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Socijalistų Vargai.
Socijalistai,
taip daug
šukavę ir kalbėję apie sa
vus
pasišventimus, apie
principų, išlaikymus,
apie
visų šalių socijalistų pro
gramo vienodumų, apie sa
vitarpinį solidariškumų ir
daugelį panašių
dalykų,
— staiga su visa tuo ir di
delių priedu atsidūrė dideliausiamė keblume. Daly
kas tame, kad jų tariamoji
tarptautiška vienybė išny
ko su pirmais karės šūviais
ir kas tauta, kas šalis, juo
tolyn, juo labyn virsta į at
skiras grupas, viena kitų
kritikuojančios.
Kas
ar
šiausia, kad ii- atskiros so
cijalistų grupos savo tarpe
parodo didelį skaldymosi
norą, parodo nesantarvę.

Ji tai, sakosi, socijalizmo
principus išlaikanti,
nuo
socijalizmo dogmatų neat
sitraukianti. Iš tos mažu
mos, po karės, turbūt, ir
bus
stengtasi
sudaryti
tarptautinį
socijalistų ju
dėjimą. Bet taip
pasiel
giant, reikštų darbą išnau
jo pradėti ir tai ant sykį
jau sugriuvusių “brolišku
mo” pamatų.
Amerikoj per
paskuti
nius metus koks buvo tarp
socijalistų
pasiskaldymas,
tai vis dėl
Europoj soci
jalistų suirimo, jų
pasiskirtymo. Bet pastaruoju
laiku skaldymosi į socija
listų tarpą
inešė grynai
“amerikoniškas”
klausi
mas. O juo yra ne kas ki
tas, kaip Suvienytų
Val
stijų ginklavimasis,
prie
karės prisirengimas. Antai
vienas Amerikos socijalis
tų vadų, savo
prakalboje

Iš anuomet didelių antimilitaristų, šiandie dauge
lis jų virto karštais karės
ir ginklavimosi
šalinin
kais. Ir tai ne bile koki so
cijalistai,
bet vadai, ku Philadblphijoj
išsireiškė
rių per ilgus metus buvo už Suv. Valstijų ginklavi
mokinama klausyti, pasi mosi —
‘*prqaaredness”.

jalizmo pamatai
pasirodė
begalo netvirtais. Reiks ki
tų ieškoti, ar ant tų pačių
skursti. Bus taip ir taip,
vieni skurs ant senų, kiti
ieškos naujų. Riesis, kon
kuruos ir dar didesnę ne
santaiką
tarptautiniame
darbininkų (gyvenime sės,
kaip atskirose tautose nuo
seno socijalistus darbinin
kus ant nesocijalistų darbi
ninkų piudo (reikia tik ap
sidairyti1 aplinkui, ir pa
matysime
kaip pas mus
darbininkas
- socijalistas
vadų yra piudomas, siun
domas ant darbininko —
kataliko).
bet tarptautiškas

darbininkams vadovavimas

išsprūs
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Tautiškoji Marijos Magdalenos Draugija, Cambridge, Mass.

(iš “Metraščio” 1916 m.).
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nebus,
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iš

socijalistų

TALKININKAMS BALKANUOSE KARŠTA,

ran

Amerikos Žinios

veržimąsi tolyn, dabar ant vie
SERBIJOS NEBĖRA...
kų ir pereis į kitų. Kokias
Vokiečių karės mašina su tos apsistota. Pavasaryj ru
tarptautiška
vienybė for
10,000 ŽMONIŲ BE PASTO stolius panešė kaikurios Hotriuškino Serbiją. Jos nebė sai mananti ant vokiečių pul
mas priims — sunku įspė
pewell’o miesto kompanijos.
GĖS, DIDELIS GAISRAS
ra. Likučiai serbų kariuome ti, ir mėgins juos nustumti at
ti. Bet kad
toj! linkmėj
Dabar tardoma, iš kur tas
HOPEVVELL’E.
nės pasislėpė Juodkalnijoj, gal. Kad vokiečiai to prisibi
gaisras
galėjęs kilti ir kas jo
jau bandoma
veikti, apie
išsisklaidė po Albąniją, subė jo ir nemano prieš rusus da
Hopėwell, Va. miestas, prijo kaltininkai.
tai galime sužinoti iš “Ago į Graikiją ar .prie talkinin bartinėse pozicijose atsilaiky skaitantis
25,000 gyventojų,
njerian Feder-ationist”
už
ti, parodo tas, kad tolr Užpa visai sunaikintas r^nie*:. Gai
kų kariuomenės prisiju
lapkričio
mėnesio.
Ten
tai'Serbijos
nebėra.^
Ji
visa
duoti jų vadovavimui. Bel Toks socijalistų vado gink
kalyj daro apkasus, vėlų tvo sras kilo dėl nežinomų prie
FORDO TAIKOS MISIJA.
pinama
visa
eilė
Amerikos
gų Vandervelde, prancūzų lavimosi šalininku pasista
tai austrų - vokiečių ar tai bul ras taisosi, atimtas tvirtoves žasčių vienoje dirbtuvių ir
Kaip jau buvo ankščiaus
Taures, amerikiečių
Rus- tymas, abelnai
socijalis Darbo Federacijos ''kores garų kariuomenės užimta. Ne- drūtina. Taip jie drūtina vi-\ taip greit "išsiplėtė po visą
sell ir daugelis kitų agituo tams yra nemalonus ir pa pondencijų su visų šalių kitokis likimas laukia ir Juod są panemunę, Bugo upės miestą, kad niekas nespėjo minėta, iš Amerikos išvažiavo
rūšies
krantus ir kitas vietas. Prie nei pagalvoti apie ugnies su Ruropon ypatingos
ja už karę ar tai už gink vojingas.
Staiga ir
čia didžiulėmis darbininkų or kalnijos, to liliputo - didvyrio.
misijonieriai:
Fordas,
didžiu

to darbo, sakoma, vokiečiai laikymą.
lavimus. Anuomet Vander Amerikoj jie pajuto, kad ganizacijomis. Labai gali
lių
Amerikos
automobilių
400 biznio įstaigų gaisro vi
velde priėmimą ministerių tas juos suskaldys. Grieb mas dalykas, kad po karė3 TALKININKAI Iš SERBIJOS pristatė 100,000 darbininkų.
dirbtuvių
savininkas,
keletas
Šiaip jau karės veikimai sai sunaikinta, taip - pat du
PASITRAUKĖ Į GRAIKIJĄ.
portfelio socijalistai mėgi tasi paprastos
jiems to įsisteigs visų tautų darbi
nežymūs. Tas pat ir kituose banku ir visi Hopewell vieš gubernatorių, šiaip jau veikė
no teisinti. Girdi, Belgija kiuose atvejuose taktikos: ninkų organizacija, unijų
Vokiečiai, austrai ir bulga
jų, laikraščių sandarbininku ir
frontuose.
bučiai pavirto pelenais.
tarptauti- rai, apsidirbę su serbais, ki
tapo užpultav jai reikėjo Russell apkaltinta socija susivienijimas,
judamųjų paveikslų kompani
10,000 žmonių likosi be pa jų agentai. Tarpe misijoniereika bo į anglus su prancūzais.
ginties, tad socijalisto Van lizmo principų
“pardavi niems darbininkų
KALBOS APIE TAIKA
stogės, daugumą jų specia rių randasi ir keletas mote
aprūpinti.
Bus Tiems niekas kitas neliko da
dervelde tapimas ministe me”, griebtasi už jo juodi lams
APSISTOJO.
liais
traukiniais nugabenta į
surasti kitokis ryti, kaip tik atgal trauktis.
rių ir agitavimas už karę nimo. Bet aiškiai matoma, bandoma
rų.
Juo toliau, juo mažiau apie
Petersburgą ir Richmondą.
darbininkams
Nes
jų
kariuomenė
buvo
kur
pasaulio
Tikslas šių misijonierių —.
suprantamas
ir išteisina kad ir pas Amerikos soci
ištikus visokie ple-i ......
...
kas mažesnė, negu bulgarų su taiką kalbama. Vokiečiai, per v., Gaisrui
vienybęs
pamatas,
negu
.
.
....
...
..
sutaikinti
Europos
' anaujanmas. Bet beteisiuant Van jalistus, nors
jų čia tik
savo kanclerį Bethmann Hol- sikai ir vagiliai pradėjo pie-V.
.
„
...
*
..
. .» ,
vokiečiais.
Jie
tad
ir
pradėjo
kokį ligišiol
socijalistai
v,, v
. . .
,T.
, irias vt-spatijas. >eatsizveldervelde, tuo pačiu turėjo saujelė, įvyks skilimas
weg,
pasisakė
lauksią
kol
tal

sti žmonių turtą, vieną to-i . .
.....
... . ,
...
. .
.. v.
įgiant nei i jok as į-laidas,
piršo. Jų pamatas pasiro atgal trauktis. Bet tuo tarpu,
išduoti papeikimą Vokieti
kininkai
taiką
pasiūlys,
gi
tal

knj
vagilių,
n,gen,
nul.ncuoJ
ortba
Socijalistų galę sudarė dė netikęs. Nors jis be to bulgarai ir vokiečiai juos už
tol iš Eu
joj socijalistams, kurie ne
jų principų v; juodumas vi turėjo priešininkų, bet pa puolė, pradėjo pozicijas štur kininkai laukia nesulaukia, kol ta. Tai amerikiečių savotiš ropos repargrįžt', pakol ten
sipriešino
tai užpuolimo
vokiečiai taikos nepaprašys.
kas teismas, užsilikęs ir senų
sose šalyse. Skirtumas tik sirodė, kad ir savuose pa muoti. Gynėsi, kaip galėda
neįvyks taika.
taktikai. Nors Vandervel
Taip viskas niekais ir nu jų laikų.
,
.
„ .
toks, kad tų principų vyk' sekėjuose jis negali vieny mi, bet nieko padaryti negalė
Nuostolių Hopewell’e priApie tą Fordo ypatingą nu
de ir Belgijos
socijalistų
eina.
Mat,
nei
viena
pusė
ne

jo. Nors daug bulgarų su vo
nimas buvo vienur
tokiu, bės įvesti.
skaitoma milijorikis. Žmonių
an£’ĮpP;iu< °.ie
teisinamas buvo sykiu ir
kiečiais paguldė, bet ir patys norinti prisipažinti, kad ji ekitur kitokiu
būdu, atsi
daug
visokių spdiojimų, mė
Tarp kitų kurijozų, ga nemažiau kariuomenės prara santi pergalėta. Nors karės turto žuvo $3,000,000.00 ver
Vokietijos socijalistų
ap
ginama net pajų k i Fordo už
žvelgiant į aplinkybės. Nuo
lima paminėti, kad ir' pas do. Palikdami kanuolės trau tęsimas visiems nemalonus, tės. Be to milžiniškus nuokaltinimu, bet visgi viešo
manymą.
tautos judėjimo,
tautos
lietuvius
socijalistus jau kėsi kuogreičiausia Graikijon. kartus.
papeikimo kai-kurių šalių
Ar Fordo mis'j t atneš koidealų vykinimo stovėdavę
Pranešama, kad Vokietijoj
dabar nesusipratimų-pasi
socijalistų neįšdrįsta jiems
kilis ners .rezul.atus, sunku
atstu, o prisidėdavo
tik
kįla riaušės, demonstracijos,
taiko.
Taip
“Dilgelės”
GRAIKIJOS POZICIJA VIS
duoti, dagi stengtasi juos
šiandien pasakyti. Galima tik
lyg tiek, lyg kiek tas prisi
nes gyventojai reikalauja tai
DAR NEAIŠKI.
/pateisinti, kad, gird, dabar dėjimas tarnaudavo soeija smarkiai užsipuola ant Bej tiek rumanyti, kad ji visgi
kos. Bet tai tik paskalos.
belio ir vokiečių socijalis
tinėse aplinkybėse Vokieti
nieko hiogo nepadarys, e geto
Talkininkų spiriama, Grai
Iš Amerikos Fordas, auto
lizmo principams.
Visur
tų, kuriems dagi
“kvai kija nusileidžianti ir talkinin
šiek riek gali atnešti.
jos socijalistų tiesiog ne
mobilių fabrikantas, ir dauge
jie ant vietos stengdavosi
Vėlinusios žiu*.
praneša,
lių
”
vardą
suteikia.
Kiti
galėta kitaip pasielgti. Vie sutraukti
kų veikimo netrukdanti. Bet lis kitų keliauja Europon tai
darbininkus po
ka i Fordo misi p .ieriai stenbando užsistoti, teisina.
šą vokiečių
socijalistams socijalistiška
kuomet talkininkų kariuomenė kos vykintų, turbūt nelaiku.
vėliava,
o
s*i8 Ilaagon sukviesti visų
Abelnai pasirodo, kad vi iš Serbijos ir Bulgarijos susi Būt dabar taika įvykus, būt
apkaltinimą padarė pran paskui sekė obalsis “visų
neutr, lų šalių atstovus ir ten
cūzų socijalistai su
Ja li šalių darbininkai vienyki sur pas socijalistus kas sy metė Graikijon, kaip ji to galėję skelbtis, kad jie tai pa
pasita'ti apie ta kos vykininesusiprati liaus elgsis? Ką ji darys, jei darė, bet dabar nieko neišeis.
ros’u priešakyje, prisidėjo tės”. Bet štai prasidėjo ka kis didesni
nuj.
Ar tas bulgarų, vokiečių ir austrų ka
anglai socijalistai, o iš da rė, toji tarptautinė vieny mai, ginčai kįlą.
Nuo “Oscar K” laivo, kulies Italijos ir Rusijos so bė suiro. Vienos šalies soci reiškia jų visišką suirimą riuomenė bevydama prancū TURKAI GENA ANGLUS Iš
riuomi
Fordas ir jo svečiai iš
zus su anglais įsiverž Grai
MESOPOTAMIJOS.
cijalistai.
Karei besitę. jalistai, nekalbant apie ap ar ką kitą, netolimoji at
keliavo Europon.* prisiųsta
kijon T
siaut, dar didesni nesusi lamai darbininkus, eina ko eitis parodys.
Užilavę anglams smūgį prie
vilsonui bevėliu telegrafu ži
Išsyk buvo tikėtasi, kad ji
Š.
Bagdado,,
turkai
manė
juos
vi

nia, kad jam b.u kodnžninnpratimai
socijalistų tar voti, užmušinėti kitos ša
pastos kelią bulgarams, kaR
sai
iš
ten
išvyti.
Jie
nuolat
sia
pi if» nešama ap.e Amerikos
pan įsivėlė. Rusijos socija lies socijalistų. Tr daugu
būtų lygu karės apskelbimu.
skelbia, kad anglai vis sumu
laikos vykintojų pasekmes.
listai karei netik kad nesi moj ątvėjų ne kieno spy
Bet dabar manoma, kad jos
N0RW00D0 IR APIE
šami
ir
sumušami.
Bet
iš
priešina, bet dagi stoja už riau ii, bet savo liuoso noro
kariuomenė pasitrauks ir leis.
LINKĖS LIETUVIŲ
antros pusės, anglai praneša,
Rusijos karės tęsimų, ne vedami. Skelbiamoji vieny
VILLOS KARIUOMENĖ
ant savo žemės- kariauti.
būk jie buvo priversti pasi
DOMAI.
duoda šalyje karės
metu bė, broliškumas antsvk iš
Talkininkai tuo tarpu sodi
SUTRIUŠKINTA.
traukti kiek atgal, nes pertoli
Streikams iškilti cte. Itali nyko. Ar tik tam
Šį
nedėldienį,
t.
y.
19
d.
na
daugiau
kariuomenės
Salo

laikui
Iš Meksikos prnnešau.n į
i priešo žemę buvo įžengę, o
jos socijalistai persidalij >: ar ant visados, suii>a‘i pa gruodžio, Norwoodo lietu nikuose ir tą miestą drūtina,
Wasi»?iigtoną, kad šiaury j nno
čia užpakalyj nepaliko užtekti
vieni agituoja už karę, ki sakyti. Socijalistų skelbia viai iškilmingai įžengs į sa kad būtų galima kur nors at nai kariuomenės, taigi pasilik
Fronteras miesto, mūšyj su
sispirti,
jei
jiems
prisieitų
ir
ti, mažuma, prieš karę po moji pasaulio
gen. Carranzos kareiviais žudarbininkų vo bažnyčią, kuri užbaigta
ti buvo nesaugu. Turkų viso
senovei statosi.
Vieni ki vienybė žlugo, gavo mirti jau statyti. Apielinkės lie toliaus trauktis.
BSBSEolESESaEfciH.
3?0 valos posskėrt,,100
kie pranešimai apie anglų su
duoda, ną smūgį. Simais pamatais tuviai šiuomi užkviečiami
vieni kitus smerkia. Toji išnaujo vienybėn bus sun dalyvauti.
Iškilmės prasi
mažuliui visose šalyse yrt. ku sutraukti, sykį tie soci dės 10 vai. ryto.
tiems prakeikimus

1
- • - —‘——-----'paimta nelaisvėn, likusieji-gt
mušimus esą humbugas, nes
turkai nei nedrįstanti anglų Naujas Chicagos Arcivysku- skaičiuje 4,(MM) žmonių bėga
NAUJAS POZICIJAS.
pas G. Mundelcin.
baisiame sumišime atgal.
Sulaikius vokiečių Rusijon kariuomenės užpulti.

VOKIEČIAI RUSIJOJ TAISO
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DRAUGĄ S
šioj dirbti ateityj.

yvenimo A merikoje.

Ką

veikiama kitų draugijų.

Palikime, Vyčius ir jų nuo
pelnus, o 'pasižvalgykime po
kitų Akrono draugijų veikimo
dirvas. Nesnaudžia ir tos.
Švento Juozapo draugija lap
kričio 27 dienų parengė va
karų. Nuėjau ant to vakaro
ir laukiu, kaip čia pasirodys
šv. Juozapo draugija, kurios
amžius nebe mėnesiais, bet
metais skaitomas. Vietoj už
girsti apie tos draugijos nuo
pelnus, išvydau kelius tuzinus
bačkučių, prie kurių, kaip mu
sės prie medaus, traukė nariai
ir sveteliai. Tai kelių metų
darbo vaisiai!

N0RW00D,

MASS.

“Draugai” apie taikų
prabilo.
Mūsų miestelio “draugai”,
bekovodami už lygybes ir bro
lybes, pavargo ir pastaruoju
laiku pradėjo kalbėti apie tai
kų su katalikais. Kviečia jie
katalikus prie bendro darbo ir
žada suteikti daug nepapras
tų malonių visam Norwood’ui.

kuopos susirinkime nutarta
išrinkti nuolatinį korespon
dentų, kuris pasistengų į laikkrašius pranešti apie Labda
rių kuopas veikimų. Kores
pondentu paskirta p. Jonas
Mikolainis.
Komitetas.

PERU, ILL.

Iš šv. Bedo kolegijos.
Taikos prakalbos.
*
Lapkričio 28 d. pasirodė
mūsų mieste pagarsinimai, ku
riuose katalikai buvo kviečia
mi eiti ant “ugadų”. Žino
ma, į paskirtų “ugadų” vie
tų suėjo nemažai ir katalikų
pasiklausyti,' kų tokio pasakys
mūsų “draugučiai”. 0-gi nie
ko naujo! Susirinkimas išėjo
toks menkas, kad neapsimokė
tų apie jį. ir rašyti. Labai
daug prikalbėta, bet nieko ne
nuveikta. Buvo maldauta, kad
katalikai nerengtų prakalbų,
šokių ir balių vienu laiku su
socijalistais, nes pastarieji
visuomet prakiša, kad katali
kai dirbtų išvien ir t. p.
\
.

suorganizuoti 8. L. R. K. A.
kuopų. Tas sumanymas ne
nuėjo niekais. Lapkričio 28
dienų p. Juozo Pečkio stubo
je buvo sušauktas susirinki
mas, į kurį susirinko visi šio
miestelio katalikai, apsvarsty
ti, kaip čia sudarius katalikų
didžiausios organizacijos sky
rių.

Susitvėrė S. L. H. K. A.
kuopa.

Gruodžio 5 d., 1915, A. L.
Bcdfordiečiams į pagelbų
R. K. M. S. III-čia kuopa tu
pribuvo Cleveland, Oliio 8. L.
rėjo savaitinį literatiškų susi
R. K. A. 50 kuopos raštinin
rinkimų, kurį malda atidarė
kas, p. M. Šimonis, kuris šia
pirm. A. Linkus.
me susirinkime plačiai paaiš
Apsvarsčius kaikuriuos drkino S. L. .R. K. A. svarbų ir
stės reikalus, prasidėjo pro
naudų, ypač mažoms lietuvių
gramas. Ant programo buvo kolonijoms.
prakalbos ir paskaita. Pirmas
Visi mielai sutiko su p. M.
kalbėjo p. T. Pocius apie gir
Šimonio nuomone ir tuojaus
tuoklystę, antras, p. A. Diksepo prakalbų buvo sutverta iš
lis, papasakojo apie kunigo
11 narių S. L. R. K. A. kuo
Antano Strazdelio gyvenimų.
pa.
Labai dailiai nupiešė jo veiki
Tame pačiame susirinkime
mų ir darbus. Toliaus sekė
likosi išrinkta ir valdyba iš
paskaita temoje: “Dantų už
sekančių ypatų: Jonas Malaikymas”, kurių atliko p. A.
stauskas pirmininku, Juoaas
Linkus. Paskaita buvo ne il
Januška — raštin., Juozas
ga, bet daug svarbių dalykų
Pečkis — kasininku ir P. Burapie dantis ir jų užlaikymų jo
neika — užveizėtųjų.
je paliesta.
Tuomi programas ir už
Visi dirba išvien.
snigta.
Turiu pažymėti,tkad naujos
Šiomis dienomis sugrįžo į kuopos nariai iš-syk pradėjo
šv. Bedo kolegijų p. A. Rup smarkiai dirbti kuopos nau
šys. Tai dabar mūsų skaičius dai. Geistina, kad ir toliaus

Nežinau, kaip į tokius apsi
reiškimus žiūri šv. Juozapo
draugijos valdyba, bet man
jie atrodo ne tik keisti, bet
kenkianti mūsų žmonelių svei
katai ir dorai. Maža naudos
Lietuvos Vyčių 29 kuopos nariai, Neivark, N. J. (iš “Metraščio” 1916 m.).
iš tokių balių, o papiktinimų
nors reškučiomis semk. Va
karas girtas, žmonės buzoti;
čių
gyvenime
užima
draugija
mę. Pranciškus Čižauskas —
ne vien kad vyrai nesvietiškai
SHEBOYGAN, W1S.
Adomo Daugėlos rolėje, atli ir organizacija, kurių čia, ne elgiasi, bet ir moterys, vaikai
Linksmybė linksmybei nelygi. ko viskų gana gerai, o maža skaitant senųjų, atsirado ke- tose girtose pramogose dalyBruzda mūsų lietuviai, kaip Aldona — Julė Tamašauskiu- liatas naujų.
vumų ima.
Katalikai tvirtai laikosi.
Bkruzdės savo lizde. Darbai tė ir Vytautas — Antanas Tė
Taipo - gi nepamiršta ir aArba vėl muzika. Dešimts
Katalikai, pritirimų pamo
eina labai gerai, žmonės už velis, imant jų amžių, nes tai pie vakarų rengimų, teatrų vy- lenkų muzikantų rėžia nuo au
dirba, tai-gi ir linksminasi dar maži vaikai, reikia pasa kinimų, bet iš tų vakarų kaip sies maršus; instrumentai sa kinti, tik.nusišypsojo iš drau
kaip tik išmano. Nelaimė tik kyti, kad atlošė labai gerai. kada kįla tarp draugijų ne votiškais balsais žvimbia ir vi gu čių” sumanymo ir išskyrus
tai, kad to pasilinksminimo Kalbėdami eiles: — Kūdikiais apykanta. Mat, vienos drau sos jų “polkos” ir “mazur vieno, nei nemėgino tartis su
būdai ne visada gražūs. Link- būnant, lietuviais praminti, gijos rengia vakarus, kad kos” taip “lenkiškai” išeina, svieto lygintojais. Gana jau
eminasi daugiausia saliūnuo norim ir mirti, lietuviais va žmonelius išnaudojus^ 'kitos - kad lietuvis net negali jų su visokie lietuviški “cicilikėliai ” pasidaugino.
su tokiu pat uolumu visi darpriklaidino mūsų žmonių; į
Aqua.
se, kelia tenai balius draugy dinti; tų žodį “mirti” tarė su gi stengiasi parengtais vaka prasti.
buotūsi katalikiško susivieni
naujas kilpas tegali lįsti koks
stės, o net ir patys saliūninin- tokiu smogimu, kad išrodė, rais suteikti žmogui naudų,
jimo naudai.
Tikras šiupinys iš viso va netvirtų .į sitikrinimų žmogelis,
kai, o žmonelės bėga kaip mu jog jiedu jokiu būdu neapsi- kad jis iš vakaro pasimokin
Antras kuopos susirinkimas
karo išeina.
geriems - gi katalikams soeijasės prie medaus.
Teisinasi imtų mirti kitaip, kaip tik lie tų, prisimintų apie Lietuvų ir
vyko
gruodžio dienų.
MELROSE PARK, ILL
listų gardelyj nėra vietos.
tuo, kad kitokios viėtos šo tuviais būdami.
z
jos vargus.
Tokiuose vaka
«7. Januška.
Pora išvadų iš ta.
Vyčių susirinkimas.
kiams neturi, nes pobažnytiruose
deklemuojama
apie
Lie

Užbaigus šitų lošimų, p. J.
Ką pasakys neutralitetai.
Gal būti, kad skaitytojas ne
nėje svetainėje šokti, ėsų, ne Brusokas deklemavo eiles, bet tuvos grožę, kalbama apie
Lietuvos Vyčių 22 kuopa
Dar žadėjo “draugai” tai laikė savo mėnesinį susirin
padoru, o kitas svetaines sam tas jam nenusisekė, nes kalbė draugijų naudų, padoriai link- panorės tikėti, kad taip galėtų
B ALTIMORE, M D.
dant, reiktų brangiai užmokė jo labai monotoniškai. To sminamosi. Vienu žodžiu, kal elgtis lietuviška draugija, dar kos reikalais siųsti atstovus kimų nedėlioj, gruodžio 5 die
Lietuvos šelpimo darbas. ...
ti ir iš baliaus neliktų jokio liaus vietinės Parapijos Mažy te kala į žmogaus galvų: — gi šventojo vardu prisidengu pas vietines draugijas, bet nų, italų pobažnytinėj svetai
si
Juk
tai
negirdėtas
dalyvargiai
tos
draugijos
panorės
pelno. Bet aš nežinau, kaip čių Choras padainavo dvi dai- neužmiršk, kad lietuvis esi.
Vietos Tautos Fondo sū
nėj. Į susirinkimų atsilankė
jie priimti} teisinimosi žmo neli. Nusisekė gerai ir publi Iš tokio vakaro, žmogus par kas, kad katalikai šiais laikais su “cieilikais” tartis, nes vi nemažas žmonių būrelis. Pir rius laiko susirinkimus kas
gaus, kuris ateitų visas išsi ka negalėjo atsigerėti. Toliaus grįžęs namon,„pasakoja saviš- tokias iškilmes keltųs Ir ne suomet pažinsi ubagų sulig jo miausia apsvarstyta svarbes nedėlios vakarų. Delegatai-apurvinęs ir sakytų, kad jis už dainavo vyrų Choras ir taip kiems apie gražius įspūdžius; apsiriks taip manydamas. Šv. lazdos.
ni kuopos reikalai. Laike ad teina beveik iš visų katalikiš
Juozapo draugija — visai ne
simanė atsigulti ant žolės ir gi viskas gerai išėjo.
vento nutarta surengti paskai kųjų draugijų, išskyrus dvi,
šeimyna išplėtus akis klausosi
Pipiras.
katalikiška
draugija
;
ji
dau

trupučiukų pasiraičioti, bet,
tas su judamaisiais paveik kurioms daugiau rūpi savi
ir kartu su juo džiaugiasi.
giausia susideda podraug iš
ka<Į pievos jis nerado, tai į
slais
ir kitus naudingus suma “svarbesni” reikalai (?).
Sušvelnėja žmogaus jausmai,
“Žydas statynėje”»
cicilikų
”
ir
laisvamanių
—
purvynų atsigulė ir tenai pasiTautos Fondo skyrius jau
nymus įvykinti.
pai^ jis geresniu pastaro, tau
.
CICERO, ILL.
Po dainų ir vėl teatras; su
...
,
tautininku
armijos. Tiešh,
manė
pasiųsti toms draugi
raičiojo, todėl ne jo kaltė, kad
vis dėka gerai surengtam va
lošta “Žydas statynėje”. Lo
draugijos
pirmininku
renka

joms
užkvįetimų,
bet, šfei,
Tikėjomės ir neapsivylėmė. Žada tverti dramatišką ratelį.
jis išsipurvino.
karui.
šimas silpniau riusisekė, negu
ma geras katalikas, bet visas
Labdarių 3čios kuopos pa Melrosė Parke ikišiol nebu gruodžio 5 dienų pasirodo T.
pirmasis, bet vis-gi gana ge
draugijos
darbas
kalama
pa

Pavyzdžių nereikia toli
rengtasis balius lapkričio 21 vo kam pasirūpinti seenos da F. skyriaus susirinkime vyras;
Jaunimas — apšvietos
rai. Geriausia sulošė p-lė Ogal “cicilikiškų” kurpalį. At dienų pilnai nusisekė. Senai
lykais, taigi šiame susirinki ir iš stuomens ir iš liemens
ieškoti.
skleidėjai.
na Markevičiūtė — Marės ro
sitikus kokiai nelaimei kalti J. Jukniaus svetainėje nema
me Vyęiai, apkalbėję šį reika strainas, ir praneša, kad atAtsitinka net ir tekių pasi lėje. Kiti, kaip tai: Jonas
nama “šventakuprius”.
tyta tiek daug publikos, kaip lų, nutarė sutverti dramatiš stovausiųs šv. Kazimiero 8i
Įvedimu akroniečių tarpan
linksminimų, kur tėvas neva Brusokas — Martyno rolėje,
kų Vyčių ratelį ir tuojaus gij’lAr ne laikas, vyručiai, pa- šiame vakare.
aavo dukters varduves kelia, Petras Urbanavičius — Juozo, naudingo ir doro pasilinksmi
mums ir nuo
kaip kad “Drauge” buvo ap kalbėjo labai monotoniškai. nimo daugiausia rūpinasi vie siliuosuoti
Už prijautimų labdarių dar pradėti veikti. Repeticijos bus
Nemandagus svečias.
rašyta, bet kad tų “varduvių” Kiek geriau sulošė Julius Ba- tos jaunimas, susispietęs prie “šventakuprių vardo ir nuo bui, varde sušelptųjų, tariame daroma utarninko vakarais.
Ir,' žiūrėkite, kaip atstoda
Mėnesiniai Vyčių 22 kuopos
“cicilikolaisvamanijos”
glo nuoširdų ačiū visuomenei, šv.
kėlimas vienam tėvui perdaug čėnas — Ickaus Laibelio ro L. Vyčių 31 kuopos.
vo! Kaip praliejo drabstyti
atsieitų, tai nuo svečių paima lėje, silpniausia - gi lošė Kazi
Grigaliaus Giedorių muzikali; susirinkimai dabar atsibus
Panašios rūšies vakarų su bos.
Abejojimų apie tos draugi tams už veltų muzikų ir kiekvieno mėnesio pirmos sa purvais ant mūsų rimtesnių
po 50 cen., kad būtų iš ko už mieras Kudirka — Šliomkės rengė Vyčiai lapkričio 13 dieveikėjų, šmeižti Tautos Fon
alutį užmokėti. Tame pačia rolėje. Jam pavojingiausiose nų. Nors apie tų vakarų bū- jos pakraipų negali būti jo visiems
darbininkams
už vaitės ketverge; paprasti su
dų ir trukdyti kuopos darbų,
Apgarsinimus “Lais gražų pasidarbavimų.
Jei sirinkimai bus laikoma kas
me
name
ir tokiu
pat valandose stygo baimės. Pu tų jau per vėlu rašyti, bet, kių.
tai net susirinkusiems draugi
būdu
ir
balius
-buvo blika viskuo buvo labai užga prisiminus, reikia ir apie tai vėj” padaryta, už kalbėtojus gu kur kokios klaidos ir ketvergųjų atstovams prisiėjo išreikšt s
keliamas,
tečiaus
nemany nėdinta ir užsilaikė labai pa porų žodelių tarti.
Minėta Pruseikos pakviesta, tai jau įvyko, tai ateityje, galima ti
pageidavimų, kad šv. I^aei“Vyčio” naudai vakaras.
kite,
kad jau visi
She- girtinai. Pripažino tų ir bū me vakarėlyj ingavau nemažai čia ir darodymų nereikia, kam kėtis, jos neatsikartos. Ačiū
Po Kalėdų žadama pareng miero draugija atšauktų
boygano lietuviai taip nelem nanti tenai svetainėje svetim gražių įspūdžių, noro dirbti, tarnaujama ir kų garbinama. ir visiems aukų rinkėjams.
ti vakaras, nuo kurio visas rinktųjį” atstovų, o prisiųstų
tai laikų praleidžia. Moka jie taučiai.
matydamas kaip tas mūsų
Vyrai, susipraskime! argi
Pelno nuo vakaro liko 119
pelnas nutarta paskirti orga kitų.
ir padoriai pasilinksminti.
“Žydas statynėje” lošė Jau jaunimas darbuojasi lietuvių leisime save išnauduoti “cici- dol. 17c., iš kurių $50.00 pasių
no “Vyčio” naudai.
sunuomenės Dramatiškos Drau naudai. Ir ne tik vietos jau likimas”?
Rašykimės prie sta centran, likusieji-gi
Šiame susirinkime buvo ne Ltetų vos va rgdienių naudai
- Gražus vakaras.
gystės nariai, “Nespręsk ne nimas dirba, bet jį paremia ir
nauduota vietos pavargėlių
vakaras.
savųjų organizacijų. Kam rū
mažai svečių iš Vyčių 14 ir 5
clevelandiečiai, kurie dažnai
sušelpimui.
Štai lapkričio 23 d., buvo ištyręs” atliko iš visur su
Vargstančios tėvynės Liėtukuopų.
apdraudimas,
pas mus apsilanko papildymui pi gyvenimo
teatras vietinės parapijos nau- rinktos ypatos. Laike dainavos
sušelpiami T. Fondo Ba
Be
to
dar
nutarta
visiems
dai ir Ka žmonės, gana skait- vim’’ gražiai akomPaniaTO allt rengiamų vakarų programų. sveikatos apsaugojimas, dė ■ Labdarių kuopos susi
kuopos nariams prieiti prieš rius rengia vakarų. Gruodžio
kimės prie SLRKA.
rinki mas.
Gražus tai dalykas ir lin
lingai susirinkę, labai gražiai piano p-lė Agnetė Kacevičiu26 ir 27 d.d. šv. Jono parapi
Kalėdas išpažinties.
tė.
Lapkričio
28
d.
laikytame
Dievo
Muzikantas.
kėtina
visiems
tokioj
pat
dva

laikų praleido.
Pirmiausia
jos svetainėje bus sulošta
Pranciškus Vytis.
Viskas atsibuvo rūpestimi
‘•Betlėjaus Stainelė”. Galima
vietinis vargonininkas, p. Jo
vietinio klebono, kun. Varnapasitikėti, kad vakaras gerai
nas Demkus, gražiai padaina
girio. Lai jam Dievas duoda
nusiseks, nes visi lošėjai uo
vo tris daineles, solo. Paskui
BEDFORD, OHIO.
sveikatų, o jis mums tegul tan
buvo lošta naujas veikalas,
liai rengiasi prie šio teątro ir
kiai parūpina tokių smagių
Ramus
kampelis.
žada gerokai pasirodyti.
dar niekur neloštas: “Ne
vakarų. Būsime jam labai dė
Nedidelis mūsų miestelis.
Geistina, kad visi baltimospręsk neištyręs”, parašytas
kingi, nes turėsime didelę
Lietuvių čia randasi 4 šeimy riečiai apsilankytų šiame va
Vinco Pališkio. Piešinys pa
naudų.
nos ir 10 pavienių ir visi jie kare, nes bus daug labai žin
imtas iš kasdieninio gyveni
Dalyvavęs.
gyvena gražiam sutikime ir geidžių dalykų pamatyti.
mo ir labai pamokinantis. Žiū
Bus parodoma, kaip aniolas
rėdamas į lošimų tartum ir
vienybėj.
3
piemenėliams apsireiškė, pra
matai pat# save, kaip tankiai
AKRON.
0HI0.
nešdamas jiems apie Kristaus
Darbai gerai eina.
sprendi neištyręs ir pasmerki
nekalčiausių ypatų, o paskui
Pastaruoju laiku darbai pas gimimų, kaip trys karaliai ei
Lietuvių veikimas.
pamatai, kad tenai nei šešėlio
mus pagerėjo, podraug, žino na Kūdikėliui garbę atiduoti,
Jau visi gerai žino, kad
kaltės nebuvo. Veikale žymi šiais metais akroniečių gyve
ma, pakilo ir tautiškas susi Herodo persekiojimai ir jojo
j
didelė Tėvynės meilė.
pratimas.
Musų žmoneliai mirtį. Be to reikia atsiminti,
nimas tokiose gražiose spalvo
pradėjo uoliau skaityti laik kad vakaro pelnas eis Lietnse apsireiškė, kad nieko geres
Artistai šauniai pasirodė.
raščius, daugiaus rūpintis tau vos varguolių sušelpimui, tai
nio, berods, ir tikėtis nebuvo
tos reikalais, vienu žodžiu, vi gi visiems reikėtų tų dnfbų
Aktoriai savo roles atliko galima. Lietuviai pradėjo gra
si lavinasi, kaip išmanydami. paremti.
gana gerai, ypač p-lė Felici žiai, sutartinai veikti, daug
Ir savo reikalų neužmiršta
ja Vaišvilintė — Jievos Bai- naudingų sumanymų įvykino,
Kalėdų dovanas — Lietnuai.
vietos lietuviai.
lutienės rolėje. Juozas Mic- apie kuriuos šiuo tarpu ir no
Artinasi Kalėdos. Kiekvie
keliūnas — Antano Dailučio riu kiek platėliau pakalbėti.
*3
nas iš mūsų rengiasi drau
Lietuvių kataliku
rolėje kalbėjo truputį per
gams, Įiažįstamiems dovanėles
susirinkimas.
daug giedodamas, bet taip iš Naujos draugijos-' ir vakarų
rodė delei tos priežasties, kad
Nelabai senai buvo pakel pateikti. Gražus ir pagirti
svarba.
Šv.
Cecilijos
choro
nariai
prie
šv.
Kryžiaus
parapijos,
Chicago,
III.
(Iš
“
Metraščio
”
)
tas klausimas, kad čia reikia nas tai paprotys, Tik neužjis turi labai žemaitiškų ištarSvarbiausių vietų, akronie-
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mirškime, kad be Amerikos džio 5 d. Ferai tęsėsi dešimts
draugų, turime dar Lietuvoj dienų ir gana gerai nusisekė.
ašarose papludusius brolius ir
seseris, kurie nuo bado ir šal “Cicilikai” mėgino užkenkti.
PAŽYMĖTINAS KARALIENĖS
r
Vietos “draugužiai”, maty
čio miršta.
Jiems pateiki
Vilniaus
Seimo
sukakt u vių
ANIOLŲ DRAUGIJOS
me dovanų; paskirtus Ameri dami, kad žmonės labai lanko
paminėjimui.
SUSIRINKIMAS.
kos draugų dovanoms pinigus, ferus, sumanė katalikų darbui
10 metinių Vilniaus Seimo
siųskime Tautos Fondo Kalė užkenkti. Parsikvietė iš NorGruodžio 3 dienų įvyko Ka
diniam Lietuvos
sušelpimo woodo spykerį ir gruodžio 5 ralienės Aniolų draugijos su sukaktuvių paminėjimui vie
Fondui. Mūsų draugai pa- d., vakare, parengė prakal- sirinkimas, kuriame nutarta tos Vyčiai žada parengti ne
lauks linksmesnių-laikų, Lie-lbas. Kalbėjo dar tose prakal- prisidėti prie S. L. R. K. A. mažas iškilmes, kurios visais
tuvos-gi. varguoliams jau bose ir du anglu. Gerai su pašelpos skyriaus. Už toki atžvilgiais turės nusisekti, nes
šiandienų žiaurioji mirtis dal duota pipirų katalikams ir ti svarbų nutarimų reikia tik pa kų Vyčiai, sumano, visuomet
gerai pavyksta.
gį galanda. Kam brangus Lie kėjimui.
girti tos draugijos narius.
tuvos likimas, — visi aukoki Apie prakalbų pasekmes nie
Nariai kas mėnuo mokės į
me į Kalėdinį vargstančių lie ko nesako “cicilikai”, turbūt Susivienijimo pašelpos skyrių NE JUOKAIS BROOKLYNIEtuvių fondų!
ČIAI SUJUDO.
visas darbas niekais nuėjo. tik po 50 centų, gi susirgę
Taip ir man atrodo.
Tai tik keletas Brooklyno
gaus net $7-00 į savaitę.
Fts naujos- ir naujos
Ten Buvęs.
lietuvių veikimo malonesnių
Ši draugija nuo pat susitve
draugijos.
apsireiškimų. Jeigu pasižval
ri mo pradžios prigulėjo prie
gytame plačiau, surastume jų
Taip daug jau prisitvėrė
S. L. R. K. A. pomirtinio sky
dar daugiaus, bet apie tai ki
pas mus draugijų, kad net
PORT CHESTER, N. Y.
riaus, dabar - gi savo narius
tų syk. Tuo tarpu tik reikia
šventųjų ir kunigaikščių var
ir ligoje aprūpino. Geistina,
A. a. Antanas Romša.
pažymėti, kad Brooklyno lie
dų pritruko. Tad dabar mū
Gruodžio 1-mų dienų pasi kad ir kitos katalikų draugi
tuviai bruzda ne prasčiau, o
siškiai pradėjo kliubus ir rate
mirė čia gana dar jaunas lie- jos pasektų Karalienės Aniogal dar ir geriaus už kitus lie
lius tverti.
tuvis Antanas Romša, 35 me-įlų draugijos pagirtinų pavyztuviškųjų kolonijų lietuvius ir
Štai nesenai, kaip teko man tų amžiaus. Velionis ilgus dį.
ne juokais pradeda judėti.
girdėti, čia susitvėrė dar vie metus sirguliavo ir galų gale
Korespondentas.
nas “Jaunimo pasilinksmini
Iš S. L. R. K. A. 134
ligos įveiktas, persiskyrė su
mo ratelis”, arba, kaip jie pa
šiuomi pasauliu.
KUOPOS VEIKIMO. r •
tys vadina, “Pleasur Club”.
A. a. Antanas paėjo iš Kau
Gruodžio 5 dienų laikė sa
Kliubo tikslas, berods, bus no gub. ir pavieto, Josvainių
MISIJOS.
vo susirinkimų. S. L. R. K. A.
“good time”.
Karalienės
Aniolų parapi
miestelio.
134 kuopa. Šiame susirinki
J aznas.
jos bažnyčioj gruodžio pirmų
Amerikoje velionis atsižy
me buvo leidžiamas išlaimėjidienų užbaigė laikyti misijas
mėjo blaivu gyvenimu, mylė
mui, p. A. Drabyšiaus, dele
kun. F. Kudirka. Per ištisų sa
jo apšviefų ir prigulėjo prie
gato kelionės lėšų padengimui
vaitę gerbiamas misijonierius
šv. Juozapo Broliškos pagel
BRIDGEPORT, CONN.
padovanotas,
gramafonas.
dirbo, kiek galėdamas šios
bos draugijos, kuri jį gruod.
Blaivininkų, susirinkimas.
Kuopai liko pelno nuo šio išapielinkės lietuvių dvasios su
3 dar palaidojo su bažnytinė
Gruodžio 5 dienų čia atsi mis apeigomis Rye, N. Y. ka laimėjimo $13.10.
stiprinimui : klausė išpažin
buvo Pilnųjų Blaivininkų kuo talikiškuose kapinėse.
ties, sakė pamokslus ir ragin• “Karės Metu” rengiama •
pos susirinkimas, į kurį susi
Be to velionis dar prigulė
te ragino žmones prie atgai
scenon.
rinko gana daug senų narių jo prie S. L. R. K. A. 43-čios
los.
J*.
A.
Dymts
pranešė
susi

. ir du nauju įstojo.
kuopos. Lietuvoje paliko a.
Galima tikėtis, kad kun. Ku
Per šį susirinkimų nutarta, a. Antano tėvai - senukaj. A- rinkimui, kad jau baigiama iš
dirkos pamokinimai, patari
kad kiekvienas kuopos narys, merikoj artimesnių giminių, mokti yeikalas “Karės Me
tu”. Kuopos nariai labai iš mai ir šv. tikėjimo pažinimo
priverstinai turi išsirašyti BĮ. kaip brolvaikių, neturėjo.
pamokos, giliai įsmegs apsi
Susivienijimo organų “Tau
Lai būna jam lengva Ame to apsidžiaugė ir išreiškė p. A.
Dymtai padėk i už pasidarba lankiusiųjų misijose žmonių
tos Rytų”.
rikos žemelė!
širdin, ir ne vienas pradės
vimų.
Jonas Jaras.
vesti geresnį ir tyresnį gyve
Kalbos apie teatrą.
nimų, prisilaikant Dievo ir
Metraščio praplatinimas.
Tarp kitko buvo kalbėta aBažnyčios prisakymų.
'HARTFORD, CONN.
Ši kuopa dar yra nutarusi
pie surengimų teatro ir visų
Na/uja kuopos valdyba.
parsitraukti Amerikos Katali
išreikšta pageidavimas, kad
Vaikučiams pamokos.
S.
L.R.
K.
A.
89
kuopa
laikė
kų Metraščio 1916 metams 20
būtinai reikalinga parengti va
karų, nes tik veikiant ir uo priešmetinį susirinkimų gruo egzempliorių ir paskleisti sa Neužmiršo kun. F. Kudirka ir
susivadinęs
liau pasidarbuojant galima džio 5 d. Prie kuopos prisi vo nanų tarpe. Be to rūpi mūsų vaikučių;
juos
į
bažnyčių
mokino,
kaip
rašė
du
nauju
nariu
ir
trys
nasi ir katalikiškų laikraščių
pasekmingiau blaivybės idėj
padavė aplikacijas.
reikia vaikučiams mylėti savo
platinimu.
jas plėsti.
T valdybų ateinantiems me
tėvus ir augti naudingais Baž
nyčiai ir tautai.
Kiti nutarimai.
Nedaug prijaučia blaivybei. tams išrinkta: Kan. Tamašiūnas — pirm.,' Ą. Pateckis —
Per šį susirinkimų 30 narių
Šiame mieste gyvena dikraštininku, A. Mažalis — kaLankėsi daug žmonių.
tokas lietuvių būris, bet blai
jau užsimokėjo į S. L. R. K.
Misijų laike daug žmonių
idėjai
prijaučiančių sieriumA. lėšų fondų, už kų gaus pb
vybės
Naujų Metų organų “Drau atliko išpažintį priėmė Šven
randasi labai mažai. Nesu
Į naują bažnyčią.
čiaus].
pranta dar mūši) žmonės, ko
Vietos klebonas, kun. Ambo- gų”. Padaryta dar ir dau
Brooklyno katalikai ilgai
kių skriaudų jiems atneša tas gruodžio 5 dienų iš sakyk giaus naudingų nutarimų.
atmins
misijas ir kun. Kudir
girkšnavimas ir neremia nau los pranešė, kad šio mėnesio
* i. V .
e
J*:.’
kos žodžius. Dabar - gi už pa
Knygynėlis.
dingo darbo.
19 dienų jau pamaldos bus
sidarbavimų bfooklyniečių lieSu laiku, reikia tikėtis, vie laikomos naujoj bažnyčioj. Tų
Reikia dar pastebėti, kad ši
tuvių
naudai, — tariama kun.
tos lietuviai susipras ir su pačių dienų bus ir bažnyčios kuopa labai sparčiai auga;
nėra dar dviejų metų kaip su Kudirkai nuoširdų ačiū.
krus dirbti plačioje, bet dar pašventinimas.
Brooklynietis Dy-ta.
sitvėrė, o jau turi apie 100
neišpurentoje blaivybės dirvo
Žirgvaikis.
narių, savo gražų knygynėlį,
je.
J. Jasinskas.
kuris išpalengva didinasi. Bū
IŠ BROOKLYNIEČIU
tų
labai
geistina,
kad
kas
pa

PHILADELPHIA, PA.
GYVENIMO.
aukotų
į
šį
knygynėlį
knygų
.Brooklynas — tai didelis
Aukos Tautos Fondui.
bei laikraščių. Aukos galima miestas. Čia spiečiasi būriai
Lapkričio 26 dienų, š. m., iš
NEVVARK, N. J.
siųsti šiuo antrašu; A. Drabi- iš kitur atkeliavusių ateivių
Račiūno judamieji paveikslai. Philadephijos išsiųsta Tautos šius, 51 Ten - Eyck st., Brookkurių tarpe randasi diktokas
Fondui čekis ant 582 dol. 82 c.,
Lapkričio 17 dienų pas mus
lyn, N' Ylietuvių būrelis.
kuriuos suaukojo sekančios
lankėsi su judamais paveik
1,111
draugystės:
Nemanau šiuo kartu daryti
slais p. Jtačiūnas.
LietuvišPadaryta sutartis su Vyčiais.
Šv. Cecilijos dr-stė $100.00
skaitlinių,
vesti lietuvių gy
kon šv. Jurgio par. svetainėn
Ant šio susirinkimo atsilan
Šv. Kazimiero Karai. ...
ventofų statistikų, bet noriu
pasižiūrėti paveikslų susirin
draugystės ___ .. 25 00 kę Lietuvos Vyčių kuopos de pasidaliiiti su
skaitytojais
kę labai daug žmonių. . Kiek
Šv. Mykolo Arkaniolo .., legatai ir padarė sutartį nau
įspūdžiais,
pasemtais
iš Broo
vienas tikėjosi šį-tų gero pa
draugystė .............. 25.00 dotis išvien knygynu. Tai da
klyno lietuvių gyvenimo.
matyti, o sykiu ir Lietuvos
Šv. Izidoriaus Arto-........ bar dirbdami išvien galėsime
pavargėlius sušelpti, nes buvo
jaus draugystė .. 10.00 daug daugiaus naudos atsiekti
Geru keliu einama.
pagarsinta, kad žymi pelno
ir sau ir kitiems.
Šv. Stanislovo Kostkos ..
dalis eis nuo karės nukentėju
Įvairių partijų, srovių, par
draugystė.............. 10.00
sių sušelpimui.
SUSI RI N- kijelių lietuvių
gyvenama
Teatrališka ir Giedorių ... LIETUVOS VYČIŲ
iBrooklyne,
varžomasi,
kovoKIMAS.
draugystė.............. 10.00
Prižadėta, bet neištesėta.
..
Įjama, bet dauguma mūsų tauPelnas nuo vakaro, su-....
Apv. P. šv. parapijos salėsnuošaliai laikosi nuo gyPelno, kaip teko girdėti, pa
rengto viršminėtų še-.... kambariuose gruodžio 5 dienQ(Venimo enkuri, Jr ramiaii ty.
liko p. Račiūnui apie $90.00,
šių draugijų .... $321.77 susirinko Lietuvos Vyčių 41
kiai žengia gyvenimo vaga. Jų
iš kurių jis vos tik $3.00 pa
Taip-jau sukolektuota 81.05 kuopos nariai pasitarti apie
gyvenimo pamatas — dora;
skyrė Tautos Fondan. Mažas
savo veikimų.
idealas — pažanga.
Prie tos
tai nuošimtis. Ar nevertėjo
Išviso .... $582.82
rūšies
žmonių
priklauso
lietu
p. Račiūnui kiek daugiaus Lie
Pirmiausia visa Vyčių kuo
Visoms aukavusioms drau
tuvos vargdieniams skirti, juk
pa nusifotografavo ir paveik vių katalikų didelis buris, ku
gijoms ir pavienioms ypaslų nutarė pasiųsti į “Vyčio”- rie susispietė čia net trijose
i» žmonės tik dėlto taip ku
toms už prijautimų ir gelbėji
parapijose.
kalėdinį numerį.
pinai lankėsi ant paveikslų,
mų mūsų brolių Lietuvoje,
kad buvo skelbiama, jog pel
tariame nuoširdų ačiū.
Vakarinė mokykla.
Malonu rašyti, linksma
ne dalis bus paskirta Lietu
Pasitikime, kad ir toliaus
klausyti.
vai. O gal p. Račiūnas kiek
Girdint, kaip kitų kolonijų
Philadelphijos lietuviai nenu
vėliaus paskirs daugiau?
Apie tokį lietuvių katalikų
stos šelpti Tėvynės - Lietu Vyčiai rūpinasi vakarinių mo
Dilgėlė.
vos.
kyklų steigimu, ir mūsiškiai gyvenimų malonu rašyti, nėra
abejonės, kad ir skaitantiems
Komitetas.
subruzdo. Neužilgo ir Brooktuos žodžius bus linksma už
lyne turėsime Vyčių vakari girsti apie savo brolių veiki
MONTELLO, MASS.
nius kursus, kur bus mokina mų viename ^iideli ausiu Ame
Parapijos ferai jau užsibaigė.
ma angliškos ir lietuviškos rikos miestų.
Šv. Roko parapijos naudai

Brooklyno

Kronika.

KALĖDŲ
DOVANOS
'.

’ ■ ■»

»

,■

Kad praplatinus daugiaus didžiausį katalikišką laikraštį ?Draugą” tarpe dar jo neskaitančių ir pakvie
tus “Draugo” skaitytojus prie “Draugo” platinimo, mes
nusprendėme duoti dovanas kiekvienam, kuris tik užra
šys “Draugą” metams kitam arba sau prisiunčiant tie
siog mums $2.00

parengti ferai užsibaigė gruo

Skaitykite ir Pla
tinkite “Draugą“

kalbų ir aritmetikos.

Vargdienis.

Prie metinių prenumeratorių duosime sekančias
dovanas

Dovana No. 1
KNYGA OLIVERIS TWISTAS
Labai indomi apysaka, parašyta garsaus anglų rašytojo Charles Dickens, vertės $1.00

Dovana No. 2
Keturi numeriai mėnesinio Žurnalo “Pažangos” vertės $1.00

Dovana No. 3
Maldaknygė “BreviorelJs ir braugus Rąžančius vertės $1.00

Dovana No. 4
Knyga Huckleberry Finnas
Šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto XV paveikslas, vertės $1.00

Dovaną No. 5 sudaro šios knygeles:
TIESOS ŽODIS SOCIJALISTAMS......................
10c
LIETUVOS VYČIŲ DAVANĖLĖ............................ ....
"" 10 c
KARĖS METU.........................................
......... 15 ė
KAS BAILYŠ9
................... .. ....................
.
........................... " 15 c
BLOGI KŪDIKIŲ PAPROČIAI ...................................
'■.................... 20 ė
TARP DILGELIŲ ROŽĖS .......................................
................ 15c
UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ISSIPLĖTOJIMAS
'.’.’.’‘ 15c.

$1.00

VISO

Dovana No. 6 sudaro šios knygos:
labai graži apysaka ........................... ...
50c
Šatrijos raganos apysakėlės........................ ’ 25ė
DEGTINĖ ...... ............................ ................
10 č.
KATRIUTĖ ........................ ............ ,............. . .................................................... 1SCt
VISO VERTĖS ’:............. $1.00
PELENIŲ JURGUTIS,

Dovana No. 7
KNYGA FABIOLĖ, kurioje aprašoipa
daug ypatingi] daigtų iš laikų
krikščionių persekiojimo vertės $1.00
Siunčiant dovanas persiuntimo kaštus mes apmokame.

Norėdami gauti dovanas, išpildykite žemiaus telpantį kuponų ir draug su pinigais
atsiųskite “Draugo” Administracijai.

Dovanoms gauti kuponas
“DRAUGO“ ADMINISTRACIJAI,
1800 W. 46th 8t.
Chicago, UI.
Gerbiamieji:—
Siuomi siunčiu $2.00, (jei užsienyje $3.00) už ką meldžiu siųsti žemiaus
paduotą adresu Lalkraėtį “Draugą” visus metus ir man dovaną No................

“DRAUGUI“ siųsti adresas:

e

Vardas ir Pavardė ...................................................................................................................................

No. ir gatvė

..........................i............................................... ....................................................................

Miestas ir Valstija ....................................................................................................................................

Dovanai siusti adresas:

Vardas. Pavardė
No. ir gatvė

..........................................................................................................................................
e

.................................................................................................................................................

Miestas ir Valstija ...................................................................................................................................

Su pagarba

Dovanų laikas baigsis 31 d. Gruodžio.

č
Kiekvienas

turi

ganėtinai laiko ingyti

vienų ar kelias iš virš pažymėtų dovanų. Dovanų skaitlius nėra apribotas. Kas gaus vie*
nų naujų metinį prendmeratorių, tas gaus vienų dovanų, kas du, tas dvi dovani ir tt.
Pasidarbuokime visi! Tuomi netik laimėsime dovanas,
bet prisidėsime prie
skleidimo apšvietos, platinant gerų katalikiškų laikraštį, kų kiekvienas ir privalome at
likti.

Siunčiant laiškus ir pinigus adresuokite

1

Draugas Publishing Co.
1800 W. 4ėth St.

•••
• •

Chicago, III.

r

DRAUGAS

Z.

.

w

nevisur vienodai saikuoja*? juo”, nors p. St.

Redakcijos Pastabos.

Pasakymas, kad visi jo prie to eina. Čia reik nei
surinktieji pinigai eis vien tiek save “ganyti”, kiek

nukentėjusiems dėl karės, žiūrėti, kad būtų palaikoma
yra mažuma
neteisingas, tvarka ir nenukentėtų ^ie-

Pono St. Šimkaus
Nenuoseklus Žing
snis. -

tuolis,-kad visas kelionės
ir kitas išlaidas
apmokė
jus iš savo kišenės. Apmo
kėti tas išlaidas, matomai,
apsiėmė
Lietuvių Draugija
Per Lietuviu
v
*■ Konfėreueip. St.
ją Kopenhagoje buvo nu- ir tų gali padaryti,
Šimkus, kaipo tos draugi
tarta^ nuspręsta Amerikon
Dalykas ve
pasiųsti p. J. Gabrį. Apie jos atstovas.
kame:
labai
ir
tikrai gali
tai pranešė
Lietinių Drjos pirm., M. Yčas. Buvo mas dalykas, kad ačiū p.
nurodyta ir'tikslas
p. .T. J. Gabrio kelionei išleistų
karės
Gabrio siuntimo — tai or pinigų, jis gali dėl
ganizavimo aukų . rinkimo nukentėjusiems lietuviams
tarp amerikonų. Tuo tikslu surinkti dešimtį, šimtų, o
Lietuvių Draugijos pirmi gal ir dar daugiau kartų iš
ninkas siuntė telegramų p. leistos pinigu sumos. P-as
St. Šimkus, mūsų nuomo
St. Šimkui, kuris yra Lie
tuvių Draugijos atstovu A- 110 davo didelę klaidų: be
merikoj, kad jis iš surink sirūpindamas nuo karės nu
tu aukų p. J. Gabriui išmo kentėjusiais, jis gali tuos
kėtų 800 dol. Su ta tele nolah|jinguosius nuskriaus
grama išėjo
nesusiprati ti. Kuomet žinoma, kad iš
mas, skandalas ar kaip ten leista pinigų suma gali at
šimteriopų
sumų,
nepavadinsime. Apie
tai nešti
paaiškina
p. St. Šimkus, kiekvienas, kad ir ne biz
laišku į “Vienybę
Lietu nierius, supras, jog išleisti
vninkų” (49 num.) Štai tas tųjų suma dėl paties reika
lo naudos verta. Tų suprato
laiškas:
Lietuvių Draugijos valdy
18-tą dieną praėjusio mė ba, tų supras
kiekvienas
nesio man buvo pasiusta iš šaltai protaujųs.' ičodel-gi
Petrogrado nuo p. Yčo tele
grama, kurioje
sakoma in- p. St. Šimkus to nenori su

Šimkus

P-o Šimkaus kelionės išlai- šas reikalas.
das

ir

kitokius

dalykus

Reiškia ne visos aukos eis
nukentėjusiems dėl karės
ir p. St. Šimkus pasakė ne

tų, kų jis turi
pasakyti.
Bet už p. St. Šimkaus išlai
das niekas
nerugoja, nes
tai yra neišvengtina,
tai
yra reikalas.
Atpenč; visi
dalykų
suprantantieji yra
ir bus dėkingi už jo pasi
darbavimų
ir triūsų. Bet
kode]-gi p. St. Šimkus ki
tuose atvejuose to reikalo
nesupraura? Kam jis ki
tiems tokios pat rūšies, tik
platesnį, pasidarbavimų no
ri trukdyti? Nesuprantame
tame dalyke p. St. Šttnkaus

pasielgimo.
Ant galo,
tokiu griežtu
pasistatymu
ir Lietuvių
Draugijai
nepaklusnumu,
jis gali nustoti ir ntistos pasitik’ėjin^g. Būnant Lietu
vių Draugijoje,
o dar la
biau jos atstovu, negalima
draugijos valdybos neklau
syti. Jei kiekvienas drau
gijoje pradės
elgtis sava
rankiškai ir dagi
priešais
įsakymų, pačioje draugijo
je įvyks anarchija ir drau
gija nustos gyvuoti, kaipo
draugija, organizuotas kū
nas. Tai turėtų
suprasti
paprasčiausis žmogelis, ne
tik p. St. Šimkus. Anarchi

tuvaitė.

Bet šv. Jurgio par. mo
kykla nėra vienatinė lietu
vių su pilnomis
teisėmis
mokykla. Taip antai
M t.

i

tai-gi tas ir nedaroma. O
mokytojų skaičių padidin
ti vėl neperžengiamos klin
tys: ar tai parapija
perbiedna, bet dažniausia, kad
mokytojų nėr iš kur gali
ti, nes šv. Kazimiero sese
rų skaičius nėra jau toks
didelis. Kuomet seserų Kazimieriečių skaičius pašoks,
o ir parapijos susitvarkys,
nėr abejonės, kad” vigui* pa
rapijinės
mokyklos bus
įregistruotos, su valdiško
mis mokyklomis teisėse su
lygintos. Kol kas tam nėra
didelio “strioko”, nes mo
kiniai iki tiėk gerai išau
klėjami ir išlavinami, kad
ir su kvotimais, įstojant į\
augštesnes mokyklas, leng
vai apsidirba.

parmelio lietuvių parapi jinės mokyklos (mokyklų ve
da šv. Kazimiero seserys)
su Lietuvių Draugijos pir
auklėtiniai
be ekzamenų
mininko įsakymu pasielgti
yra priimami į augštesnes
ir apie tai visuomenei pra
mokyklas
(high sehools).
nešti dėl keletos.
rėksnių
Turi šįokias-tokias privile
šukavimų baimės. Kas, vis
gijas ir Philadelphijos par.
gi, parodo pas jį štokų pi
mokykla, kurių veda taip
lietiškos drųsos. Kaip neno
pat seserys — KazimierieJ. Bizauskis.
rėtume apginti p.' St. Šim
tės. Visų Šventų par. mo
kaus žingsnį vienok apgy
Taigi visiems žingeidau- kyklų (mokytojauja sese
nimui jokio argumento ne jantiems galime
štai ką rys —Kazimierietės) baigu
surandame.
Užtai tokį su pranešti.
sieji į augštesnes mokyk
Šv. Jurgio par. mokyklų las yra priimami be kvoti
jo atstovaujamos
draugi
jos pirmininku pasielgimą veda ir joj^. mokytojauja mų, tik reikia ..turėti iš mo
laikome nenusekliu, netak vienuolės, seserys Nazarė- kyklos paliudijimų.
Bet
tišku. Tokiu, manome, lai tietės, lenkų
vienuolyno. pilnas mokyklos pripažiniPastaruoju
laiku visgi
kys kiekvienas šalčiau mas Mokytojauja išviso 10 sese- mas, su valdiškomis
mo- pradėta eiti
prie to, .kad
tus ir kuriam Lietuvos ir rų-vienuolių, daugumoj lie- kyklomis sulyginimas tei- lietuvių
parapijinės mo
jos žmonių labas apeina.
tuvaitės, nors prie anglis- siu ir privilegijų žvilgsniu, kyklos būtų įregistruotos.
kos kalbos ir tūlų mokini- berods tėra duotas šv. Jur- Taip seserys Kazimierietės
mo dalykų prisideda ir ki- gio par. mokyklai,
savo vedamose mokyklose
prįc šy Jurgįo par tų tautų vienuolės. Moki
Reikia clar
šiek-tiek bando įbesti
visus 8 sky-°
nių, mokyklų
lankančių, paaiškinimo.
Parapijinės rius, daugina
mokytojų
yra apie 5 šimtai.
mokyklos nevisur bandoma skaičių. Del tos . tai priežasApie seserys Nazaretietes . įregistruoti,
nes tam yra ties jų turima daug nesmareikia šiek-tiek paaiškinti, nemaža klinčių. Norint mo-gunio: reikalavimų iš įvaiMums pranešus
žinių,
Kuoinet lietuviai dar netu-įkyklų įregistruoti,
reikia rių kolonijų paimti parapikad šv. Jurgio par. mokyktano bie^strnoia
rėj° savo vienu<>Hų kongre-'joj turėti 8 skyrius (gra-jines mokyklas į savo ran’a žingeidauįančių ’ norin-1 gaci*’°8’ 8V' Kazimiero sese-j dės). Ne visos mokyklos 8kas tur tiek daug, kad neIo zmgeiaaujancių,
8
J
’ norin rų vienuolyno, lietuvaitės, skyrius turi, taigi nei- ne-žino nei kaip pasielgti. Ar
gųjų apie'tų mokyklų pla
tesnių žinių turėti. Štai vie norinčios tapti vienuolėmis, bando registruotis. Antras naujai išauklėtomis mokyturėdavo, būdavo priver-iš valdžios pusės reikalą- tojomis- jau vedamas me
nas iš redakcijos
gautu
stos glaustis prie svetini-j vilnas — kad maždaug ant kyklas papildyti, ar užimlaiškų.
taučių. Pasidėkojant tai ap- kiekvieno 40 mokinių būtų ti naujas mokyklas. O čia
Gerb. Redakcija:
lrnkybei lietuvaieių-vienuo- viena mokytoja.
Nevisur dar ir vedamose mokyklo“Draugo”. No. 49 tarp kit
_
_
_
galimų
veik
visose
vietų
reikalavimų
galima
už- se mokinių skaičius pasteko patėmijau labai malonią
žinelę, būtent, jog šv. Jurgi* į nuolijose rasti. BeL bene- ganėdinti,
nes daugeliose hėtinai greitai auga.....
parapijos mokykla tapo įre-i daugiausia jų susimetė prie vietose viena mokytoja išBet seserys Kazimieriegistruota. Tiktai tosios žiue- lenkų, tapdamos vienuolė- puola ant kokių 50 — 60 tės dėl savo “garbės” (nors
lės užbaigimas išrodo man lyg mįs Nazaretietėmis. Tos tai mokinių, o gal ir daugiau, ne dėl garbės dirba) palaikeistokas, nes pasakyta: n*
ir segeryg įr paėmė keletu A- Kad įregistruoti, lieka du kymo, pasirįžo
jau veda-

Manome,
galop, kad p.
reiks apmokėti ne iš ko ki St. Šimkus taip ųusprendė
to, kaip iš tų pačių aukų.

kada jau toji mokykla yra
įregistruota ir tai pirmiausiai,
jieg kokia kita
lietuviškoji
parapijinė mokykla Ameriko
je — žingeidu būtų žinoti:
kieno toji mokykla yra veda
ma arba kas joje mokina: vy-,
rai ar moterys, vienuoliai ar
ba vienuolės ir kokie arba
kokios?
,.
*
Maloniai tad meldžiu, idant
gerbiamoji Redakcija sekan
čiame No. “Draugo” teiktųsi
tą dalyką paaiškinti. Tikiuo
si, kad netik aš vienas, bet ir
daugiau atsiras žingeidaujančių.
Su pagarba

Mokyklos. Įregi
stravimo.

duoti 800 doleriu atvykstan prasti? Daleiskim, kad p.
čiam Amerikon
nukentėju SI. Šimkus’išties Lietuvių
sios Lietuvos
reikalais p. Draugijos nepaklausys, o
Gabriui.
per tai • sutrukdys p. J.
Telegramos adresas buvo to Gabrio veikimų. Ka jis pa
kis: Šimkus, 30 Street “Tė
vynė” N. Yk. (Šimkus, care of daro? Jis tuo savo pasiel
“Tėvynė” 307 West 30th SL). gimu pačius nukentėjusius
nuskriaus, nes
Vadinasi kuoaiškiausiai ma dėl karės
no vardu? Nežiūrint
į tai dėl tos
tai
priežasties
“Tėv.” red. p. Račkauskas jiems gaji tekti mažiau au
mano telegramą
atplėšė ir kų. Juk ir pats p. St. Šim ja viešame lietuvių gyveni
jos turinį su visokiais savo
dažnai ati me jau senai nubodo, mums
komentarais paskleidė po A- kus iš aukų
kitos Chicagos lietuvių mo
mokinių ma- mas mokyklas pastatyti ant
meriką. Dabar iki manęs da- traukdavo dalį dėl paskel reikia eiti nors prie šiokios
kyklos nei kiek nėra prastės- merikos lietuvių mokyklų keliu: arba
tokios
disciplinos.
Viešuo

ėjo žinia, kad apie tą tele bimų, salių susirinkimams
nės”. Taigi
iš to supran- vedimų į savo rankas. Vie- žiau į mokykla įsileisti*, ar- tinkamo laipsnio, o vėliau
gramą net prakalbos
sako apmokėjimo ir tt. Čia, taip se reikaluose negalima elg
tu, kad šv. Jurgio mokykla na iš jų yra šv. Jurgio par. ba mokytojų skaičių padi- ir savo mokyklų
skaičių
mos.
nekaip pelniusi yra tąjį ‘re- mokvkla. Tos
mokyklos dinti. Atstumti vaikus nuo dauginti. Ir tai, nėr abejosakant, bizniškoji
dalyko tis sulyg priežodžio “kas
Palikdamas
nuošaliai p. pusė. Kodėl p. Sf. Šimkus kaip išmano, taip save gagistravimą. Ar šiaip ar taip, perįėtine yra vienuolė, lie- mokyklos
būtų negražu, nės, atsieks.
Račkausko pasielgimą, šiuomi
viešai dar kartą pranešu, kad
visi pinigai mano prakalbose
laipsniu, vyskupas BaresneviČius jau tuomet pė atidų į dvasiškiją, stengdamasis pakelti mingas. Jojo gyvenimas tai pavyzdis gyveni*
surinkti eis -vien tik nukent,
kunigų
Baranauskų su pasaulinės vyriausy dvasiškai ir morališkai. Rengė kunigams re mo pirmųjų krikščionių. Jisai gerai supratę
nuo karės. Žinoma, reikia pi
bės
žinia
išrinko užsienin tolesnėms studijoms. kolekcijas, pats jose vadovaudamas, žadino savo, kaipo kunigo, o paskui vyskupo, pasau
nigų ir kitiems Lietuvos rei
juos prie uolaus pildymo savo pareigų. Ypa kimą; pats iš savęs daug' reikalaudavo, jisai
kalams, bet apie juos bus at
Užsienyje'kun. B. lankė Muencheno ir Ry tingą domų atkreipė į Seminarijos auklėtinius,
daug reikalavo ir savo globai pavestų tikin
skirai kalbama ir aukos ren
80m. gimimo sukaktuvių paminėjimui
mo univgrsitetus visur semdamas mokslo ži- į jų dvasišką ir moksliškų išsilavinimų; pats
čiųjų kunigų. Nepaprastu uolumu savo prie
kamos.
mas. Po kelių metų kra. A. Baranauskas už-, toai atsilankydamas ant jų lekcijų gj-u žoTaigi visuomenės
prašau
dermių pildyme spindėjo visas jo gyvenimas..
Kiekviena tauta turi savo didvyrių, ku.- baigęs pilnai savo mokslus, sugrįžo namon, ir — --- rodydamas
- džiu
ir
pavyzdžiu
jiems
jų
augštų
Jisai buvo kartu tikruoju gilaus mokslo
faetlkėti tam, kad mano su- r-e jog varfĮa kelia, kurie savo prakilniu gyve- Žemaičių vyskupui Valančiui , tam antram
pašaukimų,
ragino
juosius
gerai
prisirengti
vyru. Iš mažens apdovanotas nepaprastu ta
rinkti pinigai nueis ne tam, nįmu jr savo darbais daro garbę savo vien mūsų tautos didvyriui, sutinkant, Vysk. Be
prie kunigystės luomo. Vasaros laiku vysku lentu ir gabumais jisai ačiū minėtam savo
kam jie buvo renkami^ Vi genčiams ir pasistatė sau nemirtinų paminklų.
sos aukos pirmuoju maršrutu.Jų
” atmintis visados lieka tautoje, jųjų bran- resnevičius paskyrė jį akademijos profeso pas lankė vyskupijos bažnyčias, garsindamas darbštumui pasiekė augštesnį laipsnį keliose
rium. Per lenkmetį daug Žemaičių vyskupi
važinėjant surinktos
senai
vardai su meile vra mynimi ir paduoda- jos kunigų liko valdžios prašalinti, kadangi bu Dievo žodį, teikdamas patvirtinimo sakramen mokslo šakose. Nekalbant apie tai, kad kaipo:
jau paskystos Lietuvių Drau- mį iR k&rtQs . kartg *
tų, šventindamas bažnyčias. Visas jojo lai kunigas ir vyskupas buvo jisai gilus teologas,
vo stoka kunigų, tad Vyskupas Valančius pa kas buvo užimtas.
gijai nukentėjusiems dėl kaT.
.
filozofas, jisai pragarsėjo kaip tikras mok*
rėš šelpti ir kaip tik gauLietuvių tauta nors mažiukė, tečiaus jai liepė Baranauskui grįžti į savo vyskupiją ir
Ištiesų buvo tai vyras nepaprasto darb slininkas trijose kitose mokslo šakose, kaip an
siu iš ten žinią, kad jau pri- nestokuoja savų didžiavyrių. Vieni iš jų jau 1867 m. paskyrė jį šv. Petro bažnyčios Kau
tai: filologijos, ypatingai matematikoj. Prieš

Vysk. A. Baranausko

senai persiskyrė su šiuo pasauliu, kiti dar
Lietuvių Draugijos atstovas gyvi būdami ’ kelia lietuvių vardų. Istorija
kalba apie juos jiems numirus ir apvertina
St. Šimkus.
jųjų darbus.
Prieš akis turime du at

imtos — paskelbsiu.

skiru dalyku — p.

Rač

kausko, “Tėvynės”

redak

toriaus, negražų
mų,

a/tptėšiant

pasielgi

svetimų

laiškų ir skleidžiant

viso

Vienu iŠ mūsų tautos didvyrių, mūsų tau
tos žiedų yra a. a- Vyskupas A. Baranauskas.
Kas mūsų nežino apie Vysk. A. Baranauskų?
Apie Vysk. Baranauskų per ilgus amžius ra
šys bijografai ir tik ainiai išvys visoje švie
soje aiškų jo paveikslų.

. Kadangi šiais metais sukako 80 metų nuo
kias paskalas, antrų — p.
dienos
jo gimimo, nemanydamas rašyti pla
St. Šimkaus Lietuvių Drau
gijos pirmininko nepaklau- čios jo bijografijos, norėčiau nors trumpai

palytėti svarbiąsias jo gyvenimo dienas ir jo
veikalus, kad atnaujinus atmintį to garbingo
Negražus -p. Račkausko, ir brangaus mums lietuviams asmens.
“Tėvynės”
redaktoriaus,
Vysk. A. Baranauskas (Baronas)) gimė
svetimo laiško atplėšimas,
sausio 17 d., 1835 m-, Anykščiuose, Ukmergės
dar negražesnis viešas laiš
apskr., Kauno gub. Anykščių gamtos gražu
ko panaudojimas,
be to mas, dori, dievobaimingi tėvai iš pat mažens
laiško, savininko
žinioj išlavino mūsų didvyryje meilę to viso, kas yra
Tas parodo, kad p.
Rač gražu, dora ir prakilnu. Pasimokinęs vietinė
kauskui negalima pasitikėti je liaudies mokykloje, mažas Antanukas įsto
lyg tiek, iki kiek pasitikė jo į vyriausybės įsteigtų mokyklų, skiriamų
jo Lietuviiį) Draugijos pir valsčių raštininkams. Sulyg įstatų, baigę šių
mokykla jaunikaičiai turėdavo tūlų laikų ati
mininkas.
tarnauti valdžiai.
Nepatiko tečiaus trokLyg kiek
negražus ?• štančiam mokslo jaunikaičiui toji tarnystė. Iš
Račkausko, “Tėvynės” re priežasties tėvų neturto neturėdamas lėšų įsto
daktoriaus pasielgimas, lyg ti augŠtesnėn mokyklon, Antanas pasiryžo
tiekmuostabi ir p. St. Šim pats savaimi mokinties ir taip tinkamai prisisimų.

kaus užimtoji pozicija link rengęs ir mgijęs

reikalingus

paliudijimus

ne kamendoriumi. Kada gi 1873 m. iš Varnių štumo ir nesulyginamo darbe stropumo. Jis,
perkelta buvo į Kauną kunigij seminarija, tiesiog galima sakyti, nežinojo, kas tai yra
kun. Baranauskas tapo paskirtu pirmiausia atsilsio valandėlė. Štai kaip jis praleisdavo
profesorium, paskui inspektorium ir ant ga savo dienų, būdamas vyskupu. Vos dienai
lo ilgus metus buvo rektorium. Tas pareigas brėkštant ateidavo į bažnyčių ir kelias va
jisai pildė su didžiausiu uolumu ligi 1884 m., landas klūpodavo prieš ŠŠ Sakramentų. Ta
savo auklėtinių mylimas, skiepijo jųjų šir- da, rodos, užsimiršdavo esąs ant žemės, taip
dysna apart dvasiško mokslo savo tėvynės ir būdavo paskendęs maldoje. Likusįjį laiką
tautos meilę. Po pasaulinės vyriausybės su nuo maldos ir vyskupo priedermių pašvęsdavo
dvasiška santaikai, 1882 m. šv. Tėvas Leonas rašymui ir, apskritai kalbant, proto darbui, o
XIII paskyrė kun. Baranauskų Žemaičių vy vidurnaktis dažnai jį užtikdavo dar užsigulu
skupijos sufraganu. Vyskupo konsekracijų sį ant krygų, arba su plunksna rankoje, tar
Baranauskas priėmė Petrograde, liepos (r d., tum prikaltą prie rašomojo stalelio.
1882 m. Būdamas vyskupo PaliultoriB padė
Kada jo spėkos pradėjo mažintis, kaip
jėjų, dažnai lankydavo Lietuvos parapijas mirtis pradėjo siųsti pirmutinius savo pasiun
mėgdamas sakyti karštus pamokslus, žadinda tinius, arti jo stovintieji prieteliai ir gydyto
mas žmonių širdyse Dievo meilę ir stiprinda- jai patarė jam atsilsėti. Jisai vienok visokią
mas jų tikėjimą. Maskolijos valdžia skersai atsilsio mintį nuo savęs atstumdavo, nenorėžiūrėjo į vyskupo Baranausko darbus, bet vy damas pertraukti darbo. To darbštumo vai
skupas per visą ten gyvenimą neieškojo josios siai yra ilga eilė įvairaus turinio veikalų iš
malonių, nepataikavo josios politikai. Tas kurių didžiuma ligšiol yra rankraščiuose, ir
ir buvo priežastimi, delko vyskupas Baranau gal kada teks juos pamatyti. Vienu iš pra
skas niekados neturėjo nei vieno Rusijos or- kilnesnių darbų a. a. vyskupo Baranausko —
dero ,kaipo ištikimybės ženklo ir užsitraukė šv. Rašto vertimas. Norint jau penki šimtai
ant savęs ministerių nemalonę. Tokiuose san- metų su viršum buvo sukakę, kaip Kristaus
tikiuose 'su Rusijos valdžia būnant vysk. Bar. mokslas apšvietė brangiąją mūsų tėvynę, no
jau nesitikėjo augščiau kilti, ir visiškai neti rint mūsų žemė pagimdė daugelį garsingų vy
kėtai išgirsta
buvo jo nominacija į Seinų rų, tečiaus dar nei vienas katalikų nepasiryvyskupus. Rugpiūčio 2 d., 1897 m. Ryme no žo atlikti to taip prakilnaus darbo. Pastarai
minacija liko patvirtinta. Atlikęs Petrogra- siais savo gyvenimo metais su neapkainuojade visus formališkumus su vyriausybe, vysku ma energija stvėrėsi jisai šito milžiniško darpa?. Bar.aiLaVskas &rlžo Kaunan, o iš ten iš-ibo.‘ Jam pašventė visas savo pajėgas dirbdavažiavo į Seinus.
mag įr persidirbdamas lig paskutinės savo gy

Neapsakomas džiaugsmas apėmė Seinų v^y./venimo valandos, ir tik viena mirtis tegalėjo
1856 m. įstojo dvasiškon Varnių Seminarijon.
p. J. Gabrio. Tik pasvar
skupijos
lietuvius, sulaukus tokio garbingo >Pluak8nU iš j? ran(t0® įtraukti. Jisai, kaip
Kaip visose Lietuvos mokyklose, taip ir kuni
stykime. P-ų J. Gabrį Agų seminarijose tais laikais viešpatavo lenkų ganytojo, kurio vardas plačiai buvo žinomas liudija jo artimesnieji, rašydavo klūpodamas
merikon siunčia
Lietuvių dvasia. Lietuvių vardo ir kalbos žeminimas
'ne vien tarp lietuvių, bet ir svetimtaučių. Di ant kelių: dvasios jėgomis norėjo paveikti alp
Draugijų. Siunčia-gi
tam, ir kitos nemalonios aplinkybės sužadino jau dį tai įspūdį padarė į lietuvius ir paguoda stantį kūnų. Mirtis, kuri urnai jį užklupo 26
kad tas pasidarbuotų Lie nojo lioturio klieriko Bavo tėvynės ir kalbos pripildė jų širdys, nes ligšiol jie nebuvo tu d. lapkričio 1902 m. neleido užbaigti pradėto
meilę. P® dviejų metų seminarijos vyresnybė rėję lietuvių vysk., lietuviai nebuvo girdėję vy jo darbo. Tečiaus jojo darbas pasiliks kaipo
tuvai pašelpą gavus nuo
gabų ir trokštantį mokslo vyrų išsiuntė Dva- skupo lietuviškai kalbant. Seinų vyskupų so istoriškas paminklas.
amerikiečių, o tuo
pačiu
siškon Petrogrado Akademijom Akademijos stų, tarytum kokį monopoĘ, turėjo aavo yauVyskupas A. B., tai tikras idealas kuni
gal ir Lietuvių Draugijos
rektorium tuomet buvo vysk. Beresnevičius, feose lenkai ir štai pirmas lietuvis patrijotas go ir vyskupo. Tai tikras “Komo Dei” (Die
kasų, inplaukas padidinus. Žemaičių vyskupijos sufraganas.
Pabaigusį jį apėmė. Apėmęs vyskupijos valdžių, vysfcu- vo žmogus). Jisai netik buvo begalo darbštus,
P-as J. Gabrys
nėra tur- su atsižymejimu ir šv. Teologijos Magistro pas stropiai ėmėsi darbo. Pirmiausia atkrei bet drauge ir tikraR asketas, didžiai dievobai-

ateisiant į Seinus, jis 14 m. pats savaimi moki*
nosi matematikos. Tame dalyke jis nekartą pa*
švęsdavęs 13 valandų į dienų. Kadangi aug*
štesniųjų paskutinių mokyklų nebuvo baigęs,
tai aišku, kad labai sunku buvo pačiam są*
vaimi mokintis. Bet ačiū savo gabumui, vysk.
Baranauskas matematikoje pasiekė augštesnį'
laipsnį ir tame dalyke lenkų kalba parašei
veikalų: “O transcendentalnej progresji”.
Tuomi atkreipė į save atidą rusų, lenkų ir kitų
tautų mokslininkų.
Jį reikia statyti didžiausiuojd mūsų kai*
bos žinovu, ir gal tiktai nesenai miręs a. a.
kun. Jaunius, Petrogrado Akademijos profe
sorius galėtų su jūo susilyginti. Jo raštai
visad bus klasiškais mūsų literatūroje. Vysk.
Baranauskas rašė ir kitose kalbose, norėda*
mas atkreipti atidą rusų ir lenkų už perse
kiojimą lietuvių tautos ir tokiu būdu nemaža
prisidėjo prie lietuvių spaudos atgavimo.
13 metų praėjo jam numirus, tečiau lig*
šiol dar lietuviai neįstengė jam pastatyti ant
grabo tinkamo paminklo. Ar nepapeiktinas
apsileidimas?
Z. A.

VYSK. A. BARANAUSKAS,
KAIPO DAINIUS.
Neminėsiu kų a. a. Vysk. A. Baranauskas
inešė lietuvių tautos gy veniman, jos sielos at
gaivinimam kaipo kum, kaipo Vyskupas, bet
tiktai kaipo literatas, dainius, kaipo autorius
vieno iš puikiausių mūsų literatūroje veikalo
“Anykščių Šilelio”.
Kaip žinome, “Anykščių Šilelis” nėra
vienatinis autoriaus veikalas. Jis yra para
šęs nemažai tautiškų dainų, kurios iki šiai die
nai visur dainuojamos; taipgi ir giesmių.
Apie tai rašo Dr. J. Basanavičius knygoje
“Gabija”, paaukotos Lietuvos Dainiaus, Vysk.
Antano Baranausko, atminimui. Jisai sako:
“kada aš su kun. Antano Baranausko vardu

f
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iv tt. Taigi iš to viso matos, skaitliuoti ir teisingų pini rėš sūkuryje,
nėra Lietu EXTRA SUSIRINKIMĄS
SEKANČIOS KNYGOS
kad susirinkimus
kuopos gų sumų nusiųsti j centrų; voje lietuvio, kurį karės ug
47-tos kuopos S. L. K. K.
GALIMA GAUTI S. L.
raštininkui
irgi nies
liežuviai nelytėjo.
turi laikyti Utfs mėnesis. centro
A. Mt. Carmel atsibus 19
paraukiau,
kuomet Lietuva
neša milžiniškų dienų gruodžio 1915 m., pa
Mėnesiniai
Husii •įnkinni
R. K. A. KNYGYNE
mokesniai
būna
prisiunčia

naštų.
net lieka apsunkintų kuo
L ‘‘Būdas senovės Lie
rapijinėj salėj įh
sumai.
Eisime prie dalyko. Nuo Visi nariai yra
lais raštininkų, jei tik ne- mi pradžioje mėnesio: pir
kviečiami tuvių” — Daukanto.
lietuvių, ateit, nes yra svarbių nuta
palengviutų.
Juk dažniau miau susitrauks narių mo mūsų, Amerikos
2.
“Chistamatija”
—•
kesnius
į
centro
knygas,
iš dalies priguli ir tolimes rimų, taiposgi be ria ii ii niai kun. Miluko;
laikant susirinkimus neuž-....... —......
: si vilks joki reikalai, grei greičiau bus išrašyti ir iša- nis Lietuvos likimas. Mums mokesniai
bus
priimami,
3. ‘‘Europos istorija” —*
naujiems na reikia dirbti tėvynės labui, į kaip ant regulerisko
čiau bus galima atlikti su siuntinėti
susi- Freeman;
sirinkimai; mokesniai irgi riams paliudijimai ir* į lai bet neprivalome ir save už - rinkimo.
4. ‘‘Lietuviai. Amerikoj”
galima
at- miršti. Kas paniekina, ap- Į
Kp. Raštininkas
yra
rą lengviau priiminėti kas įkų
K{*1 bus
ous &
alima išduoti
Ksdl
Jono;
Stasys
Petruškevičius,
nėnesis, negu
skaitliuoti skaitas apie
susiv. stovį, leidžia savo gyvenimų, tas i
mt
5. “Kuomi žmonės gyve
įžv kelis
mėnesius ir
: laigi rūpinkitės vist
isos kuo daug greičiau apleis — pa- 546 W. 2nd st., Mt. Carinei,
uz
je motu. Metui matyt paties
!m»s įvesti imnvatiinaii laina” — Joeiaus;
J
. f
i ..
• saugotis, kad
nepadaryti ;POS Pts« papiaumau lai niekins tautos reikalus.
Pa.
6. “Petras Žemaitis” -y
narį.. 1.UM. iKMluuti pnbna-klaid(w skaitliavil|l(, V'ie-,k-vti susirinkimus visados derinkime
savo tautos
šaut .r ,» knygas
«‘'^!nok b,-lt„ lahai gerai h. ,,„t Į pradži,.je mėnesio.
Astrauskis;
v
ūkį čia
Amerikoje,
LEWISTON, M E.
nors
kitaip būti užrašyti
7. “ Kražių skerdynė” —
tiek, kiek leis laikas
s.
dab-u*
re
’
kalinga
’
kad
kuopos
Susivienijimo
išleista
knyTai
L. R. K. A. 26-ta kuopa kun. Žilinskis;
tik iš
aplikacijų,
yra: stiprinkime
savo or- 8ru0(lži° 19 dieną, 2 vai. po pu
.kuopos rastunnkas
,
J
j
Įvestu
mada
laikyti
susi-1
t
x
t
i
8. “Diedai
ir Gražina”
praneša, *. ./
‘ v. . , . , .
ga “Lietuvių ir Lenku
.
..
,
.
tu . iv Baltramiejaus
svetainejt
.
ganizacijas,
kurios
suorga-jUJ
J
,būt io
. metai
-x . esą daug
,
..........
i
rinkimus
pradžioje
kiekvie®
ma.
*
....
_
— Mackaus;
1
nizųotos ant tėvynės
meilės
.
_______ laa7” “‘■“"“■kį1;?- Vims
Ant aplikacijos turi būti
.
. .
.v{
'
no menesio: padėkim,
do Unija” — Dovana nariams,
zesm. Taigi aišku, ar pir- .
. a
v,.u
!pamat^; y tuom eisimo prie :daug sva?biŲ dalvk„ apkau>6t: kuopos antspauda, ir paramiau buvo neteisingai pa. P™ai tų sekmadieių (ne-• r,*
Ka
Kaip jaii na a . .
u-1sav o tikslo. Juo stipresnės Reikės pasitarti apie naujus mo- .šai
viršaičių ir krasos
duoti ar dabar,
negalima de<l(‘nl) ai šiaip bet katrą ^noulft - prailegįluo
gerb.
ma is manesnno
ppi '
bus čia organizacijos, tilo kesčius, už organą pinigu:;, su- ‘ženkleliu už 10c.
žinoti.
Tokiam atsitikime P a. al/b PUTnoj menesio sa- sugiv knygiaus
paskuti—'
U-- 7
daugiau
įstengsime
prigel- m°kėti, taip-pat pasiųsti narių
mes visgi laikysimės metu Pal1
Susirinkimai vistiek ;lliam “Draugo” numeryje,
Kun. S. J. Struckus.
boti tėvynei.
antrašus Į yeutrą. .
paduotų prie prisirašymo; |reikJa
. ve,iau arjišėjo iš spaudos šusivienijij
Mūsų Conn. Apskr. vai-,
M. čereškevičia, raštin.
Aelai, mo lėšomis išleista
jeigu kas norės metus nu , anksciau. Ant kiek
39
k p. S. L. R. K. A. Rašt. SUSIV. LIET. R.-KAT. AM.
dyba rūpinasi kaip nors!
pabaigoj
mėnesio,
mažinti, turės priduoti tam ! a* yra
mazami, unvn pnuuoti uuui
•
t
viršui užvardinta,
ir kad
padaryti
agitacijų savo
tikrus priparodvinus metų įa aikomi susirinkimai pa- vigi ilnaį už im(>kėj
VALDYBOS ANTRAŠAI:
SAVOYERS, PA.
nori paleisti i
tokinmimo
įdaro nemalonumų, ant tiek1 • •
, ,
□
. apielinkese;
Prezidentas, — K. Krušins
teisingumo.
. I,
x
. -. nai gaus tų knvgų dovanai
S.
L.
R. K. A. 77 kuopa gruo
organizatorių
į
kiekvienų
iaikant pradžioj
mėnesio T<knvga
kas, 59 Teneyck at., Brook
Mokestis
pagal naujų
......
'Toji knyga susivienmmu
susivienijimui kampelį
kur tik lietuvių džio 19 dieną, 3 vai. po pietų,
* padarytų parankumo. Tik i ;
lyn, N. Y.
,
.
* IA. Antonaičio salėje laikys eklentelę sulyg
metų senuatsiėjo išleisti bemaž šeši
yia, bet tam tikslui reika- fra susirinkimą. Meldžiama visus
Vice - Prezidentas, — A. Pet
narius būtinai atsilankyti nes bus
rauskaitė, 563 *N. River si.,
svarstoma labai svarbus reikalai.
AVaterbury, Conn.
Siame susirinkime
nariai turės
Sekretorius,
— J. S. Vasiliau
priduoti savo antrašus kuopos se
skas, 112 N. Greene st., Balkretoriui ir užsimokėti po 30
centų už siuntinėjimą 3 mėne Aimore, Md.
siams organo ir Į lėšų fondą.
Kasierius, — Pranas Burba,

»

Informacijos.
Išlyginti visų narių mokes
niai pagal metus senumo.
Hale laipkričio mėn., pa
baigėme išsiuntinėti prane
šimus visoms kuopoms: po
kiek kuriam nariui pareis
mokėt mėnesiui į apsaugos
fondų (pomirtinėms)
pa
gal metus senumo.
Jeig.i
kuri kuopa minėto praneši
mo būtų negavusi, kogrei
čiausiai praneškit. Tie pra
nešimai buvo pasiųsti kuo
pų raštininkams
ir nors
mes
išsiuntinėjome
vi
siems, bet kaltais gali atsi
tikti, kad kuopos raštinin
kas
permaino gyvenimo
vietų ir centro raštininkui
greit nepraneša
apie tai;
senoj gyvenimo vietoj kas
nors paima ir siuntinį ar
laiškų nudangina.

<< "_

• •

t...

Iš tų li&tų arba praneši
mų, kiekvienas kuopos raš
tininkas privalo intraukti į
Antanas KotkeviČia, sekr.
savo knygas: kiekieno na
458 Main st., Edwardsville
—Kingston, Pa.
rio laikų prisirašymo, me
PORTAGE,
PA.
tus, kiek turėjo prisirašy
Kasos Globėjai: — J. Stulgai
kuopos bus laikytas met damas, ir
tis, 122 S. Mead st., AVilkessusirinkimas 19 d. gruodžio.
katram pareina
Barre, Pa.
tisų narių 86 kuopos iienėšiui į
J. B. Valukonis, 233 Broadpribūt ant susirinkimo,
taipogi
way, S. Boston, Mass.
rinkimas naujų viršaičių ir
_ ____ _ svarbių veikalų apsvar- Dvasiškas Vadovas, — kun. J.
kuopos knygose narių nu- tų p
S” Apskr. stymas. Prašau visų narių neJakaitis, 41 Providence st.,
merius pagal tuos, kaip yra ' ant mėnesinio
uBiiuiniu...,
... x
Kuopas. Tai graži šv. Kaišsiuiltiuės ti-J pamiršt pribūt ant susirinkimo.
jau
žinos
kiek
I
1
"*
1
’
!
”
'
1
''''Pasiysh:
l,e
'
ledoms
dovana,
kurią
gaus
AVorceister,
Mass.
surašyti nariai ant listo.
1 suėję nariai, jau
V.
J.
Savukas,
rašt.
kietus
knygutėse
su
snml
nikio
mokėt
i
r>
sku
,UM
į
al,
“
,a
nekartą
padakiekvienas
narys,
kuris
ušk Surasti laikų, kada kuris Į katram re
Knygius, — kun. S. J. Stracli
priimant mo-111 k!aid$l: al.tal koki ,,z81'simokės visus
mokesnius Resnais paaiškinimais.
narys prisirašė,
sužinoti raštininkui
kus, P. 0. Plymouth, Pa.
kesnius
nereikės trukdyti į J“**?“?
“P1™1™,?1'- sausio mėn. 1916 mteą. T,,
Meldžiame Jūsų paremi ;
ROSELAND, TLL.
Gydytojas, — Dr- A. K. Rut
metus senumo, išskaitliuoti Wko s . aiškinimais. Taip. •>« ™.»etam mokesnms, de] geI.bialnipji. nariai llpuž.
: S. L. R. K. A. 33 kp. laikys
mo.
kauskas, 2302 So. Leavitt
kiek” kuriam pareina mokėt Ui kuopu raštininkai turi^
sns-1mirškit, visi iki vienam už:
J. Sagevičius, priešmetinj susirinkimą gruodžio.
st., Chicago, III.
ir pagalios išrašyti listus Stėn vti'štai ka: - kad., i*r™nu>om per-;simokėkitj kad nenustotu.
į!9 d., T vai. po pietį?. Visu Šven
• Apskr. pirm
tu parapijos svetainėje. Gerbia
visų
narių visoms kuo
rinks pir,natinius
apsau."T .U. L
met tokios gražios dovanos.
mieji nariai malonėkite susirink
poms — buvo tai milžiniš-,
.P
- .
i±s
t‘o pabaro bėdos nj
Kuopos privalo
šaukti
ti koskaitlingiausiai, nes turime CHICAGOS APSKRIČIO,
kas darbas centro raštinė-į 8'os mokesnius, sausio nitui. ;
— labai daug svarbiu reikalu G. L. R. K A. ADRESAI:
uU0
P
susituri taipogi paimti ir lėšų
įesu ska
, ^
. ^^
----- ---------1 ‘b pirmutinį mėnesinį
• •
je, kurį vienam žmogui ap- fondo
v pasivėlavusia
mokesnius (iškiriantiskai
nei ii^. ..
1
ncsnų
susiaptarti. Bus rinkimas
naujos
dirbti būtų mažiausiai ėmę*tonųo
r
moKesnius Duriant
užsimokėjusia- nadė innkm^ tuojaus po Nauju
Pirm. A. J. Sutkus, 632f>
: valdybos 1916 metams ir aiški
tuos,
kurie
dabar
mokėjo
is
.
.
y
l
)dclt
lAfnt,,
t..
So. Fairfield avė., Chicago,
metus laiko ar ilgiau. To i i
nama apie naujas reformas.
-i* r
i
•
i kim, prisiunčia mokesnius ' C ‘ 11 kiekvienam
uzsikalno
į
lesų.fondų,
prie
pa-j
v
’
f
moKesnius
___
y
.
.
.
Kviečia visus
-UI.
mokančiam nariui nors už
dėl idant darbų padaryti į
.
L* {I v
•
x v \
xtaipogi uz spalio
men., ...
na ir tieji!
! Rašt. J. J. Palekas, 4629
ra
'davinio
antrašų),,
.
.
.
įS
K.
D.
Rubinas,
rast.
laikų ir kad kuopoms pra-'davinio
pilnai visus
1
ix • xi
•
niokesiuai
pasiekia susiv. I sausio mėn.
Prašant permainyti adreIs. Paulina, st., Chicago, III.
paimti
visų tų v(
,v .
t
nešimai būtų išsiuntinėtii 'i turi
A
A adresus
1
I 1
. 1 .
. . ,
.v, iždų apie 10 d. lapkričio:: mokesnius, difbti po knygą i
i
zidovanų. Kurie
• nemokės,
i r ' są
pažymėnariu, kurie dabar nepnda-., ,v ,.
.
.. i?
laikų' centro raštininkui rv.-i
pr
“ visad atminkite
.
f J,
P1
. ‘’v._ .... ••
iždininkas
turi pasirašvti, R
BROOKLYN, N. Y.
seną
■u,, , ve. nežiūrint
jei jis gauna ,
. .
•
įt
siejo samdyti nėt du nuo
iti savo
.
. ? ir
. . naują, adreDraugystės Karalienės Aniolu
II ’ i/7f»Ln«
, K. . k-iovėit m _n» o»tnT/»iihx xt-zn• Ikada
pinigus
ir
pa-Į( Įienis knvgos neduoti.
pinigus priėmė
priėmė
ir paI
*
latiniu pagelbininkii. Su- J dabar organų ir gyvena toj
J. S Vasiliauskas
Są ir pne koklos
kuaposĮ ir 56 kuopa S. L. R. K. A. laikys
siunčia mokesnių lapų cen-!
v . . ’
priklausote. Tokiu būdu (ekstra susirinkimą, gruodžio 17
praųtama,
darbų skubi- pačioj vietoj keliolika me
kaštillillkas.
--------- guma.7:30 vai. vakare, svetainėj 73
tro raštininkui, kuris pagal'
pagelbėsite
mums ____
nant, o kas blogiausia, pri-į Uj, nes mums
visų narių
Paieškau savo vyro
Antano
tų dieuų turi
intraukti į i
Boorklyn,
N.
Y.
žindami
darbą
administra!
G
™
,1(1
st
ėjo kone visų
senų narių . antrašus reikia tių-ėti eenAntanavičiaus. 2 metai kaip ma.
Taigi gerbiamieji draugai neat- ųe apleido palikdamas su mažais
centro knygas, idant, sutik- S. L. R. K. A. CONNECTI- rijai ir Jūsų reikalavimai
ieškoti prisirašymo
*metų Į^ro knygose. Kaip apsau•tų skaitlynės; pertai spa- CUT APSKRIČIO REIvisad laike bus. išnildomi. įbūtinai pribūkite ir užsimokėkite kūdikiais; aš esu labai nesveika 9
čenosiose centro knygose, i:taip lėšų fondo ir pa- ..
{.savo prigulinčius mokesnius, kaip
• i lio
kuriose viskas taip sumai-1šelpos mokesnius nariai ga-|
' ni rika _Pasdieka
KALUOSE ATSIŠAU- Nepaminint kuopos nume- žinote, kad jau nutarėme prisi serganti. Jeigu kas žinote apie
jį, ar gyvas ar miręs kur, ma
syta, kad netik
narius, pės mokėti už vienų mėnesį
į
'L.. ‘"į UZ. ?
KIMAS.
rio ir nepaduodant
seno: dėti prie susivienijimo į pašelpi- lonėkite man pranešti.- Duosiu
kai-kurias
kuopas ar už daugiau,
kaip kam Į
C1
‘ lopeta. Nes jeiilgą laiką ir įni skyrių. Dėlto žinokite, jeigu ne dešimtį dol. C$10.00) atlygini
Mes
žinome, kad mūsų adreso, ima
bet ir
būsite ant sekančio susirinkimo mo.
a
f “ nitu., Tėvynė mirksta kraujuose kartais
,x reikalavimai negalivos tik galima buvo suras geriau patiks. -Kas lietingi o pinigai■ priimta
ir
ueprisiųsite
mokesnių,
tai
liklapkrity- h a5arose< Pradedant.sene- ma
Ona
Antanavičienė,
pildyti.
ant susirinkimų,
ti, verčiant, visus lapus nuo lankytis
site suspenduoti. O jeigu ir ma
je, nesutiks skaitlinės, per-1jįn
})ajgiallt
mažiausiu
41 AVoleott st.,
“DRAUGO” Adm.
nytumėt ir vėliau užsimokėti, tai
pradžios iki pabaigai kny geriausia mokėt kas mėne itai į kito mėnesio rubriką driididėliu, visi kenčia neUNew TTaven Conn.
vis turite klaidą, dėlto, kad ne 53—3
gos; mat po alfabetu nėra sis, kas tingi, gali užsimo prisieina net
po du kariu !pasakvta vargų, alki ir šat
gausite organo, o užmokėti turė
mėnesius iš
Paieškau savo giminių, seserie-*
daugumos kuopų visai už kėti už kelis
ra šy t, kaip gauni kitų mo-įt|. 5initai, gal tūkstančiai,
site. Taigi kiekvienas pasistoroki- čių ir brolienės — Izabelės Janirašyta, taigi galėjo kartais kalno.
, te. 2-tas dalykas. Gerbiamieji, ku kunaitės ir Gasparo Janikuno iš
k(>snį į laikų.
Laikant-gi L.asj jr jar daugiau merdėja
Kuopų susirinkimai.
įsiskverbti ir klaida, galė
rie nenorite prisidėti prie pašel Meilūnų sodžiaus,
susirinkimus pradžioje mė-jnę) vjen
tik
pabėgusieji
Vabalninku
jo būt vienam-kitam nariui
CIIICAGO,
ILL.
pimo skyriaus. Susiv., tai mokė par., taipgi Nastazijos ir Vero
Pagal naują tvarkų, da
nėšio, tų nemalonumų nebū-i nuo kulkn> bet įr pasilikę
kite mokesnius, • apsaugos sky nikos Bučiutės,
užrašyti metai klaidingai. bar kone būtinai kuopoms tų; jeigu narys
Kazimiero ir
.
būtų už-;prigimtame namelvje, Lie-’ S. L. R. K. A. 39 kuopa laik.VM
....
v ....
.
.
....
nus,
bet neatsuneskite nuo tos di- Liudviko
Bučių
iš Švylių so
Užtai
kuopų raštininkai reikės laikyt susirinkimai
»o-.
p tikriausi()s priep,au
mirsęs uzsimoket ar Hii£ro!tnvos — Tėvynės laukuose. pnešmetin,
:p jg d,ena susirinkimą,
gruodžio 1915nedel
metų,
idog s L B
džiaus,
Vabalninku
par.
Jeigu kas
malonėsit tuos pranešimus kas mėnesis:
viena dėlto, ir negalėjo pribūt ant susi- v,,..
m-- --’ - • '
K. A. '
:_iv—_
ir
’
žinote
—
praneštite
:
,
gerai
peržiūrėti
dabar> kad nariai mokės mokės- rinkimo, tai vienok da niė-i1 'ls*as ''aidžios is 3 valandą porėtų, Ellis svetai-,
Steponas Karvelis,
Katrina Gricunaitė,
' aiba
snak,n<‘llėjn- n<’je, r»728 S. State gatvėn.
pirm negu nariai
pradės nins kas mėnesis,
56 kpz sekr. Windsor House,
bet ne|nesis
lle9is nepasibaigė
„eIM,sibai • jis imli
,. i1-‘
Athol, Mass.
Drašvti
kimn™ 8.įsi
isle,ns
širdimis kareivių.
Meldžiama visus narius būti-j
’ J • k,
mokėt ir jeigu kur pasiro bei tainiues, kaip ikišiol bu-1
1 1’•
f *
’a^mniko,,M(.s yį|,o,(1 i-ad iip Snnb-i»i4ii na‘ ntsilankyti, nes bus svarsto^l,k,a” mn Uh.i „v.rMh reikalai. Siamo;
dytų klaidingai
užrašyti vo; antra, dėl geresnio tvar kad JO mokesnį priimt,, ir

S. L. R. K. A, NARIU
DOMAI.

1101111“1*

PAIEŠKOJIMAI.

KUOPŲ SUSIRINKIMAI.

metai, arba klaidingai pa-j kymosi ir smarkesnio judė
gal metus nustatyta mokes jimo kuopose. Dabar susi
nis — kogreičiausiai pr-i- vienijimui užstojus ant tik
neškit centro
raštininkui. ro kelio, prasidės gyvesnis
Tik, susimildami, neperdir- judėjimas visame organiza
oinėkit metus bereikalingai, cijos kūne. Atsiras įvairių
kaip kad jau kelis laiškus sumanymų, svarstymų, pra
gavome su išmetinėjimais, nešimų, susinėsimų ^kuoptų
būk buvę negerai užrašyti sų centru, centro su kuo
metai. Rako toks ir toks na poms. Jau mažai
kuopų
rys prisirašydamas
turėjo vra, kuriose nebūtų narių
mažiau metų, negu mes už pašelpos skyriuje. Atsiras
rašėme. Gerai, atverčiame ligonių, reikės juos lanky
knygas,
ieškome, yra aiš ti, pranešt kuopai ant susi
kiai užrašyta, kada prisira rinkimo apie jų sirgimų,
šė ir kiek tuom laiku turė- apkalbėjimas apie pašelpą

pamyaty , centrą. Bot ,U--

lbstim(, ,”t

j

t»n»irinkime nariai turėk priduoti j J“’’****"**^^

"" Isavo tikrus
antrašus
kuo|»os
pagClbos
reikalaujančių
raitininkui ir užsimokėti po 30
vargu, gclhstime taip 111acentų už siuntinėjimą
3 mėiKsiams
organo.
Tnipgi
bus
dalinužai... Nesmagu prisipažin
mas Lietuvių Katalikų Spaudos
ti, bet teisybė.
Draugijos “METRAŠTIS’” 1916.
labai išimtinam
reikale,
Mes pergyvename laikų Visi užsisakiusieji nepamirškite,
kaip sakiau, delei lig„s ari
7’T/'H kad jam panašų Lietu kad reikės užsimokėti už “Met
šiaip jau didelės
priežas
ros ir viso pasaulio istorija rašti ’’ ant šio susirinkimo.
ties, kuopos raštininkas ga
Apart visų svarbių reikalų bus
mums neprimena. Taip, se
li padaryti tokiam nariui
rinkimas
naujos valdybos 1916
novėje
lietuviai kariavo,
metams. Nariai už nepribiivimą
malonę, jei da nėra peivėginėsi nuo užpuolikų ir už į minėta susrinkimą papuls po
lų. Vėl-gi, laikant susirin
savo tėvynės reikalus, bet bausme sulyg kuopos nusprendi
kimus pradžioje
mėnesio,
kariavo tik dalis josios sū mo.
kuopos raštininkui nereikia
Kviečia visus,
nų; šiandien visa Lietuva
taip labai skubint; turi lai
A. J. SUTKUS,
karės laukas, visi, nuo se
ko viską gerai surašyti, su
39 kp. 8. L. R. K. A. Rašt.

’
prantama,
geriausiai visiems nariams pribūti užsimokėti ant
snfda’inkirnų.
kuomet •*vra sušaukiama, tik

'

’

niausio iki jauniausiam ka-

........ "-•'••oę
S
$
KrautuvSs

—------- Dldč is Uždėjimas

Jubilerines

’

S

John Jasinaki

i

s
4642 South Ashland, Avė.
Vinekiais

Anksinisin

!
ir kitokiais daik

tais k. t. ziegnrellą ir ) ItrJdą daiktą.
Jei norite gero laikrodėlio, gryno uokso lie
-•/: dn, lenciūgėlių, nuskartą, gražią šukų meterU
komu į plankan įsisegti,
tai 1,B" ’«’is galėsim
pasirinkti pagal savo noro.
jįį
Taip-gi turimo didelį sknitlią pasirinkimui pr.1
Mikų armonikų, koncertinų, skripkij, vargonų ir
Jf tt.
Taipgi gvarantuotns britvas is geriausio
plieno ir daug kitokių ilnigtų.

6
draugas

Draugijų 'Reikalai
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt st
Chicago, 111.
Raštinikas Adv. A. A. Šia
kis, 3255 So. Halsted st., Chi
cago, III.
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Iždo Globėjai: •
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st.,
Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was
hington st., Norwood, Mass.

DRAUGYSTĖS

: linksmai pasitikt naujus metus.

SV. JONO

VYRIAUSYBĖ.

Komitetas.

Pirmininkas, Steponas Keliotis, 1344 So. Jackson st.
NEKALTO PRASID. PAN. ŠV.
Pagelbininkas, Kaimieras Bur
ba, 1416 So. Park avė.
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL
Protokolų raštininkas, Anta
ADMINISTRACIJA:
nas Samoška, 1338 Sheridan Rd.
Finansų raštininkas. Jeronimas
Pirmininkė — Ona Vasilivėė,
Shemulinas, 759 Marinu st.
1349 So. Linclon st.

Kasininkas, Antanas Bakšys
Viee-pirmininkė — Anastazi
ja
Pavalkykė, 1340 So. Papk avė.
1327 So. Victoria s<
Prot. rašt. — Antanina KasiKasos globėjai:
liauskiutė,
1345 So. Park avė.
Juozapas Skuldziskis, 1112 —
Finansų rašt. — Elžbieta NelOth st.
vardauskaitė. 1221 Victoria st.
Raimunda Rulevičia, 1330 So.
Kasininkė — Marijona ZeleJackson st.
niakiutė,
1320 So. Lincoln st.
1. Maršalka, Pranas Dapkus.
1407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas DidjurDRAUGYSTĖS ŠV. JONOgis, 1327 So. Park avė.
Susirinkimai po aštuntai kiek KRIKŠTYTOJAUS,
MELROSE
vieno mėnesio, apie pirmą va
PARK, ILL., VALDYBA:
landų po pietų. Lietuvių svetai
Pirmininkas J. Žvirblis, Box
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
595 Melrose Park, III.
Pirm? pagelb.
V. Kiudolas,
Box 151 Melrose Park, III.
AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN
Org. užžiūr. prot. rašt. A. -Jasinskas,
1300 St. Charles avė.,
GOS CENTRO VALDYBA.
Maywood, III.
Pirm. —Marijona ' Juškienė,
Kasininkas J. Stefonkevišia,
•129 Melrose st., Montello, Mass.
.Vice-pirm. — Pranciška Nu- 5001 12 th st., Cicero, UI.
tautaitė, 2006 String st., Chica
Susirinkimai būna kas trečių
go, III.
nedėldienį kiekvieno mėnesio,

GERA PROGA’
Gramatika angliškos
kalbos
mokytis bo mokytojo (apda
ryta) ...........
.................... $1.00

Valkų Draugas arba
skaityti

kaip

ir

rašyti
be mokytojo...........................15c
Naujas Budas mokytis ra
šyti be mokytojo .... -....10c
Aritmetika mokinimuisi
rokiimlu, fu paveikslais (ap
daryta) .... ............................ 35c
mokytis

Viso —>1.60
Kus atsiųs iškirpęs šitų apKaršinimą
iš
“Draugo” ir
$1.00 per money orderi,
tau
gaus visas 4 knygas 60e. pi
giau.
• 14

F. Mikolainis
R. F. D. Route 2,
HUDSON, N. Y.

“ZVIRBL IS”

Bok

DEŠIMT

MILIJONŲ

AKRŲ

vardą ir pilną aiškų adresą
Adresuokite:

“DRAUGO” Administracija.

FOREST CITY, P*.
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Norinti e ms

Jau išėjo iš spaudos

j

LIETUVOS ISTORIJA

J

Sutaisyta PRANO

=

Tinkamas vadovėlis Lietuvių ParapijinėmsMokykloms ir abelnai norintiems trumpai susipažinti

—
=

su Lietuvių praeitimi.

=;

<«»>-:♦> •.'«___ --<♦> •:♦> <♦>

Pikti

KALĖDŲ DOVANAS
Kiekvienas iš musų stengiasi atminti savo gerus drau
gus ir gimines, Kalėdoms atėjus paperkant jiems šiokią-to
kią dovanėlę. Daugeliu perka visai nenaudingus ir nereika
lingus dalykus. Mūsų nuomone, puikiausi dovana yra gera
knyga. Knyga nenustoja vertės per ilgus metus ir gavęs
knygą dovanoms visad jus atmins, kada tik paims ją į ran
kas skaityti. Tarpe gerų dovanoms knygų mes rekoiuen-*
duojame sekančias:

Kainuoja 20 centų

Amerikos Liet. Kataliku M KTItAŠ'l IS 191(5 m. Su daugybe
paveikslą draugijų, kuopų, parapijų gyvenimo ir dauImant po daugiau nuleidžiama nuošimtis.
daugybe visokių informacijų, eilių ir dailios literatū
ros. 448 puslapiai malonaus pasižiūrėjimo ir skaity
mo. Y ra turi veikalas nemirtinos .vertės. Kaina
75c.
ss
Reikalaukite:
—
Gražiai apdalyta .................................................................
Labai puikiais “Moroeeo” viršeliais ............... L... $1.20
Oliveris 'Lu istas. Labai puiki apysaka versta iš anglų 2.75
kalbos....................................................... ..............................
S
CHICAOO, ILL.
=
1.00
== Hueklebet ru Kinnas. Viena iš labiausiai užimančių
^IIIIIIHUilIlIlIlIlIlIlIHIiniUllliniHIHIIIIIISIIIIIHIIIIIunniHUHIlIilHllllt^
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Reikalaukite!

576
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nejudintos žemės Arkansas ir
Louisianoj laukia kolonistų. Ga- ==
nykios per dešimt mėnesių, gan- : S
sus lietūs, derlius nuo penkių i SE
iki penkiolikos tonų per akeej, į |
nereikalinga uždangos del ūkės I
gyvulių, ir didelis mėsos pareika- I
1 avimai, yra viršenybės.
Gera
žemė nuo $5 iki $10 už akerį prie
Roek Island gelžkelių. Mes gali
me suteikti jums vispuses, pasitikėtinas žinias — informacijas
apie ūkininkavimo progas territorijoj* kuria mes
pasiūlomi*.
Rašyk jūsų pačių kalba pas L.
M. Allen. Passenger
Traffic
Manaiger
Roek Island Lines,
Room 718 La Šalie Station, CFieago, III.
,

Kataliogą. Prisiųskitė savo

MYKOLO

tinimo gerų laikraščių skaitymo ir skleidimo apšvietos
— tai patarimas draugystėms pasiskirti gerą laikraštį
sau už organą.
Tą kiekvienas daugiaus matantis su*
Spalių mėnesyje pradėjo eiti vienatinis visoj Ameri
prantame. Todėl “DRAUGAS”, geisdamas skleisti tik
koj, mėnesinis juokų ir satyros laikraštis,
rąją apšvietą tarpe savo brolių lietuvių katalikų, už
kviečia visas draugijas į tai atkreipti domą ir apsiima
“ŽVIRBLIS”
lietuvių draugijoms būti organu. Kada visi draugi jo ’
kurs neužgauna nei kataliko, nei ciciliko, nei tautininko,
nariai “DRAUGĄ” nutaria imti, draugijos valdybos
bet visiems vienodai čirškia, ir nuo visų ima po 1 dolerį
į metus.—
—
adresai, susirinkimų vieta ir laikas, baliai ir piknikai
bus “DRAUGE” garsinami dykai. Tokiu būdu drau
“ŽVIRBLIS M
gijų nariams
“DRAUGAS” bus siunčiamas tik uš '
$1.00
visą
metą.
Mažoms
draugijėlėms, arba kurių nevi
čirškia tik vienų kartų į mėnesį. Tuojaus reikalingi $
si nariai
sutinka organą imti, suteikiame specijale
agentai, kurie nuo kiekvieno
dolerio gauna 25 centus.
sąlygas ant užklausimo.
Apart to, kiekvienas agentas už kiekvienų šimtų surastų
prenumeratorių gauna po 5 dolerius dovanų. Meldžiame
Draugijos viršininkui paprašius ir pranešus iš lai
siųsti prenumeratas ir korespondencijas. Vienų numerį vi
ko, mes mielai sutinkame susirinkiman
pristatyti vi
si gausit veltui tik prisiųskit savo adresų. —
siems nariams po vieną egz. “DRAUGO” del peržiūrė
jimo dykai. Naudokitės iš progos ir skleiskime apšvie
tą, platindami dorą katalikišką laikraštį.

NAUJAS JUOKŲ LAIKRAŠTIS

pirmų vai. po pietų J. AVaichiuKiekvienas gaus dykai
lio svetainėje,
2018 Lake st..
kampas 21 atv. Melrose Park. didelį ‘ ‘ Draugo ’ ’ Knygyno
III.

DRAUGYSTĖ ŠV.

Kiekvienas skaitantis žino kokią rolę lošia mūsų
gyvenime geras laikraštis. Kurie laikraštį skaitome, ir
S j suprantame ką skaitome, tų priderystė yra aiškinti ir
| raginti kitus skaityti. Praktiškiausias būdas prie pra

1 ’žprašo

Prez. Ig Liekavičia,
1930 S,
Union avė.
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911
W. 19th PI.
Prot. Sekr. S. Dargis 638 W.
18 st.
Fin. Sekr. Petras Oliševskis,
718 W. 15th st.
Kasininkas
Ant. Lekniekis,
1445 So. Sangamon st.
Maršalka Petras
Augustinas
713 W. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį nedėl
6VENTO ANTANO DRAUGI
dienį kiekvieno mėnesio 1 vai.
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL po pietų Dievo Apveizdos para
pijos svetainėj, 18 ir Union gat
DYBOS ADRESAI:
vės.
'

Rašt. — M. L. Gurinskaitė,
3347 Auburn avė., Chicago, III.
I«d. — Antanina Nausiedienė,
917 W. 33rd st., Chicago, III.
Iždo globėjos: Pranciška Ma
cijauskaitė, 4358
S. Fairfield
avė., Chicago, III.

DRAUGYSČIŲ DOMAI.

kės lietuviai, nepraleiskite ,.rogos

EVANGELISTO CHICAGO,

ILL.,

epielin-

ir

Youugstotvniečiai

(iriKul. (iiecJ.JG, 1915,

*

Ivanu bus auksinis laikrodėlis.

Draugas Publishing Co. įsoo w. 46tw st.

5? I

npy
.................... ..................................... .......................
No. 5527. Dailus rožančius, puikioje dėžutėje, gražiai
auksuotas......... v................. ...............................................
.50
Maldaknygės:
w
--- ---- , Ai.uzivne,
n IIK Naujas Aukso Altorėlis, Alt
Mažas
tviorėlis, Dangaus Žvaigždutė labai puikiai:
1 nos nuo 30c. iki $2.00.
apdarais. Kai-

Klausyk- Broli!
Aš duodu- puikią naują barberišką britva ir
da pridedu ulonų arba juodą knygą, iš kurios
kiekvienas gali išmokti ir lengvai padaryti šimtus
visokių štukų, kaip tai: kaip prigaudyt! pinigų
iš oro arba kaip tikrai atspėti žmogaus metus ir
daug kitokių. Už tą viską prisiųskitė man tiktai
2 doleriu, o puiki britvą ir juodoji knyga tuoj gu
lės prieš jumis stilboj ant. stalo.

Norėdami, parašykite kokios vertės dovaną norite pa
daryti ir kam; t. y. jaunikaičiui, mergelei ar seneliams, o
mes pataikysime Jums • kuogeriausiai tam tikslui pririnkti
tinkama maldaknvgę.
i
. .
.
.
•
Norintiems katalogas siunčiamas dykai ant pareikai lavinio.

Ona Nausiedaitė,
1447 S.
ARCHANIOLO, C0LLINSV150th avė., Cicero, III.
LLE, ILL. VALRYBOS ADRE
Daktarė-Kvotėja:
Dr. A. S.
SAI:
Šlakienė, 3352 S. Halsted st., Chi
1800 W. 46th St.
Prezidentas Juozas Gudelaitscago, III.
Chicago, III.
DRAUGAS PUB. C0., 1800 W. 46 ST., CHICAGO, ILL.
Dvas. Vadovas: kun. F. Ke kas. 239 N. Hesperia st.
Vice-prezid.
Jonas
Šimkus
mėšis, 50 W. 6th st., So. Boston,
<♦> <«• <♦> <«• <♦> *seg
kas, 415 Autum ae.
FARMA FARMA!!
<♦> <«• <«•
Gelbėkite
Gimines!
Mass.
Prot rašt. Jonas Rudinskas, 600
110 akrų gerai pradirb
N. Guernsey st.
per Lietuviu-Vokiečiu Biurą
•»>
sasoai
Visa Lietuva no Vokietijos valdžia,
Finan. rašt. Pranas Stankaitis,
tos žemės, geri
budinkai,
EESOMENDUOJAM2 MUSŲ NAUJ> AUKSINĮ 23 AKMEtodėl v' ii laiškai ir dokumentai turi
ŠVENTO MYKOLO DRAUGI-. 916 High st.
gy
NŲ GELŽKELIO LAIKKODSLĮ.
Pearl Queen gražus nedideli sodnai, že būti
rašomi Vokiečių kalba, nes lie- į
L
'Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
tuviškų '.aiškų cenzūra neleidžia. Mes |
Kasierius Mikolas
GudelausJOS, ROCKFORD, ILL., VAL
mė juodžemis
su moliu. turime
Koncertinos
tiesingiuit.s susinėsimus su Vo
aKinenimin,
parduosime 10,000 vadina
kas, 401 N. Ilasperia st.
kietijos konsulatais ir dabartine vo
Vietoms
juodžemis
su
žvi'
mų
“
Accuratus
” laikrodėlių tiktai nž
kiečių
valdži
i
Lietuvoj.
Mes
padaro-!
DYBOS ADRESAI
Rink. Andrius Simnnavičia 18
S5.75
žėdną.
Tio
gražus laikro,lėliai
me
visus
že;ni.Į
nuosavybių
raštu?,
iri
ru. Yra gražaus materijai- Įvairius dpkumcntns v kiečių kalba. |
Pirmininkas; Kazimieras M:k- AVing st.
puikiai išrėžyti, dubcltavi lukštai, ge
no miško. Graži upė bėga Sujieškome pražuvusi. mint- ir jų
Izidorius
Kimutis, 315 N.
rai laiką rodanti,labiausiai keliaunin
las, 1025 S. Main st.
turtą. Verčiame P v
• laiškus i
Center
st.,
kų
naudojami, kurie turi daboti laiką,
giminėms
vokiečių
ir
li<
į
kalbose.
par
tau
»
žemę.
Netoli
gra

Vice-pirmininkas Mikolas Jan
Toliau gyvenanti prisių_..5e savo lie
moteriški ir vyriški gvarantuoti ant
Kasos
glob.
N.
Giknis,
608
AV.
žaus miestuko ir gelžkelio: tuviškai rašytus laiškus, c mes išver
kevičius, 1614 15th st.,
i
20 mtų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
sime vokiškai. Reikale vertimus pa
Protokolų raštininkas, Jonas J Sliort st.
įšalėję lietuvio
farmierio. tvirtiname
gėda
"bus nei draugams tokį parodyti.
Notaru antspauda. No
Jonas Norkus, 904 Vandalia st.
rinti išversti ar parašyti laiškus turi
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį tai
Merčaitis, 1530 S. Vest st.
_
! Parsiduoda
greitu laiku, prisiųsti $1.00. .Teigti norite kad jū
Rimkus, 902
Alaršalka J.
štai musų pasiūlymas: Mes nusiųsime
76 — 102 raktų oktavos ir trigubi i
3(R).
Pusę
l’OiFinansų raštininkas ir Iždi---O*"
“
'
sų paliktas turtas Lietuvoj nepra
• VlIV’AlinS dabar ji
-!• yra vartojama
- J
1 4’
•
l
Vine st.
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. UŽ
liežuvėliai,
vi
422
žūtų, tai atsišaukite tuojau. Ra
įlinkas Pov. P. Petrėnas,
$5.75 ir ekspreso kaštus del peržiūrė
šydami platesnių žinių įdekite stempą
sų geriausių muzikantų Suvienytose1
.
Įmokėti,
likusius
ant
ilLankytojai
ligonių:
Island avė.
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
,ųo išmokėjimo su 3-eiu pio- atsakymui. Adresuokite:
Vincentas Kimutis, 315 Center Valstijose.
to. Mes riskuojame viską. Auksinis
Pralyk
infny
katalogo,
jis
yra
veltui
(
Lithuanian-German Bureau
Iždo globėjai: Jona« Zubinas st.
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių.
Adresas'
3141 U. Halsted Street, CHICAGO
1129 S. Church st.
Juozas Prisinontas,
607 An‘ Ateik arba rašyk tuojau.! Valandos
^ESEX^V^TCH C°” DEPT- 905> CHICAOO, ILL
vietos lietuviams: Paprastais vaka
Vincentas Kadzevičia, 411 T»- tum avė.
rais nuo 6 iki 9; Subatoaiis nuo 2 iki 9; Nede4663 Gross avė.,
JOHN D. SIMANOWSKI
liotnis nuo tO iki 4 po pietų.
land avė.
Metiniai susirinkninai atsibū

Draugas Pub. Go.

6eorgi & Vitak Music Go.

CHICAGO, ILL 239 Railway Exchange
Bldg. Chicago, III.
Pilone \Vabash 361

Maršalkos, Kazimieras Brazas. na 2 ketvergę sausio m. Pusmeti
1543 S.- West st., ir Izidorius niai 2 ketvergų liepos. Paprasti
susirinkimai atsibūna, kas 2 ir 4
Komza.
ketvĖrgų kiekvieno mėnesio.

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

Y(U’NGST()WN, OHIO.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant
lt.

31 d. gruodžio (I>ee.), 1915 m.,
Pag. P. Kudirka, 31 FrankLietuvių Progresyviškns Kliubas
lin st.
(rengia balių Rumania . avetaiProt. Rašt.. J. Verackas, 1184 i nėj.
Washington st.
645 No. kampas Poland avė,
Fin. Rašt. V.
Sereika, '68 Franklin nve., ir Gibson gat.
Pleasant st.
Balius prasidės 6 vai. vilk ir i
Iždininkas V. KavnlinuskaA, 22
trauksis
iki vėlybai
nakčiai.
•
z
Ptaravnnt avė.
Įžanga Vienas doleris porai.
Iždo globėjai: K. SpriridaApart šokių, bus žaislų, akrą.
vičia, 1025 YVasl ington, st.
jojanti krasa ir kitokie dalykai.
S. Vitkauskas, 1038 IVashin?Bus duodamos dovanos. Kės
ton st.
gaus daugiau atviručių, nežiū
M. A.
Maršalka G. Glėbas, 61 Stma rint ar vyras ar mergina, gaus
Taut are.,
gyvų gėlių bukietų. Antra <to- 166 Usluu SI.

I

visokią ženkleli]
draugystėms, o
ypatingai: k okurdii, guzikučin, metalinių,
niiameliuotą i r
padengtą celluloid’u, šarpų,
vėliavą ir karū
ną.
Man pavestus darbus
atlieku artistiška

Norkūnas
Montillo, Mms.

įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
D-ro Rtchter’lo

PAIN-EIPELLER

A. M. Norkūnas

DRAUGYSTĖ SV. JURGIO KA
REIVIO, N0ftW00D, MASS.

Kada peraišaldaK

Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
Tikras tiktai au pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”

J«l iirtti tirti |iry lalkrittj, tai itilnkyklti

“ATEITI”

10 LAtiAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00
Su niekuo tsip žmonių nepaimk,minsi kaip su Įpromi, itukoruls.
Kuris šmotus moka |eru Ituku. ta, vi,ado, praleidžia laika linksmi.i
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti,
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausio, progos, ne, tik ui 1 dol.
gausi 10 labai Seru tlnkn. Ai
----■*

25c. ir Mo. butslinkss visose aptiekose arba
stniiai nuo

A

P. AD. RICHTER
CO.
14-sa Washl«fton Straat,
Naw York. N. Y.

“ATEITIS" išeina 3 kartus į savai
tę: l'tarninkais. Kctvergais ir Stihatumisir darbo žmonėms pilnai atsto
ja dienraštį.
“ATEITIS” eidama J kartus į sa
vaitę paduoda naujausias žinias iš
visokių alsitikimiĮ visam pasaulyje.
“ATEITIS" yra vedama gabių re
daktorių, kuriai saudarbinink.uųa vi
sa eilė įžymiausių lietuvių rašytojų.
“ATEITIES” kaina lik^2.5t» liū
tams ir$l..'<> pusei metų. Į užrultežĮ $.1.50 metams ir $2 .'O pusei metų.
Norintiems “Ateitį*’ pamatyti, vie
ną numerį siunčiame dykai. AUrmt:

Jan 3B matai, kaip iieina
rūtarninkaa ir PEtnyCia. PrenunKrr*
te kaaxtaoja matams: Amrr.kcft <
S2.SO metama, pusei met^ $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metama,
$1.75 puaei met^.
Ralykite iiądiea, o gausite viena
numerį paaižiuržjimai dykai, ad
resuojant

ATEITIS PUBLISHING CO.,

W. D. BOCZKOWSK1 — C0.

4625 So. Ashland Avė.

.366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Mahanoy City, Pa.

CHICAGO, ILL.

D«-kart Savaitinis

Lalkraltla

CHICAOO. ILk.

“SAULE’"
...

A ■=
augštos -------vertes
aikrodčlių. žiedų ir branakmenių pasirinkimas žemiau
sią kainą Jus rasite pas
f
T<»r >-»itcirve
Geriausios

- --rrH-ir-

d

H. JOFFEY
i

s
©rnod. (Dec.) 16, 1915.

DRAUGAS

N. 51.

tuvaičių vardą nešiojame, tai
privalome ką, nors ir veikti
dėl lietuvystės labo. Labai
gaila, kati ikišiol neprisidėjo
Apie Tautos Tarybą beprie Moterų Sąjungos ir dau
Bnokant, pasirodė, kad “kas giau inteligenčių katalikių;
galva, tai protą”. Kiekvie mes • jų ir taip mažai teturi
nas atskirai protauja, savas me čia Amerikoje, bet kaiku
propozicijas duoda, papei- rios iš mūsų žymių inteligen
Aimus žeria, tą glosto, tą čių, nors ir laiškais kviečia
peikia, aną pakolioja ir tt. mos — nieko ant jų neatsakė,
"Vien. Lietuvninkų” siūlo tiesiog ignoravo Sąjungą. O
savas propozicijas, “Atei gal tai toks lietuvaičių inteli
tis” savo pučia, socijalistų genčių privalumas?... Visgi,
laikraščiai dairosi į užpa| rod^’ kas daugiau žino ir su
kalį, kaip čia atgal pradė pranta, turėtų gelbėti toms,
kurios netiek žino, ypač nors
jus trauktis, o visi sykiu
mėginti būti naudingoms ne
katalikams
špygas rodo,
prityrusioms mūsų sesutėms.
’ klerikalais pravardžiuoja.
Bet turėkime viltį, kad gal dar
Jei šneka, o ne geras- no kada ateityje atbus ir kaiku
ras ir tiesus
pasirįžimas rios mūsų inteligentės.
gali prie vienybės privestų
Moterų Sąjunga turi didelę
vąlia šnekėti. Bet ko, ko, o užduotį ateityje. Lietuvės su
geros valios tikrai reikia. siorganizavę čia Amerikoje,
Be to viskas nueis niekais. galėtų labai svarbią rolę lošt
visuomenės gyvenime- ■. J eigų
',nori, kad ateinančios kartos
’neištautėtų, turime pirmiauį lllvl 1 EJV1O, sįa žiūrėti ,kad pačios moti-

Tos Šnekos ir Šne
kos.

nėra kuopų, kad veiklesnės,
šviesesnės moterys ir mergi
nos rūpintųsi sutvert kuopas.
Vietose gi kur kuopos jau yra,
privalėtų neprigulinčios į Są
jungą naudotis iš progas ir į
ją rąšytis. Ypač veiklesnės ir
susipratusios lietuvės turėtų
daugiau veikti tarp moterų.
Sveikas patarimas, paagitavimas, daug reiškia.
Taipgi neužmirškime didin
ti Moterų Kalėdinį Fondų.
Jau chicagietės pradžią pa
darė. Tik viena Mot. Sąjun
gos kuopa suaukojo 33 dok Te
gul ir kitos kuopos neapsileidžia. Ypač privalėtų atsižy
mėti moterų turtingos pašalpinės draugijos. Negana susišelpt savo tarpe, bet atsi
minkime ir apie nelaimingą
mūsų Tėvynę.
Nina.

I O/YTCpię

inos būt tautiškai susipratę.
.Tau sukanka metai, nuosu- !Argi gražu mums būtų, kad
sitvėrimo A. L. R. K. Mot- mūsų tautos istorijoje būt po
Sąjungos. Nors per tuos me moterų vardais
parašyta:
tus ir priaugo apie 500 narių, “Šios tautos moterys buvo
bet tai suvisai mažutėlis nuo nerangios, tamsios, tautiškai
šimtis palyginus su skaitlium numirę, — užtai jų vaikai ta
lietuvių moterų ir merginų e- po nutautėliais ”. Juk, rods,
sančių čia Amerikoje.
Kiek turėtume dirbti taip, kad is
jau skelbta, raginta per spau torija apie mus galėtų kalbėt:
dų, per prakalbas, bet kaž “Lietuvii} tautos moterys sa
kas mūsų moterys prie apšvie vo patrijotizmu, pasišventimu
tos, prie susipratimo eina, ne užlaikė tautišką dvasią, išau
norint užgauti, vėžio risčia.
klėjo lietuvius.”
r
. .
•
Prie organizacijų rašomasi

Moterų Sąjunga

tik
iš bizniško£ atžvilgio,
pa nė moterų viltis.
, . .
, i .
,
taip, at, kad motetas.

viena -

Pašalpinės
vi.

maten-

gdžiojimai ameri-

jaJifikos naudos uz penkto.
centus, bet rašytis prie idėji

kliatai, rateUai n(J

.ienas centas, atnešu

B*, org-juzacijo. lyg .r ■» ,

įstengs ir nenuveiks tiek ge-

m Hetuvėms ir mušt,

koka, nes ten ,nutemta, tarų-, taaUi

susįspiethna8, su-

d« keletę'centii dKlean. uzpa- koncelltravimas jėg, į vien,
šalpinių draugijų.
Bet argi
didelę organizaciją.
tik lietuvės tiek ir tesuprastų,
Dar per šį mėnesį įstojimas
ar nenorėtų daugiau suprasti?
Juk jeigu mes lietuvės, tai e į Sąjungą per pusę numažin-

Kinv kultos tautai; jeigu lie-tas.

Gerai būtų, kad kur dar

fumipažinau, neatsimenu gerai, rodos, tečiaus
jau pirmiau buvau apsipažinęs su “Smalausiu”, po kuria slapyfarde jisai jau buvo Ivin
skio “Kalendoriuose” savo eiles apgarsinęs”.
Vėliaus pasirodžius “Anykščių Šileliui”,
dr. J. Basanavičius, tuomet dar buvęs studen
tu, vakacijos pradžioje 1874 ar 5-se metuose,
grįždamas iš Maskvos tiksliai apsistojo Kau
ne “A. Š.” autorių pažinti geizdamas. Nuo
to laiko, jisai beveik kas vakacijos atlankydavo
M‘A. Š.” autorių. “Nemenkai ir nekartą ”,
sako Dr. Basanavičius, “jisai mane vaišino
savo paties rašytomis ir komponuotomis giesnriemis, kaip: “Sveika Marija, dangaus leli
ja” ir kitomis; labai jausmingai, nors silpnu
balsu giedodamas ir ant kliavikardo žaisda
mas. Taip-pat deklemuodavo kartais ir kaikarias savo paties daineles “Kalnai ant kal
nų” ir kitokias”.
Kuomi labiausiai A. Baranauskas savęp
Įmuko savuosius bendralaikius, tai ne savo
vardu, kaipo vyskupas, bet savo dainiškuoju
talentu, kursai “Anykščių Šilelyje” buvo taip
-puikiai, anot dr. Basanavičiaus, rasi, gražiau
ir už Adomo Mickevičiaus Lietuvos gamtos ap-raSyme,. apsireiškęs, o prieš kurį netik lietu
viai, liet ir svetimtaučiai galvas nulenkia.
Norėčiau priminti apie “A. išlelio” kili
mų. Apie tai štai ką pasakoja Adomas JakMas “Gabijoj”:

Kad jam nudavimas ignora tai, kad ir perdaug, užmokė
muso pasisekė, tai- nėra abejo- jęs, kas nuo jo reikalauta.
nės. Živatkauskas apkaltin- ! Ant kiek man žinoma, p. Gob
damas Balutį TT Gabrį šelmy-!rys nėra leidimo knygų eks

stoj, išpildo visus “Tėvynės”
redaktoriaus pageidavimus, ypač link Gabrio. Bet kaš už
tatai atsakys, jeįgu, daleiskime, Gabrys arba Balutis arba
ir abudu prie “Tėvynės” pri
kibtų ? Gal Živatkauskas su
Račkausku ? ,
Jeigu taip būtų, tai dar nie
ko, bet dalykas tame, kad už
“Tėvynėj” tilpusius straip
snius atsako visas S. L. A.
Kaip dabar bus p. redakto
riau?

pertu. Ir tai be abejonės ži
no Živatkauskas su Račkaus
ku, abudu. O dergia!... '

Narys S. L. A. ir T. M. D.
Red. prierašas: Talpiname apie mums svetimus dalykus
rašinėlį, vien dėl rašančiojo
prašymo, nes jis nesitiki, kad
S. L. A. organo “Tėvynės”
redaktorius, tą rašinėlį “Tė
vynėn” indėtų.
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Mes Turime

$1.500. 000.00
Paskolai pagerinimui nuosavybes Chicagoje

Jei

Jus norite būdavot! ar manote ingyti

nuosavybę ir Jums maža pinigų, atsikreipk
prie musų ir mes Jums pagelbėsim.

UŽDAVINYS.
2. Sakosi katalikas, turi ka
taliko vardą, bet su katalikais
nenori išvien veikti, kunigams
į kulnis spiaudo — ką reikia
daryti, kad kataliku ne vien iš
vardo, bet ir veikimo pada
rius?
B. K. B.

Pooples Stock Yards
Įstate bank

Kad Živatkauskas už savo
rašinėlį neatsako, tai pats ra
’ria Asblantf An. Ir 47 galvis
šinėlis liudija. Ir argi kar
čiamninkui galima tai už pik
tą imti? Anot Balučio, tai ne.
jo žmogaus biznis. Ar gi 41 Tė
vynės” redaktorius to nežino
Vakaruose nuo Stock Vardų
jo koks S. L. A prezidento
Kas Kitam Duo užsiėmimas? Jeigu žinojo —
į ar nevertėjo žmogaus atidą
tro paikutė pasieks Ararato
I atkreipti, jog savo rašinėliu,
bę Kasa...
1 geriau šmeižtu, inklampina
kalno viršūnės, — Lai gyvuo
ja Darbininkų Sąjunga!
“Tėvynės” 50-tam numery patį S. L. A.?
•
•
Taip tai, kitam duobę beChicagos gatvės vaizdelis, iš
Štai jums “Nedėlios Nau
je telpa net keturios špaltos
Jei paimsi ir perskaitysi šlykščios ir tiek asmeniškos kasdamas, kita syk ar tiktai “Nedėlios Naujienų” “Lite jienų” ir visa dailioji litera
tai
tik penkis centus užmokė
redaktorius
j
ratūros
Skyriaus
”
Burbulo
iš

pats
“
Tėvynės
”
tūra,
nuo18
namo
augšto
ant
polemikos S. L. A. preziden
rankiotas ;
State gatvės nužiūrėta. .Tikra si, bet jeigu norėsi pasigėrė
to F. Živatkausko su “Lietu j< ion neinpuls.
Moteris.
latviška skabaputra, tik ką be ti, — tai jau, brolau, 3 kvotieNuo savęs gabu tiek pridur
vos” redaktorių B. K. Balu
rius brauk iš kišenės. Gra
socijalistų lašinių.
čiu, kad noroms - nenoroms ti. Esmi pilnai persitikrinęs, Moteris.
žesnių
knygų, kaip Lietimų
užeina klausimas: kodėl “Tė- kad “Tėvynės” redaktoriaus Mergaitė.
vyflls” redaktorius ant tiek j ant p. Gabrio užsipuldinėji- Vyras su cigaru.
— Katalikai, kur tu? — Katalikų Metraštis ir “Irftk ir
•* šaukia visos Amerikos laisva Skaityk” visame pasaulyj jaąnetaktiškai pasielgė — neper- mas yra bereikalingas ir ta Boba.
suniedžiosi. Nesnausk!
me, jeigu kokios, gal teks tei Vyras be cigaro.
maniai.
spėjo Živatkausko?
•
'
*
Negalima nei daįeisti, kad sme ir pačiam p. redaktoriui Mergaitė.
—Prie Morgan gatv., Chica
Amerikoj lietuviškos sąjun
tokios didelės organizacijos persitikrinti. $500.00 už tokio Nigeris.
goj, tupiu, — atsako “katali
Senas
dedas.
gos
dygsta, kaip grybai po lie
veikalo,
kaip
Kudirkos
raštų,
kaiP S. L. A. organo redaktokiško” dienraščio menadženesUprastų neį pačių ele- redagavimą, mano nuomone, Štai vyras be cigaro.
taus. Bet pamėgink jas ririus.
Vyras
šėmu
siutu.
mentariškiausių taisyklių: lei netiktai ne perdaug, bet per— Kaip vašeci biznis seka sas sujungti į vieną krūvą,
tuoj vyresnioji sesutė, lietuvių
sti kam nors per laikraštį be maža. Man ypatiškai, kaip ir Vyras melsvu siutu.
si? — klausia nenuoramos.
Vyras
išprosytom
kelinėm.
jokio pamato ant ko nors už kitiems, su kuriais teko susi
— Ali - right, tik - ką gavau abelno supimo sąjunga, tau
sipuldinėti — atsako ne vie eiti, sprendžiant pagal jų iš Vyras apdribusiom kelinėm.
nezaliėžninkų - kunigų susirin špygą panosių pakiša. JtVyras.
nas straipsnio autorius, bet sitarimą, Kudirkos raštai la
kimo paskelbimą, — du dole graušk!
•
•
laikraščio redaktorius ir lei bai patinka ir mums ant Gab- Vyras.
riu kaip už dyką, — apsidžiau
_
Stoi, eitai ir udivliaiajfl
rio rilgoti nėra už ką. Ant Mri’gaitė.
gia ‘ ‘ katalikas ’ ’ - biznierius.
dėjai.
Boba.
•
•
“
Tėvynės
” redaktorius pra
Išeina, kad “Tėvynės” re galo, jeigu p. Gabrys ir_ būtų
daktorius yra arba ištikrųjų daug daugiau lėšų padaręs Vyras.
Liet. Darb. Sąjungos Fon dėjo svetinius laiškus ir
Štai
jaunikaitis
su
paraitotom
1
sanryšyj
su
Kudirkos
raštų
iš

Turbūt
ignoramus arba tokį nuduo
das ir vėl keliais šimtais laip granias cenzūruoti.
kelinėm.
da... tiktai kad gavus sau ne leidimu, jisai nieko tokio žemo
snių aukštyn pašoko. Jei iki ponui Račkauskai prisiminė
nebūtų papildę^’, jeigu būtų Štai vyras su portfeliu.
patinkamą asmenį'inkąsti.
Naujų Metų juodoji termome- ‘ ‘ Matuška - Rossi ja ? ’ *
•
•

Šis - Tas

teft-

parašė “A. Šilelio” pirmosios dalies, o sekančią
Tie visi įspūdžiai, kuriuos autorius taip
vasarą antrosios.
vaizdingai nupiešia yra šilelį puošintis vir
šutinis jo rūbas.
O kiek grožėbės ir kokia
gamtos
dovanų
gausybė
“A. Šilelio’ pataTokiu būdu “A. Šilelis” pagal A. Barono
mintį turėjo būti lyg koks darodymas, jog, le? Štai ką autorius apie tai sako:
lietuvių kalboje galima puikiai išreikšti viso
—“Uogenojai, kaip rūtos, kelmais želia,
kias poezijos grožybes ir prakilniausias min
Juodas,
raudonas uogas išsirpusias kelia. •
tis ir jog per tai visoki Gabšiai ir jam pana
Ant žalio, rausvo, balkšvo dugnio taškai grybų,
šūs yra tikri išgamos ir melagiai.

Tarp medžių marguliuoja iš savų sodybų”.

Tokia tai “Anykščių Šilelio” geneza.
Taip tai, kad ne lenkomanas kun. Gabšys, ra
Čia autorių* aprašo įvairių grybų gausy
sit ir būtumėm visai “A. Š.” neturėję. Iš to bę, kaikuriems ir vardų neužteko, iš tokio anų
pasirodo, kaip tai kartais mūsų priešai, no nepaprasto daugumo.
rėdami mums.blogą padaryti, nenoroms daug
*

gero p&daro.

Dabar prisižiūrėkime į patį “Šilelį”. Iš
pirmųjų “A. Š.” eilių galima suprasti, kad
tuomet, kada autorius ėmėsi apie jį rašyti,
šilelis jau buvo nuteriotas, arba nebetoks kaip
kitąsyk buvo. Štai kaip autorius apie jį sako:
Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!

Kas jūsų grožei senobinei tiki?
Kur toji puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų užimąs nuo vėjo,
Kai balto miško lapeliai šlamėjo,
Ir senos pušys siūravo, braškėjo?
Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės,

Katrų čiulbančių taip ramu klausyties?
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai?
Kur žvėrių uolos, laužai ir urveliai?
Visa prapuolė, tik ant lauko pliko
Kelios pušelės apykreivės liko!....
Skujoms, šakelėms iš šiškoras nuklotą
Kepina saulė nenaudingą plotą”.

Buvo tai 1857—1858 mokslo metuose. Dvasiš
kąją iškalbą išguMinėje tuomet Varnių seminari
joj kun. Antanas Gabšys. Žinoma, išgulei inėjo pe
lietuviškai, bet lenkiškai... Ateidamas ant lekci
ją. atsinešdavo tai Mickevičių, tai Krasinskį, tai
CRavackį. Ant vienos iš tokių lekcijų kun. Gabšys,
Toliaus autorius prisimerTU šilelį, kuomet
perskaitęs iš Pan Tadeusz’o Lietuvos gyrių aptas
pilnoj
savo didybėje siūravo, siaudė ir
mlymą, ėmė girti poetiškus ~"to veikalo grožius,
-paskui nuo poemos nukreipė šneką į lenkų kai gamtos apdovanotas gražybėmis ir turtu žmo
lių, pradėjo plačiai aiškinti, kaip ji graži, tur gaus širdį ir sielą savęsp traukė.
tinga, dailiai skambanti, ir tt. Klierikai klausė
— Miškan, būdavo, eini tai net akį veria;
fenais ištempę, tarsi pranašo
žodžių... Iškėlęs į
Vat taip linksmina dūšią, ažu širdies tveria,
padanges lenkų kalbą, ėmė biauriai tyčiotis iš lieKad
net širdžiai apsalus,..nekartą dūmojai:
taviškos kalbos, kad ji, girdi, gera tik piemenims
Ar
miške
aš čia stoviu, ar danguj ar rojuj*!
Ir tamsiems ūkininkams,
kad joje negalima i?Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina!
reikšti jokių augštesnių minčių, kad ji poezijai vi
sai netinkanti ir tt. ir tt.

Seniausia, Didžiausia ir
Užtikimiaasia BANIU

—“Anie jų žmonės renkia, anie žvėrys griaužia;
Jeg bėgdami per mišką galvijai išlaužia;
Arba patys- savaimi suglebę supusta.
Iš jų trąšos Žeimenai aplinkoms išplūsta”.

Taip-pat ir miško medžių įvairumas ne
paprastai skaitlingas. Autorius aprašydamas
jųjų įvairumą ir skyrius štai ką sako:
—“Vinkšnos, šaltekšniai, liepai ir nesuskatyti
Kitokių medžių skyriai terp jų išskaistyti.
Juos tiktai miške augę žmonės tepažįsta;
Daktarai in žinionys, kur po miškus klysta,

Jų lapais, jų žievelėms arba šaknia kieta
Nuo ligų ir pbriarų gydžią visą svietą”.
Toksai miško turtingumas, toks jo me
džių įvairumas teikia žmonėms netik vaistų
nuo padarų^ir visokių ligų, bet ir prieglau
dą, pastogę ir kitokius patogumus. Autorius
gyvai jausdamas tą visą, sako:

—“E, mums prastiems žmoneliams tik žiūrėt patogu
Kai juos dengia Apveizda žalių lapų stogu,
Kai kožna burbulytė išsprogsta, suskįla,
Kai žiedų varške šakos obelių pražįla,
Kai per vasar žaliuoja tamsaus šilo šone,
Kai rudeniop lapeliai geltoni, raudoni,
Tartum krauju Marčupio pakalnes aptraukia,
Tr kai pliki stuobriai, pavasario laukia”.

O pavasariui atėjus paplūsta į visus kraš
tus “šilelio” kvepėjimas. Čia autorius taip
puikiai ir taip vaizdingai aprašo šilelio kve
Kiek čia neapsakomos grožybės, kiek ža- pėjimą.
žodžiu sakant, išniekino, išdergė lietuvių kalbą
taip, kaip tik vien ištautėjęs lietuvis tegali pada- vėjančio malonumo autoriaus jausta Anyk
ryti. Kaip patiko ta lekcija kitiems klierikams, nė ščių girioje; kiek širdį glostančio ir savęp žmo
— “E, kvėpimas, jau ką-gi! čia sakais pušelių,
ra žinoma, bet A. Baronui ji stačiai lyg peiliu širdin gaus sielą traukiančio saldaus ramumėlio iš Čia vėjelis dvelkteli su kvapu žiedelių:
Tarsi visos gamtos grožybės, meilūs
t įsmego. Jame atsirado gyvas noras — atsistoti ir reikšta.
patogumai,
lyg tyčia “A. Šilelyje” būtu su Jauti pievos dobilą baltą ir raudoną.
lesiai, visiems _
girdžiant,„ viešai .prabilti:
Kun. i _ _
«ar»
.... “____
a v
profesoriau! Tamsta begėdiškai meluoji, arba kai-ĮR'krovę, kad nuvarginta lietuvio siela galėtų Jauti ramunes, čebrus, žoleles dirvonų;
Su ko visai neišmanai!”
Tuomi tas ir užsibaigė. i liuosai atsikvėpti ir ramiai jame pasiilsėti, Jauti iš juodo kapėiaus skiuzdelyno kvapą,
Tr iš medžių, iš skujų, iš šiškų iš lapų
Bet užmiršti jo žodžių, išniekinančių lietuvių kai- nea ten, kaip autorius sako:
Vis kitoki kvepalai: kaip vėjais dvelksi,
hą, niekaip negalėjo. Tatai nenurimo tolei, kolei
— “Minkštučiukai samanų patalai ištiesti
Kožną kartą kitokiu kvapu užsivelgsi.
tą pačią vasarą, 1858 m., namon parvažiavęs, neGalvą int save traukia ir liula užliesti”.
Čia samanos su bruknioms šileliu užpluko;

Socijalistai, suvalgę pėtuy,čioje kiaulienos šmotuką, ap
Čia medžio žiedų kvapas — lyg sodas pratruko,
bartum miškas kvėpuoja, nelyginant žvėris:
silaižo ir dar pasako: — bai
Savo kvapus po laukus kaip berte pabėręs
gas, tai geras kepsnys.
Bet
Laukais, pievoms atgauna. — Viduje pušinėlių,
kuomet jiems pasiūlyta “na»Jauti sau gražiai kvapą dirvų ir pievelių.
jieniškos” kiaulienos, — viri
Ir taip visa sumišą, vejelių praskysta,
vienu balsu suriko: — biauryKad nei nosis šių kvapų visų nepažįsta;
bė, kaip smirdi!
f
Tik, tartum, giria, pieva ir laukas sus’tarę,
•
•
Iš brangiausių kvepalų mišinį padarę
Ėjo labai senas seneliukas,
Dievui ant garbės ruko, taip ramiai, taip meiliai”.
apsisiautęs sudribusiais akneKiek čia grožio, kiek autoriaus poetiško beliukais; užkliuvo nahngėtįc
talento jausmų supinta į tą tikrai gyvą eilių varčios ir pradėjo, eiti iš
posmelį, kiekvienas tėvynę mylįs Lietuvos sū džios. Tas atsitiko Lietuvoje.
nus ar duktė pilnai gali jausti ir suprasti.
Amerikoje dar keistesnis
Tas pats seka “A. Š.” iki pat galui. .
apsireiškimas įvyko: Zovadrin
Turiu viltį, kad tie keli privesti posme bėga eicilikai, barzdas augšt^p
liai, paskatins visus^pa skaityti “A. Šilelį” nuo užrietę, kiūtina laisvamaniai
galo iki galui, nes tai yra vienas iš puikiau -“tautininkai”, ryščiomis ša
sių literatūroj veikalų ir tikriausiu gavintoju likėliais prunkščia lietuviais
tėvynės meilės jausmų.
demokratai ir, subėgę visi prie

pra

“Anykščių Šilelis” tikrai yra mūsų tautos
dvasiai menas. Anot Dr. J. Basanavičiaus,
“Anykščių Šileliui” pasirodžius, nemažai ir
ištautėjusių Lietuvos sūnų atgaivino savo šir
dyse tėvynės meilės jausmus. O kiek ener
gijos ir pasišventimo sužadina jaunųjų širdyse
— jau nebesurokuosi.
Vyskupas A. Baranauskas kaipo žinovas

lietuvių kalbos išmokino nevieną mūsų kunigų
guodoti ir mylėti savo kalbą. Jisai buvo tik
ras žadintojas ir kurstytojas tėvynės meilės.
Kiek ir ką gero jisai būtų galėjęs suteikti
lietuvių literatūrai prie kitokių gyvenimo są
lygų, tik dasiprotėti galima. Dr. Basanavi
čius sako: “Buvo tai žmogus, kuriame didį,
rodos, dar »e visiškai išsivyniojusį poetišką
talentą užspaudė kunigystė”. Kartą dr. Ba
sanavičius išreiškęs Vyshnipui A. Baranaus
kui į akis gailestingumą, kad jis turėdamas
taip puikų poetišką talentą nenori lietuviams
ir daugiau ką suteikti kuomi jie pasidžiaugti
galėtų, A. Baranauskas sutraukęs pečiais, iš
sitarė: “Kunigystės priedermės — ir poezi
ja... Kaip sutaikinti? Sunku!”
Rodos, kunigo uolumas, nemenkas mok
slas, gilus protas ir kiti dvasios gabumai lei
do A. Baranauskui ingyti vyskupo titulą, in
tekmę Bažnyčioje ir tautoje, bet, rodos, reikė
tų pripažinti, jog nemarystę A. Baranausko
vardui suteikė nė vyskupo titulas, bet dainininkystė. Kaip vyskupo Ant. Baranausko
vardas jau ir dabar užmiršti n eina, o tūlam
laikui praslinkus, gal tik liks Seinų vyskupijos
istorijoje. Kaip “A. Šilelio” autorius, Anta
nas Baranauskas liks lietuvių literatūroje, iki
ta literatūra bus literatūra vadinta ir iki Lie
tuvoje neperstos skambėję mūsų kalbos balsai!

O.

katalikiškos bažnyčios mūro,,
pakramtė jį dantimis, padau
žė galvomis, pauostė, palaižė,
ir nusprendę, kad ne jų spė
koms sugriauti kietąją uolą,
— išnaujo pradėjo ieškoti ldkrikalizmo.

•

•

“Tėvynės” Kipšo pastabas
subytino “Tėvynės” redakcL
jos straipsnius. Gal teisingai"
sakoma: — kur laisvamanis
neįgali, ten velniūkšti pasiun
čia.
#
#
Lietuvių katalikų dienraštri
net trejas sukaktuves pamintjo, bet ne vienam jubilėjatų
auksinės plunksnos nepadbvanojo. Gal jųjų pritruko?
•
•

Fruseikos, Balučiai ir Brandukai — tai tik psendomai —
ne ypatos. Apie juos atvirai
galima kalbėti.
»
•
s
»
Pripažintų Amerikos lietttviai spaudos sandoras, sąjrn*gns ir draugijas nž Tautos
Tarybą, — visos vienybės ant
amžių pražūtų.
*
»

lais

Vyčių labiausi^ bijosi
vamanis, eicilikas ir “katali
kiškas” katalikas.
Burbulas.

DRAUGAS

Waterburio, Conn. Kronika.

Gruod. (Dec.) 16, 1915.

Iš Lietuvių Gyvenimo

Amerikoje.

Dabar jau dauguma supranDETROIT, MICH.
Gražus pavyzdis.
IŠ MŪSŲ DRAUGIJŲ
Šventes.
i ta, jog skaitant gerus raštus
Valio, detroitiečiail
Gi čia gimusioms dar gra
GYVENIMO.
Kai į) laisvamaniai Kalėdų j geriau galima laiką praleisti
Nedėldienyj gruodžio 5 d., žesnį pavyzdį parodo sąjun' ir naudingiau, negu klausant šv. Jurgio
Nauja “Aido” valdyba.
parapijonas B. gietė p-lė Marijona Damukailaukia.
Gruodžio 5 d., š. m. teatra Rodos, kiekvienas žmogus “cicilikiškų” plepalų.
Pangonis turėjo krikštynas. čiutė. Jinai jau visiems balliška “Aido” draugija laikė
Atlikus
bažnyčioje šv. Krikšto tiinoriečiains žinoma, kaipo
turėtų suprasti to atgailos lai “(■ieilikai” žymiai tirpsta.
mėnesinį ir metinį susirinkiapeigas, jo namuose buvo iš atsižymėjusi dainininkė-solistė
ko svarbą, bet, kur tau. Štai,
Kiek aš pastebėjau, “cicili keltas balius. Gi baliaus laike
luą šv. Jurgio par. svetainėje.
Nors čia gimus ir augus, te
mūsų laisvamaniai, ar tai ka
kų” skaičius Connecticut val p. F. Perminienė, matydama
Susirinkimą atidarė pirmi
čiaus gerai pažįsta lietuvių
talikų papiktinimui ar tai iš
stijoj žymiai puola ir jų dar tokį didelį svečių skaičių, pra
ninkas K. Razmantas. Pir
savo naivumo gruodžio 7 d. akalbą; jį užima S. L. R. K. A.
bų garsas vis rečiau skamba. bilo į juosius, ragindama, imučiausia išrinkta nauja kuo
.tidarė šokių mokyklą ir kvie
raštininko pagelbininko vietą,
pos valdyba, į kurią inėjo: A.
dant
šiek-tiek
sumestų
nuo
ka

čia visą jaunimą ten lankytis.
taip-gi mokytojauja vakari
Lazdauskas — pirmininku, A.
rės
nukentėjusiems
mūsų
bro

Žmogus negali susilaikyti iš
niuose kursuose, kur išguldo
SVEČIAI, TIK NE Iš
Jurkaniutė — raštininke, O.
liams aukų. Tikslas tapo at lietuvių ir anglų kalbas ir mo
apmaudos, matydamas savo
LIETUVOS.
Levanauskaitė — literatiškos
siektas, — sumesta net $28.75. kina siuvinėjimo. Apart to
tautiečių dali taip tamsią, taip
komisijos narė ir J. Janušai
Aukojo sekančios ypatos:.J. rašinėja žinutes į laikraščius.
Neužilgo žada pas mus at
iškrikusią.
tė — maršalka.
silankyti South Bostono jau Perminąs 10 dol., F. Permi Linkėtina jaunai darbininkei
Ne laikas dabar linksmintis. nimo advokatas S. E. Vitai nienė 15 dol. J. Marčiulvnas geros kloties.
Įstojo į “Motinėlės” naria
tis ir Brooklyno “Laisvės” 1 dol., M. Marčiulvnienė 1
Jeigu jau virto atskalūnais,
AtgĮjanti Ritelė.
Raudondvario urėdas, L. Pru- dol., B. Pangonis 1 dol., J. Jo
skaičių.
netikėliais, tai turėjo visgi pa
seika.
Kasžin ką jiedu čia nulis 50c., V. Matulionis 25c.
Kad draugija laiko susirin silikti nors lietuviais.
Tad išviso sumesta $28.75.
plepės/ bet jau Vyčius tai
kimus, berods, tame nieko
GILBERTVILLE, ILL.
Nepaiso
jie
advento,
tai
tu

Garbė aukotojams!
bombarduos abudu, — tą tai
svarbaus nėra, bet šis susirin
Prakalbos.
Kūma.
kimas buvo nepaprastu, nuo rėtų nors apie tėvynę - Lietu galima spėti iš anksto.
vą prisiminti, kuri jau antri
Nedėlioj,
lapkričio 5 dieną
“
Money
Orderis
”
ant
$28.«
kitų skirtingu, nes draugija
“Aidas” per šį susirinkimą metai kaip į grabą guldoma. ŽMONIŲ BALSAS — DIEVO 75c. gauta ir pasiųsta adv. A. įvyko čia “Good Temper
Tai, ar tokiais - gi laikais šok
A. Šlakiui, T. F. raštininkui. Hall” svet. prakalbos. Kalbė
Įstojo į “Motinėlės” draugi
BALSAS.
ti?
“Dr.” Red. jo Klinga apie Europos karę.
jos narių skaičių ir nuo šiol

O tas juk daroma ne be lais
laiks nuo laiko rems savo cen
tais augštesnius mokslus ei vamanių vadų žinios. Kas gal
žinoti, gal tą “linksmą” dar
nančią lietuvių jaunuomenę.
I
bą pradėjo organizuoti pats
laisvamanių
tėvas Šliupas, nes
,
Gausios Aukos Lietuvai.
Nuveikta šiame susirinkime jis čia nelabai senai lankėsi;
ir daugiaus naudingų darbe juk žino - gi jis, jog tuomi už
lių. Taip va, iš draugijos ka gaus tikrųjų tėvynainių - kata
sos paskirta nuo karės nuken likų jausmus.

tėjusiems Lietuvoje $5.00. Ir
pavienių narių nemažai •sume Neapšviest i ‘ ‘ apšviestūnai’ ’.
Tesiaučia, telėbauja sau ant
sta.
Aukojo sekančios ypatos: motinos - Lietuvos kapo, •. pa
po $1.00: J. Bandzevičius, S. sakyčiau aš, bet ką sako ant to
Tiknius, J. Rakauskas, J. Jo- svetimtaučiai? Ugi visą lie
nušaitis, M. Augustauskas, K. tuvių tautą laiko už laukinę.
Šiaip ar taip imsi, nesurasi
Razmantas, J. Šaliūnas, A.
Tinius; " po 50c-: K. Čibir- atkaklesnio gaivalo, kaip mū:
Ica, P. Zokaitis, J. Kovas; po sų lieįtuviškieji laisvamaniai;
25c.: O. Levanauskaitė, M. jiems nerūpi mokslas, nerū
rašyti,
Šiugždiniutė,
J.
Nemura. pi išmokti skaityti,
bet
pasijuokti
iš
katalikų
Smulkiomis surinkta 60c. Iš
viso sumesta,
priskaitant 5 švenčiausių jausmų.

Pastaraisiais
laikais vis
daugiau ir daugiau jaunimas
BATAVIA. ILL.
kalbasi apie Vyčių kuopos tvė
Malonus svečias.
rimą; gal jau kada nors ir
Mūsų miestelyj apsilankė
susilauksime tos tai laisvama
niams nepageidaujamos Vyčių kun. Taškūnas iš Rockford,
III. Gruodžio 5 dieną, vaka
dvasios.
re, pasakė gražų pamokslėlį.
Saliūnams blogos naujienos Džiaugėsi mūsų žmonėliai už
Saliūnininkams kinkų dre girdę pamokslą lietuviškoje
bėjimas užėjo, nes Vyčiai, ne kalboje ir nežinojo net kaip
juokais, kovos
su
saliūnų. atsidėkoti kun. Taškūnui už
Šiaip ar taip kalbėkime — sa tokį darbą.
Gruodžio 6 dieną daug žmoliūnų pelkės pradės džiūti.
fuų priėjo išpažinties ir dar
Jonas Jaunasis.
sykį turėjo progą užgirsti gra
žių ir naudingų pamokinimų iš
kun. Taškūno lūpų.

LIETUVIĄ.
KITUR.

N. 51.

tuvos Sūnų Draugystės pir- labasis aromatas taip ir pri
zininku, taip pradėjo skaldy- stojo, kaip pagunda, prie mūti sau žandus, kad net juos sų profesoriaus ir chirurgo,
skilti tuieta. I askui, dar tuo
Profesorius save vadinasi

neužganėdinti, pasidavė į teis,aQ *•’ tokiu būdu, pateko į
vie linus angliškus* laikraštins, une jų net ištisas pro-

radikališku socijalistų ir ketu-*

rįy klesų gimnazistu. Mat, ė-*
pro £aų Vilniaus žydų
inmnaziios.
gimnazijos. Rusiios
Rusijos revoliurevoliu

vardes patalpino, darydami cijoj dalyvavęs; monopolius,
tokiu bildu baisią gėdą mū
“vodką” ir “očiščiną” bom
sų visiems lietuviams.
Kas bardavęs. Todėl ir čia užima
gi toliaus? Gruodžio mėnesį
neprastą poziciją visuomenėj.
ant Jaunuomenės Dramatiš Kaipo amatninkas bulių chi
kos Draugystės susirinkimo
rurgas, o iš idėjos “butelinės
tapo pranešta, kad viena na
astronomijos”
profesorius.
rė kritikavus draugystę ir iš Saliūnuoše gerai varo cicilisitarus, kad ji daugiau prie
kišką propagandą: giria Šliu
tos draugystės neprigulėsian pą, Mockų ir šveicarišką sū
ti. Nariai ir narės, sužinoję
rį. Marksas, girdi, mažai at
tokį baisų prasikaltimą, nuta
sižymėjo tarpe Waukegano cirė tą narę iš draugystės tuo cilikų; “šlico” negėrė, šveicajaus išmesti, netiktai nereika
riško sūrio nevalgė, pašelpilaujant nuo apskustosios pa
»nių dr-jų prez. nebuvo ir tt.
siteisinimo ar ji teisingai taip
Ot kas-kita p. Šliupas! Girdi,
kalbėjo ir, jei kalbėjo, tai ko
turime mes visi paskui jo uždėl, bet net neduodant jai pro
kulnes sekti. Prof.duoda pa
gos pasiteisinti, nes ji tame
vyzdžius savo pasekėjams ir
susirinkime nebuvo. Kožnas
liepia klausyti, na, žinoma, ir
dabar, žinoma, pasakys, kad
turi mulkių pasekėjų.
tai yra draugystė laikanti
Tūlas laikas atgal mūsų
stipriai savo rankose vadeles
profesorius veseliją kėlė iškil
ir be pasigailėjimo baudžian
mingą, nors tuom tarpu buvo
ti prasikaltėlius. Bet kaip jie
laikraščiuose, kad vestuvės bu
nubaudė tą savo narę, kuri
vę “pakaušelogiškos ir su se
saliūnuoše su vyrais pešasi?
nom tradicijoms”, nors ant to
Susitvėrė nauja draugija.
Gal ir tą knygą sudegino*ku
Paskiaus kalbėtojas paragi rioje jos vardas buvo užra profesorius labai raukėsi, bet
no sutverti čia pašalpinę dr- šytas? Taip jums rodosi, bet tas netiesa. Vestuvės buvo
ją, kurion galėtų prigulėti ir buvo kitaip. Peštukė net pa pagal jo madą. Pasikvietė sli
katalikai ir cicilikai ir įąin- peikimo žodžio neišgirdo!.!! džią į namus, užmokėjo $10.00
bizai ir žydai. Žmonės su ta Mat Sheboygano Jaunuome už sustumimą į krūvą, šlico
propozicija sutiko ir iš 32 na nės Dramatiškos Draugystės prigirdė kiek tam tilpo (jis
rių susidarė Lietuvos Brolių narių nuomone mergina, kuri kunigus keikia už brangų šliu
ir Dukterų dr-ja. Čia pat iš kritikuoja Draugystę, prasi bą, tai, mat, gavo pigiau).
Kaipo chirurgas, vestuves kė
rinkta ir valdyba.
kalsta nedovanotinai, bet mer
lė Visų Šventų dienoje, mat
gina, kuri pasielgia labai ne
Ir socijalistų kuopa išdygo. padoriai, daro saliūne viešą tą dieną buliams aperacijų ne
darė. Ėmė savo vestuvių foTą pačią dieną čia sutverta skandalą, per kurį padaro
tografiškus paveikslu. Idant
L. S. S. kuopa iš 6 narių.
baisią gėdą visai tautai, už ku
padauginus veselijos grūpą,
F. J. Kručkas.
rią svetimtaučiai lietuvius
. -v, .
paveikslus ėmė kopūstuose,
pirštais bado, yra visiškai ne- t- j
• i
±
,
,
f U T
• , •
... (Kadangi kopūstų galvos buvo
Pastabėlė.
kalto.Jos pasielgimo nereikia
+
.
,
-i I- vr • t
.nemažos, tai tiko jo vestuvių
Dabar kįla klausimas ar;n? nJJpe t v, a’ 2 aunuome; svečių galvoms ir tokiu būdu

Ačiū gerb. kun. Taškūnui
už
aplankymą
lietuvių
loniiosir
labaišios
prašome
ir koto '?etUV°S1

1
Dukterines Dramatiška Dr-ste myli
igėjo skaitli
Ant
lomjos ir labai prašome ir to- dr_3a galės gyvuotl, nes> pri_ Į pasigirti, kad ji yra suorga- | galo darė kolekt už dal
liaus mūsų neužmiršti.
gulint prie jos ir katalikams.mzuota ant katalikiškų pama-|vimą kopustinėj
bulių
ir cieilikams ir bambizams ii į tų, nejaugi ji katalikiškuose
valgymą chirurgiškai sutaisy
Darbai.
žydams,
vargiai
bus
galima
pamatuose
tokią
teisybę
radol. iš dr-jos kasos, $15.85, ku
tų, na, ir už šlicą, kurio išgė
LONDONAS.
Mūsų
apiplinkėje darbai visiems išdirbti bendrą konsti- do ?! Ar gi ne priešingai moV
v-,
»
Vertėtų tuomi pasirūpinti.
rie per vietinį Tautos Fondo
rė keletą tuzinų bačkučių.
Sekmadienyj,’ lapkričio f4 d. silpnai eina. \ Iš kitur atva tuciją.
tina katalikiški pamatai?
Vietinė katalikiškoji jaunuo
skyrių bus pasiųsti centran.
L. S. S. 125 kp. čia gyvavo
ir vėl įyyko toj pačioj vietoj, žiavusiems sunku darbą ganKručkus.
J.
Teisutis.
menė turėtų prieš tai protes
perijodiškai ir dabar jau mi
Ant. Zapalskis.
kaip ir pirmiaus “Rūtiečių”
Kas “Aida” nuveikta?
tuoti arba net visai tokį dar
rė. Vietoj kuopos susitvėrė
(Red. prierašas.
Katali
susirinkimas.
Žmonių prisi
VVAUKEGAN,
ILL.
tikras cicilikų kariškas abazas,
Neprošalį dabar būtų pa bą pasmerkti.
kams prie tokių draugijų visai
rinko mažai.
Šiame susirin
per mūsų prof. pastangas ir
Vietiniai didvyriai.
žvelgti, ką naudingo yra nu
neapsimoka dėtis. Turime sa
BALTIMORE, MD.
kime p. J. Sleznikas kalbėjo
gen. Oškin ofensyvą. Nuo pat
veikusi “Aido” draugija?
vas organizacijas: S. L. R. K.
(satyra)
SOCIJALISTŲ PRAMOGOS. apie laikraščius ir knygas ir
Mūsų
moterys.
A., L. Darbininkų Sąjungą,
Nuo pat pradžios susitvėri
Šis miestukas yra skaitlin susitvėrimo minėta kuopa gy
Gruodžio 5 d. vietinė soci lietuvių nuo karės nukentėju
Ikišiol
čia
pasižymėjusių
Moterų Katalikių Sąjungą, L. gai apgyventas lietuviais. Jie vavo savy stoviai, pristojus
mo ji nenuilstančiai darbavo
Kalbėtojas pa
jalistų kuopa rengė prakal sių vargus.
prakilnesniais darbais mergi Vyčius, — tad
prie
jų gyvena dideliame nesutikime, prof. pakriko, nes nariams ne
si ir darbuojasi visuomenės
skaitytojams
skaityti
bas; pagarsino, jog kalbėsiąs tarė
nų
ir
moterų
nebuvo.
Tik
dair
spieskimes,
tverdami nes pasidalinę į tris sroves: patiko prof. surūgęs kvapas.
naudai, pakeldama lietuvišką
M. Duse vičia iš Worcester, laikraščiuose ne tik bėgančias
jar iš Sąjungiečių tarpo pa kiekvienoje
lietuvių
ko katalikai, socijalistai, o trečia Pribūnant “inteligentiškoms”
sceną. Jos rūpesniu pareng
bet
labiaus
tėmyti
Mass. Bet minėtas kalbėto žinias,
sirodo daugiaus ypatų, kurios lonijoje
tų
organizacijų srovė, tai nesugaudomos pa spėkoms iš kitų miestų, dusyk
ta daug spektaklių, vakarų ir
pažymėdamas,
jas nepribuvo, tad vietoj jo straipsnius,
uoliai
dirba
Bažnyčios,
Tauteatrų.
Gana bus pažymėti
skyrius.
Su
“cicilikais”, kraipos.
Pastarosios srovės kuopa buvo atgaivinta, bet
kalbėjo A. Žilinskas, nežinia iš kad tarpe londoniečių apšvie
os ir Visuomenės labui.
“bambizais” ir “žydais” var žmonėliai patys nežino kuom netekus taktiškų veikėjų, o
tokius veikalus, kaip “ Min
kokio miesto pribuvęs. Jo timas labai žemai stovi ir, anenorėdami
daugus ”, “Pilėnų Kunigaik
Moterų Sųjunga — apšvietos giai lietuvis katalikas vienoje jie yra.. Vadinasi laisvama prof. aromato
Sležniko, jis tik
kalba buvo pašvęsta Meri- not p. J.
draugijoje galės ištverti. Tą niais, bet užklausk nors vie kvepinti, vis pakrikdavo. Koks
štis”, “Živilė”, kuriuos drau
šaltinis.
dan’o Conn. darbininkų strei ‘Išeivių Draugo”, atskirais
gijos spėkomis sulošta, kad
Pakol čia susidarė Moterų geriausia paliudija šių dienų no, kas per paukštis ta lais bus gyvavimas suorganizuo
ko nušvietimui. Ten, esą, išė numeriais parduodąs*apie 100
suprasti kaip ji yra veikli ir
Sąjungos
kuopa,
dauguma atsitikimai).
vė — nežino. Tik gerai išmo to tuzino cicilikų abazo iš
jo kelios darbininkų tūkstan- egz. į savaitę. Pagaliaus kal
prof. ir gen Oškino pasekėjų
naudinga. Be to buvo daugy
manė, kad merginų ir moterų
kę Dievą ir kunigus keikti.
tys streikam Jau aštunta sa bėtojas patėmijo, kad čia au
— parodys ateitis. Gen. Oškibė atlikta kitokių veikalų.
nemoka ir negali pasirodyti
Užteks pažvelgus į vadovus
SHEBOYGAN,
WIS.
.
vaitė, kaip streikas tęsiasi, bet kų rinkimui nuo karės nuken
nas jau mėgino ofensyvą ant
|
viešai savo darbais.
Šianarba nesugaudomos pakraipos
tėjusiems lietuviams reikalin
visi gerai laikosi.
vietos kunigo ir nepritarėjų
Keistas
apsireiškimas.
viešai su savo darbais. Šian
Nariai karšti tėvynainiai.
didvyrius, ant kurių visa ta
ga sutverti tam tikras komi
Tarpe mūsų lietuvių dauge
savo abazo, bet be pasekmių.
dien ta pati visuomenė visai
Šios draugijos narių skaičius
srovė remiasi. Vienas geriautetas, kuris palengvintų mūsų
Ir Waterburyj esama
Dabar
susirūpinęs ir susirau
lio
įvairių
ypatybių
vienas
ykitokiomis akimis žiūri į mo
siekia vos 30 ypatų, bet visi
sis tos srovės vadas - didvyris
klebono darbą, kuris daugiau
streilderių.
Čia gana
kęs, kaip devynios pėtnyčios.
terų veikimą, nes persitikri ra labai biaurus.
yra darbštūs ir karšti tėvy
nemoka nei rašyti nei skai
sia darbuojas.
Yra
ir
Waterburyj
streikieProfesorius dabar darbuojasi
no, kad ir iš jų tarpo yra ga tankiai daromi šokiai šalti tyti (tiktų žydų
nainiai, ypatingai atsižymi ta
karalium
Šitas
įnešimas
tapo
atidė

bių, ideališkų darbininkių. Tik nuose, kuriuose skaitlingai da Galima spręsti kokiu keliu viename iš vietinių chorų, bet
me merginos, iš kurių visos, rių, bet daug jų tarpe randa
tas
ant
toliaus.
Po
pertrau
jos‘neturėjo mogos, nedrįso lyvauja mūsų jaunimas. Kiek toks vedėjas gali nuvesti, o vis ir ten, kuris tik paragauna
neišskiriant čia gimusių, dir si skebų, keletas ir lietuvių
kos p. Šležnikas
paaiškino
chirurgiško aromato, pabėga
skebauja.
Minėtose
dirbtuvė

atneša
blo
pasirodyti viešai, nepasitikėjo tokie . šokiai
ba kaip galėdamos
vietinių
pirmas, vis komitetas!
klausytojams,
kad
jeigu
kas
se išdirbama sidabriniai ir ni
nedalaiky dama s.
savo gabumams, — nepažino go, kiekvienas sveikai pro
lietuvių tarpe.
Kitas
pastarosios
srovės
Manoma, kad nuo sekančių
keliniai šaukštai ir tam pana nori gaut įvairių laikraščių jo savęs.
taujantis
žmogus
gali
ge

Ir dabar, žinoma,
vadovas yra “šulderio” pro
nusipirkti
pavieniais
nume

metų čia taps uždarytos visos
šius mažmožius. Sako, jog
suprasti,
taigi
ir
dar dauguma mūsų moterų be rai
Ir.
fesorius, “butelinės astrono
riais,
tai
gali
gauti
pas
jį,
ar
karčiamos, tai sykiu su šlicu
darbininkai uždirbdavę labai
tiksliai gyvena, tebegaudo vė mūsų jaunuomenės Dramatiš
“Aido” draugija daug lai
mijos profesorius” ir “bu
ba
pas
p.
J.
Naujokaitį,
žino
dings ir prof. ir chirurgo did
mažai (apie $4.50 savaitėje).
jus, nesupranta kur link ženg ka draugystė ant savo mėne lių
ko ir triūso pašvenčia, kad tik
chirurgas”.
Šis
bū
ma, išskyrus “cicilikų” šlam
vyriškas narsumas, inteligen
ti, tečiaus, galima tikėtis, kad sinio susirinkimo, laikyto lap tų
daugiaus surinkus nuo karės
tinkamesnis
ir
daštus.
tiškas kojų į grindis daužy
ir iš tų, neviena susipras ir kiič’.o raėne*,/j.’. nutarė neda
nukentėjusiems lietuviams au Aukos Merideno streikieriams.
vadniausis šioje srovėje, tik
mas, kamanduojant savo abazo
šokiuose ir
Taipgi buvo renkamos au
Toliaus kalbėjo p. A. Bara- po susipratusių moterų vėlia ly .irti tok.
kų.
Vienu žodžiu, “ Aidas ”>
kažin kas-tai su juo atsitiko,
pasekėjams, o sykiu ir jo mel.*i
ttl
narus
to
nutarimo
nekaipo katalikiškai tautiška dr- kos Merideno streikieriams; tinskas; labai indomiai nupie va, žengs prie mokslo if ap
kad atsiduoda kažkokiu surutodos idėja.. Tūli sako, girdi,
uildančius. Tokis draugystės
ja, iš visų spėkų rūpinasi, kad surinkta $14.00 su centais. šė įvairius atsitikimus iš lie švietos, kuriuos ingiję, bran
gusiu kvapu. Turbūt kaipo
pas prof. galvoje “vlažnyj
p
*s\
girnas,
be
abejo,
yra
lnpakėlus scenos dailę vietos lie Gaila tik, kad tų pinigų dalį tuvių gyvenimo; teko ir “ci gins kas dora, gražu, prakil
chirurgas, darydamas buliams
klimat”, bet tas gal netiesa.
Kalbėjo ir mūsų nu. Neberūpės tuomet mūsų b.’.t gražus ir pagirtinas, bet
(socijalistai pasiėmė svetainės eilikams”.
tuvių tarpe.
operacijas prisigėrė tokio kva
apmokėjimui.
vietinis klebonas, ir dar pora moterims ieškoti patenkinimo La* toliaus z,įtiko? Praslin po. Kada jis buvo vienos Jis ..daugiau savyje turi teTeatrališkas Komitetas.
šiaip moterėlių.
“dinerkėje”, “nikelinėse” te kus porai savaičių po to nuta draugystės prezidentas, tai leskopiškos medžiagos ir švei
cariško sūrio.
Buvo ir deklemacijų,;
la atruose, bet stengsis sunau rimo saliūnininkas padarė pas ant mitingų nuo prezidento
Prakalbų tąsa.
Tokie tai mūsų nesugaudo
save
šokius
ir
Jaunuomenės
biausia atsižymėjo p-lė Mar doti savo laiką geram veiki
stato skleidės tokis surūgęs
Antras kalbėtojas koks tai
KALĖDOMS BESIARTINANT.
mos pakraipos ir srovės va
Dramatiškos Draugystės na
mui.
cinkevičiūtė.
aromatas, kad susirinkusieji
Baltrėnas,
vietinis.
Jis
savo
dai.
Aidas.
rės
užmiršo
savo
nutarimus
ir
Prasidėjus adventui, pasi
Galop buvo svarstoma, ar
čiaudė, o musės taip ir siaubė
kalboj ragino “draugučius”
darė lyg kiek ramiau: apstojo
Sąjungietės visur pirmosios numarmėjo į šokius ne tik pa aplipk prez. sostą. Argi tai
imtis už veikimo, bet nepasa verta daryti rinkliavą nuo ka
čios, bet, kaip, B.B., net kitas
. klegėsis ir ūžimas.
Baltimorės lietuvaitėms la
rėš nukentėjusiems lenkams
dyvai? žmogui reikia “šulkė kokio.
merginas kalbino tenai eiti,
Krikščionys - katalikai
nulietuvių bažnyčioj,
lapkričio bai gražų pavyzdį duoda są
deriai” išvežioti,, sustojant su
girdamos, kad tenai labai sma
Žmonių buvo visai mažai.
‘ stojo darę šokius ir kitokius
21 d. Po trumpo pasikalbėji jungietės. Jos darbuojasi vi
kūmutėms ir draugučiais pa
giai galima laiką praleisti.
pasilinksminimus, nes jie atmo lietuviai vienbalsiai atsi suomenės labui, rengdamos
pliurpti, visos North Chicagos
Kaip tenai yra laikas pralei
’ jaučia, jog tai atgailos laikas,
Praėjo laimingi laikai.
prakalbas,
lošdaraos
teatrus
ir
sakė nuo tos rinkliavos.
Gekarčiamas atlankyti, buliams
o ne linksminimosi, daugiau , Praėjo jau tie laikai, kuo- riau, sakė, saviškiems parink- steigdamos vakarinius kursus, džiamas liudija tas, kad laike operacijas padaryti vakare
paskutinio tokio “baliaus”
renkasi į bažnyčią ir ramiai met ant socijalistų prakalbų ti.
kurie duoda progą kiekvienai
pantaplinę pačtą išnešioti po
Ona L., Jaunuomenės Draugy
rengiasi sutikti brangias Ka- kimtše prisikišdavo publikos. |
lietuvaitei
prasilavinti.
Hpingsus žinias. Tai tas ne
Kalnavertis.
stės narė, su Jurgiu M., Lie-
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Neprigulmingosios Bažnyčios “Apa~

štalų” Prakalbos.

Ir abudu perstatytojai nacliališkai juokiasi! Vai, ar ne
pikta. Ir vėl šoko p. Mickevi
čius aiškinti, kad čia girdi, dėl
jūsų pačių naudos.
4
Pastarieji jo žodžiai gan in
domus. Staiga ir parūpo, kad
kas nors iš tų, kurie tą neprigulmingąją bažnyčią remia,
paklaustų, ar jisai suteiks tokį
žmogų, kurį būtų garbė bent
iš politikinio atžvilgio sekti?
Ar duos bemokslį, profaną,
kurį, lyg skylėtą puodą, visą
perdėm, nuo kojų ligi pakaušio perniatai be padidina
mojo stiklo. Tie “vadovai”,
kurie čia, Chicagoje, AVestvilĮėję spraudžiasi miniai į prie
šakį yra — kas? Kad ir šį va
karų vienas turėjo progos pa
sirodyti.

Rymo-Katalikų
bažnyčios
pasekėjams nėra reikalo pai
syti, ką daro visi išvien susi
dėję iškrypėliai. Lai jie sau
skėtojasi, kaip ir minėtose
prakalbose. Pamatę savo dar
bo tuštumą,’ patys iškriks, nu
garuos. Vieton to, išmokime,
kaip ir Įeitos tautos, savo rei
kalus tvarkyti rimtai, šaltai,
ramiai* Maldaukime prasiša
linti lauk tuos, kuriems tik
pąardymo, kivirčių reikalas
rūpi. Su kuo mes skaitomės,
tuo rimtai turime rūpinties.
Ypatingai dvasiniuose da
lykuose lai mus niekas neerzi
na, jausmų nekočėja. Net ret
karčiais patys tikintieji, pa
gundyti iškrypėlių, npsispiaudo savo įsitikrininms, paskui
atvėsę vėl atsitiesia. Būkime
tad — “sau žmonės”.

Seredoj, gruodžio S dieną, vien mintis srioveno iš klausy
Mickevičiaus svetainėje aut tojų protų. Ir išties, tiek 11aBridgeport’o Cnicagoje, ne iviškumo, tiek tuštumo visame
prigulmi ilgosios
bažnyčios jų darbe ir kaip nesistengi
“apaštalai” surengė prakal permanyti, nieko neatrandi,
kas galėtų rišti, vienyti, uždėti
bas.
patveriantį
darbą.
Kalbos
Prakalbą tikslas — užineg
"sti minėtoje kolonijoje pra liek nenuoširdžios, taip iiiisudžią nepi'iguliaingosios bažny se, nebent šis-tas vėplesnio
čios. Mat, vietinėje kolonijo praskečia klausytojams lūpas
je pastaraisiais laikais tęsiasi ir šypsą uždrebia.
lietuvių parapijoje nesutiki Antras kalbėjo p. Mickevimai. Lietuviai katalikai čia čia. Atvažiavo iš toli, net iš
nepataiko susitarti ir išvien Scranton, Pa. Pasisakė, jog
darbuoties^ parapijos gerovei.
pašaukimas jį stūmė pribūti.
Tokie kivirčiai, ypač tarpe lie
Jis esąs vyriausias neprigul
tuvių, Amerikoje ne naujiena.
mingosios bažnyčios lietuvių
Juose apsireiškia tik vienas
“apaštalas”. Išanksto per
labai nemalonus ir draug in
. Beje, sunku, o gal ir visai
Žinome, kokiais tikslais mi
domus dalykas: mūsų žmonės, spėjo,kad apie savosios bažny
p.
Mickevičius
nesurastą
išau

nėti
“apaštalai” ir visi cieilipaardę vienybę, dažnai išsi čios principus nieko nekalbė-*
klėto, mokyto, inteligentiško kai bei laisvamaniai peikia
keikia, išsipravardžiuoja ypa siąs, mat, publikos maža; ma
tiškai ir viešai, pasigraižioja ža naudos iš aušinimo burnos. žmogaus, kurs norėtų terlio parapijines mokyklas. Ten
kerštas, sumindo, sutrempia Visai, girdi, nesitikėjęs, kad damas žmonių šventus įsitiki išauklėtas jaunimas nepasi
duos apkvaitinti tuščiomis, ne
tuos pačius įsitikinimus, kurių plačioje t’hicagoje taip maža nimus sau “biznį” daryti.
šalininkų.
Net
pikta
jam,
kad
mintimis.
pirma vedami šventai gerbė
Tų, be abejo, pradeda supra sąmoningomis
Augščiausią ir bažnyčią. Ro lietuviai tokie “susmukę”. sti ir patys “nezaležninkai” Mums lietuviams tos mokyk
dos, Alsai kitaip turėtų būti. Išbarė už pasklidimą, nesilai- Į parapijonys. Atvėsta jų ūpas los svarbios ir tuo, kad jose
r jra jar)ja8. Parinitėja ir išauklėtas jaunimas nepalei
Tie, kurie tiki ir gerbia baž kymą vienybės. Buvo nesma-jį
. . Iu'
gu
girdėti,
kai
jis
..............
nyčią ,rodos, turėtų ramiai ir
| “soeijalistai”, kurie pirma džiama į gatvę vėjų gaudyti,
Ad.
Mickevičiaus
atsargiai išrišti v:«okius nesu
poezijos j)UVO uoiįaugį neprigulmingų- bet glaudžiasi prie bendro
minti...
tautiškojo darbo.
sipratimus. Pastaruoju būdu
jų bažnyčių rėmėjai iš moradaug lengviau pasiduotų pra Kas, kas, bet pabaiga, t*11 Iiškojo ir medžiagiškojo at
Taip tai ir nuėjo “apašta
šalinti, kas kenkia ramybei ir kad ir “apaštalams” — buvo žvilgių. Žinoma, jų politika
lų” prakalbos užniek. Ir pa
tvarkiai ir daug greičiau ir
nemiela. Atsikreipė, mat,už- buvę aiški visiems —'stiprin ketino p- Mickevičius sukviesti
lengviau susitvarkyti.
' kviečiančiais žodžiais į klau ti prieškatalikiškąją poziciją. ir.tarties su moterimis, nes
Beje, kol kas lietuviai kata
sytojų širdis, kad dabar ap Bet toks veidmainiškumas, ka vyrai atšalę ir nesukalbami.
likai nesugeba ramiai ir rim
reikštų gyvą norą ir darbą. dangi jie materijalfstai, toks Moterų čia tik kelios tebuvotai išrišti taip svarbių dvasi
Reikia žmonių, kurie pradėtų netyras visokiomis priemonė Gal ir pasiseks su moterėlė
nius reikalus apeinančių da
užmazgioti ryšius. Perstaty- mis pasinaudojimas savo idė mis mielai vieną kitą valan-1
lykų.
* kite! Visi, lyg stabai, nei jai skėsti, labai žemai juos
dėlę paplepėti. Lauksime ir
Tad grįžkime prie prakal
krust. p. Mickevičius kviečia stato. Žemina ir kitokios rū jrj kvotinio. Rasit, ir jos
bų. Akyvai tėmydami nepri
ir kartais aiškina reikalą. Da- šies laisvamanius, kurie de- kai vyrai, nelogiškumą pa
gulmingosios bažnyčios “apa
bar pajudino. Viena materė, dasi prie jos (nepr. bažn.), smerks.
štalai” į šv. Jurgio parapijo
paskui, niekur ligšiol nematy- kad jąja naudojantis didinti
nų nesusipratimus, nuspren
“Apaštalus” Pažįstąs.
tas
vyras, pasiūlo kandidatus. savo šalininkų minią.'
dė, kad dabar ten puiki proga
pradėti susukti vienam kuriam
savo draugų šiltą gūžtelę. Tuo
tikslu kelintu atveju mėgina
čia prakalbomis pagundyti
žmones ir pakišti savo suma
nymus. Bet vis nevyko. Brid
geport’o moterys, pasiklausę
“apaštalų” plepalų, užsigeizdavo ir jos pamėginti ką ga
li. Vieni ir kitos gyvai persiplepėję neprieidavo prie pa
geidaujamų pasekmių. Ir taip
- juodo storo vilnonio audimo, pil=
užniek viskas nueidavo.
Neišsimoka ir dabar kalbė
kos ir molinos činčilla, pilko ir rudo
ti, kaipo apie šiek tiek turin
storo vilnono, visokiuose naujausios
čias vertės prakalbas. Saky
sime, p. Jankauskas, sakėsi
mados pasiuvimuose dėl vytų ir
esąs AVestvillėje ęunign, kal
bėjo apie pusantrds valandos,
Didis nuo 31 iki 44. Spebet kai pamėginta padaryti iš
Ovaikinų.
,
vada, sutraukti krūvon, ką jis
cijale kaina šiam išpardavimui
norėjo pasakyti, niekaip neį
spėta. Skundėsi, dejavo, ple
pėjo. Beje, pastaroji ypaty
bė taip didi, jog abejojama, ar
galėtumei net iš moteriškosios
lyties čia, Amerikoje, lygią
jam ypatą parinkti. Ir šypsą
prie to viso, ir gestai. Bet
nepaisant į tą visą, publika
tik porą kartų gyvai nusijuo
kė ir tai nebuvo iš ko.' Pasa
kojo, mat, kaip yra pavojin
gos lietuviams parapijinės
mokyklos, kur, girdi, jaunuo
liai apmulkinama ir, girdi, ne
lauk, kad iš ją lietuvių tauta
bei visuomenė turėtu naudą.
VAIKŲ ČINČILLA KO
Peikė ii' žemino vienuolių se
VAIKŲ “NORFOLK”
serų mokslą. Priminė “tikrą
TAI, GUZIKUOTI KAL
SI VAI — VISOKIO PA
faktų” (jo žod., kad parapi
NIERIAI,
SU. DIR
jinėse mokyklose įvesta toks
KILTAI—VISOKIU PA
paprotis: prie sienos Kristaus
ŽAIS, VISAS
PILKŲ
IM) IR MĖLYNO MIŠI
kančia ir skrynutė. Auklėti
IR MĖLYNŲ
VILNŲ
NIO,
KELINAITĖK
niai kas rytas turi mesti į tą
skrynutę po centą. Jeigu ne
ČINČILLA.
DIDŽIO
NUO G IKI 1G DIDŽIO.
atneša, tai, girdi, l’an. Sv.
NUO 3 IKI 9 METŲ
KPLJ’IJALĖ KAINA
tave nubaus. Kuris auklėti
SPECIJALĮ AT UŽ
nis negali iškaulyti iš gimdy
tojų cento, tai turi atnešti
sviesto ir dar kitokios rūšies
tepalo. Bet kur šiuos pasta
ruosius produktus dėti: ar ant
.sienos, ar ant liežuvio, ar ant
batų tepti — to savotiškas kal
i p
bėtojas nepasakė.
0
2- r*I
Šaukė, ragino laikyties, ko
•p ų
voti, gintis, tik nežinia prieš
I
P s
kų ir nno ko. Klausytojams
Bo»
ištikro mažai rūpėjo, kad ten
K
ką nors skurdas ar nepakvies
4805-07-OS-II ASHLAND AV
tieji gyvulini graužia, (lyvenk
snvo protu ir triūsu — tokia

Vyrų ir Vaikinų Drabužiai

Vyrų ir vaikinų overkotai

Pirk vaikams Naujus Siutus ar
Overkočius dėl Kalėdų.

Phooe Canal 2118'
Teltnk. mm Drover 8328

DR. A. YUSKA

Dr. 8. A. Rutkauskai.e-člakiene

LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 So. Halited CHICAGO, ILL.

Gydo visokias Egas

COKNER 181h STREET

Spacijalisti motorą ir valką Ilgose

VALANDOS: I i”!?’*1* pi4‘l 47:30 vakareNedeliomis ^-12 prieš piet.

3255 So. Halsted St.,

Tel. Drover 5052

Chicago, įlįs.

DRANGELIS & SAPRANAS
Lietuviai Daktarai Dantistai
Valandos: nuo 9 vai. ryto’ki 9 vai. \ak

3261 SO. HALSTED SL, CHICAGO

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN

1
Phone Yards 272

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M

DR. J. JONIKAITIS

pietvakarinis/kampas la salle ir adams st.

Cytfia Vyrą, Molartą Ir Valką Ligas.;

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

3337 So. Morgan, st.,
CHICAGO, ILL.

Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir dau
gi**, až kariaoB mokam 3 naošimčias ant metų, karį pridadam kas pašė metų.
Atdaras Snbator. Vakarais nno 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

PPonn Drover 780

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iikolektaoja
randae ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės mergišių*;
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (prnperėių).

Valandos: 8 li^ 10 ryto, 1 lig 3 po
piet ir 7 lig 9 vakare.

DR. A. J. TANANEYICZE
Gydytojas, Chirurgas
ir Akušeras
Bylau Vyri. Matarą Ir Vaiką Ligai

Vyriškų Drabužių Išpardavimą

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Mes gvarantuojame kad sutaupysima jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$2f> iki $85 ant orderio daryti siutai $5.C0 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

Tai. Yards 1532

Dr. J. Kulis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
'3299 S. Halsted St.

Chicago.

Gydo visokias liftas moterų, vaikų ir
vyrų. Specialiikai gydo limpančias, užsisanėjusias ir paslaptingas vyrų ligas.

9. Gordon
Chicago, Uk

Į415 So. Halsted St.

Atvira kasdiena (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.
Phone 818

| Dr. J. ■). 6oMlowski
Gydytojos, Chirurgas

§

.'s

ir Akušeras

į-į

Valandos: 9 lig 11 ryto, 7 lig 9 vakare.

g 1005 Marien St.

Platinkite

WaikegM, III.

“DARBININKAS” yra leidžiamas Darbininkų Sųjungos.
“DARBININKAS” eina tria kartus į savaitę; utarninkais 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.
- ,
.. t.
“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” $2.25.
_
Adresas:

Tai. Yards 1138

Lietuviškas Graborius
Seniausias, pigiauasias grabarius
ir tirinetojas dėl pavargelią-naš
aičių.'

P. A. MACEIKA
ONICAM,

3315 Mari fra

Telephone Mato 53

JOSEPH MOLITOR
arritektae
Rooms 1003-180*

107 W. Washia*ton St. Čhica«o
Katalikiškos Bažnyčios mano specialiikutnas. Ai stačiau Šv. Kryžiam
Bažnyčią Chicagoje.

242

W.

“Darbininkas”
Broadvvay

So. Boston, Mass.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKA SAVINGS BANK

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

Jasaųih J. Elias, Savinialuo.

4600 -4002 S. Wood St. Chicago, IU.
Prilotame pinlgur 1 Banka užSMyjhnoi nuo
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokamo trečia
procentą ratomi. ant metų. Siunčiamo pinigu.
I visu dalia avleto pigiai, greitai ir toieingai,
svetimų lomių pinigo. mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame Šifkortea ant visų
linijų j krajų ir U krajaus, taipgi tikietų; ant
neležiukelių po Vita Amerika ir Kuropa.
Musų Banka išdirba visokias raitus fr- do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkite#
viršminėtų antrašu.

MTVTIl

s

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iŠ Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.

Plymouth National

Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00

Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

BANK

Rašyk Adresą tokį

Kapitalas su perviršiu
$165,000.00.

Šitoji Banka prižiūroma
Suvienytų Valstijų valdžios/
15
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų jjinigų. Galima susikalbėti Bt
lietuviškai.

“AMERIKOS LIETUVIS”,
Millbary'Street,

Worcester, Mass.

G. N. Postlethivaite,
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Pirma negu pirksite

Kalėdoms Dovanas

$2-97

Ateikit ir peržiūrėkit mūsą
diemantų,, 14 K. laikrodėlių
ir žiedų setus; taipgi si
dabro dalykus ir laikro
džius.
Pinigai gražiname, jėigu
esate nepatenkinti.

ŪSŲ metodų išmokinsime Jus i»g:ų kalbų labai trumpame laik.
jnsų name arba klissoso ditnomk
bei vakarais.Rašyk peai-Utinlmų. tonas*

meriean Sehool of Lanruogos
731W. 1811111. 174,*.

A

Geriausias

CHIOAOO, IkLr,

būdas

681 Itrinimo

Neturi stokuot nei viename name

S. A. Iglowitz

D-ro Richter io

PAIN-EAPELLER

4641 So. Ashland Avė. <5įįjfc

Jau nuo 50 metų yra viųpu iš numylėtų
naminių būdų pas letuvnikus ir
visame pasaulyj.
Tikrar ilttai au pažymėta marke
"IKARA”
mšMhtlma vt«nee antleŠMe ,
stačiai nno
P. AD. KICMTRR A CO.

25e. Ir 60.
’

78-80 Weshiai on Stroot,

Tėmyk numerį!

rba

Now York. N. Y.

\
,

10

DRAUGAS

Chicagoje.
Bell

System

Giuod. (Pec.) 16,1915. N. 51.

“Draugo” KNYGYNE

ant
susirinkiiinų
advente
Jau galima gauti
skaitlingiaus, negu šiokiais
Gruodžio 12 d., šv. .Jurgio laikais. Apsvarsčius kuopos
par. salėje, įvyko metinis su svarbesnius reikalus, paskirta
sirinkimas didžiausios moterų ateinantiems metams nauja
Paskatink Jūsų Pardavėją pašelpinės dr-jos šioj parapi valdyba. Į naujų valdybų iš
rinkta
sekančios
ypatus:
kun.
joj, šv. Onos Dr-jos. PirmiVartoti Long Distance
Minkei perskaičius"Mot. Sų-gos Statkus - dvas. vadovu, B.
•entro Valdybos atsišaukimų, Repersa
pirmininku, OnuDaugelis firmų pataria platų telefonų vartojimą su
tė
Šulinskaitė
—
pirm.
pagelgeromis pasekmėmis. Cirkuliaras išleistas vienos didelės
vaginantį moteris aukoti į
visos
bilduke,
A.
Jučaitė
—
protok.
\Viseonsine firmos dėl savų pardavėjų, skamba-.
Mot. Kalėdinį Fondą,
rėš pritarė tam suinany-Į ra^-» '’• Btrasevicius
fin.
“Dagi geriausi pardavėjai ne visuomet gauna pro
Bar'
,i
Ir
nuctrifin
tam
tikslui
iš
1
Hst.
M.
SailClU
ClIUS
kasiegos pasikalbėti. Žmonės virto ekspertais “išsisu
mui, ir paskirta tam tikslui iš
' rium, F. Hofmanaitė, L. Tikinėjime“. Lenktiniavimas yra aštrus. Būdai prie
dr-jos iždo $25.00.
žmonių turi būti adidžiai apsvarstomi. Krasa yra
valdvba
a-riunaitė
*
r
JBužauskis
—
ka

Taipgi išrinkta valdyba asos
globėjais,
A.
Ramanausužversta cirkuliarais ir pamėgdžiojimo laiškais.
teinantiems metams, arba, tik
m
»au sakant, vienbalsiai užtvir- J'as ‘ maršalka,
“Kiekvienas yra “namie“ dėl Long Distance.
tinta pereitų metų valdyba ir
valdyba susideda is jau
4444444444444444
“Telefonas yra priėjimo būdas, kuris nėra perdaug
kiems ateinantiems metams, t. nu<‘bj ir gabių narių, is kuiiij
• -Nfi.".u a
-v •
vartojamas.- Jis reiškia biznio svarbą ir gauna ge
• ♦♦♦*♦*4<-«>_•
y. pirm. — A. Nausiedienė, galima tikėtis nemaž gyvumo
resnį atidumą, negu telegrama. Jus šnekate tiesiog
4:-::«;-:4
viee-pirni. — A. Valančiūnai-,’r darbo. Geio pasisekime
'i i
į ką norite — gaunate pilną išaiškinimą — gaunate
tė. prot. rast. — E. Strodonis- jaunutei valdjbai tautos dnatsakymą ant vietos“.
kiutė, fin. lašt. — Jieva Jak-p°j°
Lėtokas.
Bell Local ir Long Distance linijos
ševičiutė, iždininke — Al. Ja-i
jungia
visas
vietas Suvienytose
inišauskienė, iž<l£> glob.: — St.'
Valstijose ir Kanadoj.
Tvarkė ir redagavo KVN. P. LAPELIS
Satkauskaitė ir Ona Franciu-kevičiutė, maršalkos: S. Jo- I Beširdė mirtis, nepasigaili
Chicago Telepbonc Company
vaišaitė ir P. Budreckaitė.
1 neį vieno, ar tai būtų jaunas
Bell Telephone Building
Ši draugija laikosi puikioj i ar senas asmuo. Štai BarboOfficial 100
tvarkoj,
nežiūrint
visokių i ra Smilgaitė, vos tik pradėjo
boikotąvimų
“streikierių”į žyaėtį, susilaukus 1G metų ammūsu parapijoje (nies, mat, žjauSj mirtis jai gyvybę nu
turime
ypatingos
rūšies skynė.
1. Kuopos susirinkimai nu“sįpeikierius”: jie yra prasti Vėlionė Barbora
SUS11S° tarta laikyti kiekvieno tnėne■
katalikai ir eina prieš viską, i ketvergo vakarų, gruodžio 9i
1 šio paskutiniame nedėldieny4T4:«’C* SS
4^ 44»**''.'£^
kas katalikiška). Per “strei- d., o subatoj, giuod. 11 d. 9.30, je (įkišioliai buvo laikomi vien
S<5 Č
'č’<5'3ee6^<T<; 3 3 3 3 d3333£3 o
kierių” organų — “Naujie vai. ryte persiskyrė su Siuoj)ertaininiai)
OM ISleldo
Lietuvio —Ketaliky Spaudos
Draugija SS»
nas”, buvo “boikotuojama” pasauliu.
Jg
------------------------------ir mūsų draugystė, raginta
Velionė prigulėjo prie sv. 2. Advento laike surengti
per “Naujienas” neremt šios i K ryžiaus bažnytinio choro. prakalbas. Tas darbas paves
'draugystės balių, nei pirkt jų Nors velionė neilgai išbuvo ta atlikti valdybai.
serijų, bet matyt, kad žmonės minėtosios, parapijos giedorių 3. Nutarta prisidėti prie
jau ant tiek susipratę, kad na draugijoj (apie 8 mėn.), lė Chicagos S. L. R. K. A. ap
bagių “Naujienų” “boiko- čiau draugija patiekė velionei skričio ir išrinkta delegatai
$100 Radybų
tas ’ nieko nekenkė, bet gal! puikų gėlių vainikų (lyrų) ir lankyti apskričio susirinki
Simanavyčienė Regina iš
dar net prigelbėjo draugystei, [pasam(ižįus automobilių pa mus.
Nors vertas $5.00 bet greitai imant
. P. Cibulskis.
Mt. Carinei, Pa. paieško sa
neš lapkr. 14 dienų šv. Onos skyrė kelius palydovus atiduoKAINUOJA TIKTAI 75c.
dr-stės blaivus balius, su iš- tį savo narei paskutinį patarvo vyro Petro iš Čižiūnų
•
Gražiais apdarais $1.20
Įaimėjimu, atnešė draugystei' navima.
kaimo, Augštvario parapi
Reikalaudami adresuokite:
.
PO LIGAI.
gryno pelną 94 g dol. su cen
Velionė paliko dideliame
DRAUGAS
PUB.
C0.,
1800
W.
46
ST.,
CHICAGO,
ILL.
g
jos,
Vilniaus
gub.
tais!
nuliūdime tėvus Tr savo pažį Nesenai gavom šių gru
1 Taigi gražu būt, kad ir ki stamus.
mstų: “Kaip
žinote, aš
tos moterų draugijos šv. Jur
Choristas P.
klausiau kur galima gauti
gio parap. laikytųsi vienybės,
Trinerio
Amerikoniško
taip kaip ši draugija. Nema
Vyno
Elixiro.
lonu ir negražu skaldytis į ke LIETUVOS VYČIŲ XIII KUO- Kartaus
Tuom laiku Mr> j. Urbak
lias dalis ir eit mitingaut į saPOS VAKARAS.
gaVo šį vaistų ir aš perku
liūnus, ypač moterims, kaip
ant nelaimės, kaikurios dr- Gruodžio 12-tų dienų š. m., nuo jo tų vaistų. Ištikro,
Jus galite rasti, kg lik jus norite žaisluose, pjaustyto stiklo ir sidabrinių sudynų dal Kalėdy durany ant musų Kai
atsibuvo Vyčių 13 kuopos va-j tas vaistas yra labai geras,
Stės daro.
karas “Davis Sąuare” salėj. Aš tikriu, kad be to vaisto
Narė.
virto augšto, už dagi mažesnes kainas, naga Jus tikitės gauti. Ateikite ir pamatykit didelį rinkini, jus nustebins.
Town of Lake. Ant šio va-Įa§ negalėčiau
vaikščioti,
karo atsilankė nemažai žmo- nes nuo pįlvo ligos buvau
nių, ypač jaunimo, nors ir ži taip silpnas, kaip naujai
VYČIAMS PRAKALBA..
nojo, kad jiems tas vakaras pagimdytas kūdikis. Mra.
Praeitų nedėlių gerb. sve
nesuteiks per daug linksmyčias iš Lietuvos, kun d-ras An
Agnės Dobiąs,
Haynard,
bės, nes, tai dabar adventas,
tanas Maliauskis, sakė prakal
Ohio.” Kada žmogus būna
matyt, kad jie gyvai inte...... m .
bų Chicagos Lietuvos Vy bet
resuojasi Vyčių prakalbomis !8llPnas P° ‘)Kal .į‘8®1’ J1'1
čiams. Prakalbos pasiklausy
ir jų veikimu. Socijalistų šia-lneno Amerikoniškas Kar
ti Vyčių susirinko neperdau- j
nie vakare apsilankė_visai ma- taus Vyno Elixikas visada
LAIVELIAI.
giausia, kokie 300. O labai v •
ROGUTES.
zai gal pusantro, o gal ir ne pasekmingai ir greitai su
Augštos
rogutės,
tvirtai
pa

gaila, kad daugelio Vyčių ne
Geriausia padaryti laiveliai
stiprina kūnų. Nepavelija
vieno.
darytos, kainos nuo
nuo
girdėta rimtų gerb. svečio pa
Šio vakaro programas su užkietėti ir užlaiko organiz
sakojimų, aiškinimų.
25 c. iki $2.48
25 c. Iki $3.50
SIDABRINIAI
Priežastis, delei kurios dau sidėjo iš prakalbų, monologo mų čystai. Kada ligoje už
SŪDOMAI.
CIRKO VEŽIMĖLIS. PIAUSTYTI STIKLAI.
Pirmiausia kietėjimas ar kita pilvo ligelis Vyčių neatsilankė į pra- ir dekleniacijų.
Medinis
cirko vežimėlis su
26 dalykų setas. Visi sudėti į
kalbas, buvo prakalboms laiko I kalbėjo p. J. Karosas. Ši pra-j8a užpuola
ant žmogaus,
Skambalo pavydalo
stiklinė
žvėrimis. Dabar tik
(liktą ąžuolinę skrynutę, šilku
painainymas. Išsyk buvo pra-įkalba buvo gana ir kultūriš- j tada reikia pasiremti ant
taurė,
didelis
uzbonas,
gra
klota, kainos nuo $13.98 že
59 c.
kalbos rengiamos subatos jka, kurioj nupiešta Vyčių dar- to vaisto. Kaina $1.00. Vi
žaus
išpiaustymo,
specijaliai
myn iki
vakare, bet vėliau buvo nukel- ha i ir jųjų pasekmės. Ant- sose aptiekose. Jos. Triner,
šiam išpardavimui
VELOSIPEDAI.
$5.98
So.
ta ant nedėlios, 2 vai. po pie ras kalbėjo p. A. Račkus, ku- išdirbėtas, 1333-1339
$4.98
Stiprūs ir lengvai važiuojanti. Kainos
tų.
v
ris savoje kalboje davė “cici- Ashland avė., Chicago, III.
PUOŠNUS BLIUDAL
Tiktai geriausi iš geriausių išdirbėję.
10 inčių pločio už $1.59, 12
Tikimosi, kad gerb. svečias, likains“ vėjo, nors jų ir ma itada turi
UŽKANDŽIU INDAI.
nesmagumų
inčių
už
$1.98,
14
inčių
už
$1.38
iki
$10.00
Didelis rinkinys. Apvedžiotos
ilgiau Chicagoje viešint, neat žai ten buvo. Be to aiškino nuo reumatizmo ar neural
uejuoduojančiftis apsodais. Noo
sisakys vėl šį tų Vyčiams pa apie Vyčių veikimų. Po pra gijos ir reikia kūnų trinti
$2.98 _ ___ >_
$5.98
iki
tiekti. Girdėtis, kad Vyčių ta kalbų monologų “Ir mazgelis
su kuom nors, kad praša
ARBATINIS SĖTAS
LĖLĖS.
. $2.48
riamasi net specijalį vakarą nepadėjo” išpildė p. J. Zin
4 dalykų sidabrinis arbatinis
linti skaudėjimų ar sutini
TRAUKINIAI
tuo tikslu surengti. Geistina, geris. Šis monologas gana
12 ančių, judančios šitame
sėtas, 'nepajuoduojantis. Spe
TAURĖS.
,mų, tada išsirinkite Triner’
Traukiniai
Amerikos
išdir

kad tas įvyktų, nors čia, žino- j juokingasrir išpildytojas atliišpardavime
cialiai
8
inčių.
gero piaustynio. NuO'
by st ės. Nuo 29c. iki
ma, daugiausia priklauso nuo i ko jį vidutiniškai; prierzinęs Liniment’ų. Kaina 25 ir 50
$6.98_______
•
39 c.
$4.48 iki $2.48
kun. d-ro A. Maliauskio suti-i Publikų, nusinešė visus mazge- c. per pačtų 35 ir 60c. •
$5.98
Advt.
ARBATINIAI ŠAUK
kimo.
į liūs su savim. Po monologo
VAZOS
Specijaliai
Beje, prakalbos buvo šv.[dailiai padeklemavo p-lė P.
ŠTBUAI.
12 inčių puikaus išpiaustymo
Didelis rinkinys garantuotų
Mačiulaitė Mainomės
eiles
'Jurgio par. salėje.
$5.00 ”Gellette” Sagetų Skustuvas, su dvyli
Specijatiai
sidabrinių šaukštų už
tu
'“Miškas”.
Tuomi vakaro Ką tik išėjo iš spaudos puiki
J i s.
kos gelažtėlėmis
$3.98
$3.98
ir naudingą knyg. eilių rinki
zino nuo $2)8 iki
programas ir užsibaigė. Rei
nėlis.
Šitas išpardavimas tęsis nuo 16 d. iki 24 d. Dec.
$3.50
kia pažymėti, kad šie vakarai
“SKAMBANČIOS STYGOS’’
nėra rengiami dėl biznio, bet
T0WN 0F LAKE.
Parašė A. j. Našlaitis
naudai.
Lietuvos Vyčių XIII kuopa i
nauda*.
Pasi Didelio formato, 41 puslapio
laikė savo priešmetinį susirin-'( anjania, <a< jų nitų kuodau- knyga kurioj tilpsta apie 50
kimų Davis Sąuare < salėje.u,aus,aMazgelis.
puikių
eilių.deklamacijų, kai
na visai maža. tik 20e.
gruodžio 9 dienų. • J šį susi-1-----------------Toji knygą yra naudinga ir
rinkimų atsilankė nemažas i
narių skaičius, todėl ir galima! NAUDINGI NUTARIMAI,
įdomi. Skaitydamas galės išmok
pažymėti, kad šios kuopos na-! Lapkričio 28 d. Aušros \ ar- ti pasidžiaugti ir padejuoti.
riai nėra užsiinteresavę vien! ^9 parapijos bažnytinėje sve Heikalaultit tiesog- nuo auto
Adresas:
ti!^ žaislais, bet pasirodo, kad ūkinėje įvyko S. L. R. K. A. riaus:
A. J. Jokubavičius,
jie (langiaus interesuojas vi- ^*0 kp. susirinkimas. Svar40 Congress avė.,
snomenės reikalais ir lankosi |hesni nutarimai padaryta šie:
Waterbury, Coun.
MOTERŲ KALĖDINIS
FONDAS AUGA.

METRAŠTIS
1916 .

1

i

■ninkus, kad peržiurelų
lietuvių parapijų numi
rusių knygas.

P IRK ŽAISLUS ČIA, MUSŲ

4 EL. PILNAS ŽAISLŲ,

Žaislai

