiai, Pru- 
seikai ir kiti jų plauko “ drau
gai”, ėmė stebėties margumai 
prakalbų, ir priėjo prie pačių 
kalbėtojų margumo.

Nemarusis Bagočius, tai dul 
vyris, kursai Amerikos lietu-

Dėkite Sutaupytus pinigus
į saugią banką, kuri jums tikrai apsaugos. Jei jums 
nepatinka banka, su kuria dabar turi reikalus, da
bar yra geriausis laikas ją permainyti. Jei turi sa
vo pinigus bankoje, apie kurios saugumą abejoji, 
viskas ką turi daryti, tai atnešti mums savo taupy
mo knygutę ir mes išimsime pinigus be jokių jums iš- 
kaščių.
MES MOKAME 3 NUOŠIMTĮ ant padėty pinigų.
SIŲSK EAVO PINIGUS Į LIETU V 4 PER ŠEN 4 
GERAI ŽIN0M4

PEOPLES STOCK YARBS
STATE BANK

Iškloti An. Kaftpis 47tos gitf. 

Chicago, III. *

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka 
vakaruose nuo Stoek Yardų.

20 600 Juozas Beniulis, už 
a. a. Marijoną Galinaitienė, 
narę 51 kp. pomirtinė 1-mo 
skyr.

20 601 Pranciška Ribin- 
skienė, už a. a. Joną jos vy
rą, narį 6-os kp. pomirtinė 
1-mo skyr. $150.00

20 603 Kostantui Rudai
čiui, nariui 17 kp. atgražinti 
atgal įmokėti pinigai (nepri
imtas gydytojo). $4.00

• $854.00
Gruodžio mėn.

15 604 Marė Perlavičienė, 
nž a. a. Adomą jos vyrą, narį 
46 kp. pomirtinė 1-mo 
skyr. . i $150.00

. 15 605 Arthur M. Siegk 
(actaary) už patarnavimą 
prie sutaisymo susiv. ra
porto registruojant čarterį

$35.00
15 606 Petronė Kasparai- 

tienė, už a. a. Jurgį jos vy- 
Tą, narį 36 kp. pomirtinė 
1-mo skyr. pomirtinė $150.00

15 607 Vincas Vitkus, na
rys 91 kp. (gyvenąs Chica
go) 39-to Seimo pripažinta 
išmokėt jam pusė iš jo po
mirtinės gyvam $75.00

15 608 J. S. Vasiliauskas, 
alga už lapkritį $100.00, 
susiv. lėšos kaip 3: ekspedi- 
dicija į kuopas $3.40, laiškai 
$5.25, skrynutė “Ruber 
banda” 50c.

15 611 Antanas Čepano- 
nis, už a. a. Juozą brolį, 
narį 1 kp. pomirtinė 1-mo 
skyr. $150.00

15 612 Marijona Madžiar- 
skienė, už a. a. Karolį jos 
vyrą, narį 24 kp. pomirtinė 
1-mo skyr. $150.00

15 613 Antanas Butkevi
čius, narys 1 kp. atgrąžinti 
atgal įmokėti į susiv. pinigai 
(nepriimtas gydytojo) $4.29

$150.00 ir laikraš«ius- 
Susirinkimas

$823.44.
INEIGA, IŠEIGA IR BALANSAS

Likę pas kasin. ant 
rankų
Spalio mėn. inėjo 
Lapkričio mėn inėjo 
Gruodžio mėn inėjo

pasižymėjo pa- 
vizdinga tvarka. Susirinkusieji 
atydžiai klausėsi prakalbų, o 
paskui pradėjo rašyties prie už
dedamosios kuopos. Prisidėjo 22 
nariai; organą “Draugą” užsi
sakė apie 6 nariai. Laimingai gy
vuoti naujai kuopai!

Mažiukas.

Chicago, BĮ. 100 kp. laikys savo me
tinį susirinkimą, nedėlioj 31 d. sau
sio, Aušros Vartą parapijos svetai
nėj, 1-mą vai. po pietą. Meldžic visą 
pribūti ant susirinkimo ir atsivesti 
naują prisirašyti, taipigi bus priima
mi nariai į pašalpos skyrių.

Jurgis IaObick, Rašt.

Erport, Pa. 125 kp. laikys susirin
kimą nedėlioję 7 d. vasario pas p. St. 
Kundrotą dirbutėj, 2 vai. po pietą. 
Malonėsite visi nariai pribūti.

J. Mickus, Rašt.

presbiterijonus, neteisingais 
liudijimais ir prisiegomis po 
teisinus, ir kitokiais “gerai
siais darbeliais”. Gražbylis 
Pruseika Jai vienas iš “dere- 

draugų” kompa
nijos su “kuopomis”, kurių 
sąnariai mėgsta meškerioti 
ant svetimų pinigų, kaip kad

tas, antras - gi_ atidėtas ligi 
paaiškės dalykai (kokie lig
šiol dalykai dar nepaaiškėjo? ktorių 
Red.).

Šiaip naujienos nekokios: 
darbai vis silpnai tebeeina, 
bedarbių daugybės; oras gra-;va pas mus užmesta “draugu- 
žus, šilta. Vietinis. \čvų” meškerės ant “Lietuvos

Dukterų Dr-jos” pinigų, ski-
ST. JOSEPH, MO.

Nesu matęs “Drauge” jo
kios žinutės iš St. Joseph, tar
tum, čia nėra apsigyvenusio 
nei vieno lietuvio. Bet taip 
manyti būtų klaida, mat, no
rėdami surasime būrelį mūsų 
vientaučių — gal kokį šimtą 
žmonių. Vieni dar nešioja 
vardus katalikų, kiti laisva
maniais save vadina. Pirmie
ji parodo daugiau energijos 
dirbti ir dąugiau apreiškia 
meilės savo tėvynei. Kai-ku- 
rie daugiau susipratę suma
nė išjudinti vietinius lietuvius, 
iškėlę sumanymą rinkti aukas 
nukentėjusiems nuo karės Lie 
tuvoje. Aukas šiaip-taip se
kasi rinkti. Tiesa, yra ir to-

įiamų nukentėjusiai nuo ka
rės Lietuvai, arba vėl meške
riota ant pinigų andai paskir
tų Tautos Namams Vilniuje, 
ir “draugų” ar “draugių” 
meškere nuvilktų į vieną tos 
kompanijos redakciją, arba 
vėl, kaip kad nepersenai vie
nas “socijalistų” kuopos 
Montello, Mass. šulas p. A. D. 
be jokios meškerės ir “pra
kalbų” pagavo $2,1000.00 sve 
timų pinigų ir pateko kalėji- 
man, ir tt.

Dr. Kaškevičius — mylintis 
tėvynę tėvynainis per kelius 
sykius prašomas aukų Lietu
vos nuo karės sušelpimui, to
liaus nebeiškentėjęs dabar da
vė gražią auką: pečių — fe-

nėti alų ir degtinę. Kad mie
ste subatomis nuo aštuntos 
valandos Vakaro visos smuk
lės yra uždarytos, tai lietuviai 
eina į Vytauto kliubą ir ten 
geria. Kliube yra salė, kur 
subatomis gali pasišokti, kor
tomis lošti, ir visokių laikraš
čių pasiskaityti: “Laisvę” 
“Keleivį”, “Draugą” ir tt. 
Nedėliomis kliubas atviras > 
kaip ir subatomis.

Moters labai nepatenkintos 
tuomi kliubu. Jos sako, kad 
jų vyrai išneša iš namų iki 
paskutinio cento ir ten prage
ria. O kaip reik eit į darbą, 
tai serga pagiromis.

Daugumas iš jų girtebe ir 
darbo nustoja; taigi namuose 
nepabaigti vargai.

Šiame mieste yra būrelis 
taip vadinamų pirmeivių (so
cijalistų). Jie taip-pat kru
ta kiek galėdami, darbuojas, 
bet mažos jų pasekmės. Čia 
nurodysiu vieną jų pereitu 
metų veikimą; o iš to 
kiti suprantami, 
metais gegužės mėnesyje, ko
dą visi gyvūnai sukilo saulė- 
kaitroje krutėti, tai ir pirmei
viai ėmės prie darbo. Kad 
padidinti savo turtą, suma
nė rengti vakarą.. Vyrai ar* 
tistai apsirengė kunigais, o 
moters vienuolėmis; iškabinė
jo šventųjų paveikslus ant 
sienų teatro salėje ir pradėjo 
veikti roles, išjuokdami kata
likų tikėjimą. Publika supra
tusi jų rolę labai pasipiktino, 
ir visi vienbalsiai nutarė, kad 
nuvaryti artistus nuo estra
dos; tą padarę žmonės išsi
skirstė kiekvienas į savo na
mas.

Cicilikai papykę apskundė 
katalikus į teismą, aiškindami, 
kad katalikai juos labai su
mušę. Žemasis teismas, netu
rėdamas tiesos teisti kaipo 
kriminalistus, perkėlė jų skun 
dą į augštąjį teismą. Jie tą
sė po. teisinus vieni kitus net 
iki gruodžio mėnesio. Gruo
džio 22 teisėjas Bazin pašau
kė į Magistrate ’s Court ir iš
kvotęs liudytojus abiejų pusnį 
katalikus išteisino; o socija
listams liepė užsimokėti iš
kaičius, ir daugiau panašių 
pasilinksminimų neturėti. (Aš 
patariu katalikams, išvengi
mui bereikalingų iškaščių, į 
panašius arba nors į kokius 
socijalistų vakarus nesilanky
ti ir su tokiais bendro neturė
ti. Jie už savo tokius pasiel
gimus atsiims savo užmokėsiu 
ir be jūsų vargo. Autorius).

Vienas vietinių lietuvių man 
skundės, kad miesto valdžia 
žiauriai pasielgianti su bedar

biais žmonėmis, kuriuos mies
tas maitina. Man užklausus, 
“kokiuo būdu žiauriai pasiel
gia”, žmogelis ašarodamas at
sakė: “Rytą reik anksti keRū, 
nusiprausti ir atsiklaupus, il
gai poteriauti su kitais balsu; 
po poterių duoda valgyti. Pa
valgius leidžia, kas nori gal 
eiti į miestą nors ant visos 

(Seka ant S to pusi.)

du metu $13,000.00 su šeštu 
procentu; o dar tur mokėti su
virtum $3,000.00. Tas būtų 
jau nebedaug, kad tik darbai 
eitų gerai. Vietiniai lietuviai 
labai nori pasistatyti savo 
bažnyčią, nes jau labai įvar- 
go bevaikščiodami po svetim
taučių bažnyčias į klebonas 
taip-pat iš visų pajėgų tame 
darbuojas ir aukuoja kiek iš
galėdamas ant bažnyčios.

Vietinis klebonas surinko 
aukų Tautos Fondui nukentė
jusiems karėje $150.24, ir pa
siuntė 21 gruodžior-1914 tau
tos Fondo vyriausybei į Ame
riką: pagirtinas tai darbas, 
ypatingai šiais laikais, kada 
darbai menkai eina.

Šiame mieste yra pereitą 
vasarą susidariusi 152 kuo
pa S. L. R. K. A., kuria žmo
nės labai patenkinti, nes iš S. 
L. R. K. A. gauna didesnes 
pomirtines, neg iš kitų vieti
nių draugijų. Kad tai pasie
kti seniau lietuviai rašydavos 
į svetimtaučių draugijas į ap
saugojimo kompanijas. Prisi
rašydavo ir kiek pabuvę turė
davo išstoti. Dabar to nerei
kia.. - \

Ta kuopa turėjo susirinki
mą, į kurį atsilankė keletas ir 
neprigulinčių pasiveizėti, kaip 
kuopa gyvuoja. Laike susi-

kių žmonių, kurių širdys, ro-1 rams i*r $50.00 į kasą ir eina 
į kalbėtojus su Bagočiais,

(Seka nuo 3-ėio pusi.)

ROCHESTER, N. Y.
Sv. Petro ir Povilo draugy

stė laikytame savo mėnesi
niame susirinkime, 8 d. gruo
džio, nutarė padaryti- išvažia
vimą ant metinio susirinkimo 
sumažinti įstojimo mokesnį: 
nuo 18 ligi 45 metų gali tap

ati nariu šios draugijos, įmo- 
^10915 kėdamas vieną $1.00 įstojimo, 

ir tuos įstojimo dolerius drau
gystė aukoja į Tautos Fon
dą. Gražus tai užmanymas, 
kuris atnešė*ir gražių vaisių, 
nes laikytame metiniame susi
rinkime, 21 d. sausio, draugi
ja gavo 10 naujų narių, o T. 
Fondas $10.00, kuri suma ati
duota Tautos Fondo komite
tui. Prie to prakilnaus užma
nymo prisidėjo vietinis kleb. 
kun. Kasakaitis savo karšta 
agitacija bažnyčioje,’ išaiškin
damas vertę prigulėjimo ir 
ragino neprigulintiems nepra
leisti tos progos, nes tuom 
savo doleriu ne vien tapsi 
draugijos nariu, bet dar su
šelpsi savo brolius Lietuvoje 
nukentėjusius nuo karės.

Mykolas Ventis, dr. rast.

dęsi, lyg iš geležies padirbtos, 
nes jie neatjaučia tėvynės nei 
brolių vargų ir neprisideda 
nei vienų eentu. Gi tokie tik 
gausiai šelpia alkolio pramo
nininkus.

Katalikiškoji visuomenė šiek 
tiek pasidarbavo aukų rinki
me. Surinko $42.15, kurie jau 
pasiųsti Tautos Fondo iždi
ninkui.

Aukavo šios ypatos: D. Kli
mas — $10.00; po $5.00: dr. 
D. L. K. Algirdo, J. Klimas, 
J. Jankauskas, A. Vaitkus, P. 
Ziemblis, J. Ziemblis ir A. 
Vaitiekūnas; po 50c.: P. Am- 
brozaitis, V. Karnicki (rusi: 
nas) ir M. Saloniežnay (rusi
nąs); M. Raskilienė — 40c.; 
T. Zavieckis — 25c.

D. Klimas.

Pruseikais ir jiems lygiais 
‘ ‘ socijalistų ” “ redaktoriais ’

$9,815.70
$5,099.53

373.96
259.14

Viso $ 15,548.33.
Spalio mėn. išsimokėjo $2,261.00 
Lapkričio mėn. ” 854.00
Gruodžio mėn. ” 823.44

Viso $3,938.44 
Sausio 1 d. 1915 m. li

kę ant' rankų $11,609.89
Sausio 4 d. 1915 m. paiiėta 
į Ranką $ 6,000.00
Lieka pas kasininką ant 
rankų 1—5—15. $ 5,609.89.

SUSIVIENIJIMO TURTAS z

SAUSIO 1 D. 1915 M. TOKS: 
Rankose randasi sudėta

ant nuošimčių $39,673.79
Balansas pas kasininką ant 
rankų 5,609.89

CICERO, ILL.
Šv. Antano parapijoje su

sidarė “L. Vyčių” kuopą. Vai 
dyba išrinkta toki: K. Mika
lauskas — įdftn., K.' Ambrd-
zaitė-------- prot. rašt., S. Šlė-
gaitė — fin.. rašt., A. Pocius 
— iždininkas, Kriaučinnas ir 
V. Poškaitė — iždo globėjai. 
Nors kuopa tik ką susidarė, 
bet uoliai darbuojasi.

N.

ELIZABETŲPORT, N. J. 
Elizabethporte skaitoma

apie 4 tūkstančiai lietuvių, bet

NEWARK, N. Y.
Šio sausio 16 ir 17 d. mū

sų “cicilistai” surengė vaka
rą, ferus ir prakalbas rinkti 
aukoms Lietuvos sušelpimui 
nuo karo. Kaip dėl “cicilis
tų”, iš kurių daug ko nelaukia 
ma, surengtoji pramoga gali
ma vadinti pasisekus, nes iš 
vietinių lietuvių pavyko jiems 
sulasyti gražių pinigėlių. To 
vakaro rengėjai privalo būti 
daugiausiai dėkingai* ■rD-ro 
KaškėVlčteifeHpečitii*^ - &uris 

publiką traukė daugiau, negu 
patys kalbėtojai. Iš surinktų 
aukų į $100.00, susidarė graži 
dovanėlė nukentėjusiai nuo 
karės Lietuvai, jei jų dalis ne 
užsiliks kur “draugučių” re
dakcijose “per nekaltą neap
sižiūrėjimą”,' arba nepateks 
kokiai “revoliucijai”, kad po 
to karo sukelti kitą lietuvių 
savame tarpe, kad būtų pro-

rinkimo moksleivis S. Lauren- 
to kolegijos p. K. J. Bajori- 

Dr. Matulaitis atsikraustė iš;nas skaitė straipsnius ir pla- 
Bostono, Mass. Brooklynan, čiai aiškino naudingumą Su

sivienijimo ir visus ragina priturbūt ieškoti čia jau amžiui 
bėgant daugiau “praktikos”. 
Jis kad ir stoja Bagočių ir 
Pruseikų eilėn atrodo tariant 
‘socijalistų’ prasme žmogumi 
nekaltų rankų, kad ir su gra
žybės pretensijomis!.. Jei ir 
pasirodė Newarke, tai dau
giau dėl biznio... Tikrai žvaig
ždėta ir marga kompanija: du 
daktaru, Bagočius ir Prusei
ka.

Turtinga ir turininga Ame
rikos lietuvių visuomenė sa-

sirašyti prie minėtos kuopos. 
Paskiaus tas pats kalbėtojas 
išrodinėjo smulkiai Lietuvių 
Rymo - Katalikų Federacijos 
stovį ir kvietė vietines drau
gijas ir pavienius prisirašyti 
prie Federacijos; nes galima 
prigulėti užsimokant tik 12c. 
į metus. Kalboje nurodė rei
kalingumą prigulėti prie Fe
deracijos, jeigu norime susi- Į 
laukti geresnės sau ateities.

Iš senesniųjų draugijų vei
vo veikėjais. Kitos tautos, jei kia daugiausiai šv. Kazimie-
mums nepavydi, tai iš širdies ;ro draugystė; paskui jos Šv.
galėtų pavydėti. Ir už tai ne- 
pyktumėm, bet gailėtumėm.

Papruseika.

MONTREAL, CANADA. 
Šiame mieste yra diktoka

dalis lietuvių gerai susipratu
sių, kaip tatuiškuose, taip ir

Onos Moterų draugystė, Blai 
vybės draugystė, neatsilieka 
ir Rūta.

Susivienijimas Liet. Mont- 
realyje yra tai buvusi kuopa 
S. p. A. Kilus susivienijime 
nesusipratimams, ta kuopa at
siskyrė nuo susivienijimo ir

dvasiškuose reikaluose, f šv. iki šiol gyvuoja; bet jos gyva- 
Kazimiero parapiją priklauso i vimas kas - kartą puola že-
apie 500 suaugusių ypatų. Jie 
turi nusipirkę bažnyčiai ir 
mokyklai 15,500 ketvirtainių 
pėdų žemės. Žemė nupirkta 
rytinėje miesto dalyję^ant kai 
t>s; jį^ aatft už vi
durį miesto: prie kampo Por- 
thenais ir Sherbrooke gatvių. 
Iš vienos pusės yra didelė ly
guma, kurioje žada dirbti mie
sto parką (sodą); dėlto že
mė bažnyčiai ir mokyklai yra

myn. Ji visai atsilikusi nuo 
kitų draugijų ir jokio veikimo 
neparodo.

Draugystė ir kliubas Did. 
Lietuvos Kunigaikščio Vytau
to, yra didžiausia iš visų 
Montrealiaus. Draugysčių. Ta 
draugystė norėtų nors ką vei
kti, ir galėtų veikti, bet nega
li, dėlto, kad ji susideda iš 
dviejų pakraipų narių: iš ka
talikų ir socijalistų: socijalis

gražiausioje vietoje iš visoj tai traukia į savo pusę, o ka- 
miesto. Už žemę išmokėta per talikai į savo, ir draugystė!

nieko negali veikti, o vaidai 
nepabaigti. Tos draugystės 
kliubas turi laisnius pardavi-

•) Dr. suprask “daktaras 
ne “draugas” at ką kitą.
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ŠIS TAS. mūsų “cicilikas*’, kuris dėl 
pėtnyčios pasaulį griauja.

Redaktorius patingėta laik
raštį redaguoti pasiunčia pra
nešimą į laikračšius, kad toks 
it toks laikraštis sustojo ir 
užbaigtas kriukis, o kud pas
kiau iškjla nesupratimai tai 
jam vistiek galvelės neskauda. 
Kam gi būtų administracija!

riau, kad jis buvo girtuoklis. 
Taigi girtuokliams visiems 
taip yra.

Perėjūnas.

Apie Tautos Tarybų niekas 
daugiau anei žodžio nesako. 
(Jai visai užmiršo amerikiečiai 
apie savo prižadus, o gal pa
būgo patarimo Jurgio Spur- 
gio, kuris nuoširdžiai, prašė, 
kaip galima smarkiau peštis 
už Tautos Tarybą. Kaip ten 
nemanytum visgi nusibodo 
laukti ir tų ginčų ir jų pa
sekmės.

Socijalistams ir vėl proga 
pasigirti. Kopenhagos ^.tarp
tautinis socijalistų seimas re- 
zuliavo tuojaus sustabdyti ka
rę ir jeigu ant laimės dabar 
nustotų parakas kvepėjęs, so
cijalistai ir tartų: mes perga
lėjome, štai kur didvyriai!

“Laisvoji Mintis’’ netrukus 
žada pasirodyti Chicagoj ir 
čia apsigyventi, nieko prieš 
tai neturėtume, jeigu šiek- 
tiek jos kariškasis ūpas nu
pultu. Europoj karė, laikraš
čiuose kova, visuomenėj susi
rėmimai ir nuo tų visų ata
kų net akyse žaliuoja. Vertė
tu ir atsidvėsti.

Dažnai Amerikoj diskusuoja 
ma, kas meilesnis ar Rusijos 
caras, ar Vokietijos kaizeris. 
Nuvažiuotų ponai diskusantai 
pas juos svečiuosna tai ir be 
diskusijų galėtų patirti, kuris 
svetingesnis.

MAN NE TAI RŪPI.
Viena, jauna, skaisti mer

gina, skubindamas į stotį nu
sisamdę važnį važiuota va
žiuoti, kad nepavėlinti trūkį, 
ir važniui prisako, kad greit 
važiuotų.

— Gal panaitė tur naujus 
dantis susidėjus? (maloniai 
vainis paklausė.)

O Kas tau galvoj. — Air atmesta, kaipo netinkamu 
kirto mergina.

—Man ne apie tai rūpi, 
atleiskite, bet šiuom keliu, kur 
važiuosime, yra labai tran 
kus kelias, bijau, kaip smar- į šiaurinėje miesto dalyje. Nutarta

C. BROOKLYN, N. Y. 
Šiandienų C. Brooklyniečiai 

lietuviai katalikai gali pasidi
džiuoti prakilniu savo darbu, 
mūrine bažnyčia ir klebonija. 
Teisybė — yra kuo ir didžiuo- 
ties, nes tai pirmutinė lietu
vių bažnyčia visame Brook- 
klvne, N. Y., plita po plitos 
nuo pamatų iki viršui duos- 
niai parapijiečių aukomis pa
statyta. Gražumu architek
tūros ir medega šiandienų ne
gali atsigėrėti netiktai patys

PHILADELPHIA, PA.

6 d. sausio, 2-ji “Liet. Vy
čių’’ kuopa laikė savo metinį 
susirinkimų šv. Kazimiero baž
nytinėje .svetainėje. Susirinko ne 
toli 100 jauuuoinenės, dalyvavo 
ir keletas moksleivių.

Pirmiausia tartasi apie baliaus 
rengimų. Per pastarąjį susirin-

d*- fparapijonai, bet ir svetimtau
čiai.

šiuose laikuose, kada mūsų bro- XT i - 
lių Lietuvoje trouj.u liejasi . Nuolatinę pamaldos naujo- 
Vienbalsiai nutarta nusiųsti pas— aznycmje prasidės nuo 31
veikiuimų naujai susitvėrusei L.
Vyčių kuopai Richmond’e —

d. šio mėnesio, nes toje dieno
je, kaip mums yra žinoma, 
Jo Malonybė Vyskupas G. W. 

važiuosime, kad* neišbi-1 užsidėti knygyną ir kas ketvirta- Mundelein 11 valandų iš ryto 
dienis laikyti literatiškojo sky- Į pašventins jų ir Jam esant 
riaus susiėjimus. Buvo dar nema- i prasidės iškilmingos šv. mi- 
ža įneštų dalykų, bet nepabaig- gios ir po tuo pamokglas 
tų svarstyti.

kiai 
rėtų.

— Tai tik ir žioplas; ver
čiau paliepk užsičiaupti, tai 
bus mandagiau.

— Tai ne šioje gadynėje 
moterims gali paliepti užsi
čiaupti.

J. V. K...s.

IR TAIP DAUG.
Vienas, Plačiaužinrys, di

džiuodamasis daug žinančiu, 
kalbėdamas su savo draugu 
užmetė anam:

— J ūsų malonybė nei tru
putį neindomauji pasaulio at
sitikimais?

— Et, kų jau čia dar į pa
saulį kištis, kadangi mūsų 
mieste ir teip daug bobų ple- 
pahj girdėti. Jos žino, kada 
saulė tems, kada bus vakaras, 
kada Ona Jonų suareštuos, 
kada šalygatvius nosimi tep
lios ir tt.

J. V. K...S.

“Vyčių” tarpe matosi didelis 
draugiškumas ir sutarimas. Atei
tyje iš tokios jaunuomenės daug 
gero galima pasitikėti. Lai gy
vuoja “Vyčių” organizacija ir 
spiečia jaunuomenę prie naudin
go veikimo!

Keistutis.

W0R0ESTER, MASS.

Šis miestas palaiko savo ge
rą vardą: kaip seniau taip ir 
dabar jis rėmė ir remia tautos 
dalykus.

Štai aukos Tautos Fondui, 
Lietuvos sušelpimui ir autono
mijos išgavimui:

Dienos užbarbio aukos $481.00 
Smulkių aukų 43.07
Susiv. P. Blaiv. 25 kp. 36.90
“Birutės” Teatrališką kp. 10.60

C. Brooklynietis.v

KUN. DR. M. GUSTAITIS DAR 
AMERIKOJ.

Brooklyn, N. Y. Mums prane
šama, kad gerb. kun. Dr. M. Gus
taitis, kuris rengės iškeliauti j 
Lietuvą sausio 19 d. tebėra dar 
Amerikoj. Laivas “Kursk” iš
eisiąs tik 2 d. vasariaus. Tas 
laivas plaukia į Archangelską, 
kurio uOSfas šiuo laiku užšalęs.

CHICAGOJE.
Iš

tarta daryti kctvergais.
Reikia tikėties, kad nauja

valdyba ir narių didesnis pa
sišventimas 1915 metais vei
kimu perviršys praėjusius 
metus šimteropai.

Senosios valdybos narys.

DIDELIS KONCERTAS. 
Sausio 31 d. Dievo Apvei

zdos parapijos svetainėj “Vy
čių” IV kuopa rengia gana 
indomų ir įvairų vakarų (kon
certų ) naudai ‘ ‘ Labdarybės ’ ’. 
Programa bus labai įvairi: 
bus atvaidinta komedijėlė, 
muzika, solo, deklamacijos, 
dainos ir tt. ant galo lietu
viški šokiai ir žaislai. Kvie
čiama kuoskaitlingiausiai atsi 
lankyti į minėtų vakarų, 
priedermė paremti Labdary
bę, nes tai viena iš prakilniųjų 
organizacijų.

Labdarybės Valdyba.

KAIP DAR SVIETE 
NEGIRDĖTA....

Komiškas dialogas.
Jaunųjų artistų perstatymėlis 

Parašė J. V. Kovas.

Veikiantieji asmenys: 
Juozas Protietis, ir 
Mikas Tamsietis. 

(Veikiama kiekvienoj vietoj). 
Juozas. Na, Mikai, kad tu vis 

giries esąs gerai pamokytu, 
tad pasakyk, kur tu moki- 
nais?

Mikas. Ir kam-gi tau tai rei
kia žinoti?

Juozas. Mat, man nebūtų abe- 
jojims, jei žinočiau apie 
tavo apsišvietimų, tad tar
pe mūsų būtų didesnis drau 
giškumas.

Mikas. Aš mokinausi ir bai 
giau mokslų Šiaulių gimna
zijoj, net su pagyrimu.

J^ionts. Išteisybės?
Mikas. Taip, tikrai!
Juozas. Ir perėjai visas kle-

sas?
Juozas. O, teip! Perėjau net 

po kelis kartus kiekvieną 
kambarį.

Juozas. Ar daug laiko ten bu
vai?

Mikas. Apie kokias tris savai
tes.

Juozas. (Nustebęs). Stebėti
nai greit: Kaip dar svie
te negirdėta, kad per tris 
savaites baigti gimnaziją...

Mikas. Matai taip buvo, luk
telk, pasakysiu: kaip įren
gė naujų gimnazijų, jau vis
kas buvo beveik pabaigta, 
tik reikėjo kambarių grin
dis apvalyti, na, o aš turė
damas liuoso laiko apsiė
miau per tris savaites vis
ką ir apvaliau, o ant pabai
gos išmazgojau ir isluoš- 
Činu. Taigi užtai nuo in
spektoriaus gavau puikų pa 
gyrimų.

Juozas. Hm, tai dabar su
prantu. Reiškia tu taip mo 
kytas, kaip šios gadynės

AIŠKUS ATSAKYMAS, Į 
VIETĄ PATAIKĖ. 

Vienas šios gadynės gal
vočių, norėdamas Lietuvių pa
rapijinės mokyklos vaikelį pa
šiepdamas, kvosti paklausė:

— Pasakyk man, kad jus gi- 
retės taip esate visame išsi
lavinę; kuom bus šitoks žmo
gus, gimęs Lietuvoje, užaugęs 
Amerikoje, o miręs Canado- 
je!

Neilgai mąstęs vaikelis at
sakė:

— Tiktai numirusiuoju. Bet 
pasakyk tamsta man, kuo yra 
šitokis žmogus, jei Lietuvoje 
nemokėjo pavardės pasirašy
ti, atvykęs į Ameriką pasimo
kino du mėnesiu Valparaiso 
universitate, ir tapo pirmei
vių laikraščių plačiausių mei
lės laiškų literatu.

Atsakymo nebuvo, tur būt 
pataikė. J. V. K...s.

SUPRANTA UŽSIĖMIMĄ 
Gydytojo moteris, rengė sa

vo šuniukų vakare gulti, ir pa 
klausė:

— Jonuti, o poterėlius 
vakarų ar jau kalbėjai?

— Kalbėjau, mamytė.
— O ar prašei man, tavo 

mamai, sveikatos?
— Prašiau, mamytė, Dievu

lio, kad tu būtum sveika.
— O tėtukui ir prašei?
— Prašiau ir tėtukui, ma

mytė.
— Prašei, kad visi žmonės 

būtų sveiki?
— Ne, ne mamytė.
— Tai kodėl!
— Nu - gi kad žmonės ne

sirgtų, tai tėtukas neturėtų 
darbo, nei uždarbio.

J. V. K...s

§1

Kun. J. J. Jakaitis 
Kun. K. Vasiliauskas 
Knygučių parduota 
Ženklų parduota 
Viena dėžutė

Vėliau

150.00
25.00
22.60

TAUTOS FONDO 
REIKALAI.

] LIETUVA SIUNČIAMA

4,400 RUBLIŲ.
1 autos Fondo komisijai nu

tarus, Fondo Valdyba inteikė 
kun. M. Gustaičiui t.v. ”Draf- 
tų ant 4,400 rublių — išduo
tų vardų adv. Kyraonto, iždi
ninko Lietuvių Draugijos šel
pti nukentėjusius nuo karės.

AUKOS TAUTOS FANDUI. 
Amherst, Mass.

Paulina Pranckunaitė $6.00
Mikolaiti©nė qq

Po fl.00: J. Mickeliunas, P. Kuz- 
mickienė, P. Kuzmickas, E. Miko- 
laitis, J. Boranauskas, B. Rėžienė, 
U> Radzevičienė, I. Barkauskienė* 
Karolina Ašmenienė, P. Skrsbiekao, 
A. Batutis, S. Skrebickas, O. Aco- 
vienė, M. Adomaitienė, B. Baranaus
kas, j. Baltrūnas, J. Kutilevas, P. 
Mickeliunas, A. Radzevičius, E. Te- 
reškevičienė, J. Zakaitis, A. Miko
liūnas, A. Kavaliauskas, A. Vil- 
čiauskas, A. Mičiunienė.

Viso iš Amherst, Mase. $32.00. 
Northajnpton, Mass.

Ona Raklevičienė $2.00
Po $1.00: K. Bagdonavičiūtė, M. 

Norkiutė.
Mikasė. Seiliutė 5oc.
Viso iš Northampton, Mass $4.50.

Dorrisville, m. t
Kun. P. Vaitonis (už ženki.) $5.00
Po $1.00: J. Sakevičius, K. Pažėra, 

A. Baranauskas, J. Gižius, M. Moc
kevičius, V. Breidelis, O/ Pečeliūnie
nė, O. Keršukienė, J. Jasevičius, K. 
Magelis.

Po $.50c.: V. Mikelionis, J. Gai
liunas, M. Sulis, K. Kanikas, K. Ja
nuškas, J. Karauskas, P. Masiulis, 
J. Pečeliūnienė, K. Svinkunas, M. 
Radzevičienė, J. Pečiulis, J. Kras- 
niekas.

Smulkesnią auką $1.00
Viso labo iš Dorrisville, III. $22.10.

Voska.
Po $.50c.: J. Auguonis, A. 

levičius.
Smulkesnių auką

Matu

li.35

Edw arda vili e, P*.
Ant. Jonuška * $1.50
Po $1.00: J. Liutkevičius, J. te-

Haitis, J. Basanavičius, Vaitulionytė, 
M. Abraitis, O. Moliušienė, P. Rėkus.

Smulkesnių auką $2.00

Luzerne, Pa.
Po $6.00: A. Vaitulionis, A. Moc- 

kaitis.
Po $1.00: M. Zelionis, V. Bartuška, 

A. Savickas, J. Žekas, J. Maskelis, 
J. Janulevičius, K. Urbonas, A. Mi
siūnas, Baltr. Aidukaa, P. Murauskas 
P. Savickas, J. Kazokas, J. Kapočius, 
M. Savickas, A. Kulikauskas, J. Vi- 
k manas, A. Voska, V. Vikmanas, J. 
Mikatauskas, A. Utarienė, M. Svetu- 
levičius, J. Petrauskas, J. Jankeliū
nas, T. Simanavičienė.

Po $.50c.: J. Savickas, A. Gegu
žis, J. Valutkevičius.

Smulkesnių auką $.50

Broodrok, Pa.
Po $1.00: V. Užkuraitis, J. Šerkš

nas, J. Gaška, A. Petrauskas, K. Svi- 
dra, M. Svidrienė, J. Bubnis, A. Ma
rietis, A. Matuza, J. Petraitis, J. 
Krikščiūnas, A. Akromas, J. Drižis.

Po $.50c.: V. Krasauskas, J. Kar- 
doka, V. Valaitis P. Maižešienė, J. 
Santkevičius, Petr. Vaičiūnas, M. Ro
pė, V. Valutka.

“L. Vyčių” apskričio kuopų de- 
degatų susirinkimas.

Sekmadienyje, 24 d. sausio, 
ant Bridgeporto įvyko “L. Vy
čių” apskričio kuopų delegatų 
susirinkimas. Išskyrus Roselando, 
visos kuopos buvo atstovaujamos. 
Svarbiausiuoju susirinkimo rei
kalu buvo namų klausimas. Pir
miausiai išdavė raportus komi
sijos nariai, išrinkti apžiūrinėji
mui tinkamų vietų manomiems 
namams statyti. Nors į minėtą 
komisiją buvo išrinkti nariai 
nuo visų kuopų, bet supilnais 
raportais pasirodė vien bridge- 
portiečiai, o kiti pasiaiškino, 
kad jiems ne per daug ir rūpėjo 
surasti, mat, visiems yra žinoma, 
kad Bridgeportas yra Chicagos 
lietuvių centras, ir kaipo toks 
yra ir patogiausia vieta namams. 
Ant Bridgeporto užeita dvi vieti, 
apie kurių patogumą nemažai 
pasiginčyta. Pirm negu kalbėti 
apie namus, žinoma, reikia ap
galvoti tuos šaltinius, iš kurių 
bus paimamos lėšos. Šitas klau
simas privedė prie labai svar
baus dalyko. P. H. pasiūlė “Vy
čiams” projektą, kad namų idė
ja turi būti surišta su biznio rei
kalais, tuo tikslu “Vyčiai” galį 
įsikurti taupymo — skolinimo 
draugiją. Pats projekto inešėjas 
plačiai. paaiškino taupymo — 
skolinamosios draugijos ' reikalus 
ir kodėl tas būtų reikalinga. Su
lyg j° ir kitų išaiškinimo, rei
kalinga, kad žadamieji namai 
užsitikrintų sau užsilaikymą, o 
nereikalautų iš organizacijos 
nuolatinio šelpimo, kas būtų ne
pageidaujama tuo atžvilgiu, kad 
mažiau ideališkus tos organiza
cijos narius gązdintų savo tais 
reikalavimais. O prijungus prie 
namų idėjos ir minėtąją šaką, 
ir ją priauginus, namas lengvai 
atsistotų ant kojų, o vėliau neš
ti naudą patiems nariams, o kas 
svarbiausiai — daug patarnautų 
organizacijos drūtybei, nes kar
tą prisidėjusį prie organizacijos 
narį jį pririštų ir duotų paskati
nimo akstiną darbuoties jos la
bui.

Po tūlų abejojimų išreiškimų 
išaiškinimo, rimtai apsistota prie 
šito projekto, ilgai ir plačiai jis ap 
kalbėta. Pasirodė, kad netrūksta 
žmonių, kurie šioje dirvoje nusi
mano ir joje bedirbą, tai su jų 
pagelba ir manoma šis dalykas 
skėsti. Nutarta plačiai kuopų na
riams išaiškinti šį sumanymą. Ši
tą darbą atlikti išrinkta komisi
ją, į kurią suėjo gudresnieji šio
je dirvoje žmonės. Jie tai apva- 
žinės kuopas per jų susirinki
mus ir išaiškins taupymo — sko
linamosios draugijos reikalus, o 
tas darbas skubinai bus atliktas. 
Gi 7 d. vasario bus įsteigiama
sis taupymo — skolinamosios 
draugijos susirinkimas.

Dabar prieš mūsų akis stojosi 
didelis sumanymas. Žinovai tikri
na, kad jis galimas įvykdinti, o 
inkūnytas daug žada. Jis užim
tų statyti pamatą Amerikos lietu
vių ekonominio stovio. O darbą 
žada pradėti “L. Vyčiai”! Gi 
“Vyčiai” filaMtfien jau >«lar<J ne
mažą spėką, kuri labai traškiai 
vis auga. Reikia tikėti, kad iš 
gyvo ir rimto jaunuomenės judė
jimo plazdės tiek energijos ir pa- 
sirįžimo, kad užmanytieji svar
būs sumanymai neturės progos 
užsimerkti ir nugaruoti.

Buvo paliesta keletas smulkes
nių reikalų, kai-kurie iš jų iš
rišti, kiti atidėti ant vėliau. Vi
siems Šiuo tarpu danginusiai rū
pi namų klausimas.

Smulkesnią auką $1.40
Tautos Fondo ženklelių išplatinta 

už $40.30
Viso labo iš šv. Marijos 

par. Kingston, Pa. $307.05.

$10.00
$5.00
$2.50

OirardvlUe, Pa.
Kun. Augustaitis
Juozas Raibikis

Antanas Glinskis
Po $2.00: S. Bieliauskas Jonas Ru

gienius.
Po $1.00: J. Ašukaitis, A. Matejis, 

G. šakevičius, V. Marcinkevičius, J. 
Simanavičius, Motiejus Seliokas, J. 
Slavinskas, Slavinkienė, A. Aleksa.

Po $.50c.: J. Bilskis, J. čižauskas, 
Križanauskas.

Smulkesnią auką $1.45
Lietuvią Dienoje laike pamal

dą surinkta $11.96
Pelnas nuo vakaro Lietuvią 

Dienoje $28.33
Viso labo iš Girardville, Pa. $73.74.

Westvllle, HI.
Lietuvią Dienoje laike gedulingų 

pamaldą aukojo:
Viens lenkas (pavardė nepriduo

ta), $10.00
Po $1.00: Ant. šlikas, Pranas Var- 

gonas.
Smulkesnią auką $4.51
Pelnas nuo vakaro parap. mo

kyklos auklėtinių 29 d. lapkr. $10.60 Į 
T. F. ženklelių ir kuygučią išpla
tinta už $7.65

Viso labo $34.76
Iš tą pinigą’ 30 dol. pasiųsta j T. 

P. centrą, o .$4.76 lieka pas vietinį 
T. F. kom. kasininką.

Kingston, Pa.
Lietuvią Dienoje laike pamaldą au

kojo:
Kun. J. V. Kudirka $10.00
Pranas Burba $10.00
Po $5.00: Flor. Gegužis, Silv. Pauk

štis.
Po $3.00 Kazys ir Agota Kučinskai, 

Jur*. Kazokas, A. Kučinskas, J. Ur
bonavičius, J. Grumblis.

J. Garsevičius $2.50
Po $2.00: J. Totoraitis, A. Merke- 

lionis, K. Antanaitis, V. Mielkus,
A. Baubonis, P. Kavaliauskas, A. Be
kus, J. Savukevičius, A. Lenkauskas,
B. žėkas, M. Abraitis, J. ir V. Agur- 
kiai, A. Mačiulis.

Po $1.00: Tamulienė, A. Vidnnaa, 
A. Remeikis, A. Urbanavičius, V. Jan
kauskas, M. Idonka, D. Marcinkevi
čius, J. Zagarskas, J. Neveckas, J. 
Balevičius, V. Lėliukė viiins, A.
Agurskis, M. Žėkas, A. Soroka, J. Mi
liauskas, J. Padereckas, K. Kundrec- 
kas, A. Usis, J. Kuiza, A. Linda, 
P. Karunavičius, P. žekas, A. Lnko- 
šeičius, A. Agurskis, A. Butrima- 
vičius, A. Zaleckas, V. Žilinskas, J. 
Daukšas, V. V uoslis, V. Budzeika, 
A. Kraužlis, A. Pluke, (V. Paukštis,
A. Jankeliūnas, J. Siemonis, P. Stra
vinskas, J. Slankauskas, J. Sikorskis, 
J. Marcinkevičius, A. Aeimis, J. Ge- 
reltauskas, J. Straigis (II), M. Ka
raliūnas, M. Velyvis, J. Čekanauskas, 
J. Pileckas, Pr. Lelevičius, J. Greb- 
liauskas, V. Kazokas, A. Parenka,
B. Butkeviius, J. Rėkus, B. Bnrba, 
J. Kupštis, M. šilingaitė, M. Janee- 
vičiutė, Ina Gelgotienė, J. Ailgauskas, 
M. Motiejūnas, J. Eidukevičius, D. 
Mickevičius, E. Totoraitienė, A. Lu
koševičienė, ,T. Mielkvtė, J. Urbona
vičiui, V, Vaičiulis, P. Balčius, M. 
Buiiutė, O. Juškauskaitė, A. Vely- 
vytė, P. Janušauskaitė, K. Kalriutė, 
J. Brukąs, O. Adomaitienė, B. Mali
nauskienė, O. Ivašsuskienė, V. Pil- 
koateaė, O. Mickevičienė, O. Ma- 
zurkevlčienė, R. Mazurkevičiutė, E. 
Petrauskienė, A. Murkus, B. Anta
navičiūtė, J. Jarašunas, M. Stanke
vičiui, A, Milončius, M. Stanaitienė, 
kąs, V. Eierskia, P. Andriejauskas, P. 
J. Černiauskas, D. Vaitkevičius, V. 
Keršulis, J. Belskis, J. Vaupšss, A. 
Bartuška.

Smulkesnią auką $10.00
Kolektuojant po stubas:
Raulinas Černiauskas $200
Po $1.00: A. Baubonis, A. Kadišiua,

L. Pikunas, V. Kalinauskas, J. Voai- 
liua, J. Klinčinskas, M. Treigis, P 
Dambrauskas, J. Zavickas, L. Ollda 
D. Vitkauskaa, D. Adukauskas, O. 
Makauskienė, M. žeagulioaė, J- 
dina, M. Kuoaa, V. Ruseckas, J. Ku- 
aeekas, O. Klimavičiūtė, T. fludinaa,
M. Andrikevičienė. L. Paulauskas^ A.

vienos “Vyčių” kuopos 
veikimo.

-Gerb. “Vyčių” organo 
“Draugo” skaitytojai, dažnai 
pastebėdavo jame žinutes apie 
“Vyčių” IV kuopų (Dievo 
Apveizdos parapijos). Bet to
li ne visos žinutės paduotos; 
daug daugiau molėtas būre-

43.20 j lis jaunimo nuveikė, negu, 
kad buvo paduota plačiai vi
suomenei. Tik devyni mėne
siai praėjo, kaip ši kuopelė 
suorganizuota. Vienok, ne
žiūrint’ trumpo laiko, nežiū
rint to, kad nevisai dar tvar
ka buvo nustatyta, juk nema
žai iš narių buvo įr , tokių, ku
rie dar žiūrėjo sū nepasiti
kėjimu. Pagaliaus, kad buvo 
perskaitytas metinis raportas 
(gruodžio 3 d.) metiniame su
sirinkime, pasirodė, kad “Vy
čiai” nepasiliko ant vietos, 
bet gana toli nužengė pirmyn. 
Ir jų darbu nemažai pasinau
dojo nuvargusi mūsų tėvynė, 
Amerikos viešasai gyvenimas 
ir vietinė bažnyčia, (nes jos 
labui surengtas vakaras, ku
ris atnešė $100.00 pelno). 
Ant galo, juk ir patys Vyčiai 
daug kuo pasinaudojo.

Gal neprošalį būtų pažymė
jus svarbesnius jų nuopelnus 
per devynis mėnesius. Vie
nas iš svarbesniųjų — įstei
gimas knygyno, net už 150 do
lerių; surengti keturi vakarai, 
vienas naudai savo kuopos, ki
ti gi naudai lietuvių visuome
nės. Surengtos dvi bendros 
visų “Vyčių”, gegužinės. Su
rengta 10 paskaitų, kur kas 
daugiau prakalbų. Visos pra
monės apsiėjo be svaiginamų
jų gėrimų. Viršui 100 dolerių 
aukauta tėvynės reikalams. 
Kiekvienas vytis, kuris galė
jo, aukavo dienos uždarbį į 
“Tautos Fondų”, iš kasos 
$25.00. Siųsta į Brocktonų ant 
“Vyčių” seimo delegatas, ku
rio išlaidas 50 dol. apmokėjo 
“Vyčių” kasa. Įsteigti va
kariniai kursai ir tt.

* .
• •••••• • ••»•».a 00

Kaip minėjau, 3 gruodžio 
buvo metinis susirinkimas. 
Išrinkta 1915 metamse nauja 
valdyba. Valdybos prieder 
mes krito ant pečių sekančių 
ypatų: A. Aleksandravičius 
— pirm., B. Abramavičiutė — 
vice-pirm., Pužaras — raštin., 
F. Nutautaitė — fin. rašt., A. 
Freitikaitė — iždin., P. Bal- 
čiauskaitė — iždo glob., P. 
Varakulis ir St. Kybartas 
maršalkos; A. Jakavičaitė ir 
J. Pabarška — knygiai, K 
Tijunonis ir V. Klimavičių

Savaitniai susirinkimai nu- 
tė — revizoriai.

.68
3.96

$817.01 
107.00 

Iš viso $924.00. 
Čekiai, ant vardo p. B. Vaiš

noro, ir vardai aukavusių pa
siųsti. Be. to šv, Jurgio draugija 
nutarė paaukoti $100.00. — 
Girdėti rengiasi dar paaukoti ir 
kitos katalikų draugijos.

Kun. J. J. Jakaitis. 
Worc. Komiteto pirmininkas.

Moters surinko

(Pradžia ant 7 pusi.) 

dienos. Vakare liep visai nu
sirengti, šiltame vandenyje iš
simaudyti, apsivilkti nakti
niais marškiniais ir vėl ilgai 
poteriauti, o po poterių eiti 
gulti. Aš savo amžiuje to var
go neturėjau, maudytis, valk- 
styties naktiniais marškiniais 
ir poteriauti taip ilgai. O jei 
nenori klauptis poteriauti, tai 
policmonas mušaper galvų su 
lazda. Jei nepareini į laikų 
iš miesto, tai liepia kertėje 
stovėti už pakūtų”. Aš išty-,

ROCHESTER, N. Y.
Šio miesto lietuviai-katalikai 

gana giliai atjautė reikalą utip- 
rinti “Tautos Fondą” savo au
komis ir tame atžvilgyje gana 
karštai darbuojasi. Žinoma, prie 
šių katalikų tėvynainių neprisidė
jo visi “pažangieji” ir nedaly
vavo apvaikščiojime “Lietuvių 
Dienos”. Jie darė ap vaikščioji
mą gruodžio 20 d. ir kaip gir
dėti, nekaip nuvaikščiojo, nes 
pasekmės labai mažytės, (vos tik 
trisdešimts keli doleriai), paly
ginant su gausiomis katalikų au
komis, kaip pamatysime žemiau.

Be to gruodžio 20 d. pobažny- 
tinėje svetainėje laike prakalbų 
buvo traukimas leidžiamųjų iš
laimėjimui 5 dol., kuriuos auko
jo šv. Jurgio draug. Tas davė 
gryno pelno $89.74
Tą patį vakarą prie durų 
sumetė .65
Už ženklelius gauta 15.00

Viso labo pasidarė $251.59.
Dar šv. Petro ir P. draugija 

aukojo 5 dol., už kuriuos'bus 
nupirktas koks daiktas ir lei
džiamas išlaimėjimui ir tokiuo 
būdu iš tų mažų draugijų aukų 
pasidarys didelė suma, kuri 
įplauks “Tautos Fondan”.

Garbė Rochesterio lietuviams- 
katalikams už jų duosnumą ir 
atjautimą taip svarbaus mūsų 
Tautos reikalo. Dabar tik aklas 
gali nematyti, kurie iš mūsų iš
tikrųjų esame pažangiaisiais.

Broliai — sesutės! Nepasiten
kinkime tik šia padaryta’ auka, 
bet vienybėje darbuokimės ir 
toliau tam panašiai, kiekvienai 
progai pasitaikins aukokime 
šiek-tiek “Tautos Fondan”, tik 
tokiuo būdu nušluostysime aša
ras mūsų motinos Tėvynės, at
minkime visados, jog prakilnus 
yra daiktas atjausti savo Tau
tos reikalus, bet dar prakilnes
nis paremti juos savo auka.

Komiteto išrinkti kores
pondentai.

J.

Scranton, Pa.
Aukavusieji Lietuvią Dienoje 1914 

šv. Juozapo parapijoje laike pamal
dą bažnyčioje:

Kun. J. Kuras $10.00
Po $6.00: B. Zakazauskas, P. But

kus.
A. Sodeikas — - - . $3.00
Po $2.00: K. Kumpikas, V. Mardo- 

■a, Jusas.
Po $1.60: M. Mardosa, J. Aksuo- 

maitis.
Po $1 .00: B. Liepa, A. Levertavi- 

čia, J. Pakeltis, P. Vagnorius, M. 
Venckeviče, P. Leskauskas, I. Ke- 
porutis,, P. želionis, J. Kasparas, 
A. Pauka, M. Rutkauskas, A. Barz- 
dalauckas, J. Pocius A. Dzingelis, V. 
Stankeviče, J. Petukauskas, J. Venc
keviče, M. Pajaujienė, V. Bakšys, J 
Kazukeviče, A. Kupstas, K. Šymkus, 
J Andrulis, B. Nesiunskas, J. Kum
pikas, P. čepurevičius, J. ArdzieviČe, 
J. Pajaujis, Ig. Meleškeviče, J. Ri- 
mošaitis, J. Yrkmonienė, O. Dareš- ■ 
kevičiutė, V. Gabrys, St. Urbonas, 
J. Krutulis, J. Dedonis, A. Reikštika, 
M. čepukevičienė, M. Birgelienė, K. 
Levartavičienė, R. Aleksandravičienė, 
P. Kisliuvienė, Katele Ant.

Smulkesnią auką $15.95
Viso iš Scranton, Pa. $90.95.

$5.00 
J. Kiveris,

Donorą, Pa.
Lietuvią Dienoje laike pamaldą au

ką surinkta $12.10
Kolektomiam po namus toje dieno

je T. P. aukojo:,
Kun. M. Kazėnas
Po $1.00: P. Erčius.

Ig. Launikonis, A. Kiveris, V. Ri 
binskas, Antanas Gestauskas, A. Nor- 
butas, T. Norkus, A. Kiuderis.

Po $.50c.: M. Jakštas, M. Kndžius, 
J. Urbaitis, J. šaliunas, A. Jankaus
kas, J. Kašelionis, S. Gazdielius, P. 
Mickus, Izd. Nainys, P. Martinkus, 
J. J. Gestautas, J. Aarkus, J. Bubilas, 
J. Ceglavski, A. M. Gregg, J. Trum- 
piškis, V. Jakubauskas, Ig. Valkaus
kas.

Smulkesnėmis aukomis $4.20
Vardus aukavusią mažiau 50 e. 

(apleidžiame).
Viso Lietuvią Dienoje iš Donorą,

Pa. $39.30
Port WasMngton, Wla. 

šv. Laurino dr-ja $5.00
M. Saroška $3.00
K. Rupšis $1.50
Po $1 .00: J. Murauskas, St. Sama-

lionis, R. Moekaitė, K. Gudauskis,_A. 
Tamkus, J. Žilinskas, FI Savickas, K. 
Pilipavičius, J. Skarbalius, M. Ma> 
eiejauskas, F. Aarila, K. Eidininkas, 
A. Galinauskas, J. Kvecis, J. Jankus, 
A. Dambrauskas, J. Samaiionis.

Po $.6Oc.: St. Mockus, A. Patikus, 
St. Vasiliauskas, A. Vititaris, A. Stul
ga, J. Anrilaitė, Z. Rudis, J. Balčiko
nis, J. žaminas, J. Mockus, J. Savic
kas, V. Ežcrskis, P. Andriejauskas, E. 
Vitkus, B. Patašius, A. Plovaitis, J. 
Birsenas, A. Jndikis, A. Laurinaitis, 
F. Šležas, J. Galinauskas, F. Bagdo
nas, A. Maelejauskas, St. Briedikai- 
tė, V. Milčius, St. žukaitis, A. Moe- 

, kus, A. Samaiionis, A. Peteraon, A.
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Anučevskis, M. Digris, F. Kazlauskas, 
K. Kvederas.

8. Panarauskis. 65c.
Smulkesnių aukų $8.55
(Vardus aukavusiųjų mažinti 50 c.

Begarsiname).
Vųo ii Port \Vashiugton, Wis.

<42.73
Thompson v ille, Conn.

Lietuvių Dienoje laike šv. Jurgio 
dr. { prakalbų aukojo:

Karolis Migliuos $5.00
... Po $2.00: P. Sabonis, P. Urbonas, 
.O. Miliutė.

Po $1.00: J. F. Makoveckas, P. Lu
pas, M. Raeeviėieuė, P. f'iapas, A. 
čiapienė, V. Simanavičius, V. Orči- 
nas, V. Miliutė, M. Miglinienė, O:

ras ir Ona Lodai, Viktoras Gražulis 1 Smulkių aukų 27 d. Rūgs. 
Ona Ganniutė, Ant. PalubeeUs. ‘’lViso ii AVorcester, Mass.

Po $2.00: Jonus Vaitkus, Petronė 
Zauėaitė, Monika Znbanienė, Juoz. 
Aukis, Pr. Dzetm evkas, Antanina 
Skieruiėititė, Jonus dnuidieraitis, O. 
Mažeika, M. Žiemis, A. Sironkienė, 

3i I P. Navickas, Jonas Mitrikeviėius, J. 
Juozaitis, Stasys Kuolis, J. Geležius, 
J. Pašakis, J. Jankauskas, J. Ma
žeika, .1. Čižauskns, E. Morhevičienė, 
A. Barkauskas, Al. I.aurenaitė, J. 
Franke virius, 8. Stasevičius, Petras 
Kou d rota vič Uis, Jurgis Ribinskas,
Juozus Huaeikis, K. Tamkus, Jonas 
(’rbauavirius, Ant. Kulis, Zigmas Juš
kevičius, A. MedeĮių, A. Mužtiikna, I. 
'Thriiošntnas, I. Raekienė, A. Bležgus,

T. F. Kom. prisiutė

12.60

$690.58.

Skiperieaė, V. Mikolonis, il.t Saboiie- Uršulė' RtfekaUskaite, S. Ristokas, A.
_ i tl .l___• S. X. i_ 1 A Inė, O. Saboniutė, O. Šerienė, A. Pat 
kus, A. Švedas, P. Jasiukevižius, J. 
J. Latvis, Z. Karosaitė, J. Linkevi
čienė, P. Skriekns, A. Buinickas, V. 
Pabijonienė, A. Žukauskienė, . K. 
Cipulienė.

Po $.50c.: V. Bismarkienė, E. Si
manavičiūtėj M. Mur.ikevičiutė, A. 
Lopša, E. čeplikienė, V. Tamulevi
čius, K. Orčinienė, J. Labanauskas, 
A. Armanavičius, M. Norutavičienė, 
V. Barisas, Cezaras, Barisns, M. 
Dsidzevičius, J. Miglinas, B. Buinic
kas.
Viso iš Thompsonville, Conn. $43.60.

So. Omaha, Nebr.
Lietuvių Dienoje aukojo:
Kun. J. Jonaitis,
Po $2.00: B. Maslauskas, A. Gurs

kis.
Po $1.00: P. Sarpaitis, V. Akroma- 

vičius, A. Smailis, J. Sviežauskas, M. 
Uidavinis, J. Jonaitis, A. Navickaitė-

Po $.50c.: K. Kušleiko, P. špokas, A. 
fiimkevičins, F. Uždavinis, Monkevi
čius, A. Ragalauskas, J, Šoris, J. Ju
revičius, J. Janėnuskas, P. Vazgis, V. 
Kiboras, S. Plunksnienė, M. Girkun- 
taitė, M. Beliauskaitė, A. špokas.

Smulkesnių aukų surinkta $3.50 
Už Tautos Fondo ženklelius 
Pelnas nuo vakaro

Viso labo
Už spaudų užmokėta
T. F. iždininkui per adv. A.

Šlakį pasiųsta

6.20

$7.70
$68.10

$106.00
$6.00

$100.00.

Sympsone, Pa.
(Prisiuntė Forest City, T. F. Kom.)
Jonas Prūsas 3.00
Kaz. Petrauskas $1.50
Po $1.00: J. Peldžius, J. Kazlaus

kas, A. Makūnas, Vengraitis, A. Balu 
•evičius, P. Kasparavičius, V. Kas
paravičius, A. Pakšys, F. Morison.

Smulkesnių aukų $3.60

Forest City, Pa. 
V. Bulotas

Pr. Subainskas
Kaz. Stačiokas 

Viso labo

$2.00
$1.00

50c.
$20.60.

Ruseckas, A. Matlauskas, Y. Galevi- 
čius, Mugdė Klerikaitienė, M. šar
kos, M. Glaveckas, A.' Grabauskas, 
J. Galiauskas, J. A litą, K. Prakapai- 
tė, M. Svitojus, J. Vaitiekaitis, J. 
Gudukas, J. Miesčionaitis, K. Gri-

Bocester, N. Y.
Sekantieji aukojo:

Kun. J. Kasakaitis $6.00
J. Bardzilauskas . $5.00
A. Gervickas $2.50

Po $2.00: K. Taniošiuniutė, T. Pa-
|Inikis, S. Mociejunas, A. Vėželis, 8.
Kovas, P. Gribauskas, J. Leviskas, J. 
šokelia, P. Sukis.

Po$1.60: V. Palnikaitė, V. Žygare 
vičius, A. Pacevičiutė.

Ig. Kairys $1.05
Po $1.00) rjft., Žcjųj-g, 8. Šakienė,

J. Mastauskąs,. J. ^pįsekirskimtė, J. 
Palnikis, A. Gudinąs', O. Mališaus 
kiutė, 8. Janavičius, P. Pikūnas, A. 
Žiniekas, J. Davidonis, T. Boinb- 
lauskis, F. Palnikis, M. Kulbys, S. 
Margelis, J. Kazirskis, J. Novickas, 
Mociejunienė, D. Vilimas, J, Lauky- 
tė, J. Musteikis, A. Gervickas, J.

gaitis, .1. Potila, A. Pauliukonis, J.Jončis, J. Pukevičiutė, J. Kumpars- 
ŠiupSa, J. Stauevičius, V. Valkaus- ! kas, P. Kazakevičius, O. Zdanevi- 
kas. i giutė, O. Mitkaitė, J. Gudinąs, J. Gu-

Po. $1.75: J. Vaičiulis, M. Aliuke- Į dinavičius, J. Bartusevičius, J. Ne- 
vičiiis, .T. Ruseckas.

Ad. Mocevičius

Via© jšHTeeest City, Ta. gauta 1 
$443.4*7.

Roseland, UI.
Laike vakaro šv. Onos Dr-jos Lie

tuvių Dienoje aukojo:
J. Simųnauskis $2.50
Po $2.00: Petras Nemaniunas, 8ta- ' * 

eys Piktužis.
Po $1.00: J. Vilkienė, Et. Gustys, 

M. G. Valaskas, E. Klimavičienė O.
Pocienė.

Smulkesnių aukų $8.09
Už T. F. knygutes $2.00
Pelnas nuo šv. Onos Dr jos vaka
ro $26.90

Laike a. a. A. Galvanausko lai- 
- fiotavių suaukota $8.65
Pirmiau garsinta $79.40

Vien iš Roseland, Tll. prisiųsta
$136.54.

Mahanoy City, Pa.
Lietuvių Dienoje aukojo:

■k , Kun. V. Dargis $25.00
Vikt. Lapinskas $5.00

į: A. Benevičius $3.00
Po $2.00 P. Kubertavicius, J. Bene-

dinskas, M. Staniukynas, A. Bartuška,
Ig. Mociejunas, T. Pangonis, A. Dam 

\ Savičius, W. Jusaitis, M. Lapinskas.
Po $1.00: A. Žitkus, M. Aidukaitis, 

J. Maciulskas. A. Suchockis, K. La-

$1.60
Po $1.50: Petronė Stanceliutė, Ta

nias Ruseckas, A. Sutkus, J. Glavec
kas, Lršulė Zagieuė, K. Pigagiutė, 
M. Ulevičius, A. čėsua, A. Svinčiu- 
nas, I. Kukauskas, A. Skibauskas. j

Elena Juozaitytė $1.15
Po $1:00: Ona Rajeckaitė, Jieva 

Zubriutė, J. Valinėms, Ina Sakalaus
kaitė, A. Greiėaitis, K. Dusevičius, 
V. Kamandulis, P. Karpavičiūtė, M. 
Malečkienė, M. Majauskaitė, Jieva 
Griškiutė, Jonas Simnusas, M. žiogas,
R. Mažeika, F. Grabauskas, K: Bart
kus, J. Paškevičius, Ona Daugirdaitė, 
J. Samuolis, Tzabelė Barkauskienė, 
Z. Zinkevičius, R. Seilius, S. Tamo
šaitis, J. Puzara, J. Valinskas, J. 
Osipavičius, Liudv. - Sviklas, Petr. 
Liubinas, K. Kulišauskas, A. Bar- 
tnška, V. Ališauskaitė, J. Bantrė- 
nas, S. Bundza, J. Vasiliauskas, A. 
Bartkus, K. Tamulevičius, K. Džio- 
gis, T. Šilanskas, ,T. Kazlauskas, A. 
Stoėkus, J. Bagurskas, J. Galevičius,
S. Šeškevičius, J. Dnbinskas, A. Za
karas, J. Navikas, A’. Steponavičiū
tė, K. Kuoga, P. Pranckevičius, J. 
Gorskis, J. Tamulionis, A’. Mankans- 
kaa, R. Vrinkevičius, K. Yankevi- 
čius, Pranas Tamošaitis, J. Dzervas, 
J. T.eikas, B. Mareinkintė, M. Gra- 
žtilienė, M. Bakevičienė, A. Čegin
skas, P. Skrickis, A. Dailyda, S. 
Saulianis, R. Migauskienė, P. Venis, 
.T. Cenarkus, J. Bacevičius, K. Ki
birkštis, L. Dranginis, J. čiginskas, 
Ona Peeinsfcaitė, Monika Karske- 
vietė, A’. Kreževičius, Petras Bud- 
vitis, .T. Ramanauskas, N. Safranok,
T. Domitiaitis, A. Marčonis, I. Krup- 
činskas, 8; Pramuras, A’. Keršis^ P. 
šilatNkaa, A.
S. Arsimi#, A. , ŽiiiSskns, A. Vis- 
lauskaitė, Uršulė Vaškevičintė, M. 
Skamareikiutė, A. Morkevičius, J. 
Gurbašins, K. Gudraitis, A'. Alek
sandravičius, A. Ručinskaitė, S. Vai
čius A7. Urbanavičienė, M. Alkėvi- 
Sintė, Benigna Stočkiutė, A’, čigins- 
kienė, Ona Simankienė. B. Juodis, J. 
Telinaitis, M. Avilaitė, A. Vanietė, 
J. Ginkuvienė, J. Daagučiutė, U. Ur
banavičiūtė, A. Masilionis, M. Bar- 
taškaitė, A. Baublienė, O. Pranaitie
nė, M. Grinevičiūtė, A. Tamulionis, 
J. Pigagienė, Krist. LuRšaitė, A. 
Lapinskaitė, Gabrys Dirsa, J. Gla- 
vickas, A. Latvis, J. Pigaga, A. Va- 
latkevičius, V. Diilolką, K. Skrickis, 
S. Aleksandravičius, A. Degutis, J. 
Salatkus S. Petraška, M. Svitajutė, 
J. Vaitkevičius, M. Koraliunienė, 
J. Pečiulis, L. Meškinintė, A. Bulvi- 
das, P. Barisas, A. Barisas, P. Sida- 
mns, J. Luekis, P. Karalius, 8. Ki- 
sieliauskas .T. Kvietkauskaitė A. 
Sidelis, P. Kvietkauskaitė, A. Vala-

viadonskis, A. Stukas, K. Juodaitis, 
M. Žukaitis, M. Zdanevičius, R. 
Kaučiutė, M. Barkevičiutė, S. Kaza
kevičius, J. Tomašauskas, M. Bartu
sevičius, S. Butriinavičius, J. Unču- 
ras, B. Danilevičius, J, Levickas, V. 
Izielskis, V. Motiejūnas, J. Vaicieke- 
vičius, P. Pranickas, A. Jucis, M. 
Jovaišienė, A. Baranauskas, M. Bar
kauskiutė, M. Rutkauskaitė, D. Mė
li nis, J. Dauda, E. Gricaitė, A. Va- 
lančiunaitė, T. Gricaitė, J. Malcevi- 
čiutė, M. Taukevičius, J. Alelinnas, 
A. Margevičiutė, A. Opulskis, M. Ta- 
mošiūniutė, M. 'Saveikis, M. Raši 
mienė, B. Plikytė, O. Pranckunaitė, 
K. Zdanevičiutė, J. Anusevičiutė, J. 
Savickiutė, O. Kazakevičiūtė, O. Sim- 
kaičiutė, P. Gudelis, J. Jokšas, A. 
Saunoriutė, K. Stašaitienė, J. Ka- 
jeckis, M. Navickiutė, A. Bernata- 
viČiutė, M. Pabrinkis, M. A7entis, V. 
Stankevičius, A. Luke, E. Zdanevi
čiutė, P. Krajeris, V. Danilevičia, 
J. Rickis, M. škulytė, K. Dubickiutė, 
A’. Butrimavičius, K. Andriuškevičius. 

Smulkesnių aukų surinkta, $16.15
A7iso surinkta $146.20.

(ATTITAISYMAI).
Forest City, Pa.

A’incas šlikta $3.00.
Worcestcr, Mass.

$7.00 T. F. aukojo: Jonas Baubi- 
čins (buvo paskelbta Jonas Bubičius).

ir nesusipratimų; 4) Tamsta prašai 
spauzdinti jį nieko netaisant; nega
lėdami prie to prašymo prisitaikinti, 
mes visai Tamstos laiškelio nespaus
diname ir norėtume, kad polemika 
tarp Tamstos ir p Žemučio būtų tuo 
užbaigta .

P. J. Danui, Chicagoje. Jūs vardu 
37-os soeijalistų sąjungos kuopos 
kviečiate “Draugo” redakcijų į deba
tus, skirdami temų: “ar socijalistai 
griauja katalikiškų tikėjimų”. Jūs 

norėtumėt išrodyti, kad jie to nedaro. 
Jūs paskyrėte tuos debatus ant 30 
sausio p. žemaičio svetainėje — prie 
jo saliūno. Jūs nutarėte mus kviesti į 
UąVpįus 9 'sausio, pakVieiimų gi para 
šėte, tik 17 sausio; išsiuntėte jį 18 
sausio, mes gi gavome jį 19 "sausio. 
4me “Draugo” numeryje nebegalė
jome jums duoti atsakymo. Atsakome: 
laikraščio redakcija turi savo skirtų 
dirvų savo idėjoms skleisti ir polemi
kai varyti. Negalima iš jos norėti, 
kad ji dar i, gyvu žodžiu patenkintų 
kiekvienų lietuvių kuopų, kurių 
(ypač soeijalistų) čia Amerikoje yra 
tokia daugybė. Mes Tamstai pataria
me kreipties tuo reikalu į kaimyniškų 
jums lietuvių katalikų idėjinę orga
nizacijų, pav.: į 4-ųjų kuopų ’“L. 
Vyčių” Apv. Dievo parapijos. Tos 
kuopos pirmininko adresas yra toks: 
A. Aleksandravičius,- 732 AV. 19th st., 
Chicago, III.

J. Spranalčiul. Griaudingi pamok
tai tautos išgamų neatvers. Dirbki
me, o visokie iškrypėliai seks mus. 
Aimanuoti neapsimoka.

8. Striaukui. Visokiais kuopos rei
kalais kreipkitės į “L. Vyči^” centro 
valdybų, kurios adresus v.isbomet pa
duodame ‘ ‘ Drauge ’ ’. ,

Vietiniam. Jeigu, Tamsta, apraši- 
nėtumėve dalykus trumpai ir aiškiai, 
tai daugiau būtų nuoseklumo kores
pondencijose. Smulkmeniški ir mažai 
paliečiantys dalykų apipasakojimai 
sudaro mišinį. O rakinėkite dažniau.

Waukeganiečiams ir kitiems, kute 
negavo praėjusio “Draugo” numerio 
primename, kad norėdami gauti ku
rios savaitės laikraštį turite prisiųsti 
adresus, ypatingai jei jų yra nemažai, 
nevėliau Bubatos. Tad, meldžiamieji, 

nepykite.
žiburėlio korespondentui. Tilps ki

tame numeryje.

■5$ soTiktai, Laikrodėlis 14 Karat Golden Fillsd $5.50 Tiktai.

jiniii) Į

I • < . A

Tamaųua, Pa.
Kun. P. Gudaitis — 

Vaikų Dr-ja —
M. Jakubinienė —

$10.00
$3.00
$1.50.

_ AUKOS “ ŽIBURIO” MOKYKLOMS. 
Jonis, B. Baravikas,|New Yorke 18 sausio d. Aušros Vartų 

parapijos lietuviai per prakalbas su
dėjo:

Fo $5.00: Jurgis Bartašius, Antanas 
Petronis, Rozalija A'izgiriūtė.

Po $2.00: Marijona Judeikytė, Ona 
Stavinskaitė.

Po $1.00: Elžbieta Varnevičiūtė, 
Antanas Dromontas, Juozapas Jabo- 
naitis, Jonas Žilis, Barbora Žimkaitė, 
Ona Januškytė, Adomas Jasaitis.

Smulkiomis aukomis sudėta^ $22.
Išviso $48.

Tos-pat New Yorko parapijos “ži
burio” draugijos nariais įsirašė ir už 
simokėjo:

1. Ona Lisauskienė (vieniems me 
tams) $1.23. Adr. 117 Varick st.

2. Marijona Judeikytė (penkiems 
metams) $5.50. Adr. 52 AV. 53 rd.

3. Ona šarkaitė (5 m.) $5.50. Adr 
64 Leroy st.

4. Mikalina Šakaliūtė .(1 m.) $1.25 
Adr. 32 Dominick st.

5. Magdalena Norkus (1 m.) $1.25 
Adr. 7 Monroc st.

6. Kazimiera Kaušvtė (1 m.) $1.25 
Adr. 117 Varick st.

7. Rozalija Kalošytė (1 m.) $1.25 
Adr. 171 Perry st.

8. Vincentas Liauilanskis (1 jn.) 
$1.25. Adr. 617 E. 16 st.

tka, M. Litvaitytė, A*, ftvarčintė, O. 
Palubeckytė, J. Lietuvninkas, J. 
Bartkevičius, J. Kaminskas, A. Zub- 

, riekns, P. Jurgelionis, A- Stankevi- 
j čius, M. Vasiliauskaitė, U. Adomai
tytė, E. Kupstienė,. E. Dominaitienė,
J. Bendoraitis, M. Kudlinskaitė, 8. 
Simonaitė, M. černiuvienė,

LtStraViDSkav m ZabliaUC icėrnb,s,” A. Burba. Ona Gelčiutė, M. 
.*mbr!Z'eH,St U. Stan,rintė, A.

M. Gelezele, J. Sliuželė, P. Navickas I ' . ’. ->r t> n ni a • v • -r * fJ*irl)«ilinuskftiT^oskcvicivitc^ O.
i. Anusevičius, J. Jurkša, A Kazlaus-!‘,T ’ KUnnlwkn, P

» -r _____ , „ | Jonaitiene, A. Kleinauskas, I.8.
kas, A. Klingis, J. Jasienauskas, F, 
Sakaitė, J, Neverauskas, M. Benevi- 
iienė, A. Naginionienė, A7. Benevi- 
čienė, A. Naginionienė, A7. Benevičienė,

15 Dovanų prie Jalkrodeto visai DYKAI.
Perkant laikrodėlį ataėiai U fabrikos Jus sutaupysit tau nemažiau kai $19.00, nes pas kožnų pardavėja už 
tokį pat laikrodėlį užmokėtumet mažiausiai $25.00, o mūsų apecijalltk* fabrikos prėkė to laikrodėlio yra Ūktai 
$5.60 ir apart to kaa dabar užsisakys paa mus laikrodėlį, tai augėčiau patalpintus 15 puikiausių dalykų kožnaa 
aplaikys prie laikdrodėlio viepi dykai, kaip tai: 1-2) lenciūgėlis su Breloku, 3) Britva, 4) Diržas galandimui 
britvos, 5-6) puodelis ir penzelis Hkutimui, 7) Fontaaine Plunksna, 8) Peilnkas, 9) Žiedas, 10) Veidrodėlis, 11) 
Sukos, 12) špilkutė kaklaryšiui, 13-14) Ragučiai manketams, 15) 32 Kalibro revolveris (Modelis).

Taigi jei norit pirkti tų puikų 25 dolerinį laikrodėlį už $5.50 ir gauti tuos 15 dalykų prie laikrodėlio 
T.’,a? ta* iškirpkit tų apgarsini-ma ir atsiųskit sykiu su 25 e. marko mis rankpinigių, kad būtumėm persi
tikrinę, jog ištikrųjų norit turėti mūsų laikrodėlį, o mes tuojaus išsiųsim Jums laikrodėlį ir 15 dovanų prie 
laikrodėlio visai dykai

Kada priimant siuntinį persitik rinsit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K. gold filled, gvarantuotas ant 
20 metų, su garsiausiu pasaulyje mec hanizmu, o tie 15 dovanų yra taipgi kuogeriausios rųšies, tai užmokėsit 
likusius $5.25 ir keletą centų už persiuntimų, jeigu gi nepatiktų, tai sugrųžysim jūsų 25 c. Turime priminti, 
jog perkant laikrodėlį nuo mus nei kiek neriaikuoJM, kadangi mūsų laikrodėliai yra gvarantuoti aut 20 metų
ir jeigu laikrodėlis pasigadintų, tai mes pataisysim ar ilmainysim ant kito visai dykai, prisiuntus tik 25 cen
tus ant persiuntimo. ,

Iš Kanados užsakant visi pinigai turi būti prisiųsti iš kalno.
ATYDA: Tankiai žmones mums skundžiasi ant įvairių kitų firmų, už tai jog negavo to kų mielino, ir be 

abejones buvo patys sau kalti nsm okant atskirti blogo .apgarsinimo nuo gerojo. Iš tos priežasties mes esam 
priversti pranešti jog mūsų firma yra krikščioniška, neturi nieko bendro su kitomis firmomis ir duoda visų tų 
kų garsina; apie mūsų teisingumų ir sąžiniškumų kožnas gali persitikrinti užsisakant vyriškų ar moteriškų laik
rodėlį (su dovanomis) ir adresuojant stačiai tiktai pas:
NATIONAL COMMEBC1AL COMPANY, 90 W. BK0ADWAY, DBFT.TO 12. NEW YOBK, N. Y.

Parsiduoda gerai išdirbtas 
laikrodžių ir muzikoj instrumen
tų krautuvė už pigiausių kainą, 
geriausioj vietoj, Hamestead, 
Pa. Kas norėtų pirkti arba mai
nyti, ant farmos vakaruose te 
gul atsišaukia žemiau ' esančiu 
adresu, nes biznio savininkai pa
sirengę važiuoti į vakarus ant 
farmų. Tai yra priežastis parda
vimui.

A. Katilius,
603 8th avė., Hamestead, Pa.

rr r"Smfiii jin.

!-W Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie- 
|Į tuvoj bei Amerikoj

SKELBIMAI.
KETURI METAI,

Sies esame iš Mr. Bilio iš

44 Išeivių Draugą”
• !

Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 
ir padailintas, talpins: i

1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimus” už^adintus “Svieto 

perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxeraburgą 
ir Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.

4. “Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlith- 
gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

5. “Lietuviai Anglijoj”,
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai
riausią ir skaitymui verčiausią laikraščią. ĮZ

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: a 
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), ■
U_ _____________ ______H

->. •»

DRAUGUI! REIKALAI,
I LIETUVIŲ K. KAT. FEDERACIJOS 

VALDYBA.
Pirm. — kun. J.- Misius, Ellsworth,

PaForest City, III., k, tik gavę lais- —M KtlM w
k,, kuriame rašoma sekančiai: 20lh „;cbie,go>
“Aš sirgau per keturis metus ir K 333J So
bandžiau vien, gydytoj, paskui In
kito, be joKum nan-bs. Aa pra- v Joklb„,kll
leidau daug pnug, Oa)op as w m
pamečiau, visus gydytojus n- pra. woed .1,
dėjau vartoti Triaerio Ameriko- CWcag0 In
nišką Kartaus Vyio EHxirą Jždo gJob p Mažeika, 3315 Au- 

Man labai malonu yra pasakyti burn avė., Chicago, UI 
kad dabar aš lengvai galiu daryt Run pr Augustaiti8j Girardvine, 
sunkiausią darbą, nenuilsdamas pa
ir aš jaučiuos sveikas ir tvirtas
Aš tikiu, kad tai yra geriausias Eaiir. Liet B.JbKk An. 
vaistas ir noriu pAtarti jį vi raldybo$
siems kenčiantiems nuo savo Prezidentas: K. J. 
skilvio. Mikė Bilio, R. P. D. 1 59 Ten Eych at, Brooklyn, N. Y. 
Box 50, Forest City, III.” Ypa- Viee-presidentas: J. Riktorai-
tos, turinčios kokių nors kėblu- ria> 91 Coogreos are., Waterbai7, 
mų su virškinimu, skaudėjimų fimn 
skilvyje ar viduriuose ar šių or- Eekivtoriui: J. S VasiliaaAaa. 
ganų katarą, privalo vartoti šį 112 jj. Greene et., Baltinore, Md. 
vaistą. Kaina $1.00. Aptiekose. K$«l$rilis: Burba, iN-
Jos. Triner, Manufacturer, 1333- gg ^ain st., Sdvardarills Kinf- 
1339 So. Ashland avė., Cbdcago, p*.
In- Knygini: Knn. J. InSnra, P.

Skaustanti kupres raumenys O. Freeland, Pa. 
turėtų būti trinami Triner’s Li- DmifikU Vadovai: Ren- J 
niment’u. Kaina 25 ar 50c., per Jakaitis, 41 Providsnce st, Wor- 
pačtą 35c. ar 60c. eester, M,

Kasos Globėjai.
Reikalingas vaikinas ar mer- J. Stulgaitis, 122 8. Meede lt 

gina į S. L. R. K. A. raštinę. Wilkes Bsrre, Pa.
Turi būt apsipažinęs maž daug y, Lukoievičia, P. O. Mineriville. 
su lietuviška ir angliška rašyba. pa<

Atsišaukite tuojaus.
J. S. Vasiliauskas. “LIETUVOS VYČIŲ” DRAUGI-

112 N. Greene st., Baltimore, Md. J0S CENTRO VALDYBOS AW-
4—5 TRAAAL

A. RADZEVIOZOngan Builder, 104 Warwiek st. D™llk“ KU^- **
Newark, N. J. Kemėšis, 717 W. 18th) «t, Chica-

Vargonų dirbtuvė Antano Ra- ®°’dzevičians 104 Warwick st., w / ,?° u
Newarke N. J. Dirbu vargonus 166 Melrose st > Montello, Mass 

•m---------- ,«v—. A. Alek

trims mėnesiams 2 šiling. (50 centą). 
Adresas: 5 ■*» <

Rev. Jos. Norbut
:! Mossend, Lanarkshire, Scotland.
maenia. Hai.H,MianiAtiii«iMMMlOnil«i itamn.i iifaiMi

Pirmininku — Kun. V. Varna 
iifa.
Ž13 S. 4th nt, Brooklyn, N. Y.

Idt Puk ava., Bridgapart Coul 
Kaaininku — Kmu A. Kodia, 

M Hlcfc it, Braaklyn, M, K.

Tol. Tarta 113S
Liitivlikas 6ribori«t

Seaianaiaa, pigiausias graborius 
ir tirinetojaa dėl pavargelių-naž- 
laičių.

P. A MAŽEIKA
MIS Mare An. CMICA80, ILL,

•ranto Juozapo Draugijos, Sheboygan, 
Wla., Taldyboa adresai:

Pirmininkas: Daugirda Pranas, 214 
8. Biver at.

Pagelb Įninkąs, Skerie Antanas, 909 
Indiana avė.

1. Sekretorius Stankus Antanas, 
1414 New York avė.

2. Sekretorius Rutkauskas Juozas, 
Kasos globėjai:
Marculaitis Antanas, 1839 S. 14th st. 
Ručauskaa Andrius, 1623% Indiana

avė.
Maršalka, Karosas Juozas, 914 Clara

avė.
Kasininkas žalčius Juozas 91$ 

Dilingham avė.

haimšjčl Ja
J-L-eJdto 

Kad Gėri
10
for
Sc

,** a
P. Lcrlllard 

Cs.
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9. Paulina Dyglaitė (1 m.) $1.25.
Jonas |Adl- 64 L<>ro.v 8t

10. Marijona Drumsčiūtė (visam 
amžiui) $11. Adr. 32 Dominick st.

11. Ona Januškytė (5 m.) $5.50. 
Adr. 117 A’arick st.

12. Marijona šeštokiūtė (5 m.)
Adr. 32 Dominick st.

13. Kun. Juozapas šeštokas (visam 
amžiui) $11. Adr. 32 Dominick st.

Išviso $52.75. 
Tospat parapijos pasižadėjo “ži

Ste-
ponkus, A’. Buda, J. Gudelis, Tg. 
Mannsns, A. černanskns, J. žiurins- 
kas, J. Galbickas, M. ftėiukas M. 

J. Andziulienė, V. flupranav č enė, i J' .J ' T, .. , yt r

fetaitieie, M. M„kalll«{, E. Dm,. A- J. I>-"'

kinienč, V. Paugonienė, K. Silaitienė,
J. Reketys, K. Paugonis, K. Preidžius,
X.

Smulkesnėmis aukomis 
Už T. F. ženklelius 
Vėlesnių aukų $2.25

Viso labo iš Mahanoy City, Pa
$124.47

(Iš tų 15 dol. prisiųsta už ženkle 
liūs pirmiau).

DunJoop, W. Va
V. Zubria

J.'

Lletnvlų Bymo—Katalikų Pilnųjų Blai 
vlnlnkų Amerikoje Susivienijimo C» 

tro Valdybos adresai:
Pirmininkas: Kun. J. J. Jakaitis,, 41

I Vice Pirmininkas: A. Alek- Providsnce st, Worc..ter, Mass.
visų konstrukcijų Pertaisau «e-Į . -x-»- ia9 W 1Qth at Dvasiškas vadovas: Kun. P. Saurn* . I tnndravičins, 762 W. «t., <# Congrets nve., Wnterbury,

Conn.
Vicepirmininkas: P-lė A. Petraus- 

klutė, 663 N. Biver et., Waterbnry, 
Conn.

Centro Sekretorius: J. V. Kovas, 21 
Congrets avė., Waterbury, Conn.

Kasininkas: Kun. V. A. Karkauakns. 
4$ Congress nve., Weterbury, Conn.

Kasos Globėjai: J. A. Aleksa, 668 
W. Šaratoga st., Baltimore, Md.

J. Antanavičius, 49 Coagreaa nve., 
Wnterbury, Conn.

ra-
bnuskaitė, A. Grinevičiene, ,i. Bendo
raitis, A. Barauskas, J. Grigas, P. 
Alavočius, J. Puciliniiskas, A. Stoč- 
kus, A'. Cvizlas, A7. Gudukas, J. Lat- 

, vis, A. Navikas, J. Gražulis, J. Kuz- 
i mickas, J. Gudukaitė, J. Žemaitis, 

Petras č-iras, J. Brazauskas, A'. Pu
zara, M. Burnulevičins, J. Tlnlrainai- 
tis, J. Skliutas, K. Kriaučiūnas, K. 
Mikalionis, Jonas Jančanskns, A. 
Backiitnas, V. Rapkevičiutė, A. 
Andriulionis, Jonifs Kielė, K, Libe- 
ris, N. Taraškevičius, V. Kereišis,' 
M. BiiTrtuka, t! Dauglnlbkas, Vi ’Barb 
sos, M. (liras, A. Tamulionis, J. Antį- 
saitis, Raiilinns linevinkas, M. Kaz
lauskas, Kunigunda Dędinaitė, M. 
Kevonienė, A. Šukienė, Mntilda šu
kytė, M. Kulikaitienė, S. Ziurliutė, 
M. Jankauskienė, Z. Kazlauskienė, 
O. Zemsitnitienė, M. Sviklintė, M. 
Našta ra vič iutė, «»M. Tamulevičiūtė, 

25.00 i B. Budvitaitė, K. Simonaitė, A. Ke- 
10.00 ! lešaitė, A. Giedraitis, J. Brnožis, P. 

Bartkus, Petras Ciras, J. Česnulevi
čius, Tgn. Zinkus, V. Galinis.

Smulkesnėmis aukomis $37.98 
Pelnas nuo vakaro Blaivininkų

$4.89

$1.00.

Chicago,SI.
(iv.Mykolo par.)

Susivienijimo Brolių Lietuvių Dr- 
k $25.00.

I

$150.00

7.00

Worcester, Mass 
Kun. J. J. Jakaitis 

Kun. K. Vasiliauskas 
Baltras Vaitiekaitis 
Jonas Bubičius

Fo $6.00: Kar. Stirbikas, Ant. Ha- 
baMansk's, Barbora Galeckaitė, Mag
dė Kleiziiilė

Fo $3-00 Stan. Mancevičins, Ado- 
a»aa Btrtevlčius, Stasys ščinplis, Vin

25 knop.

būrio’ ’ nariais:
J 4. .Tonas Daujotą (1 m.) $1.25.
15. Juozapas Želvis (1 m.) $1.25.
16. Juozapas Karčiauskas (2 m.)

$2.30.
17. Antanina Januškeckienė (1 m.)

$1.25.
18. Petronėlė Zenkytė (5 m.) $5.50.
Aukas ir pažadus priėmiau. Ačiū!

Kun. M. Gustaitis.
“Žiburio” pirmininkas.

nūs.
Kiekvieną vargonų darbą rei 

kale atliekame kuosąžiningiau 
šiai ir pilnai gvarantuojame

Dirbtuvėj dirbta to amato 
specijalintai. Reikale meldžiu 
kreipties aukščiau minėtu:?antra-

11.90
Pelnas nuo “Birutės” teatro 10.60

REDAKCIJOS ATSAKAI.
P. Augžtaičlui. Jūsų atsakymo p. Že

mučiu! nespauzdiname dėl šių prie- 
žaščių: 1) Tamsta klaidingai supratai 
žodį “absurdas”, pavartotų p. že
mučio. Tų žodį jisai taikino ne prie 
Tamstos asmens, bet prie vienos vie
tos Tamstos korespondencijoje. Ir iš
mintingas žmogus gali kartais pasa
kyti absurdų; 2) Tamstos atsakymas 
p. Žemučiai nieko nauja ir svarbaus 
nepaaiškina; 3) kaipo rėžytas ners 
miame stovyje, jisai tnri labai piktų 
tonų ir dėlto gali sukelti jūsų ko 
lonijoje daug bereikalingų neramumų

iri:

Nauja Knygute

REIKAINGIAUSIOS GIESMES
(Suplikacijos, Pulkim aut kelių Die

vas musų gelbėtojas, maldos po mišių 
ir k.)

KAINA TIK 3 CENTAI

b..!'
Perkant $įtoto)n -tlk >1.5G

Kreipties “thaugo*’ adresu.

Chicago, UI.
Prot. raštininkas. AI. M. Bač

kos, Holy Cross College, Worcez- 
ter, Maas.

Finansų raštininkė: Ona Kašė
taitė, 82 Porter are^ Montello, 

|VaM'. - -
Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 

Melrose st., Broohton, Mass.
DIDELI PINIGAI.. ANT DVIEJŲ Kasos globėjai: K. Pakštas,

vaisių okžs. 1644 Wabansia avė., Chicago, III
Didelė proga darbininkui pataisyti A. Visminas, 315 — 4th tve.

savo gyvenimų įsitaisant ūkę. Mažu ĮJomestead Pa. 
išmokėjimu iŠ kalno gali nupirkti ūkę j Nagiueričius, 32 Dominick 
Arkansas ir Louisisnoj, kame euro- ,
piečiai labai prasigyvena ant skini- ’’ T * . . _ .
mų, kurie parsiduoda po $12 ir $15 už Literatiška komisija: A. Knei 
akrų. Pasakyk rašydamas kad esi šis, 41 Capital avė., Hsrtford, 
lietuvis ir mes jums pranešime apie Conn.
lietuvius, kurie gyvena tose valstijose, J, J. Rimananakan, P. 0. Boi 
maloniose klimato aplinkybėse. Rašyk gg Montello, Mi
šiandienų dėl pilnesnų žinių į L. M 
Allen P. T. M., Rock Island Lines, 
Room 718 La Salia OMtleaų Chicago.

F. Virmauskis, 22 Broed $t 
Mostelio, Maas.

TAUTOS IŽDO VALDYBA.
Pirm. Kun. F. Kemėšis, 1800 W. 

461 h st., Chicago, III.
Vice-pirm. M. Kadzievskis, 2118 

W.z 20tli st., Chicago, III.
Sekret. J. Kanpas, 3337 80. Mor

gan st., Chicago, III.
Ižd. B. Vaišnoras, 1514 Csrson st., 

8. 8. Plttsbnrgh, Pa.
Iždo glob.: kun. J. Mistus. Eilsvrorth, 
Pa.

Tieškau savo brolio Juozapo Va- 
raslansko. Du metų atgal gyveno. Wa- 
terbury, Conn. Dabar regis gyvena 
toj pat valstijoje. Maloniai prašau je 
paties arba kitų duoti man žinių ant 
adreso:

Jonas Varaslauslds.

20 E. Spruce str., Tamaųna, Pa-

t’

t,
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DRAUGAS Sausio (Jan.) 28, 1915. N. 5.

"Kare - kainos sumuštos - Karė" Viskas už $5.95
6« v

Tel. Drover 7042

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis
Lietuviškas Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
įji arti 47 tos gatves

Bell System

M

M CSV NUOSTUOLIS, TAI MŪSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEĘEl- 
K ALA UJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSICMUS, JMGU JIK PATIKS. 
Perdaug turim gėry tavorą. Išduodant tūkstančius dolery davonoms supa 
iindiniui žinoniy su mūšy tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me šitą dąjliai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką aiba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gėry akmeny už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalyką, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarą ir ant 7-niy šuviy nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALI8 
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavory yra. Atsiyskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiysime visus 10 daiktą pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigą.

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991, : : CHICAGO, ILL.

i Tslsphonc Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

3344 So. Halsted St., -
(kampas 34tos)

CHKAtiO

Tel. Drover 5052

DR. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

_ VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.

Nedėlioms ir Seredoms pagal sutarti.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Apsukrus biznierius pagauna ir sunaudoja viską 

Kad pasukti pirklvbą j savo pusę 

\ ienas svarbiausių pirkivbai.Rinkių yra Bell 

telefonas.

Kada prasideda orderiai daugiu eiti pasigauk 

savo telefoną i-r naudokis Long Distance linija 

Bell Sistemos kad pagerinti biznį. Tikras kelias 

yra

Telefono kelias

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

w “ŽVAIGŽDĘ” -W
“ŽVAIGŽDĖ,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis

16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos 
ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1867 M.
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride
dant kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toc vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randa* ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiua; 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

Plymouth National 
BANK.

Kapitalas su perviršiu

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiurome 

Suvienytųjų Valstijų va) 
džios. Moka 3 nuošimčiu*

, nuo sudėtų pinigų. Galinu 
! susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas

Chieago Telephone Company 
Bell Telephone Building;

Official 100

II?

Ką tik išspausdinta nauja ptezijos knyga
“AUREOLE”

Parašyta vieno iš žymiausiųjų lietuvių poėtų

DR. KUN. M. GUSTAIČIO

Knyga spausdinta ant gražios popieros, malonu pažiūrėti, 
bet dar maloniau skaityti

KAINA TIK 10 CENTU 
Reikalaudami adresuokite:

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th Street Chieago, Illinois

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S. Wood St. Chieago, 111.
Priimame pinigus i Banką užčėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ratomiB ant metų. Siuučiame pinigus 
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležinkelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius rastus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypa tiekai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtų antrašu.

Telephone Drover 5326

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė
Gydo visokias ligas 

Specljalistė moterų ir vaikų ligose

VALANDOS:

3255 So. Halsted St.,

9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare, 
Nedeliomis 9—12 prieš piet.

M. A. Norkūnas,
Vienatini, bietnri. Hdirbijaa

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta 
liavu, anametiotu 
ir padengtu celių 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestus dar- 
bus atlieku artis* 
tiikai.

M. A. Norkūnas
166 MfcLROSE, ST., MONTELLO, MASS,Chieago, Uis.

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina 

tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios

Paduoda gražių doros apysakų-trumpai sakant
rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

Laikraštis eina du kartu į mėnesį 
Kaina 75 c. metams 

Kas atsiųs savo adresą, gaus vienų numarj dykai.
Redakcijos adresas:

1644 Wabansia Avė. :

Mokykla Angliškos Kalbos.

Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti labai trumpame laike per šies mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės kliasos. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst ir 
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinių 
rašykite pas:

WA!TCHES BROS.
1741 Ihest 47th Street Chieago, III.

Chieago,

Lietuviškųjų Švento Kazim^ro
Seserų Seminariją

C H I C A GO J E.
Viemaoiyne yra. prirengiamoji mokykla, aitaonlų įky

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoa ).
LietUTiikoaioa Sasera priima paa aare mergaites moki

nimui ir iiaaklėjin.ai. Seminarijoje prie regaleriikojo 
mokslo, arba ir atakyria/n, yra mokinama: marika, paiiy. 
mas, siuvinėjimas ir taip tolian.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAI.
Reikale meldžia-ta kreipties prie Motinos Perdėtinėa 

iiao antraia

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chieago, III.

Ar Skaitei kada Laikraitį ‘LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 imtus Chieago, Illinois kas 
Petnyčia ir paduoda daugiausiai gorų fr 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja mo- 
♦ui tik $2.00, pusei motų $1-00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 Sa Halsted St., 6niCA60. II.L.

Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jan 23 matai, kaip Kelną kaa O- 
tarninkas Ir Pžtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja motame: Amerikoje 
$2.50 metama, pusei metų $1.25. 
Kaaijojo ir Europoje $130 metama, 

$1.73 pusei motų. 
Paiykite Itądien, o fautite vienų 
numerį paiiiiurėjimni dykai, ad- 

roaaojant
W. B. BOCZKOTSKI — CB

Mahaaoy City, Pa.

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Turistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS

HLi*-'z4ALCOHOl’’ <4 i
rsPAiRMTERiCo B ;

SAUGOKIES pa
mėgdžiojimą, ir 

visada reikalauk 

tikro Richterio 

Pain — Ezpeller 

Bu inkaro ženk

lu, kaip aut pa- Į 

veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie- i

šiai iš

F. Ad. Richter & Co
74-80 VVashington 

Street,

NEW YORK.

t"*

Lietinių Kalbon Vartė

Jonas Kmitas

Y ra tai labai graži ir interesinga Į 

apysaka Pradėjus skaityti, sunku 

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

gą. Yramai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge < 

taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!-

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS 
TEISTAS, o niekuomet nesigailesite. Rašykite atrašu:

DRAUGAS PL BLISHING CO.
1800 ff. 46th Street, - Chieago, III.

JEI NORI ŽINOTI

ko lietuviams šiame svarbiame momente 
kaipo tautai reikia, skaityk naujai 

išėjusią knygą:

Kokia Autonomija
LIETUVAI REIKALINGA?

Parašė J. GABRYS

KAINA 10 CENTU
Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

Draugas Publishing Co.
’MH. 4hth Street Chieago,

S
H
s

Į )MK MK MBOMK M*

Jei nori linksmai ir naudingai praleisti 

laiką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain. 

Lietuvią kalbon versta J. Kmito.

Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei
na tik 75c. su pri siuntimu. Reikalauk tuojau.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St. - - Chieago, III.

28 metų senas laikraštis
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREOA. BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso bvieto, o 
prenumerata kaštuoja metams tf.i $2.oo; 
pusei metų $1.00. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.54 .
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str,

Brooklyn, N. Y.

Visi užsisakykite

Amerik. Lietuvių Oienrašlį
••KATALIKĄ”

Dienraštyj “Katalike” žinios 
tilps daug greičiau ir plačiau; j 
vis„s pajudintus mūsą gyvenime 
klausimus kuoplačiausia atsiliep
sime.

Dienraštis ‘Katalikas’ yra be- 
partyvrs laikraštis ir prisilaikys 
ramaus kultūrinio darbo.

Todėl dienraštyj “Katalike” 
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvią, o ypač Amerikos 
naujokynuose gyvenančią, 8. 
Valstiją ir kitą salią gyvenimas, 
paduoti daugiausia žinią iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenės 
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams ................  .......................... $5.00

pusei metą .. $3.00 
trims mėnesiams .. $1.75

Užsienyje, Europoje ir kitur
met-ms .................................. $7.00

pusei metą .. $4.00
Prenumeratą siąsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
“KATALIKAS”

3249 So. Morgan St., Chieago
f gi__

Gerbiamiesiems Kunigams!
Malonu mums pranešti Gerb.

Kunigams, jog galime jiems 
pasiūlyti

Kalėdų Dovanoms
labai gražių naujausio leidimo 

kalėdinių paveikslėlių su lie
tuviškomis maldelėmis

Kainos su nusiuntimu $2.30, 90 c. 80 c. ir 60 centu 
už šimtą.

Be to pasiūlome gerb. Kunigams ir savo 
išleidimo knygų:

1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. J. Gabrio 10c.
2. Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis .... 10c.
3. Kodėl neini išpažinties? Par. kun. Al. J. Warol 25c.
4. Katriutė. Triveiksmė drama. Iš lenk. vertė A.

Vėgėlė ................................. ............................................ 15c.
5. Užkrečiamųjų-limpamųjų ligų išsiplatinimas ir...

kova su jomis. Dr. A. Graičūnas........................... 15c.
6. Lietuvių Tautos memorijalas. J. Gabrys I dalis 10c.

„ „ „ II dalis 10c.
7. Degtinė Veinav. scenos vaizd. Vertė A. Vėgėlė 10c.
8. Katekizmas mažiems vaikams. Kun. Krušas .. 15c.
9. Apsvarstyk. Tėvo Kazimiero pamokinimai .... 5c.

10. Katekizmas apie alkoholių ..................................... 5c.
11. Blogi kūdikio papročiai. Dr. A. Graičūnas..........20c.
12. Ar Kristus turėjo brolių ir seserų ................... 5c.
13. Vienuolinė luomą. Kun. P. Saurusaitis ........... 25c.
14. Apaštalystės maldos statutas. Kun. Saurusaitis 25c.
15. Apaštalystės maldos pamaldos. Kun, Saurusaitis 5c.
16. Tiesos žodis socijalis^ms. Parašė Kunigas. 3-čia 

laida ... •••••••••••• •• •••••• ................ 10c.
17. Mandagus vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka. 5c.
18. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Vertė Šėlimas. 10c.
19. Šatrijos Raganos apysakėlės ................................  25c.
Be to galime atsiųsti įvairių įvairiausių lietuviškų kny
gų iš savo knygyno, kurias gerb. kunigai malonės pa
sirinkti iš katalogų. Parduodant žymesnį skaičių, duo
dame dideles nuolaidas.

Su pagarba
“Draugo” Knygynas.


