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Neduokime * Nusimini
mui Užviešpatauti.

Nepasisekimai ir pasisekimai lydi kiekvieno žmo
gaus gyvenimą. Netik pavieniams asmenims tas pri
taikoma, bet ir didesniems kūnams: draugijoms, tau
toms. Su valandėle laimės, užeina ilgos nelaimių 
dienos. Ypatingas žmogaus būdas — iš pasisekimo, 
laimės netaip džiaugsis, kaip aimanuos del nepasi
sekimo. Nelaimę, nepasisekimą žmogus visuomet 
labiau atjaučia, greičiau yra įstumiamas į nusimi
nimą, į nepasitenkinimą, apkartinamas jo gyvenimas. 
Užguls ant žmogaus vargo kryželių našta, ir žmogus 
atsiduoda aimanavimams, nustoja energijos, pasirį- 
$imo, nepastebi nei šviesesnių gyvenimo ruožų ir tuo 
dar labiau padaro save nelaimingu. Ir daro didelę 
gyvenimo klaidą!

Imkime pavyzdį. Užsidegė vienam ūkininkui 
stuba. Didelė nelaimė: ilgų metij triūso vaisiai, 
turtas per niek eina su dūmais. Inkrinta žmogelis des
peracijom Laužo rankas, su ašaromis aimanuoja, 
su baime žiūri į ateitį, kaip po turto sunaikinimo 
jam lemta skurdus gyvenimas ilgiems metams, kol 
vėl viską galės atsistatyti. Jis kaip pakvaišęs. Ne
laimės sudrebintas, jis nei nežino kas daryti, o tuo 
tarpu jo turtas pleška. Galėtų jis šį tą pripuolęs iš
gelbėti, galėtų gal ir gaisrai neduoti išsiplėtoti. Bet 
jis to nedaro, nes nelaimė taip staigiai ji supurtė, 
kad jis tik tą nelaimę ir temato, negalėdamas nei pa
mąstyti, kad jis visgi ši tą gali pelnyti, šokdamas 
gelbėti.

Panašiai daugelis ii’ šiandie taip elgiasi, atsimin
dami Lietuvos nelaimę. Ji yra karės naikinama, kaip 
anas ūkininko namas. Visi matome, tą tėvynės ne
laimę. Dūsaujame, skundžiamės, aimanuojame, ir, 
o kaip mažaič teskubiname j«^s gelbėti! Žinome, kad 
reikia gelbėti, bet savu keti u pasitenkiname grau
džių žodžių liejimu, gausiais atsidūsėjimais. Tas 
Lietuvai nepagelbės! Čia rėikia šokti į pagelbą, rei
kia pasišventimo, aukų. O jų taip mažai tesuteikia
me. Ar daug mūsų pasidarbuota, ar daug aukų Lie
tuvai sumesta Tautos Fondui? Trisdešimt su vir
šum tūkstančių dolerių tai permaža. Atsiminkime, 
kad vienų tik lietuvių pabėgėlių rasis bent dešimt ar 
dvidešimt sykių daugiau, negu dolerių mūsų fonde. 
O kur-gi likusieji tėvynėje, ką mes jiems patieksi
me vargų naštos palengvinimui ?

Mes netik ką mažą tėvynei paramą suteikiame, 
bet ant jos vargų naštos uždedame ir savus aima- 
manavimus, nusiminimą. Mes tuo dar labiau visą 
apsunkiname. Ne nusiminimo dabar reikia. Reikia 
pasišventimo, darbo, kuris Vargų naštą palengvintų.

Prie mažiausio nepasi sekimo, mūsų nustojama 
energijos, duodama įsiviešpatauti apatijai, apsnūdi
mui. Nepasisekė koks gražaus sumanymo vykini
mas — rankos nuleidžiama, kad daugiau prie to 
darbo nepakėlus. O tas neturėtų būti. Gyvenimas, 
tai nuolatinė su nepasisekimais, nemalonumais ko
va. Apleisti tą kovą, reiškia prisipažinti esant per
galėtu. O jeigu į nepasisekimus neatsižvelgiant ne
apleisi me užremto darbo, laimėjimas gali būti už
tikrintu. Nepasiseks sykį, tepasiseks antrą, bet ka
da nors iš darbo vaisių bus sulaukta. Visiems gerai 
žinoma pasakaitė apie vienį ūkininką. Jo ypač tu
rėta daug nepasisekimų. Tai gyvuliai gaišta, tai 
kokia kita nelaimė pasitaiko. Kelius sykius statė 
triobėsius, ir nuolatos ugnįelė aplankydavo, jo visą 
darbą sunaikindama. Energijos nustojo tas ūkinin
kas, tarė nebeverta nei dubti. Metė dirbęs, nuėjo 
į klojimą ir atsigulė. Guli if mato, kaip pastogėje vo
ras rezgia savo tinklą. V(įs užties savo tinklą, pūs
telės vėjas ir visas voro darbas niekais nueina. Vėl 
iš naujo voras dirbo ir vėl vėjas draskė ir ardė jo 
darbą. Taip atsikartojo kokius septynius ar dau
giau sykių. Bet galų gali“ vorui pasisekė sumegz
ti tinklą, kurio vėjas sunaikinti nebeįstengė. - Supra
to tuomet ūkininkas, jog jis negerai buvo nuspren
dęs daryti ir atsikėlęs vėl ėmėsi darbo.

Paprasta tai pasakaitė, bet kaip ji mums pritai
kinta! Nepasisekimai neturį mus nuo darbo atgrų- 
fiinti. AtpenŽ, jie mus turi paskatinti prie tolimes- 
snio veikimo. Tuo labiau tuomet darbo vaisiai bus 
saldesni ir malonesni, nes,. inosime, kad Ja™ atsiek

ta n kų ir ilgą darbų. i , «7.|—as.

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos choras, Philadelphia, Pa. (Iš “Metraščio”).
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Rusai iš Naujo Skverbiasi 
Galicijon.

GALICIJOJ IR VOLYNIJOJ 
KOVOS VĖL VERDA.

Nežiūrint žiemos, nei dide
lių šalčių kovos tarp austrų ir 
rusų vėl užvirė. Tik šiuo sy
kiu jau nebe austrai su vokie
čiais priekin varosi, bet rusai. 
Daugiaus pusės milijono gene
rolo Ivanovo armija gula ant 
austrų 190 angliškų mylių 
frontu. Tikslas, anot vokie
čių, gan aiškus: įsigriauti Ga
licijon, užriesti frontą taip, 
kad vokiečiai būtų priversti 
visu frontu trauktis. Netik iš 
Lenkijos, bet ir Lietuvos. Ar 
tas rusams pasiseks, sunku 
spėti, nors vokiečiai giriasi, 
kad iš to rusų žygio niekas ne
išeis. Sako, kaip jau dusyk 
rusų įsiveržimas Galicijon ne
pasisekė, taip-pat ir tretį sykį 
nepasiseks.

Bet kol kas, rasai pasiseki
mų turi. Tūlose vietose jie 
austrus atgal nugrūdo apie 20 
angliškų mylių. Dabartiniu 
rasų tikslu yra pasivaryti 
priekin Volynijoj, užimti sto
tį Kovei, kur susikrižiuoja 
daugelis geležinkelių. Paė
mus tą stotį, rusai mano at
kirsti austrus nuo vokiečių. 
Vokiečiai su austrais nujau-

vysis talkininkus į Graikiją, 
kad išginus prancūzų ir anglų 
kariuomenę iš Salonikų. Bet 
jau praėjo keletu savaičių, o 
apie užpuolimą nei girdėti. 
Buvo apsilankę į Salonikų a: 
pielinkę vokiečių ir bulgarų 
lakūnai, numetė keletą bombų, 
bet ir tiek. Po to talkininkai 
suėmė Salonikuose visus Vo
kietijos, Austrijos, Bulgarijos 
ir Turkijos konsulius, pasodi
no ant laivo ir išvežė. Mano
ma, kad tie visi konsulatai, tai 
šnipų įstaigos, iš kur būdavo 
vokiečiams ir kitiems praneša
ma apie kiekvieną talkininkų 
pasijudinimą.

RUSU VEIKIMAI PERSIJOJ.

Persijos šalis nors neka
riauja, bet ten kraujas gausiai 
liejama. Persijon įsiveržė tur
kai, po to rasai. Patys per
sai nuošaliai nenori stovėti. 
Kas užjaučia turkams ir klau
so vokiečių agitacijos — kovo
ja prie rusus. Kas labiau ru
sų pusę laiko '•— tas su tur
kais pliekiasi.

Pastaruoju laiku rusams 
pasisekė tų sukilėlių burius iš- 

o

PRANCŪZIJOS IR ITALIJOS 
FRONTUOSE VEIK BE 

PERMAINŲ.
Kaip Prancūzijoj, tai ir Ita

lijos fronte žymių veikimų nė
ra. Alzase prancūzai buvo 
mėginę varytis priekin. Kiek 
pasivarė, bet vėl atgal tapo at
stumti.

Kovos daugiausia verda del 
Hartmanns Weilerkopf kalno 
viršūnės. Nemažai tūkstan
čių kareivių prastato del to 
kalno viršūnės, bet nei viena 
pusė negali pasigirti ją turį 
užėmę. Abu priešu yra ant 
kalno, apkasuose sulindę.

NAUJA PROGA AMERIKAI 
PROTESTUOTI.

300 milių nuo Aleksandrijos, 
Viduržeminėse jūrėse, kaip 
praneša Anglijos spauda, Au
strijos povandeninio laivo nu
skandinta anglų transportinis 
laivas “Persia”, ant kurio 
laike nelaimės buvo 400 pasa
žierių, iš kurių išgelbėta apie 
200 žmonių.

Tarpe keliauninkų radosi ir 
naujai Suvienytųjų Valstijų 
paskirtas Arabijon pasiunti
nys, Robertas N. McNeely, a- 
pie kurio likimą kol kas nie
ko tikro nesužinuota, bet spė
jama, kad jis žuvo sykiu su ki
tais jūrių gelmėse.

Nuskandinimas “Persijos” 
ir dar kitų transportinių ar
ba pasažierinių laivų per au
strijiečių ir vokiečių subma- 
rynas, labai intempė santikius 
tarp Amerikos ir Austrijos su 
Vokietija. Suvienytųjų Vals
tijų valdžia, po kiekvieno laivo 
nuskandinimo, pasiųsdavo Vo
kietijai ar Austrijai notą — 
protestą, kad daugiaus tokių 
baisenybių jmėse neatsikarto- 
tų ir keliaunininkų gyvastis 
būtų apsaugota ant jūrių.

Valstijos neva prižadėdavo 
prisitaikinti prie Amerikos rei 
kalavimų, pasiūlydavo atlygi
nimą ir po kiek laiko vėl jūrių 
tragedijos prasidėdavo.

Geriausiu Austrijos ir Vo-

JUODKALNIEČIAI
Juodkalnija sulyginamai nyk
štukas, bet nežiūrint jos mažu
mo, austrai nieko negali pa
daryti. Pasistūmės kiek prie
kin, žiūrėk ir vėl besą atstum
ti. Turbūt permažai ten aus
trų kariuomenės, o gal ir juod- 
kalniečių nepaprastas narsu
mas tam kaltas.

čia pavojų, taigi savo keliu ru-1sklaidyti’ vadus ^gaudyti, 
sams atakavo iš tos pusės. I Patiems toli į Persiją įsivary- 
Bet jų atakos tapo atmuštos. tL Sakoma, kad ten veikią di- 

Tuo tarpu rusai Galicijoj delės rus^ sP(‘kos’ kas turkusrusai 
upę Strypų ir 

Dar
persikėlė per 
spaudžianti priešų atgal, 
labiau į pietus, palei Rumuni
jos rubežių, rusams pasisekę 
paimti augštumas apie Černo
vicus. Del tos priežasties, spė
jama,' austrai turės apleisti 
Černovicus, Bukovinos sosta
pilę. Toj apielinkėj rusai sa
kosi paėmę apie tūkstantį ne
laisvėn. Austrai praneša, kad 
ir kitose vietose apie tiek pat 

į rusų nelaisvėn suėmę.
Kol kas kovos ten tęsiasi. 
Kad spaudimą Galicijoj pa

lengvinus, spėjama, vokiečiai 
mėgins išnaujo veržtis prie 
Dvinsko ir Rygos. Bet kol 
kas to nedaro.

SALONIKAI GAL BUS 
NEJUDINAMI.

Visų buvo manyta, kad vo
kiečiai su austrais įr bulgarais 

—

į nerimastį varo. Nes jei ru
sai mesis iš Persijos į vaka
rus, Turkija, turkų kariuo
menei prie Kaukazo gali 
užeiti iš užpakalio.

TEUTONŲ SUBMARINAI 

VEIKIA.

Teutonų submarinai pasta
ruoju laiku daug laivų, kaip 
prekinių, taip pasažierinių, 
nuskandino Viduržemio jflrė- 

Nuskandintas tapo ir ja-

vienas, berods, gii 
surinkęs kelias dešiT 
mesnsnių Amerikos 
išplaukė į Europą taikinį 
liaujančias viešpatijas, 
žadėdamas tol iš ten nl 
grįsti, pakol bent viena’ 
reivis pasiliks tranšėjose.

Fordo taikos misijai 
nepasisekė. Kariaujančiu 
ropos viešpatijos neį 
Fordo į savo rubežius, 
tralių viešpatijų: Norv 
Švedijos, Danijos ir Ho 
jos spauda labai skepti' 
visus Fordo ir jo drau, 
kos reikalus pažiūrėjo 
visą taikos kampaniją p, 
kė. Be to tarp pačių 
misijonierių kilo nesusr 
mai, kurie vos tik neužsi 
peštynėmis ir rezultate 
ko: — Fordas nuo savų 
gų pabėgo atgal Amerik 
likusieji Europoj ligšiol 
nusprendžia kas jiems d

Sugrįžęs Amerikon F 
pasakoja, kad karės tol 
pakol kareiviai aklai savo 
donų klausys.

Taikos’ misija ai-aėj 
dui virš milijono dolerių.

Už gerus norus ir triūsų 
kos reikalais negalima, 
rods, nei Fordo, nei jo d 
gų nupeikti, bet visa bėda 
me, kad Amerikos milijon 
riai ir šiaip jau žymesni 
kėjai, dažnai visai neapsisy 
stę, tveriasi tokių suman;

ii

kietjiso blogų norų paliudiji
mu gali būti ir šis paskutinis ;ku‘rie reįkaiauJa iabaį niw 
baisus atsitikimas, kuomet ]aus apgalvojimo. 
“Persia”, sutorpeduota po-

laivo, nugrimzdo 
keliais desėtkais 

nekaltų keliaunin-

APIE AIGIPTO UŽPUOLIMĄ 
NIEKO NEGIRDĖTI.

Visų buvo spėliojama, kad 
talkininkams nuo Gallipoli 
pasitraukus, turkai, vokie
čiams prigelbstint, užpulsią 
ant Aigipto. Buvo sakoma, 
kad kariuomenė, susidedanti 
iš 300,000 turkij ir 100,000 vo
kiečių, jau traukianti ant Ai
gipto. Bet praėjo savaitė, ki
ta, o apie tą užpuolimą nie
ko negirdėti. Ar turkai su 
vokiečiais dar pilnai prie už
puolimo neprisirengė, ar an
glai tyčia visas apie Aigipto 
užpuolimų žinias sulaiko, — 
tikrai nežinoma.

se.
ponų didelis laisvas, vežusis 
apie 12 milijonų auksu. Tal
kininkai su japonais del to 
laivų skandinimo nemažai su
sirūpino. Japonai tariasi sių
sti nemažų kariškųjų laivų 
eskadrą, kad sykiu su talkinin
kų kariškais laivais apvalius 
jūres nuo vokiečių ir austrų 
submarinų, del kurių visa ju-
įmnhkprakyb^l^^ nukenčia.)

su
vandeninio 
jūrėse 
žmonių

LAIKOSI. kQ.
Gi žuvimas Suv. Valstijų 

pasiuntinio suteiks Amerikai 
naują progą teirautis, kaman
tinėti, rašyrti notas ir po viso 
ko pasiduoti likimui, kokį iš- 
lenis Austrija ir Voietija.

Amerikos spauda rašo, kad 
Suv. Valstijų santikiai su Au
strija pasiekė aukščiausio 
laipsnio intempimo, kad gali
mas visų ryšių tarp tų dviejų 
valstijų pertraukimas, bet tuo
mi pačiu laiku pusiau oficija
liai iš AVashingtono skelbiama, 
jog Suv. Valstijos dar bandys 
klebenti į Austrijos valdžių, 
r<

ROCKEFELLERIO DOVANI 

BELGAMS.
Prezidento lVilsono komisij 
paskirta darbuotis sykiu 
belgų gelbėjimo komitetu, pJ 
neša, kad aplaikė iš Rocktf| 
lerio 200,000 dolerių užpirl 
mui nelaimingiems belgaj 
drapanų, autuvo ir kitų reil 
lingu dalykų.

ŽYDŲ GELBĖJIMO FON 
SMARKIAI AUGA.

Iš New Yorko praneša 
kad žydų nuo karės nukentė 
jusiu šelpti įsteigtas fondai 
žymiai auga. Iki šiol Amen

eikalaujant tarptautiškų tei- ^onda^ sar’a^a
šių jūrėse užlaikymo

Berods, niekas neabejoja, 
kad Suv. Valstijos labai iš
mintingai elgiasi, pasilaiky- 
damos nuošaliai nuo karės 
verpetų ir visai nepageidauja 
jų sukurin įsivelti, bet ar ne
galėtų Suv. Valstijos kitokiais,
būdais priversti kariaujančias In,iaM lietuviški fondai ? 
viešpatijas užlaikyti nuo se- 
nai pasaulio išdirbtas teises, 
kurių privalėtų visi prisilaiky
ti.

058 dolerius. Pasižadėjimų 
ra ant 210,886 dolerių. Taį 
išviso tas fondas iki šiai 
nai turi surinkęs 981,944 dc 
Taip-pat gana gerai sekasi i 
kitiems karės pavargėlių ►, I 
bėjimo fondams. V

Bene silpniausia stovi, /ti

ANGLAMS MESOPOTAMIJOJ 
NEKAIP SEKASI.

Įsiveržę į Mesopotamijų, 
Turkijų, anglai nekokį pasise
kimą turėjo- Netik kų jie 
nuo Bagdado buvo atmušti, 
bet ir toliau be atvangos tur
kai juos spaudžianti Anglai 
sakosi visus turkų užpuldinė 
jiraus atmušinėjų ir gerai lai 
kosi. l .. Lj y

YORKIEČIAI VAI 
ARKLIENĄ.

Nuo šio laiko Ne\v M 
galima bus priskirti prie 
žangiųjų pasaulio miešti 
sulig naujų miesto parė<įj 
arkliena sulyginta teisi 
kitos rūšies maistu.

Arklienos šalininkai 
giasi, kad dabar busiąs 
venimas pigesnis, nes 
Valstijos turi labi g dauj

NEW

FORDO TAIKOS MISIJA UŽSI
BAIGĖ LABAI LIŪDNAI.
Nevisuomet. ir mūsų pini

guočiai - milijonieriai gali sa
vo sumanymus įvykinti. Yra, 

Į mat, dar ir tokių apsireiški
mų, kurie ir milijonams nepa
siduoda. , A-

Apie Fordo, Amerikos mili
ni) taiKob u ii M. ą kek lių.
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t. Gyvenimo Amerikoje.

ru.

istoriją apie tikėjimo nereika
lingumą, skaitydamas visų a- 
paštalų evangelijas, grevezuo- 
damas apie Kristaus gundy
mų ir tt.

l’agal Bagoeiaus nuomonės 
esu keturi tikėjimo stulpai: 
Dievas, Dievo Sūnus, Dvasia 
Šventa ir velnias, bet tuojaus 
paaiškino, kad nėra Dievo nei 
velnio — tik kunigų išmislas.

Bagočius, kokios tai dvasios 
apsėstas, prašė susirinkusiųjų 

Į pakviesti tris kunigus: kun.
I' rbanavičių, kun. Žilinską ir 

i knn. Saurusaitį, kad jie jį pa- 
liuosuotų nuo piktų dvasių. O

Taip-gi kun. Slavynas stos į 
debatus su kiekvienu, kuris 
užbaigęs kokį mokslų. Bet ne 
nedėlioj arba subatoj.

Taigi prašom pakviesti p. 
Michelsona ir vienas iš vieti-

misiąs žmonių lupimuflaš jus 
nelupu, mai užtenka Įtiek kas 
duoda. Aš čia atėjau.1 kad jus 
iš rymiškos vergijos! paliuo- 
suoti, jums amžiais uždėtų 
tamsybės lukštą nuo akių mi

nių stos su juos į debatus, ku-.krapštyti, aš nebijau rymiš
ko vyskupo Hoban prakeiki- 

r iškei-

M i,.
tų kaip buvo matyti, gana savo vardais. Kuomet 
daug tų dienų turėjo, nors ir j ko, kad naujo tikėjimo

ria diena tik norės.
Toliaus buvo “Laisvėje” Į mo, aš jį prakeikiu

rašyta, kad kun. Slavynas lai- kili ir t. t. 
ke prakalbų gruodžio 13 d., iš
peikė lietuviškus soeijalistus.
Nugi, kaip jų nepeikti, ypač 
Binghamtono socijalistų, kad 
jie savo darbo nedirba, bekki- 
tų reikalais susirūpinę ir dar 
sarmatijasi dirbti, po tikrais

ie sa- nuėsti

Ežerskis kasier, M. VilaT 
tė ir D. Varasevičius — ka
sos glob. J. Jončius — mar
šalka.

Tikimos!, kad 37 kuopa 1916 
'metais dar daugiaus nuveiks 
ntludingų darbų.

Korespondentė.

sakėsi į nieką netikįs.

Burelis 16 Lietuvos Vyčių kuopos narių, Chicago, III. ‘Metraščio”).

Tiesą pasakius, bambizas ir 
i kalboj ir gyvenime tikras lai
svamanis, bedievis.

Si mpsono ‘ ‘ m i si jos. 
riek paaiškinus, einam line

ls

misijų Simpsone. Simpsonas, į 12 susirinkimų. Pradėt

IARTFORD, CONN.

l&nyčios pašventinimas.

Dievo namų žmonės 
džiaugias, kaip jūri

niu rių krantų priplau-

įplytėlės eidami, links- 
Įesnies giedodami Hart- 
[lietuviai gruodžio 19 d. 
[naujon bažnyčion. Bu-

šv. Trejybės lietuvių 
bažnyčios pašventini- 
Pašventinimo apeigos

[Įėjo 10 v. iš ryto. Baž- 
šventė vyskupas J. J. 
dalyvaujant keletai ai- 

tnnigų, vietos klebonui,
'•J. J. Ambotui ir kun. P. 
Ūsaičiui iš Waterburio,

Pamokslų sakė kun. P. 
Ūsaitis.
Įonių buvo pilna bažny 
paug buvo 
|kinių miestelių.
Irs Hartforde neperdau- 

lietuvių, bet koplytėlė 
buvo permaža. Todėl la- 
džiaugiasi hartfordiečiai 
laukę naujos bažnyčios, 
nors nėra visai užbaigta, 

tam sykiui ištaisyta skle- 
Daugiausia naujos baž- 

os statymu darbavosi kle
is kun. J. J. Ambotas; vos 

metai, kaip čia kleb'o- 
|a, o kiek jau naudingo 
)o atliko.
bauginsi kaip parapijo- 
taip ir draugijos turė-

ORCHARD LAKE, MICH.
S. L. lt. 1\. Moksleivi# 

l-nios kuopos veikimo.
’cr šį pusmetį buvo laikyta 

lant
mokslo, metus, rugsėjo 19 d., 
kaip ir paprastai, ant pirmo
jo susirinkimo likosi išrinkta 

J valdyba pateko se-

is, 17 mylių atstu iiuo 
moki- Scranton, į žiemius. Ponas 

Bet kuomet Navardauckas, bamibzo varių — tai
skelbia
— tai visai .Simpsone, ten pažįstamų turįs, 

skaitė klaidingai, nes jų mokslas nė- gundė savo “klebonų” pada- 
Mūsų lyti misijas —- viens kits do-

gerai.
jie sako, kad j it 

velnio istorija . jalizmo mokslą,
snel

Bagočius

Toliaus Bagočius
“velnio istorijų”. Žmogutis {va socijalizmo mok
tą istoriją beskaitydamas pa-1 lietuviai “socijalistai" tai dar leris smuks į kišenę. Si

:slu.
mis smuks į kišenę, rsimpso- 

no žmonės, reikia žinoti, tvirti 
katalikai, tikėjimo užgaulioji- 

pamaniau naudingiau lietuvių “soeijalis-ųno nekenčia. Taigi, kada pir-

eilininkas, tūlą laiką gyvenęs valdyba.
kančios ypatos: I. Bereišis 
— pirm., L. Vaicekauskas — 
rašt., ir I’. Daniūnas — kasos’ 
glob.

Ant antro susirinkimo, rug
sėjo 26 d, buvo svarstyta a- 
pie draugijos “Lietuvos Vik

juodavo, pamėlynavo ir taip i neturi jokio supratimo apie 
i baisiai pradėjo akimis varty- J socijalizmo mokslą. Butų dang
ti, kad nejučiomis pamaniau naudingiau lietuvių “soeijalis- ___ o-„— ______
piktų dvasių prieš save esant, tams”, kad jie patys geriaus i musyk ir antrąsyk bambizas jįjcs»> sll g. p jj ją yj A. 
Net staliukas, ant kurio Bago- l socijalizmą pažintų, o dabar j su Navardaucku tarp jų pasi-:8_aja kuopa sujungimą, idant

. .čius atsirėmė, pradėjo kraipy-i tamsiais būdami nekistų savo įrodė, liepė aniems išrinesti {b(-jbl vjena valdyba ir 
Česna gimė Ine- (girtuoklio gyvenimas ir nnr- tįg h §okinėti, tartum drugis, purvinų nosių į tikėjimų ir ka-įkuogreičiausia ir 
ūškių parapijoj, j tis. Sarmata ir kitiems lietu- j^ago*bj įr jQ sĮai^ supurtė. talikų gyvenimų. Socijalizmo l erzinti.

Kun. P. K 
tavoje, Vilkaviškiu 
Pradinį mokslų ingavo Vilka
viškyje. 1910 m., užbaigęs Vil
niuje gimnazijos mokslą, at
keliavo į Ameriką. Čia pri
buvęs galėjo eiti kitokius mok
slus, nes dėdė kun. Pautie
nius, jam tai paliko ant valios, 
bet P. K. Česna, jausdamas 
savyje į kunigus pašaukimą, 
tais pačiais metais, įstojo

viams už tokį atsitikimų.
Si m onas Š imanskis, 

Šv. Marijos L.R.K. 
parap. sekret.

BROOKLYN, N. Y.

Kuomet “velnio istorijos” 
skaitymas užsibaigė, užklausė 
kalbėtojas žmonių, kaip jiems 
tie visi velniai patiko. Penki 
žmonėliai atsakė, kad Bago- 
čiaus velniai esą geri, gi 95 ty
lėjo.

&
mokslas vra

i jalis 
ir klaidiu-

daugiau ne
visus

Kada trečią kartų bambizo 
gas, bet gana gilus ir jeigu visi plakatai lietuviški ir lenkiški 
socijalistai norėtų tų mokslą liko išmėtyti, nurodyta vieta•, 
geriau pažinti, tai jiems nebū-įir laikas susirinkimui, žmonės ‘
tų laiko rūpintis apie parapi-! neišturėjo. Pasirodė, kad lini
jas ir kitus reikalus. Ir jei-įsus ir pavojingas daiktas už-
gu tveriate naują tikėjimą, tai gaulioti žmonių jausmus. Čia 

įgalėjo išeiti tragedija, bet už-

veikimas atsibūtų kuopos var
du.

Spalio 3 d. L. Vaicekauskas 
pradėjo išguldinėti Lietuvių

Spalio 10 d., I. Ber riši s iš
rūpino lietuvių literatūros pir
mųjų lekcijų.

Atsargiau su parėjimais.

Pas p. A. Mažeiką, kas žin 
ŠŠ. Kiriliaus ir Methodijaus i? kur atsįbeldęs, apsigyveno 
seminarijon,^ Orchard Lake, tfllas y staseičiukas, kuris 
Mieli., pasišvęsdamas filozo- po savaįtgS laiko vėl nežinia 
fijos ir teologijos studijoms.1 Rur ding0> ižsįne§damas p-no 
Seminarijoje išbuvo pusšeštų | A Mažeikos auksinį laikrodė- 
metų ir atsižymėjo, kaipo vie-;^ lenciugeij, žiedų ir 10 dol.

pinigais. Viso ant $100.00nas iš gabesnių lietuvių. Kun.' 
P. K. Česna, kaipo L.R.K.M. i 
Sus-mo A. 1-mos kuopos na
rys, daug darbavosi del kuo-Į i 
pos ir susivienijimo labo

vertės. Svieto lygintojas pa
eina iš Kauno gub., Panevė
žio apskričio, Krekenavos mie- 

i stelio.

Spalio 11 d. istorijų išgnl 
dinėja L. V.

____ . Spalio 24 tl
Su velniais apsidirbus, Ba-!tlar neprjbpo Man rodos,■ rą be avangardos, kaipo B#y į nis- programa

Jis ir “ šakės’’ agentas.
nesislėpkite po socijalistų vai
du, nes soeijalizmas prie lie- i sibaigė kaž-kuo. 
tuviškų “sicijalistų - cicilikų” j Mūsų misijonorius šį vaka- įvyko mėnesė

ti. Kiršaus
got ius pakėlė nuo stalo ^a’!kad jeigu tas naujas tikėjimas Sunday, nevažiavo. Su juomi,kas buvo pakviestas su pia
kę” ir pasakė, kad tai esąs la
bai geras laisvamanių laikraš
tis, kuriam net jis pats agen- 
tauja, ir už du tuzinu “Ša
kių” užmokėjęs $20.00.

Kaip matyti, Bagočius ne
juokais pradėjo savo armiją

suvažiavę iš Prakalbose, kurias tankiai tu- ,, x . . . ...* . . ’ • • i • > Patartina visiems tautie-,redavo kuopos susirinkimuo-y. , . . . !, . leninis būti atsargesniais, ,pn-se, ragino draugus prie pra- . ° 1, imant savo namus kilnių darbų; taip-gi korės-,
pondencijomis šelpė mokslei- Ppl,Junus-

svieto 
r. a.

būtų toks geras, tai nereiktų 6 pagelbininkai sėdo i karų. įkalba, bet iš priežasties trina- 
bijotis ti tikėjimo apaštalais‘Karas prie vietos sustojo. Li-lpo laiko nesuspėjo prisireng- 
pasivadinti. Dar buvo rašyta, {Pa laukan misijonieriai, ant tų
kad buvo duota daug klausi-jpčdų prasidėjo suirutė. Ak

menys, lazdos, plytos darbemų ir kun. Slavynas negalėjo 
ant jų atsakyti. Na, tai “Lai
svės” korespondentas visiškai

ti, tai vietoj prakalbos laikė 
paskaitų apie teisybę, dran 
giškumų, meilę, vienybe ir tt.

“Sakėmis” ginkluoti. Turbūt,:paklido visi klausimai buvo
kaip džermonas su maskolių, 

i taip jis su Vyčiais mano pra
dėti smarkių kovų.

Klausytojas.

pasirodė... Bambizui rymiškų i Antrų paskaitų laikė P. Da- 
kalnierių nuplėšė, nusmaukė l minias apie valios būdų ir ti
krines ir, kaip “Scranton Re- lavinimų. Jo paskaita gana 

tokie silpni, vaikiški, kad iš jų publican” rašo, duota bambi-[gerai apipiešė kalbamąjį da- 
tik pasijuokti galima buvo. zui” four miles nm” iki pribė-įlyką- “ Broliai, viens kitų
Štai vienas tu klausimų: _ 18° protestonų kirkę, kur nuo .mylėkime” deklemavo E. Stig-
Delko kunigai skelbia tikėji- minios pasislėpė. Dievotos .manas; deklemavo atsakau-

Kunigas

vių organų “Moksleivį” ir ki
tus laikraščius.

Būdamas pilnųjų blaivinin
kų nariu, stengėsi tarpe savo 
draugų moksleivių platinti pil-į 
nųjų blaivybę.

Jaunas kunigas yra pilnas

CICERO, ILL.

Moterų susirinki mas.

Moterų ir Merginų Motinos 
Dievo Sopulingos draugija lai
kė savo metinį susirinkimųenergijos ir prakilnių norų su

pasišventimu dirbti del tmitie-srnodž,,> 26't!? d!en«’ 191,5
i Ant šio susirinkimo atsilankėčių labo

Linkėtina naujam Kristaus
vynyne

i darbštų vadovų. Ir lig- į ir kantrybės. Tegul gyvuoja 
nebuvo jokių apsunkintų ilgiausius metus! 

ktų. Kad ir dabar. Kle- J. K. T ant m yla.
is iš sakyklos pranešė,
Kalėdų dovanos, skiria- 
klebonui, šimet bus pas

us bažnyčios naudai, 
aike bažnyčios pašventini- 

buvo dalinama visiems 
ga “Paklydėliai”.

Žirgvaikis.

p-lės S. Šlegaitė ir A. Jaka- 
darbininkui’ šėeikatoš'"''1"1''' tikslu P'iminti Mo-

tinos Dievo Sopulingos drau
gijos narėms apie Moterų Ka
lėdinį Fondų.

BINGHAMTON, N. Y.

Per mažos ausys.

“Laisvės”, 103 numeryj in
dėta korespondencija iš
Bingliamptono, po kuria pasi- kirpimas 
rašo “Viskų Girdėjęs”. Bet j kalėdinės, 
mūsų korespondentas turbūt'buvo 
turėjo per mažas ausis ir to- kais. 
del visko negirdėjo. O pas
kiaus nurašė į “Laisvę” ko
respondencijų, kad paskaitos 
nesupratęs. Kaip galėjo su
prasti, jeigu jis ant paskaitos 
nebuvo atėjęs?. Jeigu ponas

gerai atsakė; maldininkės paskolino bambi- 
šiaučius ^m andarokų, kad ramiai na- 

Tai matot ko-imo sugrįžtų.
Su Mickevičiaus 

ištikta nemažos karės. Bet
svita”, kaipo ne tiek skait- 

. linga, neišlaikė. Dabar atro
do, kaip iš “Germany” būtų 
pargrįžę.

Taip trečios bambizo miši

nių? fs
klausiniu: — Delko 
siuva batus? 
kie klausimai buvo užduoda
mi, ir visi tam panašūs

Toliaus “Laisvėje” praneš-1 
ta, kad ant rytojaus buvo ap 

griešnoms avelėms 
Kas kam 

tas ar kitas 
Kas kam rūpi

rupi, ar’
ant ap-'
ar buvoi.i«>s Simpsono ir užsibaigė

tas al iutas ant ap- l Išvadžioti nėr

L-

SHENANDOAH, PA.

Primicijos.
Sekmadienį, gruodžio 26 
v. Jurgio bažnyčioje buvo 
lė iškilmė. Kun. Pijus K. 
įa laikė pirmąsias šv. mi- 

Į kunigus jį įšventino 
Malonybė vyskupas J. J. 
”ort D.D., gruodžio 23 d. 
Petro ir Povilo katedroje, 
'adelphia, Pa.

EYNON, PA.

Nauja lietuvių bažnyčia.

Mūsų miestelyje statoma šv.'iįetuvįu 
Marijos vardu nauja vien tik šventėmis, 
lietuviams katalikams bažny
čia.

Bažnyčios pastatymu rūpi
nasi parapijos komitetas, ku- da. 
ris susideda iš p. J. Šivoko, J.

Įžiūrint labai 
’ ant kun. P. K. Česnos 
Mcijų žmonių prisirinko 
IG'1, bažnyčia. Iš priežas- 
|blogo oro, (labai daug 
ligo), kun. Inčiura iš 
land, Pa., kuris buvo pri
ėjęs su pamokslu, ant 
nepribuvo. Jo vietų užė- 

Pautienius. Pamoks- 
fsakė labai gražų, sugrau- 

las visus klausytojus, 
uos buvo su assista. Šv. 
flo Baromejaus semina- 
įklierikai: Albinas Bakū- 
Ljuozas Čepukaitis, F. 

ir J. Karalius, kun. 
drangai, dalyvavo iš- 

pn 'a mauda nu prie

negražaus

ciai.
| Spalio 31 d., atsibuvo visų 
pereitų susirinkimų protokolų 

“svita” Iskaitymas ir svarstymas apie 
įvairius kuopos reikalus.

Lapkričio 7 d. L. V. laikė 
paskaitų apie Lietuvos užbū
rimų.

Lapkričio 14 kilo vaidai, ku
rie sutrukdė lietuviu literatū
ros lekciją išguldymą. Už tri
jų dienu po to vaidininkai 
pranešė laišku kuopos pirmi
ninkui, jog jie išstoja iš kuo- 

jpos ir ant susirinkimų daiv 
'giaus nevaikščios. Taip i+- 
padarė.

Lapkričio 21 d. Įvyko b'tc- 
ratinis programas. P. Č. (da
bar jau kunigas) pasakė p»a- 
kalbų apie alkolį ir jo kenk
smingumą. L. Vaicekauskas 
laikė paskaitą “Rudens Nak
tis”.

Gruodžio 12 d. vėl įvyko ti- 
teratinis programas. I. K«t 
mėlis pasakė prakalbą apie 
tautos didvyrius, jų darbus; 
kada didvyrius žmonės atme
na ir jų darbus apkafnuoja.

Nekul-
kirpimo, ar ne? O kad goci-jtūringais žmonių įžeidimais, 

iššaukiama toks pat nekultū
ringas kerštas iš žmonių pa
sės.

Buvęs Simpsone.

s nesenai atvažiavęs j 
kalbėtojas apkirpo — tai 
lininis nei šalta, nei šilta.

Iš tokios korespondencijos,
Pirmiausia p-lė S. Šlegaitė “Viską Girdėjęs” nori kriti- kaip buvo “Laisvėje” naudos 

perskaitė atsišaukimų į mote
ris ir trumpai nupiešė vargiu- ant paskaitų il
ga mūsų viengenčių padėjimų J kas kalbama. Juk

knot, tai pirma prašom ateit 
paklausyt 
tikrai p.

Lietuvoje, sulyginus jų var-!“Viską Girdėjęs” neturi tokių 
gingas Kalėdas su Amerikos |dgų ausiu, kad galėtų jas įkiš- 

gana linksmomis +į j svetainę pro langus ir gir- 
Tuos vargus, su- ld(Hį kas kaibama>

lig kalbėtojos žodžių, gali sieki jr dej ko sarmatijas ateiti pikuoja 
tiek sumažinti Amerikos lietu- aid paskaitų ? Parapijonys bū
viai, aukodami į Tautos bon- }abai maloniai svetelį priė

jokios, toks korespondentas 
sulūžusio grašio nevertas.

Aš nemanau užsipuldinėti 
ant socijalistų tik faktiškai 
noriu parodyti, kaip mūsų lie-1 
tuviai korespondentai pasislė
pę slapyvardėmis žinutes fab-

Jonas Stanislaričius.

mė.
T , , o . Pagaus sekė p-lės A. Ja- paskiaus buvo rašvta, kad
Jokūbaičio, S. Šimansko, J. kaiųįutės kalba, kurioje taip- kun> siavvnas iš Rome, N. Y. 
Mislevm J. Naujoko ir I Lr- gį griaudingai buvo nupiešta;nenori stoti su socijalistais į
baičio. Daug Eynono lietu 
vianis prigelbsti ir kunigas J.

dabartiniai Lietuvos vargai. 
Moterys, užbaigę svarstyti

debatus. 'Pas netiesa. Kun. 
Siavvnas labai norėtu deba-

SIMPSON, PA.
Musiški, ‘ ‘ nezaliežninkas

CICERO, ILL.

Blai t ininkų susirinkimas.

Pilnųjų Blaivininkų Susivie
nijimo 37 kuopa laikė prieš- 
metinį susirinkimų, kuriame 
buvo tartasi apie blaivybės i - 
kitus reikalus.

Pirmiausia nutarta surengti i 
įvairiu programų vakarų, nuo j 
kurio pelnas eis vietinės lietu į 
viu parapijos naudai.

Toliaus mūsą kuopa nutarė Prakalba gerai pavyko.

Kuras ir kun. Janusas, ypač-gi savo draugijos reikalus, galop tuoti' bpt np su t()kia5s žino„ roj supratimo, bambizauja lie- 
Scrantono sv. Juozapo parapi- nutarė iš draugijos kasos pa- npmis ka tufi proto liga< Ne-'tuviams - atskalūnams, Scran- 
jos klebonas, knn. J. Kuras, aukoti $5.00 į Moterų Kalėdi-
pas kurį ir kreipiamos su vi- nį Fondą.

S. B. Mickevičia, žmogusIprisidėti prie L. R. K. Labda-1 
mažo mokslo, da mažesnio do-! ringosios Sąjungos, įniokėda-

Gruodžio 19 d. išguldym.as

sais naujai statomos 
čios reikalais.

bažny- Kalbėtojos išreiškė mote-

Nela i mm gas atsi t i k i m as.
Domininkų Degutį apkan- į 

džiojo jo paties smuikas, nuo į 
ko jisai ir pasimirė. Mat, šuns! 
būta pašėlusio. Nelaimingas i
mirė labai dideliose kančiose, J{(iqočius 
virvėmis prie lovas priraizgio- 
tas.

Pijoko mirtis.

gi su tokiu “mokslinčių”, kaip j ton,, Pa. Turi neva savą Rir- 
S. Micbelsonas, debotuosi. Jei-'kute prie Gak st. su bimbalu,

lictuvių literatūros nuo Širvy- 
do lai k,į.

Tš visų šios kuopos veikėją 
savo, bet ir kiti; kibiausia atsižymėjo I. Berei- 

jšis išguldinėjime lietuvių lite
ratūros.

Nat ys.

ma-paskirtų mokestį. Iš to 
matyti, kad blaivininkai rūpi 
imsi ne tik
reikalais.

Podraug galima pasakyti 
kad blaivininkai, tai yra viena 
iš naudingiausių draugijų, nes 
jie, visais atžvilgiais, darbuo
jasi Lietnvos ir lietuvių liau

tai užkietėję maištininkai,{dai; tėvynę gelbėdami varguo- 
prieš dvasinę valdžių, dvasios se, o brolių ir seserų tarpe

Micbelsonas taip nori Į kurio, sako, vienas patranki- 
Taigi nedy-• guįims padėkų už atjautimų tė- d(,batų, tai mes jam į oponen- mas kainuoja 5c. 

vvnės vargui.
Valio, moterys!

list.ai sutinka Michelsona leisti 
ant debatų su vietiniais lietu
viais — tai ateikit, (b angučiai,
pas mane, o aš ir laikų pa-{bankrūtai, daugiausia netiki į 
skirsiu. Gi kunigas Slavynas i Dievą, nei velnių ir bažnyčios, 

Gruodžio IS dieną, 1915 m., sutinka su p. Tremiami ant de- kaipo tokios ,nereikalaują. 
Tautiško Namo “draugai - ei-į batų stoti ir labai norėtų su

Bagočiųi juo viešai pasikalbėti, bet p.

Danutė.
j

MONTELLO, MASS.

svieto lygintojas.

Ieilikai” parsikvietė

tus galime pastatyti Biiigam- vai, kad bimbalo tąsymas 
tono gyventojų. Jeigu socija-{drasko pusėtinai kaimynams 

ausis. .lojo “parapijonys” —

Juozas Cekevičius labai bu-[paaiškinti moti tel liečia m s apie Hermanas turbūt bijosi. I*
vo pamėgęs saliūnų ir visus {svieto lygybę. Hermanas nurodo tokias die-

Jųjų dvasiškas “ganyfco- 
nieku tikybinėse pnžval- 

gose nenutolęs nuo pn rapijo
nų. štai jojo “cretlo”. Die-

ja»”,

uždirbtus centelius paklodavo j Pirmiausia p. Bagočius su-įnns, kada kunigas negali pri-, mi 22 kovo, 1912, savo inaugu- 
saliūno nandai. Prie numylė-įkaitė susirinkusius svetainėn būti; kaip kunigas dienų pa-{racijos prakalboj aiškini išpa- 
to saliūno durių ir mirtį sura- žmones ir labai apgailestavo,
do;

Nabašninko lavono nieks 
šlubų nepriėmė, turės miests 
niurni pašinų

kad jų net šimtinės nėra. Bet 
įitas nemalonus apsireiškimas 

j nepakenkė kalbėtojaus geram 
ipui ir jis pradėjo savo senų

skiria, tai p. Hermanas ir bi-įžino, kad jis esąs tik darbinin- 
josi. Kiekvienas protaująs
žmogus žino,! kad kunigas ne
gali eiti į debatus nedėldie-

SHEBOYGAN, WIS.

Mūsų jaunimas. 

Sheboygano jaunimas kasskleisdami susipratimų ir blai
vumo obalsius.

šiame susirinkime išrinkta , . .
1916 metams nauja kuopos ’i<'n tik 'a>kiimi, bet . 

valdyba. Teisingiau pasakius
naujos visai nerinkta, o tik

kart smarkiau

ginos.
Dabar

veikia ir ne 
ir mer

pas mus pradedama
senoji, pereitais metais savo lavintis prie teatrų surengimo, 
darbštumu pasižymėjusi, užddainų ir kitokių tos rūšies ap-
tvi į tinta.

37 kuopos valdybų sudaro:
B. 

V,
kų prietelium, užtarytoju. Die- K- Mikalauskus — pirm., 
vų gi, kas matė? Kopėčių į Šatkaitė vice - pirm.,
dangų nėsų, iš peklos nieks

niais, nei^kJa labai užimtas, nesugrįžo, viskas kunigu iš-
Paškevičiūtė 
Garbuzas — fi

vi (U

Iprot. rašt.jlf. 
rašt., kuu.

sirciškimų.
Galima pasitikėti, kad tė 

jaunimo pasidarbavimo susi
jauksime nemažai

Sheboygi



ranesimas S. L. RK. A. 
Nariams.

Perskaitykite ir Atminite!
Sulig ,30-to Seimo nutarimo nuo Nau 1916 Metų 

risi Susiv. nariai privalo gauti organą ir skaityti. Už 
irganą mokesnio nesiųskite į organo aninistraeiją, 

|ip iki šiol kad buvo daroma. Atminkiteariai ir kuo- 
viršaieiai, kad adresai turi būt siunčia; i Centrų se

ktoriaus vardu. Norint permainyti adresvisad paduo- 
į organo administraciją seną, ir naują Iresąir taipgi 

lėkite kokios kuopos esate narys. Itaip nerugo-
ite, jei prašymai nebus išpildomi.

Kurie negautu organo užsimokėję Centrą visus 
lokesnius ir adresus pridavę į Centrą, reipkitės pa

aiškinimų delei į Centrą. Organo admfstracija sius 
fganą tiktai tiems Susiv. nariams, kurinntrašus pri
los Centras. Įsitėmykite!

“Draugo” iministracija.

siųsti savo /atstovus ant 
viršminėto susivažiavimo, o 
nauda iš to dėl S. L. K. K.
A. bus labai didelė, kadangi 
visiems \ ra gerai žinoma, 
jogei suvienytomis spėko
mis visados galėsim
giaus nuveikti, nekaip at
skiromis jėgomis. Dabar 
yra patogiausias laikas, :v« 
kuomet kuopos laiko meti-į'1' 
nius susirinkimus, apsvar 
dvti, ir po to malonėkite 
prisiųsti laišką apie savo 
nutarimus, ir malonėkite 
pranešti ar prisiusite at
stovus ar ne, (neguledam , 
prisiųskite laišku.)

Velydami kodidžiausip 
pasisekimo dėl Kusivieniji-

Mulzaitienė, Bernardas Kuzakevičin, 
Ona Marcinkevičienė. Jurgiu Jurgelai
ti* kaltas už 2 berM- Pranė Sergalle- 
nė, Kustė Tarnui i iiienė, Petronė Sul- 
kauckieuė kalta už 4—K ber., Ona 
Jurgelaitienė kalta už 2 — 15 ber, 
Marė Ališauckienė, Kazimieru Janu- 
levičienė, Mikas Stanaitis, Pranė' T<:i- 

, znkevi. ienė, Audrius (irazevicin, Mi- 
UaU-jkus Zebras, Jieva Miiskinienė, Jie.a 

Petrauskienė.
18 kp. Tamoąua, P*...............

Juozas Miiklvs, Kazys Lukšys. Jie- 
Arauskienė, kaltu už 3 ber., Mng- 
Miknšiutė iš kur, J. Blaževičius.

19 kp. Northamptou, Mass.
Katrė Urbonienė.

20 kp. Philadelphia, Pa.
Kazys Skaparas, Pranas Kiely, 

Ant. Jureviėia, Kazys Ciurlonis, Anas
tazija Balinska, Pranas Pailgėta.

21 S. Boston, Mass. 
i Petronė Sinidukintė, Aut. P. ftapnr- 
ais, Jurgis Druskiuskas, Ona Catkaiu- 

! k ienė.
24 kp. Minersville, Pa,

Ona Liudui it ienė, Vineas Lenkaiti-’, 
į Ant. Daukša kaitas nž 1—15 ber.,

Clžinskas,
J od tingiu, 
Miški aiss, 
Prn aaitis, 

Pranekevi-

Pa.

LL.R.K.A. NEW JERSEY
APSKRIČIO KONFE

RENCIJA.
Gruodžio 28 d- Elizabeth,
J. atsibuvo S. L. R. K. A. 

Bw Jersey apskričio koijfe- 
icija, kurią atidarė p. Vin

is Bražinskas, 66-tos kuopos 
pretorius.

konferenciją pribuvo dė
tai iš sekančių kuopų:

16 kp. Newark, N. J.: A. 
kis, V. Jurkaitis,. A. Ra

čius, J. Daukšis. 
kp. Bayonne, N. J.: J.

tnskevičius, P. Šedvidis-
L65 kp. Harrison, N. J.: J. 
irušaitis.

kp. Peterson, N. J.: L.
Ičius, J. Balionis. 

kp. Elizabeth, N. J.: J.
{čiūnas, J- Jakimavičius, V. 
inauskas, A. Baublis.

16 kp. Elizabeth, N. J.: V. 
|azinskas, Pranas Savickas, 
Iras Juškevičius, P. Sara-

A. Krušas, R. Milius, J. 
tzinskas.
konferencijos vedėju išrink-
Antanas Biskis iš Newar-

> N. J.; sekretorium —Ig. 
Balčiūnas iš Elizabeth,

J.
[Paskiaus sekė kuopų dele- 
|tu įnešimai.

^KONFERENCIJOS NUTA
RIMAI..

SLRKA. New Jersey ap- 
ičio konferencijos delega- 
nepripažjsta centro sekre- 
ui jokių mokesčių už eks-
darbus ir protestuoja už 
okėjimą 1(X) dolerių už su- 
enijimo konstitucijos išver- 
ą. Taipgi pageidauja, kad 
centro valdybos nariai su- 
intų bereikalingas išlai- 

išskyrus geležinkelio ti
ns, SLRKA. reikalais su-
uojant.

Visi konferencijos dide
li protestuoja prieš 25 een- 

mokėjimą.
Taipgi visi delegatai prie- 

gi priverstinam organo ė- 
mui ir pageidauja, kad už 
ganą mokestis būtų atskirta 
Įio lėšų fondo.
4. Konferencijos delegatai 
i pažino reikalingu mokėti 
opų sek retorinius algą: 5 
ošimtį nuo Įmokėtų pinigų 
25c. nuo kiekvieno naujo 

rio.
f). SLRKA. pinigai būtų

York avė. Neark, N. J.; P. 
Šedvidis — vi-pirm., 20 E. 
25 st., Bayonr N. J.; Jonas 
Daukšis — seet., 90 AVar- 
wick st,, Newai N. J. 

i Sekančią kiferenciją nu
tarta laikyti a;e kovo mėnesį 
Bayonne, N1.

Ali tun Biskis. 
Konfeiįcijos vedėjas, 

lynas B čiūnas.
Sekretorius.

ROSELAD, ILL.
B. K. A.A-čios kuopos 

susir it imas 
Gruodžio 19 deny S.

S L

Jo-ciaK. A. 
priešmetinį 
linine buvo 
1916 metams

nė, Juozas Skliutas, Ant 
Anelė Barauskienė, Stasys 
Simas Luobikis, Juozus 
Petronė Valaviėienė, Ant.
.fonas Duačiuuus, Pranas
eia, Mare l.inbinienė, Jonas f-ižan <- 
kas, Simus Lukšis iš kur, Kazys Ba
ranauskas iš knr.

42 kp. Brooklyn, N. Y.
Jonas Kulikauskas, Juzė Kudelsiutė, 

Ona Gluinbiutė, Agnė Nnvickiut', 
Aut, \ eiickeviėia, Agota l euekeviėie
nė, Ona Dailiilžiutė.

43 kp. Portehester, N. Y. 
Stasys Sapaviėia, Julė Aupuviėicnė.

45 kp. Poąuonock, Conn.
Teresė Koekauskieuė,

46 kp. Sngar Notch, Pa. 
Magdė Kazlaiiekienė, Ona

lie n ė.
47 kp. Mt. Carmel, Pa.

Ona Augstinienė kalta už

93 kp. Easton,
Ainilija Ruskaitė.

94 kp. Westville, III.
Aižė Sutkaitieaė, Julė Dargienė 

Ignas Abromavičius. Marė Rakauskie
nė, Domicėlė Bukauskienė, Autaiiina 
Seikauskiutė, Stasė Česnako, Kazys 
Abroinaviėieuė.

96 kp. Oilberton, Pa.
Uršė Bradoaienė, Vincas Kiaukuris, 

Karolina Magdošauskienė, Kazys Vaš
kelis, Ona Vaškelieaė, Ona Mineke- 
viėienė.

98 kp. Worcester, Mass.
Vincas Joknbauskas kaltas už 2--

15
III.

Ak-

3—15 
Antanina

Jons
maitis

t\s kp. Plttaburghh, Pi
V. Paškevi čins, Juo*. Jei

160 kp. Chicago, 111.
\ alskis, Antanina Biidnnči 

Jonas Mi

Marė Daukšienė kalta už 1—15 ber., 
lllo IV li<‘tll\’ių visUOlllPllPS,. Ona Paltanavičienė, Marė Slekieuė, 

S. L. K. K. A. (’llit-amis I ;Ona Mikelevičienė, Magdė Danibrauc-i 
, . ,v. į kienė, Petronė Botirienė, Marė Man-

. IpSKlltlO . džiarskienė, Magdė Mikušauekienė,
Pirmininkas, A. J. SlltkUC, , Adomas Paiiiinuskas, Agota Pauliaus

Paštininkas, J. J. Palekas, 
4629 S. Paulina st.,

Chicago. IH.

| kienė. Marė Arbacauskienė, Agota 
j Zorskienė, Alek. Kadziutė, Kazys Blu
žnims, Tnfilė Bražiukė, Izazele .Tu-

. R,
k>pa laikė savo 
s>irinkimą, Įni
nkama nauja 
uopos valdyba

ir skiriama diegatai j Chica
gos apskričio uvažiavimą.

1 naują kneoš valdybą pa
skirta: K. tikinąs — pirm.,
P. Mačiulskif— vice-pirm.,
J. Romanausas—prot. rast.-,
I. Čepulis — fin. rašt., K. 
Klimavičius — kasier., A.
Taksa ir J. Nujokas — kasos 
glob. Kuops koresponden
tu paskirta Čepulis.

Sulig apskičio reikalavimo 
susirinkimai nutarta laikyti 
kiekvieno mnesio pirmą sek-(veronika 
madienj.

7. Čepulis, rašt-K“7v?cintė“

NEUŽSIMOKĖJĘ NARIAI Už 

BERTAINĮ, 1915 M.
Jeigu neužsimokės iki 31 d. sau

sio 1916 m., bus suspenduoti.
1 kp. Edwardsville, Pa.

Jieva Satulienė, Vincas ftilk'evi-
eius, Jonas Sareeviėia, Barbė Barse- 
vičieiiė, Agota Agiirkienė, Barbė Ma- 
lišaaskiiitė. Marė Lazauckienė kalta 
už 3 ber., Marcelė Bielevičienė, Ona 
Sarokieiiė kalta už 3 ber., Jogas Če
ponis, Ona Zaikienė, Jieva Pileckienė, 
Jonas Gausis kaltas už 3 ber., Karo
lius Tamulis, Paulina Tamulienė kal
ta už 3 ber., Juozas Daukšys, Jonas 
Radžiūnas, Marė -lanašonienė, Jurgis 
Peleekis, Bernardas Jurevičius kaltas 

! už 2 mėnesiu, - Matas T.azaunikas 
kaltas už Bai. ir Grumi. 1915 m.

2 kp. Forest City, Pa.
Ignas Karosas, Matas Stanevičių,

i Vincas Mokauekas, Juozas Maeiulf.i-!
' tis.

4 kp. Shenandoah, Fa.
Į Mikas Meškeleviėin, Ant. Vaščila., 
Marė Jasinauskienė, Stasė Zironienė, 
Marė Sunskienė.

6 kp. Plymouth, Pa.
Jurgis Mulisaui-kas kaltas nž 3 

ber,. Marė MaJišauekienė, Oun Baiai- 
šienė, Marė Lukoševičaitė, Marė 
Bagdonienė, Vincas Bagdonas, Jonas 
Tartutis, Andrius Gavienonis.

7 kp. Pittston, Pa.
Magdė Kizevičienė, Ona Kupčiū

nienė, Aižė Valaitienė, Aut. Kalėda, 
Košt. Juškevičienė, 3 ber., Pranė K‘i- 
lėdienė, Juozas Tamošiūnas, Agnieš
ka Tamošiūnienė, Petras Kizevičia, 
Pranas Kupšėiunas, Ona V'aivadiffnė, 
Aižė Pipieoė, Marė Baliunieuė, Vla
das Saudargo, Hožė Berknrioiiienė , iš
kur., Povilas Saudargo, Agota Maeiu- 
tienė, Magdė Kupčinniutė, Barbė 
Saudargienė, Marė Vaikšuienė, Marė 
Pipienė, Marė Višniauckiutė, Mikas 
Sztikas, Jonas Višniauckas, Marė Viš- 
niauskienė.

8. kp. CleyeUnd, Ohio.
Kazys Buekus, Jonas Morkiaviėia, 

Juoz. Kareiva, Petras Rapnlskis, Jo
nas Martinkevičia, Stasys Vaišvila, 
Juozas Krasauekas, Stasys Tmučiunas,

į 'rauskienė, Marė T.enkaiėiiitė, Mari
Mandziarskiutė, Apolionija Man-

; dzarskiutė.
26 kp. Eeuriston, Me.

(- Adomas Jndeikis, Ant. Dauny“,
4 Marė Daunienė, Jonas Kazlauskas, 

Stasys Kleimauskis, kaltas už 4—14 
i ber., Juozas Ileleckis, Barbė Dumkai- 
Itė, Adolfina Bibikienė kalta už t —
! 14 ba.-, Jonas Gendruolis, Agota
j Gendrolaitė.

27 kp. ^Minersville, Fa.
Anelė Kalpokienė.

28 kp. Luzernė, Pa.
Alek. Gekanauckienė, Tafilė Daške

vičienė kalta nž 2—15 ber., Košt. ži-
inskienė. •

29 kp. Cumbola, Pa.
Marė Kubilienė, Petronė Baliunie- 

i .
;UP-

39 kp. Scranton, Pa.
| Katarina Kninetienė, Jieva Kale- 
Isinskienė, Marcelė Savickienė kalta 
'už 3—15 ber., Antanina Navickienė, 
i Viktė Vabalienė, kalta už 2—15 ber.,
I Agota Zavoekienė, Jonas Januška 
I Ona Grigienė kalta už 3—15 ber., Jui'- 
: gis Žilinskas, B.-lrbė Garmanavičiutč’. 
kalta už 2—15 ber., Barbė Stankevi- 

įč-ienė, Juoz. T’ockevičius, Marė Poė- 
ikevičienė, Juoz. Januška, Ant. Stan- 
ikevicins, kalta už 3—15 ber., Jurgis 
j Stankevičius kaltas už 3—15 ber., Mn- 

Žilinskienė.
31 kp. Mahanoy City, Pa.

Uršulė Drignaitienė kalta už 3—15 
ber., Vladas Binkevičia, Uršė Anusc- 
vičia, Salome Rinkevičienė, Antar..- 
na Anuse.vičienė, Ona Leškevičienc, 
Matar Buraeauskas, Uršė Klingiene, 
Uršė Pajanpicnė, Teklė Pašukevičie- 
nė, Agota Smalinskienė kalta už 2— 
15 ber., Paulina Valinkeviėienė, Ona 
Budrevičienė, Ona Augustaitlenė, An
drius - Zukanekas, Juozas Dudrevieis, 
Ant. Rutkauskienė, kalta už 3—15 

Julė Ylonienė, Pranas -Tenulevi- 
Pranė Pajaupienė, Magdė Juo-

deskienė kalta už
A

ber.. Marė t'ekanavič-ienė, 
Mizikeviėienė,

48 kp. Cicero, III.
Gna Povilionienė, Kazys Kava

liauskas, Juzefą Rakauskienė, Kazė 
Bukauskaitė kaltas už 2—15 ber.’. 
Katrė Dargevičienė, kalta už 2—15 
ber., Marė Valančienė kalta už 2—15 

i ber., Ona Jobnsonaitė kalta už 2—15 
ber., Jieva .Tunčnitė.

49 kp. Reading, Pa.
Povilas šlapikas, Rožė .luudsiiiukic-

nė, Agota Brangaitienė.
50 kp. Cleveland, Ohio.

•Tnoz. Tankunas, Jurgis Dubiekas,
Juozas 1 vanavič-ius, Juozas Geldaue- 
kas, Jnoz. Vaicekauskas Kazys Pau- 
iukonis, Juoz. Bartelis.

51 kp. Nevv Philadelphia, Pa. 
Jurgis Lietuvninkas, Vincas l’au.jau- 
.jis, Marė Šimkuvienė, Jieva Deinaui-- 
kienė, Ona Lietuvninkienė, Vineas 
Sedveika, Jouas Burneika, Kazys Cv- ’ 
zauskas, Magdė Laukaitienė, Ona l.eš- 
keiėienė kalta už 1—15 ber.

45 kp. Grand Rapids, Mich. 
Antanas Poliškis.

55 kp. Bernice, Pa.
Mikalina l,'Žilienė.

56 kp. Brooklyn, N. Y.
Ant. Aponavičius, Aut. Montvila.

57 kp. Exeter Borough, Pa. 
Povilas Navickas, Marė Navickie

nė, Ona Maslauekienė, Jieva Sa- 1

101 kp. Chicago,
Juškienė.

102 kp. Duąuesna, Pa.
Bronis Jokobauskas.

403 kp. Bochester, N. Y. 
į Petras Medžiukevič-ia. Antanina 
Vaitouienė, Bronis. Danilevičius, Pra
nė Vintienė, Vytautas Danilevičius,

104 kp. Braddock, P.
Justinas Čeponis.

106 kp. New York, N. Y.
j Klemensas Lisauekas, Agota Rač
kauskienė kalta už 1—15 ber,

107 kp. Waterbury, Conn.
i Ona Sulkaitė, Katrė Kisielienę, J 
Kisielius, Tofilė Kvietkuvienė, Zabe- 
lė Zorskiutė, Kazys Katilius, Tofilė 
Katilienė, Katrė Kilmieuė, Juozas 
Banevičia, Adelė Maurutienė, Agne 
Prikoekienė, Zuzana Zorskiutė.

109 kp. Nevv Britain Conn.
Marė Lukoševičienė, Jonas iilandis, 

Ant. Naviekis.
110 kp. Athol Mass.

! Pranas 1‘inigis, Marė Gedaičiutė, 
•Ona šalknuskiutė, Rožė Bundzienė, 
M. Urbonienė, B. Vištartienė, Ant. 

; Vištartas, Juoz. Bundzn, Paulina Bai- 
truinienė, 'Matas Šidlauskas, Veronė 
Šidlauskienė.

113 kp.~Wilburton, Okla.
■ Ona Petraitienė, Stasys Latožas.

114 kp. Rhone, Fa.
Antanina Makinienė, Atarė Grigii- 

nė, Ona Valutkevičiutė, Gertrūda Ma-

Aižė

J uoz.
tė, Povilas Aukštakalnis 
uis, Ona Stikuniionė.

162 kp. Gardncr, Mass.
Ijeosė Lipiuaėiatė.

163 kp. Chicago, IU.
Jonas Jaučaitiss.

164 kp. So. Manchester, Conn.
Stasys Juškui is.

VAIKŲ SKYRIAUS.

1 kp. Edwardsville, Pa.
-Tulė Pileekiutė, Aletiit Rudaičiutė,j 

Albina Miliauskiutė kalta nž 3—15 
ber., Magdė Makauskiutė, Edv. M:u 
kauskas, Ainilija Vaičekauskaitė, kur 
ta . už 3—15 ber.

2 kp. Forest City, Pa.
Juozas Pranaitis kultus už 2—13 

|ber., Vladas JonavKia kaltas už 3— 
15 ber.

7 kp. Pittston, Pa.
Marė Kaledziutė, Ona JesulevH 

čiutė, A. -Tesulevičia.
8 kp. Cleveland, Ohio.

■ Anelė Kirkiliutė.
11 kp. Waterbury, Conn. 
Sakalauskas.

13 kp. Baltimore, Md.
Valentas Gabrilavičitis, Ona GaJ 

laviutė, Valerija Gabrilavieiutė, 
cas Gabrilavičius.

15 kp. Chicago, UI.
; Juzefą Budriutė.

17 kp. Wilkes Barre, Pa. 
i Tvlemansa Pileekas, Magdė
liūtė, Jnoz. šergalis.

18 kp. Tamaųua, Pa.
Alena Vasiliauskiutė kalta už

ber., Marė Abromaitukė, Jonas Smnk- 
linskas kaltas už 1—15 ber., Anelė 
Ratkevičiūtė kalta už 1—15 ber. Į 

19 kp. Northampton, Mass.

.Linas

ber.,
čius,

1—15 ber., Katrė 
Budrevičienė kalta už 2—15 ber., Ig
nas Marejunas, Ona Zarnauskienė, 
Ant. Kranauskas, Alek. Aleksandra- 
vičia, kaltas nž 2—15 ber., Jurgis 

.Šimkonis, Ant. Cckauckas, Marė Ai- 
idnklenė kalta už 2—15 ber., Magdė 
Pečiukaitienė, Agota Svirskienė, kalta 

3__i5 ber., Marė Aleskevičienė, 
Ona Valiunienė, Jieva Radžiunienė, 

.Marė Jenulevičicuė, Adomas 
ilinskas kaltas už,

šunį-
3—15 ber., Marė 

už 2—15 ber., Ona 
Mare Pajaujiutė, Idz. 
Stasys Vilkauskas kal-

Vineas Baltrušaitis, Alvira Jokubaus-
kienė, Ona Markevičienė, Antanina j Moeejumene kalta 
Sinkevičienė, Jieva Baltrušaitienė, i Atkoeiunienė,
Pranas Novakas, Jurgis Sinkevičius, jPereskevlcll,!'’ , 7,,kas

Kirki-ūas snž 1—15 ber., \ iktoras Žukas 
kaltas už 2—15 ber., .Tonas žilonys,Ivanauskiutė, Alena 

lienė kalta už 3 ber., Marė Kurap- 
kaitė, Zuzana židonaitė, Agota Ra-

Ona OnaLiutkevičienė,
Orentaitė, Marė Kriaučiutė.

9 kp. Bridgeport, Conn.
Kazimiera Tubelienė, Marcelė Mar 

trukienė, Jurgis Gustaitis kaltas už 2 
ber., Antanina Patekienė, Stasys Mi

____ nolga, Emilija Tuškicnė, Jonas
KŲ AM1RIK0J CHICA-'rom.itis. Marė Klitnaitukė.

GOS I APSKRITYS.. 1 10 pwl!ldelphia' Pa

SUSIVIEilJIMO LIE
TUVIŲ ZYMO—KATA Ab-

Ona Taraškaitė kalta nž. 2 mėne- | vieta, 
siu, Kazys Malinauskas kaltas nž 2 kiene, 

.ber., Stasys Jonaitis kaltas už 3 ber., (niutė, 
apskričio kuopoms, kad H. Jonas Kairys, Vincė Lileikė, Alek. I kun.

Šiuomi pranešame šio
i<

IL. R. K. A. (’hieagos i ap 
skričio klojiu atstovų su- 
važiavilius (susirinkimas) 
įvyks notėlioj 6 dieną va
sario (F«b.) 1916 m., 2-ra 
vai. po Jietų, Aušros Var-
i • _ _ . .. -Radzevičiutė,tu panpijos sv<4iUiiej,!b(1-kait-.(

Naviekas, Ona Pankaitė.
11 kp. Waterbury, Conn.

Agota Urbienė, Jonas Tubavičia, 
Jieva Tuliavičienė, Viktė Slnžinskie 
nė, 'Marė Brielienė, Veronika Ulevi
čienė, Ona Haknlauskienė, Morta Ml- 
cenkienė kalta už 2 ber., Stasė Simu- 
natiskienė, Kazys Besnsparis, Uršnl?

trauekienė, Ona Satrauckiutė, Marė 
Burkintienė, Ant. Satrauskas Stasys 
Cibulskis, Juoz. Satrauskas.

60 kp. Bayonne, N. J.
Aižė Gavelienė, Juoz. Aidukas, 
las Bernotas, Rožė Pacauskienė 
rė Painibrekiutė.

61 kp. Duryea, Pa.
Juozas Ignatavičia, Jonas 

čauskas, Augustas Rinkevičia, 
Rinkevičienė, Ant. Bulvavičia 
už 2—15 ber., Vincas Gitys,

Povi-
Mn-

Arba-
Jieva
kaltas
Juoz.

tukevičienė, Marcelė Grigienė. Juo
zas Valatkevičia, Marė Valatkeviėie- 
nė, Ant. Valatkevičia.

115 kp. Brooklyn, N. Y.
Ona Samuolienė, Ksaveras Strum, 

kis, Agnė Karpavičiūtė, Petras Rav 
Jonaitis, Bronislova Leonavičiūtė.

116 kp. Nevv Haven, Conn. 
Pijus Augustanariėia, Aižė Maka- 

; ravičiutė, Jnoz. Makarevičia, Silves
tras Navikas, Petronė šimelienė, Jo
nas Augustinavičius.

117 kp. Middleport, Pa.
Uršė Begauskiutė.

119 kp. Manchester. N. H. 
Kazys Žukauskas, Jonas Trokimas 

Veronika česnakienė.
123 kp. Doi-risvelle, III. 

Jurgis Karauskas, Marcelė I’augo- 
nienė, Kazys Stadelnykas.

124 kp. Wilmerding, Pa. 
i Bronis Daugirdas.

. > 126 kp. Coaldale, Pa.
Kazys Ciplijauckas, Juoz. Skiukis.

127 kp. Cambridge, Mass. 
Palionija Zazonaitė, Marcelė Ja

kutienė, Benediktas Jakutis, Vladas 
Jakavičius kaltas nž 1—15 ber., Mi

Jonas Vaščitilis kultas už 1—3 ber.
20 kp. Philadelphia, Pa.

Juozas Taniu lynas.
.............. 27 kp. Mnreis 256 66 ,,i

27 kp. Minersiville, Pa.
Albertas Kalpokas.
28 kp. Luzerne, Pa.

Vladzė Valutkevičiutė, Petras Ze- 
kutis, Vladas Mazeičiukas kaltas uS

Paškevičiūtė kalta

Pa.

Alek. Gibienė iš kur, Reg. Jurkevi
čienė, Jur. Grigoleviėia iš knr, Elena 
Binkienė, Alf. Geliažius iš kur.,

33 kp. Kensington, IU.
Ant. Draugelis, Ant. .Takutis.

35 kp. MeKees Rocks, Pa. 
Simas .Tuodžiukynas, Marė Kitavę 

čiutė, Rokas Damskis.
36 kp. Nevvark, N. J.

Agota Neverauskiutė, Ant. Radze- 
Ant. Barauskas, Marė Baram 
Aižė Garjoniutė, Juzefą Gar.jo- 

Sol vs.

Sarpalius kaltas už 3—15 ber., Ona 
Sarpalienė kalta nž 3—15 ber., Jonas 
Maeiulskas, Agnė Keblaiticnė, Juoz.
Tgnatąvičius, Tamošius Sarpalius kal
tas už 3—15 ber.

62 kp. Sheboygan Wis.
Vineas Trepenaitis, Apolionija Tre

penantis, Pranas Daugirba, Kazys '
Krutulis, Augustinas Juknelis, Morta 1 
šalvaitienė, Ona Galginaiticnė.

64 kp. So. Bethlehem, Pa.
Petras Totoraitis, Pranas Totoraitis. ka9 Auglis, .Tonas Tamošiauskas.

65 kp. Paterson, N. J. i28 kp. So. Omaha, Nebr.
Ant. Gadeikis.

70 kp. Old Forge, Pa.
Morta Karalienė, Marė Karveliut

71 kp. Waterbury, Conn.
Vincas Marcinkevičia, 2—15 ber., |

Kazys Blizgis kaltas nž 2—15 ber ,
Stasys Kindulas kaltas už 3—15 bet., i 
Klemensas Katilius, Antanas Kakša 
kaltas už 1—15 ber., Justinas Stanke
vičių, Matas Versianskas kaltas už •
3—15 ber., Ant. Orenta, Juoz. Patik- . 
štys, Petras Rudaitis kaltas už 3—15
ber., Ant. Paulius, Vincass Mareiju- leviez, Bronis Kalvaitis, 
nas, Ant. Meškuinas, kaltas už 3—15 134 kp. Brooklyn, N. Y.

Agnieška Kamarauskiutė, Ona 
laikiutė, kalta už 3—15 ber.,
K iškiu t ė,

137 kp. Rockford, DI.
kus kaltas už 3—15 ber., Bronys- Petras Vorcekauskas kaltas už 3— 
Vaitkevičia, Kaltas už 4—15 ber., jr, ber., Vladas Ramoška, Viktoras 
Justinas Valaitis, Klemensas Majaus- Stankovičia kultas už 2—15 ber., Vla- 
;kas kaltas už 3—15 ber., Petras Vcr- das Grigonis, Ona Domeikienė.
! starkas- kaltas už 4—14 ber., Ant. Zu- 1 138 kp. Pittaburgh, Pa.
tautas kaltas už 3—15 ber., Petras, Alek. Kazlauskas, Kazys Sakaus- 

I Valaitis, Kazys Klimas kaltas už kas, Stasė Rakauskienė, Vincas Ju
,1—15 ber., Nopolius Mulvinas kaltas šinskas, -Tulė Lukoševičienė, Stasys 
už 3—15 ber., Stanislovas LnkoševD Rasimavičius kaltas už 3—15 ber., 

|čienė, Jurgis Salioka, Ant. Bukevičia Andrius Sabaitis, Petras .Tcniscvičivs, 
kaltas už 3—15 ber. Marė Lisanekienė, Dominika Midzins-

kiutė.
leuč-vs, j 139 kp. portland, Oregon.

2—15 ber., Ona 
už 2—15 ber.

29 kp. Cumbola,
Marė Akelaičiutė.

35 kp. MeKees Rocks, Pa. 
Domicėlė Beliekiutė, Ona Mitašiutė. 

38 kp. Homestead. Pa. 
j Veronika Bukauskiutė, Ona Bukaus- 
, kiutė.

42 kp. Brooklyn, N. Y.
.Tonas K arta vičius, Agota Kartavi- 

čiutė.
46 kp. Sugar Notch, Pa. 

Cieilija Kaminskaitė, Ona Akeliu- 
tė, Ant. Akelis, Alena Akeliutė.

48 kp. Cicero, III.
A., Bukauskiutė.

51 kp. New Philadelphia,
Ona šiuikiutė.

57 kp. Exeter Borough, Pa. 
Kazys šatrauskiutis.

61 kp. Duryea, Pa.
Ant. Arbačauskas, Jonas ArbačafJ 

kas, Povilas Rinkevičius kaltas už 
15 ber.

Bruno Butkevičius, Bolesis Bazara.;, 
Ipolitas Sabaitis, Karulius Verbicka-j, 
Magdė Karvelienė, Antanina Baltru
šaitienė.

129 kp. Tolleston, Ind.
Kazys Sakalauskis.'

130 kp. St. Clair, Pa.
Mikas Pajaujis, Ant. Pajaujis.

133 kp. Vandergrift, Pa.
! Liudvina Jurgaitienė kalta už 2—15 
.ber., -Tonas Jurgaitis kaltas už 2—15 
• ber., Mikas Bagstaitis. Petras Jeske-

Juozas Margaitis kaltas už 3—15 ber., '
Ktejmnas ftimnnauskas, Petras Ku-
kauskas kaltas už 3--15 ber.. Ant
Oriška kaltas už 3—15 ber.. Ant But- Į

fti-
On.i

2323 W. 23rd PL, Chicago, 
III., ant kurio ir tamstų 
kuopos (elegatai malonės 
atsilankyti. Viisų kuopų at
stovai privalo turėti nuo 
savo kuopų paliudijimus. 
Kiekviena kuopa, gali skir
ti atstovus nuo kiekvieuf»š 
dešimties narių po vieną. 
.Todel-gi visos kuopos, ku
rios tik randasi Illinois, 
Wisconsin, Indiana ir Mi

klinami ant 5 ar 6 nuošim- chigall valstijose, priguli

Marė TMinptionė,* f)n.i 
ieva .Turku n ienė.

12 kp. Shamokin, Pa.
Aižė Matulevičienė,' T’ijušas Ka

valiauskas.
13 kp. Baltimore, Md.

Jurgis Rudzitislins, Jonas Zubavi-

Mikas Virpša, Kazys 
J. Dobužinskas, Alek- Radzevi

čienė, Magdė -luškaiiekienė, Jnoz. Ar 
bašauskas, Petronė Kssparaitienė, 
Marė Goberiutė kalta nž 4—14 be-.. 
Katarina Zalncraiėiutė, Stasys A Bu
lovas.

38 kp. Homestead, Pa.
Olga Gaabintė.

39 kp. Chicago, UI.
Jnoz. Gabalis kaltns nž 3 ber.

40 kp. Shennadoah, P»-
Magdė Balsienė, Ona šušinskienė, 

.kalta už 2-1-5 ber., Jokūbas Būram- 
kas Alena Bnltuškevičienc, Rože Pe 

Iraklienė kalta už S-lo ber., Rožė 
ubienė,- Juoz. Baltuškevičius, Mo- 

Barauekicnė, Paulina ftarmuk-
Ra

2 nik*čia, Agnieška- f'cšnienė kalta nž. .
Ilzė Bakutienė, Agnė Vilčinus ršnienė, Katrė Krapllične.

44 kp. AVorcester, Maaa.
'Marė Pranckevičienė, Tanias Da- 

minaitls. Juzefo Deltuvienė, Bnlbt- 
Skladauska-. na Morkui ienė, Ona Saldukienė, Jonas 

Dulke- 'Bulvičius, Monika Biihiflcnė, Ant.

ber.,
kienė
Marė

Iže
kalta už 2 ber., Jonas Btiiilžins, , 
VaSkevlėiutė, Marė Renieikiute, I 

laozas Sajonns, Ant.'

73 kp. Hudaon, Fa.
-Tonas Vecerkauskas, Mikas

7-4 kp. Shaft, Pa,
Julė Medelinskienė kalta už 2—1-5 

ber., Pranė KunigiSkienė, Antosė fer- 
nauskiutė, Petronė Staminienė.

75 kp. Wanamie. Pa.
Matas Stulgys.

77 kp. Swoyers, Pa.
Magdė Goberieuė kalta nž I—15 

ber., Pranė Maižiešienė, Juzė Petraus 
kienė, Veronika Vaičiūniene, l'ršė 
Peria viėienė, Julė Murnuekiutė.

84 kp. Meriden, Conn.
Joana Vaičienė,

85 kp. Chicago, 111.
Rožė Gečaitė, Uršė Žukauskienė, 

Julė Prečinaiiskienė, Joana Vainienė, 
Juzefą Anšrienė, Vincas Kareiva kol
tas už 1—1-5 ber., Marė Gečaitė.

87 kp. Alleghany. Pa. 
Gelažiukė, Valerija Serpent-Alzė

kienė.

Jurgis Aleksa, 
Seikeviėius, Dr. Jonas 
Katarina Kačinskienė, Ona

Pa.

lietuviškoms atsakančioms 
aifloms.

Konferencijos delegatai 
■ imu ižrinfco

prie Chicagos I ^Apskričio. 
Taigi malonėkite, be ajudė-' 
liojimo, prisidėti prit 
apskaiai> ir. malonėkit i

88 kp. Donorą,
Adomas Griika.
90 kp. W. Haileton, Pa.

Aižė Petras Sabnliauekas, Feliksas 
Di- tiavičia, Juozas l’eitelys kaltas 

S i1-. J»—15 ber.
.dukienė, Jieva Pečiulienė, Mag.te Ka-į 91 hP- Watarhury, Conn.

e^ralinnienė, Stasys Mancevičiu, Jieva) Stasys Augzdiius. Mneas Maurutis, 
ftoi* Į Jonu* Marcinkevičia, .Tnoz. Dedina«,

'Dul.iėkienė Juoz. Kablukas, Magde Jonas Morkis, Ant. Kindulas, Stasy a
Goleckienė, Airė- Kazlauskienė, Anelė Tik nius, Stasys Ramanauskas, Kalotaa
Metrikevičienė, Ona Karpavičiemi . Žilionis, Petras Savickas, Kazys Dap-
Viktė Ciginskienė, Jurgis Stanaitis, kn«, Vincas Žemaitis, Liudvikas Was 
Marė Jankauskiene, Ona Za-. ickicni . , kaltas nž 3-*15 ber.,

Marė
Petras
Ona

Bagdonienė, VincasvičlnU-. • . iKamaitis,
15 kp. Ohicago, IU. j Gudukas,

Albertas Rii|mis, Ona Budraitienė, Simkiutė, ,
Ant. Jonikas, Alek. 'Simašius. jdikiutė, Ona Jodaugienė, ože

16 kp. Chicago, IU. 'dukienė, Jieva Pečiulienė, Magde
Aižė SMarleaė iš knrr Ant. Ba,

čia, Jonas Raeevičia. Ona Vnlunien'“, ;Ginknvienė, Petras Skliutas,
17. kp. Wllkea Barre, Pa.

Ona Stankevičienė, knita už 1—■
15 be?., Marė Daukšienė kalta už J—
15 Mr., Oįa Vaitkevičienė, Aižė

Barbe re vičius, 
Včiulienė, Ona

Oea-
ttž

j A'inens Kmnlenskns, Karolina Km- 
tienienė.

140 kp. Carbondale, Pa.
Rožė Murauskienė.

141 kp. Brockton, Masa.
; Juozas Česnauskas, .Tuoz. .Tokubnvi- 
ėia, Augustinas Kašėta, Pranas Pa
sakantis, Vinėas Pigngas, Jonas Ra- 
mašauckns, Ona Ramanauskienė, 
Magdė Raipaitė kalta nž 3—15 
ber., Ona Višmantienė, Aižė Rože- 
naitė Rožė Liolienė.

142 kp. Cleveland, Ohio.
Mikalina Didžiuiiiutė, Andrius Kul 

biekns, Petras Raita, Agota Žilinskie
nė, Marė Plenčiiitė.

150 kp. WaterbiiTy, Conn.
Jnoz. Baltrušaitis, Jurgis Petraus

kas, Stasys Kulikauskas.
151 kp. Weatvllle, IU.

Juoz. Bobinas kaltas už 3—15 ber., 
Andrius A’indclskis kaltns nž. 2—15 
ber., Ant. Rumšins, Andrius Jasaitis 
kaltns už 3—15 ber., Adolfinns Ailins- 
kis kaltns .už. 3—15 beT.

152 kp. Montreai, Canada.
Barbė Dailydienė, Joągs A. Leške

77 kp. Svoyers, Pa.
Magdė Daukšiutė kaltas už 1—Į5 

ber., Alena Kvederiutė, Alena Dau^- 
šiutė, Jonas Perlavičiukas, Alena 1 
Petrauskiutė, Salome Petranskiutė.

85 kp. Chicago, Dl.
Zofija A užraitė, Jonas Martišius,

92 kp. BentleyviUe, Pa.
Ona Lukošiūtė.

93 kp. Easton, Pa.
Elenora Meškauskas, Jovitos MeS-| 

kauskas, Simais Meškauskas, Eiuilitd 
Meškauskas.

94 kp. Westville, IU.
Nikodemas Rakauskas.

107 kp. Waterbury, Conn.
Petronė Jonaičiutė, Albinas Kisjti 

liūs.
114 kp. Rhone, Pa.

Ant. Grigas. Juoz. Grigas, I‘etr|
Maknis, Ant. Maknis, Marė Valnlli 
vičintė, Juoz, Valutkevič-ia, Ma 
Valutkevičiutė, Anelė Valiitkevičil 
tė, Vincas Knzarauskas, Ona Grigil 
tė, Marė Makniutė, Petras A'alatk 
vičius.

115 kp. Brooklyn, N. Y.
Jieva Siraitė, Teodora Siraitė,

tanina Siraitė.
119 kp. Manchester, N.

Ant. Semežis, Ona Seniežiutl 
lė Jokaičintė, Zuzana Marožiti

123 kp. Dorrlsville, III. j 
Ant. Jokubaiiskas.

133 kp. Vandergrift,
Ant. Jurgaitis.

135 Brooklyn, N. Y.
Marė Pečiukaičititė.

146 kp. Spring Valley
.Tuoz. Baltikauskas kaltas 

ber., Jonas Milašansknss 
3—15 ber.

150 kp. Waterbury, Con
Ant. Rakiekutis, Jonas 

kaltas nž 2—15 ber.
152 kp. Montreai. Ca 

Marė Sinrpunintė, Jo
kaltns už 4—14 ber.

159 kp. Luzerne,
Jonas Mnrevnuks.

vičius.

'Petras 
ir kur.

154 kp. Aurora,
Gružauskas, Ant

A.
X

Petruška

156 kp. Scranton, Pa.
.Tulė Baranauskienė, Pranas Jučis.

157 kp. W. Pullman, IU.
Juozas Kilas, Albina Grišniečans- 

Pijiitas Badžius, kienė, Juoz. Steponkns Barbė Dau- 
flBtait*.

SEKANČIOS KN1 
GALIMA GAU1

R. K. A. KNY
.1. “Būdas seno 

[tuvių” — Dankan
2. “Chistami 

kun. Miluko;
3. “Europos i s 

Freeman;
4. “Lietuviai 

— Jono:
MilMŽ I I i



t). GERA PROGA11
į

i,•,!:• i , , i..il‘>C3

i ’• ' 51.00
i Y t': i ui -.m ;al; .1: ba 1. a iii
* u o h; t j '»i :i iii syiį

i,.- H,oi.', loi.i . ...............15c
Naujas Liude S II 1.1 Iv A t i > 1 a-

•Ali Iv \ i .....................10c
Ai i tini-A ,iio|. i,, im ui ■ i

uobiiibI j. t: į. i \ 1'k - inis ę11 -
• i ;t n 1 u f . . . . ......... 35c

- —

\ iso $1.60
I Kas at-iii- i-k ii; "/s šitą ap-i ^;i įsi u i g i.i • i ■ • 11, augo ’ ’ ir
' J-' 1 .1111 | 1 I' l.'.O

Gile.

P. Mikolainis
U. D. Route 2,

HUDSON, N. Y.

ipaprastoj 
Stankevi

čių, 18 <1. sausio mėnesio, 1916 m. 
7 vai. vakare. Užprašome - visus 
liejinius ir lietuvaites: jau na
riu nauju atsivesti. Visi kau 
piiliūlu ant lo svarbaus mitingo. 

P. Marčiukonis, sekr.

susirinkimą, 
pas Nik. Draugijų Reikalai

AU1] Mokykla.
La^^^Bnga del jaunu

t <i i "V 11 m oi orus
k t 3i k i n i us ir kilo- 

kius. merll-iii.i Mist.it \ m,-i visai 
uždyką, bįik tims, kuri- ima 
YHŽiuėjilll(ll<eiju.s.

Lmsiiis Įiviciiaiii. Garau- į 
tim.iaui it- ia, j.-igu m-girluuk-

TAUTOS FONDO VALDYBA DRAUGYSTĖS ŠV. JONO

EVANGELISTO CHICAGO,
ILI... VYRIAUSYBĖ.

Prez. Ig Liekavičia, 1930 
Union avė.

A iee-prez.
AV. l'llli PI.

Prot. Sekr,
18 st.

Iv nėRt‘1'1

P (i razina'

Kuomi žmonėa$j|yy 
- Jociaus; f
‘Petras Žemaitis” 

tsjtrauskis;

<. Kražių .- 
kun. Zilinskis

S. ” Didi;: i 
Mįiekaiis;

Ant aplikacijos turi būti 
kuopos antspauda, ir para
dui viršaičiu ir krasos 
ženkleliu už 10c.

Kun. S. J. Struekus.

CHICAGO, ILL

Pirmininkas Dr. 
kauskas, 2302 So. 
Chicago, III.

Raštinikas Adv.

A. K. 
Leavitt

So. Halsted

9

WAUKEGAN, ILL.
Draugystė šv Antano, rengia 

gražų vakarą, kuris atsibus 9 d. 
sausio 1916 m., lietuvių svetai
nėj. Bus statoma scenoje vieno 
veiksmo labai juokinga komedi
ja: “Zylė Galvon, o Velnias U. 
degon”.

1 Yra manoma, kad juokų Ku
pakaktinai, po parstatymo pra i- lis. 
dės linksmas balius, kuris trauk- 

hmz. Simcmir, 911 sis iki vėlumai nakties. 362
Gerbiami lietuviai ir lietuvų 5;: 

S. Dargis 638 \V. t®s> kaip vietiniai, taip ir iš apy
linkės, malonėkit atsilankyti ko 
skaitlingiausiai, o užtikrinam 
kad busite patenkinti.

Pradžia 6 vai. vakare.
Nuoširdžiai kviečia rengėjų.

KOMITETAS.

ais, 3255 
cago, 111.

Iždininkas B. Vaišnora, 
Carson st., S. S., Pittsburg]

Iždo Globėjai:
A. Nausiedienė, 917 AV. I 

Chicago, III.
renkama, Į Jonas Jaroševičius, 104S AVas 
191G me- hington st., Nonvood, Mass.

p. nu
šilusio 
Iurgi >

L. R. K. A. 15-ta 
met ini susirinkimą,
1916 ui. 12 vai., šv 

parapijos svetainėj.
Visi nariai privalo atsilankyti 

ant viršminėto susirinkimo, ir 
užsimokėti mėnesines duokles i 

Taip-pat bus 
Administracija

st.

JUSIV. LIET. R.-KAT. AM. centrą.
VALDYBOS ANTRAŠAI: kuopo* 

prezidentas,— K. Krušins- ams- dilh»ama guanams
k J __ ... , . i knyga dvkai. ‘ Lietuviu-Lenku
V kas, 59 Tenevck st., Brook-■ • ’ I mm . Ncpan

lvn N Y • •v11) nauju sąnariu
Tice - Prezidentas, — A. Pet- S. L. R. K. A. 
rauskaitė, 563 N. River si.

J AV ate r būry, Conn. 
fikretorius, — J. S. Vasiliau-1 

skas, 112 N. Greene st., Bal

Fili. Sekr.
718 AV. 15th

Kasininkas Ant. Lekniekis, 
1445 So. Sangamon st.

Maršalka Petras Augustinas

st.
’et ra.s Olišcvsk.s

AįANNES,
3636 S. H aid st., Chicago, III.
73 2'

JUS GATE 1SAUG1T1

PLAJKUS

prisi rašyti

G. S. Žakas, rašt

atsivesti 
prie j ŠVENTO ANTANO DRAUGI 

JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:

timore, Md.

\asierius, — Pranas Burba, 
1458 Main st., Edvvardsville 
—Kingston, Pa.

laso# Globėjai: — J. Stulgai- 
Itis, 122 S. Mead st., AVilkes- 

Barre, Pa.
J. B. Valukonis, 233 Broad- 

* way, S. Boston, Mass.
Dvasiškas Vadovas, —• kun. J- 

I Jakaitis, 41 Providence st.,
AVorcester, Mass.

Knygius, — kun. S. J. Struc- 
kus, P. O. Plymouth, Pa. 

Gydytojas, — Dr- A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt 
st., Chicago, III.

NEW HAVEN, CONN. !„.... Q,! Pirmininkas, Steponas 
S. L. R. K. A. 116 kp. laKys tis, 1344 So. Jackson st. 

metinį susirinkimą 9 d. sausio' pagelbininkas, Kaimieras Bur 
1916., 4 vai. po pietų, bažnytinėj I ba 1416 g0 pflrk ftVe

Kelio-

713 AV. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį nedėl- WAUKEGAN, ILL.

dieni kiekvieno mėnesio 1 vai. Draugystės šv. Antano metini s 
po pietų Dievo Apveizdos para- saslr^nk*mas atsibus 9 d. sausio,
pijos svetainėj, 18 ir Union gat- 1916 1’mą' vaL P° PietV. lie‘
vės. tuvių svetainėj. Gerbiami drau-.

____________ gai, malonėkit neatbūtinai visi
susirinkti paskirtu laiku, nes yru 

NEKALTO PRASID. PAN. ŠV. daug svarbių dalykų apkalbėti- 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL mU1

Su pagarba,

PASEKMINGAS. 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

"iįfs;

■'•r .'•liuką jumiiakni?
Ar pražilę jusli ūkai i 

užkr* sti kokius! s ne 
• i‘ pinti jie?

A i ra ndas pla i^*s.
.\t • plinki, bei ii. di pl'kti? 

u kenkia kas itiksčia u. pa sa ky I u li.gu. 
’ i lenki! s apstioti jos. I'žsakykete 
i ne.-tr .ta knyguluau priąemtij. kalba; 

TEISYBE JE PLAUKUS.- 
Cai ašita eur <|X aa i : in-o sp< ,-ialisie. 

randas hios žinios;

metu? Ar 
piku mais įr 

bis odos gal A "S?

L“.

Paerl Queen
Koncertinos

svetainėj.
Gerbiamieji!

atsilankyti ant 
rinkimo, ir užsimokėti 
priklausančius mokesnius

malonėkite visi i 
virsnnneto susi-j 

visus 
kaip

mėnesines duokles, taip už orga
ną, kurie dar neužsimokėję, ir 
po 25e. ką pereitas 30-tas stirnas 
nutarė ^mokėti. Taipgi nepamir
škite atsivesti nauju draugu pri
rašyti prie taip naudingos 
mums organizacijos. Kalhinknn, 
kiek tik galint prie S. L. R. K. 
A. prisirašyti, o kuris prisirašys 
tas nesigraudins.

V. Zavarskas, raštin.

CHICAGOS APSKRIČIO, 
S. L. R. K. A. ADRESAI.

Pirm. A. J. Sutkus, 63-9 
So. Fairfield avė., Chicago, 
III.

Rašt. J. J. Palekas. 4629 
S. Paulina, st., Chicago, III.

PITTSBURGH, PA.
S. L. R. K. A. 87 kp. laikys 

metini susirinkimą nedėlioję, 9 
d. sausio. 1916 metu. Mitingą 
pradėsime tuojaus po sumos baž
nytinėj mokykloj. Visi turite su
sirinkti ant mitingo ir atsinešti 
adresus. Taip-gi reikės išrinkti 
naują valdybą, lankytojus ligo
niu. Sekretorius turi daugel pra
nešimu del sąnariu.

P. Bajoras, raštin.

Protokolu raštininkas, Anta
nas Samoška, 1338 Sheridan Rd

Finansų raštininkas. Jeronimas 
Shemulinas, 759 Marioa st.

Kasininkas, Antanas Bakšys 
1327 So. Victoria st.

Kasos globėjai:
Juozapas Skuldziskis, 1112 — 

lOth st.

Raimunda Rulevičia, 1330 So 
Jackson st.

1. Alaršalka, Pranas Dapkus. 
1407 So. Park avė.

2. Maršalka, Antanas Didjur- 
gis, 1327 So. Park avė.

Susirinkimai po aštuntai kiek
vieno mėnesio, apie pirmą va 
landą po pietą. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

ADMINISTRACIJA: valdyba.

Pirmininkė -— Ona VasiliuO,
1349 So. Linclon st.

Viee-pirmininkė — Anastazi
ja Pavalkykė, 1340 So. Park avė.

Prot. rašt. — Antanina Kasi-ltuvaitės ir lietuviui
liauskiutė, 1345 So. Park avė. Įvvčiai, atsišaukiame

CICERO, ILL.
Pirmas iškilmingiausis L. 

čių 14 kp. vakaras.
9 d. sausio 1916 metuose. I 

vvtės 
mes i

Vy
Gražybe plauku 
!• s galvos. Brt t 
žiiui.nas--Kaip nik. 
iii plaukus. — Ir.p i.

kviečiame visas Vyčių kuopa

OPŲ SUSIRINKIMAI.
CHICAGO, ILL.

IS. L. R. K. A. 39 kp. laikys
[vo mėnesinį susirinkimą, neda

lioj, 9 d. sausio 1916 m., 2 vai. 
po pietų, Ellis svetainėje, 5723 

iSo. State gatvės.
Visi nariai malonėkite atkreip

iu domą, kad pereitame susirin- 
cime permainė laiką susirink i- 

imi laikymo. Susirinkimai vi- 
įnn laikymo. Susirinkimai vL
suomet bus laikomi antrą nedė- į 
pą kiekvieno mėnesio. Visus 
kvepiame susirinkti.

A.. J. Sutkus, rast.

AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN
GOS CENTRO VALDYBA.
Pirm. —Marijona Juškienė,

129 Melrose st., Montello, Mass.
Vice-pirm. — Pranciška Nu- 

tautaitė, 2006 String st., Chica
go, III. /

Rašt. — M. L. Gurinskaitė, 
3347 Auburn avė., Chicago, III. i

Ižd. — Antanina Nausiedienė, 
917 W. 33rd st., Chicago, III.

Iždo globėjos: Pranciška Ma- 
S. Fairfield

GARY, IND.
S. L. R. K. A. 129 kp. laikys 

metinį susirinkimą nedėlioj 9 
sausio, 2 vai. po pietų, ant 15- 
tos ir Grand st., p. 'Vedeekio 
svetainėj, Garv, Ind. Visi nariai I 
neatbūtinai turi ateiti, nes bus! cijauskaitė, 4358 
renkami nauji viršininkai ir turi avė., Chicago, III. 
būti užvesta nauja tvarka sulygį 
centro reikalavimo. Taip pat bus' 
priimami nauji nariai, tad priva 
lot .kožnas pribūti ir naujų at 

įsivesti, kas galite.
A. Laurinaitis, rašt.

MINERSVILLE, PA. ) Dvas. Vadovas:
24 k p. S. 

savo metinį 
sausio, 1916

Ona Nausiedaitė, 1447 Š. 
50th avė., Cicero, III.

Daktarė-Kvotėja: Dr. A. S.
Šlakienė, 33.52 S. Halsted st., Chi
cago, III.

kun. F. Ke-
L. R. K. A. laikvsįmėšis, 50 W. 6th st., So. Boston, 

susirinkimą 9 i.jMass.
m., nedėiloj, 2 vai.,

po pietų Mainierių salėje.
CHICAGO, ILL. | Ant šio susirinkimo ypatingai

L. R. K. A. 163-eios kuo-j yra kviečiami visi nariai, nes 
susirinkimas atsibus sausio bus svarbus susirinkimas. Kiek į 

vienas turės priduot savo adresą i 
del gavimo organo

Taip-gi nauji nariai bus prira-į 
Įšomi į visus skyrius.

Juozas A. Lazarevičius, raš+. i

i)., Vienuolyno kapelioniįo.i<■, 
LB W. 67 st. Visi nariai ir no- 
Įnti prisirašyti kviečiami alsi- 
Inkvli 2-rą valandą po pietų.

Kuopos Raštininkas.

chicago, ILL.
d. sausio, 1916 m 

fcstKnkhnas
d. sausio 

|o pietų, šv.
mokyklos 
So. AVood

1 :3d
atsibus neilė- 
1916 m. 1 :30 
Kryžiaus pa- 

svetainėj, ant 
gat. Visi sa-

. privalo pribūti, nes .turi- 
[ai svarbių dalykų aptnrB. 

privalote paduoti rašti- 
savo teisingus antrašus, 

taip negausite organo, 
cite savo gimines ir drau- 
Į,prirašykite prie šios vii- 

tikrai tvirtos pagelbi- 
lalikiškos organizacijos 

J. J. Palekas, pirm.

Y0UNGST0WN, OHIO.
S. L. R. K. A. 63 kp. laikys 

bertaininį susirinkimą papras'oj 
vietoj, vokiečių salėje, 9 d. sau 
šio, 2 vai. po pietų. Gerbiamie
ji draugai ir draugės, malonėsi
te ateiti užsimokėti bertaininę, 
taipgi bus daug svarbių svarsty
mų. Bus rinkimas naujos valdy
bos 1916 metams ir aiškinami 
apie naujas reformas. Kviečia 
visus.

H. Y. Grikauskas, rašt.

donorą, pa.

S. L. R. K. A. 88 kp. laikys 
susirinkimą 9 d. sausio, tuojaus 
po pamaldų, pobažnytinėje si 
Įėję.

Malonėkite priimti visi narini 
iki vienam, nes yra svarbus rei
kalas.

Taip-gi apraiškiu visiems 83

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI

JOS, ROCKFORD, ILL., VAL-

DYBOS ADRESAI:
į Pirmininkas, Kazimieras Mik
las, 1025 S. Main st.

Vice-pirmininkąs Mikolas Jau- 
' kevičius, 1614 15th st., 
i Protokolų raštininkas, Jonas J 
; Merčaitis, 1530 S. West st.

Finansų raštininkas ir Iždi
ninkas Pov. P. Petrėnas, 422 
Island avė.

Iždo globėjai: Jomis Zubinas
1129 S. Church st.

Vincentas Kadzevičia, 411 Is-
land avė.

Maršalkos, Kazimieras Brazas.
1543 S. West st., ir Izidorius 
Komza.

DRAUGYSTE SV. JURGIO KA
REIVIO, N0RW00D, MASS.

Finansų rašt. — Elžbieta Ne-, ir 
\ ardauskaitė, 1221 Victoria st. atsilankyti ant šio puikaus va-

Kasininkė — Marijona Želę-'• karo. kuris atsibus nedėlioj sau- 
niakiutė, 1320 So. Lincoln st. Nio 9 d. šv. Antano parap. bažųy-

------------------------- tinėj svetainėje, 49 Ct. ir 1 ">
(st.. kampas, Cicero, III.

DRAUGYSTĖS ŠV. JONO ,R BAL,ŪS
KRIKŠTYTOJAUS, MELROSE Į Cleveland'e. Ohio., rengia 

PARK, ILL., VALDYBA: ■kilmingą vakarą S. L. R. K.
Pirmininkas J. Žvirblis, BoxlS> 50 kuopos, nedėlio.į<

595 Melrose Park, Tll. M* sausio 1916 m. 1 linon sal<

Pirm. pagelb. V. Kiudolas,
Box 151 Melrose Park, III. 

Org. užžiūr. prot. rašt. A.

)

JHESTEH, N. Y.
K. A. 103 kp. laikys 

susirinkimą 10 <1. šau
ni. bažnytinėj svetai- 

. vakare. Malonėkit vi
lkti ir nžsimokėt. B's i kuopos nariams, kad kuopos s i- 
Inftuja valdyba. Nepa-i sirinkimą laikysime kožno nie 
įsi atsilankyti ir imu ik šio paskutinį nedėldienį.

Nariai I Todėl gerai įsitėmy-l 
kitę. kad prihūtuinet ant paskir 
to laiko ir užsimokėtumet duok
lę, kad nebreiktų eiti kolektu.»-i 
ti.

F. Mileška, raštin.

įtsivesti, kad prisira-y- 
lisiv. L. R. K. A.

P, širvinskas, rašt.

JON, PA.
A . 73 k p. laik y s

r. Kuras, 457 Pleasant

Kudirka, 31’ Frante-

Verackas, 1184

Sereika, 5681

Kavaliauskas, 22,

Pirm. 1 
st.

Pag. P 
lin st.

Prot. Rašt. J 
AVashington st.

Fin. Rašt. V 
Measant st.

Iždininkas V.
Staravant avė.

Iždo globėjai: K. S'prlridu 
vičia, 1025 AVaskington, st.

S. Vitkauskas, 103.8 AA’nshing 
ton st.

Maršalka G. Glėbas, 61 Stura 
’sat a v«.,

,'imas plauk'a ir 
riii.Rimo plauk i 
.sveika ' a ir išaū- 

a va -
usi meti 

I ki rzd.t.
1 d i e l U.

GYDYfS DYKAI 
.Urs gulėme pouenii kiekvienu, kad liežuvėliai 

gyduoles U.\L\ Alt LA colaiku slinkimą.
n'iiuku prašalina jpkoti s ir augina gra
žius plaukus {'y- eci tu arba krasos 
ciarkcuis prisiu-dti;. kiu su .Jusu mitinsiu 
\ •s :*'s‘1 kjeJ naru dolerine dėžutė
V/3!vr.cL.ra—os N. ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Iš|il;ete žemiau atspau
do kuponų, įr šimte šiaudeli.

: don Laboratory,9x 537. Union, N. Y.
'..'ON LABORAPY,

Box 537. U n. N. Y. 
iu i_ dedame 16 r.-ntii «!<-l apmo- 

•' kasiu peiauno, meldžiu išsiųsti 
I lajaus jusu dcitie dežub- Calvacura 

1 ir knygute *‘sybe Apie Plaukus.”
. a.-iuskete sykiu poną su jusu tuitrašu.)

gražius ukus.—žili plaukuai 
deki n-s nuu užganėdintu

102 laktu oktavo.-, ir trigul 
lakai ji via vartojama vį 

są geriausią niu/ikuiitą Se vienytos 
\ iilst i jose.

Prašyk mūsą katalogo, jis yra veltu

Georgi & Vitak Music Co.
4S63 Cross avė.,

CHICAGO, ILI

FARMOS
Su pašventimu Kalėdų šventės, ii- laimingų ateinančių mt 

tų, kviečiam titieėius apleist fabrikus ir mainas, o apsipirl 
ŪKĘ geriausu ir parankiausioj valstijoj pačiame vidurij Anl 
rikos, kur lnB laimingesni, sveikesni, be pavojų, be baimės,

L. T. Cho-; bosu. Rašykit,! mes pfisiųsim teisingas, informacijas, listą fa 
trijų aktui1111.1, SI1 triobocir be triobu. geriausioj apielinkej, arti miestų ki| 

Priegtam 111111‘i1’ gerų kji. Mes viską darom per seniausią Banką visam 
idar bus prakalbos, dainos ir. de-! viete, ir pigiaiparduodam žemę, negu miesto agentai.

Iklemaeijos. Todel-gi vietiniams! M. WALENČIUS,
jlietuvįąms privalėtų atsilankuo STATE SAIKUS BANK, SCOTTVILLE, MICI1IGANJ
ant minėto vakarėlio, ypač S. nn—■ihitu u.i »ibi mmiw—
L. R. K. A. nariams yra gera ! ----------------------- »------------------------ ----------------

' 1490 ■>.)-tos gatves.

St. Charles avė.,' 

J. Stefonkevišia,

Pradžia 4-tą vai. po pietų. 
Ja : '”ls pilnai gyva

Programą išpildys (
Iras. Statys scenoj 
drama “Žmonės".

sinskas, 1300 
Mayivood, III 

Kasininkas
5001 12 th st., Cicero, III.

Susirinkimai būna kas trečią
nedėldienį kiekvieno mėnesio.1 
pirmą vai. po pietų J. Waichiu-!
lio svetainėje, 2018 Lake st..1 -c •1 o-l \ -ir, r> proga ’.sgirsti apie Susivienijimokampas 21 atv. Melrose Park. . „ ,m naujas retormas, nes bus pir

čiai paaiškinta. Po drauge bus 
išlaimėjimas trijų dovanų, kuriąs' 
leidžia susivienijusios kuopos. I 
Nuoširdžiai visus prašome al-i-į 
lankyti ant šio iškilmingo vak.'.-įg® 
relio.

Muzika bus C. Liet. Tautiško|^^, 
Beno.

KOMITETAS

DRAUGYSTĖ ŠV. MYKOLO
ARCHANIOLO, COLLINSVL

LLE, ILL. VALRYBOS ADRE
SAI:

Prezidentas Juozas Gudelaus- 
kas, 239 N. Hesperia st.

Viee-prezid. Jonas Šimkus 
kas, 415 Autum ae.

Prot rašt. Jonas Rudinskas, 60fr 
N. Guernsey st.

Finan. rašt. Pranas Stankaitis, 
916 High st.

Kasierius Mikolas Gudelaus- į 
kas, 401 N. TIasperia st.

Rink. Andrius Simanavieia, 18 
AA'ing st.

Izidorius Kimutis, 315 X. 
Center st.,

Kasos glob. N. Giknis, 608 AV 
Sliort st.

Jonas Norkus, 904 Vandalia st.
Maršalka J. Rimkus, 902 

A’ine st.
Lankytojai ligonių:
A7ineentas Kimutis, 315 Center 

st.
Juozas Prisinontas, 607 Au

tum avė.
Metiniai susirinkninai atsibū

na 2 ketvergą sausio m. Pusmeti
niai 2 ketvergą liepos. Paprasti 
susirinkimai atsibūna, kas 2 ir 4 
ketvargą kiekvieno mėnesio.

Pirk sau odos ir batų taisymo 
dalykus nuo

K. KAPLAN & SONS 
AVholeseller

Odiniai dalykai ir avalines 
krautuvėms daiktai.

1646 W. 47th st.
Mūsų kainos yra žemiausios

Ateik.

>:♦> >»> -j <♦>aa
REKOMIDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 AKME

NŲ CrELžKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 

akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mu “Accuratus’’ laikrodėlių tiktai už 
S5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubcltavi lukštai, ge
rai kliką rodanti, labiausiai keliaunin
ką naudoiami, kurie turi daboti laiką, 
moteriški ir vyriški gvarantuoti ant 
20 nitų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda ims nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį tai 
štai musų pasiūlymas: Mes nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. u5 
*5.75 ir ekspreso kaštus del peržiuro- 
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen- 

’to. Mes riskuoj-ime viską. Auksinis 

grandinėlis dulm i d;, kei su laikrodžių. Adresas:
EXCEL3IK IVATCII CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL

aš

į į

75i

-35- <♦> <♦> <♦> <#> ’ <♦>, <«< •»:< <«x x<

18 fcr Sc

YGUNGSTOAVN, OI1IO.

31 d. gruodžio (Dec.), 1915 iii., 

Lietuvių Progresyviškas Kliubas 
rengia balių Rumania svetai
nėj.

645 No. kampas Polaud avė, 
Franklin avė., ir Gibson gat.

Balius prasidės 6 vai. vak. ir 
trauksis iki vėlybai nakčiai. 
Įžanga Vienas doleris porai.

Apart šokių, hus žaislų, skra
jojanti krasa ir kitokie dalykui.

Bus duodamos dovanos. Kas 
gaus daugiau atviručių, nežiū
rint ar vyras ar mergina, gaus 
gyvų gėlių bukietą. Antra do- 
viihn bus auksini laikrodėlis.

Youngst.nvnieČiai ir "nielin- į 
kės lietuviai, nepraleiskite progos 1 
linksmai pasitikt naujus metus. j

Užprašo
Komitetas. |

Brilliant Diamond 
Ring (Tiffany) 

cctting, in casr,
.M/103 k t-

7SM coupons.

Braded Bag, 5!^" 
long, hackground 
of tfhite cryatal 
brada, intcrvvovcn 
w»th gold, Steel, 
green, rosr, ruby 
and purple crys 
tai bead frlngv at 
bot tom, gilt fram#'

and vhain.
2St coupont.

L

CIGARETEI
cork’tip

10 tar 5c.
Pardusdą visi krautuvninkai

Kodėl nerukyt geriausius 
Geriausi iš visų kitų

Gryni, Skani 
užganėdinanti

Kiti

».iv‘Z -1 ,r.f
We T7-.y\ -

Iiil-Ę-'' ? i -■/•-v.: į ,*| i'-į’

" ®r\-XiaARE,TEs
ėjj'" C°"K TIP

išimtinai juos 
"• “StsbStinai Geri”

ruko,

Tienic Sėt. comnrined of 
ktiife, (ork and «poon, 
and filled »illi a pen 
blade and corkscrcv/.]M coupou,.

Piniginis Kuponas Kiskvienani Baksiuky. 

TAUPYK juos.
Naudingos ir brangios Dovanos už

Nebo kuponus ir baksiuku virtukus
U Nebo baksiuko viršnkai verti kie- 
im< vienas pusę cento pinigais arba gauk 

už juos puikią dovaną.

- Reikalaukit dovanu Katalogo.
Lidy’s Open- 
J.ice V/ateh; 7 jcsvcl ir.nvc- 

futn*; ąold 
clia•; in ?0 year 

fT^lvl fi'tlcd 
Kuiirantccd 
case, \\ith 

primine cnt 
diainond in 

back of case. 
1400 coupons

- NEBO DEPARTA./ a iT 

05 First Street, Jersey BMy H. J.

P. LoržUsrd Co., Ine., Ncw York City.—E»t. 1760.

Mist.it


. s*-.

»<>-

* ■

fc-‘, '

mėtas jojt^Bhdarbininkavo. 
Kaipo ^Bbonas, a. a. kun.

yin. Varnagiris nebuvo labai 
populiu ris ir' dėl to neturėjo 
didelio pasisekimo. \ ienok 
jam vis tik pasisekė parapi
jos naudai nuveikti šituos dar-

niųjų kalbų^^Knnojo gerai boygan, kun. P. W. Gerdaek

lietuvių kalbą ir lengvai valdė 
plunksnų. Jis reikia paskai
tyti tarp geresniųjų mūsų sty- 
listų.

Kaipo žmogus, a.* a. kun. V.

.i"

jouės dauguma pamatytų kur 
stovi ir kur, kokiu keliu žen
gia. Negana to, kad sau ra-

Bet yra dar viena žmonelių 
rūšis. Tai tie, kurie iš vie
nos karčemos į kitų puldinėja, 

gų ir sugriaudinantį pamoks-1tarsi jiems ko truktų. Grie-lmiai žengtų pasiskyrė kelių, 
lų šiuo sykiu sakė kun. H. bia už stiklo, verčia galvų |į “manijos rojų”, bet dar 
Vaičiūnas iš Chicagos. 1 vai.'augštyn ir, kaip koks “astro-.trukšmingai šaukia į pagelbų,

iŠ Belgium, Wis., kun. A. Ba 
linskis iš Kenosha, Įspudin-

Varnam ris buvo labai drau- |P° pirių velionis tapo nulydė-.nomas”, tėmija ar toli dari j kompanijų ir daugiau sau
bus: atnaujinti anuomet baž- giškas ir svetingas, todėl ir Jas ant stoties iš kur jo kūnas nauji Meteliai. pritarėjų, kad kaip nors su-

yėių nupirkti klebonijų ir in-,plačiai pažįstamas irtų, kurieltapo atvežtas į Chicagą, šv. ištuštėjo stiklas ir užsiimi- 'griovus nepajudinamąjį Kris- 
įrti’ parapijinę mokyklų.!j į arčiau pažino, mylimas. Jurgio bažnyčių. Nepaprastai gė senį metai. Prisiartina j ‘«l,s statymų, išnaikinus .1 o

Jam Čia beklel Ūmaujant, iš jo Jiems tai ypač jo mirtis yra'didelė minia lydėjo velionį a>»t į dvylikta valanda. Kaip ant iv koneveikus Kristaus
parapijos atsidalino ir įsiku-į didelis smūgis! [stoties, šv. Juozapo, šv. Kazį- kokjo signalo, suskamba, sU-jmokslo pasekėjus.
rė 
pij(
<lo>

Neatsilieka nei karčiamos. Į šliupas, kad tik atkeršinus.

apijus atsidalino ir įsiku-į didelis smūgis! jstoties, sv. Juozapo, sv. Razi-;kokjo signalo, suskamba, su- niuksiu pasėkėjus,
dar ;i kitos lietuvių para-’ Ilsėkis a. a. kuuige Vincentai ,uiero drau^08 ir A‘ L R- ^-'gaudžia varpai, suūžia falu i- Organizavo galingą, bet nie- 
>s. Vienok jo parapija, ro-'(ųtoj svetimoj žemelėj, bet gy-iM.ot S,Uun&as kuoPa tydLJO kų švilpinės, naujus metelius k() negalinčia nuveikti armijų 
, nei kiek nesumažėjo. Nau-jvuok lnūsų atminime! V. Į“.,u <,orP°ve’ , tji ‘‘ienų na-1 sveikina. i laisvamanių - ‘•cicilikų” tėvas,

iriams nedirbant, (lėlių vainiji ateiviai iš Lietuvos užimda-i 
vo idsiskirusiųjų vietas. Tai
gi darbo visuomet turėjo į va
lias, o pagalbininkų ne viso-i Ypatingas žmogaus likimas: į Port \\ ashington, kur a. a- tojaį šaukia ura! ura! tarsi į “apaštalas”, Dielionis, skie-
<la pasisekdavo turėti. jtriusasi, dirba, o čia žiūrėk kun. \. Varnagiris turėjo sa- ka]n^ stumdami. Ir iš ties:pija jų, “neprigulmingujų”,

Ūbavęs tolcii būdu 1-5 indų mirtis dalgį jam galanda! vo globoj parapiją. jie pavargsta lyg kalnų stuni-j “liuosų” valių, laisvų mintį...
Aniolų Švenčiausios Panelės Gruodžio 27 d., panedelyj, a. jllozas Miekeliūnas, Juozas tų. O jų nauji metai jiems! Bet ant galo išėjo taip, kad
pavapi joje, ir suma
sveikatai, kuu. Vincenta , , ______
kodam is sau ramesnės vietos, dienų teko jam palaidoti na":]egataįs nu0 į$v. Juozapo dr- i “Gana, brolau, tau čia 
pereitą žiemų išsikėlė iš kąsniukų. Likimo iionija ]jU(R Buidvidas, Andr. vargti. Eikie namon, apmą-
Brooklyn’o. Pasilsėjęs koki tą pavią diena, 2 \al. susiigo, Kudirka, Pranas Daugirda, styk savo praeitų metų visus 
laika pas savo sandraugų kun. kad is tos ligos neliepti sveikti. Ajofįejus Cepuliauskas — de- vargus ir nelaimes. Prade-, |Į)a()gi 
Kriaučiūnų Chicagoje, pasiry-'J ž poros .valandų rūpestingų Įegataį nu0 Kazimiero dr- kie šituos naujus metelius pa-' 
žo eiti klebo-nauti į Sheboy- žmonių tapo nugabentas į Ii- jos atlydėjo velionį į Cliica- dorai, blaivai. Būk rainus.

gonbūtį, kur po trijų dienų ir,Tuomet ir tau bus daug ma
li šiuo pasaulin.

kus pirko jau minėtos drau- SRamba laksto stikiai nežinau, — ar Dievui ar kuni
gijos is sv. Laurino di-ja is voms bėda. Karčiamos mvlė- gili...! Antras — savo rūšiįes i

išėjus jodi kun. \ arnagiris jautėsi |^apauskas> Tanias (jrigaliū- nežada vilties, atilsio, naudos,[visi “vaikai” žuvimis penėti Bjjgggggjg 
litas, ieš- sveikas, atlaikė sv. misiąs, lų ngg Ajįko]as Kaučius — de- nors norėtų į juos prašnekti: latsisuko, na, ir “dorai” penė-Į

gan V is N 
lioniui negalėjo

sujoji vietų v.i- 
nepatikti persiskyri 6:30 vai. vakare av a. kun. loniau ir tavo šeimvnėliai

s.
Mes Turime

$1.500. 000.00
Paskolai pagerinimui nuosavybės Chicagoje 

Jei Jus norite būdavot! ar manote ingyti 

nuosavybę ir Jums maža pinigų, atsikreipk

prie musų ir mes Jums pagelbėsim.

Peoples Stock Yards
STATE BANK

Prie Ashland Ave. ir 47 gahčs

Seniausia, Didžiausia ir 
Užiikimiausia BAN U

Vakaruose nuo Stock Yardųti tuodu “tėvu”... šunimis.
Nieko nuostabaus 

taip atsitinka, bet labai ste- Kiekvienus jo žodis 
taip tie patys int,]aHCĮloĮįj()SKO< lel

t a 11 k i a i
V ienas Chicagos veikėjas, 

amžinas niekad neišsipilda*-juodaf
kaušai

Gražus ir švarus miestelis aut Ketvergo. gruodžio 30 d., 6 y Varnagirio kūnas tapo at- linksmiau. Paklausykie mano 
shebin ganiečiai į jurgįo bažnyčia, j šių gerų tau, brolau, velijimų,Michigano ežero kranto su rvio

gražia apygarda ir sveiku o- neteko savo mylinio klebono, o į utarninke, po gedulingų pa
rų, Jie to rami parapija, tai, lietuvių visuomene uolaus vei- luai(}lt> velionis tapo nulydėtas 
rodės, kaip tik jam vieta pa- kėjo. • į £v Kazimiero kapines,
sislėti po keliolikos triukšmin- -p(>s pa(-.įos dienos vakare, 7, Laidotuvėmis, kaip Sheboy- 
gn metų, pergyventų netoli vaja„dų, velionies kūnas tapo'ganė, taip ir Chicagoje, rūpi- 
Williamsburgo tilto Brookly- . atga|H.ntas j klebonijų. Liude-uosi chicagiškiains gerai žino-
ne. Į trumpų laikų jis para- sheboygano lietuviai ir vie- 
pijų ir parapija jį pamylėjo. ,tįllia draugijų šv. Juozapo ir 
vYieirok Dievo Apveizdos buvo [«v> Kazimiero nariai per nak- 
lemta neilgai čia jam darbuo- [t;s bu,k.įo prie velionies gra
lis ir gyvenimu džiaugtis. įbo o d. sausio vakare kūnas 

Štai gruodžio 30 dienų neti-jtapo atlydėtas į bažnyčių, ku
kėtai mirtis perkirto jo gyve-į,.;oje taip trumpų laikų skelbė 
ainio siūlų, atimdama Sheboy-[ ,)jevo Ž(H|-, jįs dabar ten
genieeiams kleboną, o visiems•parapįjonis mokino. Susirin- 
lietuviams vienų iš gabesnių-)Rusiaja parapijonų širdis 
jų ir apsviestesni ų jų kuuigų- grau(įin() gedulingos painal- 
tėv ynainių. 'dos. kun. F. Serafino pamoks

ti. a. velionis buvo laimi ga- las.
bus žmogus. Mokėjo gana ge-| j sausį„, panedėlyje, su- 
rai keletą kalbų, kaip: lietu- sjr;nkl, parapijonys • ir suva- 
vių, lenkų, rusų, italų, anglų >jaVę kunigai atidavė jam pa- 
ir prancūzų, turėjo gražių b skutini patarnavimų. Iškil- 
niškių iskalbų.’O prie to skani- i,iiiigaš gėdidingas šv. mišias 
bų, tvirta vyriškų balsų. Ta- ,aik- kun p R Serafinas iš 
tai nenuostabu, kad velionis i GPū-agos prie assistos kun. 
buvo labai branginamas netik iJanieS Chuni iš Sheboygan, di- 
kaipo pamokslininkas, bet iC jakonu, kun. Louis Zirbes iš 
kaipo kalbėtojas šiaip visuose (Sheboygan, suhdijakonu, kun. 
ausi rinkimuose. j. p Kroha iš Elkliart Lake,

Kaipo rašytojas, kun. Vin
centas be straipsnių, tilpusių 

■“Vaidelytėje 
ir “Drauge’
tą veikalių, verstų ir sveti

“ Žvaigždėje” 
paliko da kele-

o būsi laimingas ir kito meto
sulaukęs man dėkosi”.

Ant. L

broliai persigando, pamatę ka
talikus gyvenant, veikiant ir 
dirbant pasekmingai ir tiks

ėtų gražių dalykų sumanyto
jas, melancholiškai, tiesiog is
terijoj! pakrypęs šūkaujaui įlipai ii • v , i x , l ” x * * •• *» —,, i i m , i • i s (iiuiina is to padai\ti tok>(i ai dėlto, kad jau bu- .. T ... ..vi taitmoj . atsisakykite,11 mgai'

v . , . .. , ė v į išvedimas: .Jurgis ©purgis is-1__ .i-uvo užgiedojo penis Amžina ,. , ,. . , ,, .g ; įezignuokit. vaigsas, <tetii. z • ' vede “tautininkus iš soeija- i.„,iO gal, kad... atsipra-1,. . . nejniKUi, kad jo balsas labiu
bstų nevalios į demokratų; tu-(,iaį Ainerikos lietuvių tj-

” >atilsi
sau, tikrai atspėsiu. Na, tik,

Laisvamaniai iš

mas graborius, p. P. Mažeika 
Taip tai amžino atilsio sau

vietų surado svetimoj šalyj 
uolus kunigas, geras tėvynai
nis ir patrijotas.

Tebūnie lengva jam svetima 
žemelė!

B. K.

Naujų Metų 

Sutikimas.

ceremonijaro. Dalyvavo ir 
daugiau kunigų: kun. J. Tiš
kevičius iš Mihvaukee, kun.F. 
E. Murphev iš Sheboygan, 
kun. J. O. Van Freeck iš She-

kad Galicijoj ukrainiečiai buvo skriaudžiami, ir juk 
tai ntseni laikai, kad Vienos politika buvo glostyti 
lenkų žemvaldžius ir negirdėti skaudų jų darbi
ninkų — rusinu.

Lietuvių ir rusinu naeijonalistai reikalauja šmo
tų žemės, prie kurios Lenkija — net 181.5 m. Lenkija 
— turi mažesnes ar didesnes tiesas. Ir, jei, kaip 
prof. Delbruck praneša tikisi suteikti laisvę “ma
žoms tautoms” jis turės išrišti painių problemų! 
Mes matome keletą žemlapių būsinčių Lenkijų, Lie
tuvą ir Ukrainą, bet mes nematome, kad jos visos

klausykite
ar—s. bandys senų pienų Yoltaire ' 

(sugalvotų. Pastarasis sako: j 
geriausiu įrankiu yra pakasti | 

[— tyliai, be triukšmo, sprogtų-' 
Į'.as įminąs)) po kvailybės' 

Kas Per Vieni Tie (taip Voltai re vadindavo krik-

vargo pasaulį ir su \isa 1- , ruose skamba, nes niekas «e- 
tautiškų apaštalų inklimpo ! supranta, kąs nuo ko turi »•-
klerikalų marias. zignuoti. Greičiausia tai bus

[patarimas “tautininkų” fee-
partvviškos partijos vadte-

Musų Laisvama
niai.

Pagyvensime — pamatysi
me. Naujų metų sulaukę, nau- 

gal net- • i . , įus ir “tautininkus”,se:,r\lx») rum !, kuo priversi , , , v. .v, i be kabučiu, įsvvsime. prie to, kad jisai (rūmas) pats!
Tokiusavaimi sugrius mi

dų gal mano ir musu laisva-!

vanis.
ži

Daug geriaus būtų daktaYSBS - 
padaręs, vieton senų vadov* -• 
peikimo, nurodęs, kur tie oas-»

Negaliu suprasti, kas tai Įmaniai kariaut ? Tad dabar j D kol kas visiems draugams, Į jjejį geradėjai randasi. Jei 
per sutvėrimas, tie laisvaina-!gal dėl to ir triukšmo neužtė-iPateliams ir nedraugams la-!jįe paties'daktaro fabrikacija 
niai, arba, kaip jie patys va- mijanie. Viskas veikiama ty-[^a’ maloniai linkiu ant Nau-Į— tai atsiprašau, per menia 
dinasi, cicilikai, tautininkai ir liau, apart vieno-kito šūvio i i1? ^et,i visako su kaupu. [ate?tacija. .Jei kas kitas juos 

it. p. ?! Pažįstu keletu brolių retkarčiais pasirodančio lais-- *
ietuvių. Typas kito tikrai Įvoje spaudoje. , * *

Ci ulbuonėlių i Visus Xaui’J MetTJ I?a<la1?/ 
tus pažadėjimus gyvenimų iš
naujo atstatyti, tegul kiekvie-

Įpagamino — duokit juos >rg.. _

lietuviškas, mintis laisva (na,! 
mano ir-gi nekitoki; niekas 

įjos retežiais nesukaustė), bet J 
Paskutinėj senų metų die- [pasielgimai, darbai nei šiokie ' 

noj, vakare, kaip didžiuose,;nei tokie.
taip mažuose miestuose di-! — Skyriuosi, girdi, tuomi,: 
džiausiąs judėjimas. Vieni kad aš einu tiesiu keliu, stoviu 
bėga į pačtų, kiti skubinas ant tvirto laisvamanybės pa- !

Šioje gadynėje rėksmais pa- 
aulio neužkariausi, 'fanas prie Šliupo testamento Į 

priglaudžia, o už metų," kitų turėtV žinoti labai <’*“
” - - pastovitKT-

“Ateitis” pirmutinė pradė-

turėsime gražų lietuvių serb)- 
vės liekanų muziejų. ibmlo ii pats daktaras - veibė-

Jas.
prie telefonų; treti eina i baž-[mato ir neduodu savęs už no-Į.jo bepartyviškų partijų lopyti, 
nyčių, kad Dievui dėkojus už Į sies vedžioti “tamsybės apaš- [Galima iš anksto pasakyti — 
besibaigiančių metelių geradė-Italams”, — atrėžė, man syk !pirmutinė lų partijų ir suar- 
jystes, aukoja Dievui visas sa-j užklausus, vienas jų šulų. Tai
vo laimes ir nelaimes, meldžia!va, kame dalykas! Nejaugi j *
malonės ir laimingų NaujųIjie ant tiek nenori praverti! • •
Metelių. Dar kiti namie bū
dami mintimi viskų perkrati- 
nėja, apdumoja.

savo akučių, kad ir tokių įnaž-j Jurgis Spurgis baisiai su- 
možių nesuprahta ? Reikia tik i rimtėjo; gal senatvė, gal tau- 
jplačiau apsižvalgyti, o beabe- Aiški barščiai jį taip pamainė.

Ibio metai 
vių vienybę 
dilio laikraščių 
bulai ir t rikšai

Amerikos lietu- 
apibū-

purgiai, bur-|
„ v- . .I aziuresime.

Laiškai iš Lietuvos kaip ka
bia tokių audra sukelia ameri- ~~
kiečių tarpe, kad tie net
geriausiu draugu viešai atsi- 

Kaip tautos šulai imti mc- [f.lko Tajp BostOK.
tais šį sunkų klausimų išris. [“Ateitimi” atsitiko.

« I Burbulas.

Vokietija negeidžia padidinti Balkanų peninsulos1 nina ir, tyčia ar ne tyčia, stengiasi užgniaužti apšvie- 
suirueių. Rusijos mažiausios tautos, kaip ir viena tinių, vietos išdirbystę. Taigi nieko stebėtino, kad 
iš riiažųjų^tautų ant Britiškųjų salų, gyvena po vai-[mes ir girdžiame apie nuolat grūmojančias revoliu- 
džia,'kurios valdymo būdas yra pasenęs ir gali tikieijas. Tiesa, ji vietinės kalbos negilia, liet klausimas,
apsireikšti nuolatinėse riaušėse ir nepastovume. kaip ji galėtų tai padaryti šimtams milijonų gyven-, Padangiais skrajoja varguolių balsai, 

Kitaip sakant separatistų judėjimas yra nekas tojų? Anglų sistema yra gera tik jiems patiems irĮ\Terasį kas tikras būt apie rytojų,
kitas, kaip tik pasekmė įvairios rūšies prispaudimų. Į jie žilio, kad ji negalės ilgai tęstis, taigi ji ieško prie- žūtbūtinė karė, kur tik neklausai’: 
Išvedimas yra labai aiskus, bet ar daug veikiama, kad telystės su Rusija. Nepavydžiame mes jos, bet lai šeimynoj, tautose taip užviešpatavo 
blogų prašalinti ? Atsakymų duoda Vokietijos ir Ru-; nestoja į kelių žmonėms, kurie nori patys, niekelio Viens kitų tik spaudžia nepašvęsdams savo.

Kun. Dr. A Maliauskiit
Nūn visas pasaulis vien. tik aimanuoja,

sijos lenkai. Pastarame dešimtmetyje vokiečiai juos[ nestabdomi varyti kultūros darbų. Bereikalinga jų 
smerkė kiek galėdami, rusai - gi leido vartoti jų kai-Į baimė ir dėl “neassimiliuojaino žydo”, nes argi lais-į 

trys butų sutaikinamos. \ isos jos perima viena ki- bą. Kontrastas priduoda vilties būsinčiai vienybei j voje šalyje gali būti kas skriaudžiamas, ypatingai j 
tos rubežius. Ir visur randasi neassimiliuojajnas žy- Rusijos Imperijos”. [gaivalas, kuris tautai yra naudingas. Žydas yra

lai taip rašo intekmingas Anglijos laikraštis, kenksmingas patol, pakol vietos gyventojai yra tam-,
Tyčia paduodami visą straipsnį, manome reikalingu sūs ir nuskurę. Jis yra gal kenksmingas Rusijoj,
kai kų ir paaiškinti. Už “atvirų” išsireiškimų laik-Įbet anaiptol ne laisvoje Anitrikoje. Kaip žydus taip Į Tik nebylei tautai kų žada rytojus? 
rascio redakcijai galime tarti ačiū,bet ne už jos pa-jir kitus kitataučius ]ialikite šalyje. Nei viena ma-'Kas tikrai supras jų? Kas pašalpų duos? 
tarimus, kuriais manoma užgniaužti mažųjų tautų[žųjų lautų m -m i.-mdė svetimtaučių, neskriaus jų nei. Ar smūgį pažįsta, kurs neša pavojus? 
reikalavimus, pasiūlant joms Britanijos pakantos si-l bei uv iai, l ui ie emzuiis- sutikime gyveno su tais pa-[Ar gailesčio perimtas trauks iš bėdos? 
šteinų ir, kad gink Dieve, nesuardyti Rusijos Imperi- čiai s žydais.
jos, Ištikrųjų nėra ko stebėties. tokiai anglų nuomo
nei, nes Rusijos ir Anglijos ryšiui stengiamasi kas-

das. Lietuviai istorijos ir etnologijos pamatais ski
riasi Vilnių, kaipo šalies sostapilę. Vilnius gražiai 
parodo sunkumą visos situacijos, čia gyventojai su
sideda iš lietuvių, lenkų, didrrisių, baltarusių ir žy
dų, ir nei viena rasė nėra absoliutėj daugumoj. Tas 
.pats ir visur tose šalyse. Lietuvių ir rusinu judėji- 
-snas, faktiškai, yra paremtas ne tiek skirtingos tau
tystės jausmais, kaip ant prispaudimo. Tiems žmo
nėms nebuvo leidžiama mokinties, nei spausdinti kny
gų jų kalboje, jų tikėjimas buvo persekiojamas. Su
teikus autonomiją, visuomet turės likti didelis skai
čius mažumos kitų tautij, ir nėra gvarancijos, kad 

•jos nebus spaudžiamos kaip dabar.
Pritaikymas Britanijos pakantumo principų duo

tų geresnes pasekmes. Įvairių tautų žmonių koope
racija mūsii. kolonijose yra vien dėlto, kad gyvento
jams leidžiama kalbėti kokių jie tik nori kalba, net 
ir jų |»čių, laikyties kokio jie nori tikėjimo ir, abel
nai imant, veikti taip, kaip jiems tinka. Anglas ne
bando savo kalbos užmesti “highlanderiui”, rusai 
persekiojo už vartojimą ukrainiškos kalbos, pakol tas 
atsiskyrėlis dijalektas nepradėjo pretenduoti, jog esa
ma atskiros kalbos, pamatu skirtingas tautiškos kul- J. Bryanas savo knygutėje “British Rule in Imlia” įleisti, į jį dėti naujas pajėgas, naujas spėkas. Dabar 
taros ir argumentu separatizmui. Separatizmas-gi,!iš kurios mes matome, kad Anglija plėšia prisimy- nelaikąs ginčyties kam priguli pirmenybė, nes abel

nai tie, kurie mėgsta ginčyties, neturi laiko darbui.

Bent tiek tai lengviau vr, kad nors aimanuoti 
A iešai kam daleista bei duota proga 
Pasauliui tikrąsias skriaudas sužinoti.
Toks progų, tur vilties, kad karės banga,
Po audrų, verpetų leliojus sustos 
Lygybės - gi teisę žmonija jam duos.

j ujimais ir baltgudžiah, 
ko jos bijotis.

Mums vis-ta-pat kas suteiks liuosybę, ar vokie- 
dien tv ii tinti, tai-gi geras isrokaviinas piršti, kasjtys ar rusas, ar susivieiiijusi<«s centralės viešpatijos, 
jiems yra naudinga. Nes mažosioms tautoms gavus ar talkininkai, bile tik būtu suteikta, nes gana ver- 
neprigulmybę, kas gnli gvarantuoti, kad jos norėsjgauti, laikas pradėti patiems dirbti ir plėsti ne kitų 
visur Anglijai pritarti ? • [skriaudimo, bet tikrųjų kultūrų, kuri mūsų šalyje taip

Britanijos pakanta gražiai skamba ant popie-jbuvo smelkiama ir tyčiomis trukdoma įvairių auklių 
ros ir tam kas nežino tikro dalykų stovio. Neveizint ir užtarytojų. Mes jau užaugome ir nereikalauja- 
net nei aštriausios cenzūros, viena po kitos ateina iš me auklių, kurios beaugindamos vos tik nenumarino. 
Anglijos valdomos Indijos žinios, kurios praneša, kad! Kas nuims tų laisvę nesuteiktų, mes turime atsi- 
ten esama kas tai neramaus. Ištikrųjų-gi ten esą-įminti, kad veltui mes jos negausime. “Ant pečiau 
ma daug baisiau, neg tos žinios mums praneša. Tik gulint, niekas duonos neduoda”. Turime dirbti ir 
tur būti toji pakanta ten nttaip jau gera, kaip ji ant dirbti, o nuolatinis darbas turės viską pergalėti, 
popieros skamba. Tame reikale šiek tiek šviesos nuims;Pirmieji ledai jau pralaužti, L. Informacijos Biū- 
suteikia Buvusis Suvienytųjų Valstijų sekretorius W. ro pasekmės jau matomos, tik reikia darbo neap-

Bereikalin-Į Kaip gali turėti kas gailesti kokį, 
į Jei tavęs nežino: ar liūdi, ar šoki?

Mtai, va, mūs Tėvynė 
Didžiausiam’ pavojuj

tauta mūsų brangi 
didžiausioj bėdoj.

mes esame įsitikinę, negali būti akstinu tautiškojo nūs gyventojus ir tuo pačiu laiku giriasi pasauliui, 
kilimo dvirješimtame amžiuje. Jo nenaudingumas yrą į jog ji civilizuoja šalį. Milijonus dolerių plėšia užlai-

tarptautiškumo žvilgsniu. Niekas — net neijkymui savo kareivijos, įvairių viršininkų, kraštą bėd aukomis ar tai aktualiu darbu 

> Z

Šalin ginčai! Kas gali, turi stoti į darbą, ar tai
Į M—a.

Ar vr’ kad kas sėtų skundus po padangę 
Bei kiek jųjų gintų žiaurioj valandoj,
Bei kad nors atkreiptų pasaulio atidą?
Tuomi gal suteiktų gyvavimo skydą.

Nuliūsti reikėjo išvydus nedrąsą 
Bei mažą būrelį veikėjų tikrų,
Kad duotų Tėvynei gaivinančią rasą 
Bei vietą ingyti eilėse vikrių,
Kas nuosekliai veiktų su taktu, bei skalsa,
Už brangią Tėvynę skundų lietų halsą.

Nonai mums ne liūsti, bet vilties išpuola,
N< s teka žvaigždytė šviesios ateities.
Urnai lai tautinė letargą prapuola,
Duosnumas tesveikin atstovą “Vilties”, —, f
O Tu, tėvynaini, sargyboj dabosi,
Kol reiškiantį balsą mums neiškovosi. — ” '

I



Baltimore’s Kronika.
Zl LIPSNELIS ŽINIŲ IŠ LIETU-lelvil.‘ kuopos neturime, bet lietuviai užsiima siuvimu. Bu- 

nianoina netrukus sutverti, nes j vo privei sti pamesti savo vie- 
čia randasi keletas jaunų vy-jtas ir eiti kitur darbo ieško
vų, kurie lanko augštesnias ti. Žinoma, tas atsiliepė ir 
mokslo įstaigas. 2 mokinasi!ant vertelgų, nes daugelis lai-

GYVENIMO BALTI
MORĖJE.

Beraši nedarni į taip vadi
namus “tautiškus” ir kito
kius laikraščius, mes, jaunų 
vyrų būrelis, pamatėme prie 
ko mus tas veda. Taigi dabar 
laiks nuo laiko stengsimės pa
sidalinti su “Draugo” skai
tytojais žinių žiupsneliais a- 
pie svarbiausius mūsų gyve
nimo 'žingsnius bei darbus 
“Baltimorės lietuvių gyveni
mo Kronikoje”. Mūsų tikslas: 
sutraukti po keletą ar kelioli
kų faktų krūvon, ir parodyti 
“Or.” skaitytojams mūsų vie
šojo gyvenimo kripavimą vi
suomenės dirvos vingiuose,

' TRUMPA PEREITU METU 
; / APŽVALGA,
į. Bažnyčia — tai mūsų dva
sios žadintoja, Kristaus mok- 

įslo mokytoja. Praėjusiais me-jslh)na-

ant daktarų, kiti lanko kolegi-iku neužsimoka už prekes ir
biznis žemyn puola.

<tais jinai pasidaugino 62 na
triais — vaikučiais, kurie pir- 

jmų sykį prisiartino prie Die- 
)|vo stalo. Tų pačių dienų bu- 
c'vo parengta procesija miesto 
gatvėmis, kurioje dalyvavo a-
-pje 300 vaikų ir suaugusiųjų.

v ^Nemaža praėjusiais metais
•sugrįžo po bažnyčios globa to- 
|rių, kurie buvo jų apleidę.
? Spalio mėnesį buvo misijos, 
Jkurias laikė Tėvas Marijonas, 
|kun. Kudirka. Laike tų misi- 
•įjų žymiai tikinčiųjų dvasia su
stiprėjo;

I
; KATALIKIŠKA SPAUDA.

I .......... ruw>u. Turėjom
i keletu mažų streikų. Iš nia-

daug pigiau, kaip kitur. Į u- 
nijų lietuvaitės nepriguli, bet 
jos tikisi tuos 2 centu išlaimė- 
ti. Be abejonės, jeigu vieny
bėj laikysis, tai ir išlaimės 
streikų, nes jų yra apie 20. (Ii 
žydeliui reik žiponų, nes savo 
dirbtuvėje tokių užbaigtų ne
turi, tad jos ir nebijo streiko. 
Yra kelios kų ir bijosi.

J. P. K.

“DARBININKŲ BALSO” 
VARGAI IR SKURDAS.

Pasirodžius plačiame l>a

“Betlėjaus Stainelė” ne bi
le kaip, bet labai gerai atloš
ta. Per abu vakaru galima 
buvo pasididžiuoti iš mūsų ar
tistų. Baltimoriečiai neturėtų 
gėdos, jeigu ši lošėjų grupa ii 
į kitų miestų su tuo veikalu 
nuvažiuotų.

Kai-kurie iš mūsų veikėjų tik
ri artistai. M. Linkiutė—He- 
rodienės rolėje labai sujudi
no publikų savo skaudžia už 
nužudymų jos kūdikio mirtimi. 
Gerai išėjo Pr. Juras Herodo 

.! rolėje, matyt, tai gabus ar
tistas. Aplamai imant visi lo-

Bostono

. jterijališko atžvilgio buvo tai!
Prie A yčių kuopos priguli SUnkūs metai. Taigi šiuomi j 

apie 30 narių, vien tik vyrai tarpu pasidalinau su “D.” 
ir daugiausia čia augę. Ji© į.skaitytojais trumpa Baltimo- 
turi savo knygynėlį. Sulošė: r(\s lietuvių soeijalio gyveni- 
pereitais metais du veikalėliu. į aa, apžvalga.
Šiaip žymaus veikimo neparo-Į uži,aigdalnns priduriu, kad 

* Įkatalikai kas kart labiau
Pašelpinės draugijos. į džiaupgiasi, linksmesni, nes 

Pašelpinės draugijos: šv.ĮP<> Kristaus vėliava vis dau-|kas pasįsuka su 
Kazimiero, šv. Jurgio Karei- >iau« ir daugiau stojo susi-j ko m 

vio dalyvavo kaikuriose savo:PiaUisių lietinių katalikų ii idoklJečiai gatavi 
ir kitų bažnyčių parengtose is- spaiciai \eikia sa\o ii savo vjsug> kad tik kas jo nenupirk 
kilmėse uniformose, bet jokio! tėvynės naudai. Dar turiu 
kito veikimo jų tarpe nešima- j pi iminti, jog čia nemažai pa
te. Gerai, iš tikybinio atžvil-!sidarbavo ir darbuojasi ren-

saulyj “Darbininkui” tuoj į
“Darbininkų Balsas” ėmė slo- 5(1 S^i'ai, trukumų taip, kaip ir 

! nebuvo.

“GABIJA”.
Pirmasis pasiniai ginas. 

Senai jau norėjau pamatyti 
Bostono “Gabiją”, nes daug 
sykių teko pastebėti ir skai
tyti laikraščiuose apie “Ga
bijos” didelius nuveiktus dar
bus lietuvių scenos srityje. 
“Gabija”, kaip man teko pa
stirti, savaitėje nors vie-

Kronika?

“ Lietuviškas .1/ ilijonierius” 
— scenos bankrntas.

Atgavau kvapų ir pradėjau 
tėmyti, kaip vystosi “Liet., 
Milijonierius”. Veikalėlis pats 
savaimi nekoks, bet prie ga
besnių lošėjų gal išeitų pusė
tinas. Orkestrą iš 2- muzikan
tų sugriežė neblogiausia, taip
gi ir dainos atlikta pusėtinai 

,nų sykį stato scenoje koki nors'gerai’ bet pats lošimas Seriaų 
..... veikalu (žinoma, dažniausia“?,“\lctu,vL5kam “

Publika is losimo likosi pil-Joperetes), bet man laimingo i llul ’ bet lle nulijomeriui”, 
nai patenkinta. Pirmų vaka- ji diena, kurioje galėjau inatv-! T°ki°S betvarkės “Gabi’ 

pradėjo rinkti nau-Įrų žmonių buvo apie 400 ypa-lti savo akimis “Gabijos” nuo-!*’0*’” nesitlkėJau-
šeriuinkus, surėmė pečiais tų; antrų vakarų — iki 300. j pelnus, buvo tai šv. Kalėdos. ' TaiP-gi tikėjaus pamatyti 

Tautos Fondo skyrius nu-i Į daug geresnį ir patį lošimų,1
veikė gerų ir sykiu ideališkų'Apskelbimai ne visuomet tei-\nes “Gabija” rengdama kas-.

savaitė po perstatymų, turė- 
J jo toje srityje kur-kas toliaus

pti ir pagaliaus nukratė savo
kulnis. - 
girdo po

- Gelbėkit! — pasi- 
visų miestų balsai.

Suskubo,
jus
ir vėl pastatė ant kojų. Bet 
savo nepergalimo ir neapken
čiamo pi ieso bijosi, kaip žj -j darbų,— nukreipė per tuos du i 

,das kryžiaus . Kuomet vai- vakaru žmones nuo girtuoklia-
“Darbinin- 

laikraščio pluoštu tai ai-

gm,

s?/bę sako.
Lpie “Gabijos” rengimosi 

pil( lošti Kalėdų pirmos dienos 
vakare vienaveiksmę operetę 
‘ ‘ Lietuviškas Milijonierius”, 
sužinojau jau keletą dienų 
prieš Kalėdas. Kalėdų visų 
popietį jau nerimavau laukda-
mas kuogreičiausia vakaro, Ll4s L. Vyrių 17 kuopa laikė 

’uonie galėsiu pamatyti “Ga-jnepaprastą mėnesinį susirin-, 
ų \akarų net ne va-Įkjm^ — neprastų tuomi,

užlinksmina. Toji meilė ir už1 ųkqinbV. ",, ^a»arsinnnuo.s kad atsilankė labai skaitlingai
,. .. i skambėjo, kad losimas prasi-patį girtuokliavimų pavojui- dės lygiai ? yaland y

UeS ji yra girtuoklys- !taigi aš> yog gulaukęg pug.

t s sa ms............... I septintos, skubiai drožiu lie-Į Per šį susirinkimų išrinkta
Baltimoiėje jei tik nori pa- i tuviškon svetainėn, kad kar- 11916 metams valdyba, į kurių 

giikšnuot, tai tik Kalėdų va-:tais nepavėluoti ir nepasilikti pateko šios ypatos: p. P. Gu- 
karais pavaikščiok po lietu-į be sėdynės. 15 minučių iki 7 das — pirm,, tai gabus ir su- 
viskas stubas įapomis be-vai. jau aš laimingas sėdėjau maniningas veikėjas L. Vyčių, 
pataikysi namo. Užtai tokie atsirėmęs kėdės ir laukiau už-{tarpe; p. J. Jokubauskas — 

dangos pakilsiant.

nužengti.vuno, o patraukė juos 
gražaus Kalėdų vakaru 

iš jo atimti !Įeįaįmo.
... Mūsų žmonės nors ir nėra

t,j. AS čia, gerbiamieji, pn-!girta„kliais, bet švenčiu šalau- 
busiu su savo patarimais. Gal:|;us gaHma bile

Kuomet a-,lna,j.,į an, g,aj0 ajaus įr 
dirbtuvę, tai^įnėg bankutes. Ir tuomet

bus labai
laikosi šv. Izidoriaus dr-lHnue teatių ii kitokių piamo-jteis vaikiukas

gija, bet materijališkai —

»į Materijalinis parapijos sto
vis iš priežasties bedarbės 
kiek pablogėjo. Bet yra vil
tis, darbams pasigerinus, vėl 

stiprės. *^anflmr~W«I(rn6 
su parapijonais vidutiniai.

, Svarbiausis mūsų kultūrinio 
.veikimo pakėlimo įrankis — 
spauda praeitais metais žy
miai pasididino. Nors tikros 
įskaitlynės neturiu, bet galiu 
įtvirtinti, kad katalikiškųjų 
laikraščių skaitytojų skaičius 
žymiai paaugo, ypač tas pa
stebėtina nuo “Darbininko” 
atsiradimo. Aplamai imant, 
katalikiškųjų laikraščių skai
tytojų pasidaugino ant kokių 
300 ypatų. Taipgi tapo čia 
įsteigtas p. Ant. Ramoškos 
knygynas ir spaustuvė, kur at
liekama visokie spaudos dar
bai ir platinama katalikiška 
literatūra. Tai tikra katalikų 
tvi rtovė.

Susitvėrė ir “Katalikų Sp. 
Draugijos” kuopa iš 50 narių, 
kurie nemažai prisideda prie 
katalikų spaudos praplatini
mo.

TEATRAS, VAKARAI IR
PASKAITOS.

Trečias mūsų tautiško - 
katalikiško ir kultūrinio pakė
limo veiksnys—tai mūsų teat
rai ir viešos paskaitos. Iki 
pereitų metų katalikai neturė
jo nuosavios scenos. Jeigu 
kada kų darydavo, tai reikė
davo samdyti pas svetimtau
čius ir brangiai už tai mokėti, 
o parankumo jokio. Arba pri
sieidavo eiti pas taip vadina
mus “tautininkus” labai ne- 
-parankion vieton. Pareitais 
metais likosi inrengta po baž
nyčia gana didelė ir gera sce
na, ir jau ten tapo sulošta 
“/iv. Agnietė”, “Verpėja po 
Kryžium”, “Tai Politika” ir 
du-syk “Betlejaus Stainelė”

SLRKA. kuopa ir blaivininkai
SLRKA. 13 kuopa narių 

skaičium irgi pasididino. Blai
vininkų mažutė kuopelė, bet 
laikosi drūčiai ir pora vakarų 
buvo parengusi su prakalbo
mis ir paskaitomis prieš alko-
lį-

MOTERYS PUIKIAI GYVUOJA.
Gyviausia organizacija — 

tai Moterų Sųjungos 8 kp. Pe
reitais metais tik užsimezgė, 
o buvo parengus net tris vaka
rus su prakalbomis, deklema
eijomis ir vienų gražų teatrų 
sulošė. Taipgi įsteigė savo 
narėms vakarinius kursus ir 
25 dolerius paaukavo į Kalė
dinį Moterų Fondų.

Valio, 8-ta Moterų Sąjun
gos kuopa! Visa galva pra
augo visas kitas draugijas.

Kitos draugijos, kaip ve: P. 
š. Nekal. Pras. dalyvavo baž
nytinėse procesijose; narės 
pildydamos savo konstituci
jų, atlieka kas mėnuo išpažin
tį ir gražų pavyzdį kitiems 
parodo. Ši draugija irgi kiek 
paaugo.

pra- Keleivis.
I

gėlių moksli?iyis, Pr. Juras. iįmk įr llupįrk visus 
1 aipgi jis tėmija vietinę ang-Ljus, o filtrai Išloši; tik pa
lų spaudų ir apie lietuvius į;bandyk, Jurgi!...

O prie

lietuvius 
anglų laikraščius rašinėja.

Raitas Balandėlis.

TAUTOS FONDO SKYRIAUS 
VAKARAS.

Antra Kalėdų dienų mūsų 
miesto lietuviai katalikai tu
rėjo gražių pramogų. Vaka
re, 8-tų valandų bažnytinėj 
svetainėj atlošta Tautos Fon
do skyriaus artistų “Betlė
jaus Stainelę”. Visas pelnas 
paskirta nuo karės nukentėju
siems šelpti. Publikos susi
rinko“įgalia daug, netoli ketu
rių šimtų žmonių. Man rodos 
visi lošėjai atliko savo roles 
gerai. Mažos paklaidos visai 
nepakenkė geram žiūrėtojų li
pui.

Kožhas 'aktorius stengėsi 
kuogeriausia atlikti savo rolę.

Tas veikalas pirmų kartų 
Baltimorėje atloštas, ant ryto
jaus, gruodžio 27 d. buvo dar 
paantrintas tuo pačiu tikslu.

“savo”

laikraš-

gnneioje pa-
deg-

VYČIU VEIKIMAS.

Susirinkimas.
Gruodžio 26 d., 1915 m., vie-

žmonės tokie meilūs, kad kiek bįj„ 
laugiaus gerentį žmogų, visai kareniav~a

draugų,
tai jau reikia tylėti, nes vi
siems aišku, kad neapsimoka 
bombarduoti tos nesugriauna
mos tvirtovės.

Darbininkas.

BALTIMORIEČIAI KALĖDAS 
LABAI NAUDINGAI 

PRALEIDO.
Gruodžio 26 ir 27 d.d., 1915,

Šv. Jono parapijos svetainėje 
Tautos Fondo Skyrius Statė 
scenoje keturių veiksnių dra- j žmones pralavina. 
mų “Betliejaus Stainelę”.
Pirmų diena prisirinko apie 
400 žmonių, o antrų dienų a- duos pelno mūsų našlaičių ka- 
pie 300. Tai pirmų syk tiek' rėš sukuryj esančių sušelpi 
daug žmonių atsilankė ant pa-,mui- 
rengtų vakarų^g^Iatomai dau-j ,
gelį patraukė veikalas ,gi dar 
daugiau tikslas, kuriam buvo

naudingi vakarai, kaip Tautos 
Fondo skyriaus buvo, ne vie
nų sulaiko nuo svaigalų ir su
šelpia mūsų badaujančius bro
lius Lietuvoje. Prie to dar

nariai.

Nauja valdyba.

tas veikalas lošiamas, būtent 
badaujančių Lietuvoje sušel
pimui.

Visa publika vakarais buvo

tarpe; p.
pirm. pagelb.; O. Pratašiutė

7,,7 7 . Į— prot. rašt.; J. Vilkišius —-
Pnbhka renkas, pamažu. Ijždin . A Navikas _ fin. raš- 

Sėdėt kaž-kol buvo lyg ir.tininkas.
mat, svetainė buvo|

Kuopos norai išsipildė. 

Taigi iš to matyti, kad So.

nesmagu,
beveik tuščia; pasieniais sėdė-Į

Tikimės, kad Tautos Fondo j0 keletas vaikų ir kėlė triukš 
skyriaus vakaras nemažai mų.

Mąstau
“Gabija”

prikiš

WAUKEGAN, ILL.
Balius. Nauja salė.

Bostono Vyčių 17 kuopa atei
nančiais metais galės pasek- 
mingiau gyvuoti, nors gana 
gerai gyvavo ir pereitais, 1915- 
metais. Toliaus reikia pažy
mėti, kad mūsų Vyčiai susi
laukė dar vieno žymaus vei
kėjo jaunimo tarpe, — vietinio 
vargonininko, p. M. Karbaus
ko, kuris yra geru pijanistu

sau: — tai 
šį vakarų.

Jau pats laikas pradėti, o 
čia žmonių taip, kaip ir nėra. 
Bet tik paskiaus pamačiau, 
kad mano “Gabijos” likimo 
apgailestavimas buvo veltui.

Mat, bostoniečiai, čia pat 
gyvendami, žino “Gabi

-

sv. iiradventui
kodik/?ii-LSmtgr Paminėti’ taiP patenkinta, 'kad ?efgu" bū- Kalėdoms, prasidėjo baliai-va inunus ap _rofi,ramus

U)1 os 'e 1OS meigi- ,tlJ d&r gyk- pakartota lošimas, ka^el’]ai-. . (jokios atidos neatkreipia. o|nes be choro vedėjo, ir be pa-

Nedelioje, saus o ., - a§ uGabijog„) palinkimu!ties Vyčių choro sunku pla-
bmo net du ietų j ' nesuprazdamas patikėjau ap-(",au savo veikimų praplėsti.
\ iena renge Šv. M. P. Kozan- f. . . Cūar
cavos moterų dr-ja, lietuvių «a;'Slnlm“mS ir, p“r' ' '

Baliaus pelnas bnvo !nes,mo ateJau GablJ» Pa‘

nos darė nesmagumų, perdaug | 
eižėdamos, taip, kad negali
ma buvo nugirsti kų lošėjai 
kalba. Tokias merginas verta 

Jaunų vaikynų šv. Aloizo^būtų ir vardais čia paminėti,
draugija gerai laikosi. Praė-fkad taip nemoka viešoj vietoj 

metais įsitaisė naujų susivaldyti, bet tų pasisteng-

Jaunimo draugija.

jusiais
vėliavų, bet viešame 
nekaip pasirodė.

Šv. Franciškaus grynai ti
kybinė draugija turi apie 200- 

Labdarybės draugija po šv. 
Vincento a Paulo globa susi
tvėrė pereitais metais ir daug 
darbavosi pavargusių savo 
brolių sušelpimui. Turėjo po
rų vakarų ir šiaip gana pa
sekmingai aukas renka.

D. K. Vytauto (katalikiška) 
paaugo kiek naujais nariais, 
bet veikimo mažai teko paste
bėti.

veikime aiu padaryti kitų syk, žinoma, 
jei jos nepasitaisys.

tai būtų tie patys žmonės 
suėję. Lošėjai atliko savo už
duotis kuopuikmi; ypatingai 
atsižymėjo p-nas Pr. Juras, 
Herodo rolėje,, M. Linkiutė, 
Herodienės, B. Mingilas — 
Ryineno ir Stepas Mingilas — 
Rūmų užvaizdas.

Geistina būtų, kad Tautos 
Fondo skvrius ir tankiau su-

Prabėgus
jos įkvėpimus, o ten į kokius ir neblogiausiu choro vedėju. '

To tik Vyčiai ir pageidavo, |

'■".r

salėje.
skiriamas įrengimui 
lietuvių bažnyčioje, 
priėjo pilnutėlė salė. Nors į 
tikros uždarbio sumos šiuos\Laikas 
žodžius rašant nesuspėjau su

iregėti. Jau ir 7 vai atėjo ir

Šiandien So. Bostono jauni
mas, Vyčių kuopa, turi geriau
sius solistus ir choro daininin-

Q,ktUi7 'p^ 7-tai, o uždanga vis“ dar|kus’ 0 taiP-&i ir Sabius teatrų 
įeieilO ,__. artistus - lnšėinsnekilsta.

loštų panašių veikalų, iš kurių bet sPėJu’ kad liko ne'
nauda, kaip iš dvasiško taip ir inaza« Garbė V aukegano mo-

Parapijos Mokykla. 
Parapijinė mokslainę tapo 

perkelta iš pobažnytinės sve
tainės į gretimų parapijos na
mų, tečiaus vaikų lankosi ne- 
daugiausia, vos apie 60. Mo
kytojauja dvi amerikonės pa
saulinės ir vargonininkas.

PAVARGUSIUJU LIETUVOJE 
ŠELPIMAS.

Pereitais metais šelpimo 
darbų katalikai varė išvien su

GRAŽIOS BUVO KALĖDOS.
Kalėdos buvo labai gražios; 

pirmų dienų šilta, oras gra- 
kaip Lietuvoje esti apie 

šv. Mikolą; paskui, naktį sma
giai palijo. Antra diena bu
vo šaltesnė ir vėjuota, bet ret
karčiais ir saulutė nusišiepda
vo. Žmonės netingėjo ant te
atrų atsilankyti, bet lietuvių 
dauguma, tai su svaigalais 
Kalėdas šventė. Tai jau pa
prastas pas lietuvius daly
kas, bet visgi reikėtų tų pa

medžiagiško atžvilgio labai di
delė. Pelno liks nuo vakarų 
apie pusantro šimto.

M. Lelijėlė.

TAUTOS FONDO SKYRIAUS 
VEIKIMAS.

Atsiskyrus nuo mūsų brolių 
“tautininkų” ir laisvamanių,
katalikai,
skyrių, pradėjo rimtai nieke 

pratimų pamesti, kad save į no nevaržomi pirmyneigos 
žmogiškiau užlaikyti. Gerai,darbų, nuo karės nukentėju- 
būtų rečiau tų skistymėlį var-įsiems Lietuvoje aukų rinkimo
toti, arba ir visai jį iš mados 
išmesti.

Bet dauguma baltimoriečių 
geri žmonės, kurie žino del
ko gyvena ir šventes gražiai 
praleidžia; bažnyčioje atsilan
ko ant pamaldų ir savo šei
mynų daboja, kad viskas būtų 

“tautininkais”, bet paskiaus Se*ai ir kad nebūtų kitiems
viskas pairo. Dabar “tauti
ninkai” gražiai sau darbuoja
si, o katalikai sau. Vieni ir 
kiti veikia gerai. Apie tai ki-

sunkenybe.

Tftipgi buvo apvaikščiota ta syk pakalbėsiu plačiau.
“Lietuvių Diena” ir šiaip jau 
įvairiems tikslams surengta 
keletas vakarų.

Draugijos, mokyklos ir
MOKSLEIVIAI.

Ketvirtas mūsų pažangaus 
veikimo akstynas, tai mūsų

iugijos ir mokyklos. Moks-

“ Tautininkų” srovė nieko 
svarbaus nesistengia veikti, o 
soeijalistai visai nusilpnėjo ir 
jokios gyvumo žymės nebepa- 
rodo.

UŽDARBIAI.
Praeitais 

sai prastu

LIETUVĖS DARBININKĖS
REIKALAUJA GERESNIU 

DARBO SANLYGU.
Lietuvės moterys, kurios 

ima iš vieno L. Grief C. Bros. 
Co. departamento atsiulėti ži
ponų pamušalus, gruodžio 
26 d. sutarė ant rytojaus, pir- 
madienyj, pareikalauti 2 centu 
daugiau nuo kiekvieno žipono.

Metais buvo vi- Josi visus tuos žiponus parsi- 
Daugiaus čia nešjr į namus ir darbų padaro

bėga, o “Gabija’’ vis 
nesirodo.

Išsiėmiau laikrodį iš kiše-
, , , , ... , nės ir pradėjau į jį tėmyti, ne-

terelems, kad neatsilieka nuo atkreipdamas mažiausios atį. 
veikiančiosios jaunuomenes! , dog kag prįe durhj dedagi> i§ 
IŠ jų darbo vaisiais visi ga ė- kur gįrd^josį Jidžiausis erzė
sime pasidžiaugti jimas, triukšmas nuo einančių

Tuo pačiu laiku atsibuvo iyidun pamatytį <<Gabijog,, jQ

Šimų žmonių. Žiūriu tik į laik- 
rod ir laukiu, kada pakils už-

antras balius-vakaras, iš prie
žasties atidarymo naujos sa
lės, kurių įrengė lietuvių pra
monininkas p. Kripas.

danga. Laikrodžio rodyklės lai 
mingai sukasi aplinkui, minu-

artistus - lošėjus.
L. V. 17 k p. Koresp.

L. D. S. 1-mos KUOPOS
SUSIRINKIMAS.

Gruodžio 26 d. L. D. Sųjun
gos 1-oji kuopa laikė mėnesi
nį susirinkimų. Susirinki
mas buvo paprastas.

Diskusijos.

Sumanyta surengti tokias 
pat diskusijas, kaip buvo vie
nų savaitę atgal. Tos disku
sijos bus laikomos Naujų Me
tų vakare. Diskusijų tėma: 
pažanga, tai yra pažvelgus 
atgal apibudinti, kas nuveik
ta 1915 metais katalikų vi
suomenės tarpe ir visų sro
vių aplamai.

Darbininkų sąlygų 
tgrinėji'inas.

Paskiaus buvo inešta suma
nymas, kad reikia ištirti ko
kiose sąlygose randasi So. Bo
stono ir Bostono priemiesčio 
dirbtuvių darbininkai: kur 
kaip mokama algos, ir kur 
kiek valandų dirbama.

Buvo kalbėtasi apie įvedi
mų vartotojų krautuvės ir tt 

Dar nauji sumanymai.
Pripažinta reikalingu čia į- 

vesti skolinamojo ir taupiamo- 
jo banko skyrių. Tai čia vis 
Darbininkų Sųjungos narių 
sumanymai.

P. Grin. 
Kuopos

.. po minutei praleisdamos,
už kurios stovi 

. _______ u. ‘Gabija”, nei ne
bet prie Į sįjudįna žmonių prisirinko

jos "pašventinimo - jau pasi-!pilnft svetainė> ir visi labai ne
rodė, kad ten turės vadovys-, rambg. vįenį ploja rankomis, 

vardo teršėjai, ei- kjG tripia, vis norėdami kuo- 
cilikučiai. Iškilmingam atida- greįčiausia “Gabiją” iš už- 
rvmui kviesta iš Chieagos gar
susis

sutvarkę T. londo » aauja saiė bus vvaukeganie- J . n5fianira 
ndėin rimtai nieke- i_____bet Uždanga,čiams lietuviams, kur visi bus'skaįsgįojį 

lygiai toleruojami, ’ A '** 
pašventinimo”

link.
Nors tykiai, nesigarsinda- 

mi katalikai veikė ir ne kliu
dė mūsų “tautininkų” išsigar- 
sinimas, kurie, katalikus 
šmeiždami, primetė jiems sa
vo laikraščiuose klerikalizmo 
vardų po keliolikų sykių, — 
visgi katalikai tvarkydamies 
rengėsi prie gero darbo, ku
ris ir įvyko Kalėdų antrų ir 
trečių dienų. Per tas dienas 
buvo atlošta “Betlejaus Stai
nelė”.

Nors Tautos Fondo sky
riaus narių nedidžiausis bū
relis ir ant jų uždėta prieder
mė surinkti po peticija lietu
vių parašus, visgi tie patys 
žmonės laike trijų savaičių ap
siėmė išmokti veikalų. Tai y- 
ra gražus ir drųsus pasišven
timas.

“Naujienų” “zvingato- 
tikybos ir tautystės di

dis priešas. Man atrodo, kad 
mes, littuviai katalikai, daug 
ta nauja svetaine nesidžiaug
sime. Ji tarnaus tik mūsų 
priešams, laisvosios meilės 
skelbėjams. Sekantį nedėldie
nį šv. Antano dr-stė turės me
tinį susirinkimų. Linkėtina 
nutarti ir įvykinti daug nau
dingi] dalykų.

P. Žvirblis.

rius”,

Skaitykite ir Platinkite 

“DRAUGĄ“

burtos karalystės atšaukti. 
Aštunta vai., jau ir po 8, o 
gražiausios “Gabijos” skaist- 
veidėlės, kaip nesirodo, taip 
nesirodo.

VAKARO PRADŽIA.
Jau, nebetekęs kantrybės, 

norėjau eiti namon nei “Ga
bijos” nematęs, — gi savo į- 
žangos mokestį mintyj paau
kuodamas, kaipo Kalėdinį 
prezentų, “Gabijos” skaistu
mus padidinti. Bet nespėjau 
dar atsistoti, kaip prieš (tik 
ne ant pagrindų, bet žemiaus) 
pasirodė nematytas apykeris,- 
po kurio trumpos kalbos, pra
dėjo keltis uždanga ir pasiro- 

'dė “Gabija”.
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METUS
Nedelioj, Sausio-Jan. 9 d., 1916 m. Mes turėsime ket

virtą didžiausią LOTŲ Išpardavimą Chicagoje
Jeigu jus norite pelnyt šiais metais, tai atvažiuokite į musų ofisą prie 3151 So. Halsted St. 

mes jus nuvešime parodyti lotus NAUJOJ LIETUVIŲ KOLONIJOJ, kur jau apie 200'Lietuvių 
turi apsipirkę lotus ir daugumas turi pasistatę savo stubas. * ;

ATMINKITE KAD MES PER PEREITUS 3 NEDĖLDIENIUS PARDAVĖM 63 LOTUS ŠIOJ NAUJOJ LIETUVIŲ KOLONIJOJ. Tik pamislikite apie tokį pigumą, 
po $49 už lotą. PUSAKRINIAI LOTAI PO $249.00, tai yra už 5-kis miestavus lutus. Visi šie lotai naujoj City Limits, prijungti prie Chicago. MES PARDUODAM
TllflO IflTIIO AMT ICMPV1AIIOIII IČI VPU cm or doiurian Imairo* n nn kini; lz«A nnrvnn.Tn iirnAtfiiA ....r ra.._____

< # # — - — y r-j o vvhvm^ui uikv i niiwuuunin

TUOS LOTUS ANT LENGVIAUSIŲ IŠLYGŲ lik S10 ar daugiau Įmokei, o likusius po biskj kas menesį. PROCENTO NEROKUOJAME PER DU METU. Šios žemos prekes 
ir lengvos išlygos parduoda tuos lotus labai greitai. Taipgi važiodami nepamirškite pasiimti su savim ir rankpinigių, kad galėtum tuo paimti loti;, kurį pasirinksite,

~ ra . - • ra • ra • - ra a ra _ _Šie visi lotai yra gražiausioj dalyj Chicagos, tik apie 10 minutų laiko reik važiuoti ant gatvekario iki Crano didžiausių Fabrikų, 
taipgi arti ir kitų dėdelių fabrikų ir prie šių Lotu pavasary} bus statomas Didelis Automobiliu Fabrikas.

DOVANU! ant visų lotų kas pirks vertės $500.00 ar daugiau. Mes parduosime $50.00 pigiau
kaipo šių metų dovaną visiems pirkėjams. Taigi atvaduodami į mūsų ofisą uodė
lioj nepamirškit atsivežti su savim mūsų apgarsinima, kuris Jums suteiks $5© do
vana.

Jeigu jums neparanku atvažiuoti pas mus į ofisą nedėlioj, tai praneškite mums per telefoną ar per postkartę, paduodami savo vardą, pavardę ir adresą, o mes atvažiuosime pas jufe 
į namus ir nuvešime parodyti lotus ir vėl atgal parvešim, nieko nerokuodami už automobilių, jeigu patiks, galėsite pirkti, o jei nepatiks, tai nepirksite. Mes esame turėję daug kostumerių 
ir visiems patiko, tikimės, kad ir iums patiks. Paduokite savo antrašus anksčiau, jeigu kurie negalėsite pas mus atvažiuoti, tai mes pribusi™^ nnc «i. laiv™ i-v;,, 4™*
* —--------------------------- --------- ------------ -tt u—o- r------ —■> »—v, r«.Lin.o, iirpuKtsite. jau.es esame turėję aaug Kostumertų
ir visiems patiko, tikimės, kad ir jums patiks. Paduokite savo antrašus anksčiau, jeigu kurie negalėsite pas mus atvažiuoti, tai mes pribusime pas jus tokiu laiku, kokiu jus liepaite. Mūsų 
dideli ir šilti Limosinai jums nieko nekaštuos, todėl nepamirškite atvažiuoti į mūsų ofisą’, arba paduoti savo adresą; kuriems bus neparanku šitą nedėldienį važiuoti tai meldžiam pranešti 
kada jums butų geriausiai, ir kokią dieną. NEATIDĖLIOKITE, BET PASINAUDOKITE ŠITA PBOGA, NES PASKUI IR NORINTIEMS BUS PER VĖLU.
Mūsų automobiliai lauks jus prie mūsų ofiso 3151 S. HALSTED ST. visą dieną. Taigi pasirinkite geriausią laiką važiuoti ir pamatykite vietą, KUR PATI ŽEMĖ UŽDIRBS Gerus Pinigus.

J. SINKUS & CO.
MORTGAGE BANKERS

I

1

3151 So. Halsted St.

TAUTOS FONDO REIKALAI.
AUKOS TAUTOS FONDUI.
Gerb. A. Banąvičians na

muose, 504 Knotvlton Street, 
Rockford, III., 1915 metų Kū
čių vakarienę valgant, kilo su
sna nyma s neužmiršti ir Lietu
vos žmonelių — nekaltai bai
liausi persekiojimą ir vargą

•Nkcnčiančių. Sumanymą ap
reiškė p. A. Bobavičius auko
damas $1.00.. Visi kiti na- 

ogniškiai neatsiliko labdaringu- 
mo darbt.

Kauliukaitis aukojo $1.50. 
Po $1.00: J. Andriuškevi-

čius, P. Kalvaitis, p-lė M. Bur- 
1 atskaitė ir K. Arštikis. M. 
Valančius 50c,

I5so $7.00.
I’-as J. Kaiuliukaitis sa

vais pinigais išpjrko “Money 
Orderi” ir man jį atsiuntė. 
Aš tą money orderį perdaviau 
T. F. raštininkui, idant pasi
žymėjęs savosna knygosna 
teiktųsi pasiųsti T. F. iždinin
kui. Visiems ačiū už gausias 
aukas.

Z)r. A. K. BuilMuskas, 
T. F. Pirmininkas.

Kį

■P

DRAUGYSČIŲ DOMAI.
Kiekvienas skaitantis žino kokią rolę lošia mūsų 

gyvenime geras laikraštis. Kurie laikraštį skaitome, ir 
suprantame ką skaitome, tų priderystė yra aiškinti ir 
raginti kitus skaityti. Praktiškiausias būdas prie pra
tinimo gerų laikraščių skaitymo ir skleidimo apšvietos 
— tai patarimas draugystėms pasiskirti gerą laikraštį 
sau už organą. Tą kiekvienas daugiaus matantis su 
prantame. Todėl “DRAUGAS”, geisdamas skleisti tik 
Tąją apšvietą tarpe savo brolių lietuvių-katalikų, už 
kviečia visas draugijas į tai atkreipti domą ir apsiima 
lietuvių draugijoms būti organu. Kada visi draugijo 
nariai “DRAUGĄ” nutaria imti, draugijos valdybos 
adresai, susirinkimų vieta ir laikas, baliai ir piknikai 
bus “DRAUGE” garsinami dykai. Tokiu būdu drau 
gijų nariams “DRAUGAS” bus siunčiamas tik už 
$1.00 visą metą. Mažoms draugijėlėms, arba kurių nevi 
ai 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 
ta p ’ .t 11 u i » mi dorą katalikišką laikraštį. *

<4 DRAUGO” Administracija.

PAIEŠKOJIMAI.

Tel. Drover 6775
■, I

Chicago, III.

Paieškau savo tikro brolio, 
Stanislovo K. Keliočio, paeinan
čio iš Utenu sodžios, Smeigių 
valsčiaus, Panevėžio pav., Kau
no gub., 1905 metuose gyVeno 
Pbiladelphia, Pa. Jis pats ar kas 
apie jį žino meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

Steponas K. Keliotis,
1344 J. Jackson st.,

WAUKEGAN, ILL.

Reikalingas vargonininkas,
mokantis gerai vesti chorą, ne-
sąjungietia.

Kun. V. S. Bnkaveckas;
281 No. Main st., Ansonia, Conn.
1—3

Aš J. Gudinąs paieškau savo 
brolio Igno Čepananio, paeinan
čio jš Šventažerio parapijos, Mi- 
kičių kaimo. Prašau jo paties, 
arba kas jį pažįsta, duoti man ži
nią. Turiu prie jo labai svarbų 
reikalą. Rašykite šiuo adrėsu:

J. Gudinąs,

112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

su jūsų tautiečiais pietinėse že
mėse? Tuojaus rašyk dėl infor
macijų apie kolonijas, prie Rock 
Island gelžkelių Arkansas, Loui- 
sianoj. Mes galime nurodyti ke
lių prie pasisekimo dėl žmogaus 
su mažu kapitalu. Žemės išduo
da du derlius per metus. Puikus, 
malonus klimatas, geras vanduo, 
užtektinas lietus, geros turga
vietės. Tegul mes pagelbėsim su
rasti jums vietų. Rašyk jūsų 
kalba pas L. M. Allen, Passenger 
Traffic Manager, Rock Island 
Lines, Room 718 La Šalie Sta- 
tion, Chicago, III.

Tai. Drover 5052

DRAUGELIS & SAPRANAS
Lietuviai Oaktiaal Dantistai

Valandos: nuo B vai. ryta iki » vai. vak

3261 SO. HALSTEŠ SU, CIUCA60

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame taiki 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei aakania.lašrk saaiikiaimą. Betąsą1

Americtn Selraol t»f Linguiges 
731 N. Iltktt. 174,*. 471h 8t.

CHICAOO, IkU.

Prie išsinarinimo ir isipjovimui
Tuojau įtrink D*r® Rlcfcter’lo

Tnl. Vards 119U

Lietuviškas Graborlus
Seniausias, pigianasias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargelių-nai 
sičių.

P. A. MAŽEIKA 
3316 hnhtra Am. CHIOMO,

PAM-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"JKARA”
25c. Ir 50c. buteliakM_vlaoee aptlekaee arba 

stačiai nuo
P. AD. MCHTBR A CO.

74-80 Waabtagt<m Street. New York. N. v

OOLLINSVILLE, ILL. >
Šv. Mikolo Arkaniolo Dr- 

ja laikys metinį susirinki 
mą 13 d. sausio, 1916 m. 
Meldžiu visų narių pribūti 
ir naujų atsivesti, nes bus 
paskutinis tai susirinkimas, 
kuriame bus galimą į drau 
giją įstoti už 1 dol., o vė
liaus įstojimą reiks meteli 
sulig metų senumo. Bus 
renkami nauji viršininkai 
(valdyba), svarstymai apie 
organą ir daug kitų reikalu.

Taigi susirinkit visi na
riai.
J. RUDINSKA8, rašt.

BOK PATS 8AU BOSU IR 
pelnyk turtą. Kam dirbti mies

te, kada jūs galite ūkininkauti

Phone Canal 2118

DR. A. YUSKA
LIETUVIS OYOYTOJA8

1749 So. Halsted CHICAOO, ILL.
COKKER 18th STREET

DR. J. JONI HAITIS

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

1005 Mtrltu St. W««kegn, III.

Phoira S16 Tel. Yartfa TB32

Or. J. J. Golembioirski
Gydytojos, Chirurgas

Dr. J. Kulis
Litinis Gydytojas Ir Chirurgas

3269 S. Halsted St. Chicago..
Gydo Tiaoklaa liftas moterų, vaikų Ir ' 

vyrų. Specialiikaivydo limpančias, uisi-
senčjuaiae ir paslaptingas vyrų Haas

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(RUItTA 1M7 M
PICTVAKARIMIS KAMPAS LA SALI.E IB •T.

TAUPYMO DMPAPTAMCNTAS
Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir dant- 

giaa, až karinos mokam 3 naoiūnžins ant metų, karį pride
dant kas pašė metų. ,
Atdaras •nboioc Vakarais boa d-toe iki 8-tos vai. vakaro.

RSAL BVTATE DBPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertaa ant komisijos; idkolektaoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės moogičius; 
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčių).

Tetaptume Main 58

JOSEPH MOLITOR

Kooma 1808-1004
167 W. Wa«hia«taa St. Čhicafo
Katalikiikos Bažnyčios mano specitli- 

ikumaa. Ai stačiau Šv. Krytisus 
Bažnyčią Chicagoje.

ARKITKKTAS

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S. W®od St. Chieago, UI.
Prtic

Phone Tarda 273

Cflai yp|, Mitart| ir ««ų lipt.
3337 So. Morgan, «t.,

OHHJAOO, ILL.
Xi, „I daflib g ,1 a fULĮiKtū-I J3

i ptntcne 1 Banką uKMyjtmni 
erto Ir ddolerio Ir daoatnoa Ir mokama tračių 

procentų ratomla ant matą. Sinnčianra plnlnua 
l viena dalia avleto plųlal. ereliai Ir taietnami. 
avėti m ą lemtų plnlarua mainoma, perkame Ir 
pnrdaodauna. Parduodame iitkortaa nntvlaų 
linijų i krajų Ir II krnjnna, talpai tikintus ant 
salažiukallų po visa Ameriką ir Europa.

Muaų Buika ildlrba vlsoktai raktus Ir do
ku mentus Kimi kalbose Ir duoda rodą Ite. 
tuviams viaokiunee ataltlkbnuosa Ir reik šluo
ta rpat»kai Ir per laHkna. Tik bretpkltts 
vtramtnktu - *—*“

Plymouth National

BANK
Kapitalas su perviršiu 

$165,000.00.
• Šitoji Banks prišiūroma 
Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

O. N. Postlethivaite, 
iŽdinipkas.

Mandagus patai navimaa.

Vyriškų Drabužių Išpardavima

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai S5.C0 ir augščiau. Nau 
ji ir neatimti ant orderio padaryti iiutai už puaę kainos $4.

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50. 
KUPARAI ir VALYZAI

6.
1415 So. Halsted St. Chicago, UI.

Atvira kaadienų (ir Nedalioj) dienomis ir vakarais. *

Gordon

Pirma negu pirkaite

Kalėdoms dovanas
Ateikit ir peržiflrėkrt mflgų 
diemantų, 14 K. laikrodėlių 
ir žiedų setus; taipgi si
dabro dalykus ir laikro. 
džius.

Pinigai gražiname, jeigu 
esate nepatenkinti.

S. A. Iglowitz
4641 So. Ashland Avė.

iemyk numeri'

-



Chicagoje.
SALD. ŠIRD. V. J., APAŠTA
LYSTĖS MALDOS DRAUGIJOS 

METINIS SUSIRINKIMAS.
2 dieną sausio, 1916 metuo

se, viršminėtos dr-jos atsibu
do Apveizdos par. svetainėje, 
sirinkimas buvo laikytas Die
vo Apveizdos par. svttainėje. 
Pirmiausia gerb. klebonas 
kun. M. Krušas, kaipo dvasiš
kas vadovas tos dr-jos, plačiai 
paaiškina dvasinius reikalus 
ir ragino, kad nariai paimtų 
gerą katalikišką laikraštį už 
«rganą sekantiems metams. Po 
jo kalbai buvo aptarta dr-jos 
bėgantieji reikalai. Iš raportų 
pasirodė, kad dr-ja labai pui
kiai gyvuoja ir yra daug nu
veikusi : sutaupiusi nemaža 
turto ir susilaukusi narių skai
čiaus net iki 300 asmenų. 
Linksma ir pasigirti, kad mū
sų draugija į trumpą laiką su
silaukė taip didelio narių 
skaitliaus. Čia turime tarti 
nuoširdų ačiū gerb. mūsų kle
bonui, kun. M. Krosui, už jo 
uolų pasidarbavimą. Ant ga
lo apsilankė pas mus svečias, 
p. A. J. Sutkus iš “Draugo” 
administracijos. Jis paaiški
no kaip svarbu yra turėti 
draugijai dorą katalikišką 
laikraštį. Balsuojant apie 
organą visi noriai sutiko vien
balsiai paimti “Draugą” už 
organą.

,, Šiems metams išrinkta val
dybon :

A. Stulginskis — pirmi., M.
Ramanavičia — vice-pirm., L.
Sabaliauskitė — rašt., A. Gri
sius — iždin.

». Buvęs.

MOT. SĄ-GOS VIRIMO VAL
GIŲ KURSAI PUIKIAI

GYVUOJA.
Dievo Apveizdos par. 3-čios 

vuoja ir viršminėtus kursus 
lanko gana skaitlingas mote
rų ir merginų būrys, matyt, 
kad mūsų moterys indomauja 
tuomi dalyku, nes mokėjimas 
pagaminti valgius, tai gal yra 
Mot. Są-gos kuopos virimo 
valgio kursai pasekmingai gy- 
vienas iš svarbiausiųjų daly
kų mūsų šeimynoje. Virimo 
valgio apią tris lekcijas da
vė. p-ni J. Volterienė, kuri 
veltui pasidarbavo. Ačiū jai 
už tai. Dabar mokytojauja 
gana gabi mergina, kuri yra 
praktikavusi per keletą metų 
tuose dalykuose — p-lė B. 
Plačaitė. Minėtieji kursai at
sibūna Dievo Apv. par. sve
tainėj ant 18-tos gatvės ir 
Union avė., taip vadinaman 
bufete. Nepriklausančioms į 
Sąjungą 10c., o priklausan
čioms tik 5c. Teipgi norėčiau 
pokviesti visas nares ant su
sirinkimo, kuris atsibus 9-tą 
dieną sausio 1-mą valandą po 
pietų, nes bus gana svarbiij 
dalykų. Taipgi, kad kiekvie
na narė atsivestų po vieną 
nają prisirašyti.

B—na.

ENGLEVVOOD, (CHICAGOJE).
. Kun. Dr. Maliauskio 

Prakalbos.

30 d. gruodžio, 1915, mūsų 
apielinkėje apsilankė gerb.
ron. d-ras A. Maliauskis. Sa
vo iškalbingoje kalboje plačiai 
išaiškino nuvargintos mūsų 
tėvynės vargus. Labai giliai 
atminčiai mūsų apielinkės lie
tuviams pasiliko jo kalba. 
Prakalbai pasibaigus buvo 
renkamos aukos. Laike aukų 
rinkimo buvo labai puikios de- 
klemacijos. Deklemavo p-lė 
K. Norvilaitė iš 13 Vyčių kuo
pos, “Tėvynės Ašaros”. La
bai puikiai pavyko. Antra tos 
pačios kuopos vytė, p-lė Pet
ravičiūtė, deklemavo “O, Lie
tuva, Motina Mūsų”. Nusi
sekė kopuikiausiai. Aukų su
rinkta $16.55. Mes englewoo-
diečiai galime pasidžiaugti, ofvo svetainėje, 
ypatingai 39 kuopa SLRKA., 
kad savo pastangomis vis tu
rime progos ko naujo ir pamo
kinančio užgirsti.

Geistina yra, kad 39 kuopos 
S. L. R. K. A. nariai ir to
liaus panašiai darbuotųs, kaip 
per pereitus 1915 metus ne
mažai mūsų apielinkę išbudi
no iš saldaus miego.

Vakare Dalyvavęs.

i
Į

Bell System

Vartok Bell telefoną — tai lengviausias ir grei- 
čiausias kelias į visas vietas.

Bell patarnavimas netik suteikia progą
ten” pirma mažiau rangių konkurentų, bet
jis pagelbsti Jums pagauti progą be atidėlio
jimo ir užtikrina atidų išklausymą.

Bell Local ir Long Distance Linijos jungia vi 
sas Vietas Suvienytose Valstijose ir Kanadoj.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building " 

Official 100

B 3TE.BUKI.1NG05 5Z i UKG.S
10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00

Sa niekuo teip žmonių ‘ ' — — "■ — -.—sniu nepalinksminri kaip (U {esteri* įtakomis. 
Kuris žmogus moks gera Muku, tas visados praleidžia laika linksimaiogus

li“rlvisi ji mylilr laikojgndriu žmogum. Tu brolau gali ir ta patiognm. __
jeigu tik.nori, J1®8 dabar susilankei^geriausios progos, «e* tik'nž 1 JoL

ausi 10 labai gera itukn. Ai esu lietuvys. magikas ir berodvdamas 
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli itukas, todėl ai dabar pasi
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 gerinsiu štuku, t*dd nelauk dgai. 
užsiorderinok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai man- 
drus žmogus, arba trri velnią. Sztukos. kurias ai jums prisiusiu, yra 
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo- 
*-------- Visas reikalingas prietaisas ir-----  ~"

ftjOZAS > 3261 S. Halstod fc.

Laimėk didelį patogumą ant jūsų 
konkurento — “buk ten” pirmas.

ROSELAND, ILL.
L. Vyčių 8 kp., sausio 2 d. 

tuėjo savo vakarą. Vakaras 
buvo gražus. Buvo vaidina
ma labai juokinga komedija 
“Kūmutės”, kurioje labiausia 
atsižymėjo p-lė O. Deivikaitė 
Dudienės rolėje; taip-pat ir 
p-lė Lauciutė Ožienės rolėje 
puikiai atliko. Dar buvo mo
nologai, deklemaeijos ir dai
navimai sekančiai: Maciulevi
čiūtė sakė monologą “Viskas 
ant mano pečių” ir taipgi dai
navo solo. P-lės Bubeliutės 
puikiai sudainavo duetą “Ty
kiau tykiai Nemunėlis teka” 
ir dar vieną. P-lė O Viliutė 
deklemavo “Anykščių Šilelis’ 
ir “Į Tėvynę”. Apie jo de- 
klemacijas visuomet nieko ki
to negalima pasakyti, kaip gra 
žios, malonios, įspūdingos. 
Ant galo sudainavo Visų 
Šventų parap. choras “Piauti 
linksma” ir “Kam šėriau žir
gelį”. Užbaigiant programą 
visi uždainavo “Lietuva Tė
vynė mūsų”.

Pasibaigus visai iškilmei, 
buvo šokiai ir žaislai Linksma 
yra mums pasigirti, kad visas 
vakaras nusisekė kuopuikiau- 
siai, ir pavyzdinga tvarka bu- 

Publikos buvo

Geriausios augštos vertės 

laikrodėlių, žiedų ir brangak 

menių pasirinkimas žemiau

sią kainą Jus rasite pas

H. JOFFEY
4625 So. Ashland Avė-

CHICAGO, ILL.

REIKALAUJA Vargonininko.

Vienoje iš didesniųjų lietuvių 
parapijų reikia vargoninninko,reikia
kuris sugebėtų gerai vesti gana 
didelį ir išlavintą chorą. At
siliepkite į

“DRAUGO” Adm.

t (tt
CNICAOO.

Sąmoninga gaspadine
visada turi savo namuose buteliuką

D-ro Richter'lo

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo .Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

*UKARA”
iSc. Ir 50e. buteliukas visose aptiekose arte

stačiai nuo 
P. AD. RICHTER A CO.

74-80 Waabiogtoa Street, New York. N.V

Nors vertas $5.00 bet greitai imant

Kainuoja tiktai 75c.
Gražiais apdarais $1.20 

Labai puikiais “Marocco” apdarais $2.75
Reikalaudami adrisuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street Chicago, IU.

Sausio išvalantis išpardavims
prisirinkę pilnutėlė svetainė 
Išsiskirstė pilnai patenkinti. 
Kiek vakaras davė pelno, ne
teko man sužinoti, bet tiki
mos, gerokai 8 Vyčių kuopos 
kasa pakils.

Geistina yra, kad 8 L. Vy
čių kuopa dažniau panašių 
veikalėlių sugebėtų suvaidin
ti. Labai pageidaujama.

O. Bič—tė.

PRASIDEDA SUBATOJ SAUSIO 8 d.
Kainos žemiau vertės ant vienos savaitės Subatoj Sausio 8 d. iki Subatai Sausio 15 d.

SEREDOJ, KETVERGE, PĖTNYČIOJ IR NEDĖLIOJ 7:30 VA
LANDA VAK. AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOJE BUS KONFE
RENCIJOS. BUS PRIPARODOMA DIEVO, DŪŠIOS BUVIMAS, 
IŠAIŠKINTA SOCIJALIZMAS. VISI LIETUVIAI TURĖTŲ Į 
KONFERENCIJAS ATSILANKYTI, YPAČ NETIKĖLIAI IR BE
DIEVIAI, KAD IŠGIRSTI KA APIE TUOS DALYKUS MOKSLAS 
IR SVEIKAS PROTAS SAKO. KONFERENCIJAS LAIKYS 
KUN. D-RAS A. MALIAUSKIS.

MALONUS PALENG
VINIMAS.

Kiekvienas kentėtojas lau
kia palengvinimo nuo skausmo 
ar kokios kitos sunkenybės. Li
gose pilvo ir žarnų, entėjimas 
paprastas būna aštrus, ir grei
tas palengvinimas, kurį Trine- 
r’io Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Eliksir’is duoda, yra vi
sados malonus. Šita gyduolė 
greitai apšildis žarnas ir pri
vers jas veikti. Jis išvarys iš 
kūno visas išmatas, kurios, ki
taip užnuodintų kraują; jis 
gelbės gronraliavimui, užlai-
klS - ,. I ' 1 ! I U - I I'lillic. n k Iii IJ.!»»

grynų. šita gyduolė netalpi 
r na flftjyjo, jokių kenksminga
ii Timumr“*--

dalių; yra tikrai gryna ir skal
si. Ji padidina apetitą, pa
lengvina prietvariuoje, skau
dėjimus viduriuose, varžymus 
ir nerviškumą. Patariama y- 
patingai dėl išbliškusių sergu- 
liuojančių moterų. Kaina 
$1.00. Aptiekose. Jos. Triner 
išdirbėjas, 1333—1339 S. Ash
land ave^ Chicago, III.

Sukietėję muskulai ir sąna
riai reikalauja Triner’io Li
nimento. Intrinkie jį gerai, o 
rezultatas nustebins Jus. Per
šalimuose, trynkie krutinę ir 
kaklą, o reumatizme ir neural
gijoj, apimtas dalis. Kaina 
25 II 50 (•<'11111. Sil ĮHTSIUIlll 
mu 35 ji 60 centų.

1 ritulis 27 in. dėl spal
vuotos dresės, šviesios 
ir tamsios. 8c. vertės 
jardas

4|c

1 ritulis tikro “Souse- 
tte”, 32 inčių platumo 
visų spalvų 25 c. vertės 
jardas už

121c

1 ritulis spalvuoto
“chambray” neaiškių 
spalvų 12V2 vertės už

' -81c

1 ritulis balto Piųuine, 
trumpais šmotais, 25c. 
vėtės jardas tik už

121c

1 ritulis Kimono
elotb crepe puikaus iš-, 

daro jardas už

121c
I ritulis 40 in. baltos. 
Tikrai 25c. vertės jar
das už

91

1 ritulis, spalvuoto šal
tu procesu dirbto “Po- 
plin”. Paprastai 25 c. 
vertės jardas už

12įc

M
1 ritulis 32 in. pusiau 
vilnonės šaržos, ilgio 
nuo 2 iki 10 jardų. Spe
cialiai už jardą

19c
•

1 ritulis “Red Seal” 
dresės “Gingham”. Il
gio nuo 2 iki 10 jardų, 
gražaus išdaro

9| c

2 rituliu satino, ruo- 
žuoto naujo išdaro 25c. 

vertės už

15c
UŽDANGOS, GRAŽAUS IŠ 

DIRBIMO TAŠKAIS, RUO 

ŽAIS IR TT. 10c. IR 12%c. 

NEPAPRASTAI UŽ

gitas išpardavimas bus didžiausiu visame mete. Geriau dabar 
pirk vasarai reikalingus dalykus. Mes turime šimtus kitokiu 
dalykų su nupiginta kaina, apart minėtų.

27 IN. PLOČIO GRAŽAUS 

RUOŽUOTO “GINGHAM”, 

VERTĖSVISADOS JOc.

TIK UŽ

64C
lite

į. 4005-O<-0,9'II ASHLAND AV

- ■

65c


