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NORS SYKĮ VIENYBEN 

SUEIKIME. Amerikos Žinios
Rods, gana ir daug kal

bėta apie vienybę. Kiek 
apie ją. kalbėta, visuomet 
apsistota ant vieno daly
ko: ant vienybės reikalin
gumo ir iš jos palaimas 
mūsų tautai. Vienybės rei
kalingumas nutartas daly
kas. Bet kalbant apie vie
nybę, dažniausia buvo ven
giamas aptarimas iš prak
tikos pusės: kaip nuo žo
džių pereiti prie darbų, 
kaip gyvenime jų inkuni- 
jus.

Skaitėme adv. M. Yčo 
laiškų. Tėmijame atsišauki
mų iš lietuvių suvažiavimo 
Kopenhagoj. Ragina visus 
lietuvius sueiti vienybėn, 
patariama, tiesiog reikalau
jama “nulaužyti partijinio 
ožiškumo ragus”. Tai pata
rimas iš Lietuvos, Europos 
veikėjų. Neabejojame, kad 
taip, o ne kitaip prašnektų, 
jei galėtų, visa Lietuva, vi
sa mįūsų tauta. To turėtu
me paklausyti. Nepaklau-i 
sysime —- busime menkais 
tėvynainiais, busime lietu
viais, kurie tautų neužteki 
tinai brangina, momento 
svarbos nesupranta.

Bet kaip vienybėn sueiti, 
kaip jų praktikoje įvyk
džius? Ir čia, rodos, nesun
ku, tik reikėtų “nulaužyti 
partijinio ožiškumo ragus”. 
Kiekvieno sau, o ne nuo ki
to pradėti. Jau daugiau me
tai laiko, kaip visi garsiai 
kalbame apie Tautos Tary
bų, kur žmonių išrinktieji 
galėtų tarties apie tautos 
reikalus. Nesiradd tokių, ku
rie Tautos Tarybos idėjai 
pasipriešintų. Beveik metai 
kaip gyvuoja Tautos Tary
ba, o apie vienybę nenusto
jame kalbėję. Vienybės, 
kaip nebuvo taip nėr. Kiek
vienas tik apie savo vieny
be skelbia. Skelbsime, kal
bėsime šimtų metų — bus 
tas pats. Darbo reikia, o ne
v iv*žodžių.

Kviesta visas centralines 
organizacijas dėtis prie 
Tautos Tarybos, išrinkti į 
jų atstovus. Katalikiškos 
organizacijos išrinko, kitos 
ne. Dagi atsisakė. At
sisakymo motyvų rei
kia ieškoti spaudos 
balsuose. Vieni prašneko 
apie klerikalus, kiti su ne- 
užsitikėjimu dairėsi. Tas ir 
tas negera, tų ir tų reik tai
syti. Bet taisyti nėjo. Dagi 
nebandyta susieiti. O išban
dyti verta. Sueis srovių at
stovai, nesusitars — galės 
išsiskirstyti. Tuomet tar
sime, kad vienybėn negali
me ir nemokame sueiti.

Dabar vienybę, jos klausi
mų paliekame laikraščių re
dakcijoms, spaudai. Savo 
padėjimu, koks pas lietuvius 
jira, laikraščiai prie vieny

bės neprives. Dauguma, jei 
,ne kiekvienas laikraščių turi 
užsibrėžęs sau vienų ar ki
tų idėjų praplatinimų. Visos 
laikraščių apystovos vedų 
prie to, kad priešingų idėjų 
laikraščiai turi kovoti. 
Laikraščiai nesutaria, rei
kia mėginti organizacijas. 
Išbandyti verta. Nekalbė
kime apie sroves, kalbėki
me apie organizacijas. Or
ganizacijų atstovai sueis 
vienybėn, sueis veik visa 
mūsų išeivija, bent susipra
tusi jos dalis. Ji priguli į 
organizacijas. Srovių vie
nybė negalimų. Turėtume 
ir savo parlamentų, vis vien 
ir ten srovės pešis. Bet mū
sų didžiules organizacijas 
suvesti, surišti galima; ga
limumu yra jas užkinkyti 
bendran tautos darban. 
Joms sueiti vienybėn ver- 
tėrtų išmėginti. Tenelieki 
mūsų organizacijos kurčios 
į pastarąjį Tautoj Tarybos 
nutarimų. Jį čia paduoda
me.

“Priimtas adv. A. Šlakio į- 
nešimas — kreiptis laiškais 
dar sykį į tų organizacijų 
valdybas, iš kurių buvo gau
ti atsakymai į pirmųjį Tau
tos Tarybos pakvietimų — 
dar sykį kviečiant išrinkti 
savo atstovus, užcituojant 
laiškuose tuos Tautos Ta
rybos konstitucijos §§, kur 
kalbama apie Tautos Tary
bos bepartyviškumą ir bū
dų rinkimų į jų atstovų”. 
“Tautos Taryba svarstė 
klausimų mūsų srovinių 
santikių ir priežastis nuto
limo vienos srovės veikėjų 
nuo kitos. Tautos Taryba, 
atsižiūrėdama į tai, kad vi
sų tautų mylinčių tarpe esa
ma daugelio bendrų ir svar
bių reikalų, kad dažnai vie
nus nuo kitų atskiria ne 
tiek principai, kiek šiurk
štumas savytarpiuose san
tikiuose, kaip ypatiškuose 
susinešimuose, taip ypač 
polemikoje per laikraščius; 
atsimenant svarbų momen
to, kuris būtinai reikalauja 
srovių vienybės — Tautos 
Taryba nutarė kreiptis į vi
suomenę, prašant vykinti 
gyvenime ir srovių santy
kiuose pakantų prieš savo 
idėjinius priešininkus, trok
štančius Lietuvai gerovės, 
tiktai einančius prie to tik
slo skirtingais keliais”.

Nustokime kalbėję sanry- 
šyje su Tautos Taryba apie 
mūsų partijas, sroves. Ji 
yra bepartyviška, kaip 
konstitucijos paragrafas 
rodo. Ji žiūri ne srovių rei
kalus, bet lietuvių reikalus. 
Teišrenka visos centralines 
organizacijos savo atsto
vus. Apie sroves neapsi
moka kalbėti. Kur srovė, 
ten peštynės, kova. Taip 
buvo ir bus, nes tai gyve
nimo neišvengtina taisyklė.

GRAIKIJA PANEVALIA TRAUKIAMA Į KARĘ.
SERBIJA BAIGIA GRIŪTI.
Nežiūrint viso serbų kariuo

menės pasišventimo, heroišku- 
mo, Serbijos likimas kaip ir 
nuspręstas. Pamažu, bet tik
rai ji baigiama priešo užimti. 
Toks jau šių laikų karės nuo
sprendis: kas turi daugiau 
kariuomenės, daugiau artileri
jos, amunicijos, juo geresni 
karės įrankiai, to laimėjimas 
užtikrintas. Trijų tautų — 
vokiečių, austrų ir bulgarų — 
kariuomenės užpulta, Serbi
ja neįstengia savęs apginti. 
Serbai turi trauktis, arba žū
ti. Dažniausia jie traukiasi, 
kartais žūna. Serbijos trage
dija artinasi.

Perniek ir visos talkininkų 
pastangos gelbėti. Serbija 
jiems toli, pasiekti jų reikia 
pereiti Graikijos žemę. Ant 
galo laivais kariuomenės ir a- 
municijos pristatymas nėra 
taip lengvu dalyku. Tad tal
kininkai nusprendė visokiais 
būdais veikti, kad karėn in- 
traukus Grakijų ir tuo būdu 
gavus sau naujų pagelbų.

KAS DAROMA SU GRAIKIJA.

Toji talkininkų kariuomenė, 
kuri per Graikijų pasiekė Ser- 
bijų, atsidūrė pavojingame pa
dėjime. Įsismarkavę bulgarai 
be atlaidos tų kariuomenę 
spaudžia. Kol kas jie talki
ninkų neįveikia, bet kas-žino 
kaip bus rytoj? Gali taip pri
sieiti, kad bulgarai privers

[talkininkų kariuomenę trauk
tis, jų stumti. Jai kito ke
lio nebūtų, kaip trauktis į 
Graikijų. Čia tai ir iškįla vi
si nesusipratimai. Graikija 
kol kas nekariauja, ji yra neu- 
tralė. Kas darytųsi, jei pas
kui talkininkus į Graikijų įsi- 
verž bulgarai? Ji tuomet pa
sijustų, kad karė vedama ant 
jos žemės. Prie to ji nenori 
prisileisti. Su savo kariuo
mene ji galėtų nesileisti tal
kininkų į savo žemę, o tuomet 
jie pasijustų suremti iš dvie
jų pusių: graikų ir bulgarų, o 
gal dar ir vokiečių. Prieg 
tam ir Graikijos pozicija ne
aiški ,einant kalboms apie jos 
prisidėjimų prie bulgarų, 
vokiečių.

Talkininkams atsidūrus į 
tokį neaiškų padėjimų, jie 
bando pastūmėti Graikijų į 
vienų ar kitų pusę. Kadangi 
Graikija daugiausia prasilai
ko prekyba jūrėmis, talkinin
kai grasina sunaikinti jos vi
sų prekybų, jei ji greitu lai
ku nepasakys, kų ji tikrai ma
nanti daryli. Buvo dagi pa- 
reikaluta nuo jos arba stoti 
karėn arba nusiginkluoti. Vie
nu žodžiu talkininkai pradėjo 
jų spausti, gųzdinti.

Kaip Graikija pasielgs, ti
krai nežinoma. Bet tikimos, 
kad ji, pabūgus talkininkų 
grųsinimų, arba leis kariauti 
ant savo žemės, arba bus pri
versta stoti karėn prieš bul
garus. Gali būti ir taip, kad 
ji susikirs su talkininkais. 
Visgi jos pozicija greitu laiku 
turės paaiškėti.Gal ir dėlto negalėjome 

vienybėn susieiti, kad nuo
lat kalbėjome apie srovių 
vienybę, bet permažai apie 
lietuvių bendrų veikimų. 
Mėginkime kalbėti tik apie 
lietuvius ir vienybę per jų 
organizacijas.

RUSIJOS FRONTE RAMU.
Pastaraja savaite vokiečiai 

buvo mėginę dar sykį verž- 
ties Rygos ir Dvinsko link, 
bet jiems nepasisekė. Jie ta
po atmušti.

Galicijoj ir Valynijoj aust
rai su vokiečiai taip pat ban
dė pultis ant rusų. Iš pra
džių jiems pasisekė, bet tuo
jaus atstūmė į senas vietas. 
Po to visame Ruijos fronte 
mūšių nebebūta.

Ar rengiamasi žiemavoti 
ar tik taisomasi prie naujų 
užpuolimų — nieko tikro ne
galima pasakyti. Vieni tikri
na taip, o kiti antraip.

PRANCŪZIJOJ TIK 
ŠAUDYMAI.

Nei talkininkai, nei vokie
čiai vakaruose nedaro didelių 
užpuolimų. Šaudosi iš artile
rijos, kasasi po žeme, deda ir 
sprogdina minas, vienas kitų 
užkabinėja. Drūčiai apsikasę, 
visako prisigaminę, turbūt ap
sistojo žiemavoti.

ITALAI VEIKIA.
Italai nenustoja veikę. Pas

tarame laike jie smarkiai ata
kavo austrų pozicijas upės I- 
sonzo frontu. Giriasi šį-tų 
laimėję. Gi austrai giriasi, 
kad visas italų žygis nuėjęs 
niekais. Kaip ten nebūtų, 
bet austrai, nors nežymiai, 
bet visgi šį-tų pralaimėjo. Ne
veltui jie patys dabar ant ita
lų užpuldinėja, kad atsiėmus, 
kų prarado. Italai sakosi a- 
takas atmuša.

Nors kovoįnma, bet didelių 
permainų italų - austrų fronte 
nėra.

Pastebėtina, kad apie taikų 
kalbų nėr. Talkininkai nenori 
nusileisti ir tikisi laimėti. Vo
kiečiai apie taikų noriai kalbė
tų, bet kol kas jie visur laimi, 
taigi laukia, kad talkininkai 
jiems taikų pasiūlytų. Karę 
tegalės išrišti tik sekančios 
vasaros veikimai, o gal net ir 
kitų žiemų.

IŠ MEKSIKOS RIAUŠIŲ.
Generolo F. Vilios kariuo

menė užatakavo Carranzos 
šalininkus Sonoro provincijos 
Hermosillo miesto apielinkė
se. Kol kas apie pasekmes to 
mūšio nieko nesakoma.

Tuo tarpu gen. Obregon, 
vienas Carranzos armijos va
dų, su 5,000 kareivių remia
si su Vilios kariuomene ties 
Cananea. Vilią pasiuntė pri
sakymų gen. Rodriguezui, gi
nančiam Cananea pozicijų, 
kad nepasiduotų, nes tuojas 
ten bus pasiųsta pagelba.

Į Aqua Prieta atvežta 150 
sužeistų Carranzos kareivių 
iš San Pedro mūšio laukų, kur 
nelabai senai buvo su
sikirtę villistai ir carranzis- 
tai. Vilios kareiviai taip 
smarkiai užatakavo priešų, 
kad gen. Obregonas su visa 
savo kariuomene turėjo pasi
traukti atgal.

Vilią šiuo laiku randasi 
Magdalenos apielinkėje ir iš 
ten paduoda visiems savo ge
nerolas prisakymus.

Du pulku Dėdės Šamo ka
riuomenės atšaukta nuo paru- 
bežio į Fort Blisso tvirtovę.

PRANCŪZIJOS PASIUNTINYS 
AMERIKOJE.

Prancūzijos valdžia išsiuntė 
į Suvienytas Valstijas speci- 
jalį pasiuntinį, Lucijanų Hen
ry, literatų ir asmeniškų pre
zidento Poincare draugų, ku
riam pavesta informuoti Suv. 
Valstijų gyventojus apie san- 
tikius prancūzų su vokiečiais, 
Prancūzijos politiškų kursų 
laike karės ir iki jai užsibaig
siant.

P. L. Henry apsilankisiųs 
pas prezidentų W. Wilsonų, 
paskiaus paaiškins žymiems 
Amerikos politikieriams apie 
talkininkų padėjimų, ant galo 
laikys paskaitas didesniuose 
Suv. Valstijų miestuose ir u- 
niversitetuose.

—Atvažiavau čia, — pasa
koja p. Henry, kad užbėgti už 
akių vokiečių propagandai, 
kuri šioje šalyje yra vedama 
su Prancūzijos nuoskauda. 
Talkininkai kariauna už civi
lizacijų ir tų kovų jau išlaimė- 
jo. Vokiečiai turės būti su-

mšti.
— Generolas Joffre laukė 

tik kol Rusija prisigamins sau 
užtektinai amunicijos ir tinka
mai prisirengs prie smarkiau
sių susirėmimų. Neužilgo, — 
sakė p. Henry, — būsime liu
dytojais tokių baisių susirėmi
mų ,kokių dar pasaulis nebu
vo matęs.

NORĖJO MIRTI Už SŪNŲ.
VYillmingtono, N. C. miesto 

juodukas Tarnas Merrick, 18 sia
metų vaikinas, nuteista už 
žmogžudystę miriop. Kada 
teismas tų nuosprendį pagar-
sino, prasikaltėlio tėvas, Wil-|kui bus per vėlu, nes greitaį 
liam Merrick, su ašaromis išsisems visa laida, 
maldavo teisėjų, kad jam leis- Orderių siuntimui adre- 
tų mirti už sūnaus kaltes. Ne- sag;
žiūrint tėvo ašarų ir malda- REV. y KULIKAUSKAS, 
vimų, teisėjai mirties bausmės 1631 w North ave>
sūnui nepamaine.

AMERIKONIŠKA
SUFRAGIETĖ.

San Francisco, Cal. parodo
je tūla p-lė Nora Barnes iš 
Chicagos sukėlė neišpasakytai 
daug triukšmo, kuomet paro
doje apsilankė pasirėdžius 
su... kelnaitėms. Aplink “su- 
fragietę” susirinko milžiniš
ka žmonių minia, iš kurios vi
si džiaugėsi p-lės Barnes vy
riškumu, bet dauguma, ypač 
moterys, baisiai tuomi pasi
piktino. Užklausta, kodėl taip 
keistai pasirėdė, p-lė Barnes 
atsakė, kad savo sunknelę pa
miršus namie.

Tikrai sufragietiškai!

“METRAŠTIS” 1916 M. 
JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS.

Yra tai veikalas, kokio 
lietuviai dar neturėjo. Turi 
448 puslapius. Telpa apie 
150 fotografijų: mūsų vei
kėjų, rašytojų, draugijų, 
kliubų, bažnyčių ir tt. Kny
ga labai graži, stora. Skai
tymo įvairaus ir naudingo 
visiems metams. Telpa joje 
15 visokių skyrių. Paliečia 
kiekvienų gyvenimo klausi
mą. Daugybė informacijų. 
Popiera pirmos rųšies. Sve
ria 2% svaro, nemažo for
mato.

“Metraščio” išleista 10,- 
000 egzempliorių su keliais 
šimtais. Išleidimas atsėjo 
netoliesia 5000 dolerių.

Ir taip:
Popieris lėšavo $1,400.00 
Raidžių sustatymas 800.00 
Presą (spauda) .. 900.00
Fotografijoms kli
šių padarymas........... 700.00
Redaktoriui už darbą 600.00
Viršeliai ................ 20000
Ekspresas, krasa ir 
kitokie dalykai .... 200.00 

Lietuvių Katalikų Spau' 
dos Draugija tą milžinišką 
darbą atliko ne dėl biznio, 
bet dėl žmonių gero. Po di
delio apsvarstymo, kad 
žmonėms padarius “Met
raštį” prieinamu, nutarė 
pardavinėti jį po 50 centų, 
jeigu bus užsakoma nema
žiau dešimties egzempliorių 
ir jeigu patys užsisakytoj ai 
apsimokės persiuntimo lė
šas. Atskirai perkantiems 
bus po 75 c. L. K. Sp. Drau
gija kainos jokiu būdu ne
begalėjo sumažinti, nes 
pati ant savo nebels
tų, turėtų pakelti di
delius nuostolius. “Met
raščio” kaina, parduodant 
jį su pelnu, turėtų būti ko
kie $3.00 už kiekvieną eg
zempliorių mažių- mažiau-

. .Užsakymų gauta jau keli 
tūkstančiai. Kurie nori 
pirkti lai pasiskubina. Pas-

CHICAGO, ILL,
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WATERBURY, CONN. brangiaus mokėti, kaip kituo- Ig vakaro visi likosi pilnai

Ferai.
L. U. P. P. Kliubas buvo 

parengęs padengimui savo 
skolų ferus, kurie tęsėsi nuo 
8 iki 15 lapkričio. Žmonių 
per visas ferų dienas sueidavo 
■daug; galima tikėtis, kad ir 
pelno kliubui liko nemažai. 

Dainos.
Seredoj, lapkričio 10 d., ant 

ferų buvo užkviestas šv. Juo
zapo parapijos choras, kuris 
gana gražiai sudainavo keletą 
lietuviškų dainelių. Žinoma, 
dainoms prie tobulumo šio bei 
to truko, bet įspūdis pasiliko 
ueblogiausis.

Teatras.

Pėtnyčioj, lapkričio 11 d. 
vis tų ferų naudai teatrališkos 
(draugijos “Aido” nariai su
lošė vienaveiksmę komedijų: 
•‘Brangusai Pabučiavimas” 
Neteko man to teatro matyti, 
bet atsilankiusieji ant vakaro 
pasakojo, kad lošimas išėjęs 
gana prastas. Iš “aidiečių” 
galima buvę tikėtis geresnių 
pasekmių.

Keistas apsireiškimas.

Nors feruose dalyvavo to
kios draugijos, kaip parapijos 
choras ir “Aidas”, vienok be 
svaigalų ten neapsieita. A- 
laus feruose buvo, kaip van
dens. Tiesa, nėra ko iš to 
labai stebėtis, prie kliubo pri
klauso dauguma Waterburio 
lietuvių saliūnininkų, tad be 
**gardumėlių” ii- negalėjo ap
sieiti. Bet keista, kad para
pijos choras ir “Aidas” ima 
dalyvumą girtose pramogose. 
{Vargiai ir Blaivininkų Susi 
vienijimo organas “Tautos 
Rytas” begalės čia blaivybės 
idėjų praskleisti, jei savieji 
priešais virsta.

k L. D. S. kuopa padidėjo.
Lapkričio 14 dienų, vakare, 

įvyko L. D. Sąjungos 5-tos kp. 
susirinkimas. Prisirašė kele 
tas naujų narių. 8 nariai pri
sižadėjo kitam susirinkime 
sumokėti po $10.00 apmokėji
mui L. D. S. skolų. Žinoma, 
tie pinigai Sąjungai praturtė
jus, bus sugrąžinta. Tildai 
džiaugtis reikia iš tokio mūsų 
lietuvių darbininkų susipra
timo, bet esama pas mus ir 
kitokios rūšies žmonių. Tame 
pačiame susirinkime keletas 
narių palinkėjo L. D. S. su- 
bankrūtyti. Turbūt jiems dar 
nenusibodo “cicilikų” vergi
ja, kad taip klaidingai pro
tauja. — Ne, broliai, remki
me kas savo, kas brangu ir 
nereikės nei L. D. S. bnnkra- 
tyti, nei jūsų pinigai pražus.

L. D. S. Sąjunga — tai vie
nintelis lietuvio darbininko ke
lias prie gerbūvio; “Darbi
ninkas” tai darbininko ap
švietos šaltinis, tad patys ir 
pasirūpinkime savo sąjunga 
ir organu, nes jų reikalai, tai 
mūsų reikalai.

Žadama rengti prakalbas.

Tame pat susirinkime nu
tarta parengti netolymoj atei
tyj prakalbas su plačiu ir į- 
vairiu programų. Sutvarky
mui to dalyko išrinkta iš 4 as
menų komisija.

Buvo taip-gi kalbama apie

se miestuose.- Tokiu būdu, ne 
turėdami kooperatyviškos 
krautuvės už viskų turėsime 
5 centais ir daugiaus ant sva
ro mokėti.

Nuoširdžiai patarčiau wa- 
terburiečiams dar sykį gerai 
pagalvoti apie kooperacijos 
svarbą ir pamėginti tverti. Ti
krinu, kad pasekmės bus kuo-
geriausios.

Jonas Jaunasis.

VVORCESTER, MASS.
Tautos Fondo prakalbos.
Vietos Tautos Fondo sky

rius surengė lapkričio 14 die
nų prakalbas. Kalbėjo kun. J.

Jakaitis. Vakaras buvo 
rengiamas tikslu nušviesti 
žmonėms dabartinį Lietuvos 
padėjimą. Kalbėtojas tų už
duotį atliko kuopuikiausia, nu
rodydamas, kokius vargus 
šiais laikais kenčia Lietuva, 
kaip lietuvius skriaudžia vo
kiečiai ir tt. Toliaus ragino 
visus lietuvius prisidėti prie 
Lietuvos sušelpimo. Užbai
giant prakalbas pranešė, kad 
neužilgo į Worcesterį atva
žiuos kun. d-ras Maliauskis, 
nesenai iš Lietuvos atvykęs 
Amerikon.

Žmonės prakalbomis labai 
pasitenkino.

K. Siononaitė, rašt.

užganėdinti. Pelno Moterų 
kuopai paliko apie $10.00.

Vakariniai kursai.
Moterys ir apšvietos srityje 

šį-tų veikia. Yra Čia A. L. R. 
K. Moterų Sųjungos 17 kuo
pos įsteigta vakariniai kursai. 
Mokinama rankų išdirbinių 
kas pėtnyčių. Visoms sąjun
gos narėms mokslas veltui.

Ateityje tikimos daugiaus 
nuveikti. Pradžioje visuomet 
sunkiaus sekasi. Bet mūsų 
moterys, nežiūrint jokių kliū
čių, žada iš visų spėkų dirbti 
savo sesučių lietuvaičių labui.

17 kp. Raštininkė.

HOMESTEAD, PA.
L. K. Sp. Draugijos nauja 

kuopa. i
Rūpesčiu kun. Čeponanio 

nesenai čia susitvėrė L. K. 
Sp. Draugijos kuopa. Nors 
kuopa dar jauna, bet žymiai 
auga, didėja ir drąsiai žen
gia prie savo užduoties.

Lapkričio 7 dienų kuopa tu
rėjo susirinkimų; prisirašė 3 
nauji nariai. Nutarta gana 
daug svarbių dalykų. Iš svar
biausių nutarimų, — tai užsi
imti praplatinimu visų katali
kiškųjų laikraščių ir knygų. 
Homestead’e randasi nemažas 
lietuvių skaičius, bet lig šiam 
laikui niekas nesirūpino kata
likiška spauda. Tik šlamštai 
buvo platinami kliubuose. 
Taigi dabar šiuomi dalykų už
siims L. K. Sp. Draugija. Jau 
išrinkta ir agentas, p. M. Vai- 
kšnora, kuris apsiėmė patar
nauti vietos lietuviams katali
kiškos spaudos reikalais. Vi
siems mylintiems skaityti pa
tartina pasinauduoti gerais 
laikraščiais ir knygomis, ka
rių bus galima gauti pas mi
nėtąjį agentų prie lietuviškos 
bažnyčios ant Ann st. ir Elm 

V.

tuviams. Aukojo šios yprtos- 
Po $5.00: Jon. Mikaliūnas

ir Kdv. Albrektas.

Po $2.00: J. Sprindis, Mik.
Navickas, Juoz. Besmenas, MJ. 
Maskaliūnas, Pet. Griefahū 
nas, Pov. Aviža, Ben. Valan
čius, Jon. Banevičius, Juoz. 
V—odis, Juoz.. Muraška, St. 
Repais, Pet. Tumas, Jur. Ru
činskas, Juoz. Stepažis, Vlad. 
Toliūnas, Jon. čitavičius, K. 
Karvelis, Gasp. Vaškus.

Jonas Leikus $1.50.
Po $1.00: Kot. Kupšienė, J.

Blažis, J. Silevičius, A. Na
vickas, Ant. V—uklauskas, J. 
Baižauskas, F. Pusvarškis, J. 
Matušauskas.

Išviso aukų surinkta $67.33. 
Jonas Mikaliūnas,

L. D. S. 19 kp. rašt.

Way kampo.

PITTSTON, PA.
Susitvėrė Lietuvių Dramatiš^ 

kas Kliubas.
Pasidarbavus vietos vika

rui,kun. J. Miliauskui, ir ki
tiems veiklesniems Pittstono 
lietuviams, susitvėrė čia Lie
tuvių Dramatiškas Kliubas, 
kuris žada daug laiko pašvęsti 
lietuvių scenos reikalams. Ma 
noma veikti ne tik Pittstone, 
bet ir apielinkėje.

Jau Pittstono scenos mylė
tojai ne kartą parodė šios a- 
pielinkės lietuviams savo ga
bumus ir veiklumą, dabar-gi 
susidarius tam tikrai draugi 
jai galima tikėtis, kad jie dar 
labiau praplės scenos dailę 
tarpe lietuvių.

Lietuvių Dramatiško Kliu
bo nariais gali būti tik turin
tieji sceniškus gabumus žmo
nės.

Korespondentas J. M.

VVORCESTER, MASS.
Blaivininkų vakaras.

Blaivininkų susivienijimo 25 
kuopa parengė gražų vakarų 
lapkričio 11 dienų. Sulošta ga
na juokingas veikalėlis “Jur
gis Durnelis”.

Vakaras pradėta Blaivinin
kų Himnu, kuris sudainuotas
vietos choro, gražiai išėjo. Poj- 
to klebonas, kun. J. J. Jakai
tis pasakė trumpų prakalbų a- 
pie blaivybę, kviesdamas vi
sus remti brangių blaivybės i- 
dėjų. Po prakalbų buvo dar 
dainų, deklemacijų ir monolo
gų. Protarpiais pasirodyda
vo ant estrados ir juokdarių, 
kurie nemažai publikų prilink- 
smino.

Žmonių ant vakaro prisi
rinko nemažai. Pelnų nuo va
karo skiriama naujosios baž
nyčios naudai.

Girtybės aukos.
Pas mus blaivininkų yra 

daug, bet dar nemažai randa
si ir girtuoklystės dievaičio 
garbintojų. Iš girtavimo, pa
sitaiko ir nelaimių. Nelabai 
senai, besivaišinant viens kitų 
baltake, Markevičius papiovė 
Janušauską. Lapkričio 4 die
ną ir kita nelaimė ištiko. Jo
kūbas Buckūnas nušovė saliū
ne Viktorą Savicką, 40 metų 
amžiaus vyrą. Paliko žmoną 
ir šeši vaikai. V. Savickas pa
ėjo iš Suvalkų gub. Kalvari
jos par.

Žmogžudis taipgi paeina iš 
Lietuvos, kur gyvena jo žmo
na su keletą vaikų. Prie tos 
baisios žmogžudystės privedė 
ne kas kitas, kaip svaigalai ir 
blogi draugai.

Blaivininkas.

CAMBRIDGE, MASS.
Pavyzdingos krikštynos.

Lapkričio 14 d. pas Mykolą 
Augį buvo krikštynos. Nors 
sveteliai ir ne visai gražiai 
kai-kuriuose dalykuose pasiel
gė, bet visgi krikštynos neišė
jo be naudos. Nukentėjusiems 
nuo karės Lietuvoje sumesta 
$7.00. Aukojo po $1.00: St 
Lošis, Kaz. Bielskis, VI. Ja
kavičius, Kot. Plekavičienė ir 
Mik. Augis; po 50c.: Aleks. 
Jasus, Juoz. Tamaševičius, A. 
Peikūnas ir Juoz. Burbulis. 
Visiems lietuviams tai sekti
nas pavyzdis.

TTižmus.

Paskiaus 
“Ateities” 
sikalbėjimą

bni stebėjosi, kad toki jauna 
mergina, Amerikoj gimusi ir 
engusi, taip nuosekliai pasa
koja apie Amerikos lietuviš
kojo jaunimo reikalus. Kal
bėtoja daugiausia palietė čia 
raugusio jaunimo reikalus, nu
rodinėjo, kaip negerai elgiasi 
tas jaunimas, kuris nebenori 
nieko bendro turėti su savo 
žmonėmis, gėdisi lietuvių ir 
ieško draugystės pas kitatau
čius. Daugiausia čia augu
sio jaunimo draugauja su 
prancūzais, italijonais ar žy
dais, bet su savo broliais lie
tuviais nenori nei susieiti. 
Naudos iš tokio draugavimo, 
sulig kalbėtojos žodžių, jokios. 
Susijungimas lietuvio ar lie
tuvaitės su kitataučiais pasi
baigia labai liūdnai. Tad p- 
lė O. Kašėtaitė ir ragino lie 
tuvaites prie savųjų eiti, su 
jais draugauti ir veikti.

Prakalbos labai puikiai pa 
vyko, visi iš jų likosi pilnai 
patenkintais. P-lė B. Marke
vičiūtė padovanojo kalbėtojai 
gražų gėlių bukietą.

Po prakalbų dar buvo de
klemacijų. P-lės A. Vaičiū
naitė, O. Tamašauskaitė, B. 
Markevičiūtė ir p-ni O. Lo- 
sevičienė puikiai išpildė kele
tą eilių.

Daugiaus tokirj pramogų!
Gailiūnas.

kooperacijos sudarymą. Bet 'r tikėtis.

HARTFORD, CONN.
J/olerų Sąjungos vakaras.
Mūsų moterys nepasilieka 

veikime vyrų užpakalyj, bet 
dirba, kaip įmanydamos visuo
meniškoje dirvoje. Hart
fordo A. L. R. K. Moterų Sų
jungos 17 kuopa, kad išban
džius savo spėkas, parengė 
lapkričio 6 dienų labai įvai
rų vakarų.

Vien moterų spėkomis su
lošta komedija “Kas Bailys” 
ir reikia pasakyti, kad labai 
vykusiai viskas išėjo. Artis
tės: p-lė M. Gurkliutė — Jur
gio Navicko, p-lė Ona Moni- 
kaitė — Aldonos Stumbiutės 
ir p-lė P. Skupaitė — Šnibž- 
duko rolėje atsakančiai pasi
rodė, geriaus negalima buvo

tam dalykui mažai kas pri
jautė. — Dusyk, gird, tvėrėsi 
ir vis sugriuvo, taip ir dabar 
bus. — Čia tai tikrai padary
ta didelė klaida. Pačios ap
linkybės verčia pagalvoti apie 
kooperaciją.

Valgomųjų daiktų krautuv- 
ninkai sudarė trustą, sudėjo 
po kelis šimtus dolerių kauci
jos ir ant visa-ko kainas nu
statė. Taigi dabar pas mus 
už kiekvieną dalykėlį prisieis

Aplamai visas vakaras, kad 
ir be vyrų pagelbos, kuoge
riausia nusisekė.

Buvo sudainuota nemaža ir 
dainelių. Duetų “Skamban
čios Stygos” sudainavo p-lė 
M. Horodeckaitė ir p. V. Kan
cleris. Apart to p-lė Horo
deckaitė sudainavo solo vieną 
anglišką dainų ir “Laivyne”.

Programas susidėjo iš 25 
kąsnelių, kurių tarpan inėjo 
deklemacijos, monologai ir di
jalogai.

CHESTER, PA.
L. D. S. prakalbos. 

Susilaukėme ir mes savo pa
dangėje Lietuvių Draugijos 
atstovo, p. St. Šimkaus. Lap
kričio 13 dieną L. D. Sąjungos 
19 kuopa parengė prakalbas, 
užkviesdama į kalbėtojus p. 
St. Šimkų. Žmonių ant pra
kalbų prisirinko pusėtinai, per 
prakalbas visi labai gražiai 
užsilaikė ir atidžiai klausėsi 
kalbėtojaus žodžių apie Lie
tuvos vargus.

Po prakalbų rinkta aukos 
nukentėjusiems nuo karės lie-

—Frt«o»raid in 8L Louis Poet-Dispstoh.

Nors durtuvais iš abiejų šonų suspausta, Serbija, vienok 
nepaliauja kovojus.

NORVVOOD, MASS.
Iš darbininkų veikimo.

Lietuvių Darbininkų Są-gos 
3-eia kuopa surengė gražų va
karėlį lapkričio 13 dieną.

Pirmiausia vietos klebonas 
paaiškino apie L. D. S. tikslą, 
nurodė jos svarbų ir visus ra
gino dėtis prie šios darbinin
kams labai naudingos organi
zacijos.

sekė dijalogai. 
redaktoriaus pa
su darbininku”

išpildė p.p. V.- Kudirka ir P. 
Kučinskas; “Zemskio su žy
du” pasikalbėjimų atliko pp. 
J. Kavaliauskas ir S. Versec
kas. Abu dijalogų išėjo visai 
gerai. Deklemacijas gražiai 
atliko pirmą syk scenoje pasi
rodęs P. Kučinskas.

Teatras.
Tame pačiame vakarėlyje 

sulošta “Kas Bailys” viena 
veiksme komedija. Artistai 
p.p. J. Kavaliauskas, V. Se
reika ir K. Akstinas merginos 
rolėje savo užduotis atliko ge
rai.

Žmonių ant vakaro prisirin
ko nedaug, bet labai linksmai 
visi praleido laiką.

“CictVifrai” krapštosi.
Mūsų miestelio “cicilikai” 

surengė lapkričio 14 dienų 
prakalbas paminėjimui 10 me
tinių savo Sąjungos snūduria
vimo sukaktuvių. Už kalbėto
ją pasikvietė S. Mikelsoną iš 
So. Bostono. Buvo šnektų a- 
pie Rusijos revoliuciją, “cici- 
likišką” rojų, kunigų nedory
bes ir t. p.

Matyti ne kaip sekasi mūsų 
“draugams”, nes kalbėtojas 
ašarodamas prašė visų kata
likų eiti į .jų rojų ir didinti 
sąjungos narių skaičių. Pa
skiaus ragino nepriimti į savo 
tarpą inteligentų, amatninkų, 
nes jie prapuldys socijalistų 
laimę, ypatingai, reikią saugo
tis nuo tų nenaudėlių šiuo lai
ku, kuomet visai arti esanti 
socijalizmo gadynė. Už kiek 
verstų toji gadynė randasi 
kalbėtojas nepaaiškino. Pa
našiai visa prakalba tęsėsi. 
Nieko naujo nepasakė, 
vien tik erzėjo, kad soci- 
jalistai sutverti dėl naujosios 
gadynės, naujoji gadynė dėl 
socijalistų, tie dėl žemiško ro
jaus ir viskas. Jeigu dar pri
dėsime kalbėtojaus nepripaži
nimų Dievo malonių, tai iš vi
so vakaro ir pasiliks vien tikt 
“eicilikiška” skabaputra.

Užsibaigus prakalboms, kal
bėtojas mėgino dar knygučių 
pardavinėti, bet nelabai kas 
pirko tą ta vorų.

Pipiras.

ATHOL, MASS.
Moterų prakalbos 

Šv. Onos moterų draugija 
parengė prakalbas lapkričio 
14 dieną šv. Pranciškaus pa
rapijos pobažnytinėje svetai
nėje. Kalbėjo p-lė O. M. Ka
šėtaitė iš Montello, Mass. 
Atholiečiai dar pirmą syk klan 
sėsi kalbėtojos moteries ir la-
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MONTREAL, CANADA.
Linksmios naujienos.

Pastaruoju laiku iš mūsų 
kolonijos mažai matosi žinu
čių laikraštyj, arba ir visai 
nesimato. Rodos, kaip nie
kas nerašo, taip ir nieko ne
veikiama; ne, taip nėra.

Subruzdo visuose kampuo
se lietuviai katalikai prie dar
bo, taipgi ir prie bažnyčios 
statymo. Jau keli metai kaip 
laukiama, kada - gi iškils mū
sų kolonijoj lietuviškos baž
nyčios gražus, baltas bokštas, 
nušviečiantis lietuvių dvasią 
tarp svetimųjų. Jau dauge
liui žmonelių net tos kalbos a- 
pie bažnyčią įkirėjo, kitas ir 
vilties nustojo, kad čia kada 
nors atsistos lietuvių bažny
čia; dauguma manė, kad tai 
tik tuščios kalbos.

Kol žmoneliai laukė, šnekė
jo ir abejojo, bažnyčios sie
nos vis augštyn kilo ir šian
dieną jau baigiama bažnyčią 
stogu pridengti. Lauksime 
dabar tos dienelės, kuomet at
sisveikinę su prancūzų baž
nyčios skiepu, savoje, šviesio
je bažnyčioje pradėsime Die
vą garbinti.

Turėdami savo gražią baž
nyčią augštoje vietoje, Sher- 
brooke ir Portenas gatvių 
kertėje, ištikro galėsime pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti sa
vu darbu.

Matydami prakilnaus darbo 
užbaigą, subruzdo visuose 
kampuose lietuviai katalikai 
ir visi tik apie bažnyčią tekal
ba, jos reikalais tesirūpina.

Vyručiai, pačiupinėkime sa
vo kišenes, o suradę ten vie
nų, kitą doleriuką, paaukoki
me bažnyčios naudai. Tegul 
geras darbas kuoveikiausia 
įvyksta.

Aukoja bažnyčiai kas kiek 
išgali, kurie turi šiek tiek su
taupyto kapitalo ant 3% sko
lina parapijos kasai.

Taip ir mūsų lietuvaitės, ir 
jos neapsileidžia. Atsidarę 
kuparėlius skaitliuoja sutau
pytus pinigus ir kalba sau 
vienos: — na, kiek-gi čia reiks 
paskirti Bažnyčiai aukų, žino
ma, jei duosiu daugiau, bus 
geriau — ir gausiai lietuvai
tės remia gerą darbą.

Taip-pat daro ir mūsų ka
talikiškos draugijos. Lengvi
na jos, kaip imanydamos vi
siems lietuviams svarbų rei
kalą.

Šv. Kazimiero, šv. Onos dr- 
jos ir S. L. R. K. A. 152 kp. 
ir uždarbius paskiria šv. Ka
zimiero parapijos naudai.

Didžiausia garbė už paseb- 
mingą gere darbo vyk i urmą 
priklauso mūsų klebonui, kun. 
J. Vyšniauskui, darbščiam ir 
sumaningam veikėjui mėsų 
kolonijos labui. Pasidėkojant 
jo energijai ir pasidarbavi
mams ir visų lietuvių prie 
bendro darbo {judinimui, šian
dieną susilankėme tokio dalu
ko, apie kurį gal pirmiaus nie
kas ir nesapnavo.

Soeijalistai pakaušius krapšto.
Mūsų soeijalistai pastebėję, 

jog katalikai nebe juokais sa
vo bažnyčios reikalais rūpi
nasi, šnairojo į lietuvių šven
tyklą ir, kasydami pakaušius, 
mąsto, kaip čia katalikams už
kenkti, kad darbas niekais nu
eitų. Per kelis metėlius besi
rūpindami katalikų reikalais,
‘ ‘ draugai - soeijalistai ” tai p
sudžiūvo, kad dabar ir liežu
vio gerklėj nebepasuka. Taip 
juos nukankino auganti, ka»p 
ant mielių, katalikų bažnyčia. 
Ne vienas iš jų dabar bėda- 
voja: — rengėm prakalbas, 
kalbėtojus kvietėm, tokius pui
kius sumanymus kėlėm ir vis
kas užniek. Nors ir gaila 
vargstančių brolių socijalistų, 
bet kas kaltas ? Patys. Nagi, 
tik pažiūrėkite, kaip attodo 
mūsų socijalistų pHvo - tiky- 
stė; pagal jų “vieros” nieko 
daugiaus nereikia, kaip: — 
prikimšai pilvą, užliejai jj ra
džiu ir stenėk, sau ant “svei
katos”. Pritruko kapitalo, 
skolink nuo draugo; kaip rei
kia atlyginti, sakyk: — pa
saulis lygybės reikalauja. ’O 
čia vėl laisvapatystė. Šeinaj- 
nos nepripažįsta, ardo jas. Ar 
tai maža tokių atsitikimų, kad 
laisvos meilės apaštalas pavy- 
lioja svetimą pačią, žadėda
mas jai viso pasaulio gerybes. 
Neretai tokios suviltos mote
rėlės paskui sako: — Jonas 
ne taip pamylėjo mane, kaip 
pirmas vyras, turiu dabar ir 
jam ir sau duonos uždirbti, 
nes Jonas laisvas vyras ir lai
svai gyvena.

Nėra ko stebėtis, kad, soei
jalistai pabudavoję savo gy
venimo pamatą ant tokių 
“linksmų” laisvių, netik ne
gali su katalikų uola - bažny
čia kovoti, bet patys išnyksta.

Užuojauta Tėvynei.
Neužmiršta mūsų kolonijos 

lietuviai apie savo tėvynės 
Lietuvos vargus. Nors ir ma
žomis aukomis, visgi šelpia 
savo tėvus, brolius ir seseris, 
bais os karės nuvargintus.

Niekas nesigailėtų ir dau
giau paaukoti, bet sumažėję 
darbai verčia pačius pagal
voti apie rytojų.

Katalikai šelpė, kaip galėjo. 
Soeijalistai tik peikti mokėjo. 
Nei sulūžusio centelio varg 
stančiai Lietuvai nepateikė.

Negaliu užtylėti ir lietuvių 
Vytauto Kliubo keisto pasiel
gimo. Nutarė paskirti iš sa
vo iždo 100 dolerių ar dau
giaus nuo karės nukentėju
siems lietuviams; nepasitikę 
darni T. Fondu, žadėjo siųsti 
tiesiog Mokslo Draugijai Vil
niun, paskiau pradėjo kalbė
ti apie Šelpimo komitetą, ant 
galo nutarė, kad visai nebe
reikia siųsti. Sako, palauksi
me kaizerio atlekiant su zepe- 
linu, į kurį įsodinę savo kasie 
rių, nuvežime aukas Lietuvai.

Darbai.

Šiuomi laiku prie karės iš- 
dirbynių darbai eina gerai, 
bet šiaip paprasti darbai visai 
sumažėjo. Darbams silpniau 
einant, sumažėjo ir žmonių 
mūsų apielinkėje, žinoma, ir 
lietuvių. Šiaip jau bedarbių 
daug nesiranda. Mechanikų, 
tai net ieškoma pas mus.

A. B—5.

Skaitykite ir Pla 
tinkite “Draugą“
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Žinios iš Lietuvos.
Pad<iliai ir jy Gyvenimas. gyventų, taip sakant lietuvių 

kolonijos ein nėra.
Darbuojasi lenkų, žydų ir 

latvių komitetai. Lietuvius 
jau buvo žadama sudėti į vie
ną su lenkais ir atiduoti pri
žiūrėti kunigui lenkui. Dabar 
lietuviai bus globojami Liet. 
Centr. Komiteto įgaliotini). 
Padėjėjų užteks, nes iš pačių 
pabėgėlių yra inteligentų.

J. A.

ninėn, bet vaikas... tuoj mi- .Voronežį; sykiu su visais, ko
rė. Vadinas, ligoninėje vaikai miteto globojama, ir aš išvažia- 
miršta — nebesiųsti ten. Tad vau i Voronežį. Vilniuje nepali-
paskiau nei kunigo, nei kitų ko ne* v‘eno mokinio, visus iš

vežė į Voronežį.

Sinibirskas. Simbirske ir 
Simbirsko gubernijoje pabė
gėlių daugybė. Kalba, kad 
biisių apie 30,000. Be to, dar 
važiuoją daugybė, keli šimtai 
tūkstančių, iš kitų miestų: Go
melio, Orio, Roslavlės, Rieži- 
cos ir k. Jau surašytų pabė
gėlių jau esą: pačiame Sim
birske — 328, jo apskrityje —
848, Sizranės apskrityje —
5476, Karsunės — 2,000, Alu
ti vės — 1552 ir Kurmitsko —
904. Nerašytų esą dar labai 
daug. Yra taip-pat nemaža 
išsiųstų iš Vakarų krašto; 
tarp jų yra daug ir lietuvių.
Kasdien ateina vis nauji pa
bėgėlių traukiniai.

Suplaukus į Simbirską dau
gybei žmonių ir atkėlus
kaikurias vyriausybės įstai
gas, liuosų būtų mieste mažne 
yisai negalima gauti. Tiktai 
D. K. Tatjanos Komitetui pa
dedant, pavyko gauti lietu
viams vieni labai geri namai, 
skyrium pastatyti, su 10 kam
barių, labai geroj vietoje.
Mokestis tiktai 80 rublių mė
nesiui. Dabar galima lietuvių 
koncetraeija. Atminus, kad 
būtai Simbirske yra sekve
struojami, tokie namai yra di
delė gerybė.

Labai sunkus padėjimas y- 
ra išsiųstųjų. Jais niekas ne
sirūpina, jų nieks nešelpia.
Jie tikrai badauja. Net pa
žiūrėti į juos baisu: nuplyšę, 
sulysę, panaėlinavę, išputu
siais veidais. Jų daug miršta.
Lietuvių Centr. Komiteto įga
liotinis rūpinasi, kad vietos 
vyresnybė leistų tiek pat šelp
ti ir išsiųstuosius, kaip ir ki
tus pabėgėlius. Dabar yra 
jiems teikiama maža pašalpa, 
kitaip jie negalėtų nė gyvi bū- 

Šęlpia juos ir Mnrkevičie- 
vilnietė. Bet tat nedaug

tepadeda: gavę vieną antrą 
rublį, vėl grįžta prašyti.

Visa labai brangu: cukraus 
svaras 27 kap., duonos sv. 8 Į prie jos. Ir apskritai lietuvio 
kap. Ir tat galima gauti tik vardas visur naujai skamba;

Saratovas. Bendro lietuvių 
skaičiaus patirti neteko, nes 
nei miesto, nei zemstvos tam 
tikrų užrašų tautomis nebuvo 
daroma, tik šiomis dienomis 
pradėta tas darbas.

Tečiau yra pabėgėliams na
mų, kuriuose gyvena vien lie
tuviai. Sakysim yra vieni na- 

eia mai, kuriuose gyvena daugiau 
neg 100 vieni} lietuvių. Apie 
šiuos namus pakalbėsiu pa
skiau. Visame mieste pabė
gėliams bus arti 50 bendrabu
čių ir, aišku, kiekviename bus 
ir lietuvių. Buvo nutarta, pa- 
sanmdžins žmogų, apeiti juos 
visus ir nors aplamai, patirti, 
kiek išviso yra lietuvių, bet, 
dėja, man iš Saratovo išva
žiuojant su tuo žmogumi su
sieiti nebeteko.

Sodžiuose apgyvendinta jau 
43,000 žmonių. Aišku, kad ir 
čia pakliuvo ne vienas lietu
vis. Pabėgėliais rūpinasi mie
stas ir zemstva. Čia kad ir 
nėra panašių ujimų, kaip Niž- 
niame, tečiau šelpimo darbas 
tik dabar kiek tvarkingiau 
pradedamas dirbti.

Pabėgėliams pietų neverda
ma. Dalinama “pajokai”. 
Stotyje dižuruoja studentų 
medikų. Jų tikslas žiūrėti 
sveikatos. Darbo biure tar
nauja vien rusai. Yra regi
stracijos ir kartu pašalpos 
stalas. Ten viena rusė. Per 
pabėgėlius, apstojusius ją už
sirašyti ir gauti pinigų, pa
čios rašytojos nė nematyti. 
Sunkus vargelis, kol patenki

vienur jį maišo su lenkų, ki
tur su latvių, o kaiknr ir vi
sai nežino.

Yra D. K. Tatjanos Komi
tetas. Pirmininkė vice-guber- 
natorienė. Duoda pašalpų, 
rūbų ir tt.

Grinkevičius pirmas pradė
jo rūpinties, kad šalia lenkų, 
žydų, latvių, butų ir lietuviij 
komitetas. Ir tie namai, ku
riuose gyvena daugiau ne 
100 lietuvių, yra Grinkevi
čiaus darbas. Mat, jis yra 

Vi-fmiesto durnos narys. I’žtat, 
gal Imti, jam ir pavyko juos 
išgauti. Namui dideli, erdvus, 
švarus. Kituose miestuose į 
tokius namus sugrustų ne 100 
bet du šimtų, o gal ir dau
giau. Išgavus iš miesto pini
gų, iš lentų padarytos kaip 
ir lovos. Tuose namuose pa-

anksti rytmečiais. Dabar visi 
džiaugiasi greitai sulauksią 
prieglaudos: nebereikėsią šal
ti ir alkį kęsti.

Lovų negalima gauti visa
me mieste. Kalsime gultus iš 
lentų, dirbsime šieno priegal- 
ves, šiaudų matrasus. Bus 
daug pigiau.

Reikalinga maldų knygų. .Tų 
daug prašo, neturi iš ko mel- 
sties. {šiaip jau knygų šiek- 
tiek yra (apie 100 egz.). Gau
tą iš p. Markevičienės laikraš
tį padalinome lietuviams, 
ei puolė ištroškę skaityti.

Maža maža skaitant, lietu
vių bus apie 10,000. Sąrašas 
tautomis nedaroma, tad ir lie
tuviai suieškoti sunku, užvis, 
kad dauguma yra sodžiuose.
Ap skritai sakant, tikslios or
ganizacijos dar nėra ir visas 
pabėgėlių šelpimo darbas dai’ f begulimus yrn duodami pie-

žinonių neklausė. Dauguma 
vaikų persirgo tuose pačiuose 
namuose, vienok dabar jau 
visi sveiksta, taisos ir po sa
vaitės kitos bus visi sveiki.

Reikėtų dar vienų namų 
lietuvių pabėgėlių prieglaudai 
arba vaikų bendrabučiui ir 
mokyklai. Grinkevičius žada 
ir čia padėti. Pirmučiausias 
reikalas — mokykla.

Kalbama, kad darbo biure 
tarnauja ir lietuvis, bent vie
nas.

Žadama pasamdyti Grin
kevičiui padėjėją, kurs tam 
tikromis valandomis būtų 
Lietuvių Komiteto bute, eitų 
į stotį sutikti pabėgėlių ir tt, 
žodžiu, kad būtų visai atsi
dėjęs pabėgėlių darbui.

Grinkevičiaus žmona (ru
sė) taipat, kiek galėdama, 
darbuojasi lietuviams pabė
gėliams, padėdama taisyti 
bendrabučius, laikyti juos šva
riai ir tt.

Kol kas Saratove nėra lie
tuvio mokytojo, nei mokyto
jos, nei vaikų bendrabučio 
vedėjos ar šeimininkės. Įstei
gus mokyklą ir vaikų bendra
butį, jie bus reikalingi.

Kievo universitetas kelia
mas karės metu į Saratovą. 
Pirmi studentų būriai jau va
žiuoja. Žinoma, atsiras ir lie
tuvių, tada darbas bus sma
giau ir lengviau dirbti.

Buvo smulkiai t ariamasi 
apie pabėgėlių registraciją, 
apie sodžiuose gyvenančiųjų 
globojimą, apie knygyną.

Lietuviai Saratove gyvena 
šie: inž. Grinkevičius (M.
Sergijevskaja i Policejskaja 
56—58), dvarin. Graužinis 
(Dvorianskaja 39), inž. Pr. 
Morkūnas (Niemieckaja 27, 
Upravlen. Uralsk-Jeleckoj 
žel. dor.), gmin. teisėjas 
Radžiukynas nuo Simno (D. 
K. Tatjanos Komitete), kun. 
Čaplikas (nuvažiavo Astra- 
chanėn ir ten gyvena)

Lenkai čia plačiai gi vena. 
Mokosi keli šimtai vaikų ir 
jau suspėjo vieną kitą lietu
viuką pritraukti, kuriuos da
bar lengva dar atgauti.

Latviai gyvena sunkokai; 
Mano greitu laiku atidaryti 
mokyklą.

Kun. Potockis, lenkas; lie
tuviškai nemoka. Tad nors 
važinėti reikia kunigo lietu
vio.

“Liet. Balsas”.
S.

* ‘tebetaisomas, tebetvarkomas. 
Miestas duoda žmogui dienai 
15 kap ir 50 kap. mėnesiui. 
Prie tokios brangenybės su 
tiek pinigų išsimaitinti labni 
sunku. Gyvena labai susigrū
dę.

Trūksta viršutinių ir apati
nių drabužių. Duoną žada 
kepti patys pabėgėliai, nes 
lengvinu gauti miltų,
duonos, o gautuosiuose 
muose yra dvi kfosni. 

Lietuviai Prūsų valdiniai'

tus. Pasamdyta virėja iš gau
tų “pajokų” pinigais, pade
dant ir kontroliuojant vie
nam, kasdien vis kitam, pa
bėgėliui, perka ir verda. “Pa- 
jokas” tiesiai į rankas ne
duodamas. Visi patenkinti. 
Tvarkos bei švarumo žiūrėti 
namuose yra šeimininkas. Vi
si tie viršininkai yra iš pačių 

nesu pabėgėlių. Apatiniame gyve
nime — po skliautais yra 
intaisytn tų namų valgykla, 
kurioje, kaip sako patys pa-

na

per Amerikos konsulų gauna 
pinigų maitmties, tik pinigų 
jiems į ranku’ neduoda, o per
ka maistą ir dalina. Jie la
bai reikalingi pinigų ir veik
dami prašo jų duoti. Taip-pat 
jie reikalingi knygų ir laikraš
čių.

Darbo gauti sunku 
ninkama moka maža
viains, nemokantiems rusų kal- 

Ibos dar sunkiau.
Lietuvių, kurie čia nuolat

Darbi-
Inetu-

bėgėliai, esą “smagu valgy
ti”. Viena nelaimė tos dide
les šeimynos (įėjus atrodo ji 
soti, švari, net turtinga...) — 
vaikučiai serga. Dar Sarato- 
van tebevažiuojant, kelyje 
apsirgo vienas kitas tymais 
(blusinėmis) nuvažiavę į vie
tą npsargino ir sveikuosius.

Sunku mūsų žmoneliams, 
Įbaugintiems, kas ir patarti; 
tečiau viena moterėlė buvo 
nusiuntusi savo vaiką ligo-

Pabcgclių Laiškai.
(P-lė E. Stulginskaitė “Sau

lės” kursų mokinė, pabėgusi sy
kiu su visais Vilniaus mokiniais 
į Voronežį, rašo savo dėdei Jo 
nui Stulginskui į Westville, III. 
apie moksleivių vargus karės 
metu.).
Brangūs dėdės ir dėdėnos!

Aš suradau progos parašyti 
keletą žodžių prie savo brangių 
dėdžių ir dėdėnų. Gyvenu dabar 
Rusijos gilumoj nuo visų atskir
ta, viena, kaip paukštelė. Per
nai rudenį, kaip. prasidėjo ka
rė, dėdė Aleksandras atrašė man 
laišką kad važiuočiau į Vilnių 
mokintis, — tai aš ir nuvažia
vau į Vilnių ir pastojau į 
“Saulės” kursus, kurie, dėl ka
rės priežasties buvo perkelti 
iš Kauno į Vilnių. Per žiemą mo
kinausi Vilniuj. Nuo tėvų nors 
pinigų negavau, nes jau jie ne
turėjo iš ko duoti, viskas buvo 
sunaikinta, bet vis dar gauda
vau nors laiškus ligi Velykų. 
Dar vis žinojau, kad jie gyvi. 
Nuo Velykų, kaip vokiečiai už
plūdo Lietuvą, tai jau nei jo
kios žinios negaunu, nežinau ar 
gyvi ar jau po žeme užkasti 
Man už lekcijas Vilniuj dėdė 
Aleksandras užmokėjo 40 rub., 
o užlaikymą davė Lietu
vių Komitetas, kuris buvo įs
teigtas Vilniuj nuo karės nu
kentėjusiems šelpti. Komitetas da
vė užlaikymą visiems mokiniams. 
— Dabar-gi visos mokyklos ir 
gimnazijos išsikėlė iš Vilniaus į

Iš Vilniaus į Voronežį važia
vom traukiniu 6 dienas. Žino
ma, tolyma tai buvo kelionė, bet 
gerai pasisekė nuvažiuoti. Aš 
dabar esu Voroneže mokinių 
bendrabūtyj. Mūsų mokinių iš
viso yra 700 ir kaip mes važia
vom, tai dėl mūsų buvo paimtas 
visas traukinys. Voroneže nela
bai blogai gyvenam. Mokslas 
jau prasidėjo. Mokslą ir užlai
kymą duoda mums Lietuvių 
Draugija, tiktai reikia turėti 
savo drabužį. Norint mums čia 
nieko netrūksta, visgi mūsų šir
dys yra neramios, kad nežino
me, kaip gyvena tėveliai, bro
liai ir visi giminės. Ar jie gy
vi yra, ar negyvi! negalima su
žinoti. Teta Juozapa ir dėdė 
Aleksandras pasiliko Vilniuj ir 
su jais negalima susirašyti, nes 
paČtas iš Voronežo į Vilnių nei
na. Aš dabar viena palikau 
Rusijoj, negaliu į tėvyškę nei 
laiško parašyti, nei pati nuva
žiuoti. Skauda širdį taip vienai 
gyvenant, dieną ir naktį galvo
ju apie savuosius, nei mokintis 
negaliu. Brangūs dėdės, gal jus 
dabar galite susirašyti su mano 
tėveliais, gal aš iš jūsų sužinuo- 
siu apie jų likimą. Parašykit 
man apie tai kuogreičiausia.

Pas mus naujienos paprastos, 
.visus karė išblaškė į visas pusės, 
kaip vėjas, kad išblaško nuo me
džią lapus. Lietuvos žmonės 
po visą Rusijos žemę paplūdo: 
tėvai nežino savo vaikų, vaikai 
tėvų, brolis brolio nesuieško, se
suo sesers. Kaip lapas nuo me
džio nukritęs, nežino, kur jį vė
jas nupus, taip ir žmonės, išbėgę 
iš Lietuvos, nežiną kur apsistos 
įir kur gaus vietą prisiglausti. 
Apleidę savo namus ir gimtinę, 
]bėga į svetimus kraštus.

Neduok, Dieve, sulaukti tokių 
laikų ir tokiu ašarų, kokių da
bar mes susilaukėme. Jeigu 
kuomet ir sugrįšime į tėvynę, tai 
rasime tiktai pelenų krūvas, 
vien tik kapines ir dirvas mū
sų brolių krauju nušlakstytas. 
Kad reikėtų aprašyti viską 
apie tėvynę, tai reikėtų rašyti 
dieną ir naktį, patys galite su
prasti koks yra mus dabartinis 
padėjimas.

Rusijoj gyventi, tai ne Lietu
voj, kad buvom tarp mišku, 
girių, čia liūdna: nei miško, nei 
krūmo nesimato, vien tik plati 
lyguma. Žmonės labai liūdnai ir 
bėdnai gyvena, bažnyčių nėra 
Rusų cerkvės visur kyši. Tokiam 
Voroneže, dideliame mieste, tė
ra viena bažnyčia ir tą patį 
mažukė. Gerai kad radome ge
ros širdies lenkus, kurie leido 
savo bažnyčiose lietuviškas pa
baldas laikyti; mokiniams 10 
vai. iš ryto lietuviškos pamaldos 
ir lietuvių mokinių ehoras gie
da per mišias. Į bažnyčią eina
me poromis, kaip žąsys.

Rusijoj duona nelabai 
brangi, žinoma, daug bran
gesne, kaip kitais me
tais kad būdavo, bet dar gali
ma pirkti. Drabužiai tai bran
gūs. Pirma, kad mokėjom už 
čeverykus 5 rub., tai buvo geri, o 
dabar už 10 rub., nekam verti; 
kur pirma ploščius kainavo 12 
rub., tai dabar kainoja 30 rub..

Aš ploščių dar turiu, kur iš 
namų atsivežiau ir suknelę for
minę turiu. Pernai į mokyklą 
kaip pastojau, nusipirkau. Če
verykų tai jau neturiu — ir ne
turiu už ką nusipirkti. Gal 
brangūs dėdės neatsisakysite 
man sudėti nors po vieną do
lerį dėl čeverykų. Man reikia 
kaip tik ant čeverykų. Atsipra
šau, gal aš ir labai supikinau sn 
tokiu prašymu. Dovanoki
te, mes nekalti, kad tokie 
laikai priėjo, tiktai .brangūs dė
dės, neatsakykite mano to pra
šymo. Bukit mielaširdingi. Už
teks, daugiau neturiu ko rašyti. 
Sudiev, palikit sveiki! Bučiuo
ju visus.

Su gilia pagarba
Eugenija Stulginskaitė,

Voronežas,
31 d. rugsėjo, 1915.

Kada persfealdai
Jtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
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DR. A. YUSKA
LIETUVIS OYDVTOJAS

1749 St. Kalstei CNICASO, ILL.
CORNER ISth STREET

Tai. Drevar S®

DRAUGELIS & SAPRANAS
Lietuviai Daktarai Dantistai 

Valandos: nuo 9 vai. ryto Iki 9 vai. vak

3281 SO. HALSTED SI., CHICAGO

Tol. Tardą 1138

Lietuviškas Graborius
Seniausias. pigianaaias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargelių-naš 
aičių.

I*. A. MAŽEIKA
3311 Mani Ali. CHICA 60,

Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
tSc. Ir SOę. butaitekM vienas aptiekose arba 

■Učiai nuo
P. AD. RICHTER 4 CO.

74-80 Wa«hlogton Street. New York, N. Y.

Td.ni
I88888MOI

Drover MM

Dr. 8. A. RirtkaualcaLd-ilakiund
Gydo visokias Hgaa

Spoeljallatil motery Ir valką Ilgose

VALANDOS
: Nadeliomts 5—12 pnei piet.

4255 St. Babtai St, Chicago, Hla.

BIRIAUSIA TAUPYMO BANKA CHIOAOOJ1

THE HIBERNIAN
ŠANKINO ASSOCIATION

ĮKURTA 1887 M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA 8ALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa- 

gfaa, až kariaos mokam 8 naoiuičias ant metų, karį prida- 
dam kas pašė metų.'
Atdaras Rabato?, Vakarais nan 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir pardaoda propertes ant komisijos; iikolektaoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės mergišius; 
ckolina pinigas ant įtaisytų savasiių (properčių).

Vyriškų Drabužių Išpardavimą
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$26 iki $86 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau 
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kam os $4. 

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.60. 
KUPARAI ir VALYZAI

S.
1415 So. Halsted St. Chicago, IIL

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

Telephone Main 33

JOSEPH MOLITOR 
AR K ĮTEKTAS

Rooras 1003-1904
187 W. Waahin<ton St. Chicago 
Katalikiikos Bazay&ci mano speciali- 

ikumas. Ai stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Eliaa, Saraunlcas. 
4880-4802 S. Woed St. Chicago, III. 
Priimame pinigus t Banką užėSdyjimui nuo 
vieno dolerio ir* daugtaue ir mokame trečią

T rasentą ratomts ant metą. Siuuetame pinigus 
visa* dalia avisto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodan.e. Parduodame Siflcbrtes ant visų 

linijų | krajų ir ii krajaus, taipgi tikintu* ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raitas Ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiKkai ir per iai&ksa. Tik
virimlnčtu antraiu.

Plymouth National
BANK

Kapitalas eu pervirsiu 
$165,000.00.

• Šitoji Banka prižiūroma 
Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

O. N. Postlethivaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Gebėkite Gimines!
--- | -- ?- SS-A ta*---per LtsraYiu-vvKvucvu Dvurq

Visa Lietuva po Vokietijos valdžia, 
todėl viii laiškai ir dokumentai turi 
būti rašomi Vokiečių kalba, nes lie
tuviškų laiškų cenzu ra neleidžia. Mes 
turime tiesioginius susinešimussu Vo
kietijos konsulatais ir dabartine vo
kiečiu valdžia Lietuvoj. Mes padaro
me visus žemių nuosavybių raštus ir 
įvairius dokumentus vokiečių kalba. 
Sujieškome pražuvusias gimines ir jų 
turtą. Verčiame ir parašome laiškus 
giminėms vokiečių ir lietuvių kalbose. 
Toliau gyvenanti prisiųskite savo lie
tuviškai rašytus laiškus, o mes išver- 
sime vokiškai. Reikale vertimus pa
tvirtiname Notaru antspauda. No
rinti išversti ar parašyti laiškus turi 
prisiųsti 61.00 Jeigu norite kad jū
sų paliktas turtas Lietuvoj nepra
žūtų, tai atsišaukite tuojau. Ra
šydami platesnių žinių įdekite stempų 
atsakymui. Adresuokite:

LrtlmaiNiii<<lermn Bvreau
>149 >«. HaisM Stasį, MICMG
Valnndo. vielos lietuviam.: Paprastai, 
rais nuo 6 iki 9; Suimtomis nuo 2 iki 9; Neda

liomis nao IO iki 4 po pintą.

Visi, kurie tik ketinate užsisakyti “Žvirb

lį”, paskubėkite prisiųsti antrašus ir pre
numeratas (taipo-gi ir “Žvirblio” agen

tai), nes už kelių dienų išeis “Žvirblio” 2 

N., o 1 N. jau nebėra. Didžiai gailėsitės, 
jeigu pasivėlinsite užsisakyti “Žvirblį” ir 

nematysite jo 2 N. Todėl paskubėkite! ku

rie prisiuntėte užsakymus, gausite 2 N. 

Su žema pagarba

“ŽVIRBLIS”
Box 576, Forest City, Pa.

Platinkite
“DARBININKĄ’
“DARBININKAS“ yra leidžiamas Darbininkų Sąjungos. 
“DARBININKAS“ eina tris kartus į savaitę; utarnin- 

kais ir ketvergais —4 puslapių; subatomis—8
puslapių.

“DARBININKAS“ kaštuoja metams $3.00; pusei me
tų — $1.50.

“DARBININKAS“ už 1 dolerį eina per keturius mė
nesius.

“DARBININKO” subatinį numerį galima užsisakyti 
skyrium. Metams $1.50, pusei metų —75c. '

“DARBININKAS“ apsiima būti lietuvių draugijoms 
organu.

Draugijų nariams eitų subatomis — 8 puslapių 
numeris už $1.00 metams. Tik sąlyga, — kad visi nariai 
imtų laikraštį ir įmokėtų po $1.00. Mokesnį galima 
būtų sumokėti ir kas pusmetis — po 50 centų.

Kas iš narių tokios draugijos norėtų turėti visus 
tris savaitės numerius — turėtų dar primokėti metams 
$1.25, arba išviso jam atsieitų “DARBININKAS“ $2.2'.

Adresas:

“Darbininkas”
242 W. Broadway So. Boston, Mass.

10 LABAI GERU &TUKU Ut *1.00
Sa oiekno taipkaaonin ncpalinkamiasl kaip tu gan 

Kuris žmogus moką geru (taku. taa visados pralridiia laika linkamiai 
▼lai ji m,h ir laiko Sodriu žmogum. To brolau gali iria pati padaryti, 
jeigu tik nori, nas dabar susilauksi geriausios progoi, aat tik ui t dol. 
ganai 10 labai geru Muku. Ai ean lietuvys, magikas ir berodydamaa 
teatrui, patyriau, kad lietuviai labai myli Muku, todėl ai dabar pasi
rengiau tik ui I doleri parduoti 10 geriausiu iiuku. lodei nelauk ilgai, 
uiaiorderiuok tuojaus. o po dienos visi maaya, kadlu esi labai man- 
drua žmogui, arba tari velnią. a Batuką*. kariu ai Jums prisiųstų, ^yra

nima
orderi.

JUOZAS SĖLI KAS, ' 3211 I. SI. CHICAOO. ILU
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VISUOTINAS - PRIEŠMETINIS 

SUSIRINKIMAS. Gerb, Kunigams!
A. t A.

JONAS ALEKSANDRAVIČIUS.
Pėtnyčioj, 19 d. lapkričio, 

persiskyrė su šiuo pasauliu a. 
a. Jonas Aleksandravičius. 
{Velionis buvo vienu iš senų
jų Chieagos lietuvių, nes Chi- 
cagoj išgyveno apie 22 metu. 
Buvo vienas pirmųjų “Lietu
vos” leidėjų. Ilgų laikų dir
bo p. A. Olševskio Lankoje, pa
starajame laike dirbo Tana- 
neviez Publishing Co. ofise. 
Amerikoj išgyveno apie 25 
metus. Mirdamas turėjo 45 
metus. Palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse. Laidotuvių 
būta iškilmingų.

Bep.

įsisirinkimų. Kuopoje randasi ! Labdaringosios Sųjungos 
daug narių su užvilktais mo- visuotinas - priešmetinis susi- 
kesniais, ir kurie seniau yra įlinkimas įvyks gruodžio 2-rų 

‘dienų (Ketverge), Dievo Ap
veizdos parapijos svetainėje.

įsirašę, įstodami nepadavė 
savo antrašų ir amžiaus, tai 
dabar centras reikalauja pri
siųsti tų narių žinias, apie am
žių. Pageidaujama, kad visi 
nariai atsilankytų ant atei
nančio susirinkimo, kuris at
sibus 28 d. lapkričio, Apvei
zdos Dievo par. ofise, tuojaus 
po mišparų. Svarbu labai, 
kad visi atsilankytų, kadangi 
reikia išsiųsti narių mokes
čius. Pagal naujų reformų, 
taipgi paduoti antrašus ir am
žiaus metus.

Nepamirškite ir naujų na
rių atsivesti.

D. Š—t ė.

Susirinkimas prasidės 7:30 v. 
vakare.

Šin susirinkiman apart kuo
pų vyriausybės, garbės narių 
ir narių labdarių kuopos ir 
prie Labd. Sų-gos prisidėju
sios draugijos turi teisę sių
sti vienų delegatų, su spren
džiamuoju balsu, nuo kiekvie
no desėtko savo kuopos narių. 
Siame susirinkime bus rinki
mas naujos Centro Valdybos.

Povilas Mažeika,
Centro pirmininkas.

A. S. Prečinauskas, 
Centro raštininkas.

Malonu mums pranešti, kad “Draugu” knygyne 
galima gauti Kalėdų Dovanus labai gražių naujausiu 
leidimo Kalėdinių Paveikslėlių su lituviškomis malde
lėmis. Po daug imant specijalė kaina. Reikalavimus 
išpildome veikiai.

Gerb. Vargoninkams!
Draugo” Knygyne galima gauti plotkums ku- 

pertų su pasveikinimais Šv. Kalėdoms. Reikalaujant 
atspaudžiame vargoninko vardų. Kaina ant užklausi 
mo, sulyg skaitliaus ėmimo ’

Bell System

U1

PRAMOGA VIENUOLYNE.
Nedėlioję, lapkr. 21 d., t. y. 

šv. Cecilijos dienoje, šv. Ka
zimiero seserį} vienuolyne bu
vo muzikalis programas. Pro
gramo būta puikaus ir įvai
raus

SUSI-L. VYČIŲ 4 KUOPOS 

RINKIMAS.
Nesenai ši kuopa laikė sa

vo savaitinį paprastų susirin- 
Viskas" buvo išpildyta1 kim4 1 ku4 atilankė nemažas

vienuolyno auklėtinių. 
Neišskaitliuojant visų tur -1

narių būrelis. Pirmiausia bu
vo kalbėta apie surengimų
vakarėlį savo kuopos naudai. 
Kadangi adventas artinasi, 
dramatiškas ratelis neapsiė
mė suspėti išmokti kokį vei
kalėlį dėl lošimo, tai nutarta 
surengti žaislų ir šokių vaka-

lės L. Klimaitė, O. Vilkaitė ir rėli su trumpu programėlių, 
Urbiutė j skrajojančia krasa ir bufetu,

(žinoma, be svaigalų. Toliaus, 
Abelnai pi ogi amas darė la- delegatai pranešė, kad atsibu- 

bai malonų įspūdį, kaip pa- vusiam chieagos L. Vyčių ap- 
piastai visos vienuolyno su- skrįčį0 susirinkime iš svarbes- 
įengtos piamogos. Čia muzi-,njų nutarimų buvo šie: 1. Kad 
ka, čia dainos, deklemacijos,; L Vyčiai turės paskaitlJ ko. 
kitokie įvairumai, viskas su- U1įsijų, kuri rūpinsis apšvie
ti ai kyta, kad darius įspūdį, įa? įr apiankyS visas vyčių 
žavėjus ausį, patraukus akį. kuOpas su paskaitomis, pra- 
To visuomet galima laukti iš kalbomis, krutančiais paveik-

tingo programo dalyvautojų, 
reik pažymėti geriausias iš- 
pildytojas, o iš tų buvo pija
mi skambinimas p-lių B. Nau- 
siedaitės ir A. Evaldaitės 
Deklemaeijose atsižymėjo p

ŠELPKIME 

LIETUVĄ AUK0 
DAMI TAUTOS

FONDUI.

lietuviškos auklėjimo įstaigos.
M.

slais ir tt. 2. Kad kuopos rū
pintus prisidėti prie Vyčių 
bendrovės.

Iš SIUVĖJŲ STREIKO.
Jau suvirš du mėnesiu, kaip 

Chicagoje streikuoja rubsiū- 
viai. Nei darbdaviai nei siu
vėjai nenusileidžia ir streikas 
tebesitęsia.

Nuo streiko daug kas nu
kentėjo, bet užvis streikuojan 
tieji. Per tų laikų užvesta a- 
pie 1000 bilų prieš streikinin
kus. Apie 260 bilų pasibaigė 
nieku, kitos-gi dar tebetar
domos. Ne vienas streiklau
žių gavo mušti, ne vienam 
streikuojančiui policija šonus 
apibadė.

Praeita savaite vienas strei- 
kierių tapo užmušta. Policija 
sako, kad užmušę kiti streikie
riai per klaidų. Bet kas gy
vybę žmogui atėmė, nėra tik
rai žinoma ir tardymai te
beina.

Buvo daug sykių kreiptasi 
prie majoro Thompsono, kad 
streikan įsimaišytų, mėgintų 
siuvėjus su darbdaviais sutai
kinti. Siuvėjai sutiko pasi 
duoti arbitracijos teismo nuo
sprendžiui, bet darbdaviai ant 
to nepristojo, o ir majoras 
kaž kodėl nuo streiko laikosi 
nuošaliai. Streikieriai kreipė
si, kad jiems būtų pavelyta 
piketuoti, streiklaužius nuo 
darbo atkalbinėti, kad policija 
nuo dirbtuvių būtų prašalin
tu. Bet jų nepaklausyta ir 
policija streikierius tebevai
kanti.

Kaip ilgai streikas tęsis ir 
ar juo bus kas laimėta — tik 
spėti tegalima. Bet iš abie
jų pusių užsikirtimas žynius.

K.

Viršininėta kuopa ketina už
sisakyti L. R. K. “Metraštį” 
ir prisidėti prie Vyčių bendro
vės. Taipgi dirmavonės iš
kilmėje, kuri įvyks Apveizdos 
Dievo parapijoj, nutarta da 
lyvauti visai kuopos admini 
stracijai. Šiuom susirinkimas 
užsibaigė. Ant galo linksniai 
pažaista ir išsiskirstyta na- 
niuosna.

D. G. S—tė.

VISOSE APLINKYBĖSE.
Kiekvienoje ligoje būtinai yra 

reikalinga visose aplinkybėse pa
laikyti ligonio gyvybės jėga. 
Jeigu jėga nuolat eina žemyn, 
tai labai mažai vilties tebėra 
pasveikimui bet jeigu mes ga
line sulaikyti tą puolimą žemyn 

ir net pradėti šiokj-tokj augimą, 
tai mes nekuomet neprivalėtu
me nustoti vilties. Vienu pasiti- 
kėtiniausiųjų vaistų virškinimo 
organams sustiprinti yra Trine
rio Amerikoniškas Kartaus Vy
no Elixiras, kurisai, pirmiausiai, 
išvalys iš žarnų visas išmatas ir 
žarnas užlaikys švarias ir paskui 
sustiprins raumenis regulerišlcai 
jųjų priedermei atlikti. Šisai 
vaistas pagelbės išvalydamas 
kraują sustiprindamas nervus, pa
gerindamas virškinimą. Aptieko
se. Kaina $1.00. Jos. Triner Ma- 
nufacturer, 1333-1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

KALĖDINĖS ATVIRUTES

Labai dailios Kalėdinės atvirutės dėl siuntinėjimo 
giminėms ir pažįstamiems, pasveikinant su(Švi Kalė
domis, gaunama “Draugo” Knygyne. Kaina 5c. už 
2, tuzinas už 25c. su prisiuntimu.

Jus sutaupinat čielą dieną, var

todami telefoną. Gauti atsaky

mą nuo artimiausio Jūsų kores

pondento reikalauja mažiausia 

dvidešimt keturių valandų laiko. Te

lefonas atneša greitą atskymą. 

Jis duoda progą protams susi= 

durti tiesioginiu balsas-su-balsu 

sujungimu.

Bell Local ir Long Distence Linijos jungia visas 
Vietas Suvienytose Valstijose ir Kanodoj.

Pirma negu pirkaite

Kalėdoms Omanas
Ateikit ir peržiūrėkit mūsų 
diemantų, 14 K. laikrodėlių 
ir žiedų setus; taipgi si
dabro dalykus ir laikro
džius.

Pinigai gražiname, jeigu 
esate nepatenkinti.

S. A. Iglowitz
4641 So. Ashland Avė.

Tėmyk numerį!

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Nepaprasti Bargenai
PETNYČIOJ ir SUBATOJ.

Flanelės Sejonas
Padarytas iš storos geros 
flanelės, gražiai ruožuotas. 
Visados 48 e. vertės tikati 
už .......................................

Vyry Svederiai
Stori, pažymėtini svederiai, 
98c. vertės, vien tik už ..

45 c.
Sąmoninga gaspadine

visada turi -savo namuose buteliuku
D-ro Richter io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

' “ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. hutellnka. visoee aptiekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Waebln£ton Street, New York, N. Y.

Trinti kūną Triner’s Liniment- 
u reiškia išnaikinti skausmus, ti
nimus, išnarinimus, reiškia sustip
rinti raumenis po labai smar- , 
kaus darbo. Kaino 25 ir 50 cen- kestis. 
tų, su krasos apmokėjimu 35 ir 
60 c.

(Adrtk

REIKALĄVIAS. 
Reikalinga tuojaus lie

tuvaitės pardavėjos į visus 
departamentus. Gera mo-

, .....
Atsišaukite:

ATKINS & FREUND, 
4805 & 4813 S. Ashland avė.

Reikalaukite!
Kiekvienas gaus dykai 

didelį ‘ ‘Draugo’ ’ Knygyno* k
Kataliogų. Prisiųskite savo 

vardų ir pilnų aiškų adresų

Adresuokite:

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th St. 

Chicago, UI.

REIKALAUJAM, gerą ir teisingu

S. L. R. K. A. 101 KUOPOS 
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS.

Gaila, kad nariai iki šioliai 
mažai tesirūpina kuopos rei
kalais ir neatkreipia atidos į 
tai, kad susirinkimai yra gar
sinami, kaip organe, taip ir 
bažnyčioj, o nariai kaip nesi
lanko, taip nesilanko ant su-

TIK U APLAIKĖME SIUNTINĮ TILŽĖJE SPAUZD1N- 
TįĮ KNYGŲ.

Užsisakant reikalaukite pažymint numerį ir knygos vardą:
No. 1192. Lietuvos Gaspadinė arba pamokinimai kaip pri

gulinčiai suvartoti Dievo dovaną. Parašė Žmona. Tre
čias spauzdinimas 80 pusi............................................... $.25

No. 560. Laisvos Valandos. Eilės. Parašė Vincas Kapsas (Dr.
V. Kudirka) .................................................................... .15

No. 1120, Naujas Būdas Išmokti Rašyti. Vadovėlis norin
tiems išmokti rašyti be mokytojaus. Su paveikslais .10 

No. 1121. Naujas Elementorius. Vaikams Dovanėle. Parašė
A—iš — B. Ketvirtas išleidimas ...................... . .10

No. 1127. Vaikų Draugas. Mokykloms vadovėlis. Su paveik
slais...................................................................... .......................15

No. 530. Dainos Sutaisytos Ant Keturių Balsų. Surinko Leo
nas Ereminas. Čia tilpsta 67 dainos su gaidomis:
31 maišytiems balsams, 36 vyriškiems balsams, 82
pus! Apdaryta ................................................................ $1. .0

No. 548. Kanklės. Lietuviškos Dainos 4 Balsams (vyriš
kiems) Sutaikytos. Parūpino Dr. V. Kudirka. Čia 
telpa sekančios dainos: Sėjau Rūtą; Močiutė Mano;
Ant Kalno Karklai Siūbavo; Šėriau Žirgelį; Ant 
Kalno Malūnėlis; Ko Liūdi, Putinėli; Oi, Eisim, 
eisim; Kur Upelis Teka; Ganau Aveles; Greičiau;
Žirgeli, Loja Suneš; Ei. mergelė, kur buvai, Ei, toli; 
toli; Kol Jaunas Nevedęs; Juodas Dangaus Debe
sys; Linksma Pavasario Daina; Bernytis j Karą Jojo;
— viso 18 dailių dainelių ............................................. ,2i

No. 549. Kanklės. Lietuviškos Dainos 4 Balsams (vyriš
kiems) Sutaikytos. Parūpino Dr. V. Kudirka. II 
dalis. Čia telpa sekančios dainos: 1. Vai aš pakir- 
sčiau, 2. Ant tėvelio dvaro, 3. Vai dariau lyseles,
4. Ant tėvelio didžio dvaro, 5. Vai tu mano mielas,
6. Siuntė mane motinėlė, 7. Atė rudenis užšalo, 8.
Lėkk sakalėli, 9. Saulelė nusileido, 10. Karvelėli, 11.
Oi laksto vanagėlis. 12. O kur tu eisi, 13. Subatos 
vakarėlį, 14. Važiavau lauką, 15. Vai kleve kleveli,
16. Pas motinėlę, 17. Močiute mano, 18. Tn mano 
motinėle, 19. Ne bile pievoj, 20. Bėgk žirgeli, 21. O 
kaip mes ėjom, 22. Oi rūta rūtele, 23. Brolelis ant
dvaro, 24. Brolelis ant dvaro, (sn prit. fortep.)............ 35

Užsakymus siųskite adresuoajnt:
DRAUGAS PUB. OO., 1800 W. 46th st., CHICAGO, ILL.

DIDEDIS PIGUMAS.

Delei pinigų stokos pigiai par
siduoda medinis namas. Gyveni
mas 5 šeitnynoms po 4 ir 3 kam
barius. Patogiausis intaisymas. 
Namas ant akmens pamato. 
Nuomos atneša kas mėnuo po 
$43.00.

Kaina $2,400.00. įnešti reikia 
$1,800.00.

Visais reikalais kreipkitės pas 
savirinką.

Joe. Btaszczyk.
1211 W. 47th st.,

Chicago, III.

ŪSŲ metodą išmokinsime jqs »n- 
glų kalbą labai trumpame laik. 
jūsų name arba kiiaaose dienomis 
bei vakarais.Iihk piaiikisimiį. Bonui1

Ameiican Sshool of Languages 
731W. ISthSt. 1741W. 47tk tt.

CHICAGO, ll-U.

MOTERIŠKOS KEPU 
RAITĖS.

Vilnonės moterų ii 
merginių kepuraitės. 
Ypatingas bargenas ..

15 c.
UŽKLODĖS, iš bal
tos vatos, labai geros 
rūšies. $2.00 vertės, 
tiktai nž .................... ..

«1.48
PLUNKSNOS 

Svariai nuvalytos. 45c. 
vertės, tik šiam išpar
davimui. ......................... .

29 e.

P,

SPECIJALIAI

3 dėžės Lighthouse 
valytojo tiktai

10 c.
Taupinyčia 
DYKAI

MERGINŲ ŠVEDE 
RIAI.

Visas vilnų, geras ?ve- 
deris, $2.69 vertės tik 
už .... ............................

>1.79

PANčEKOS, iš negrei
tai devėjančios flauele- 
tės, gražaus padaryme'

39 c.
-------------------- ------j-------
Armour Light house 
muilas, 6 šmotai • • • •

19 c.
ue dėl vaikų.

vyrų, kaipo reprezentantų po visus 
miestus ir miestelius. Geras uždarbis 
gėriams vyrams, galima dirbti dieno
mis savo paprastų darbų ir galima už
dirbti gerus pinigus vakarais, ir ki
tais atliekamais laikais nuo paprasto 
darbo. Atsišaukite ypatiškai ar Deri 
laišką, o gausite visas informacijas 
ir tikrus davadus.

Arkansas Parma Company 
JOHN D. SIMANOWSKI,

239 Railway Exchange Bldg.
CHICAGO, ILL. 

Phone IVabash. 361

Ceratos
Gražiai išrašytos ir baltos 
Šitame išpardavime tiktai.

10 c. jardas
VAIKAMS UŽKLODĖS,
mėlynos ir ružavos. 49e. 
vertės tiktai ............... .

27 c.

Taupyk Musij Štampu

Pirštinaitės
Visą spalvų ir didžio vaikų 
pirštinaitės ......... • • «• • • •

5 c.

Vaikų apatiniai drabužiai 
visokio didžio kiekvienas..

15 c.
Krautuvė atdara tisais lakatais.

WEINER & L0WY 1800 w. 471h Street
Kampas Wood Stree.

Reikalauju Agentų Conecti-
eut valstijoj dirbti prie In 
surance Co. Algą mokame 
nuo $25.00 iki $50.00 dolerių 
į sąvaitę. Atsišaukite:
J. R. OAYSON 
Manager for Conn.

647 Main st.,
Hartford Conn.

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS 

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiems 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 menesį 
Kaina 75 c. metams

Kas atsiųs savo adresą, gaus vienų numari dykai.
Redakcijos adresas:

1644 Wabansia Are. Chicago, III.

$500.00 NEBUVĘS PASIŪLYMAS - $500.00 ATLYGINIMO DYKAI!

V THIS

$500 00 duosim dovanų kiekvienam, kuris prirodys, jogei kiti, prieš mūsų nebuvusį pasiūlymą, pardavinėjo ant 21 akmenio 14 K. Gold k illed ant 20 
- ' - — ...................................... ................ ' • tam duosim $500.00 grynais pinigais už tai. <J idant

šel), nikelinę Dėžute dėl degtukų, (miniature) Budniką laikrodėlį, Sirdžiukę 
Brezentus ir būti užganėdintas, tai užsimokėsi likusius 
priimk, o mes sugrųžinsim tau 25 centus pridotko. Apart
20 metų, ir mes laike tų 20 metų mūsų laikrodėlius pataiaom ....... —.—................ --- —T ------- ----------  ... i ,is,ti.i
išlaidų. Taigi, pirkdamas iš mūs laikrodėlį, visiškai nieko nerizikuoji. Iš Kanados visus pinigus reikia prisiųsta is '■j'1'’; m v ° 1 ' • '• 1

UNITED COMMERCIAL COMPANY, Knickerbrocker Bldg Dept. 188 (Pifth Avė.), NEw YORK, N. Y.

$6.50 taipgi 30 centu nž prezentų persiuntimo išlaidas. Jeigu nebūtum užganėdinta*, tai ne 
to primenam, kad mūsų laikrodėliai yra ant 21 akmenio 14 K. Gold Filled, garantuoti ant 

iOin arba apmainom ant kitų visai DYKAI, prisluntus mums tik 25 centus ant persiuntimo


