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didesniai agitacijai, daugiau naujų narių ingija. Bet
nežiūrint to viso, katalikų Su-mas didesnį narių skai
čių turi ir kuomet katalikų Su-mas pilnai susitvar
laiku ketina statyti Našlaičių Prieglaudų, Ligoninę. kys, lengvai savo kaimynų pralenks netik nariais,
Rytuose taip-pat tvarkoma labdarybės darbas.
bet ir kasa. Katalikų Su-mas gali lekcija pasinau
doti- — reikia daugiau agitacijos, žodžiu ir raštu,
NAUJOS oRgANIZACIJOS.
kad suginus savųjį susivienijimų.

PAŽVELGUS ATGAL.
Priprasta naujiems metams atėjus daryti s«^}jų metų peržvalgų. To pripratimo stumiamas ir
bandysiu daryti peržvalgų. Apsiribuosiu tik viešuo
ju Amerikos lietuvių gyvenimu, nuveiktais darbais.
Apibėgti, perkratyti, apvertinti kiekvienų Ame
rikos lietuvių nuveiktų darbų nėra taip lengva. Ame
rikiečių veikimas toks įvairus, taip įsisiūbavęs, kad
viskų į trumpų straipsnelį sutalpinti yra tiesiog ne
galima — visuomet liks- koks neįžiūrėtas, nepatėmy-

1915 metai Amerikos lietuviams katalikams bu
vo nepaprastai gausūs naujų organizacijų augimu.
Per tuos metus katalikai užpildė visas spragas orga
nizacijų tvėrime. Liekas tik pačių organizacijų užbriežtus tikslus gyveniman vykinti, žinoma, priside
tas dalykas.
dant prie tų organizacijų lietuviams katalikams. SuKad pridavus šiokių tokių peržvalgai sistemų, drutinę tas organizacijas, lietuviai katalikai į atei
mėginsiu jų paskirstyti. Kadangi organizacijos vai tį galės ramiai žiūrėti.
dina mūsų gyvenime svarbiausių rolę, nuo jų ir pra
Apart įvairiose kolonijose lokalių organizacijų,
dėsiu.
Amerikos lietuvės moterys neturėjo savos centralinės organizacijos. Nors moterų organizavimo dar
ORGANIZACIJŲ VEIKIMAS.
bas buvo pradėtas jau seniau ir organizacijai, pra
Organizacijų gyvenime per 1915 m. įvyko daug džia duota 1914 metų pabaigoj, bet tikras -moterų
.
permainų. Senosios susitvarkė, paaugo, nemažai ir veikimas teprasidėjo šiais metais.
naujų atsirado.
organizacijas.

Meskime akį visupirma į katalikų

Tėvynės Mylėtojų Draugija per pastaruosius
n:?tus metus veik nuolatos žemyn krito. Gale metų
p adėjo šiek tiek atsigriebti, turbūt ačiū neprastai
išleistai knygai “Širdis”.

SVEIKI,

SULAUKĘ
NAUJŲ METŲ!

Lietuvių Socijalistų Sąjunga irgi nieku- negali
pasiirti. Ji užšalo ant vietos. Nežiūrint dideliau-

Žmogus džiaugiasi tuos savo gerus darbus pri
sios pocijalistų agitacijos,' jos narių skaičius jau ke siminęs; jo veidas visuomet atrodo linksmas, pilnas
linti ,metai vis apie tris tūkstančius sukinėjasi, tai rimtumo ir meilus, jis visuomet pilnas energijos ir
kiek augštyn pakildamas, tai vėl žemyn krisdamas. pasišventimo dėl geri} darbų.
Beje, po ilgų nesusipratimų ir kelių metų laukimo
Kitaip jaučiasi žmogus, kuris mato savo pra
galų gale išleido knygų " Molei ic- »» Socijalianas”, eitų metų veltui praleistų laikų, kuris mato savo
kurių turbūt nieks nei nemėgins ištisai skaityti dėl blogus darbus, kuris supranta buvęs tikrosios pažannuobodaus turinio ir aiškinimo per daug jau
gos trukdytoju i r, tokiuo būdu, nors mažai pajėgda
žinomų socijalistų svajonių.
mas, bet daug pikto padarė, kaip* sau, taip ir ki

Amerikos Lietuvių R. Katalikių Moterų Sąjunga
Abblnai suėmus, ne katalikiškos organizacijos di tiems. Toks žmogus, prisiminęs savo pergyventas
tepradėjo tvarkytis ir savo pirmų Seimų turėjo -šiais delio pasisekimo neturėjo, dėl aiškaus laisvamaniš- veltui dienas griaudenasi, rūpinasi ir nustoja lyg
Am. Liet. Rymo - Katalikų Federacija ir Tautos metais. Į trumpų laikų susitvėrė nemaža, kuopų, pri co a1 socijalistiško krypsnio.
svaros. Dauguma iš jų pasitaiso, bet tai tik tie, ku
Iždas.
Federacijos gyvenime daug permainų ne sirašė keli šimtai narių. Ačiū savo plačiam veikimo
rie akyvai žiūri į savo pergyventų Kutų ir mato sa
LAIKRAŠČIAI IR SPAUDA.
įvyko, nes šiuo laiku katalikai lietuviai yra užimti programui, Moterų Sąjunga gali pilnai moterų reivo darbus. Bet tokių tėra mažuma.
įvairiais kitais reikalais. Per savo šių metų^ Kon reikalus patenkinti, nes ji sykiu yra pašelpinė ir
Daug yra tokių žmonių, kurie savo blogų darbų
Pažiūrėjus Ir pastarųjų metų spaudos reikalus
gresų Brooklyne, N. Y. veikimų paskirstė: pati Fe idėjinė draugija. Turint tokių puikių pradžių, prie jas Amerikos lietuvius, vėl pamatysime, kad didžiau nenori nei matyti, arba jei ir mato, tai laiko juos
deracija labiau kreips domų į agitacijų už katalikiš- pastangų, ir Amerikos lietuvėms galima lemti gra
sias judėjimas apsireiškė pas katalikus. Jų išlei už gerus; tokis žmogus, žinoma, nei kiek nepasito
M spaudų ir stengsis suvienyti visus Amerikos žių ateitį. Per pirmutinį seimų, moterys įsteigė sa
stųjų knygų skaičius didėjo, augo ir laikraščių skai bulina, bet juo tolyn, tuo daugiau paklaidų padaro,
uvius katalikus; per tam tikrų komisijų rūpin vo laikraščio fondų. Jame jau turi kelius šimtus
čius. Jau be minėtųjų trissyk savaitinio “Darbi- tuo skaudesnes žaizdas atveria ne vien savo tautai,
ti Amerikai lietuvį vyskupų, siunčiant šv. Tė- dolerių . Kuomet turės nuosavų laikraštį, kas jau nmA-a^T'dvisavaitinio “Vyčio” ir mėnesinio “Tauir
' visai žmonijai. Žodžiu sakant, žmogaus gyve
W paticijų u Tautos Iždu rūpinsis Lietuvių Ko- galima sakyti yra užtikrinta, moterys galės labiau
'
,•’«
tos Ryta”, katalikiškų laikraščių skaičius pasidau- nimas
1Tna lieka nelaimingu.
fcgtfos įsteigimu ir tt. Per praeitus metus Federa savo veikimų išplėsti.
Broliai katalikai!
•Z- « ■' ?
*,
gino dar mėnesiniu žurnalu “Pažanga” (tūlam lai
cija labai maža veikė. Reik tikėtis, kad sekančiais
»
Pažiūrėkime ir mes į savo praeitų metų nu
Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija, vos šiemet kui leidimas susitrukdė), savaitiniu Clevelando laik
duetais labiau veiks.
pradėjusi gyvuoti, šauniai pasirodė. Negana, kad raščių “Santaika” ir mėnesiniui juokų ir satyros veiktus darbus. Pasverkime juos ant svarstyklių ir
Susivienijimas Lietuvių Rymo - Kat. Amerikoje, savo nariams suteikė nemaža įvairaus turinio nau laikraščiui “Žvirblis”. Iš senesniųjų laikraščių nei tėmykime, kurion pusėn svers daugiau; gerojon, tad
padarė didelės svarbos ir vertės permainas. Per sa dingų knygų, ji savo nariams ir sykiu visiems lietu vienas nežlugo, tik “Katalikas” kažko pradėjo la džiaugkimes, o jei blogojon, tad stengkimes suprasti
vo trisdešimtųjį Seimų Scranton’e jis reformavosi, viams suteikė gražių dovanų — “Metraštį” 1916 biau laisvamanių gyvenimų tėmyti ir laisvamaniams blogo priežastį ir per ateinančius metus pakeiskime
taip sakant, iš naujo gimė. Suorganizuotas ant pa metams. Tokio puikaus tos rūšies veikalo nebuvo kas sykis labiau tarnauti. Bet tai tik laikina liga blogų gerais darbais.
Praeitieji 1915 metai, tai metai, kurie bus mums
senusių, netikusių pamatų, Su-mo gyvenimas buvo dar pas lietuvius nei čia Amerikoje, nei ten Lietuvo ir dėl savos sveikatos “Katalikas sugrįš prie
brangūs,
nes per tuos metus augštai iškilo katali
netikras. Jo iždas neaugo, kaip kad reikėtų, jame je. Gaila tik, kad Spaudos Draugija neturi dau katalikų.
būta įvairių spragų — dėl tų tai priežasčių jo veik giau narių, nes dabartinis skaičius nesiekia nei tūk(Laisvamaniai ir socijalistai nieku ypatingu ne kiškoji mūsų visuomenė, ir žengė spartų žingsnį pir
visos valstijos nenorėjo legalizuoti. Matė tų Su-mo stanties. Reik tikėtis, kad narių skaičius sekančiais gali pasigirti. Ne vienas iš jų laikrūščių žlugo, kad myn.
Mūsų inteligentija per ištisus praeitus metus dir
vadai, sielojosi, matė reformų reikalingumų. Ir štai metais žymiai pašoks. Tuomet susilauksime iš Lie daugiau nebeprisikelti. Bostono laisvamaniai pasi
per 30-tųjį Seimų tos reformos tapo priimtos. Tie tuvių Katalikų Spaudos Draugijos ir daugiau gra stengė “Ateitį” pakeisti trissyk savaitiniu laikraš bo be atsilsio ir atvangos, užtai ačiū jų pasišventi
sa, senieji nariai, pripratę prie mažų mokesnių, ne žių leidimų.
čiu, kad naujai gimusiam “Darbininkui” konkuruo mui, daug ko turime nuveikto. Pažvelgkime į savo
spaudų. Čia matome daugybę išleistų naujų knygų,
labai maloniai priėmė tas reformas, bet tai būta tik
Lietuvių Darbininkų Sąjunga po šv. Juozapo ti. Pažymėtinas ir socijalistiškų “Naujienų” augi
naujų laikraščių. Linksma ir saldu ant širdies daro
išimčių ir tai iš tų tarpo, kurie reformų nesuprato.
globa, pažymėtina savo tiesiog nepaprastu veiklu mas Chicagoje. Tam priežastis mažas katalikų su
Per tuos metus Su-mas užaugo keliomis dešimti mu. Kaip ji užgimė ir pradėjo veikti tėra Vos koks sipratimas, nes daugiausia patys katalikai tam au si, matant jau taip išbujojusių sveikų katalikiškųjų
mis naujų kuopų, paūgėjo narių skaičiumi, užaugi pusmetis, o geriaus pasakius, nei to nėra. O vienok gimui prigelbsti, skaitydami “Naujienas”, vietoj sa spaudų. O kaip ji nesenai dar buvo visai silpnutė!
draugijas, organizacijas, kiek jų
no iždų netoli 60 tūkstančių dolerių, šie metai Su per tokį trumpų laikų žymiai nariais užaugo (apie vų laikraščių. Iš žlugusių ne katalikiškų laikraščių Pažvelgkime įw mūsų
z
daug naujų pridigo, ir kaip jos mums yra reika
sivienijimui buvo vieni iš geriausių.
700). Sąjunga leidžia ir savo laikraštį “Darbinin galima paminėti “Laisvoji Mintis”, “Pažvalga”,
lingos. Tai vis nuopelnai mūsų inteligentijos. Jie
Žiūrint į ateitį, galima štai kas išvesti: pra- kų”. Ne mėnesinį ir ne savaitinį, bet trissyk savai kasdieninis “Amerikos Lietuva”, “Pirmyn”, “Jau
dirbo dienų ir naktį ir, kaip jau sakiau, dirbo be at
vedus ir gyveniman įvedus reformas, visas savo j>- tinį! Ir netik kų surinko laikraščio išleidimui rei nimo Sapnai”. Sykį užmigo, bet vėl prisikėlė “Dar
vangos ir jos darbo vaisius jau apsireiškia. Bet
gas, gabumus Su mas turi pašvęsti ne ka mkitam, kalingų pinigų sumų, bet ačiū nepaprastam lietuvių bininkų Balsas”, pusiau anarchistiškas I. W. W. or
liaudis? Kų mes nuveikėme, kų mes padarėme? Kur
kaip agitacijai. Lai pasistato visi Su-mo nariai sau pasišventimui ir duosnumui, įsitaisė nuosavių spaus ganas. Dauguma laisvamanių ir socijalistų laik
mūsų darbai? Ant kiek mes pakilome apšvietoje ir
už obalsį, kad ateinančiais metais narių skaičius tuvę be skolių. Iš pradžios turėjo $4,000 skolės, bet raščių merdi, šiaip be taip stumiasi.
susipratome? Oi mažai, mažai. Kaip žiūriu į mū
Nenorėdamas apžvalgų padaryti perilga, apie ki
mažiausia pasidvigubintų. O tam tikslui užvis rei Sųjungos nariai pasirįžo sudėti tų sumų iki šių me
sų liaudį, — esu jos dalelė — tai matau, jog mes,
kalinga agitacija, garsinimasis, aiškinimas žmonėms tų pabaigai ir skoles apmokėti. Ir tai padarė^' tus praeitųjų metų nuotikius ir atsitikimus pasisteng
žemesnioji luomą, labai lėtai žengiame pirmyn. Mes
Su-mo svarbos, iš jo naudų ir tt.
Veltui ieškotume lygaus pavyzdžio pas kitas sroves siu pažymėti kitame “Draugo” numeryje.
esame perdaug nerangūs, mes mažai tepadauginoAbelnai-gi paėmus, 4ai pastarieji metai lietu
Tai tegalėjo padaryti tik katalikai darbininkai. Su
Lietuvos Fi/čtaė, kaip ir galima buvo tikėtis,
me savo didžiausias organizacijas. Ant kjek - gi mes
tiek entuzijazmo šiemet užgimusi Liet. Darb. Sų-ga viams katalikams buvo giliukingi, buvo atbudimo me
parodė daug veiklumo. Neminint kuopų
padauginome savo didžiųjų organizacijų, S. L. R. K.
kitais metais net sunku spėti kų galės nuveikti, be tais. Katalikai kas sykis labiau išsibudina, tvarkosi,
veikimo, pažymėtina tos organizacijos nuosavaus dviA. nariais? Ant kiek mes padauginome kitas visas
tikrai galima tvirtinti, kad per jų lietuvių darbi kas įneša palaimų į viešų Amerikos lietuvių gyvenilavaitinio organo įsteigimas — “Vyčio”, kurio jau
mūsų organizacijas narių skaičiumi? Oi, mažai.
Purenąs.
ninkų reikalai ateityje bus pilnai aprūpinti.
Ir mų.
įpėjo pasirodyti 6 numeriai. Pati organizacija už
Ogi mūsų spauda? Ant kiek pasidaugino skaičius
duok Dieve!
naujų laikraščių ėmėjų, ant kiek padidėjo knygomis
migo per pastaruosius metus apie 30 naujų kuopų,
iritiaukė prie savęs nemaža katalikiško jaunimo.
mūsų knygynai? Čia mažų žingsnį tedavėme pir
Ii ai organizacijai šypsosi labai graži ateitis.
myn.
Toks tai didžiųjų Amerikos lietuvių katalikų or
Imkime antrųjų pusę. Ant kiek mes sumažino
Pilnųjų Blaivininkų Susivienijimo gyvenime ganizacijų stovis. Žinoma, ne visos jų čia suminė*
me girtybės įstaigas ir girtuoklystę savo tarpe? Ant
varbiausias nuotikis, tai savo mėnesinio organo ta, labai nepilnai ir pažymėtosios nušviesta, bet vis
kiek sumažinome skaičių girtųjų balių, šokių ete?
‘Tautos Rytas” įsteigimas. Turint organų, gail gi iš to galima matyti, kad lietuviams katalikams šie
Ant kiek sumažinome skaičių rengimo girtų vestu
ia tikėtis bus didenio veikimo pas blaivininkus.
metai buvo laimingi, gausūs.
Štai jau ir vėl nauji' metai. Rodos, nespėjome vių, krikštynų, pakasinų? Tas visas blogumas la
Pažiūrėkime dabar pas kitus. Ne katalikiškų dar pamiršti praeitų metų pirmosios dienos, rodos,
Labdarybės darbas Amerikiečių veik sutvarkybai nerangiai keliauja iš mūsų viešojo gyvenimo tar
»s ar bent baigiamas tvarkyti. Del karės nukentė didesnių organizacijų tėra trys: Susivienijimas Rie dabar jų tebešvenčiame, o žiūrėk, jau visi meteliai po. Ir kur-gi greit pranyks, jei mes tų palaikome,
jais lietuviais nuosekliai rūpinasi Tautos Fondas, tuvių Amerikoj, Tėvynės Mylėtojų Draugija ir Lie prabėgo, jau jie į amžinastį nukeliavo. Kaip-gi greit nesistengiame tvertis už gero įrankio vietoj blogo.
turį per šiuos metus inplaukė aukų apie 30,000 dol. tuvių Socijalistų Sąjunga.
eina tos dienos, kurios žmogui taip brangios yra. Mt^F ašarojaine, verkiame, dūsaujame atsiminę tė
esą, gal tai mažoka, bet atsižvelgiant į lietuvių
Susivienijimui Lietuvių Amerikoj reik atiduoti Brangios tada, kuomet žmogus jaučia esąs žmogumi, vynės Lietuvos baisiųjų nelaimę ir "savųjų ten liku
pripratimų prie visuomeniškos labdarybės, prie kreditų: jame apsireiškė daugiau gyvumo, negu pas jaučia atliekąs savo pareigas link žmonijos. Bran siųjų vargus. Bet tuo pačių laiku čia lėbaujame,
bdaringų įstaigų ir tai nemaža. Vietos labdarybės tais pačiais pamatais susiorganizavusį katalikų Susi gios yra dienos, kurios esti pergyventos dorai ir pri linksminamės, šokame, it bepročiai, ant savo brolių
Jeigu
jrbas spėjo tik vakaruose gerai ^susitvarkyti, jstei- vienijimų. •S. L. A. arba taip vadinamas tautiškas- derančiai. Jas miela žmogui prisiminti, o labiausiai kapų. Kame-gi čia mūsų susipratimas?
nnt 1914 m. Šv. Antano Labdaringųjų Sųjungų laisvamaniškas susivienijimas ankščiau pradėjo rū tų laikų, kuriame jis mato savo nuveiktus gerus dar įveikiame pragerti į metus 40 milijonų dolerių, tad
įjunga atradu daug užuojautos ir jau šiais metais pintis reikalingų reformų įvedimu, ankščiau jus gy- bus, ar tai dėl visuomenės, ųr tai dėl artimo nau kodėl - gi mes negalime tiek paaukoti Tėvynės - Lie(Tąsa ant 2-ro pusi.)
/pirko 10 akcrių žemės (už $18,000), ant kurios su veniuian inkunijo, per tai didesnę kasų turi ir ačiū dos, ar labdarybę kam nors suteikus.

Žengiant in Naujus
Metus.
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t.
draugas

Gruod. (Doo.> 30, 1915, N. 53.

tirvėje ir kasdieną matau, kaip hų, antrų, vakarų — apie pa-'
ten eina biznis. Sulyginus su sėkmės, kurias iššaukia lietu
kataliko
apsileidimas.
mūsų privatiškais bizniais ir vio
biznieriais, — ten viskas daug Letvistono lietuviai labai dė
teisingiau ir nuosekliau daro kingi kun. *A. Dargiui už jo
pamokinimus ir triūsų vietos
ma.
Ten galima, anot kalbėto- Į lietuvių naudai,
TALKININKAI SAKOSI VO inananti visi sykiu ant vokie
jaus žodžių ir pigiau nusipirk
čių gulti. Bet, suprantama,
KIEČIAI NEGALĖSIĄ JŲ
SUSIRINKIMAS.
ti, ir geresnį tavorų gauti ir PARAPIJOS
ir
vokiečiai
nesnaudžianti
.
ir
IŠKRAPŠTYTI Iš
dar pinigų sučėdyti, kuriuos
Šv. Baltramiejaus draugi
labai galimas dalykas, kad pa
SALONIKŲ.
galima būtų be savo nuoskau jos svetainėje gruodžio 17 die
Kol dar vokiečiai, bulgarai tys pirmieji užpuldinėjimus
dos pavesti, kad ir parapijos nų įvyko Saldžiausios Širdies
ir austrai neužpuolė talkinin pradėsianti.
ir bažnytėlės reikalams.
P. Marijos parapijos susirin
X
kų kariuomenės Graikijoje,
Patarčiau visiems
lietu kimas. Nors žmonių ant su
pastarieji tį laikų sunaudojo
ANGLIJOS MINISTERIAI
viams pasiklausyti naudingų sirinkimo suėjo nedaugiausia,
apsidruti ainiui.
Daro apka
NESUSITAIKO.
patarimų ir lankyti savo koo vienok tų vakarų prie para
sus, priveža didžiausias ir
Ligšiol anglai nieko varu
pijos prisirašė dar keli nauperatyviškas krautuves.
Bnnkiausias . kanuolės .ir abel.
kariauti nevarę. Valdžia į piji nariai. Aukų parapijos reiKoo peramjos
užsimezgimas.
sumesta apie $50.00.
nai mananti taip apsidrutm- | ,iečius ir sav0 kolonijas ntsi.
ti, kad voKiociai ™ Imlgarais .aukl,avo> kad jai reikaUngi
Keli metai atgal, kuomet Jaunutė, bet veikli parapija.
» negalėtų ,lažti. .lan ir 4a-'kareiviai
Kas norėdavo k„.
pradėjome mūsų kooperacijai. Saldžiausios Širdies P. Mabar talkininkų vmto. «I»<• S- riauti> tas ,iuosu noru į karei.
tiesti pamatų — kilo daug vai-) rijos parapija visai dar jaudų. Visokie raudonno... ne-‘,nutė; vos tik keli mėnesiai
kc, kad vokieoimn. nepanipasiduodavo, ftkiu bu
nka talkininkų .skiapatyti iŠ' da
,ai laim6jo aie 4 miK.
baigsiu nei sakyti, lindo mums j kaip užsimezgė, bet kasoje
Balomkų. Mat, perdaug tv,r-| jonus kareW
už akių, stengėsi visų darbų !ja utu r i $504.91.
paardyti, bet jbcs taip sutvar
I Pastaruoju laiku pas angPaskirta ir kolektoriai, k ir,
RUSAI NEBANDĖ BULGARI- jus atsirado judėjimas, kad įkėme kooperacijos reikalus, rie vaikščiodami po stubas,
kad niekas jiems nebegali pa rinks bažnyčiai aukas. Į koir- ■
!■
vesti priverstinų kariuomenėn
‘ Kanklių” šv. Jurgio parapijos choras (iš “Metraščio”).
pradžioj praeitos savaitės
Nes pasirodė; kad
kenkti. Visi toje kooperacijoj ektorius išrinkta: P. M ardolygus, tik gerieji tėvynainiai sas, P. Jasiflnas, B. Ivaškevrng nvo l asoma apie r ūsų daUgeks sveikų vyrų-nei kiek
Bulgarijon įsiveržimų.
Buvo|nerodo pasirįžimo stoti karėmėjas.
Daug tikimos nuo,Bedo kolegijų. Čia patogi mo- geresnę ir intekmę turi. Ko čiutė ir M. Bernotaitė.
BENTLEYVILLE, PA.
pranešama, kad rusai net pa nuomenen. Kaikurie valdi
jauno darbininko Bažnyčios ir kykla lietuviams. Be kitko operacijos darbininkai stovi
Primicijos.
Taipgi nutarta ateityj pa
ėmė miestų Varnų, Bulgarijoj, ninkai užsispyrė neatbūtinai
galima gerai ir lietuviškaijpo didele kaucija; tvarka ri
Tėvynės dirvoje.
Nepadėk čia O
Gruodžio 19 d., šv. Luko kunigui
išsodindami apie 40,000 karei visus sveikus vyrus surašyti
siems suprantama ir viskas rapijos naudai surengti koky1
Mikolui plunksnos išmokti.
vakarėlį su teatru.
vių. Bet tas pasirodė netei ir po to juos panevalia versti bažnyčioje atsibuvo nepapras besidarbuodamas
’aigi, prasidėjus antrame kasdien kontroliuojama. Vilietuvių
Susirinkimas užbaigta mat- "
singa. Vėlesni rusų praneši kareiviauti. Bet tam priver ta iškilmė. Kun. Mikolas Ur- spaudoje supažindink ir ame semestrui po Kalėdų gera pro jsiema be skirtumo pažiūrų ir
mai paaiškino, kad keletas jų stinam kareiviavimui ne visi banas laikė pirmas šv. Mišias. rikonų spaudų su mūsų tau ga atvažiuoti šiea kolegijom pakraipų vertėtų jąja pasi- da.
Letvistono Vytis.
Dijakonu buvo kun. J. Piku tos vargais, siekiais ir troški Mokslas prasidės po Naujų! na t Kloti.
kariškų laivų Juodose jūrėse mnisteriai pritarė.
Jie tvir
tik apšaudė Bulgarijos pa tina, kad tokiam žingsniui kol lis iš Pittsburgh, Po., subdija- mais.
Laputis.
Melų sausio 5 d., .1916.
kraščius, gi išsodinti kariuo kas nėra reikalo, nes, žiūrėk, konu tarnavo’ kun. I. AbraV. Agua.
L. Jonas.
maitis iš Syksville, Pa., arciVYČIŲ VEIKIMAS.
menės nei nebuvo manoma.
BINGHAMTON, N. Y.
ir be priverstinumo anglai tu
kunigu
buvo
kun,
-T
Mirius-ir
VISUOSE FRONTUOSE, KAIP ri 4,000,000 kariuomenės. Tas
Gruodžio. 11 dienų Lietuvos
Nelaimingas atsitiki mas.
ceremonijoriu pabuvo kun. M.
LEWIST0N,
ME.
,
PRIEŠ AUDRA TYLU.
Vyčių
II
kuopa
surengė
pra

susikirtimas labai aštrus ir
PITTSBURGH, PA.’
Gruodžio 18 dienų traukinys
Kazėnas iš Donorą, Pa. Len
Visuose frontuose apie ko net tūli mrnisteriai
kalbas šv. Baltramiejaus drketiUžmiršti,
reikalai.
užmušė Onų Simoliutę. Na- kius nors veikimus nieko ne pų rezignuoti, - jei priversti kiškų pamokslų pasakė, kun. Iš Tautos Fondo skyriaus
jos svetainėje.
Kalbėtojum
Daug
teko
matyti
laikraš

bašninkę palaiduota protestoveikimo.
pranešama.
Pranešama tik nas kareiviavimas nebus pra M. Kazėnas, lietuviškų kun.
buvo pakviestas p. Pr. Gudas
čiuose
korespondencijų
iš
mūnų kapinėse.
J. Misius, angliškų turėjo sa
Gruodžio 19, š. m., Pitts
šaudymųsi iš kanuolių
arba vestas. Anglijos
iš Boston, Mass. Vakaro ve
premieras
sų
miesto,
daug
buvo
rašomai
kovę su rankinėmis granato Asųuith’as priverstitinam ka kyti kun. Weigand iš Steuben- burgh’o vietinis Tautos Fon apie visokius dalykėlius, bet ^,įav^uvo
Vaičiuliutė
‘ ‘ Cicilik ų ’ ’ prakalbos.
mis, kuomet nejučiomis vieni reiviavimui priešinasi, tad vie ville, O., bet neatvyko, taigi do komitetas laikė susirinki
Prieš pradėsiant(prakalbų ma
pats primicijantas prabylo ke-1 mų minėtojo komiteto į Tau tose visose žinutėse užmiršta
Mūsų miestelio draugučiar
prie kitų prisiartina.
ža mergaitė A. Stasaičiutė
nas žymirjjų ministeriu Lloyd
paminėti
svarbiausi
mūsų
rei

mėgino surengti garsias pra
Bet ta tyla tik prieš audrų. George apreiškė, jei priversti- lėtų žodžių j anglus, ištarda tos Fondo skyrių perorgani
gražiai
padeklemavo
eiles
kalai
,apie
kuriuos
būtinai
rei

kalbas,
kalbėtojų kvietė net iš
Visų rengiamasi prie veikimų nas kareiviavimas nebus pra- mas jiems ačiū už viskų, kų zavimui, prisitaikant prie T.
“Vyčio” Pasveikinimas”, til
kėtų
šį
tų
parašyti.
Brooklyno, berods, p. Pruse*^1ateinančiame pavasaryje. Lig- vegfas, jįg rezignuosiąs iš mi- jie jam padarė. Mat, šios pa Fondo konstitucijos.
pusias “Darbininke”.
Įkų, bet tas nepribuvo. Tuo-’
rapijos anglai labai mylėjo
Čia trumpai ir noriu tuos
siol talkininkai veikdavę at- . , . , ,. ,
Susirinkiman atvyko 34 as
Po to p. Pr. Gudas savo
.• • , „ x • •
, • • nistenų kabineto,
met mūsiškių draugų vada*
kun. M. Urbonų, dar jam čia menys ir visi įstojo Tautos svarbiuosius ir reikalingus nuoseklioje
akirai: kuomet vieni smarkiai
kalboje palietė
J. B. pats rėžė spyčių apw'-->
kertasi, tai kiti nieko neveikia.
Labai galimas dalykas, kad klerikaujant. Dienoje primi Fondo
skyriun, įmokėdami dalykus aprašyti ir su laikraš-’j daug svarbiij mūsij gyveni
skaitytojais pasitarti ir mo apsireiškimų-, nurodė Lie laisvumų ir draugiškumų. W •
Per tai Vokietija pavieniui vi- dėl tos priežasties Anglijos cijų anglai bei airiai įdavė reikalaujamas Tautos Fondan čio
visos prakalbos nieko gero ne
pasirodavoti.
sus galėdavo apveikti.
Atei- valdininkų tarpe gali įvykti jaunam kunigui čekį ant duokles.
tuvos Vyčių
organizacijos
išėjo, taip kaip ir visados poa $134.00.
nantį - gi pavasarį ar vasarų žymios permainos.
prakilnų tikslų, svarbų ir nau
Valdyba šio skyriaus, 1916
Draugijos, partijos ir jų
“cicilikus” pasitaiko.................
dų iš prigulėjimo prie jos.
metams paskirta sekanti: J.
ypatybės.
Tikras SocijalistasŽmonių buvo daug.
Paskiaus kalbėjo p. S. BugG. Miliauckas — pirm., P. V.
Mus mieste randasi tiek lie navičius temoje: “Ar Vyčiai
ŽENGIANT I NAUJUS METUS.
Žmonių buvo nepaprastai Obiecunas — vice-pirm., p-lė
tuvių, kad jie veikdami geroj eina tikru kultūros ir padaug. Draugystės lietuviškos A. Sutkaieiutė — rašt., P.
(Seka nuo 1-mo pusi.)
sutartyj, galėtų daug naudin-jžangOg keliu?” Šis kalbėtoja
NEWARK, N. J.
tuvos sušelpimui!
Kodėl -gi mes nešiojame galvų
ir lenkiškos su vėliavomis ir Venslovas — iždin., Agota Migo darbo nuveikti.
faktais nurodė, kad Vyčiai ne
Tai Vyčiai!
uniformomis dalyvavo iškil čiulienė ir Jieva Jankevičienė
ant savo pečių, jei ja nesinaudojame, jei nemislinaČia gyvuoja kelios draugi tik kad eina pažangos keliu,
iždo globėjais.
mėje.
Jaunas kunigas buvo
Linksma matyti ir girdėti,
me apie niekų geresnio, kaip tik apie apsvaiginimu
jos: moterų ir vyrų; randasi bet dar visų lietuvių tarpe tik
atlydėtas
iš
klebonijos
bažny

Iš nutarimų pažymėtinas
kad Amerikos lietuvių katah—
savo proto? Argi dėlto mus Dievas sutvėrė ant sa
socijalistų ir visokių istų ir rosios pažangos obalsius sklei
čion,
griežiant
Ellstvorth
’
o
or

—
ruošti
sausio
ar
vasario
mė

kiškas jaunimas pradėjo rū
vo pavidalo, kad mes būtume to neverti. Mes ne
izmų. Lewi stonas, kaip ir džia.
kestrai ir draugijų nariams nesyje “bazarų” Tautos Fon
pinties ' savais reikalais ir
atliekame savo žmogiškųjų priedermių ir savo pa
dauguma mūsų lietuviškųjų
Antru atveju p. Pr. Gudas smarkiai veikti. Lietuvos vr
gražiai
sustojus
ant
viso
kedo
labui.
Tam
tikslui
nuskirsiuntinystę ant šios žemės labai prastai atliekame.
kolonijų, turi tas pačias, vi kalbėjo apie Vyčių veikimų.
lio nuo klebonijos iki bažny-iįa komisija iš sekančių ypatų:
čių organizacija visam lietir,'~
Na, kas buvo tas jau praėjo, bet užtai žiūrėkime
siems lietuviams prigimtas y- Tuomi prakalbos ir užsibaigė.
čiai. Beje, Saldžiausios Šir- ; B. Vaišnoras — pirmininku,
vių judėjimui Amerikoje prr~~
ir mokinkimes iš praeities, nes neatmindami savo
patybes.
Žmonių ant prakalbų
buvo davė tiek daug gyvumo, kad vdies V. J. draugija paaukavo J. Janulis, J. Liudvikis, K.
praeities negalėsime tiesiai žengti į geresnę ateiti.
susirinkę pusėtinai.
Svarbusis tiždavinys.
apie jų pradėjo labai plačiais
jaunam
kunigui
gyvenimo Stravinskas, J. Gilius, A. Zda
Tad, broliai katalikai! Žengiant į naujus me
Dabartiniu laiku vietiniai
kalbėti ir drangai ir priešakį
navičius, M. Stankevičienė, M.
pradžiai $10.00.
Atnros prakalbos.
tus pažiūrėkime į senųjų metų savu- darbus ir jei
Jomantaitė, O. Balsaičiutė, A. lietuviai pasirįžo tverti para
Ant rytojaus toje pačioje Ir yra kuo pasidžiaugti! Žiū
Choras, vadovaujant p-lei
kų negero pamatysime stengkimes tuoj pataisyti,
pijų,
pabudąvoti
bažnyčių
ir
Kibartaitė, J. Jankevičienė,
svetainėje įvyko antros pra rėkit, kad ir Netvarko Vyčiai .
M.
Zinkiutei
iš
Pittsburgh
ir
patobulinti. Pasiprašę Dievo padėjimo, sykiu su
M. Sutkaieiutė, P. Krikštolai- išgauti dvasiškų vadovų. Nu- kalbos. Šiuom tarpu p. P. Nelabai senai sulošė du veikai
vargonininkams J. Mickui iš
“Atsimerkė Akys” ir1
naujais metais pradėkime štai kų.
čiutė ir Ona Sutkaieiutė — ko veikę tų svarbų darbų, mūsųiQuejas aįšjdno apįe dabartinįpu:
Export, Pa. ir F. Mileškai iš
tautiečiai galėtų lengviau at- Lietuvos sunkų padėjimų; ra-j“Karės Metu”, dabar vėl ren
1) Pasiaukokime save Tėvynei - Lietuvai ir žėdmisijos nariais.
Donorą, Pa. gana gražiai gie
Kantrusis.
sidvėsti, nes nuristų sloginan Įgino šelpti nuvargusius nuo giasi prie vakaro, kuris ža<M
nas asmuo skirkime nuo savo uždarbio, savaitinės
dojo Mišių ir Mišparų laike.
tį akmenį nuo savo sprando į karės broliuaair seseris. Taip būti labai įspūdingas.
algos dešimtų dalį Tautos Fondan dėl Lietuvos rei
Mišparus atlaikė pats kun. M.
netikėlių padanges.
kalų. Tas visai mums yra nesunku padaryti, jei tik
pat kalbėjo apie blaivybę ir
Urbanas, assistuojant kun. S.
‘ ‘ M a r ija Magdalena' ’
Kol
kas
darbas
varomas
■
PERU,
ILL.
mokslų.
P-lės V. Vaičiulaitė
mes geriantieji mažiau gersime svaigalų, o nege
J. Čepananiui, kun. A. Jurrengiama scenon.
sparčiai, tik dar negalima pil ir A. Stasaičiutė padeklema
riantieji mažiau “sportansime”, mažiau lankysime
Iš šv. Medo kolegijos.
gučiui ir kun. M. J. Kazėnui.
Nevarko Vyčiai žada sao-«r
nai pasigirti jojo pasekmė vo eiles.
bereikalingas pasilinksiminimo vietas.
Kun. M. J. Urbanas gr, 21 d.
Gruodžio 19 d., 1915 m., A.
šio
9 d. pasirodyti su “Ma
mis.
Jaunimas spiečiasi prie Vyčių.
2) Žėdnas lietuvis - lietuvaitė katalikai, stengki
laikys antras Mišias savo taip L. R. K. M. S. 3-čia kuopa tu
Lietuvos Vyčių 2-ra kuopa rija Magdalena” scenoje. Jan
sakant mieste Thomas, W. V., rėjo savaitinį literatiškų sumes prigulėti prie savo katalikiškųjų organizacijų —
Prakalbos.
turi suvirš 50 narių. Laikui artistai veikalų gerokai pra
kur gyvena jauno kunigo mo surinkimų, kurį atidarė pirm.
S. L. R. K. A., L. D. S., L. R. K. Spaudos Draugijos,
Nesenai pas mus buvo ap
bėgant tikimosi daugiau narių moko ir galima tikėtis, kad at
tina, sesuo ir brolis. Kun. M. A. Linkus.
L. R. K. Moterų Sųjungos, ir jaunimas į L. Vyčių
silankęs su prakalbomis p. P.
susilaukt, nes vietos jaunimas sakančiai su juo pasirodysi
Urbanas
yra
gimęs
Lietuvoje,
Aptarus
kaikuriuos
kuopos
(j
u(
j
ag>
“
Darbininko
”
redakorganizacijų. Toliaus žėrtna pašelpinė draugija .turi
Patartina, kaip Netvarko, tnip«bet visai jaunas atvyko Ame, reikalus, susirinkimas tęsėsi torjug> Tai labai praktiška* Vyčių veikimui labai prajau apielinkės
prigulėti prie L. R. K. Federacijos.
(
lietuvių
a ne
rikon. Pabaigęs šv. Vincento programų. * Programas su- žmogus, suprantųs dalykų sto- čia ir kas kart toliau visu A- rengiamo vakaro apsilankyti,'-^
3) Žėdnas lietuvis-katalikas turime išmesti sy
merikos katalikiško jaunimo
kolegijų Beatty, Pa., įstojo rengta užbaigimo pirmo
vj jr
svarbų. Savo kalbones ir įžanga bus visai pigi.
kiu su atėjimu naujų metų iš savo tarpo mums ne
dvasiškon seminarijon Eleo slo metų semestro paminėji-j je gįiįaį palietė tautiškų klau- judėjimu interesuojasi. Veik
Dar reikia pažymėti, kad *•
reikalingus šlamštus, bedieviškus popergalins, o jų
liausiais mūsų kuopos nariais
nora, Ohio. Gr. 18 d. Erie mui;
...
išimų, kurio geriausiais veikėNetvarko Lietuvos Vyčių 29-'
vieton užsirašyti savuosius katalikiškus laikraščius,
vyskupas išventino kun. Miko
Pirrniausia A. Linkus kalbė-| jaįg, eaę, katalikai.
Parodi ir organizatoriais yra: p. P.
Janiūnas, kuopos raštininkas, kuopos tarpe randasi nematot*5,
iš kurių apsišviesime ir bus mums nauda.
lą kuniguosna. Jaunas kuni jų apie nuoseklų moksle išsi- į n(-. j0,
nenuilstantis jaunimo veikėjas veikėjų, kurie atsidavę dirba
4) Nustokime- darę šokius, pasilinksminimus iki
gas jau yra paskirtas klebonu lavinimų, p. V. Stulpinas kal
ir p-lės V. Vaičiuliutė ir M. jaunimo ir visos lietuvių vr**kol karė pasibaigs. Vieton šokių, rtarykime*draugišį lietuviškų parapijų Du Bois, bėjo, kas daugiausia prisidė
Dailydaitė, uolios Vyčių dar suomenės naudai. Vienas
kus pasikalbėjimus, sueigas, paskaitas,'prakalbas etc.
Pa., Erie vyskupystėje, kun jo prie mokslo išplatinimo, p.
tų veikėjų — tai p. A. Pem*
per šv. Kalėdas pradės pildyti A. Dikselis nupasakojo apie katalikams naudingos, nes tu- bininkės. Aplamai imant vi5) Lai nno šių metų nei vienas jaunikaitis nelie'vienų senovė lietuvių atsiti-Lė> progą pagįklausyti rimtai-l“* ?'ra kū0Pa susideda iš pė, kurs visur pirmas.
klebono pareigas.
kels vestuvių ru svaiginančiais gėralais, lai nei vie
•
[veiklių narių
Kun M. J. Urbonas, nors,kimų, p. V. Damašas'kalbėjo įgdėstarpų dalykų.
X *
na šeimyna nebekelia girtų krikštynų ar kitokių pra
Anfrojt medaliaus pusė.
f
Tai tiek apie Vyčius.
yra išauklėtas šios šalies sve tėmoje “Šviesos Spinddlėlis”.
mogų.
Lietuvos Vyčiai Netvarkų—
Labai naudinga lietuviams
timtaučių mokyklose, anglų Dar buvo ir daugiau kalbų.
Daug dar galima būtų skaitliuoti ko mums rei
padabina,
papuošia ir visea»**>«
KATALIKŲ
REIKALAIS.
įstaiga.
kalbų pažįsta gal kiek geriau Žodžiu sakant, programas bu
kia, o ko nereikia, bet tik'išpildykime šiuos penkis, o
kam priduoda gyvumo, tai(
Nepamiršo kalbėtojas pamS« Gruodžio 15 ir 16 dd. lankė
negu lietuviškųjų, tečiau yra vo nusisekęs ir turtingas.
kitus jau vėliau patys atminsime.
si pas mus su misijomis kini sakant, — Vyčiai yra Netvari
x tikru tėvynainiu, mylinčiu sa
Daugumui “Draugo” skai- nėti dar vienos naudingos jBroliai katalikai! Mąstykime, tobulinkiines paA. Dargis iš Nonvood, Mass. ko dailioji pusė. Bet, pmmw
vo tautų, pažįstančiu jos raš tytojų jau yra žinoma ši kole- ataigos, kurios, kaip žydaa šv«
žvalgydami aplinkui, surasi
tya, o mūsų būvis greitu laiku žymiai pagerės; su
liavų ir istorijų mėgstančiu Rija , tatai bereikalingai bėtų kryžiau., bijoti risi socijalis^ug žmoniatliko išpažintį,
išklausė gražių ger-b.- misijo- mo čia ir antrųjų pusę, būtvni,-.
lauksime kitų naujų metų, pamatysime žymių savo
net sandarbininkauti lietuvių plačiau apie jų rašynėti.
suomeniškos kooperatyviškojnieriaua pamokslų. Pirmų va- Netvarko didžiausių skaudutttę
tarpe pažangų ir žėdijas galėsime džiaugtis savo
Tik tiek galinta priminti,
laikraštijoj. Jaunas kunigas
— lietuviškus “cicilikus”, k«-x
A.
darbais.
yra karštas blaivybės mylėto kad jaunikaičiai, kurie nori valgomųjų daiktų krautuvės.

Aprimo, Kaip
Įš Liet. Gyvenimo Amerikoje.
Priea Audrą.
J

jau <jabar katalikai
užima lietu vių visuomeniška
me judėjime pirmųjų vietų;
Pr. Gudo kalbos buvo visiem*

tai ir kiti laisvieji istai — vi

Žaliasis Dobilas.

jas ir uolus jos platintojas ir

mokintis gali važiuoti į šv. Aš pats viskų perku toje krau-

karų kun. Dargis sakė pa
mokslų apie išpažinties svar-rie nesuspėdami su Vyčiui*

Žengti pažangos keliu, šunta
kiais išbėgioja ir laisvais šu
kavimais pasaulį gųzdina.
Kad subyrėjusius “cicili
kų” špykius surinkus vienon
krūvon, sumanė jųjų vadai
surengti prakalbas. Net į sve
timų kailį įlindę mėgino vi
ens kuopon sušaukti, tik nie
ko neišėjo: naujų špykių ne
spėjo pridaryti, o senųjų taip
ir nesumedžiojo.
J. S.

VALPARAISO, IND.
Moksleivių vakaras.

'

Baltimore’s Kronika.
LEISKIT DIRBTI — NE
KLIUDYKIT!
Čia. keli metai monotonija
ir tyla viešpatavo. Retai te
ko išvysti šviesos spindulėlį
katalikų tarpe. Atsiras koks
veiklesnis, karštesnis veikėjas,
pasiners darban visa siela, vi
sa energija, kaip tuojau vieti
nių, senų papročių ypatų, ku
rie stovi priešakyje mūsų liau
dies, lieka išniekintas, pas
merktas.
Taip tęsėsi metai po metu.
Snūduriavome, kentėjome di
džiausiame nuobodume. Kant
resni dantis sukandę kentėjo,
gi silpnesnios dvasios, pama
tę esu kryžiavojami už jų pa
sišventimų — metė viskų: tvė
rė neprigulmingas organiza
cijas ir ten sudėjo visų savo
gabumų, energijų.
Liaudis - gi, iškalėjusi to
kiame nuobodžiame padėjime,
ypač jaunimas, ieškojo savo
slopinamai dvasiai peno; dė-

Išlaimėjimai.
Po prakalbai pasirodė ant
scenos Suvalkijos Žemlapis,
kurį iš savo knygyno paauka
vo p. A. Ramoška, taipgi
Metraštis, klornetas, vištos,
balandžiai etc. ir prasidėjo
aukcijoninis tikietų pardavi*
nėjimas. Nors publikos buvo
mažai ir tai beveik merginos
ir moterėlės, tečiaus to mažo
būrelio duosnumas buvo labai
pagirtinas.
Tikietukų kainų
viens už kitų kėlė, kas sukel
davo nemažai juokų, kad.tik
daugiau surinkus aukų varg
stančiai tėvynei.
<

Idant atgaivinti nusilpnin
tas mintis, po sunkaus bertainio darbo, L. L. D. V. U. su
rengė pasilinksminimo vaka
■SHBGS
rėlį, kuris įvyko gruodžio 4 d.
18-toji “Lietuvos Vyčių kuopa, Cambridge, Mass, (iš “Metraščio”).
Programas susidėjo: iš pra
kalbų, deklemacijų, monologų*
skambinimų bei griežimų ir
kalbų mažai pažino. Tų pašte-j
Paskiau p. K. Vaičiūnas iš stelyj rūpesčiu kun. S. E. Ko. ba.iauskas, U. Vkonaitė, O.
žaislų. Ypatos dalyvavusios luiina
Kincur
-nm-ūin
tnin
tnvims
Dorybė ” lesinsko atsibuvo 40 vai. at Ga'dieniutė, E. J >d.eikaitė, J.
bėjęs prof. Kinsey norėjo taip knygos “Žmogaus rtnrvbė
Merginos ir moterys
programe savo užduotį atliko
tankiai laikomus lietuvių kal paskaitė keletu labai naudin^ laidai. Vietos klebonas pa S'avinskas, J. I.'akultinis, E.
bytino visus.
neprasčiausia.
boje susirinkimus užgint, bet gų dalykėlių. Po skaitymo p. garsino žmonėms porų savai Ala/'u liūtė, M BuMus, K. ZiBuvo iš merginų sųjungieBlogas noras ar apsileidimas matydamas lietuvių norų prie Vaičiūnas savais žodžiai gan čių prieš atlaidus, kad kuo- mas. J. Baseki tikas. A. Račių ir tokių, kurios paliko net
Negaliu apleisti nepažymė susirinkimų, leido jiems ir to plačiai paaiškino, kaip žmo skaitlingiausia rengtųsi prie i.iaškevičius, J \ ainis, E. Vipo kelius dolerius. Garbė už
išpažinties ir per tas tris r.’.ienė, O. Pe-’.rėnaitė, E. Gisusirinkimus, gus gali mokslų ingyti.
jęs “juokingo” (?) monologo liaus laikyti
tai toms merginoms ir mote
Kaip matome, ir vietos lie dienas suaugę žmonės ir ma l u!ė, J. Bučmte, B. Matijokaip ir pirma buvo laikomi, tai
Klebonas”, kurį lošė
rims. Pelno nuo tų ferų liko
* I-nis. Nors to vakaro tvar yra kiekvieno penktadienio va tuviai subruzdo dirbti ir tvir ži vaikučiai lankyti) bažnytė- šius, P. Mikšio, F. Į'reteika, J.
aP*e
dolerių.
tai galime tikėtis, daug nau lę. Atlaiduosna pakviesta 5 Bizauskas, E. 1 .me.skv, V.
kos vedėjas, p. B-nis, persta- karų, bet anglų kalboje.
kunigai, bet dėl kokios tai ne 1?Lekas, U- M'siuliutė, A. še davosi į organizacijas, kurio Ferai bus rengiami dažnai.
tydamas monologistų, išsireiš Bus susirinkimų ir lietuvių dingo nuveiks.
žinomos priežasties visi neat ri:?/: s, J. Nakutis, J. Maciule- se veikimas nevaržomas. To
Manoma parengti panašius
Omne Audivi.
kė, kad tai, esą, ne dėl pajuo
kalboje.
silankė. Atvyko kun. K. Zai- vičms, S. Stahnačauskas, A. kiu būdu visa mūsų veikliųjų ferus kas antrų pirmadienį,
kimo, bet lošėjas negavęs tin
Kadangi vargiai būtų gali
kauskis iš AVaukegan, III. ir L. movalskis, V. Songaila, V. dalis pasuko ton pusėn; ir per nes žmonės susirinkę linksmai
TEATRAS.
kamesnio.
ma susirinkimai visados atlaiilgus metus taip skyrėsi nuo praleidžia laikų ir sudeda ne
Lietuvių darbininkų tautiš kun. Vitkus iš St. Louis, Mo. Ladauskienė, A. Guobis, J.
kyt
anglų
kalboje,
nes
kiek

Stebėtinas dalykas!
Kun. K. Zaikauskis pasakė Sabanskas, V. Dorongovsky, mūsų katalikų gretine ir da mažai nuo karės nukentėju*
ko namo bendrovė surengė
vieno bertainio pradžioje pri
bar matome prieš save galin siems aukų.
Aiškiai galima suprasti, kad
gruodžio 12 dienų vakarų lie keletu lenkiškų pamokslų, gi A. Čepkauskas, T. Basekirsvažiuoja nemažai naujų mok
gų gaivalų, kurs laikui bė
*
Jaunas.
tokio tik ir geidė, nes žmogus,
tuvių svetainėje prie Clinton kun. M. Vitkus lietuviškai. kas, I. Augulis, J. Kondrašsleivių, kurie visai mažai ang
gant
sušliupėjo
ir
liko
mums
ka,
A.
Pazinkevičius,
M.
KonKaip
girdėjau,
visi
parapijo

būdamas sotus, prasto valgio
gatvės.
lų kalbų pažįsta, — tai L. L.
patiems kenksmingas. Nieko
nevalgysi. Šis ne pirmas ir
Atlošta drama “Pirmi Žing nys, lenkai ir lietuviai, džiau draška, A. Staugas, O. StacMOTERŲ KALĖDINIS
Į
D. V. U. gusirinkime likos nu
kiutė, K. Bučius, V. Žukaus dabar negelbės barimai ir va
ne paskutinis pasilinksminimo
sniai”, kuri labai puikiai nu gėsi iš gerų pamokslininkų.
FONDAS.
.
tarta, idant būtų laikomi tTys
Negana to visko, vietos kle kas, K. Žukauskas, J. A. Ma dinimai jų bedieviais, kuriuos,
vakarėlis, tai-gi patartina ren
sisekė. Už puikų dramos at
susirinkimai lietuvių kalboje,
Gruodžio 19 dienų Moterų
sevičius, j. Žukauskas, J. Pet mes patys pagaminome savo
gėjams ir veikėjams vietoj ko
likimų nuošidžiai galima pa bonas per trumpų laikų savo
tamsumu.
tai yra: pradžioj, viduryj, ir
Sųjungos
8-ta kuopa laikė sa*’
kių ten prastų niekam vertų
dėkoti artistams, kurie labai klebonavimo gražiai bažnytė kevičius, J. Zdanaitis, J. VaiLaikas, rodos, būtų nors da vo mėnesinį susirinkimų. Daug
pabaigoje bertainio, gi visi ki
lę ištaisė. Poros metų laike in nalavičius, F. Andriejūnas, A.
monologų, ar tam panašių vei
gerai prie lošimo prisirengė.
bar,
suprasti savo klaidas, buvo svarstoma ir kalbama a*
ti anglų kalboje. Geras nuta
kalų parengti kų nors naudin
Publika negražiai užsilaikė. taisė didįjį altorių $500.00 Andriejunienė, J. Slinkstienė,
kuomet, jau esame skaudžiai pie įvairius dalykus - dalykė
rimas ir būtų naudinga idant
gesnio, moksliško.
Giriant vakaro rengėjus ir vertės, gražius liktorius ir tt. K. Sevičius, P. Rutkus.
jis nepasiliktų vien tik nuta
lius,
reikalus - reikalėlius.
K. Žilėnas, B. Koržecas, J. pamokinti.
Atlaiduose bentoniečiai pa
artistus reikia pora žodžių pa
Bet
ne.
Panašiai
elgiama

rimu,
bet
būtų
vykinamas.
Taipgi
buvo
ir naujų inešimų.
■Joną
vičiu
s
ir
R.
Kablienė
po
Mūsų draugijėlės nusilpnėjo.
sakyti ir apie publikų. Daug sirodė puikiai. Buvo pareng
si
ir
dabar.
Visas
jaunųjų
Vyturys.
Bet visų čia nesurašysi.
Pasilinksminimo vakarėliai
geriau ir įspūdingiau būtų va ta procesija. Procesijai ei 20 centų.
veikimas
:
rengiami
teatrai
J. Egel, M. Šemežienė, L.
Tik vienas tų visų tarimų ir
buvo rengiama per kelius mekaras išėjęs, jei publika būt nant aplinkui bažnyčių giedo
vakarai
skaitomi
už
piktini

Šemežis,
J.
Razumas,
A.
Kinreikalų
yra prakilniausiu ir
Vertos pagirti
I tus kiekvieno bertainio gale.
gerai užsilaikius. Per visų va jo choras.
mų,
buntus.
Pasirodys
koki
svarbiausiu — tai mūsų vien*
Seniaus rengdavo T. M. D. 13
PERU, ILL
karo programų toks triukš Bentono mergaitės, kurios iš duris, K. Staugienė, A- Ri
korespondencija
laikraštyje
—
bickas.
po
10c.
genčių
Lietuvoje vargų atmi*
kuopa, bet tai kp. susilpnė
mas viešpatavo salėje, kad puošė lelijomis didįjį altorių.
(Sv. Bedo Kolegija)
tai
didžiausis
“
striokas
”
mū

Išviso aukų surinkta $47.39.
nimas. Karės audroms Lie*
Giedorius.
jus, tų darbų paėmė L. L. D.
vargiai buvo girdėti artistų
ALRKMS. UI kuopos
sų
seniams!
Gerbiame
mes
J. Overkos, streikierių kasietuvoj siaučiant, dauguma mus
V. U. Netik T. M. D. 13 kp.
žodžius. Labai pageidauja
susirinkimas.
jūsų senatvę ir žinome, kad tėvynainių visko neteko, pasi*
riaus
vardu
pasiųsta
$47.00,
susilpnėjo, bet ir kitos kuopos.
ma, kad mūsų žmonės pripra
Gruodžio 12 d^ š. m. ALR
Persiuntimo lėšos 22c. Pas reikalaujate ramumo. Nevei liko tik mirties šmėklos bai*
MANCHESTER, N. H.
Pavyzdžiui, S-mo M. R. K. A.
stų rimtai ir atidžiai klausytis
kitę, neprašome, jeigu jūsų mė. Niekas jiems dabar ne
II kuopa pereitais metais na KMS. III-čia kuopa turėjo sa scenos veikalų.
Nashua, N.
streikieriams' kolektorius liko 17c.
dvasia tuomi užsiganėdina, gali taip gerai pagelbėti, kaip
vaitinį
literatiškų
susirinkimų,
Nikodemas Rastenis,
rių turėjo virš 20, bet dabar
“Omne vidi”.
pagelba.
bet meldžiame vieno — tai ne Amerikos lietuviai ir lietuvei*
R. Kondratas,
turi tik trečdalį viršminėto kurį atidarė pirm A. Linkus.
Praslinkus porai savaičių
kliudyti mums.
tės ištiesdami jiems broliškos!
kolektoriai
skaičiaus. Tikimos, jog vėPRAKALBOS.
Vysk. A. Baranausko
nuo Nashua, N. H. audėjų
Sako, girdi “nei seniau bu pagelbos rankų, aukojant Ka*
' liaus privažiuos naujų moki
Gruodžio 13 dienų Lietuvių streiko, vietiniai lietuviai su
pagerbimui.
vo tų prajovų ir gyvenome ge- lediniam Fondui.
nių ir kuopa pasidaugins.
Svetainėje
atsibuvo prakal šaukė visuomeniškų susirin
Apkalbėjus kaikuriuos da
t
Jau praeitame kuopos susi*
VARGONININKAS APSIVOGĖ rai”.
lykėlius prasidėjo programas, bos, kurias parengė šv. Juo kimų tikslu aptarti, kaip su
Kas kita seniau — gi dabar rinkime buvo perskaityta cen
Trumpos v akacijos.
IR PABĖGO.
kuris buvo parengtas pagerbi zapo parapija.
šelpti streikuojančius darbinin
visas pasaulis susiubavo, suū tro valdybos atsišaukimas, ku*
1 Mokslo bertainiui pasibai
Laurinas Deltuvas vargoni
Kalbėjo kun. Slavynas is kus. Didžiuma pripažino rei
mui vysk. A. Baranausko.
žė, subangavo minios, sujudo riame raginama visas moteris
gus gruodžio 9 d. moksleiviai
Programas buvo gana įspū Rome, N. Y. Kalbėtojas aiš kalingu rinkti streikieriams, ninkavo Elswortb’e bei Bent kas- gyvas. — Dirbsime ir mes.
aukoti į Moterų Kalėdinį Fon
išsiskirstė į visas puses, bet
leyville, Pa. nuo birž. 15 d.,
dingas, susidėjo iš prakalbų kino apie reikųlingumų sustip einant per stubas, aukas.
Jeigu
kas
dar
mano
pasistaty

dų, bet tuomet dar niekas nė*
mokyklai atsidarant, yra vil
1915 m. iki gr. 1 d. Gruodžio
rinti Binghamtono lietuvių
paskaitų ir eilių.
Kolektoriais išrinkta pp. Ni
ti prieš tų atgįjantį judėjimų, aukavo. Užtat per šį susirin*
ties, kad privažiuos daugiaus,
parapijų, kalbėjo apie soeija- kodemas Rastenis ir Rapolas 1 d. susikrovęs savo mantų,
tai lai žino, kad ši kova pas kimų moters netik kad prita
negu buvo pereitų bertainį.
Programas.
niekam nieko nesakęs išdūmė
lizmų ir kų jis reiškia.
Kondratas.
kutinė ir mes nenusileisime; rė tam prakilniam sumany
Mokykla atsidarys gruodžio
Pirmiausia S. Kazmauskas
savais keliais. Kad L. Deltu
Buvo duota kun. Slavynui
neišsižadėsime savo idėjų ir mui, bet nemažai ir aukų su
Aukotojų vardai ir aukos.
14 dienų.
Patartina lietu- deklemavo eiles “Ties Žalgi keletas klausimų, kuriuos jis
vas išbėgo, — tai Ellsivorth ir
nenuleisime rankų: o dirbsi metė.
' ■ viams pasinaudoti šiųja mo- riu”. Antras V. Stulpinas labai tinkamai paaiškino.
Bentleyville gali tiktai pasi
Aukojo šios ypatos:
me, nelaukdami padėkos ir
Aukos.
1 kykla, nes čia pigiau, kaip ki aiškino Vyskupo A. Baranau
Po $1.00: V. Kardelis, J. džiaugti, nes tokie paukščiai,
Publika labai gražiai užsi
neatsižvelgdami
į kliūtis.
tur, kainuoja mokslas ir pra sko bijografijų.
Aukojo šios ypatos: A. Ba*
laikė. Gal laikui bėgant visai Masevičius, M. Lazaunikiutė, kaip Deltuvas, yra visai nepa
Tyrų
Gyvūnėlis
joriutė $2.00.
gyvenimas.
“Anykščių Šilelį” išpildė pripras prie tvarkos.
A. Linkevičius, V. Bakaniutė, geidaujamais gyventojais. Tik
Lengvos sanlygos.
Po $1.00: O. Cicilkiutė, V«
sekančios ypatos: J. ArbaBinghamtono Koresp. K. Matulytė, H. Masevičiutė. visa bėda yra tame, kad L.
TAUTOS
FONDO
SKYRIAUS
Turiu dar pastebėti, jog čia čauskas, B. Vitkus, J. GirkonMatukaičiutė, A. Cicilkiutė,
nuskriaudė
daug
Po 50c.: A. Zubkus, J. Guo- Deltuvas
PRAKALBOS
IR
“
FERAI
”
.
nereikalaujama mokėti už vi tas, J. Pocius, K. Mondvidas,
B. Monkevičienė, M. Mandra*
bis, A. Aleksandraitis, K. Į žmonių. Taip antai Jonui
sus metus, galima užsimokėti K. Linkauskas ir P. Navickas.
vickaitė,
Z. Mazarkienė.
T.
F.
skyrius
turėjo
suren

Kliesakaitė,
S.
Kliukas,
J.
Į
Krikščiūnui
štorninkui
liko
BROCKTON. MASS.
dalimis, žinoma, ne mažiaus A. Rupšis skaitė referatų apie
Po 50c.: O. Janulevičienė,
Kliukas, J. Švedas, V. Kaš- kaltas apie $60.00, Jonui U- gęs ferus gruodžio 13 d., šv.
' kaip už vienų bertainį (3 mė Vysk. A. Baranausko darbus Jaunimas gražiai pasirodo. konas, T. Valentinienė, F. Žu- lickui, pas kurį gyveno kaiku- Jono parapijos svetainėje. Į A. Remeikiutė.
Geriausia čia veikia jaunų kiutė, P. Kemėšiutė, P. Čer- rį laikų, nunešė apie $35.00, kalbėtojus buvo pakviestas p
Po 25c.: M. Vaškevičienė,
nesiūs).
A. Linkus, žinųs Anykščių ši
lietuvių
ir
lietuvaičių
būreli
,
Nagurnauskas.
Jis,
paaiškiBr.
čepurnienė, V. Trankie*
nauskas, V. Prunskunaitė, R. liko kaltas Ellsworth’o kom
lelius ir jų apielinkės, pasakė
Lietuvių klesa.
suskuręs
į
Lietuvos
Vyčių
Kandrotas, V. Šerėnas, J. Ra panijos štorui, neatsilygino nęs apie karės baisenybes, ra-inė, R. Dominikaitienė. Iš kuo
kelius žodžius* apie tų vietų
kuopų. Ar koks sumanymas, stenis, V. Šimkūnas, J. Anta net biednai moteriškei, nuo ku gino visus, kiek tik galint, pos iždo paskirta $14.00.
Turime Valparaisoje ir lie įspūdingumų.
tuviškų klesų. Čia yra išgulIšviso $25.00.
j
Sekmadienį, gruodžio 19 d., nr koks užmanymas vis Vy. naitis, K. Mališauskas, J. Sta- rios imdavo pienų. Iš bažny šelpti tėvynę. Pagaliaus, pri
I
doma lietuvių kalboj: grama buvo surengtas moksleivių va čiai pirmutiniai. Šv. Roko pa siūnaitis, P. Krikščiūnas, K. čios išvežė gaidų (notų) apie siminęs
persiskyrimų
su
Dar kitos pasižadėjo.
tika, sintaksė, retorika, ir lite karėlis su programų, kuriuo rai,i ja surengė prieš adventų Brazauskas, V. Alkovikas, F. $15.00 vertės, klebonui negrų tautininkais”,
kuris
įvy
Kaikurios kuopos narių pa
ratūra. Šioje mokykloje gali pažymėta pirmojo mokslo me bažnyčios naudai ferus. Vv- Pajuodis, J. Stakeniutė, E. žino daug knygų, k. a. mišolo, ko delei nesolidariško vei
sižadėjo vėliaus prisidėti su
ma ne tik su anglų, bet ir lie tų semestro užbaigimų. Ant čiai dėl laiko stokos negalčjo Stakienintė, A. Limonth, V. Lalio žodyno ir daug kitų. L, kimo, kadangi “tautininkai”
aukomis
Turiu dar pažymė
tuvių kalba susipažinti. Lie Kalėdų moksleiviai išvažinės tinkamai savo stalo parengti, Brazauskas, A. Baniulis, K. Deltuvas buvo atsidanginęs susirinkimuose nuolatos kėlė
ti, kad sųjungietės duosnumu
tuvių kalbos mokytojas yra 22 d. šio mėnesio; kas namo, bet užtai laike ferų taip smar Lukaševičius, L. Šerėnas, A. čia iš Gardner, Mass., kur ti triukšmus, užsipuldinėjo ant
ir veiklumu bytina visas Bal
apmokamas mokyklos. Už dvi kas pas draugus, o kiti kitur. kiai pasidarbavo, kad Sulyg Tvarijonas, F. Čekutis, N. Ra kimos jis vėl sugrįžo. L. Del katalikų ir nesilaikė Politiš
timorės draugijas.
gauto pelno antrais beesu pa
mokytojavimo valandi dienoje
stenis, P. Grinkevičius, V. Gir- tuvas, kaip sakėsi, yra vargo koje Seimo Chicagoj nutari
V. Aqua.
Kuopos Raštininkė'.
sirodė.
ganna veltui mokslų ir valgį.
niutė, B. Sinkevičius, J. Sve- nininkavęs
Lawrence, Mass. mų, — nurodė, kad tikriau
Geriausiu Vyčių prietelium tikas, S. Petkevičius, O. Die keletu metų, kur nemažiau sias ir pasitikėjimo vertas —
Šion mokyklon gali įstot, kaip
yra kun. K. Urbanavičius, vie ninis, D. Taparauskas.
pamokintas, taip ir visai neiš
šelmysčių yra pridaręs, kaip tai Tautos Fondas, kuriam
BINGHAMTON,
ri.
Y.
tos klebonas.
silavinęs, kurs nuo “a, b, e”
Jul. Sabanskis 40c.; A. Ki Ellsworth, Pa. Kas susitik mes galime be jokios baimės
Tikimasi,
kad
po
Naujų
Me

pradeda ir užbaigia tinkamų
Paskaitos.
kutis 35c.
site su Raulu Deltuvu žinoki aukoti savo centus, nes pini
ŠELPKIME
tų
Vyčių
kuopa
dar
labiau
su

sau mokslo šakų. .
Šv. Juozapo parapija, gruo
Po 30c.: A. Žukauskas, J. te, kad tai yra žmogus be sų- gai suplaukę į tų fondų ne
džio 12 dienų surengė paskai stiprės.
Žukauskas, S. Bernotienė, F. žinės, be gėdos ir be jausmų.ižus betiksliai. Taipgi pagyrė
LIETUVĄ AUKO
Sėjikas.
Tautiškas susipratimas
Kunigų Sųjunga susitarus su katalikus už duosnumų, ka
tas Huttes svetainėje. P-as
Kaušilis. J. Vcičiflnas 26c.
Valparaise, lietuvių tarpe, J. Stanislavičius laikė paskai
Po 25c.: J. 7-ubris, S. Čepo- Vargonininkų Sųjunga turėtų dangi jie visur viršijo ir vir
DAMI TAUTOS
■tautiškumas buvo taip išsipla tų apie žmogaus sveikatų;
RFNTniU II I
naitė, J. Čeplūiskas, J. Jero- išrasti būdų, kaip pastoti ke šija savo brolius — atsiskyBtmium, ill.
nig st Ugftg j Krik5čianas> lių tokiems žmonėms, kaip L. tėlius — “tautininkus”. Visi
tinęs, kad net gal perdaug. nuosekliai darodė kas reika
FONDUI.
buvo labai patenkinti jo pra
Didelės iškilmės. >
Į g. Roškovska. S. Monkovska, Deltuvas.
■Kaikurie, būdavo,
užbaigę linga žmogui gyvybės ir svei
kalba.
Kun. J. Misius.
1 augštas mokslo šakas, anglų katos užlaikymui.
Šiomis dienomis mūsų mie- V. Jakaitis, M. toltak, A. La-

r. F.

Z.
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DRAUGAS

Redakcijos Pastabos.
bą :
laikraščių plajtinimą
įvedame į gerai organizuotūs takus. Reikėtų, kad per
ateinančius metus neliktų
Žiūrint į pastarųjų metu bei vienos lietuvių koloni

Lietvių Katalikų
Naujų Metų Už
daviniai.

jos, kurioj nesirastų kata
-katalikų veikimą, matome
likai Spaudos
Draugijos
daugybę nuveikto darbo, o
kuopos, su katalikiškų laik
geriaus pasakius, matome
raščių platininio skyriais.
padėtą pamatą
veikimui.
Galima tik pasidžiaugti
Pristeigta nemaža naujų ir
reikalingų
laikraščių, už iš to, kad katalikišką spau
baigta reikalingiausių or da stovi ant ypatingai gerų
ganizacijų tvėrimas. Atsi pamatų, nes veik visi kata
laikraščiai
yra
žiūrint į tai, rods,
vi sako likiški
su
kokia
turima
gausingų
darbų surišti
pradžiai. Liekas tik organi nors organizacija. Laikraš
zacijas, spaudą
dvutifcti, čių platinimas nėra tai atakiai stovintis, pašalinis da
veikimą plėsti.
Nors nemaža būta per pas lykas. Su kiekvienos orga
taruosius metus agitacijos, nizacijos ' augimu, augs ir
fcet sekančiais
metais tą mūsų spauda. Taigi atski
Agitaciją dvygubai reik pa- rai apie laikraščių platini
, didinti. Reikia plačias mi- mą neapsimokėtų daug kal
svarbiausia,
. «ias supažindinti su katali bėti. Už ris
kų organizacijomis, išparo- katalikams reik taip susior
dinėti prie jų prigulėjimo ganizuoti, kad 'pilnai galė
naudą, reikia
plačias įųi- tų visokius dvasios ir manias prie darbo, organiza terijalius reika lūs aprūpin
ti. Privalėtų
tad daugiau
vimosi įjudinti.
Niekas taip agitacijai ne domos kreipti į organizaci
tarnauja,
kaip
spauda, jas.
laikraščiai.
Jie prisideda
Pirmoj eilei visų organi
prie liaudies sąnioninimo,
zacijų reikia pastatyti Su
paskatina savas organizaci
sivienijimas Lietuvių Ry
jas mylėti. Kiekvieno tad
to — Katalikų Amerikoje.
«usipratusio katąjiko parei
Su-mo mieriąi ir praktiška
ga yra
katalikiškus laik
ir jo nauda mūsų liaudžiai
raščius platinti, būti kata
geriausia suprantami. Vie
likų spaudos apaštalu. Kiek
no ko tik reikia — paska
turima laikraščių, rods, ga
tinti, supažindinti su Su-mo
jau pasitenkinti. Ka.;
mūsų
visuomenę.
Tam
reikalingiausia,
tai!
tikslui reikia užkinkyti ir
jau einančius laikraščius ■
spaudintą
ir gyvą žodį,
dr.utinti, tuos
laikraščius
pastarąjį gal labiau
negu
gerinti. Kuomet dabartiniai
pirmąjį.
Reikia esančias
laikraščiai
bus pastatyti’
didinti, bet ypač
ant tiek tvirtų pamatų, kad kuopas

dos buvo kreipiama,
bet
daugiausia buvo taikoma į
didesnes kolonijas. Mažųjų
gi kolonijų
neprivalu ap
leisti, nes gyvendami ma*
žoniis krūvomis tarp sve
timtaučių, -tų kolonijų lie
tuviai greičiausia/ nutolsta
nuo viso lietuvių judėjimo
ir mažiausią turi pagelbos
nelaiminguose . atsitikimuo
se.
Ne
tik
tokiose
kolonijose
mūsų
tau
tiečiai nutolsta nuo lietu
vių, bet atšąla nuo tikėji
mo. Reikalas mažose kolo
nijose turėti S. L. R. K. A.
kuopas begalinis. Tad kam
tik brangūs yra tikėjimas
ir lietuvystė, turėtų mažes
nėse kolonijose tverti Su-mo

Gruod. (Dec.) 30^1915. N. M.

Turime Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą, turime Mo
terų Sąjungą, turime jau
nimo organizaciją Linėuvo*
Vyčius ir kitas. Tos visos
organizacijos pilname savo
sąstate aprūpina visus lie
tuvių reikalus. Vienas te
lieka, kad tos organizacijos
augtų nariais, kad su jomis
susipažintų kiekvienas lie
tuvis, ir prie jų dėtųsi. Kuo.
met gi tos organizacijos už
augs taip kad galės savo
veikimą pilnai išplėsti, mū
sų ateitis, kaipo lietuvių ir
kaipo katalikų, bus pilnai
užtikrinta. Tik visam tam
reikia agitacijos, kiekvie
no susipVatusio lietuvio ka

kuopas. Kas gyvas tesus- taliko geros valios, noro ir
Ipasirįžimo.
kanta prie darbo.

Man pradėjus rinkti aukas
katalikiško, tautiško laikraščio
palaikymui, suriko laisvama
nių laikraštija, tartum būtų po
jos kojų atsidariusi bedugnė,
prarysianti visą laisvamaniją.
Ta lainkraštija papliupo dergimais, šmeižtais ir pagaliaus
falsifikacijomis. Mat toks jų
kultūros ir žmoniškumo
su

pratimas.

Laisvamanių laikraštis, va
dinamas “Vienybė Lietuvnin
kų” tvirtina, kad aš savo pra
kalbose pirmiausiai papasakojąs dabar Lietau dedančiasias baisenybes, didinat, pabėgėki} skurdę, pasta g,
kąs aukas “Vilčiai” ir tokiu
būdu apgaudinėjąs aukotojus.
Čia
laisvamaniai
neapsiėjo
mano kalbos turinio nefalsifikavę ir neapgaudinėję nelai
mingų savo skaitytojų. Mano
reikėtų domą atkreipti
į kalbos turinys yra šitoks. Ant
jų išsilaikymas bus užtik-;
mažąsias beturiu kolonijas. mūsų tėvynės Lietuvos už
rantu, tuomet bus galima ir
toliaus siekti. Katalikiškai Kur tik randasi keletas lie griuvo didžios nelaimės:

Kad tą pavojų prašalinti apart šelpimo badaujančiųjų,
katalikams lietuviams reikia
turėti bent vieną gerai veda
mą, dažnai einantį katalikiš
ką, lietuvišką, tautišką laik
raštį ir nepaleisti Lietuvos že
mės į svetimtaučių rankas.
Taigi 'čia kalbama apie karės
baisenybes a^ apie pabėgėlių
vargus ne tam, kad sugraudin
tiems ' klausytojams
pakišti
“Vilties” šelpimą, bet tam,
kad jiems prirodyti, jog mū
sų tėvynei grūmoja pražuvi
mo pavojus. Na, o tai visai
kaf. k(ta
Jei laisvamBnil;
la;kraš?jo
.,VienyW Lietuvredaktorisi
bent a, b, c, iš metodologijos,
jie ir patys suprastų, kad taip
dalykams stovint, bei prisi
laikant tiesos, kitaip ir kalbė
ti negalima.
Dėlto būtinai
reikalauju;

kad laisvamanių
laikraštis
“Vienybė Lietuvninkų” man
prirodytų, kur tas jos taria
tuviu, ten turėtų rastis ir
I. Karės baisenybės sunai masis žmonių apgaudinėjimas.
8. L. R. K. A. kuopa. Ko
kino kraštą, į.vargus įmetė jos Jei to “Vienybė Lietuvninkų”
lonijose, kur lietuviai nėra
mums nepriparodys, mes bū
gyventojūs.
taip skaitlingi, kad ten ga
II. Lenkai endekai ypatin sime priversti skaityti priro
lėti!
gyvuoti
pašelpinė gai paskutiniuoju laiku suska dytu dalyku, kad laisvamanių
draugija, neatbūtinas reika to varyti lietuvių ištautinimo laikraščio “Vienybės Lietuv
las yra turėti S. L. R. K darbą.
ninkų” redaktoriai yra žmo
a kuopą, per kurią vietos III. Netikėliai su didžiu nės žemo būdo — šmeižikai.
lietuviai galėtų apsidrausti įnirtimu kasas mūsų tautoje O tokiais žmonėmis šlykštėte
šlvkščiasi kiekviena apšviessavo gyvybę ir galėtų gau po tikėjimo pamatais.
Iš to išvada — mūsų tautai tesnė tauta.
ti pašelpą ligoje. Į mažasias
Kitas laisvamanių laikrašgrūmoja pražuvimo pavojus.

spaudai paremti yra vienas
būdas, kuriuo galima
du
zuikiu nušauti, tai steigi
mas
Katalikų
Spaudos
Draugijos k-uopų. Steigda
mi ir prigulėdami prie Ka
talikų Spaudos Draugijos
kuopų, sykiu sutvirtiname
tą taip reikalingą draugiją,
o prie kuopos sutverdami
laikraščių platinimo skyrių,
atliekame, antrą getą dar kolonijas mažai ligšiol ati

tis, vadinamas “Tėvynė”, sa
pamatys visai ką kitą.
ko, kad aš savo prakalbas taip
Kad reikia šelpti
badau
nudailinąs, jog žmonės esą po jančius ir vargstančius lietu
intekme, būk sudėtosios aukos vius, tai ir iš mano prakal
eisiančios nukentėjusiems nuo bų aišku kiekvienam, kurs
karės.
bent truputį protauja.
Toje
Pažiūrėkime ar tai tiesa, ką srvtyje taip prakilniai ir taip

tas laisvamanių
laik
raštis. Čikagoje Aušros Var
tų parapijoj po mano prakal
bos vienas vyras, kurio kojos
sulaužytos, duoda man 5 dole
rius. Kuomet jam pasakiau:
“Aš negaliu imti tų pinigų,
nes jie tamstai pačiam labiau
reikalingi”. Jis man atsakė:
“Prašom imti tain laikraščiui
visus tuos pinigus, nes mano

autoritu. Tuos nepamatuotus'
intarimus ir priekaištus be
skaitant, išrodo lyg tartum
laisvamanių laikraščiai sten
gias visiems prirodyti, kad jų
redaktoriai dar visai netoli
tenužengė nuo laukinių žinonių stovio.
Tenusi ramina laisvamaniai^
teneberodo savo nekultūringu
mo, jis jau yra visiems ži
nomas. Beto, su minėtu lietu
vių katalikų reikalu aš nesi
kreipiu nei į vieną laisvama
ni, nei į vieną socijalistą, bet
vien tik į lietuvius* katalikus.
Dėlto j mano prakalbas gali
neateiti nei socijalistai nei
laisvamaniai, nuo jų nieko ne
prašau ir nieko nereikalauju.

sisteiuatiškai veikia garbinga
įstaiga,
vadinama
“Tautos
Fondas”. Toje srytyje su pa
girtinu pasišventimu ir nuo
seklumu darbuojas Amerikos
lietuvių kunigija ir katalikai
inteligentai. Kokiu būdu aš
tame darbe dalyvauju, buvo
mano
išaiškinta laikraštyje
“Darbininke”.
Bet tai pačiai nukentėjusiai
nuomone tas laikraštis “Vil nuo karės Lietuvai yra reika
tis” labai reikalingas”.
Tą lingas ir toks laikraštis, ku
mūsų kalbą girdėjo ir liudyto riam ypatingai aukas renku.
A. Maliauskis.
jai.
'Tas laikraštis turi garsinti ir
Melrose Park’e po prakal vienyti karės išblaškytąsias
bos ateina ant astrados pas lietuvių katalikų spėkas, jas
mane vienas vyras ir sako: kviesti į tėvynę. Tas laikraš
“Ir aš noriu aukoti tam laik tis turi ginti tautą nuo ištauraščiui bent porą dolerių, bet tintojų- ir tikinčiuosius nuo
dabar nepasiėmiau. Jei tam griovikų — netikėlių. Jis turi
sta* čia ilgiau būsi, aš arba būti vadu lietuviams katali
pats atnešiu, arba induosiu kams tamsiame ir vargingatuos pinigus vietiniui mūsų me restauraucijos laike, kuo
Iš gerbiamųjų kun. N.-Pet
kunigui”.
Gruodžio 9, 1915, met mūsų suvargusiems žmo- kaus ir M. Miluko, Brooklyne
buvo mano prakalba Čikago neli'ams, sugrįžus į sunaikin Tautos Fondo ingaliotinių, ga
je, šv. Mikolo Ark. parapi tų tėvynę, reiks pradėti gy vome laišką, kurį čia dedame
joj. Gruodžio 19, ateina pas venti tyruose laukuose; kuo ištisai:
mane iš tos parapijos viena met priešininkai stengsis nu
Gavę nuo Tamstii laiškelį,
mergaitė, sakydama: “Kada baigti ir tuos tautos likučius. kunigas N. Petkus ir aš buvo
bnvo mūsų parapijoj rinkimai
Dabai* pažvelgtuose, kad ir me nuvykę į vietinį Raudonoje
“Vilčiai” aukų, aš tedariau į
girtuokliavimą.
Lietuvių Kryžiaus skyriij susižinoti atuomet vieną dolerį. Dabar girtuokliavimas prarija kas pie siuntimą drapanų į Lietu
aš atnešu ir pridedu “Vil met šimtus tūkstančius dole
vą*
ties” palaikymui dar penkis rių, o gal ir milijonus. Iš jo
Skyriaus vedėjas, p. Staub,
dolerius.” Tuos pinigus pri nėra naudos nei mūsų žmo maloniai mus sutiko ir apie
davė man, kitiems matant ir nėms nei mūsų tautai. Anaip viską kuoplačiausiai paaiški
jos kalbą girdint, Chicagoje, tol, girtuokliavimas sunaikina no, Iš jo štai ką sužinojome:
Dievo Apveizdos parapijos ne vienam sveikatą ii* veda
Vietinis Raud. Kryžiaus
klebonijoj.
Tokių pavyzdžių mūaų įmones prie protiško, skyrius savo kaštais apsiima
galime privesti galybes. Lais doriško ir fiziško sumenkėji pasiųsti į Petrogradą
visus
vamanių laikraščių redakto mo bei išsiginimo. Tuo tarpu siuntinius, kurie jam bus pri
riai vadina tuos žmonelius laisvamanių laikraščiai inirtę siųsti Liet. Tautos Fondo var
tamsiais.
Tečiaus pasirodo, užsipuola ant šelpimo laikraš du, (Lithuanian National Rekad šitame atvejyje tie laisva čio, kurs yra taip reikalin lief Fund).
manių niekinamieji žmonėliai gas lietuviams
katalikams,
Siųsti galima .mažesniais ar
daugiau supranta už laisva o proporcijonaliai imant, be didesniais pundais ar skrynio
manių laikraščio, vadinamo veik nieko neveikia prieš' gir mis. Jie gi ant vietos viską “Tėvynė”, redaktorius.
tuokliavimą, kurs taip ken sukraus į atsakančiai padary
Laisvamanių laikraščiai, y- kia
mūsiį
tautai.
Dabar tas stiprias skrynias ir pasiųs
pač tie, kurių vienas vadinas spręsk pats, skaitytojau, ar toliaus.
“Tėvynė”, kitas
“Lietu laisvamaniai yra mūsų tautos
Iki Brooklyn’ui
siuntimas
va’” šaukia, kad dabar nelai prieteliai, ar jos ardytojai.
daiktų turi būti apmokėtas pa
kąs yra rinkti aukas “Vil
Nepamatuoti inta rimai yra ties siuntėjo.
čiai”. Reikia šelpti nukentė nekultūringumo ir žemo bū
Ant siuntinių, apart antra
jusius nuo karės.
do ženklu. Pirmiau “Darbi šo, turi būti pažymėta, kam
Tų šauksmų besiklausant, ninke”, dabar “Drauge” pri j siuntinys skiriamas (Litbua-

KAIP SIŲSTI
DRABUŽIAI.

kaikuriems gali rodyties, jog
laisvamaniams labai rūpi mū
sų tėvynės vargai. Bet kas
turi bent kiek miklesnį protą
ir sugeba pažvelgti į tą daly
ką kiek giliau, tas netrukus

A.

rodyta, kad laisvamanių laik ;nian war sufferers in Russia)
raščiai tokius nepamatuotus j ir nuo kokios organizacijos
intarimus tartum berte beria. (Tautos Fondo’ ar kaip kitaip
0 laisvamanių laikraštis “Lie bus pavadinta).
tuva” tuos intarimus sten
Raudonajam
Kryžiui turi
giasi paremti net “Saulės” užvardinimas, varde kurios

kėjimą atmintinai nors vienų eilių, bent kurio jo mė

giamų poetų-lyrikų, kad ir Maironies.

tikęs.

Jis tam ne

Jis ieško no detalių, bet jausmais žaidimo,

MYLIMAS DRAUGAS.

(Tikyba* Viltis ir Meile)
Muzika A. Aleksandravičiaus.

oratorijos.
Bent kokia metafyziškaja kombinacija
Pradedi kekso nors asmens sielą knybmMi nuo begalo greitai persiims, ją perpras.
Nors niekad-kokios nors vietoa Bet šį nežinau nuo ko ir pradė anuomet nebuvo skaitęs filozofiŠkųjų raštų, bet kuo
ti : jis yra išsiliejęs į visa# puses. Nei kaip prieiti, met sykį neturėdamas ko geresnio pradėjau pasako

Pajudinsi vieną stygą, ji neskam ti apie Schopenhauer’io “valios” filozofiją, vyruti
bės, nes Visos jos sielos stygos susimaišę, susikryžia mano, kaip jis užsiinteresavo! Anuomet jo būta lais

nei kaip apčiuopti.

vę.

Neatnarpliosi, neišraizgysi, nei galo, nei pradžios vamanio, tokio, kaip ir dauguma iš jų: manė, kad
nesurasi.
augštesnio minties krypsnio visai nėra, kaip netikė
Paprastai, jei koks žmogus perdaug yra atvi jimas, ne poatyvis koks nors galvojimas, bet vien ti

ras* neslepiantis nei intimniškiausių savo darbų, yra kėjimo ir kas su juo surišta “kritikavimas”. Išdės
nemiela*, kartai* trio asmeniu pasišiykštėji. Tad kiek čiau tuomet Schopenhauer’io filosofavimą, kaip mo
Ži-ba ma-ao trys so-sy-tek Trys žt-btr-lts, trys mrtly-tei,

Jos MUfci-afefe ae-da-bi-eas

vienas asmuo instinktyviškai turi atvirumo rubežių, kėjau. Tas jam buvo tokia naujanybe, kad už jos
UŽ kario toiiau# neina. Peržengi tokį atvirumo ru griebėsi visomis keturiomis. Taip ja buvo persiė

bežių — nužengi į sielos sh&osą,

išmargintą

negra męs, kad nemažai laiko ir darbo reikėjo padėti, kol

žiais darbeliais, fone turintį geidulių juodą, atstu davėsi pertikrinti apie Sebopenbauer'io klaidingumą.
a tempe:
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Šir-dį bet gi pa-titto-ja... Meilė, Vii-tis jos va-di-nas,
2)

Maa
Mea Tikyba inkvėpi«M»,
inkvėpiiaas,

3)

miantį mišinį.

rti.

/

2

/

? JTj

Ir JCi-ky-ba vy-res^nto-ja.

Viltį antrą seserėlę

Reda grožybę padangių...

Tą ištikro, vargulė4ę,
Šavo rankomis maitinu.

Veržias aidas iš krutinės,

Čia ir seną, netik jauną

KanMfts pritaria auksinės*

Tankiai guodžiai ji apgauna,

Kaip tad linksma, ma:

Bot pamesti jos negaliu.

Jos indėnoje giesmės imas,

Bet apkalbamasis draugas to rube Ir tai ne tiesioginiu keliu, bet užuolankomis, aplin

Ir, keista, kui apėjimais.
Pasipainiojo jam Vydūnas, su pusiau filozofiš
juo atviresnis, juo gilyn įsileidi į jo uždraustą pa
saulį, tuo meilesnis darosi, tuo geriau supranti jo kaiš, pusiau morališkais išvadžiojimais. Prie jo pri
noturą. Nors suaugęs, bet į jį nuolat žiūrėsi, kaip lipo. Abelnai, jis kiekvienu išvadžiojimu greitai
žiaus, bent dėl "draugų, nėra nusistatęs.

Savo paklai persiims, perpras, lyg padugnių išsems. Bet ačiū
dose jis toks naiviškas, nekaltas, kad ir prie geriau permažam moksliškam išsilavinimai, suaiorijentaoti
nepajėgs.
sių apkuManimo pasirįžimų, to negalėsi padaryti. vargu įstengs, rimtai trukumų surasti
Užtai
mėgia
frazes.
Juo
sumaniau
pasakyta
v.juo kal*Jis pata dažnai griebiasi vaikiško apgaudinėjimo būdu

į mažą, ingausi globojantį atsinešim*.

kuomet į jį kalbi tokiu tonu, kokiu pa boje, rašte bus daugiau nafoso. oratorijos, d e Menacijos, tuo labiau gr.ės's, tuo gAn-iau jį pagausi,
prastai kalbama j nedaauglius.
ir

Bet jis nedaaugliu nėra.

Jo noturos pamate žavėsi.

yra vaikiškas nekaltumas, tiesa, jo pastangomis dirb
tlTiin būdu dar labiau padidintas.

Bet tas neda

Iš lietuvių laikraščių mėgsta tokius, kurie stip
riai moka pasakyti.

Į rimtą straipsnį nesigilins, bdt

Jau tuč - tuojaus griebsis už redakcijų straipsnių, ypač
tų, kuriuose nemaža polemikos. Jei ras tokį straips
vien dėl jo atviro nekaltumo jį galima pamylėti.
Aplinkybėms susidėjus, jis didelio mokslo nega nį, kur daug parodoma miklaus išsisukinėjimo, snlėje ingyti* Bot jo nepaprastai greitai sumetąs pro gebaus kitų apkaltinimo, kur bus nors ir daugybės

ro didelio- skirtumo prio simpatijos ingijimo.

4)

Na, o Meilė jaunesnioja,
Ką kratinėje liepsnoja,

MfltelMMigeMė ji už visas...
Ji Mkmr šfirtlett paguoda,
Ji pasafdtn plutą juodą,
Kryžiai — man su ja tik niekas!

tas tą trukumą-užpildo. Tiesa, į statistikas, šaltus Sofistikos, — tokiais straipsniais begalo gėrėsis.
—. Gt, kad tašo, kad skaldo! Tai kur galvosi Į
mokslo laktus, skaitlines, *dettdiue, įvairius aksperitokias, bra, nelabai! — sa pasitenkinimo
o da tabitm neuerts gilintis, nei
i. Abejoja dagi apie jo mo- džiaugsi*.
to vizo
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tulikus, kad prigulėtų prie
savų organizacijų. Turėtų
būti irimus katalikams gėda
prisipažinti, kad mes prigulim prie kitų organizaci
jų, neprigulitti prie sąvo di
džiosios kataliką organiza
cijos. Visi gerai žinome:
kur vienybė
ten galybė.
Taigi nuo šio laiko visi
katalikai 1‘vieną eilę, sto
kim
į S. L. R. K. A. Čia
netik ką pakelsime katali
kų vardą, bet ir savo ateiti
aprūpinsime.
Čia galima
gauti pašelpą ir pomirtinę.
Didinkime
narių skaiči ą
mūsų didžiausioje Ameri
kos organizacijoje.
Sulig 30-to Seimo nutarimo nuo.. Nauju 1916 Alėtų
S. L. R, K. A. vice-pirm.
visi Susiv. nariai privalo gauti organą ir jį skaityti. Už
A. E. Petrauskaitė.
organą mokesnio nesiųskite į organo
administraciją,
kaip iki šiol kad buvo daroma. Atminkite nariai ir kuo
HARTFORD, CONN.
pti viršaičiai, kad adresai turi būt siunčiami į Centrą se
S. L. H. K. A. 89 kuopos
kretoriaus vardu. Norint permainyti adresą visad paduo

Pranešimas S. L. R. K. A.
Nariams.
Perskaitykite ir Atminkite!

kite į organo administraciją seną ir naują adresąir taipgi
lėkite kokios kuopos esate narys. Kitaip nerugoHte, jei prašymai nebus išpildomi.
Kurie negautų organo užsimokėję į Centrą visus
mokesnius ir adresus pridavę į Centrą, kreipkitės pa
aiškinimų delei į Centrą. Organo administracija siųs
organą tiktai tiems Susiv. nariams, kurių antrašus pri
duos

Centras. Įsitėmykite!

‘ ‘ Draugo ’ ’

Administracij a .

KELI ŽODŽIAI į S. L. R. K.

......
_
.
tiketis musu Susiv. augimo,
*■
o
’
jeigu visi žinotų,
kad jis

AM. NARIUS.

silpnai stovi? Be abejonės,

Mės jaunesnį nariai gali

me padėkoti mūsų senes
niems nariams už tai, kad
susiprato ir užlaikė katali
kų vardu
Susivienijimą.
Mūsų Susiv. iki šiol ne
buvo tvirtas. Prigulėdami
jame turėjom abejoti, ar už
mūsų įmokėtus pinigus bus
atmokėta pomirtinė, nes jie
ėjo daryti su pinigais ką
norėjo.
Bet šiandien
iries esam valdžios priver
sti padaryti
mūsų Susiv.
tvirtu. Mes galime džiaug
tis iš to.
Dabar galėsime
drąsiai mokėti savo pasku
tinius sunkiai uždirbtus pi
nigus dėl to, kad tie pini
gai bus kontroliuojami ne
tik ;mūsų išrinktais virši
ninkais, bet ir
Suvienytų
Valstijų valdžia. Mūsų vir
šininkai negalės daryti ką
norės su tais pinigais, nes
valdžia nepavelys
žmonių
sumokėtų pinigu iš pomir
tinės fondo nė Vieno cento
sunaudoti dėl kokių ten iš

ne. Taigi, vietoj

grasinus

Susiv. šu advokatais su pa

metimu

rarwu»r

DRAUGAS

Gruod. (Dec.) 30, 1915. N. 53.

ir atkalbinėjimu

narių, kodėl tą laiką nepaš
venčia pasidarbuoti sustip
rinimui mūsų
organizaci
jos? Jeigu ir būtų kuriam

iš mūsų drangų sunku išsi
mokėti savo mokesnius, ko

dėl tie nariai „nepasįdarbuoja, kad jų kuopa galėtų už
dirbti kelis dolerius ir pagelbėti tam nariui išsimokė
ti savo nedamokėtų pinigu?
Kuris tik rašo, arba kalba
prieš savo Susiv. — prieši
nasi pats sau.
Tie pinigai
nėra vieno
žmogaus, jie „yra mūs visų,
taigi yra mūsų priedermė
juos daboti taip, kaip savo,
kad jie neprapultų.
Mes
katalikai
pasirūpinkim,
kad ta mūsų organizacija
nepultų žemyn,
bet taip
greitai kiltų, kad visi galė
tume pasididžiuoti iš savo
organizacijos. Ar mums už
tenka tik būti katalikais?

KUOPįl SUSIRINKIMAI.
EYNON, PA.
80 kp. S. L. R. K. A. susirin
kimas atsibus 2 d. sausio*, 1916
m., 2 vai. po pietą bažnytinėj
salėj. Užprašomi visi nariai pri
būti ant to susirinkimo.

galėtume daro. Kalbinkime visus ka-

PAIEŠKOJIMAI.

Paieškau savo vyro
Antano
Korųitetas. Antanavičiaus. 2 metai kaip

BROOKLYN, N. Y.
S, L. R. K. A. 115 kp. laikys
savo metinį susirinkimą nedėlio
ję 2 d. sausio 1916 metų. Susi
rinkimas atsidarys
tuojaus po
sumos »v. Jurgio po bažnytinėj
salėje 203 — 205 York st., Broo
klyn, N. Y.
Visi nariai neatbūtinai priva
lo ateiti, nes bus
apkalbama
naujoji tvarka susivienijimo ir
mokama mokesniai pagal naujai
nustatytą tvarką.
Taipgi bus
rinkimas naujos kuopos valdy
bos 1916 metams. Nepamirškite
ateidami atsivesti naujų narvą
prisirašyti.

ne apleido palikdamas su mažins
kūdikiais; aš esu labai nesveika,
serganti. Jeigu kas žinote apie
j1!, ar gyvas ar miręs kur, ma
lonėkite man pranešti. Duosiu
dešimtį dol. ($10.00) atlygini
mo.
Ona Antanavičienė,

atlieka artistiškas

!

COLLINSVILLE, ILL.

M. A. Norkūnas

Šv. Mikolo Arkaniolo Dr 1GG Melrose str.,
.
. . t.
53_3
Į ja laikys metuų susirinki
.
"mą 13 d. sausio, 1916 m.
Paieškau brolio Povilo Pavilo- MeWfi“
Pribflt>
TWol°®tt st»
i
New Haven Conn. I

Montello,

niuko, Kauno gub., Vilkmergė, “
““ bu’
pav., Višentų par. GUvidžių
paskutinis tai susirinkimas,
džiaus, trys metai Amerikoje. Ir kuriame bus galimą į drau
dėdės Antano Strolio iš Džiuliš l giją įstoti ui I dol., O Vė
kių sodžiaus, vienuolikti metai A liaus įstojimą reiks mokėti
gyveno sulig metų senumo.
115 kuopos valdyba. merikoje. Abu regis
Bus Kiekvienas gaus dykai
prakalbos.
Rochester. Jie patis ar kas kitas
renkami nauji viršininką^ didelį “Draugo” Knygyno
melsčiau atsišaukti, nes turiu fe
SO. BOSTON, MASS.
Gruodžio 12 d.š. m. atsibu
(valdyba), svarstymai apie Kataliogą. Prisiųskite savo
vo čia agitatyviškos prakal Metinis -susirinkimas 21 kp bai svarbių reikalų.
organą
ir daug kitų reikalų.
Marijona Pavilonaitė,
bos; kalbėjo Sus-mo centro S. L. R. K. A. atsibus 2 d. sau
vardą ir pilną aiškų adresą.
Taigi susirinkit visi na
pirmininkas p. K Krušinskas sio 1916 m. tuojaus po sumos Casilla de Correa 591 Diegas,
Adresuokite:
riai.
bažnytinėj salėj ant 5-tos gatvės
Buenos Aires, Argentina.
iš Brooklyn, N. Y.
S. Bostone. Ant to susirinkimo
J. RUDINSKAS, rašt.
Kalbėtojas savo ilgoje pra
neatbūtinai
turite visi nariai
Paieškau savo tikro
brolio,
kalboje išdėstė kuoplačlausia ■ibūti, nes bus įvesta nuo tos
1800 W. 46 th St.
Susivienijimo naudą ir jo dienos nauji mokesniai ir nau Stanislovo K. Keliočio, paeinan BŪK PATS SAU BOSU TR
pelnyk
turtą.
Kam
dirbti
mies

svarbą kiekvienam Amerikos jos susivienijimo
Smeigių
tiesos. Reiks čio iš Utenu sodžios,
Chicago, Ilf.
lietuviui - katalikui.
Taipgi pradėt mokėt pagal metų am valsčiaus, Panevėžio pav., Kau te, kada jūs galite ūkininkauti
su jūsų tautiečiais pietinėse že
aiškino kokiomis išlygomis žiaus kiekvienam nariui, prigu no gub., 1905 metuose gyveno
mėse T Tuojaus rašyk dėl infor
prie Susivien ijiiiio galima pri- linčiam į viršminėtą organizaci Philadelphia, Pa. Jis pats ar kas macijų apie kolonijas prie Rock
,L:gulėti. Ragino visus Vienytis ją. Taiposgi bus renkama ir val apie jį žino meldžiu
pranešti Island gelžkelių Arkansas, Louipo globa tvirčiausios, katali- dyba ant ateinančių metų.
sianoj. Mes galime nurodyti ke
Malonėkit ir naujus atsives šiuo adresu:
sios ir naudingiausios katali
blią
prie pasisekimo dėl žmogaus
ti prisirašyti} į pašelpos ir ap
Steponas K. Keliotis,
kiškos organizacijos, tai yra saugos skyrius, nes mūsų orga
su mažu kapitalu. Žemės išduo
1344 J. Jackson st.,
da du derlius per metus. Puikus,
S. L. It K. A.. Publikos bu nizacija didžiausią pašelpą su
WAUKEGAN, TLL. malonus klimatas, geras vanduo,
vo daug ir visi atidžiai klau teikia ligoj, kaip visos kitos.
užtektinas lietus, geros turgasėsi. Tik vienas žmogutis,
Paulius P. Mikalauskas,
.
...
.
vietės.
Tegul mes pagelbėsim su21 kuopos raštininkas.
lnatyt iš ”Šakės” abazo truk
aieskau savo giminių, seserie- rastį jums vietą. Rašyk jūsų
dė kalbėtojui ir klausytojams.
cių ir brolienės - Izabelės Jani- j kalba pa8 L M AUen> Pa8Senger
Gal laikui bėgant susipras ir SEKANČIOS KNYGOS
kunaites ir Gasparo Janikuno iš j Traffic Manager> Rock Island
sustos blogai daręs.
GALIMA GAUTI S. L. Meilūnų sodžiaus, Vabalninku Line8> Room 718 La gaUe S(.,
par., taipgi Nastazijos ir Vero
P-as K. Krušinskas buvo
Nesivarginkit su senos rūšies
R. K. A KNYGYNE:- nikos Bučiutės, Kazimiero ir tion, Chicago, III.
prosoms.
Vartok “Imperial”: No.
atsivežęs Tautos Iždo atviru
Bučių iš Švylių so
1. “Būdas senovės Lie Liudviko
čiu ir ženklelių, kurie bnvo
15 “Imperial” užkaista pati per
džiaus, Vabalninku par. Jeigu kas
tuvių” — Daukantoin.
Naujas
Išradimas-typa
ba
Rakto
pardavinėjami publikai
davę,: vartojant kerosiną, gasoližinote — prąneštite:
>
Nereikia rėkto ne*ietis-nėra
2.
“Cbistamati jaf’
—
Priežodis nuims sako:
ną arba alkolių. Sveria, 5^ sva.ką nei panešti'
Katrina Gricunaitė, t,,-.
^-ur vienybė ten galybė;, — tai- kuu. Miluko;
Musų naojo išradimo be- j.ų UŽ porą Centą iŠprOSUOsi VISOS
Wind«or House,
Athol, Mass.
raktinės spynos yra padary- ,
gi, mielas brolau ir sesuo, jei
3. “Europos istorija —
tos ant neišpainiojamą pa- savaitės skalbinius. Gali prasuoti
-1

Reikalaukite!

Draugas hft. Go.

Moterįs!!

gu dar lig šioliai nepriguli Freeman;
k
prie S. L. R. K. A., tai dabar
4. “Lietuviai Amerikoj”
tuojaus prisirašyk. Greičiaus
— Jono;
tų padarysi, daugiaus išlaimė5. “Kuomi žmonės gyve
si. Ligoj būsi sušelptas, mirtei ištikus gražiai būsi palai na” — Jociaus;
6. “Petras Žemaitis
dotas, likusi šeimyna bus ap
rūpinta. Šimtais nelaimingų Astrauskis;
tapo sušelpta S. L. R. K. A.
7.“ Kražių skerdvnė” —
Hartfordo 89 kuopa laiko kun. Žilinskis;
susirinkimus kas pirmą nedėl
8. “Diedai
ir Gražina”
dienį kožno mėnesio, bažnyti — Mickaus;
nėje salėje, 4t Capitol avė.
Ant aplikacijos turi būti
Kp. raštininkas.
kuopos antspaūda, ir. para 
šai
viršaičių ir krasos
ženkleliu už 10c.

DIDELĖ NAUJIENA.

Ar ilgai skambės katalikų
laidų.
vardas, jei mes neturėsim
Dabar kada pradėjo dar savo tvirtu
organizacijų?
buotis, kad pastačius mūsų Dirbkime visi, jei daugiau
v A
nieko
negalime
padaryti,
’
kuopa.
katalikų Susiv. ant tvirto
Nesenai į Ameriką iš Liepamato, kad nesugriūtų, ir tai nors užsiduokime
sau
prie jojo mūsų priešai ne tiek darbo, kad kožūas na j tuvos atvyko kun. Dr. A.
galėtų kabintis — mūsų se rys į metus
prikalbinti) Maliauskis, kiniam Lietu
nesni nariai pradėjo kalbė- nors po du nariu į S. L. R. voje prisiėjo patirti ir pa
matyti mūsų brolių ir se
’i, j°£ jie ėsą nuskrausti. K. A.
’ereitas 30-tas seimas pa
Mes žinome ii- taip, jog serų vargus, apie kuriuos
ir pasakoja
nelė jiems artimo meilę, ir mūsų Susiv. augs, nes visi gerb. svečias
uitarė visiems prieš Nau- nariai skaitys savo organą, dabar amerikiečiams.
Visi, kam rupi nelaimin
'us A[etus mokėti po 25c., daugiau susipažins su savo
uit pagelbėti senesniems organizacija. Afflsų priešai gos Lietuvos likimas, bro
lių seserų gelbėjimas iš di
mūsų na
rialais išsimokėti savo ne- negalės gązdvti
delio vargo, tegul eina ant
Įiokėtus
pinigus arba, rius, kaip ligšiol buvo daro
kun. Dr. A. MJaliauskio pra
p sako, padidinti mūsų ma. Negalės mums daryti
kalbų, tegul pasiklauso is
tą, kaip valdžia reika visokių užmėtinėjimų, kad
to mūsų tautos veikėjo lu
lą. Ar į tą nutarimą mū- mūsų Susiv., tai yra kunigi
pų apie lietuvių
ašaras,
kaikurie
nariai žiūri nis, ką kunigai nori, tą pa
vargus bėdas ir baisų mūsų
į prictelystę? Visai ne. daro. Katalikų Susiv. yra
viengenčių karės
laukuo
iel taip? Todėl kad tie mūsų visų, kunigas tuhi tik
se padėjimą.
iai visai neintėresiiojasi vieną balsą taip, kaip vi
Ketverge, gruodžio 30 d.,
visi
dėkavojam
Susiv., nežiūri į ateitį, si. Mes
7:30 vai vakare, kun. Dr.
.gus, kuris apmąsto da- mūsų kunigams, kurie dar
A. Mahauskis kalbės apie
Susiv.
18, žino, jog
už dyką buojasi dėl mūsų
Lietuvą ir jos vargus Rilis
kunigų,
K» negalima gauti. Taigi Mjes turim tokių
svetainėj 5728 8. State gat.
kurie
mūsų
Susiv.
yra
labai
nariai, kurie mate, jog
Broliai ir seseris, nepra
,ų Su., pavojus grasia daug gero padarę, o per sei  leiskite šios progos!
Kas
Įn-ieMUH reformoms. bet mą nė dėkui negavo. Taigi lietuvis, kas myli savo tė
da dirbti, kad jas grei- tas mūsų priešams ir duria vynę — tegelbsti Ją.
mūsų Nuoširdžiai visus kviečia,
įvykdŽius. .Tie nenori į akis, kad kunigai
ti kol keikia nelaimė at- organizacijai daug gero pa39 kp. 8. L. R. K. A.
t. Ar meflgi

Asmeniui 25c.
,■
A. M. Norkūnas
Bus suloštas neilgas, bet gra Vienatinis Lietuvis Išdirbėjaa
žus ir užimantis dramatiškus vei
kalas “Lietuvaitė”. Daiuuos at
visokių ženklelų
sižymėjus Hsolistė, p-lė Rakaus
draugystėms, o
kaitė, lankauti augščiausis Cliiypatingai:
k oeagos konservatoriją. Taipgi Sas
kardų, g n z ikuatvaidintus geriausis monologas,
čių,
metalinių,
Katorgininkas’
anameliuotų i r
Bo progra mui bus pasilinksmi
padengtų cellunimas su įvairiais šokiais. Lietu
loid’u, šarpų,
vės ir lietuvius visus nuoširdžiai
kviečiame ant vakaro.
vėliavų ir karū
Moksleiviai.
nų.
Muzika Ežerskio.
Man pa vestas darbo,

Rašt. J. J. Palekas, 4629 vakare, Įranga
S. Paulina, st., Chicago, IH. ir 50 e. ~

Kun. S. J. Struckus.

SUSIV. LIET. R.-KAT. AM.
VALDYBOS ANTRAŠAI:

PUIĖI DOVONA “DRAUGO”

SKAITYTOJAMS.

užsirašys
pas mane
'Draugą” užsimokėdamas $2.00,
tas gaus šitokią dovana:
Geleskopą už 75 c. ir vieną
pundelį storeskopišku paveik
slu iš Jėzaus gyvenimo, suside
dančiu iš 25 puikiu
paveiksiu
kaina...........
...................... 65
Draugas” metams .... $2.00
Kas

Viskas kainuoja ......
$3.40
Bet aš tą viską duodu už 2.00.
Pasiskubinkite pasinaudoti pro
ga, nes neilgai tas bus.
L. DELTUVAS.
168 Conant st., Gardner Mass.
A. L R. K. MOT. SĄGOS
KUOPOMS.

Prezidentas, — K. Krušins
Šiuomi pranešame, kad sąjun
kas, 59 Teneyck st, Brook gos ženkleliai jau gatavi ir ran
lyn, N. Y.
dasi pas sąjungos iždininkę, A.

Vice - Prezidentas, — A. Pet
rauskaitė, 563 N. River su.
AVaterbury, Conn.
Sekretorius, — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Greene st., Baltimore, Md.
Kasierius, — Pranas Burba,
458 Main st., Edvrurdsville
—Kingston, Pa.

Kasos Globėjai: — J. Stulgai
tis, 122 S. Mead st., WilkesBarre, Pa.
J. B. Valukonis, 233 Broadway, S. Boston, Mass.
Dvasiškas Vadovas, ■— kun. J.
•lakaitis, 41 Providence st,
Worcėster, Mass.

Nausiedienę, 917 W. 33rd st.,
Chicago, III.
Kuopų meldžiame duot žinot
kiek reikalausite, prisiųsdamos
su užsakymu krasos ženklelių už
15 c. dėl apmokėjimo persiunti
mo lėšų. Ženkleliai visi gryno
aukso 10 karatų, kaina
. $1.00
kiekvienas.
A. Nausiedienė,

Centro Iždininkė.
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA.

Laimi naudinga <lel jaunų vy
rų. Mokinam taisyti
motorus
(inžinus), elektrikinius ir kito
kius, mechanizmo sustatymą visai
ttidyką, bet tik tuos, kurie ima
važinėjimo lekcijas.
Laisnis kiekvienam.
GarnnKnygius, — kun. S. J. Struc tnojam ir vietą, jeign neglrtuoklia.
kus, P. O. Plymouth, Pa.
A. RANM58,
Gydytojas, — Dr- A. K. Rut
3636
S.
Halsted
st., Chicago, III.
kauskas, 2302 So. Leavitt
53 — 2
st., Chicago, HL
,
MOKSLEIVIŲ VAKARAS

CHICAGO8 APSKRIČIO, Parengtas A. L. R. K. M. Su
sivienijimo TU-čios kuopos iš ?v.
S. L R. K. A. ADRESAI:

Bedo kolegi.i°”.
Dl.
Pirm. A. J. Sutkus, 6329
Nedėlioj, 2 d. sausio (JanuaSo. Fairfield avė., Chicago, ry) 1916 m. Sv. Jurgio par. sve
Komitetas. UI.
tainėj, 32 PI. ir Auburn avė.,
Chicago. Pradžia 7:30 valandą

matą ir yra taip saugios kaip
Bankinis Uirakias. Nusipir
kęs musą naujo išradimo beraktinę spyną jausiesi saugiau
neįu kad paliemoną pristaty
tam prie savo užrakto, nea jos
kitas jokiu budu negalės atrakyt kaip tik jus. Nelaukdamas
pareikalauk nuo musą pilno

kjir tik nori: Orinčioj, skiepe ar
laukė po žaliu medeliu. Ner asta
ir nėra smarvės; galvą ne«fcaudės. Kaina su prisiuntimu į ta/o
MikLSK,.'m*i*
namus $4.00. Gvarantuojame. Jei
tą spyną aprašymo su paveikslais; nusistebėsi jQOP>trnkl> gftli gražinti,
O mes
dašinojęs, kaip tvirtai ir saugiai jos yra pmtory- sugražjjlsime vigus pinigus. Taute
tos Ir pizios. Ui praplatinimą musą naujo iiT
radimo berakimią spyną duodama didelis ver pyk sveikatą, turtą ir laiką.
tis dovąnos. Klausk iilygą.
Rašyk, ateik arba telefonuok.
Laiškas rsifkita Uatarlikaj ĮšMsmt i»rk( itsskyiMi.
MOT KRA SAUBff 06*,
Adreeuoklt Šitaip]
SKCURITY PAbLOCK CO.
632t S. Pairfield av., Chicago, DL
648 W. 31at St. B«pt. I. CWta(i, III.
Tel. Prospect 4M.
i M-

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PR1ETELIAHS.
•
Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių
leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per
katalikiški} laikraščių agentūras daugiau, negu vieną laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.

1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00. .
Užsakant abudu —
........... —«J_-i------- -----2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “DarbiniUkas” —
r
Visi kartu ...... .......... _______ __ —............. —.. ....... $5.25 5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Drangas”_ $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.60. Abu $3.06!

8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba fr
Dora.” — Visi
...... ......... . ................. $5'.75‘
9) “Drangas” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu ........ . :X$2.75
10) “Draūgaa” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis”
— $1.50. Visi ......................................................... *.....$4.0b‘
U) “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora,”
Visi ....................—............. 1...................... ............. llfOT
12) “Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu... . ................ . ........ $3.75
13) “Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu................. , $1.75
14) “Draugas,” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”
ir * ‘ Darbininkas’ ’
:........ .... _L $6.50
15) “Draugas” $2.00, (arba “Žvaigždė”) ir “Žvirblis”
— $1.06. Abudu ........ r............................................. -..... $2.50
16) “Tikyba ir Dora” ir “žvirblis.” Abudu .......... ........ $1.50
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu
............. $2.00
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu '..............
$3.25
19) “Drangas,” “Vytis,” “žvirblis.” Visi ................ $3.50
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir
* ‘ žvirblis. ’ ’ Viri.....______ 1__ ______ ____ __
$4.25
21) “Draugas,” “žvaigžde,” “Tikyba ir Dora,”
“Darbininkus,” i,- “žvirblis.“ \ isi
22) “Dranga*,” “Žvafiriktt,” Tikyba ir Dora,”
‘ ‘ Darbininkas,” “ Vytft’r ir“ Žvirblis. ’ ’ Visi
$7.25
Pasarga: Č’ia dar ncpnminėti: “Moksleivis” — $1.00,

kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio panintnis ęin'ft; “Tautos Rytos” — 50c., kurs ir
taip baisiai pigus, ir “Pažanga,”
$3.00, knrios leidimas dar nėra pilnai paaiškėjęs.

D R A U G A S

Draugijų Reikalai
TAUTOS FONDO VALDYBA

DRAUGYSTĖS

SV. JONO

l’iruiiuinkas Dr. A. K. Rut EVANGELISTO CHICAGO,
kauskas, 2302 So. Leavitt st,
ILL., VYRIAUSYBE.
Chicago, III.
1930 S.
Raštinikąs Adv. A. A.* Šla Prez. Ig Liekavičia,
t
kis, 3255 So. Halsted st., Ghi- Union avė.
Viee-prez.
Juoz.
Šimėnas,
911
cago, III.
Iždininkas B. Vaišnora, 1514 W. 19th PI.
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Prot. Sekr. S. Dargis 638 W.
Iždo Globėjai:
18 st.
Fiu. Sekr. Petras Oliševsk.s,
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st.,
718
W. 15th st.
Chicago, III.
Ant. Leknickis,
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- Kasininkas
1445
So.
Sangamon
st.
hington st., Norwood, Mass.
Maršalka Petras
Augustinas
713 W. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį nedėlŠVENTO 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.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos
mokytis be mokytojo (apda
ryta)
...................................... $1.00
Valkų Draugas arba
mokytis skaityti ir
be mokytojo.............. ......... .. 15c
Naujas Budas mokytis ra
šyti be mokytojo
............. 10c
Aritmetika mokinimais!
įokundų, an paveikslais (ap
daryta) ............................ ....
'S5c

i|

i

-

fe

“DARBININKĄ’

KALĖDŲ DOVANAS

“DARBININKAS” yra leidžiamas Darbininkų Sąjungos.
“DARBININKAS” eina tris kartus į savaitę; ntarninkais ir ketvergais —4 puslapių; Bubėtomis—8
puslapių.
“DARBININKAS” kaštuoja metams $3.00; pusei me
tų — $1.50.

Kiekvienas iš mūsų stengiasi atminti savo gerus drau
gus ir gimines, Kalėdoms atėjus paperkant jiems šiokią-to
kių dovanėlę. Daugelis perka visai nenaudingus ir nereika
lingus dalykus. Mūsų nuomone, puikiausi dovana yra gera
knyga. Knyga nenustoja vertės per ilgus metus ir gavęs
knygų,dovanoms visad jus atmins, kada tik paims jų į rau
kas skaityti. Tarpe gerų dovanoms knygų mes rekomen
duojame sekančias:

“DARBININKAS” už 1 dolerį eina per keturius nėnesius.

P. Mikolainis

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

“DARBININKAS” apsiima būti lietuvių draugijoms
organu.

Draugijų nariams eitų subatomis — 8 puslapių
numeris už $1.00 metams. Tik sąlyga, — kad visi parisi
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:

Paerl Queen
Koncertinos

PLAUKUS

Pirm. Pr. Kuru, 457 Plm»„t

•'«,
rranklin avė.,7 ir Gibson 0gat.
•F
f
Balius prasidės 6 vai. vak. ir
Pag. P. Kudirka, 31 Franktrauksis
iki vėlybai nakčiai.
lin st.
Įžanga Vienas doleris porai.
Prot. Rašt. J. Verac'kas, 1184
Apart šokių, bus žaislų, skra
‘Washington st.
jojanti
krasa ir kitokie dalykai.
Fin. Rašt. V.
Sereika, 568
Bus duodamos dovanos. Kas
Pleasant st.
gaus daugiau atviručių, nežiū
Iždininkas V. Kavaliauskas, 22
rint ar vyras ar mergina, gaus
Btaravant avė.
gyvų gėlių bukietą. Antra
Iždo globėjai: K. Spririda- vana bus auksinis laikrodėlis.
vičia, 1025 WasHngton, st.
Youngstowniečiai ir ‘•nielinS. Vitkauskas, 1038 Wsshing- kės lietuviai, nepraleiskite progos
ton st.
linksmai pasitikt naujus metus.
Maršalka G. Glėbas, 61 SturaUžprašo
▼ant are.,
Komitetas.

Amerikos Liet. Katalikų METRAŠTIS 1916 m. Su daugybe
paveikslų draugijų, kuopų, parapijų gyvenimo ir daudaugvbe visokių informacijų, eilių ir dailios literatū
ros. 448 puslapiai malonaus pasižiūrėjimo ir skaity
mo. Yra tai veikalas nemirtinosvertės. Kaina 75c.
Gražiai apdaryta ......................................................................$1.20
Labai puikiais “Moroeeo“ viršeliais ............................. 2.75
Oliveris Twistas. Labai puiki apysaka versta iš anglų
. kalbos.........................................................................................
1.00
Huckleberry Finnas. Viena iš labiausiai užimančių
apysakų.................. ........................................................................75
JL3L
No. 5527. Dailus rožančius, puikioje dėžutėje, gražiai
gį
auksuotas.............................................................. .50
Maldaknygės:

“DARBININKO” subatinį numerį galima užsisakyti
Bkyrium. Metams $1.50, pusei metų —75o.

“Darbininkas”

Ar slinka Jum, plunka!?
Ar prašilę Jusu plmikal nuo metu? Ar
užkrėsti kokias nors ne sveikumai* Ir
llmpnntl Jie?
Ar randus plnlskote*, niežas odos galvos?
Ar pllnkl. bei pradedi plikti?
Ar kenkiu kns IŠ taiksčiau pasakytu Ilgu.
tai stenkitės npsniigaotl Jos. I'tsakykete
l’uostrota knygute Jusu piigcmtą kalba:
' TRI8YBE APIE PLAUKUS,"
Pamilta ouropos garoinjo specialisto,
kurioje randus Įvairiu* žinios:
Grątybo plnuku,—sudėjimas plauko Ir
odos (raivo*. PrlebtsUs slinkimo plauku
Ir illumas—Kaip ulluikytl sveikatą Ir linu Kinti plaukus.—Ir kaip tai I peikiu* »a va
li* turėti gralius plaukus.—žili plnukual.
— Rursd.i.—Ir dęknvonea nuo užganėdintu
kltętu.
GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertlkranll kiekviena, kad
gyduoles CALVACl'KA nulaiko slinkimą
plnuku praiallna plaiskotn* Ir auginu gra
sius plaukus Ug 10 centu arba kraso*
markėms prisiųstų* sykiu su Jusu nutraiu.
Męs llslučeme kiekvienam dolerine detute
Calvscura—os N. 1 Ir. knygute “Teisybe
Apie Plaukus.” lipia u kete (ėmiau n tapau*t$ kuponą Ir aluskete ilanden.
Union Laboratory, lox S37. Union, N. Y.
UNION LABORATORY,
Box S37. Union, N. Y.
Rlučlu I dedama* 10 centu dėl apmo
kėjimo kaltu persi u limo. meldilu lislustl
•i in tojaus tusu dolerine dėžute Cslvaeura
Ir knygute ' '‘Teisybe Apie Plaukus.”
iPasitiskefe sykiu kuponą su Jusu antrašu.)

M

Mažas Naujas Aukso Altorėlis, Aniolas Sargas, Breviorėlis, Dangaus Žvaigždutė labai puikiais apdarais. Krg|
242 W. Broad way
So. Boston, Mass.
nos nuo 30c. iki $2.00.
Norėdami, parašykite kokios vertės dovanų norite pa
daryti ir kam; t. y. jaunikaičiui, mergelei ar seneliams, o
mes pataikysime Jums kuogeriausiai tam tikslui pririnkti
tinkamų maldaknygę.
Norintiems katalogas siunčiamas dykai ant pareika
Su pasveikinimu Kalėdų šventės, ir laimingų ateinančių me lavimo. .

FARMOS

tų, kviečiam tautiečius apleist fabrikus ir mainas, o apsipirkt
ŪKĘ geriausioj ir parankiausioj valstijoj pačiame vidurij Ame
rikos, kur būsit laimingesnį, sveikesni, be pavojų, be baimės, be
bosu. Rašykit, o mes prisiųsim teisingas, informacijas, listą fai
nių, su triobom ir be triobu, geriausioj apielinkėj, arti miestų kai
mų ir gerų kelių. Mes viską darom per seniausią Banką visam pa
viete, ir pigiau parduodam žemę, negu miesto agentai.
•

Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
savaitinis laikraštis.

■ UJ SANTAIKOJE” tilps įvairių-įvairiausios viso 1 pasaulio bė
gančios žinios.
.
.
■ J. .
‘ 'SANTAIKOJE” tilps taipgi tyri mokslo straipsniai, poezijų,
vaizdeliai ir sveiki juokai.

‘‘SANTAIKA” eis tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
"‘SANTAIKĄ” leis P. Szukys.
“SANTAIKOS” kaina bus metams $1.00.
vienis num. 3c.

Pusmečiui 65c. Pa

Pirmas numeris
pasirodys 19 d. lapkričio š. ra. Siųsdami
prenumeratą, korespondencijas, laiškus ir kreipdamiesi 3u
visokiais reikalais adresuokite

“Santaika”
IS

V

2120 St. Clair Avė. N. E.

Cleveland, Ohio

“DRAUGO” Administracija.

į

Jei Trokšti Apšvietos

*

ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisavaitinį iliustruotą jaunimo laikraštį

|

“VYTĮ”

į

•Į

“"VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis Amorikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raštai mūsą jauną rašytoją, literatą
ir studentą.
“VYTYJE” rasi žinučią iš Amerikos bei Lietuvosjaunuomenės
gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiškoje dvasiojo.
“VYTĮ” leidžią Lietuvos Vyčią organizacija.
Metams “Vytis” kainoja $1.50, pusmečiui 75c. L. Vyčią
organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesines
mokestis.
Prisiąsk savo antrašų ir už 2c. krasos. ženklelį, o vieną
numerį pažiūrėjimui prisiąsime veltui. Visais reikalais
kreipkitės šiuo antrašu:

S
S

•l

i

2

•J
•f

DRAUGYSČIŲ DOMAI.
Kiekvienas skaitantis žino kokią rolę lošia mūsą
gyvenime geras laikraštis. Kurie laikraštį skaitome, ir
suprantame ką skaitome, tą priderystė yra aiškinti ir
raginti kitus skaityti. Praktiškiausias būdas prie pra
tinimo gerą laikraščią skaitymo ir skleidimo apšvietos
— tai patarimas draugystėms pasiskirti gerą laikraštį
sau už organą.
Tą kiekvienas daugiaus matantis su
prantame. Todėl “DRAUGAS”, geisdamas skleisti tik'
rąją apšvietą tarpe savo brolią lietuvią-kataliką, už
kviečia visas draugijas į tai atkreipti domą ir apsiima
Iietuvią draugijoms būti organu. Kada visi draugijoj
nariai “DRAUGĄ” nutaria imti, draugijos valdyl
adresai, susirinkimą vieta ir laikas, baliai ir piknlfc^
bus “DRAUGE” garsinami dykai. Tokiu būdu drau
giją nariams
“DRAUGAS” bus siunčiamas tik už
$1.00 visą metą. Mažoms draugijėlėms, arba kurią nevi
si nariai
sutinka organą imti, suteikiame specijale'
sąlygas ant užklausimo.
Draugijos viršininkui paprašius ir pranešus iš lai
ko, mes mielai sutinkame susirinkiman
pristatyti vi
siems nariams po vieną egz. “DRAUGO” dėl peržiūrė
jimo dykai. Naudokitės iš progos ir skleiskime apšvie
tą, platindami dorą katalikišką laikraštį.

“Santaika”

‘S

\

SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Nuo 19d. Lapkričio š. m. CIevelande išeis

i‘

DRAUGAS PUB. C0., 1800 W. 46 ST., CHICAGO, ILL.

M. WALEN6IU8,

STATE SAVINGS BANK,

“ATEITI”

31 d. gruodžio (Dec.), 1915 m.,
Lietuvių Progresyviškas Kliuba»
DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO KA- rengia balių Rumania
svetaiREIVIO, NORWOOD, MASS. nėj.

Norintiems Pirkti^

Platinkite

Viso — $1.90
Kas atsiųs iš k irp ęs sitį ap
garsinimų
iš
‘.‘Draugo” ir
$1.00 per money orderį,
tao
gaus visas 4 knygas 60c. pi
giau.

Pirmininkas, Steponas KelioNEKALTO PRASID. PAN. ŠV.
tis, 1344 So. Jackson st.
- Pagelbininkas, Kaimieras Bur DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL
ba, 1416 So. Park avė.
ADMINISTRACIJA:
Protokolų raštininkas, Anta
nas Samoška, 1338 Sheridan Rd.
Pirmininkė — Ona VasilnPė,
Finansų raštininkas. Jeronimas 1349 So. Linclon st.
76 — 102 raktų oktavoj ir trigubi
Bhemulinas, 759 Marion st.
Vice-pirmininkė — Anastazi liežuvėliai,
dabar ji yra vartojama vi
Kasininkas, Antanas Bakšys ja Pavalkykė, 1340 So. Park avė. sų geriausių muzikantų Suvienytose
Prot. rašt. — Antanina Kasi- Valstijose.
1327 So. Victoria so.
Prašyk mūsų katalogo, jis yra veltui.
liauskiutė,
1345 So. Park avė.
Kasos globėjai:
Juozapas Skuldziskis, 1112 — Finansų rašt. — Elžbieta Ne- Georgi & Vitak Music Co.
vardauskaitė, 1221 Victoria st.
lOth st.
4663 Gross avė.,
Kasininkė — Marijona ZeleRaimunda Rulevičia, 1330 So. niakiutė, 1320 So. Lincoln st.
CHICAGO, ILL.
Jackson st.
1. Maršalka, Pranas Dapkus.
Pirk sau odos ir batų taisymo
1407 So. Park avė.
dalykus nuo
2. Maršalka, Antanas Didjur- DRAUGYSTĖS ŠV. JONO
K. KAPLAN & SONS
gis, 1327 So. Park avė.
KRIKŠTYTOJAUS,
MELROSE
Wholeseller
Susirinkimai po aštuntai kiek PArk, ILL., VALDYBA:
Odiniai
dalykai ir avalinis
vieno mėnesio, apie pirmą va Pirmininkas J. Žvirblis, Bos
krautuvėms daiktai.
landą po pietų. Lietuvių svetai 595 Melrose Park, III.
1646 W. 47th st.
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
Pirm. pagelb.
V. Kiudolas,
Mūsų kainos yra žemiausios
Box 151 Melrose Park, III.
Ateik.
Org. užžiūr. prot. rašt. A. -JaAM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN sinskas, 1300 St. Charles avė.,
į May tvood, III.
Dukart Savaitinis Lalkražtls
GOS CENTRO VALDYBA.
j Kasininkas J. Stefonkevišia,
Pirm. —Marijona
Juškienė, (5001 12 th st., Cicero, III.
“SAULE’
129 Melrose st., Montello, Mass. j Susirinkimai būna kas trečią
Jaa 25 metai, kaip išeina kis ’JVice-pirm. — Pranciška Nu-inedėldienį kiekvieno mėnesio,
tarninkas ir Pėtnyčia. Prennmerp"
tautaitė, 2006 String st., Chica- ' pirmą vai. po pietų J. Waichiuta kasztnoja metams: Amerikoje
ho svetainėje,
2018 Lake st
$2.50 metams, pusei metų $1.25. J
go, III.
kampas 21 atv. Melrose Park,
Rusijoje ir Europoje $&50 metama,
Rašt. — M. L/ Gurinskaitė, į I1L
$1.75 pusei metų.
3347 Auburn avė., Chicago, III.
Rąžykite Šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad.
Ižd. — Antanina Nausiedienė,
resuojaat
917 W. 33rd st., Chicago, III.
DRAUGYSTĖ ŠV. MYKOLO
W.
9.
BOCZKOISKI
— £0Iždo globėjos: Pranciška Ma
ARCHANIOLO, COLLINSVIMahanoy City, Pa
cijauskaitė, 4358
S. Fairfield
avė., Chicago, III.
LLE, ILL. VALRYBOS ADRE
SAI:
Ona Nausiedaitė,
1447 S.
Prezidentas Juozas Gudelaii3» 50th avė., Cicero, III.
Jai norite turit garą laikraitį, tai užsisakykite
kas.
239 N. Hesperia st.
Daktarė-Kvotėja:
Dr. A. S.
Jonas
Šimkus
Šlakienė, 3352 S. Halsted st., Chi Vice-prezid.
kas,
415
Autum
ae.
cago, m.
” išeina3 kartus į savai
Prot rašt. Jonas Rudinsk&s, 600 tę:“ATEITIS
Utarninkois,
Ketvergais ir Suba
Dvas. Vadovas: kun. F. Ke N. Guernsey st.
tomis ir darixj žmonėms pilnai atsto
mėšis, 50 W. 6th st., So. Boston,
ja dienraštį.
Finan. rašt. Pranas Stankaitis,
Mass.
“ATEITIS” eidama 3 kartus į sa
916 High st. ,
vaitę paduoda naujausias žinias iš
Kaaierius Mikolns
Gudelausvisokių atsitikimų visam |>asaulyje.
kas, 401 N. Hasperia st.
“ATEITIS” yra vedama gabių re
ŠVENTO MYKOLO DRAUGIdaktorių, kuriai sandarbininkauja vi
Rink.
Andrius
Simanavičia,
18
*
I
sa eilė įžymiausių lietuvių rašytojų.
•
JOS, ROCKFORD, ILL., VAL- Wing st.
“ATEITIES” kaina tik $2.50 me
Izidorius
Kimutis, 315 N,
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrubeCenter st.,
DYBOS ADRESAI:
žį $5.50 metams ir $2.50 pusei metų.
Kasos glob. N. fliknis, 608 W.
Norintiems "Ateitį” pamatyti, vie
PirmiDinkas, Kazimieras Mikną numerį siunčiame dykai. Adresas:
Short st.
las, 1025 S. Main st.
ATEITIS PUBLISHING GO.,
Vice-pirmininkas Mikolas Jan Jonas Norkui}, 904 Vandalia st.
366
W.
Broad way, So. Boston, Mass.
Maršalka J.
Rimkus, 902
kevičius, 1614 15th st.,
Protokolų raštininkas, Jonas J j Vine st.
Lankytojai ligonių:
Merčaitis, 1530 S. West st.
Vincentas
Eimutis, 315 Center JUS
Finansų raštininkas ir Iždi
GALETE 1ŠAUGITI
st.
ninkas Pov. P. Petrėnas,
422
Juozas Prismontas,
607 Au
Island avė.
tum avė.
Iždo globėjai: Jonas Zubinas, Metiniai susirinknmai atsibflPASEKMINGAS,
1129 S. Church st
MOKSLIŠKAS
na 2 ketvergį sausio m. Pusmeti
GYDYMA8 DYKAI
Vincentas Kadzevičia, 411 Is- niai 2 ketvergą liepos. Paprasti
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.
land avė.
susirinkimai atsibūna, kas 2 ir 4
Maršalkos, Kazimieras Brazas, ketvargą kiekvieno mėnesio.
1543 S. West st., ir Izidorius
YOITNGSTOWN, OHIO.
Komza.

Gruod. (Dec.) 30, 1915. N. 6Š.

______________

“VYTIS”
731 W. 18th Street

*
’®

*

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ
NU GELŽKELIO LAIKEODĖLĮ.

23

AKMB-

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki *u 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą “Accuratus” laikrodėlią tiktai už
$5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dnbeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliaunin
ką naudojami, knrie turi daboti laiką,
moteriški ir vyriški gvarantuoti aut
20 nitą. Tikrai grąžąs laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį tai
štai musą pasiūlymas: Mes nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. u3
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Mes riskuojame viską. Auksinis

••
>ę
įj

j®
>•

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių.

Adresas:

EZOELSIOR WATCH CO., DEPT. 005. CHICAGO. ILL

Chicago, III.

99

“EŽYS

@MK

?:«x

>

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

Jei pats sugebi — į “Ežį“ rašyk.

»

Nori sveiko juoko! — prie “Ežio“ eik.

Pažink pirmų “Ežį“, ir tuokart peik.

“EŽYS“ mėnesinis juokų laikraštis,

amerikiečius, lygiai Britanijos lietuvius.

bado lygiai
Atsiųsk ad

resų ir gausi pasižiūrėjimui numerį nždykų, o kai pa

*‘Ežį“

skaitysi.

75 centai, pusmečiui 40 c.

pinigai

matysi, tai visad

Kaina

metams

siunčiami money

orderiais.
Adresas:

VienintSlis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Ameriki
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbi
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žin:
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir
gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.
Kaina metans $1.50, Pašei meta 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.

Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiurėjii
Rašyk Adresą tokį
44

M
i*ą.

213 Station Road, Dykebead Shetts

Scotland.

AMERIKOS LIETUVIS”,

15 Millbury Street,

Worcester, M

<D*c.) 30, 1915. N. 53.

.4'

DRAUGAS

tie visi siuntiniai turės būti verykų, kiek ntoteriikų, kiek nemirštamų sielų.

Kuris tiki nos tai jo privatiškas daly SLRKA. šmeižia visokiais bū
siunčiami j Raudonąjį Kry- žiponų, kiek kelinių, ir tt. Tų į tų Esybę, o laiko už netei kas, privalo prigulėti prie S. dais ir žmones nuo jo atkalbi
iių; kitaip jų negalima bus at- visų surašą reikia siųsti pas singus materijalistų išvadžio L. R. K. A. dėlto, kad tai y- nėja, nes, matai, Sus-mas ne
■kirti nuo kitų siuntinių į Ru* mane, (kun. Petkus), o aš an jimus, tų jie visuomet vadina ra lietuvių katalikų organiza klausia
saliūnininkų rodos.
arijų. Taipogi turi būti priduo gliškai sutvarkęs perduosiu atžagareiviu. Nepaiso, nors cija, kuri šelpia ir lavina žmo
Taigi, nors sykį lietuviai
žmogus būtų mokslo vyru ir gaus dvasių ir protų, šelpia R.-katalikaū, susipraskime, ii*
tus lietuvių atstovo Petrogra Raudonam Kryžiui,
didžiausiu žmonių geradėju, netik sąnarius,, bet ir visus paliuoauokime katalikiškųsias
de adresas ir vardas, kuris tū
KUN. N. J. PETKUS,
bet jei jis bus tikintis į Die lietuvius medžiagiškai.
259 N. 5th Str., '
Šel- draugijas nuo saliūnininkų boliai tuos daiktus priimti.
vų
ir
išpažins
krikščioniškų
Visus siuntinius, kaip mi
Paskolai pagerinimui nuosavybės Chicagoje
mokslų, tokio jie nepripažins Be, ligose, varguose ir kituose
nėjau, veikia siųsti tiesiai į
kas kieJP galėdami. 'Susivie
P. S. Raudonojo Kryžiaus
pažangiu, bet vadins atžagar atsitikimuose ir dėlto kiekvie nijimas priima į savo sąnarių
Raudonąjį Kryžių čia indėtu
Jei Jua-norite būdavot! ar manote ingyti
adresų reikią rašyti ant pačios
no
lietuvio
R.-Katalilo,
prie

eiviu.
adresu, su pažymėjimu, kam skrynios arba bačkos, o ne ant
skaitlių kiekvienų lietuvį R.nuosavybę ir Jums maža pėnlgij, atsikreipk
Aišku, jog taip darydami, dermė yra prigulėti prie šio kat atiką, kūdikius nuo 1 metų
jie skiriami ir nno kokios or popieros parašius prisegti.
prie musų ir mes Jums pagelbės!m.
ganizacijos.
senumo ir suaugusius ligi 50
Prityrimas parodo, jog popie- laisvamaniai papildo didžiau susivienijimo.
Trė&as: Kiekvienas žmo metų senumo. Baigdamas ra
Laiškai su aprašymu, ko-Jrjs prisegtas kelionėje nuplyš- sių nesąmonę. Abejoju apie
jų nežinojimų pažangos pras gus, vyras ar moteris, vaiky šyti šį straipsnelį, kviečiu vi
kie daiktai pasiųstu turi būti įa
mės. Jie tik nuduoda jo nesu mus ar mergaitė, ir taipgi ma sus katalikus prisirašyti prie
siunčiami vardu kun. N. Pet
Tas pats.
kaus. Vietinis Tautos Fondo
Red. prierašas. Mūsų nuo prantant, tikslu pažeminti ka ži kūdikiai, gyvenanti šioje ša- mūsų didžiausios katalikiškos
dry rius iii tų laiškų sudarys mone, drabužius reikės siųsti talikus. Pravardžiuodami ka-įlyje yra priversti prigulėti organizacijos. Ji yra S. L. R.
visų daiktų sųrašų ir inteiks! j Petrogradu vardu adv. St. talikus atžagareiviais, jie mari prie kokios nors organizacijos, K. A. Šiuose metuose Susi
Prlt tiMud in. Ir 47 Jilih
Roud. Kryžiui.
Šilingo, arba vardu kun. Juo- no katalikus nuo tikėjimo at- kurios, nelaimei ištikus, galė vienijimas turi 10,000 sąnarių.
Paskelbiant apie drapanų zo Tumo, kurie dabar Petro- į ^yti, ° vėliau i. savo Pus* tų šauktis pagelbos. O kokia- Duok Dieve, kad per sekan
siuntimą, p. Staub patarė taip grade prie Lietuvių Draugijos i Patraukti.. Bet tai nėra pra- gi kita organizacija ar draugi čius metus Susivienijimas tu
ja sušelps taip daug, kaip rėtų 25,000 sąnarių.
gi patėmyti laikraščiuose, kad daugiausiai darbuojasi. (Pir- kilnus, nei gražus (laibas.
Šiandien jau ųebe ta gady SLRKA.? Susivienijimas turi
nesiųsti] suplyšusių drapanų mininkas M. Yčas išvažiavo
Narys.
Vakaruose nuo Stock Yardų
ir purvinų, kurių taip siųąti, gydyties). Pilnas adresas ant nė, kad toks laisvamanių į ran 4 skyrius ligoje, Susivieniji'kaip yra, negalima, o pataisy skrynių, siunčiant į New Yor- kis būtų pasekmingas. Kata-įmas turi 5 skyrius pamirtįnės,
vama n iu dien rašt i s "Biznie- i
likai yra jau ant tiek susime- Susivienijimas turi vaikų sky
ir išvalyti neapsimoka. Prie kų, turėtų būti štai koks:
rius”. Kuomet numesit nuo
įtę, kad žino visas jų gudry rių ant išmokėjimo jiems po-, TlCCflC į/finiC
progos mums parodė kelias
American Red Cross
mirtinių. Susivienijimas tūpt ■■^vUrir LUUIO
RAI A savo laikraščio neaiškių katabes ir nepaiso į jokius laisvadrapanų skrynias, kurias per
Rusk Terminai
>
mamų pažeminimus. G$li jie i Našlaičių fondų, iš kurio yra I |K||K ir .1(1 I FIRFilAII^ likiškų lyčynų, tuomet jūsų! .
žiūrint reikėjo kuone pusę
Broklyn — Nciv York
kaip nori katalikus žeminti ir i šelpiami vargdieniai ir sira-111
LLIlIUURmOi laikraštis ir gražiau atrodys;! ^’e^a’P negaliu sulaukti, ku©- •
drapanų išmesti ant mėšlyno. Froin Tautos 'Fondas (Lithua
ir švelniau skambės.
!1,lpt
Darbininkas” intikrinsTai-gi reikėtų paskelbti, nian National Relief Fund) pravardžiuoti, bet laisvamanių Į tos. Susivienijimas turi lė-| Mes žemiau pasirašę SeranScrantono apielinkės ku-. socijalistus, kad Markso teoviant katalikų metamas šešėlis i šų fondų, iš kurio yra remiami į tono» Pa.
Pa- apielinkės kunigai .
kad patys siuntėjai sutaisytų (čia parašyti miestų, iš kurio
nigii
kuopos valdyba:
į ja an^ Marso nukeliavo. Jauųc- '
sutinkame su gerb.
nekrinta. Prakilniais nuveik- , visokie labdarybės reikalai, o
surinktas drapanas, sulopytų, drabužiai siunčiami).
Pirm. Kun. J. Kasakaitis,\
drauęuciai visas traatais darbais katalikai save iš-i tai dėlto ir yra priderystė Pittsburgho provincijos kuni
susiūtų guzikus ir apvalytų
Designated for the
Ižd. Kun. J. V. Inčura,
>sė'Įa8 Prarado» ^t, žiūrėk^ w augština, nežiūrint laisvama- •kiekvieno kataliko prigulėti gų tvirtinimu, (tilpusiu 48-am
nuo purvų, išskalbtų ir gra
Lithuanian War Sufferers
' vėl savo Markso dvasių p©.,-“Draugo” numeryj) ir dar
prie tos organizacijos.
Rašt. Kun. A. Janušas,
nių žeminimo.
žiai sulankstytų, kad nebūtų į
i n Russia.
j laikraščius tampo.
Gal daug iš mūsų pasakys. ‘trumpiau savo nuomonę išreis- ir nariai:
baisu i rankas paimti. Išties, ;
J. Jasinskas.
“O, aš priguliu prie pašelpi- ^įame» k&d Katalikui nerū. pamačius kitų prisiųstas dra- j
Kun. Jonas Kuras,
pi katalikystė ir katalikų lie
nių
draugijų
”
.
Gerai,
kad
pri„ J. Šupšynskas,
panas, net gailu pasidarė: su-1,
“Tėvynė” vargšė taip n»- ■■
tuvių gerovė, bet jam rūpi
„ J. V. Kudirka,
maišytos, suveltos, purvinos, j
smuko, išblyško, kad net KipLaisVanranių
lik biznis ir katalikų skatikas;
„ K. F. Saikus,
suplyšę — tikras škarmalyišas
jos nupuolusios dvasi©#
jas? Štai mūsų apielinkėj pa- .“Katalikas” yra vilkas avies
„ K. Strimaitis,
aas. 0 jug tai- “geros” šir Pažangos Su- Ry™
l dvasios negali pakelti. Gal
šelpinių draugijų randasi su kailyje, kurs laikosi dvilypės
dies žmonės jas suaukojo sa-i
n P. B. Paukštis.
•“Tėvynės” redakcija daa- viršum 70; žmonių prigulinčių (tiesiog veidmainiškos) politi
vo nuvargusioms tautiečiams. (
gians susirūpinus SLRKA,
kos.. “Katalikas”, vien tik iš
Yra tai svarbus liausimas. prie draugijų yra apie 3,000.
Lietuviai turėtu bent kiek
reikalais, iie kaip savo laikinė-savo bizniško atžvilgio, neiš
geriau pasirodyti.
Daugeliui, ne man vienam Pradėjus gilintis j tų klausi- j O kurgi dar 7,000? Mūsų ačio vediniu?
mintingai, neteisingai ir begė
Gerų Įspūdį darė žydų siun- teko ' susidurti ir susiginčyti mų, atrasime ir pritinkančius i pielinkėj randasi daugiau kaip
•
•
diškai užsipuola ant kun. F.
' taniai: tai daugiausia nauji su tokiais, kurie save mėgsta žodžius dėl atsakvmo ant mi- 10,000 lietuvių, o pie SLRKA.
Lietuvoje žmonės jau ima
“Lietuva”, bėgdama nuo*
daiktai ar vaistai. Serbijon ir | pažangiais vadinti, o visus ki- neto klausimo.
kuopos priguli tik 150. Kodėl Kemėšio, kurs nei “Katali gerai suprasti kas yra.tie lais- “Naujienų” lnnnlnigiškų datefc
kui”, nei jojo leidėjams nieko
Albanijon daugiausia siunčia-' tus atžagareiviais.
Žinoma,
Pirmas: Kiekvienas lietu taip yra? O tai dėlto, kad blogo nepadarė ir nemano pa 'vamaniai bei socijalistai, į tarų, užkliuvo už klerikališkų^.
kokių nelaimę jie veda mūsų ragų ir laukia dahar gere
ma, kone pusė visų siuntinių pasaulyje yra pažangiųjų ir vis, kuris ištikrųjų jaučiasi e- trūksta žmonėms supratimo,
daryti; nes gerb. mūsų veikė
atžagareivių,
bet
tas
priguli
apie
susivienijimų.
Toliau,
tautų. Dėlto ten lietuvių di Kataliko”, kad jų palinosi»©»
— tai vis Rockefellerie auka.
sųs lietuvis, R. Katalikas, pri
jas kun. Kemėšis su didžiau
jau
nuo
to,
kaip
pažangų
kas
randasi
tokių
blogos
valios
Vokietijon dar negalima nie
desnė dauguma 1905 metais tų iš mytiško smako nagu.
valo prigulėti prie šio katali
siu pasišventimu darbuojasi
supranta.
Čia
ir
noriu
pažmonių,
ypatingai
atsižymi
skaitė garbiningu dalyku atsi
ko siųsti, bet netrukus Raud.
kų susivienijimo dėlto, kad tai
ne
dėl
skatiko
(kaip
tai
daro
. Kryžius tikisi, esį, išrūpinti, kalbėti apie tai, kaip mūsų yra lietuvių katalikų organi kaikurie mūsų saliūnininkai,
sakyti nuo laisvamanių ar so
“Katalikas), bet dėl visuome
laisvamaniai
supranta
pažan

knrie
dėl
pagerinimo
savo
biz

cijalistų
laikraščio, o užsira
Anglija praleistų jo siunzacija, kuri yra katapkiška, yKaraul! “Laisvė” kviečiai,
nės
gero.
Tuos
ir
tiems
pa

šyti sau laikraštį katalikiškų. visus socijalistus pagalvoti
ius daiktus ir Vokietijon. gų ir pažangiuosius.
ra seniausia liet. katalikų or nio, pasižymėję tvėrimu nau
Mūsų
laisvanuyiiai
savo ganizacija, yra didžiausia lie jų pašelpimų draugijėlių, nes i našius “Kataliko” pasielgiAr ne laikas būtų susipras pie New Philadelphijos
Tai tiek šiuom syk. Jei rei
įnnis mes pripažįstame ne tik
kės, pasistengsime plačiau a-|tarPe nemato
atžagareivių. tuvių organizacija, sulyginant tos draugijėlės visada pasilie
ti ir Amerikos lietuviams? Ar vių užkariavimų. Look out!
tai 'nekatalikiškais, bet visai
Taip-pat
nemato
pas
kitų
pa

pie viską sužinoti.
su kitomis iš visokių srovių ka jų kontrolėje. Tos draugi- nekrikščioniškais, neišmintin ne laikas būtų mūsų inteligen
žiūri} žmones pažangiųjų, v- Ir toksai lietuvis katalikas,| jėlė-s tankiausiai pagerina sa
tams svietiškiains ir kunigams
Su tikra pagarba,
gais ir veidmainiškais; todėl
pač nemato jų pas katalikus. kuris jų išdrįstų pažeminti, liūnininkų biznį, o ponai saliū
išaiškinti mūsų žmonėms, kur
Tai jau ir po Kalėdų. V1-Kun; N. Petkus,
ir patariame gerb. “Katali
Pas laisvamanius tas pažan neturėtų tiesos vadinties ka nininkai, prisidengę gero ka
veda skaitytojus laisvamanių
siems linksmybė, o “tautinin 
ko” leidėjams visai panaikin
„ M. Milukas.
gus, kuris išsižadėjo Kristaus taliku. .
ir socijalistų lietuviškieji laik
taliko vardu, prisirašo netik
kams” bėdą.
Bepartyvišteav
ti netinkantį ir nebeaiškų užPastaba:. P. Staub patarė ni0]<si0 įr nebetiki į jokių viršraščiai, kurie savo nekultūrin
prie t. v. “tautiškųjų” draupartija
ir
vėl
kaip
yla iš maUvardijimų
“
Katalikas
”
,
o
į
tų.
.. , , .
• i * run, •
a syti, kiek, kokių daiktų y-'gamtiškų Esybę, kuri yra su- . Antras:
gumu mūsų tautai stačiai sar,.... Kiekvienas lietuvis gijų,
bet ir prie
katalikiškų ir
šo „išlindo.
vietų ne sarmatiškai, bet aiš
~
kokioje skrynioje ar bačko- tv<srus šį pasaulį, davus žino darbininkas ar pramoninm-įj,
matų daro.
r v .. .
toms draugijoms vadovauja
Burbulas.
t. y. kiek porų vyriškų ee- gUį gyvybę, ypatingai dar ir kas, nežiūrint jo užsiėmimo, taip, kaip jiems patinka. O kiai parašyti: “Lietuviu laisTautietis.

Mes Turime

Brooklyn, N^Y.

pia žmones visokiose nelaimė- savim©, o SLRKA. remkime

$1.500. 000.OO

Pooples Stock Yris
fSTATE BANK
Seniausia, Didžiausia ir
UžtiUBiausia BANKA

ti

4

pratimas.

DELKO MEMENĄS LIETUVIS
katalikas, privalo
~lE"

ATSIŠAUKIMAS.

Siutd

a-.
lieto-

eųr
ra
ję

Vienu žodžiu, dėl frazės, dėl argumentavime su nupirkti. Gi Onutė neblogai marškinius išplauna ir gabaus prabilo:
— Apsirikai, draugė, manydamas, kad kų laimė
manumo, dovanos visų sofistikų, jei jis jų kur galės taip visados kietai išprosina; ir jai u^kiant reikia*
kokių “dresę” padovanoti. Paskui ‘Way” ir Kat si pas mane, nes aš nieko,, o nieko negaliu, nes šven
pastebėti- Dažniausia jis jos neįstengs įžiūrėti.'
Yra svajotoju, kokio sunku surasti. Vaidentuvė! riukė; tos taip-gi ar mažai apie mane “džikų” šoka? tės artinasi-...
begalo laki. Ir jei turėtų -tinkamį raidiškų išsilavi O tai sau nieko “čikinai”, ypač “May”: visai dai
' — Taigi, taigi, drauguži, — svetys pertraukė, —
li, kad jų devyni!!... Nebeišlcęsiu nenupirkęs ir jom aš todelei ir maniau, kad tai geriausias laikas prieš
nimų, galėtų būti nemenkas rašytojas.
Šventes, nes, kalbėjau sau, gal kas nusipirks
Iš jo silpnumų,.vienas pažymėtinas. Neturi tvir dviem-kų. Vienai “umbrella”, kitai pirštinaites ar|
tos valios, bet dar labiau nėra pasirįžęs jos auklėti.
kendžių
baksiukų. “Gi namie”, Jonas tęsė to- “j|etraštį” ar užrašys kokį laikraštį savo mylimai
Per tai nei savo duoto žodžio nelabai stengiasi lai liau, “taipgi negalima pasilikti be nieko. Visgi rei ypatai, kaipo Kalėdų dovanas, arba atsiminęs ant
kyti, sykį duotų prižadėjimų pildyti. Per tai neran* kia vienų, kitų bačkutę rudžio, © kur džine, vynai ir savo nelaimingos tėvynės Kalėdų, nepasigailės ke
gumas, daugeliuose dalykuose apsileidimas. Nors kitokie gardumynai? Tas neatbūtinai reikalinga, nes letu centų paaukoti.
turi begalo jautrių širtlįi nujaučia, kaip kitų apvili- ateis “frendai” svečiuosią, reikės žmoniškai priim
— Gal kas, — tarė Jonas, — bet aš negaliu, aš
mas yra skaudus, bet visgi yra pasirjžęs vėlei savo ti, nes kitaip grinoriu pavadins ir gana’”.
ir
taip
turiu- išlaidų begales, — ir tuojaus pradėjo
sųžinės išmetinėjimus perkentėtu negu valios veiks
Taip jam besvarstant - skaitliu©jaut,- kaž kas pa
rokuoti kų turės pirkti: “dresę”, “šiušius”, alų, vy
niui duoti į visų dalykų įsimaišyti.
barškino
durysna.
Jonas
pašoko,
ir
atidaręs
duris,
'bežiūrint visi} tų savo silpnumų, jis yra inčilns,
nų ir tt.
,
'
užprašė svetį tardamas: “komiu!”
atviras, pilnas gerų visiems velijimų. Daug savyje
Svetys bandė perkalbėti Jonų nuo taip daug
— Gero vakaro, Rak.... ” tarė ineidamas svetys.
turi sumanumo, bet už vis pas jį pilna labai keistų
Jonas nustebo jį išvydęs, nes norint jį iš maty- nereikalingų išlaidų ir norėjo kų geresnio inkalbėti,
prilyginįmų, be ko, kaipo tikras lietuvis, niekur ne
mo ir pažinoję, bet ypatiškų reikalų iki šioliai ne-jbet veltui. Jonas kas kartų piktesnis ir piktesnis <lagali apsieiti.
Purenąs.
turėjo- Todėl apžiūrėjęs nuo galvos iki kojų, su nekrėsi, pagaliaus pritruko, matomai, kantrybės ir rūs-

KalMi! fhtpasčiai.
(Feljetonas)

Jonassugrįžo iš darbo užsimąstęs ir blogame
upe. Numetęs švarkų ir kepurę, užsižibino lempu
tę ir atsisėdęs už stalo paėmė popieros šmotelį, ant
kurio su paišiuku pradėjo kaž - kų skaitliuoti. Paskaitlinvęs valandėlę, su nusistebėjimu pusbalsiai
prakalbėjo: “apie 20 dolerių man atsieis tie viso
kie ‘Krišnais prezentai’ ir kitokie niekai”.
♦
Patylėjo valandėlę, užsimąstė.
“Kaštuos jeigu nedaugiau’*, — šnekėjo toliau,
— bet nieko nepadarysi: kas reikia, tai reikia. Vie
nas, kitas ir trečias lauks dovanų, o ne duosi —
paršu neišmanėliu pavadina. Šeimininkė nebloga raoteriškp — kartais ekstra “šulderio” šmotelį įmeta į

4MiAę”.

Et, jai jau būtinai reikia kokius “šiušius^

kantrumu laukė, kų svetys pasakys. Svetys taipgi, čiai pradėjo:
matomai, suprato, kad Jonas labai indomauja, todėl
_ Viskag ni^ai> knygO9 jr laikraščiai! Kas iį
F
neilgai laukęs ir išsitraukė kažkiokių popierų iš kiper nau(|a? ypač kų su jais darysi per šventes?
seniaus ir pradėjo kalbėti:
• Ant fiven*Įų gerįau už tuos pinigus irtisipirkti alaus

— Atėjau pas jus su mažu reikalėliu. Aš esu
J. P.....s, atstovas nuo Baltimprės, K. Spaudos Drau
gijos kuopos ir esu ingaliotas rinkti prenumeratas
ant naujai išėjusios knygos “Metraščio”. Taipgi ir
laikraščių.
Jonas pradėjo nerimastauti, bet visgi šaltai temijo svetį, kuris toliaus tęsė:

bačkutę ar (liinės, tai bent pasilinksminsi žmogus.
Dovanoms taip-gi verčiau nupirkti kam “šiušius”,
negu kokį iaikrfištį užrašei:
“šiušius” nešios ir
džiaugsis, o laikraštį, et!... Gi kas link aukų, tai jau
ir galo nėra. Andai daviau kvoterį, dabar vėlei.
Ne, drauge, nieko nepeši, keliauk sveikas, gal kur ir
rasi kvailių, bet mane neprigausi.

— Taip-gi esu atstovas nuo Tautos Fondo sky
Svetys pastovėjo valandėlę ir supratęs, kad Jo
riaus Baltimorėje ir esu ingaliotas rinkti parašus nui nerūpi
apšvieta, gerovė ir mielaširdystė, o vien
po peticija, o taip-gi rinkti aukas delei badaujančios tiktai girtuoklystė,
nieko nepelnijęs, išbartas, pasa
Lietuvos. Taigi, prigavęs valandėlę liuoso laiko ir kęs sudiev, nenoromis
duris išslinko. Gi Jonas
suprasdamas , kad tai geriausias lriAk^-eįnu^ pildy ilgai negalėjo užmiršti per
neprašyto svečio ir vis koliodamas savo priedermes, per lieturiHĮamus. 'Taip-gi
jo' atsimindamas:
•
užsukau ir pas jus, tikėdamasis kų nors pelnyti.
_ Dar bandys koks mulkis atėjęs mane mokyti'
.Tonas pradėjo piktas vaikščioti po kambarį, pa-

ir duoti pamokslus — išvysiu su šluota”.
Pagaliaus atsigulęs po pergyventų “neinak»HW
mų” saldžiai užmigo.
I
Bl. Kadayutis.

O, pažvelgki, mieloji, melsvoms akimis,
Man krutinę gaivink paslaptingu žvilgsniu.
Aš gyvenčiau tada nau jomis viltimis...
Be tavęs, mylimoji, varguose dingsiu...

į

Į

K.

Ar'žiūrėsi ramiai, kaip aš žusiu visai,
Kaip nustojus krūtinė brangiųjų vilčių
Ir raudos ir kaukisis!.. Tų juk tn žinai:
Ar tu juokies, ar verki — visvien aš kenčiu!.

Man kentėjimai saldūs, jei bus su vilčia,
Ir svajojimai brangūs skaisčios ateities;
Aš į svietų keliausiu prakilnia minčia,
Jei tas žvilgsnis akių man kentėti padės!

Man nesunkūs darbai, nei vargi} sūkurys
Kada meilės žodeTį girdžiu nuo tavęs.
Tavo žvilgsnis akių ir nelaimę prarys.

Neatstumk) mylimoji, meldžiu aš tavęs!
L. Šilelis.

27-XI-1915 m.
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DARBAI, PARTIJOS IR LIE-! American Federation of LaTUVIŲ VEIKIMAS.
bor skyrius, kuris ir pradėjo

.. .
, ..
Kaip kituose Naujos Anglį
jos miesteliuose, taip ir pas
mus darbai pagerėjo. Atvy
kusiam iš kitur nesunku (Zur
bų gauti. Uždarbiai viduti
niški; paprastas darbininkas
gauna į savaitę nuo 10 iki 15
dolerių.
Lietuviškos partijos.
Lietuvių čia gyvena arti
tūkstančio; yra soeijalistų.
laisvamanių ir katalikų, kurie
daugiausia ir darbuojasi kaip
katalikiškoje, taip ir tautiško
je dirvoje.
Socijalist ii veikimas.

Jų blėdingumų prisiminus.
Gruodžio 2 ir 3 d.d. apsi-j
lankė pas mus p. Račiūnas su
GIRTAVIMO VAISIAI.
RAČIŪNO APSILANKYMAS.

rūpintis streikierių reikalais,
bet. savaitei praėjus, darbi
ninkai nematydami didesnės
paramos, pradėjo grįžti dar
ban.

judamais paveikslais.

vakarą p. Račiūnui

Mūsų socijalistai jau prade
da iš mados išeiti. Žmonės
pamatę tikroje 'šviesoje jųjų SOCIJALISTŲ
PRAKALBOS.
darbelius, purtosi nuo soeija
Vietos soeijalistų 133 kuopa
listų mokslo ir prsyleda savysurengė gruodžio 12 d. pra
steviai veikti.
kalbas. Buvo garsinta, kad
Vietos soeijalistų visas vei kalbės labai žymus soeijalistų
kimas apsireiškia niekinime eikėjas, koks ten Smelstorius,
tikėjimo, bažnyčion neejime. kuris anais metais dirbo prie
Sulaukę nedėldienio «eina ge mirusio soeijalistų laikraščio
ri katalikai pasimelsti, o gi ; Pirmyn”. Garsaus kalbėto
mūsų socijalistai jau prie deg jo pažiūrėti susirinko į porų
tinės galioniuko sukinėjasi. šimtų žmonių, bet ne vienam
Inkaitę nuo džinės, pradeda ‘erlikių” didvyrio pamatyti
tampyti armoškas, dūdas pus neteko, nes jisai visai nepriti ir, kaip paleidžia savo bur btivo.
nas, tai . Viešpatie apsaugok
nuo “cicilikiško” koncerto — Vieton prakalbų diskusijos.
Vyresnysis soeijalistų va
čigonų vestuvės kįla. Kitatau
čiai net bijosi pro tas stubas das, kad kaip nors užkišus su
rengtų prakalbų spragų, pa
praeiti.
skelbė diskusijas. Pirmiausia
Lais va manių nuopelnai.
apkalbėta vietos darbininkų
Norivoodo laisvamaniai taip
streikas.
Paskiaus griebtasi
gi žymių vietų užima vietos
už Lietuvos Vyčių. Socijalis
lietuvių viešame gyvenime
tai pradėjo rėkauti, kad Vy
Vakare eidamas bile kokia
čiai darbininkų didžiausi prie
gatve visuose “pool rombuo
šai, bet jiems buvo nurody
se” tų veikėjų devynias galy
ta, kad visai taip nėra, kaip
bes pamatysi. Su lazdomis,
jie sako. Bet, kur tu intikrinit Žalnieriai su pikietais aplink
si karštuolius. Ii' rimčiausio
stalus
sukinėjasi. , Užmink
žmogaus nurodymai neišsklaitiems vyrukams apie Lietuvos
dys jųjų laisvamanijų. Gaila
vargus, tai tik akis pastato ir
vargšų!
kuogreičiausia bėga šalin...
Pipiras.
IŠ DRAUGIJŲ GYVENIMO.
BAŽNYČIOS PAŠVEN
Darbščiausi mūsų miestuko
TINIMAS.
draugija — tai šv. Jurgio

Geriausia

žmogaus

būdų,

ne kaip iPaPro^ais gulima pažinti

nusisekė, nes negavo paveik- /'“ogaus

apsiėjimo,

iš to

draugų.

siu rodymui nuo miesto pave-; įkliuvęs blaivų žmonių tarUjimo.
/Vietoj paveikslų p. Pan» jautiesi laimingu esąs;
Račiūnas pasakė prakalbą, ku- viskas švaru, padoru, gali su
rioje aiškino didžiosios Euro- ia*8 apie viską pasikalbėti,
pos karės nuotikius.
visai kitaip atrodo girkš„
,
,
T
,
•
•
jojančių
draugija, kurios tark™. J. J. Jakmt,, ,r-g,
\
inelna nemaža. ir Worces-

Daug darbininkų likosi
be darbo.

Kompanija visų streikierių
atgal darban nebepriėmė. Tie,
kurie pirmiausia sustreikavo
negali gauti darbo. Labai
gaila, kad darbininkai, visai
neapsirokavę su savo spėko
mis streikus kelia. Streikas
— tai ne vaikų žaislas. Rei
kėtų pirma kaip galint geriau
susiorganizuoti, o tik tuomet
su reikalavimais rodytis.
Pipiras.

Pirmų I

kalbėjo.

Jaunųjų Lietuvos Vyčių kuopa,

Cieero, III.

(iš “Metraščio”).
S. E. Vitaitis.

Waterb>imri® Kronika

Nekurį laiką p. Vitaitis kal
bėjo nuosekliai išdėstydamas
minėtos, draugijos nuveiktus
darbus.

tūrio lietuvių.

Nueik pns gir-

Patiko žmonėms p. Račiūno tuoklį į stubą, viskas ten be
kalba, bet kur kas labiau su- tvarkoj, mėgink su juo pasižavėjo klausytojus vietos kle- kalbėti — tokiais žodžiais pa
ltelius, kun. .1. .J. Jakaitis, sa-,sveikins, kad iš gėdos nurauvo įspūdinga kalba apie da-įsi. O jau kur daugiaus girbartinių laikų politikos bėgį. tuoklių sueina, tai tiesiog praPo prakalbų p. Račiūnas 18aias atsiveria: vyrai kala, o
parodė keletą nejudamų pa- ,n°G‘i>s zalatija. 1 rie to kiek
nelaimių iš girtuoklystės pa
veikslų.
sitaiko. Ar tai vestuvėse, ar
tai krikštynose, ar kitose pra
Judamieji pa veikslai.
mogose,
žiūrėk, susimušė, pei
Antrą vakarą t. y. gruodžio
3 dieną p. Račiūnas rodė ju liais susipiaustė, pakaušius
damuosius paveikslus. Žino susiskaldę. Ir kalta tam vis
nių prisirinko gana daug. Pel ikam vis toji degtinė ar alu
tis.
no likosi iš antro vakaro 130
į Laikas ir senai laikas AVordol., kuriuos padalinta tarp
j cesterio lietuviams iš girtyp. Račiūno ir šv. Kazimiero
įbės nagų išsprukti. Visame
parapijos. Žmonės iš abiejų
i kame AVorcesteris pasižymi,
vakarų likosi pilnai patenkin, tad reikėtų ir blaivumu pasi
ti.
P. Z.
rodyti.

Taipgi davė vėjo mergi
noms už ĮKiuderius ir kitus
Gėda Lietuvos Jaunikaičių svetimus puošnumus; — gird,
KLAUSANT IŠ ŠALIES.
draugijai.
Nors gana dažnai iš mūsų
— sako Vitaitis, — maliavokolonijos tilpsta laikraščiuose i Ištikrųjų, jei tokius apsirei tis, visaip smaugstytis yra
įvairaus turinio žinučių, te-/škimus sapne matytum, tai mirtinas griekas.
Už ma
čiaus, užbaigiant šiuos senus į dar pusė bėdos, bet kuomet liavas reik barti, ypatin
metus, norėčiau paliesti dar \prie to prieina tautiškai ka- gai AVaterburio merginas, nes
vienos Waterburio dr-jos vei talikiška draugija — tai ne jos per daug jos vartoja.
kimų, apie kurių mūsų kores pasilieka daugiau nieko, kaip Bet žiūrėkime kame daly
pondentai gal neturėjo laiko atvirai visiems draugijos na
kas
Vitaitis sako nialiavoprisiminti.
riams, valdybai ir pirminin tis yra griekas; gerai, katalikui pasakyti: Gėda jums,
kės merginos bijo gfieko, jos L D SĄ.G0S PRAKALBOS?
VALANDŲ PAMALDOS
Lietuvos Jaunikaičių šavišel- draugai...
ir nešimaiįavoja, o laisvama-; Gruodžio 5 dieną AVorceste-i w
rHMHLUUO.
pinė draugija.
Pažinsite juos iš jų darbų. nes tik tų daro. Užtad priva- ri0 lietuviai turėjo progos už-į Lietuvių šv. Kazimiero pa
Gruodžio 12 d., š. m., Lie
Gal ne vienam draugijos na dėjo p. A itaitis laisvamanes gu'sti net trijų kalbėtojų kai-į rupijoje įvyko gana didelės iš-'
tuvos Jaunikaičių draugija riui bus skaudu šiuos žodžius, merginas atskirai tos prieder-1 bas. L. I). S. kuopos pareng-: kilmės — 40 valandų pamallaikė metinį susirinkimų, ku viešai išreiškiančius papeiki- nu's pamokinti
tose prakalbose kalbėjo vietos i dos> kurios tęsėsi nuo 12 iki
rio svarbesnius nutarimus čia mų, skaityti, bet mane ver
Kitoje dalyje savo kalbos p., klebonas, kun. J. J. Jakaitis, 19 d. gruodžio. Mūsų klebo
pafninėsiu.
čia tų daryti tos draugijos la V- neiškentė nesusipurvinęs į‘ darbininko
redaktoiius, p. nui pagelbon buvo atvažiavę
Pradėjęs kalbėti d. Gudas ir moksleivis, p. T. kunigų iš kitur. Apsilankė
Pirmiausia vakari} rengimo bas. Norima jų iš tautiškai - sau nosės.
katalikiškų
vėžių
į
soeijalistiškomisija pranešė, kad reikia
apie Amerikos lietuvių politi- Migauskas, Visi trys kalbėto- kun. P. Saurusaitis iš AVaterparengti prakalbas ir už kai- 'kus šuntakius įtraukti, jos pa- kų, atrado jis net keturias sro jai labai nuodugniai paaiški- į būrio, kun. K. Urbanavičius iš
bėtojų kviesti L. Pruseikų, Įmatų sugriauti. Gal vienas
ves; būtent, katalikus, socija no šios dienos klausimus, kaip 1 Brockton, Mass ir kiti.
kitas
draugų
mėgins
mano
žo

“Laisvės” redaktorių. Tuom
listus, tautininkus, na, ir kle- va: politikų, organizacijų rei- Žmonių lankėsi pamaldose

pačiu sykiu kas ten ineša, kad džius užginti. ĮĮems aš pasa rikalus. Gird, visos srovės kulingumų ir kitus svarbius labai daug. Rytais ir vaka
t pažibi juos iš jų esu geros ir galima, esu, su vi- dalykus,
rais prisigrūsdavo pilna baž
reikėtų parsitraukti knygų ir kysiu :
Ant rytojaus p. P. Gudas nyčia. Ne tik geri katalikai
laikraš&ų, kuriė^ būtų tame darbų. Faktaiupatys už save somis sugyventi, bet su kle
dar
kalbėjo apie L. D. Sųjun- ėjo klausyti mišių šventų, gra
kalbų.
vakare KpublikairjmdalijBti. ✓ »
rikalais jokiu būdu
nemoz■*. T
n sakė V. (Jis, p. V. ka- S°s reikalus. Pne lietinės žių ir labai pamokinančių pa
na",
’ Kilo klausimas, kokių' lite
Geriausis prirodymas.~
talikų
kunigus vadina klerika- į kuopos prisirašė 7 nauji na- mokslų, bet ir išklydėliai apsi
ratūrų traukti, bet komisijos
Kada keletas draugijos na
lankydavo bažnyčioje.
Gal
nariai užreiškė, kad nėra rei rių užklausė, kokių naudų tos lais). Kų kunigai sako, tai ria1,
žmonės klauso: eina bažny-1 Visos prakalbos atsibuio s\. ne vienam jų tos pamaldos
kalo apie tų dalykų tartis, nes
prokalbos draugijai suteiks —
išeis ant naudos ir jie sugrįš
jie geriau žino, kas reikia per- gavo atsakymų, kad draugija čion, eina išpažinties ir tt. Tie Kazimiero par. svetainėje.
P. Z.
prie bažnyčios ir šv. tikėjimo.
w(,;ly.; MV0 veilum", irgi esu klerikalais. Ot, ne
Kareivio dr-ja, susitvėrusi
Šio miestelio lietuviai kata traukU. Tečiau draugijos
Už gražias pamaldas ir vi
bažnyčios, prieš jų______ _
1910 metais. Prie šios dr-jos likai gruodžio 19 d. turėjo di riarns pareikalavus, turėjo pa Žinoma visiems gerai, kokias klausykite
burnokite,
tada
būsit
geri
kaMOTERŲ
KALĖDINIS
FONsas iškilmes ivorcesteriečiai
siaiškinti. Prie sienos pri naudas ir veiklumų lietuviams
priklausė 200 narių, gi kapita delę iškilmę. Šių dienų jie inprivalėtų padėkoti savajam
DAS, KAIP ANT MIELIŲ
lo randasi virš $1,000.00. 1912 Ujo į savo naujų bažnyčių, ku spirti, komisijos nariai, pasa teikia “cicilikų” kalbėtojai, jų talikai. Mat, Vitaičio nuomo
klebonui, kun. J. J. Jakaičiui,
kė, kad geriausia literatūra e- raštai. Nebėra reikalo nei a- ne, South Bostono Mockus ir
AUGA.
metais, tos draugijos rūpesniu ri jau užbaigta.
A. L. R. K. Moterų Sųjun- kurio triusu tas viskas buvo
santi darbininkiška “Laisvė” pie juos kalbėti. Ar ne ge “Kataliko” katalikai tai esu
susitvėrė šv. Jurgio lietuviška
Žmonės jau iš ryto ri.'ikosi
gos 5-tos kuopos narės, per- surengta,
ir jos išleistos knygos.
riau būtų, Lietuvos Jaunikai geri, nes jie eina sykiu su laisparapija, kuri vadovaujant į bažnyčių linksmai šnekučiuoP. Z.
Tada vienas narių pradėjo
čiai, kad mes pasiliptume ant svamaniais kovot prieš bažny skaitę “Drauge” ir “Darbi
klebonui, kun. A. Daugiui, su dafPii, • jausdami nepaprastų
aiškinti, kad, kaipo tautiškai - senųjų tvirtų tautiškai - kata
ninke” indomų straipsnelį “Į
silaukė nuosavios labai gra džiaugsmų, nes per keletu me
čių.
katalikiškai draugijai, nepri
Lietuves ir Lietuvaites’/ pri
likiškų pamatų, ant kurių tiek
žios bažnytėlės.
tų dirbo ir dėjo savo sunkiai
dera nei toks kalbėtojas kvies
Knt galo šaukė rašytis prie sidėjo ir savo auka prie Ka
metų varėme naudingų dar
Linkėtina šv. Jurgio Karei uždirbtus centus Dievo na
ti, nei tokias knygas traukti,
bų, negu dabar ieškoti nežino T. M. D. kuopos ir užsiprenu lėdinio Fondo. Tiesų pasa
vio dr-jai toliaus panašioj mams. Dabar - gi matant sa
nes jų išjuokiama viskas, kas
kius, ne visos mūsų kuopos
mų “eicilikiškų” rojų
dvasioj darbuotis.
vo darbų užbaigtų skubinasi
meruoti “Ateitį”, bet rodos
lietuviui brangu yra. Bet to
narės tam gražiam sumany
Pamųstykite apie tai!
visi: dideli, maži į tų Dievo
nesirado nei vieno, nei tam,
Nauja katalikų draugija.
nario išmintingas patarimas
mui pritarė, buvo net prie
Lietuvos Jaunikaitis.
namų, atiduoti Augščiausiam
nei tai.
labai nepatiko draugams ir jie
Šiais metais čia susitvėrė ir
šingų, bet dauguma dalyko
garbę.
Red. prierašas: Iš to, kų
pradėjo šaukti, kad reikia dis
kita katalikiška draugija, tai
svarbų suprato ir sulyg išga
Tik mūsų “cicilikai” rūs
p. Lietuvos Jaunikaitis apra Žmonių buvo nedaug ir vi
kusijas uždaryti. Paleista per
šv.
Kazimiero
Karalaičio
lių jį parėmė.
LONDONAS.
čiais veidais landė pakam
šo, paaiški, kad minimoji dr- si išsiskirstė sunervuoti.
balsus ir nubalsuota kviesti
draugija, greitu laiku susilau
piais, gėdinosi net prieiti ar
Aukos.
Lietuvių Kliubas.
ja nėra katalikiška ar bent tai Vienas geras darbas atlik
Pruseikų už kalbėtojų ir pa
kusi net 80 narių ir arti 200
Kliubo nariams pilnai užsi
tyn, matydami, kad jų visos
Aukojo šios ypatos > ? $2.00,
draugijai vadovauja laisvama ta, parinkta karės kankiniams
sirūpinti gauti
“Laisvės”
dolerių kasoje. Ši draugija ir
pastangos užkenkti tam darmokėjusiems mėnesines mo
niai. Bereikalo p. Lietuvos
p-ni Šukienė $1.25.
žmonėms
padalinti.
aukų; rodos surinkta $2700
gi darbuojasi katalikiškai nuėjo niekais, nors kiti ir pra
Jaunikaitis stengiasi laisva
Po $1.00: p-ni Sutkienė, p- kestis, pabaigoj lapkričio mė
tautiškoje dirvoje.
su centais. Turiu pažymėti,
našavo, kad kol jie gyvi Norlės M. Šukiutėzir Landžiutė. nesio valdyba gražįno po 9
Susirinkimas į betvarkę
manius sugiedinti — laisvama
Gero pasisekimo!
jog
per
prakalbas
moksleivis
woodo lietuviai katalikai bažnių sugiedinti negalima, nes
Smulkių aukų surinkta $1.72. penus, ne pinigais, bet tikietų,
pavirsta.
Tikras lietuvis.
A. J. Jokubavičius pardavi Išviso $7,97.
nyčios nepasistatys.
su kuriuo galima buvo tik
Tuojaus po Prūseikos į mū jie mano gerai darų. Nejau
Draugystės
šv.
Jurgio
Ka

kliube kų nors pirktis.
savo eilių
rinkinėlį
STREIKAS.
Kuopa gerai gyvuoja.
sų
draugijos apaštalus ir gi katalikiškas jaunimas netu nėjo
reivio, šv. Kazimiero Karalai “Laisvės” už švietėjus paski- ri savų draugijų, kad reikia “Skambančios
Kliubo stovis vidutiniškas.
Mūsų kuopa labai puikiai
Stygos”.
Gruodžio 6 dienų sustreika
čio ir Neperstojančios Pagel rirno, vienas narių ineša, kad eiti prie laisvamanių?
“Skambančios Stygos” bene gyvuoja; turi nemažai narių
vo Winslow Brass Smith Co.
“Rūtos” vakaras.
bos Panelės Švenčiausios mo reikia ir prisiekų pamainyti:
darbininkai. Iš vieno dirbtu
bus tik labai nusisekę jauno ir šiaip jau veikimu pasižy
Sekmadienį, gruodžio 5 d.,
terų šioje iškilmėje dalyvavo išmesti iš jos teksto Dievo var
AIDOBLISTŲ PRANAŠAS.
mi. Galima tikėtis, kad lai
vės skyriaus, kur pešama nuo
poeto dainos. Patarčiau vi
“in corpore” su ženklais.
“
Rūtos
” draugija surengė
kui bėgant dar labiau padi
dų ir daugiau nebebučiuoti
Gruodžio 17 d., š. m., atsibaavių kailių vilnas, išėjo streisiems
ingyti
“
Skambančias
pasilinksminimo vakarėlį.
Mišias laikė vietinis airių kryžiaus. Pirmininkui net ne
dės ir sustiprės.
ladojo į mūsų miestų gyvų
kan visi darbininkai. Daugu
Stygas
”
;
kaina
tik
20c.
kny

Žmonių prisirinko viduti
šv. Kotrinos parapijos klebo leidžiant to inešimo apkalbė
M. Sukiutė, rašt.
jų nabašninkų atstovas, L.
ma streikierių lietuviai, len
nas, jis sakė taipgi angliškų ti, nutarta pasigaminti “tau
niškai. Įžanga vyrams ir mo
Grikštas. Jis čia per keletu gutei.
kai ir rusai. Streikieriai rei
terims po 6 penus, vaikams po
pamokslų, o vietinis lietuvių tiškų” prisiekų.
Dauguma dienų rodė žmonėms savo sor
kalauja pakėlimo mokesties:
W0RCESTERI0 BLAIVI
kleb. kun. A. Daugis sakė du narių norėjo apie tų dalykų kės ir laikė spyčius. Žmonių
2 penu.
L. D. S. 5-tos KUOPOS
15 centų ant dolerio.
NINKAI.
P. J. Marcinkevičius parodė
pamokslu: lietuviškų ir lenkiš plačiau pakalbėti, bet, kur tau
PRAMOGA.
ant tų sorkių lankėsi labai ma
Kompanija pasamdė « kų. Žmonių ant mišių buvo
daug
indomių burtų, monų ir
Pas mus randasi skaitlin
leis pirmininkas, kuriam iš to žai ; ir kų - gi ten žmogus eisi,
Sausio 3 d., 1916 metų S.
streiklaužius.
daugiau septynių šimtų; neuž lo kvepia Prūseikos ir “Lais
ga Blaivininkų kuopa, yra ne t. t. Viena moterėlė sakė
arba nuėjęs veiksi, — tas D. S. 5-ta kuopa rengia dide
Kompanija su darbininkų teko net sėdynių. Taipgi ir
mažai ir šiaip jau Blaivybės trumpų prakalbų. Vietos kle
vės” žaliabarščiai.
Grikštas vien tik aidoblistams
lį puikų vakarų su įvairiu pro pasekėjų, bet apščiai randasi bonas skaitė kelis straipsnius
reikalavimais nesutiko ir vie vakare ant mišparų buvo pil
Pirmininkas iškilmingai pra rojų žada, priešingus-gi žada gramų: teatru, dainomis, o ir tokių, kurie, kaip žydas iš “Išeivių Draugo”, palie
ton streikierių
persitraukė na bažnyčia žmonių.
išnaikinti.
tris - syk tiek streiklaužių.
Dabar katalikai turi savo neša, kad nuo šio susirinkimo
kryžiaus, blaivumo bijosi. Už čiančius mūsų tėvynės vargus.
Kokių tai sutvėrimų nene svarbiausi programo dalis
kryžius
ant
visados
bus
pra

\VinsloU’ Bros. Smith kompa gražių bažnyčių ir po apačia,
simink tokiems apie blaivybę, Pagalios buvo rodomi krutan
šioja visų maitintoja — juoda bus kun. F. Kemėšio prakal
nijos dirbtuvėse išviso dirba gražių svetainę, kuri bus už šalintas iš draugijos tarpo.
paragink jūos prie blaivininkų ti paveikslai, kas visiems la
žemelė! Bet kas - žin argi il ba. Viskas atsibus parapijos
Nariai - katalikai, girdėdami
apie šešis šimtus darbininkų. baigta iki Naujų Metų. Vis
prisirašyti —ir klausyti neno bai patiko.
gai taip bns?
naujoje salėje. Įžanga 15c.,
Visų darbininkų streikan iš kas kaštavo netoli trisdešimts tų pranešimų apie atsižadėji
Žodžiu sakant, šitas “Rū
ri, nuo tolo purtasi. Ypač kainas
eidamas
į
salę
gaus
M..
mų
nuo
kryžiaus,
šypsosi
sau
tos
” dr-jos vakarėlis gan gra
vesti nepasisekė.
T.
M.
D.
KUOPOS
>
feurios
moterėlės
blaivumo
netūkstančių dolerių. Iš svetai
laimingi,
mat,
jiems
malonu,
knygutę
“
Imk
ir
akai
Sutverta American Federa- nės, laikui bėgant, bus padarymėgia; ne vienų Rykį man te žiai nusisekė. Tikimosi, kad ir
PRAKALBOS.
M
. tion of Labor skyrius.
[ta mokykla.
kad laisvamanis katalikus nž
ko girdėti, kaip jos garsiai’pelno liko.
Gruodžio 19 d., š. m., vieti tvk
Kalnavertis.
bumba,
kam nors apie svaiganosies
vedžioja.
Pipiro*,
Jonas
Jaunasis.
Laike streiko susidarė čia
nei T. M. D. kuopai kabėjo p.

Lietuviai
Kitur.

i

a/viotl.

(Dve.)

30,

IV15.

N.

53,

Žinios iš Lietuvos

Phone Canal 2118

DR. A. YUŠKA

Dr. S. A. Rutkauskai.e-Šlakienė .

LIETUVIU GYDYTOJAS

CHICAGO, ILL.

1749 So. Halsted

TAUTOS LONDO RAŠTININKO ATSKAITA

(lydo visokias Ilgas

'*

Specljeilst* moterų Ir vaikų ligose

CORNER ltth STREET

Chicago, III. —p. ,T. Kraučiuuas, rado ant gatvės pinigus
ir paaukojo (nes niekas neatsišaukė)
Tautos Fon!
dui, (prisiuntė kun. II. Vaičiūnas) .... .................... $ 5.33
Newark, N. J., — aukos surinktos per vietinį T. F. Skyrių;
ir $5.00 nuo Dr. A. K. Rutkausko, (pris. S. Prauis) 1.805.00
Cambridge, Mass., — aukos surinktos laike pamaldų už žu
vusius" karėje,. (pris. kun. J. Krasniekas) .................. 70.00
Cambridge, Mass., — aukos surinktos
laike vakarėlio p.
Mikolo Aiigio, (pris. kun. J. Krasniekas) ................
7.00
Westville, UI., — aukos surinktos per balių, surengtą per
vietinį T. F. Skyrių (pris. p. A S. Vaitkus)............ 34.25
Cedar Rapids, la , — aukos surinktos’ per vietinį T. F. Sky
rių (pris. p. C. C. Žiogas)......................... . .. . . ...........
7.50
Hartshorne, OklahOma, — aukos surinktos per p. J. ToleikĮ,
(pris. p. C. C. Žiogas) ...................................................
2.00
East Chicago, Ind., — ankos surinktos tarp vietinių lietuvių,
(pris. p. J. Apsega) .........................................................
6.00
Pittsburgh, Pa., — aukos surinktos per vietinį T. F. Skyrių,
(pris. p. J. G. Miliauskas) .......................................... 139.17
Chicago, III., — aukos surinktos laike krikštinų, (pris. p.
ė
D. Žutautas) ....... . .......................................................
7.00
Philadelphia, Pa., — aukos nuo šešių draugysčių, (pris. pp.
J. Bravinskas ir A. Seba) ........................................... 582.82
Jersey City, N.
— aukos surinktos laike pašventinimo Šv.
Onos par. Bažnyčios, (pris. kunJ J. Raštutis) ... 1..
55.00
Mahanoy City, Pa., — auką prisiuntė p. Frauk A. Goodlefski 5.00
Chicago, III., — aukos surinktos ant šeimyniško vakarėlio
Dr-stės šv. Antano, (priąpp. J. Balnis) ................... 24.85
Donorą, Pa,, — aukos surinktos nedėldieniuose lapkr. 21 ir
28, 1915 ULj. (pris. kun. M. .T. Kazėnas) ................... 27.07
Export, Pa., — aukos nuo vietinių lietuvių, (pris. kun. 4.
Jurgutis) ............ s...........................................................
7.00
Athol, Mass., — aukos surinktos laike krikštinų, (pris. p.
Klemensas Monstavičia) ....................... ......................
7.05
So. Omaha, Nebr., — auka nuo p. prulio Butkievvicz, (pris.
kun. G. F. Jonaitis) .... ... ...;................................
1C.00
Brooklyn, N. Y., — aukojo po $1.00: K. Veučas, ir N. N.,
po $5.00: V. Barauskienė ir D. Masonaitė (kaipo Ka
lėdų dovaną). Viso, prisiuntė kun. A. Kodis,..........
12.00 J
Baltimore, Md., — aukų surinkta per vietinį T. F. Skyrių,
(pris. p. J. S. Vasiliauskas), .... ..:.......................... 100.00
Indiana Harbor, Ind., — aukų surinkta per prakalbas, pris.
kun. J. S. Martišiūnas) .............................................. $44.70
Brooklyn, N. Y., — aukos nuo “Karalienės Aniolu Choro-’,
pris. p. A. P. Kvederas) ................ ................................ 40.00
Chicago, Ilk, — aukos surinktos laike Lietuvių Dienos, lapkr.
22, 1914, (pris. p. J. J. Palekas)............................... f . 382.84
Detroit, Mich., — aukų surinkta tarp
vietinių
lietuvių,
(pris. p. F. Perminąs) ..................... . ........................... 28.75
Boston, Mass., — aukos surinktos per
prakalbas Chelsea
lietuvių, (pris. “Darbininko” Redakcija) ................ 11.90
Girardville, Pa., — aukos surinktos renkant parašus po Lie
tuvių, peticija, (pris. p. J, Raibikis) ......................... 33.23
New Oanaan, Conn., — auka nuo p. M. Juozapaičio, (pris.
“Draugas”) .... .............. . c..................................
2.00,
^Waterbury, Conn., ■— aukojo Teatrališka Draugija “Ai
das“ $5.85; šv. Onos Dr-ja, $6,75; M. Jasiutė $5.00;
ir D. Plaugienė $1.00. Viso (pris. p. J. A. Kovas) .. 28.60
Pleasant Prairie, Wis., — surinkta aukų
(pris. p. J. Gasauskis per Lietuvių Dienraštį “Kataliką”) .......... 14.00
Perriš, California, — auka nuo p. J. Vaičiulio, (pris. Lietu
vių Dienraštis “Katalikas”) ...................................... .
5.00
Chicago, Ilk, — aukos surinktos Visų šventų parapijoj Roselande, (pris. kun. P.- Lapelis) ....................................... 93.00
So. Boston, Mass., —■ aukos surinktos per balių,
parengtą
per Dr-stę Dukterų po globa
Motinos Švenčiausios
(pris. p. Andrejus Zaleekas) ......................................... 63.55
So. Boston, Mass., — auka nuo p. J. Kanolvno, (pris. p.
Andrejus Zaleckas) ......................................................... 1.00
Chicago, Ilk, — “Tikybos ir Doros” Administracija išleido
kovo mėnesyje, 1915 ra.; kaipo anka Tautos Fondui
lapelius su malda 21 kovo dienai ir surinko šias aukas,
(pris. kun. J. Kazakas) ................................................ -19.15

Tek pi ana Ura var 1126

VALANDOS’! 9—12 prieš piet; 4:30— 7:30 vakare,
: Nedeliomis —12 prieš piet.

J
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3255 So. Halsted St.

T«l. Drovtr 5052

3261 SO. HALSTED ST., CHICAtiO

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAOOJK

THE HIBERNIAN
Phone Yards 272

DR. J. JONIKAITIS
C,d« «yr|.

tr ViKį

BANKING ASSOCIĄTION
įkurta tssv m
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Ilgu.

Paimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir daagiaa, až kariaos mekam 3 naoiimčias ant metų, karį pridodam kaa pašė metų.
Atdaras Subatoe Vakarais nno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

3337 So. Morgan, st.,

CHICAGO, ILL.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Phen« Drover 760

9

Valandos: 8 lig 10 ryte, 1 lig 3 po
piet ir 7 lig vakare.

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iikolektaoja
randas ir prižiūri propertes; pardaoda geros vertės mergišių#;
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčių).

Mt. A. J. TANAHBYlCffl
Gydytojas, Chirurgas
ir Akožeras
Bylu Vyrą, HMą Ir filk( Ugw

Vyriškų Drabužių Išpardavima
aS=SS3&EfiBBB3SSSBKS3S=i=SSSSiaBi^aaS5S=S=SS

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

6Mb

LMmIs
Ir ClilnrgH
3358 S. HeteteS St.
Chtoage.
Gydo visokias tisas moterų, vaikų ir
vyrų. SpeeiaHMni-rydo limpanMhs, užsiseniausias ir paslaptingas vyrų -tiaras.

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti mm
Į2S iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.
, $5 ir $6.00. Ant orderio siūtos ketines už $2,50.
KUPARAI ir VALYZAI

5 So. Halsted St.

z

Chieago, IK

Atvira kasdieną (ir Nedalioj) dienomis ir vakarais.

Chirurgas
ir JĄoierda
Valandos: 9 lig 11 ryto, 7 lig 9 vakare.

1005 Iferloii St.

II

Tel. Raadolph 52 <6

ADVOKATAS
18 SO. LaSALLE S*.
(Room 815) Chietfgo, IU.

Spalių mėnesyje pradėjo eiti vienatinis visoj Ameri
koj, mėnesinis juokų ir satyros laikraštis,

ŽVIRBLIS
kurs neužgauna nei kataliko, nei cieiliko, nei tautihinko,
bet visiems vienodai čirškia, ir- nuo visų ima po 1 dolerį
į metus.—

Lirtntikas Grsborfus
SenivaMhs, pigihtt&aiaa gnrfeoritn
ir tirinetojas dėl pavargelių-ani
Sičių.
F. A. MAŽEIKA
33ts Mm «u.

cititm,

Telaphone Main 58

JOSEPH MOLITOR
ro«m ms-im

ŽVIRBLIS
čirškia tik vieną kartą į mėnesį. Tuojaus reikalingi
agentai, kurie nųc kiekvieno
dolerio gauna 25 centus.
Apart to, kiekvienas agentas už kiekvieną šimtų surastų
prenumeratorių gauna7 po 5 dolerius dovanų. Meldžiame
siųsti prenumeratas ir korespondencijas. Vieną numerį vi
si gausit veltui tik prisiųskit savo adresą. —

ŽVIRBLIS

1S7 W. WMhi><aa>-Sk. Čhicnto
Katalikiškos Bažnyčios mano specialiikntMn. Aistattsnfcv. KryBzras
Bažnyčią Chicagoje.

LIETUVIŠKA BANKA-

NrP.- ‘
U DttNRASTb

TOWW OF LAKE S AV1KCS ŠAME

VISUOMENES,

\

Litcntim ir Pifitibi iOistrmtat Laifatit
KATALIAmorikog Liettivlų Dienraštis
-----------KA8“ padaeda viliaaaiaa iinias apie karų ir
visokina atsitikimus pasaulyje. Visnenrat pil
nas indomių straipsnių.
Dienraštis “KATALIKAS”
eina tstrtiikai - krikMioaUtate dramoj*.
DIENRAMIO KAINA:
Metama
...........................
#5.0^
Pusei metų .......... 3.00.
Trims aatneaiaan ............. 175.
> Dviem minesinm ............. 1.25.
Eurepofe metaata ... .- 7.OO.
Praneškite aavo adresų, o gaaatte
pasHUaHjUBtf viena nmeri veltai.

South National

BANK
Kapitalas su perviršiu
$165,000.00.
Šitoji' Banka
prižiūroma
Suvienytų Valstijų valdžios.
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti

Raitydami laiikns ir aiųzdami piniyns vi
aadM adreanoMte Jitaip:

lietuviškai.

O. N. Postlethivaite,
z

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

Pirma negu pirksite

itHonis Domas
Ateikit ir peržiūrėkit mūsų
diemantų, 14 K. laikrodėlių
ir žiedų setus; taipgi si
dabro dalykus ir laikro
džius.
Pinigai gražiname, jeign
esate nepatenkinti.

Viso ..

ABELNA SUTRAUKA.
jukų į Tautos Fondą .............................................. .
Inkų surinkta laike p. St. Šimkaus prakalbų T. F.
ūkų į Moterų ir Merginų Kalėdinį Fondą . .i...

Tnplnukė j Tautos Fondą..........
Pagal paskutinę T. F. Iždininko atskaitą buvo
Viso inplaukė j Tautos Fondą

Neturi stokuot nei

metams
Atski-

Jan nuo 50 metą yra vienu ii numylėtų
naminių bodų pa# kttrvnilcua ir
visame pasaulyj.
Tikra# Tiktai au pažymėta marke
23a. Ir Btk.

duoda

boteMakea sšanae sptiakoac nrtm
staMal no
P. At>. R1CHTBR O CO.
7d-8» WeaM«Ftaa
Verk, N. V.

S. A. Iglowitz

|h

gF

4641 Se. Ashland Avė. 4
Tčmyk numerįl

MMt>

X

10

DRAUGAS

Chicagoje.
KUN. J. KLORIO PRIMICIJOS.
Subatoj, pirma Kalėdų die
na, buvo kun. J. Kiurio primi
cijos. Priinicijuntas pirmas
sv. mišias laikė šv. Jurgio
bažnyčioje, prie kunigų iv kle-

Gruod. (Dec.) 30, 1915. V. 03.

“Draugo” KNYGYNE

nors programo išpildyme ma
tėsi mažas
prisirengimas.
Kaip aiškino, kaltė tani trum
pas laikas. Nežiūrint to, dijalogai, deklemacijos, mažųjų

Jau galima gauti

vaidinimai buvo gražus ir gan malonūs. Perdaug
gal kiek būta gimnastikos, vi
sokių “dril’ų”, bet ir tas ne
vargino, atsižvelgiant į deko
racijų įvairumus.

l ikų assistos.
Toje pačioje dienoje, 3 va
landų po pietų, šv. Jurgio sa
lėjo buvo iškelta primieijanto
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ
garbei pietūs. Svečių būta aPrie galo kun. H. Vaičiū
pie šimtų asmenų. Dalyvavo
ir “Kanklių” choras, kuris nas pasakė prakalbų. Supran
netik kų per primieijanto šv. tama, išparodinėdamas lietu
Mišias gražiai pagiedojo, bet viškųjų katalikiškųjų mokyklų
Yra du būdu pašaukti telefono numerį. Klai
taipgi laike šių iškilmių daina naudų.
Ant galo pasirodė, nors jau
dingas būdas yra pašaukti iš atminties; tiesus
linkėjo “Ilgiausių Metų” ir
kelias yra pasižiūrėti į Telephone
Directory
šiaip jau patiekė dainų pluoš po Kalėdų, “Santa Clauss”
—
Kalėdų
dėdukas
su
įvairio

ir būt tikru, kad Jūs turite gerų numerų.
tų.
mis
vaikams
dovanomis.
Sudėta
naujam
kunigui
Tiesus kelias prašalina nesmagumų dėl Jūsų
Vakaro vedėju buvo kun. I.
daug linkėjimų, kurie, jei iš
ir tų, kuriuos per klaidų pašaukiate. Visodos
sipildytų, kun. Jonų Klorį pa Albavičins.
pasiteisauk Telephone Direstory — būk tik
Jis.
darytų laimingiausiu žmogu
ras, kad šaukiant gerų numerį.
mi pasaulyje.
Pastebėtinas
buvo visų kalbėtoji} džiaugs
Chieago Telephone Company
MOT. SĄ-GOS 1-os KUOPOS
mas iš to, kad čia gimęs, čia
Bell Telephone Building
SUSIRINKIMAS. *
augęs naujasai dvasiškas va
Official 100
Gruodžio 26 d-, šv. Jurgio
Tvarkė ir redagavo KVN. P. LAPELIS
dovas daug žada pasidarbuoti par. salėje 1-ma kuopa A. L.
ir tautos dirvoje.
* R. K. Moterų Sąjungos laikė Į Iš visų Chicagos lietuvių savo priešmetinį susirinkimų,
pijos naudai vakare, bus su- N. Parieščius, K. Rasimavigyventojų
duotų
kunigų, pjįgįragė 3 naujos narės. Nu
lošta
teatrališkas
veikalas Čius, P. Žiaunis, St. Piktužis,
kun, Jonas Kloris yra pir tarta surengti indomu vakarė
“Nastutė”. Vakaras atsibus
Jurevičia, J. Paukštis, K.
mutiniu, kuris yra Chicagoje lį ant 23 d. sausio; komisija
vasario 12 dienų. Paskiaus pa Jnrijonas, Pr. Paldavičia, Ad.
gimusiu ir augusiu. Pradinį širinkta iš sekančių: M. Over
raginus p. Poškui, suaukuota Gautis, Balt. Rekošė, Jonas
mokslų ingijo mokykloje tos lingaitė, A. Valančiūnaitė, S.
$4.70 centų a. a. P. Laurinai- Smberkas, Kaz. Kainauskas,
-pačios parapijos, kurioje ir Satkauskaitė ir O. Tamošiū
tės paminklo statymo fondan. Ant. Parkevičia, Jou. Grigupirmas šv. mišias laikė. Moks naitė.
Po susirinkimo buvo deba is, A. Likša ir St. Gusčius.
lų baigė šv. Bonaventūros se
Apsvarsčius dar kitus kuo tai, ar moterims rekalingos ly
Viso labo su smulkesnėmis
minarijoje, N. Y. valstijoje.
pos reikalus sekė valdybos gios teisės, ar ne? P-lė Bi- aukomis surinkta. $93.00.
Pasekmingo
darbavimos rinkimas. Valdyba ta pati ir
-----retaitė darodinėjo, kad reika
Čekį nuo 93 dol. pasiunčiau
itfeafoiaaa
naujam dvasios vadovui ir il dėl 1916 m. t. y. pirm. — A.
lingos, gi p. J. Mikaliūnas gi B. Vaišnoro vardu, Tautos
giausių jam metų!
Nalisiedienė, vice - pirm. — S. nė priešingų pusę. Labai gra Fondo vardu, Tautos Fondo
Jis.
Satkauskaitė, prot rašt. — M. žiai ir nuosekliai iki galo da- ižd., p-nui A. Šlakiui, kuris yOverlingaitė, fin. rašt. — J". vedė ginčus p-lė Biretaitė.
ra tos organizacijos sekreto
KALĖDŲ DOVANA LIETUVAI. Adomavičiūtė, iždin. — Dr. S. Sekantis L. V. 24 kuopos rium.
Nedėlios vakarų, gruodžio A. Šlakienė, iždo globėjos. — susirinkimas įvyks gruodžio
Labai širdingai ačiū visiems
19 d. susiėjo vieno draugo stu- P. Elijošaitė, H. Jovaišaitė.
22 dienų. Bus debatuojama: parapijiečiams nž gausių aukų
Nors vertas $5.00 bet greitai imant
Taipgi reikia ^priminti, kad Ar reikalingi judamųjų pa nukentejusiems dėl karės bro
boje nemažas pažįstamų pul
kelis ir šeimininkui užvedus ši kuopa yra paaukojus $34.50 veikslų
teatrėliai
(niekei liams lietuviams.
į
Moterų
Kalėdinį
Fondų.
Ki

pradėjo žaisti: “Žiedų dalin
show).
Kun. P. Lapelis,
ti” ir kitus žaislus. Taipgi, tos kuopos irgi gausiai aukojo,
Stasys Svogūnas.
į
Kalėdomis besiartinant, kilo taip kad visais atžvilgiais
’ s
.r
LABDARINGOSIOS SĄJUN
%
O
\
'•fFondas nusisekė,
tarp draugų klausimas, kas Kalėdinis
-.
r
■
GOS SUSIRINKIMAS.
7
I \ ' ' . sr-;' * _
kam pirks kokių dovanų. Te nes kų Moterų Sąjunga suma ŠV. MARTINO DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS.
Metinis
(visuotinas)
Lab

Reikalaudami
adrisuokite:
no,
visuomet
gerai
pavyksta.
čiau vienas iš susirinkusiųjų
Nedėlioj, gruodžio 19 d., šv. daringosios Sąjungos susirin
Kuopos Korespondentė.
priminė draugams apie Lie
Jurgio
parapijos svetainėj kimas, pagal paskutinio visuo
tuvą, kaip dabar mūsų tėvai,
Lietuvių Teatrališka šv. Mar tinojo susirinkimo nutarimų,
broliai, seserys ir giminės
“BIRUTĖS” KONCERTAS. tino dr-ja turėjo savo prieš įvyks ketverge, gruodžio 30 d.,
Margsta; ar turės jie linksmas
Vos pasibaigė adventai, tuo metinį susirinkimų. Pa ap š. m., šv. Jurgio parap. salėje
Kalėdas? Gal daugelis ir Kū
jaus chieagiečių imtasi už va svarstymo savųjų reikalų, p (Bridgeport’e)
ant 32-os ir
čių neturės. Prisiminus Lie
karų, koncertų renginio. Pir S. Piliackas davė įnešimų pa Auburn ave.
Susirinkimas
tuvos vargus visi išvien prita
jungta su prietvariu, nervišmutinė pasirodė “Binutė”, aukoti “Tautos Fondan” 25 prasidės 7:30 vai. vakare.
rė, kad reikia sudėti po kelis
kuųau ir silpnumu, turi būti ^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllliniHIHIHHIIIIM//^,
antroje Kalėdų dienoje su dolerius dėl nukentėjusių nuo
Kuopos teiksis pasiųsti sa
centus mūši} viengenčiams,
rengdama koncertų šv. Jurgio karės Lietuvoje. . įnešimas vo delegatus šin susirinkiman, gydoma su Triner’io Ameri
kaipo Kalėdų dovanų ir pa
konišku Kartaus Vyno Elixiparap. salėje. Turėjo ta die paremtas ir . priimtas vienbal taip-gi malonės
j
atsilankyti
siųsti į Tautos Fondų. Taigi
ru.
Kaina
$1.00.
Aptiekose.
na būt statomas “Užburtas siai. Po to buvo rinkimas kuopų valdybos nariai ir gar
j r sudėjo 62 dolerius, kuriuos
Jos. Triner, Išdirbėjas, 1333Kunigaikštis”, bet jis nustum naujos vyriausybės
sekan bės nariai.
ir pasiuntė per “Kataliko”
1339 So. Ashland ave., Chiea
tas kiek toliau ir jį dar teks tiems metams. Pirmsėdis ir
Sų-gos Valdyba :
red. Tautos Fondui. Tai la
go, III.
,
abu raštininku palikta senieji;
P. Mažeikis, prez.
bai pavyzdingas darbas. Vie išgirsti ir pamatyti.
Koncertų pažymėsiu trum pakelta jiems alga nž gerų jų
Sutaisyta PRANO
A. Prečinauskas, rašt.
toje pirkti viens kitam Kalė
Skausmai nugaroje tankiai
jų
tarnavimų.
Naujai
išrink
pai:
gražus,
dailus,
malonus
dų dovanas paskirstė tuos pi
Tinkamas vadovėlis Lietuvių Parapijinėms Mokyk
ir - įspūdingas. Tuo koncertu ta, vice-pirm. ir iždinn., nes A. L. R. K. MOT. SĄ-GOS yra prašalinti, per trinimų
nigus Tautos Fondui.
loms ir abelnai norintiems trumpai susipažinti
skausmingas dalis su Trinerio =
Broliai ir seserys, lietuviai, “Birutė” priminė senesnių senieji atsisakė. Dr-stė šv.
KUOPOMS.
su Lietuvių praeitimi.
Linimentu.
Taipgi
jis
yra
=
laikų savo vakarus,kaip geru Martino yra viena iš pažan
Šiuomi pranešame, kad sų
šelpkim savuosius.
programo išpildymu, taip ir giųjų dr-jų ant Bridgeporto, jungos ženkleliai jau gatavi ir vartojamas, palengvinimui ki- =
Aukojo: Po $5.00:
Kainuoja 25 centai
J. Naujalis, J. Čepananis, publikos sutraukimu. Gražios kuri ir aukomis labdaringiems randasi pas sąjungos iždinin tų kūno dalių. Kaina 25 ir 50 =E
’A. Benevičius, P. Janulevi- maišyto ir vyrų chorų dainos, dalykams dažnai atsižymi tar kę, A. Nausiedienę, 917 West centų. Su prisiuntimo lėšomis =
Imant po daugiau nuleidžiama nuošimtis.
*
g
35 ir 60c.
Čius, M. Damauskis, J. Jan- solo, duetai ir kitokie įvairu pe kitų dr-jų. Garbė draugi 33rd st., Chieago, III.
Kuopų meldžiame duot ži
čukynas, E. Benevičiutė, P. mai, dūrė malonų įspūdį, ma jos valdybai ir jos sąnariams
REIKALAUJA Vargonininko.
tėsi geras prisirengimas. Pa kurie atjaučia vargstančius not kiek reikalausite, prisiųsŽak aite.
Reikalaukite:
~
Vienoje iš didesniųjų
lietuvių =
sigėrėtinas
buvo
užvis
scenos
savo
brolius
ir
seseris
Tėvy

damos su užsakymu kTasos parapijų reikia vargoninninko,
Po $2.00:
ženklelių 15c. dėl apmokėjimo kuris sugebėtų gerai vesti gana
M. Cesnavičius, J. Mikaliū- intaisymas ir birutiečių “uni nėje.
forma
”
salės
išpuošimas.
Karys.
At =
lėšų. Ženkleliai visi gryno auk didelį ir išlavintų chorų.
nas, A. Dūdas, J. Norušis, V.
CHICAOO, ILL.
į
Kad
skaitytojai
nepamany

siliepkite
į
so 10 karatų, kaina $1.00 kiek
iVasilioniutė, M. Krupinskaitė.
^//iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiNHUiiiiiHiHH'^'
“DRAUGO” Adm.
vienas.
Po $1.00: J, Geraltauskas, tų, kad viskas buvo begalo
ROSELAND,
ILL.
A. Blažauskas, P. Bartnikas, gerai, pasakysiu, jog būta ir
A. Kausiedienė,
Aukos Tautos Fondui.
M. Benevičiutė, O. Krukoniu- kreivų pusių, bet... kam jas
Centro iždininkė.
Kada pergišaldai
Kun. D-ro Maliausko pra
minėti?
Jos
ir
taip
niekam
tė, O. Visalgiutė, A. Žemaičiuįtrink kaklų, krutinę ir apačias kojų
kalbose, laikytose gruod. 7 d uaih" (ar.
D-ro Rtchtar'lo
tė, O. Kraunevičiutė M. Krau- nemalonios.
Geriausios augštos vertės
LIGONBUTYJE.
Visų Šventų parapijoje, Rose
Matomai “Birutės” draugi
nevičiutė.
laikrodėlių, žiedų ir brangaki
land, III., aukojo Tautos Fon Mr. Mike Stutko, 2624 Marsh
ja atsitaiso. Iš gręsiančių var
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
Viso $62.00.
menių pasirinkimas žemiau
dui dėl karės nukentėjusių lie field ave., Chieago, išbuvo li
Tikras tiktai su pažymėta marke
gų “nevalios”, berods, išvedė
A. Banevičius.
“JKARA”
gonbutyje
per
vienuolikę
mė

tuvių sušelpimui sekantieji as
sią kainą Jus rasite pas
Ke. Ir 50c. butetlnkoa tiriu tptiekon arba
naujoji valdyba ir šiaip di
■tnilai nuo
nesių. Jis parašė mums seka
mens:
P. AD. RICHTER * CO.
desnis narių draugija užsiinN. Y.
Po $5.00: Kun. P. Lapelis ir mai: “Teiksitės priimti ma ra-80 WathlaKt»« Street. New York.
ŠV. JURGIO MOKYKLOS
teresavimas.
.."IKr’, .nRlP'. /alD ' - TOlR '
- * Atį. Ma
no geriausius velijimus dėl
Andr. MalkeVičius.
VAKARAS.
Tiek to!
4625 So. Ashland Ave.
Panedėlyj, tuojaus po Kalė
Po $2.00: Kaz. Strumila ir Linksmų * Kalėdų. Aš labai
Jis.
sirgau su vidurių liga ir negadų, šv. Jurgio par. mokyklos
Jozefą Mitkienė.
CHICAGO, ILL.
((gĮ) pe^jUrŠtlj
mokiniai turėjo savo vakarų.
Po $1.00: J. Zurba, A. La- Įėjau nieko valgyti. Per vie- nj|||(|)S
7
r
z
WEST SIDE.
Vakaras buvo pašvęstas pami
tonis, Br. Stankevičius, J. Lič- nuolikų menesių išbuvau WeSL. Vyčių 24 kuopa, gruodžio kus, M. ŠHkas, M. Šlikienė, F. ley Memorial Ligonbutyje ant
nėjimui nesenai gautų pilnų
teisių, arba, kaip sakoma, dėl 15 dienų laikė paprastų susi Šedvilienė, EI. Žekienė, P. 25 ir Dearborn gatvių, Chi
šv. Jurgio mokyklos įregistra rinkimų, į kurį atsilankė ne Šatkauskis, S. Penkauskis, M. cagoje. Tenai gydytojas lie
5FIWW l\(,(b 5//IL'K(ri
vimo.
mažai svečių iš kitų Chicagos Globienė, " A. Jasulevičia, D. pė
t. vartoti Triner’io Ameriko10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00
Sa niekio teip imoniu nepalinkeminei kaip au R^omis Stukomte.
Fabijonąvičia, j. Simanavi-i niškų Kartaus-Vyno Elixirų,
Išskaitliuoti visų iš 18 da Vyčių kuopų.
Kurie » motu a moka dera ituku. tas viaadoą praleidiia laika linksmiai
nei JI myli ir laiko Judriu žinotum. Tu brolau <ali ir ta pati padaryti,
lių susidenantį programų bū
Trumpa prakalbėle susirin Čius, K. Jokšaitė, J. Pečiukai-14 sykius į dienų. Aš sekiau šį
jeif’ tik nori, O«a dabar suailankei geriausio* P;0/05' ne''‘M1*.':
gausi 10 labai teru ituku. A* esu lietuves, magikas ir ^jodyda mas
Simanavyčienė Regina iš
tų perilga. Reiks pasitenkin kimų atidarė p. Poška, para tis, J. Grigula, K. Klimavičia,1 patarimų ir dabar esu visišteatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli Uokas, todėl ai dabar pasi
raukiau tik u* 1 doleri parduoti lOtenausiustuku, todėl nelauk ilgai.
užJordanuok tuojaus. o po dianoa visi many, kad tu eai laba.
kai sveikas. Kiekvienas ken Mt. Carmel, Pa. paieško sa
ti vienu, kitu plunksnos pa gindamas visus prie veiklumo. J. Stankus, K. Dagys;
vo
vyro
Petro
iš
Čižiūnų
braukimu abelno vakaro įspū
Vakaro renginio komisija Kungis, J. Sereika, A. Zulkie- čiantis nftrt vidurių ligos, pri
kas padaryti, IJsiunciu ta pačia mena «a,p ga.inu
taip 1
dį.
pranešė susirinkimui, kad ren- nė, V. Černa, A. Čaglvs, J. Sa valo vartoti šį vaistų. Mike kaimo, Augštvario parapi
RrielųaM »1, o tanai tas Mufcae.
Nusiuntimo, kaifiuslV„pmoku.
I
JUOZAS SZLIKAS.
r 3281 S. Ha sted af.
CHICAGO, ILL«
Vakaro būta tiesiai gražaus, ginmame Aušros Vartų para-mulionis, J. Plerpa, J. Sakas, i Stutka”. Vidurių ligoje, su jos, Vilniaus gub.

Visados Buk Tikras apie Numerį

METRAŠTIS
1916 m.

Kainuoja tiktai 75c.
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Gražiais apdarais $1.20
Labai puikiais “Marocco" apdarais $2.75
y
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LIETUVOS ISTORIJA

I

I'
|

Draugas Publishing Co. tsoo w. 46th st-

PAIN-EXPELLER

. H. JOFFEY

Atsišaukimas į Vargoni-

lietuviy parapijų numi
rusių knygas.
$100 Radybų'
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