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Katalikiškos Spaudos
Reikale.
“Draugo” Redakcijai:

mano

Kadangi

straipsnis “Bespalvė Spauda”, tilpusią kalėdi
niame “Dr-go” numeryje, surado užsiinteres*viruą nekurtame laisvamanių
laikraštyje, kaip
kad yra “Lietuva”, (nes gerb. kun. Dr-as A.
Maliauskis taip “jį” praminė ir meldė atsiliepti,
jeigu nori darodymų •— tai darodys) ir iššaukė
pastabas be pamato ir be tikslo minėto laikraščio
redakcijos apžvalgoje
(“L-va” No. 2. 1916.);
tas gi tai ir paskatino mane prie rašymo straip
snių apie mūsų spaudą. Del tosios priežasties
viešai prisižadu katalikiškoje
dvasioje ras > *i
apie mūsų spaudą “Draugan” sykį į mėnesį.
Autoriaus prierašas.

Apskritoje prasmėje imant, spauda nūdien yra
galingiausiu veiksniu žmonijoje. Jinai veikia be ga
lo ir krašto; yra greičiausia ir garsiausia žmogaus
minties ir dvasios išreiškėja ir gyvuoju jo persitik
rinimų, pažvalgų ir apkainavimų paveikslu; yra tik
roji augštesnės bei žemesnės inteligencijos, tuo pačiu
sykiu tikėjimo bei bedievybės, tvėrėja. Jinai gali
stumti tautas tiesiog į prapultį ir vesti prie nupuoli
mo, arba vėl pakelti ir ištobulinti; gali sėti dorinį
purvynų ir išauldėti piktadarius, arba, garsinti ka
talikiškosios doros pamatus ir tverti pavyzdingų,
tvirtų ir dorų piliečių giminę.
Kaip pas įvairias tautas randasi gerų ir dorų,
blogų ir nedorų žmonių arba piliečių, tūp-pat ran
dasi gera ir dora, bloga ir nedora spauda. (Kų do
roji spauda gali dėl mūsų suteikti ir kų mes turime
daryti, idant jų palaikius, apie tai rašiau “Dr-go”
No. 45, 1915 m. straipsnyje “Katalikiškos Spaudos
Reikale”). Kiekviena geroji bei doroji arba katali
kiškoji spauda turi savo žymę bei spalvų, nedoroji gi
spauda neturi savo (apart biznio) žymės, dėl to tai
ir vadinasi bespalvė (kas tai yra bespalvė spauda ir
dėl ko ji yra arba kų ji suteikia — skaityk mano
straipsnį “Bespalvė Spauda”, “Draugas” No. 52).
Mūsų tauta turi savo žymę. Pažvelgiame gi į jų.
0tai matome Lietuvos Vytį, o priešais jį, teisingiau
pasakius, iš šalies, tolumoje, Kryžių, kurs, rods, lydi
ir rodo jam kelių — Išganymų; primena mums tuos
miku
laikus,
kuomet krikščionių kunigaikščiui, Didliaj
dliajam Konstantinui, pasirodė Kryžius su para
šu: “Tuo ženklu pergalėsi”. Tas tai Kryžius ir yra
Biūsų žymė, taipogi yra ir mūsų katalikiškosios spau
dos žymė, nes jis tai veda mus prie tikslo, kadangi
dėl to tikslo t. y. dėl mūsų išganymo, Kristus, antroji
Dievybės ypata, merdėjo ir numirė ant Kryžiaus.
Be to gi, ar gi čia mūsų tautos žymėje neatspin
di pilna ir rami Maironies vilties mintis iš “Jau
nosios Lietuvos”!... Pažvelgtame tik į “Jaunosios
Lietuvos” įžangų, kurioje dar ne per labai skambėjo
liūdnas ne senų dar dienų tikrumas, it pereinųs pre
liudas. “Jaunosios Lietuvos” dainius matė apžėlu
sius didvyrių kapus; veltui žvalgėsi vaideliotų; žino
jo, kad jų kanklių “raktas dirvonais užklota”. Tečiaus mintyje likosi apgalėtojumi ir pranašo balsu
šaukė:
O vienok Lietuva
Juk atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!
Kanklių balsų išgirs,
Miegus kraujas užvirs,
Nes Kryžius gyvatų žadėjo.
Ar gi, skaitytojau, atbundanti ir tvirtėjanti tuo
laiku Lietuva nepersistatė pačiame Lietuvos Vytyje,
o Kryžius, lydįs ir rodųs kelių, ar gi nesuteikė min
ties, “spėkų” ir “gyvatos” — nes, sulyg Maironies
minties — “Kryžius gyvatą žadėjo”. Taigi, di
džiausioji Lietuvos visuomenės pusė ar gi nepaėmė
tų žymę — Kryžių už kelrodį ir darbodamiesi išvien,
dūsavo mųstė ir viltį turėjo, kad Lietuvų atbudavos
ir sutvirtins. Tuolaikiniai laikraščiai, kaip kad “Vil
tis”, stengėsi lietuvių katalikų pastatytas bažnyčias ir
lietuvių kalbų jose atkovoti nuo lenkų - endekų. Kas
gi tuomet atsitiko! Vieton ėjus pagelbon ir susivieius varyti pradėtų darbų, bespalvė spauda praveikti prieš katalikų labai svarbų tuo laiku
ną ir piie«wtalikų laikraštiją.
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Graikija Verčiama Stoti
Karen.
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BROOKLYNIEČIAI ATSISVEI- gose, senate kelia protestus,
KINĄ SU ARCIVYSKUPU
reikalauja piktadarius ir
žmogžudžius numalšinti ir nu
' MUNDELEINU.
Apaštalo Sosto paskirtas į bausti. Rengiama susirinki
Chicagos arcivyskupijos arci- mai, kuriuose pasmerkiama
vų, taip kad gr, ikams stoka kyti: turėsianti ar vienon ar vyskupus Brooklyno Karalie valdžios veikimų, šaukimas
GRAIKIJOJ DALYKAI
ir maisto ir visokių reikalingų kiton pusėn krypti, ar prieš nės Visų Šventų parapijos kle prie intekmingesnių šalies vei
MAIŠOSI.
dalykų. Jei Graikija stotų vokiečius ar prieš talkininkus bonas, Mundeleinas, netrukus kėjų, kad jie pasistengtų už
Dar pirm šios karės Graiki
žada apleisti Brooklynų ir gniaužti besiplatinantį ir vis
prieš vokiečius, laivams, žino kariauti.
ja buvo padariusi sutartį su
užimti naujų augštų vietų Chi- smarkyn Meksikos pambežyj
ma, valia būtų viskų vežti.
JUODKALNIJA
IEŠKO
Serbija, kad jei ant pastaro
cagoje. Brooklyno katalikiš augantį prieš Suv. Valstijų pi
Dabar jau ir toliau siekia. Tal
TAIKOS.
liečius keršinimų.
sios užpultų Bulgarija, tai
kininkai išsodino kariuomenę • Pirmutinė taikos pradėjo kos draugijos, su kuriomis J.
Graikija turi Serbijai pa
Valdžia, prezidento Wilsono
Graikijoj net penkiose vieto ieškoti Juodkalnija. Kaip ži M. arcivyskupas Mundeleinas,
dėti.
Bet
kuomet
ant
ypatoje,
padėjusi savo politi
se: Pirraeus, Corfu, Phale- nios iš Austrijos praneša, kaipo klebonas ir kaipo dva
Serbijos
ūžtelėjo
aust
sios vadovas turėdavo reika kos pamatan “watchful waitron, Orphani ir Kavala, nemi J uodkalnija,
nebegalėdama
rai,
vokiečiai ir bulgarai,
ing”, neatsisako nuo savo se
nint jau Salonikų, kuriuose jie atsiturėti prieš austrus, pir lus, rengia jam vienų po kitai
Graikija persigando ir Serbi
no
įsitikinimo, ir kuomet visa
dikčiai apsidrutino. Pirraeus mutinė iš viešpatijų pradėjo išleistuves, išreikšdamos J. M.
jai pagelbon nėjo. Buvo su
šalis virte verda nuo pasibai
-gi randasi vos penkios my taikos prašyti. Austrai - gi arcivyskupui padėkų už pasi
sėtinų
Meksikos piovynių, dar
skubę talkininkai Serbijų gel
lios atstu nuo Atėnų, Graiki apie taikų tol nenorėję kalbė darbavimų jų tarpe.
sykį mėgina priminti, kad at
bėti, bet jau pervėlai. Serbija
jos sostinės.
ti, kol Juodkalnija be jokių išsargus laukimas geresnius
tapo sutrinta. Talkininkai vi
siderėjimų
ginklų
nepadėsiansu laiku vežė kariuomenę Kaip iš vokiškų šaltinių pra
MEKSIKOS BANDITAI NU vaisius išduoda, negu momenti.
Austrai
dabar
praneša,
kad
nešama,
jei
Graikija
nestotų
Graikijon. Ir štai dabar, kuo
talis, kategoriškas pasielgi
ŽUDĖ 17 AMERIKIEČIU.
met sugabeno, kaip praneša priešais vokiečių, tuomet tal Juodkalnija sutikusi nusigink Chihuahua apielinkėje nuo mas.
ma, apie 400 tūkstančių vyrų, kininkai, sn pagelba savo ka luoti ir austrų malonei ar ne žiaurios Meksikos revoliucijo- Taip, kuomet smaugiasi Eu
talkininkai pradėjo reikalauti, riuomenės mėgins dabartinę malonei atsiduoti.
nierių vado Vilios pasekėjų ropos viešpatijos, gal Suv.
Apie
Juodkalnijos
norų
taiGraikijos
valdžių
nuversti.
kad Graikija nors dabar savo
., i- < .i
.
v v . rankos žuvo net 17 nekaltų A- Valstijų valdžia ir pasilieka
Graikija
tuomet
būsianti
pa

prižadų išpildytų, stodama ka
•v . .
y
•
įmerikos piliečių, kuriuos nau- vienintelis atsargaus laukimo
jokio pggįgaįiėjimo kebas, nes jinai ten savo įąikirėsi prieš bulgarus ir vokie keista respublika, o dabarti tš teutonų šaltunų paeinan- šinįjlkai
nis karalius KomstanĄfna^ čios. Kaip ten nebūtų, bet jei sušaudė.
čiu.
Šimu dalykų ir nepagerintų,
bet
kuomet tų pačių Suv. ValsKad Graikijų privertus ka kaizerio gi«unė,p'^.;,intaa. , Juodkalnija pasiduotų, tai ten
Prie šios baisios fynogžutonų^IaiTuikls
būtų
^didelis.
riauti prieš bulgarus ir toKaip iš tiesų sa Graikija iš
dystės •rtaušinbikūB
galėjo tijų kaimynižkojį salyj žudasi
ktnčlua, talkininkai griebiasi tiks, netolima ateitis parodys. Juodkalnija šalis tokia maža, paskatinti ne kas kitas, kaip jau kelinti metai žrnonės, ka
vairių priemonių. Visupirma Manoma, kad visgi nuošaliai kad didelėm viešpatijom su ja nesuvaldomas meksitaečių bū riama dvasiškija, persekioja
re sulaiko daug Graikijos lai- nuo karės ji negalės išsislai- ištikrųjų kariauti būtų gėda. das, kurič pasekmės yra am mas tikėjimas ir tuom pačiu
Ji gyventojų nedaug kų dau
žinoji Meksikos suirutė, riau laiku šaudoma jos pačios pi
giau turinti, negu vienas Vil
šės, revoliucijonierių
vadų liečiai, — atsargiai laukti ne
niaus miestas, o kariuomenės,
sų katalikiškoji spauda Kryžiaus vardan, kad būtų
varžytinės už vadovavimų ir bėra ko, bet katalikiškai rei
taipgi ir suaugusių vyrų, te
“vienas Piemuo ir viena avydė”, stengėsi suvienyti
gausiai liejamas žmonių krau kėtų tos riaušių šalies, Meksi
turėjusi apie kokį 50,000. Kų
čionykščius Amerikoje lietuvius ir gelbėti žūstančių
kos, žvėriškumų sustabdytu
jas.
tai
reiškia
prie
dabartinių
mi

Tėvynę ir brolius lietuvius, o tuo tapu bespalvė spau
17 ramių gyventojų, ramios Nepagelbės dalykui nei Carlijoninių
armijų!
da be jokio tikslo ir be jokios (apart asmeninio pel
šalies pavaldinių krito auka ranzos nei kito riaušininkų va
no) žymės kovoja, ypač laisvamaniai, idant suardžius
• RUSAI TURĖJĘ PA
žvėriškumo ir gašlumo iššauk do pripažinimas prezidentu,
to veikimo, kuris pasibiaurė- nes plėšikams įstatai nerašo
SISEKIMUS.
tų darbų ir savo veikdami geidžia, trokšta išmesti
Rusai matomai sutvirtėjo. jimo jausmų Iššaukė pas visus ma, bet juos baudžiama. Gene
Kryžių ir indėti kokį ten stabų; cicilikai gi (nevadi
rolas Carranza,
dabartinis
Tai vienur tai kitur jie prie žmones.
nu socijalistai, nes esu įsitikrinęs, kad lietuvių tarpe
Meksikos
prezidentas,
pripa
šus spaudžianti. Pastūmėję Suv. Valstijų piliečiai, to
nerasi tikrų socijalistų) tiesiog po kojų paminė Kry
kiek austrus su vokiečiais at barbariško apsireiškimo suju žintas Suv. Valstijų, nėra kuo
žių — Išganymo ženklų, — su kokiuo tada tikslu mes
gal Galicijoj, jie dabar ant dinti, spaudoje, valdžios įstai- mi kitu, kaip tokiu pat riauši
dirbsime, veiksime! Kas mums kelių parodys — kas
ninku, kaip Vilią ir daugel ki
vokiečių užgulo viduryj fron
bus mūsų kelvedžiu, kelrodžiu! Jeigu mes išmesime
tų Meksikos revoliucijų išauk
to, Pripetės basseine, taip va
tų Kryžių — Dievo garbę ir meilę, kur mes surasi
lėtų vadų. Gali būti kad Car
dinamam Paliesyj. Praneša
SVARBIOS ŽINIOS Iš
me paguodų, tų viltį tikslų, dėl kurio esame visi mes
ranza amerikiečių žudynių
ma, kad rusai kotik neatėmė iš
LIETUVOS.
sutverti! Kaip gi galėsime mylėti tų brangių mūsų
vokiečių Pinsko, nes rusų ka Kun. Jonas Žilinskas rašo kaltininkus ir nubaus, o kaip
Tėvynę!
riuomenė dabar randasi to iš Tilžės (7 lapkr., 1915 m.) anglų laikraščiai praneša, jau
“Tėvynės meilė” — rašo Maironis — “negali
miesto apielinkėse. Vokiečiai- savo broliui kun. Tamošiui nubaudė, nužudydamas keliolikų villistų tame tarpe gen.
gi kraustosi atgal. Taip buvo Žilinskui:
būti be Dievo meilės, taip, jog žmogus, kurio nepa
pranešama, kad vokiečiai iš “Viena dalis Pilviškių — Rodriguezų, bet kas gali už
judina viršprigimtiniai jausmai, niekados negali tik
Panevėžio kraustosi. Mūšiai šių pus upės Pilvės yra sunai tikrinti, kad rytoj tokios pat
rai ir išmintingai mylėti savo tėvų žemės. Todėl
žudynės neatsikartos. Tokio
nesiliaujanti.
klysta labai tos karštos... galvos, kurios sako, jog lie
kinta. Bažnyčia išliko. Mari užtikrinimo nei Suv. Valsti
Nemažus pasisekimus turė
tuviams užtenka vieno moksliško apšvietimo. Šviesos,
jampolė liko čiela. Kun. Au- jų valdžia negali duoti, nes
jo. rusai prieš turkus Kauka
berods reikia, bet mokslas be tikėjimo (religijos), vie
gustaitis mirė. Kun. Uogin Meksikos riaušės jau nebe nuo
ze bekariaudami. Didžiajam
tas dabar klebonu. Liudvina šiandien siaučia.
nas, dar neišaugština žmogaus, neinkvepia dorų ir
kunigaikščiui Nikalojui ve
vo klebonas
dabar gyvena Pastarasis baisus atsitiki
augštų jausmų, nepastiprina ir nepakelia nupuolu
dant, rusų kariuomenė turkus
Marijampolėj.
Didžioji dalis mas, kaip nužudymas 17 ame
sios dvasios, nesušildo užšalusios širdies. Patys tė
pastūmėjusi atgal ko ne šimto
Kalvarijos taip-pat išgriauta. rikiečių, o gal dar netolymoj
vynės mylėtojai, jei išsižada tikro tikėjimo, neturė
mylių frontu. Rusų pasiseki
Lietuvių mokyklos Gižuose ir ateityj galinčios įvykti naujos
dami po savim tikro pamato, neuilgo nustoja ir mei
mus ir turkai pripažino.
Kaune išliko čielos, taip-pat Meksikos parubežyj amerikie
lės tėvų žemės, nes nemato tikros saulės, kuri duo
valdiška
gimnazija Marijam- čių skerdynės, Suv. Vaisi, piTURKAMS NEPASISEKĖ NEI
da Žilumų ”.
pelėje ir valdiška seminarija
nerimastis ir iver, s.
MESOPOTAMIJOJ.
“Kryžius gyvatą žadėjo”, taigi tas Kryžius —
Mesopotamijoj, kur kariau Veiveriuose. Kunigų semina Valst. valdžių paieškoti tinkamūsų žymė, gyvata ir išganymas! Su Juo mes nie
ja anglų kariuomenė iš Indi rija Kaune apdaužyta. Kau mesnių uz “watcbful waitkados nesiskirsime, bet veiksime, Jo vardan aukoda
jos, turkai pralaimėję keletu ne majoru yra p. Daugirdas. ing'” būdų.
mi visas savo spėkas. Ir ištikrųjų, Jis mums su
mūšių. Sustiprinti anglai pa I-ienkai atidarė gimnazijų Vil
teiks išganymų, kaip mūsų pačių sieloms, taip mums
stūmėjo turkus atgal daugel niuje, Lietuviai gi 4 klesų
patiems palaimų, o mūsų Tėvynei laisvę ir galybę.
mylių. Anglų kariuomenės ten gimnazijų ir mokytojų semi BUVĘS MEKSIKOS DIKTATO
veikianti du dideliu buriu. nariją. Taip-pat jie (lietuviai)
Jeigu iš mūsų visokieji bespalviai cicilikai ar
RIUS MIRĖ
Vienas būrys buvo toli nužen žada atidaryti gimnazijų Kau
laisvamaniai tyčiosis, mes nenustosime vilties, ži
gęs ir laiko užėmęs Kut-el-A- ne trečių Marijampolėje ir vi- EI Pašoje mirė Meksikos
nodami, kad kiekvienas, kurs tiki į Kryžių — Išga
mara. Tų tai būrį, manoma, sokais kitas galimas mokyklas buvęs prezidentas ir diktato
nymo žymę, niekados negali pražūti. Taipogi ir mū
turkai buvo apsupę. Jam į visame krašte. Vokiečių val rius, Victoriano Huerta, kurį
sų katalikiškoji spauda, turėdami Kryžių už savo žy
pagelbų skubėjo kitas būrys ir džia leidžia jiems tai daryti, nenurimstančios Meksikos su
mę, negali sugriūti nei žūti; niekas josios negalės su
besivarant turkus ginė prieš bet jie patys turi turėti pinigų irutės privertė ieškoti pasto
griauti nei panaikinti, nes jinai, tikėdama į Kryžių,
save. Jei turkai neatsilaikys, ir patys turi apmokėti rųoky- gės kitur. Huerta mirė bee
bus kaip toji “nesugriaunama uola”. Taip dalykams
tai greitu laiku abi anglų ka- tojns ir tt. Kur gavus pini- sant Suv. Valstijų valdžios
būnant, jus cicilikai ir laisvamaniai, nieku mupis nepriežiūroj, kuri ant jo buvo
riuomeni susijungsianti, nes gyt
uŽkenksite, Vt patys neužilgo savo betikslių[ darbų
uždėta už pasikėsinimų įtuantrasis būrys randasi jau vos Rašyk man greitai.
unc8
te.
ispraųsti Mekaikun, ir
os mylios u

JUODKALNIJA NUSILEIDŽIA.

DRAUGAS

Stoa. (JsnJ 2»;

lengva ajnrfeiudies pasidaro. čius apie 30-to Seimo nota- bažnyčių pastatyti. Atsirado
sų kasti, o likusių* motini
Nors^ykį ir mes sulaukėme rimus. Nurodinėjo, kad nau geradėjų iš tų pačių parapijomažais vaikais išvasė į
užtarėjų už lietuvius svetim jos Susivienijimo reformų® nų, kurie pranešė kirkos savi
kų”; taip, kad moterys su
taučių tarpe. Džiaugiasi bro būtinai yra reikalingos ir, kad ninkams, kad pasilaikytų su
žinių turi stovėt* p«e
lis lietuvis, tikisi, jog jau nusi jų nėra ko bijotis, bet dar ko- kaina, mes kirka vis viena ar raštinės dienų ir naktį, paMuK
atsibuvo šv. Antano dr-stės puikūs užvardinimai!
Bet,
H0ME3TEAD, PA.
kratys nuo savo pečių nerei daugiausia kalbinti naujų na pigiai ar brangiai bus nupirk prireikia koks valdininkas vai. .
metinis susirinkimas. Prisi- įkas tų supras, kas po stogu
Darbai.
rašė keletas nauji* narių. Nu- J glūdi ? O dar tiems, kurie dau- kalingus visokiais “polonais”, rių prie šios prakilnios orga ta. Taip dalykams stovint nu ti. Gerai, kati geras žmogus
Šiuoni laiku plieno dirbtu“germanais” ir kitokiais pra nizacijos.
rodžiau parapi jonams, kad papuola. Ir taip-dattg kor«wAi
vės gerai dirba, tai ir Kalė tarta už organų paimti ‘Drau- giau kitų grožybes myl, o savo vardžiavimus, o kiekvienas su Teatr. Choras sudainavo ke kirka visai netinka lietuvių
gų”, kuris ir pereitais me- (niekina, — tai pasikėlę skverjo pasakojo apie Lietuvų. Nfco
dos buvo visiems linksimos.
tikęs lietuvį, lietuviu ne kito letu puikių dainelių. Buvo pa- bažnyčiai, vien jau tuomi ne tos baisios karės, sakė, ne tik„ Gražūs pasilinksminimai. . tais' šiai draugijai tarnavo. Įiius ir vejasi paskui svetimus kiu pavadins. Pradėjus lietu deklemuota eilutės, kurias ge tinka, kad parapija jos neno
žmonės bėgo, bet sumk, var
Nesakau, kad žmoneliai tu Abelnai imant šioje lietuvių' balsus. Iš mūsų vyčių taip- viams veikti, kitataučiai net rai išpildė jaunutė mergaitė. ri. Bet kiek lukterėjus gali
nos, paukščiai pidkaie* skridk.
rėdami pinigų užtektinai, link kolonijoje lietuvių katalikų gi keliolika nusidangino ir į nustebo, išgirdę, jog yra kokia Tuomi programas ir užsibai- ma jų būtų pigiai nupirkti,
smintųsi kur po smukles, arba gyvenimas yra nepeiktinas/anų kilpas pakliuvo. Bet tai lietuvių tauta, kuri veikia, gė. Po to prasidėjo šokiai. vieno kokio žmogaus vardu, o Kun. Pakalniškis yra dtti
tam panašiose vietose. Ne! Čia jie daugiaus veikia, negu šiandien toks darbas labai kei gyvena. Negana to, dagirdę, i Taipgi buvo trijų dovanų iš- paskiaus parapija galėtų kam jaunas vyras, turi aiškių iškal
Kas nori būti tikru liebų.
Bet blaivai ir padoriai. Pa kitų srovių ar partijų lietu stas.
tuvių
kataliku, tepriguli prie'kad lietuviai P™*kdi« šimtus laimėjimas, susivienijusių kuo- nors jų panauduoti. Mūsų
viai.
vyzdžiu gali būti kad ir Vy
kataliku, o ne prie ‘‘tautinin-'“61* «Jvel,°,Plla0J “¥>'¥all,oliP'J surengtas. Kaip matyti prieteliai matydami, kad ne Tūli sako, kad svečias apsi
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i kų”. laisvamanių, Mes, vy-'/1' puakmus ilgus amatus.buvo pelno liko nemažai. Pelnų pa- gali pasinaudoti, šaukia ne- gyvens prie kun. N. Petkau*.
lių gruodžio 28 d., kad links Tą pačią dieną čia atsibuvo čiai, iš savo pusės parodėme
teisotų parapijos mitingų, kad Būtų labai malonu brookly,-l u , mū-sidalins visos tiys kuopos.
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Inio L. In. Biuro skyriaus pir-j
šmotelių. Patartina visiems ir iš parapijos, nurodydami
aš jojau per žalių girelę”,jTaW deklemavo p-lės P. Ja-įdų nešiojome, bet vyčiais ne- inininkag
'atsilankyti ir paremti mūsų žmonėms, kad aš nieko nesu
4‘Tekėjo saulelė”, “Per gįrį£įsiskaitė ir Ona Burbaitė. Po buvome. Jeigu kas būtų mū-Į
prantu ir iš mano kaltės pa
ATHOL, MASS.
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Vyčių kuopa paaugo.
Himnu. Dainos susirinkusiems Įkos ^uvo pilna svetainė, net ir kokios jo užduotys, ir ko a- L. IFH*. Blunu VltlOb bKT-,atgibug Vorwaerts Tnrner
RIUI UŽUOJAUTA.
(Hali, 1610 E. 55 St., Pradžia lių, jeigu tos kirkos nepirks.
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parapijos kirka vis dar nenu pa laikė savo metinį susirinki
M. Š- -nis.
tančio aiškinimai.
nu, suradus įrankį nuo sveti-!
čių kuopos nariai. Galima sa- gerai, bedarbių nėra.
mų, Vyčiams pakalbėjo kun.
pirkta.
kyti, kad viskas kuopuikiausia Čia taip-gi gyvuoja Nekalto Mūsų kuopos nariai paste mų užmetimų apsiginti, bet to
Tai taip Kaštono lietuvių Aug. Petraitis. Jo kalba bw
nusisekė. Patartina ir ant to- prasidėjimo P. Š. Merginų bėję tų klaidų, per metinį su- įrankio sustiprinimui didesnę
parapijos dalykai stovi. Da vo gana turtinga.
liaus rengiant balius neuž- draugija. Jos veikimas pa sirinkimų pasibriežė sau už užuojautų rasi pas svetimtauEASTON, PA.
bar ir apie bažnyčių nereikia Po tai prakalbai atsidarė
miršti dainelių. Čia turiu pri-.vyzdingas.
Taipgi randasi pareigų su naujais metais pra-(čins, kaip pas savo broliusrūpintis ir kunigo niekas kuopos susirinkimas. Tik
Iš Liet. Vyčių veikimo.
minti, kad Homestead’e var- įr Susiv. L. R. K. A. kuopa, dėti naujų gyvenimų t. y.: bū- Į lietuvius. Iš atskirų ypatų vinekviečia, nes nebėra kam tuo sirinkimui atsidarius prie
gonininkauja p. Ant. Visrni- Pageidautina čia surengti pra- ti tikrais Vyčiais. Todėl irsai negauta aukų, bet šv. Ka Mūsų apielinkėje yra daug mi dalyku pasirūpinti.
prie -valdybos stalo 19 nanij
nas, gabus vaikinas ir savo a- kalbas, kas galėtų supažindin- siame susirinkime daug nu- zimiero ir šv. Onos dr-jos po (lietuviško jaunimo, bet ligšiel
.1/. Songaila. narių ir įstojo kuopom
mate gana gerai išsilavinęs; ti šios kolonijos lietuvius su veikta: išrinko naujų valdybų,*$5.00 paaukojo. Vytauto kliu-!jo tarpe nebuvo gyvumo, veikToliaus buvo renkama kuoįlumo, nes neturėjome prakibgeras choro pasisekimas — jo šia naudinga ir pavyzdinga nutarė kiekvienas imti “Vy- Į Ims visai atsisakė šelpti*.
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1 Ru£P’ūčio mėnesį, 1915 me
Duok Dieve, ir ateityje pana Sausio 10 d. 4 poros į stonų praktikavimosi laikų. Pasky-Į
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(laukiama daugiau, bet laikant inas viduĮ v.P° u^anJa ^ar‘(jo knygynų, į kurį parūpinta nas skiriamas “Vyčio” nau- Toliaus mūsų kuopa išiinko
PHILADELPHIA, PA.
nukentėjusiems
Lietuvoje.
dai. Žmonių ant vakaro atsi- delegatų į L. Vyčių apskričio
susirinkimų naujoj vietoj, dau- has
kllueMl diena iš dienos igana jang knygų.
Gražus tai Vyčių darbas.
Moterys savo fondą vis d id imi guma nežinojo kur ateitį. Pa- slenka Pir™yn ir ma^omai 3au, švento Jono K. draugija an- lankė gana daug. Nors tų die-, seinisL kuris atsibus Memelio,
Jaunas Dzūkelis.
Amerikos L. R. K. Moterų sitikiama jų susilaukti ant a_ Xra artl užbaigos, Taip mūsų kojo $59,90 vertės knygų; nų įvyko ir kitas balius, kurį ^ass-’ delegatu liko išrinkta
Sųjungos 10 kuopa sausio 2 teinančio mėnesinio susisirin- įkr°liai ir sėsutės, sventadie-Į«^ataljkas,» $15.00 vertės; rengė Melrose Parko “cicili-Įnanj®8ff*’ pirl,dninkas, D. Ra
kučiai”, pas juos niekas ne- r°blis.
dienų laikė savo susirinkimų, kimo daug daugiau. SusirinMONESSEN, PA.
'dar ™ kituf tikimės gauti,
savios
kuriame nutarta nuo karės nu
_____________
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„ yčios stogu links-, Gruo(lžiJ 23 /ų Vyčiai su- sDankė; o visi pas Vyčius a- Galop dar buvo parinkta
atsibus vasario
meneLietuviai nesutikime gyveąa. kentėjusiems Lietuvoje paau kimas
sio pirmų nedėldienį. Turėjo-' mftlvkalba^. <^iaUgį?nie*!’kadi rengė prakalbas ir pakvietė tėjo. Jaunimas gražiai pažai- auku a. a. Petronėlės įskun
Mouegseno miestelis guli kuoti šiek-tiek aukų. Su kalė me ir svečių. Buvo I. Valau- neuxliJTa Dlev* g^^/au- kalb-tį p A, M Ra-ka Pra. dė, pasišoko ir dar mūsų cho-(naitės paminklo pastatymui,
ant Monongaliela upės kranto, dine auka pasivėlavo, tai pra- čiūnas šv. Karolio seminarijos jama Nan?.e‘.
ras, vadovaujant 4 kp. Vyčiui, (Aukų buvo surinkta $5.84f. A n
palengva:kalbos gerai nusisekė.
Pittsburgho apielinkėj. Čia dedant naujus metus subruz- iknerįkas. Jis paaiškino kai-sienKam
slenkant “lietuviai
aukomis. L Vyžių 34 kuopa nors h. p. L. Brazaičiui sudainavo dvi kojo šios ypatos:
tuviaisusuaimomis
lietuvių gyvena suvirŠ 30 šei do vargstančius brolius Lietu-kuriuos VyCių privrframs ir nesivėUną Už to.širdinga pa-j nesenai dar susitvėrė, bet pui-! daineli. Paskiaus buvo skra- Kun pr Meškauskas $1110,
mynų ir keletas pavienių, bet voje sušelpti. Iš kuopos ka-!žadino prie didesnio veiklu- tleka ,priklauS0 T kan’,Y.ys'kini gyvuoja. Prie kuopos pri- jojanti krasa su dovanomis, ij Andriliūnas 50e., D Ka
tarp to mažo lietuvių būrelio sos paskirta 5 doleriai. Iš na- ino ToHaus savo kalboje ,mausku1’ p’ J‘Leske^clU1’klauso 50 nariu, kurie sutiki- Pirra^dovan^
£avo p*1g °*rublis 50e.,K. Gricinumbė. 50
ano.
lonaus
savo
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kolonijai
ir
Ganmliutė,
22
kuoposvytė,!^
j: Gaįiiflnats 25, J.Ofekas
Xvard"tooia°'š„,Sa
,Mkoj° S“! P° $L°°:
«pi« sumauym, pada.i'ie«nai . 1įeh'™J. kolonijai ir
piavarrt/auoja, šmeižia n t. t. Poškienė> M. Gelgalienė, J. ryti paVasaryj rytų pusės aPskritai Kanadai
uz duosmas
KauadaUiž
duosnias, Buvo laikas> kada Eastono (antrį ~ T* Kišmnaitė, vietLj^^ s Gritaitė 25, R. Gfetam
Laikraščių čia pareina ke- Šefeltaitė, O. Stoniutė, A. Ver- moksleivių apskrities suvažia-iaukas ir darbą’ Sliaakauta ir gatvėse, salėse, saliūnuose ir(™R kuopo* "arė ir treČi{} V* (tytė 25c;, A. Gritaitė 25c., f).
liatas, tarp kurių nepaskiau petaitė, M. Zinckiutė; po 50e.:
i paskolų užtraukta dėl bažny- stobose mūsų “cicilikai” be-lB'l,kalW’ 22 knoPos
Andriliūnaitė 25, L. Matui
šių vietų užima “Laisvė ir O. Narvaišiutė, T. Misiūnaitė, vinių Philadelphijoj ir kreipė- čios su virš 8,000 dol. Iki pil- paliovos tauškėjo,, rėkė ant re-1 P<‘,no na0 Si° vakar0 lik° 17 25c., F. Janukevičins 2i>|p.

“Keleivis”. Kai-kurie mūsų O. Laskauskaitė, U. Stravins- si prie Vyčių, kad ir jie _prisi
___
no bažnyčios užbaigimo sto- ijpjos, kunigų, niekino viską, A1- 14 c’ kar,a ’”ls Pasnj«*a buvo dar smulkių aukų.
žmonelių “Keleivį” pamatę, kaitė, K. Butkus. Kitos au dėtų prie moksleivių veikimo.
tuomi
kos dai
Išviso lie-^as dora; — buvo laikai, kada; Vyčio fondui.
.
A. K. Lostus.
nusiima kepurę ir akis Išpū kojo po 25c. Išviso sumesta Vyčiai vienbalsiai su
tuvių, bažnyčia kaštuos 19.000' gmonės įgroję klausė jų ple-' Vakaras labai linksmai užsutiko.
tę, gardžiuojasi socijalistišku $16.35, kuriuos pasiųsta Tau-1
dolerių. Keletas ypatų yra (palų, tikėjo į jų busimąjį ■ro- sibaigė.
kepsniu. Mat, vargšai, negali tos Fondo raštininkui, A. A. Pabaigus susirinkimų, visi
Jaunimo Angelas.
linksmai atsisveikinę, išsiskir- paaukavę mazesnifWlls baz,D7 'jų”, bet, nūnai, su savo moks
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Po tani buvo išrinkta 1916
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Natinis.
MONTREAL CANADA.
Vietinis.
Nedėlioj, sausio 9 d., Ka ti savaisiais darbeliais!
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Aš norėčiau suteikti nors kų vakarėlį, kurio progra- mes Binghamtoniečiai, kaip
Biūro skyrius, pagal savo išrast., M. Gelgalienė — ižd., D
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gjas> kun’ g Remeika Dievo, išbudavojoine ‘ ‘Hnbe
ir daug įvairių reikalų apkal rauskaitė ir O. Linkaitė.
ten yra aiškinama apie lietu- met takų pramina prie prakil-'8ak Nurodama, kad mūsų i pratai;^ keletu žodelių Gi kuo- lį” arba kaip sokosi “Hhlę”
bėta. Vienu iš svarbių ir pa- Buvo dar ir kitų svarstymų. vių šelpimo draugijas, jų aky-Jnių darbų. Darbuokitės, bro-! parapi ja toki didelė ir tar-l
pi,.mininįas pakalbėjo a- tiktai už 18 tūkstančių, dol.
vvzdingų naujos tvarkos re- j Mūsų kuopa jau turi apie 60
rius, lietuvių pabėgėlių di- liai ir sesutės, savo tautos ir(tmga, kad ir pirmininkui P« ,pie L. .Vyčių organizacijų. Vie Apšvietą tarp mūsų, kai|i ant
formų yra rinkimo dešimtukų narių
tdžiausius vargus, kaip Lietu-1 bažnyčios labui, nes visuomet<$5.00 į .mėnesį už patarnavi- tos vargonininkas, p. P. Raz- rnskio dalies Sachalino: kiek
nž sėdynes pakeitimas. Ikišiol, Linkėtina kogeriausio pasi
va, mūsų tėvynė likosi suar-jgeri darbai ir geras pasekmokama ir kunigui už vie- manskas, atsisveikindamas su vienas bemažko berniukas ap
kas neturėdavo parapijinės sekimo 1916 metais.
nas mišias net $25.00 skiria 44 kuopa, palinkėjo jai kno- sikaišęs “šakėmis”, “Laisvė
J. SefeUaitė, rašt. dyta, išnaikinta. Aiškinama,'mes atneša,
suolo kortelės, turėdavo užsi
mis” ir panašiais šlamštais.
kaip lenkai neteisingai nori
A. Baltūsis. ma. Taip bent prasimano ko geriausio pasisekimo.
mokėti dešimtukų už sėdynę
Viskas būtų gerai, kad ne tos
respondentai, ištikrųjų - gi vi
VYČIŲ VEIKIMAS SUSI- ‘ Lietuvą užgrobti, būk tai ebažnyčioje. Einant kalbai aGražaus ir naudingo tai bū- “biedos”. Nelabasis pasipai
sai to nėra.
sųs lenkų užgyventas kraštas,
TVARKĖ.
pie dešimtukų rinkimo refor
Nors parapijonys susirinki- ta vakaro. Labai pageidau niojo ir “treinas” užmušė mū
ir jie nenori pripažinti, kad
CLEVELAND, 0HI0
mavimų, p. Jer. Šimuli nas pa- Šv. Jurgio parapijos Vy šalę Lenkijos, randasi ir Lie
ine ir buvo nutarę, kad kas jninit,’ kad dažnai Vyčiai to sų paspirtį — idealu naiisų
tarė, kad būtų daug patogiau!.. .. . .. .
...
. . . .
mėnesį su pamaldomis kviesti kius Vakarėlius parengtų ir tikėjimo. Negana to: katali
,
,
• f- •
x čiai laike metilų susirinkimą tuva. Nurodoma lenkų santy 8LRKA. kuopų vakaras.
tuos dešimtukus paimti einant
.sansio 2 dienų, 1916 me kiai sii lietuviais. Plačiai ap Sausio 9 d. SLRKA. 8, 50 ir kunigų ir ant nupirktos žemės dorai,’ gyvai pasilinksmintų. kai subruzdo; žiūrėk: ir **Držmonėms bažnyčion, kad ne- 1
F. A. gas” ir “ Darbininkas” ir dar,
tuose.
Susirinkimų
gali rašoma apie Lietuvą ir reika 142 kuopų triusu tapo su pradėti statyti bažnytėlę, bet
trukdyti maldos. Tas įneši
kas labinus, tie kunigėliai vis
ma vadinti vienu iš pasek- lingumų Lietuvai autonomi rengtas vakaras su teatru, dai tas dar ne reiškia, kad viskas
mas pasirodė praktiškas ir
KUN.
N.
PAKALNIŠKIO
taukiaus ir tankiame pmab'jo
mingesniųjų. Baigiant pra- jos. Taip-pat daug žinių de nomis, deklemacijomis ir pra iš syk galima būtų padaryti.
nutarė: komitetai sėdės prie
PRAKALBOS.
po mūsų kolonijų suki n* * ri.
.bažnyčios
. ..
□
• ,• , •
eitus metus,
kaip ir suirute dama iš Lietuvos Istorijos. kalba. Vakarėlis puikiai nu Atsirado visokių vienybės ar *
rf* •
*
duriu ir kiekvienas .
•
,
Sausio 9., Ap. P. Šv. para Kad sutvirtinti lietuvio* vl;‘r
Apart šio dar paskleista sisekė; publika likosi iš viso dytoju, kurie pasinaudodami
...iį vbažnyčių,
x y
j I buvo pasirodžius
Vyčių
•i. nziirtunl
Koonv/no
norAniro
*
»
f kuoneinant
parodys
gera proga .pradėjo žmones pijos mokyklos salėje buvo kso tikėjime, mes m»tar« ioe
jiems porapijinę kortelę arba P°'^ Nepastovieji nariai ne daug svarbių, turtingo turinio vakaro programo patenkinta.
kiršinti. Atsiradus kokiai tai kun. N. Pakalniškio, tik kų iš parsikviesti Mockų, “pakibs'
tik nesirūpino surasti progų žinučių prancūzų spaudoje.
indės dešimtukų į tam tikrų
veikimui savo jaunimo kuope Ko tolyn, vis smarkyn mflsų C. L. T. (phoro dr-jos artis senai protestonų kirkai dėl Lietuvos atvažiavusio prakal gaspadorių. ė mums prrroj
dėžutę. Iš to laukiama daug
žmonės”, trijų pirkimo, kai-kurie žmoneliai ba. Kalbėjo apie įspūdžius dys, kad “p- sla” nebegaj
lėje, bet kitur savo atidų krei skyrius veikia, ir tam naudin tai sulošė
gero.
pė. Todėl persikėlus Šimkui gam darbui pašvenčia nema veiksmų di ų. Lošimas ge- norėjo tų kitkelę į lietuvių Lietuvoj karės metu. Nurodi ti 1° tbi p karšta, kaip
rai pavyko, Ypatingai gerai bažnyčių paviysti, bet dangų nėjo, kad dabartinėj karėj la dvasiškai mokina irj
ANTANO DR-JOS
į mūsų kaiminystę ir susita žai laiko.
visi
Juk ir lietuviui, suradus išėjo p. Pr.J ockaitis, senio ma parapijoj su tuo nesuti- bai vargsta moterys. Ne vieMMMA&
rus, čia jis pradėjo tverti jau
.4
----- i
---- ,
olėi<
<<1

Iš Liet. Gyvenimo Amreikoje.
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RAUGAS

WORCESTER, MASS.

Sekančiai gi aukojo:
Po 25 dol.: Kazimiero* L.
K. draugija.
MOTERŲ VEIKIMO.
Po 10 dol.: D. L. K. Vytau
HLeL Rymo-Katalikių Moterų
to ir klebonas kun. A. TamoSąjungos 6-ta kuopa laikė sa
h finas.
vo metinį susirinkimų sausio
SOCIJALISTŲ KONCERTAS. me nutarė uždėti ant narių PARAPIJOS SUSIRINKIMAS galios buvo nutarta turėti sa
Dainoms pasibaigus tnuu- Po. 2 dol.: A. Granauskas.
8-tų
šv. Kazimiero par. sve
pabaudų,
už
lankymų
L.
D.
S.
vo daktarų kvotėjų. Buvo pa pai, bet gražiai prabilo į sve Po 1 dol. ir pusę: Vlad. Sa
IR NUTARIMAI.
tainėje. Išrinkta nauja valdy Naujų Metų vakare socija 23-čios kuopos, o ir visų kata
šauktas Dr. J. J. Gorwney ir tį šv. Kazimiero draugijos pir palas.
ba: 1L L. Salasevičiutė — pir listų Batelis turėjo savo kon likiškų draugijų vakarų. Tas Po sumai, Naujų Metų die
jis apsiėmė už pusę kainos vis- mininkas p. Br. Strumillo. Jis Po 1 dol.: A. Aleksaitis, Vy
mininka, J ieva Baltrušaičiutė certų; žmonių, kaipo ant pir paliečia tas draugijas, kurios noje, atsibuvo šv. Kazimiero
™ karštai dėkavoja svečiui už jo tautas Markyzas, Jonas Zvie
— vioe-pirm. Magrieta Jab- mo koncerto, prisirinko gan nepriguli pie “Tarybos”. Pa k'iL 'paraįiįossus.'rinkimač^ ”‘likti! .*“*
tos
draugijos
daktaras
—
kvo
 prakalbų, pasakė, kad šv. Ka ga, Jieva Šapalienė, Elžb. Ja
Žmonių buvo prisirinkę dau
lonskaitė — rašt., F. S. Mi- skaitlingai. Programas susi bauda bus 1 doleris.
gybė. Parapijos klebonas, kun. tėjas. Po to užsibaigė šv. zimiero draugija ir D. L. K. nulaitienė, Tomas Macevičia,
gauskaitė — ižd., Elžb. Balt- dėjo iš dainų, deklemacijų,
Kazimiero dr. L. K. metinis Vytauto kliubas aukoja tam Alf. J anka u skis, Ant. DrugTų
pačių
dienų
SLA
77
kuo

A. Tamuliūnas, atidarė susi
, sušaičiutė — marš. ir Ona Maikio su tėvu pasikalbėjimų,
susirinkimas.
dalykui, dėl kurio svečias čia tenis, Jonas Bitinas, Juozas
Karsokaitė ir Jieva Ščiukiutė monologų ir smuiko — solo. pa už tų patį dalykų savo na rinkimų, pradėdamas sulyg ci
riams
uždėjo
pabaudos
50c.
Viskas būtų buvę gerai, kad
vilizuotų tautų pobūdžio, Vieš D. L. K. Vytauto kliubas. pribuvo, pirmoji 25 dol., ant Godelis, Petras Gricius, Juos.
— iždo glob.
T* •
stipinai mažiau būtų vartoję Kaip prie vienos, taip ir prie paties malda. Po maldai se Į D. L. K. Vytauto kliubo rasis - gi — 10 dolerių. Išviso Prismontas, Simonas Bitinas,
Nutarta parengti vakarėlį baltakėlės, bet matomai jie be kitos priguli daug katalikų,
kė parapijos ineigų ir išeigų valdybų pateko sek. asmenys: toje parapijoj, kur tėra tik Juozas Šerpetis, Juozas Šid
i* paskirti pelnų moterų laik- tos negali nei žingsnio paženg kurie bus baudžiami už lanky
pp. Pov. LukoševiČia — pirm., iki 60 familijų, surinkta to lauskas, Juozas Peikus, Sąmo
' raŠčiui. Taipgi nutarta uždė ti. Už tai net ir visa salė mų katalikiškų draugijų va išdavimas. Po rokundų išda
Vinc. Brindza — vice-pirm., laikraščio palaikymui 84 dole jis Blažys, Jonas Skučas, Jo
ti Lietuviškos kalbos kursus: atsidavė tuo raugu. Progra karų. Puikus laisvės suprati vimui nei vienas iš parapijo
Br. Strumillo — prot. rašt., riai ii- 85 centai. Po to buvo kūbas Macevičia, Stepas Mąs
nų
nieko
priešingo
neištarė:
rašymo, skaitymo, istorijos ir mas, taip kaip ir visados, su mas l Veltui tik džiaugiasi,
J. Brindza — fin. rašt., And. antra svečia prakalbos dalis liausius, Adomas Slivinskas,
" geografijos. Kursai bus vie sidėjo iš šmeižiančių katalikus kad esu laisvi. Kur čia jūsų visi buvo daug užganėdinti.
Valatka — kas., duoklių rinkė apie tai, kaipo mes turime elg- Bol. Grubliauskas, Ant. JanTeisybė,
buvo.
daug
išlaidų,
nų sykį savaitėje. Ant galo šmotelių. Nebent šis vakaras laisvė ir bepartyviškumas!
jais: p.p. Juoz. Paplauskas ir ties, kad tėvynės žemę po ka kauskas, Petras Gegužis, BoL
nutarta paimti už organų jau- skyrėsi nuo kitų — ubagais. Neilgai laukus, gal uždės pavyzdžiui: naujų vargonų
rės neišpirktų svetimtaučiai. Strumillo, Povilas Koja, Al.
nupirkimas, bažnyčios padai ir Juoz. Povylas. Kasos glob.:
’ nuomonės laikraštį.
Ubagai čia buvo tiesiog išnie bausmę ir už bažnyčios lanky linimas bei išpuošimas per p. p. Ant. Granauskas ir Jo Pasiryžome remti Lietuvę ir Neviadomskis, Adomas Brin
dza, Bron. Strumillo, K a*.
M. L. S. Kuopos koresp. kinti, pastatyti ant žemiausio, mų? Broliai katalikai, bėga bažnyčios pašventinimų, šaly- nas Adonis. Maršalka: p. Jo šitame dalyke.
Prakalbas
pabaigęs,
svetys
Pridotkas.
kaip ir apgavikų, laipsnio. Ge me nuo Rusijos biurokratiškos gatviai, kaikurių dalykų kle- nas Skučas, o jo pag. Jonas
mūsų tėvynės Iš viso su smulkmenomis su
rai, gerai. Daugiau tokių va valdžios, kuri mus persekiojo bonijon supirkimas — vis tai Šerpitis. Knygų perž.: p. p. labai .išgyrė*
.
rinkta $84.85.
karų ,o gal pamatysite savo už lietuviško rašto skaitymų, kainavo, bet parapijonys ma Bol. Strumillo ir Vinc. Žemai-,med« “ “?»
N0RW00D, MASS.
tunškai
bei
mandagiai
pasi

senus tėvelius, brolius, sesu bėgkime ir nuo tų laisvamanių tydami teisingų parapijos ro
Didis prijautimas.
elgti. Tas svečio teisingas paForpo pašventinimas. .. tes maldaujant iš kitų duonos - cicilikų, kurie mūsų tikėjimų,
kundų išdavimų, nieko prie
T. M. Draugijos kuopa.
.J
gyrimas yra mums labai bran Kadangi čia lietuvių visai
6io miestelio lietuviai kata kąsnelio. Juokiatės šiandien dorų mina po kojomis ir dar šingo nesakė, bet dar dėkavomaža esama, taigi iš aukų su
likai vėl turėjo iškilmę. Sau- raudonų raikštį pasirišę, bet pabaudas deda ant mūsų už jo klebonui už teisingų para T. M. D. pirmoji kuopa iš gus. Jis parodo, kad mūsų rinktų, galima spręsti, kad vie
• ‘šio 9 dienų atsibuvo varpo pa gali ateiti laikas, kuomet pa ėjimų į mūsų pačių rengiamus pijos knygų vedimų. Po to dalino knygas. Visi buvo už pastangos apsišviesti bei tap tos lietuviai didžiai prijautė
ganėdinti. Septyni nauji na ti kultūriškesniais nenuėjo nie
vakarus.
šventinimas (pakrikštinimas). tys eisite elgetauti...
buvo renkami bažnyčios komi riai prisirašė. Geistina būtų,
ir užjaučia panašiems reika
kais.
- Jtrie varpo krikšto dalyvavo
Simono Daukanto draugijos tetai. Par. klebonas iš savo
kad čia susitvertų L. R. K. Sp. Nemažas tame nuopelnas ir lams, o ypačiai prijautė gerb.
PRISIDĖJO PRIE FEDE
visų katalikiškų dr-gijų pirmi
laikytame metiniame susirin pusės perstatė, sulyg šios vys
Dr-jos kuopa ir Amerikos Ka mūsų gerbiamo kunigo klebo kun. kun. D-ro A. Maliauskia
RACIJOS.
ninkai ir daugelis pašalinių ykime irgi buvo paduotas su kupijos įstatų, du: pp. J. Apasiuntinybei bei jo misijai.
patų. Taipgi tų dienų klebo Šv. Mikolo draugystė savo manymas, kad bausti savo na leksaitį ir A. Granauskų, ku- talikų Metraštis surastų tarp no A. Tamoliūno. Šis, kaipo
nas pasakė gražų pamokslų metiniame susirinkime vien rius už katalikiškų vakarų riedu parapijonų tapo vien vietos lietuvių kuodidžiausį tikras tėvynainis išsijuosęs Pavyzdingas užsilaikymas.
pritaikintų prie tos iškilmės, balsiai nutarė prisidėti prie lankymų, bet sumanytojas iš balsiai užtvirtinti. Paskui iš pritarimų, kaipo tos draugijos darbuojas bažnyčios, tėvynės Laikraščiuose tankiai maty
išaiškindamas varpo reikšmę L. R. K. Federacijos. Ši drau narių išgirdo tų, ko jis iki šiol parapijos pusės buvo sulyg v. gražiausisi ir naudingiausis ir savo parapijonų labui. Ačiū ti, kad susirinkimuose bei pra
tam jo triūsui, mūsų žmonės kalbose lietuviai prastai užsi
krikščionių apeigose. Žmonių gija paskutiniais laikais pra dar nežinojo, taip tas suma įstatų išrinkti vėl du: pp. Lu- leidinys.
jau gerokai apsišviotė, ėmė laiko. Bet gi to negalima ant
deda kiek gyviau veikti. Pe nymas ir nupuolė. Tame pa koševičia ir J. Skučias, para
'.iškilmėje buvo daug.
MERGINŲ STOKA.
mūsų tarpe stipriai kilti ka čionykščių lietuvių pasakyti.
reitų metų pradžioj nutarė čiame susirinkime buvo svar pijos gi raštininku tapo vien
Kadangi dabar atsidarė ve- talikiškai lietuviška kultūra, Puikus ir rainus jų užsilaiky
paimti “Draugų”
organu, stymai kas link draugijos balsiai išrinktas p. B r. Stru.s “CICILIKŲ” DISKUSIJOS.
selijų laikas, dėl to tai vietos noriai skaitome laikraščius. mas, privertė gerb'. kalbėtojų
šiais metais irgi vienbalsiai organo; didžiuma balsų buvo millo. Kas link kitų nutari
’’ Tų pačių dienų mūsų “ci “Draugas” likosi jos organu. palikęs “Keleivis”, bet po to mų tai buvo įnešimas, kad vaikinai bėdavoja, kad mergi Tų laikraščių skaitymas labai pavadinti tokį gražų jų pa
cilikai” turėjo diskusijas. Nu- Aplamait pasakius, tai yra laikraštpalaikio nubalsavimo, kiekvienas parapijonas užsi nų nėra apsivedimui, nes be greitai plėtojus. Neilgai tru sielgimų, tiesiog kultūriškų • ėjau ir aš pasiklausyti, nes vienintelė katalikiška pašelpi- kilo toks triukšmas, kad bal mokėtų, be vieno dolerio mė veik vieni jaunikaičiai randa kus, nebebus nei vienų namų, civilizuotų ir ant aukšto laips
kur neapsilankytų tie laikraš nio pakilusių tautų. Ma• buvo garsinta, kad bus labai nė draugija Roekforde, prie savo antru kartu ir nubalsa nesinės, taipogi dar šešius do si.
čiai. Užtat beveik nei vienas onu
tai
girdėti,
bet
: didelės, nes bus diskusuojama kurios yra susispėtę doresni ir vo “Vienybę Lietuvninkų”. lerius už sėdynes. Taigi iš
mūsų
krašte
neskaito
nei
soeiORAS.
dar maloniau būtų, kad tas įs kas liaudį išganys: ar socija- karštesni katalikai.
viso vienam parapijonui pri Pirin Kalėdų laikraščiuose Ijalistiškų nei laisvamaniškų
protis, koks kad gyvuoja, už
. lizinas ar krikščionybė! Susi“KANKLIŲ” KONCERTAS.
gulėjimas prie parapijos iš buvo rašoma, kad Kalėdos ne- laikraščių. Ačiū Dievui, mes
siliktų ant visados, o tuomet
sinko apie porų desėtkų žmo- BAUDŽIA UŽ ĖJIMĄ 1 KATA
Sausio 8 d., š. m., sekdami neša 18 dol, ar tai jis vedęs, bus baltos. Bet ta pranašys jau supratome, kad laisvama vietos lietuviai niekuomet ne
%^ nių ir laukia liaudies geradėLIKIŠKUS VAKARUS.
>
: y.
Soc. Ratelį — “kankliečiai” ar pavienis. Vigį ant to su tė neišsipildė. Kūčių , naktį nių bei socijalistų laikraš turėtų gėdos, bet vū^mniot "pa-jų. Buvo garsinta, kad nuo
tiko. Pu to klebonas davė su
K.
3 vaL po pietų prasidės, o pra Lietuvos Sūnų ir Dukterų surengė koncertų, kuris susi manymų, kad pavyzdingai pri “Santa Claus” susimylėjo ir čiams rūpi visu labiau biznis, girimų.
sidėjo 5 vai.. “Cicilikų” vir draugija, sausio 2 dienų š. m., dėjo taip-pat iš dainų ir mu imti kun. Dr. A. Maliauskį ir atsiuntė Kalėdoms sniego do tai yra kuodaugiausiai dolerių
šininkas pradėjo šnekėti, kad laikė savo susirinkimų, kuria zikos šmotelių, kurie nusise kiek galima aukoti Tėvynės vanai. Tai buvo pirmutinis nuo žmonių surinkti, o už tuos
kė vidutiniškai. Bet vienas
sniegas ir Kalėdos buvo bal surinktuosius dolerius tie laik
aeikia atidaryti diskusijas, nes
reikalams.
Visi
tų
įnešimų
GIRARDVILLE, PA.
f
daugiau žmonių neateina; kiti D. Sąjungos kuopa ir galop dalykas pastebėtinas ir, ga priėmė. Pagalios buvo priim tos. Bet per Naujus Metus raščiai skleidžia tarp savo
patarė ir tuojaus vyresnysis įsteigta Tautos Fondo sky lima sakyti, neperdaug pagir ta įnešimas, kad reikia pri buvo tikras pavasaris, dabar skaitytojų visokias nesąmo
SLRKA. 118 kuopos
tinas. Mat, “kankliečiai” no
gi vėl atsinaujino šaltis; po nes, neteisybes ir pagaliaus
užsilipęs ant estrados atidaro rius.
rėjo save parodyti labai ga gulėti prie Liet. Federacijos Trijų Karalių vėl pradėjo biauriausias falsifikacijas. 0 Sausio 2-rų dienų atsibuvo
diskusijas ir liepia kalbėti pa
K. P. T. lingais, ir vienų “katarinkų” Amerikoje, bet gi tas dalykas snigti.
tamsūs jų skaitytojai džiau mūsų miestelyj pirmos praskirtoje temoje, bet kaž-kas
palikta
kito
parapijonų
mėne

O icešė, kad laukiant daugiau
gias tomis melagystėmis bei calbos, kur buvo aiškinama
pamokinę biskį angliškai, pa
sinio
susirinkimo
apsvarsty

DARBAI.
prasimanymais, lygiai koks pirmų sykį apie R.-K. Sus-mo
statė ant pagrindų angliš
Žmonių galima apie kitkų pa
mui. Po kaikurių mažos svar Darbų čia nestoka. Visi vaikas geležėlę radęs.
ROSELAND,
ILL.
kai
padainuoti.
Gaida,
kaip
organizacijos svarbų.
Pir
kalbėti. Pradėta diskusuoti:
ios
vietinių
kolonijos
lietuvių
Ar laisvamaniai gerai daro Sausio 13, 1916, Visų Šven gaida, bet jau tie žodžiai — naudai nutarimų parapijos su- dirba ir naujai pribuvusieji Prakalbos pas mūs taip miausia kuopos raštininkas, S.
bundami šliubus ir krikštydami tų R. K. lietuvių parapijos tikras žargonas. Jeigu jau to surinkimas pasekmingai už tuojaus suranda užsiėmimų. puikiai pavyko ir dėlto, kad Kavaliauskas, atidarydamas
vkikus bažnyčiose.
Vienas 1916 metams paskirtas naujas kie žmonės, kaip tas daininin migta Viešpaties malda ir vi Nekurie sako: “jeigu šiais socijalistų, niezaležninkų, lais prakalbas ir prašydamas žmo
d^ugas prirodinėjo, kad lais komitetas turėjo savo susirin kas, vos apversdamas liežuvį, si išsiskirstė, linkėdami vienas metais nėra darbo, tai žmogus vamanių kaip ir nebuvo. 0 nių ramiai užsilaikyti, nurodė
vi maniai tiki Į Kristaus mok kimų, kurį atidarė klebonas, vos galėdamas susikalbėti, jau ritam: “Laimingi) Naujų Mė turi būti tinginis arba visai tie, būdami tamsūs ir neišauk Sus-mo tvirtumų, paskui pa
nenori dirbti”. Kas nori dar lėti, paprastai elgiasi per su aiškino apie Lietuvos šiandie
slų tai ir Kristaus prisakymus kun. P. Lapelis, malda ir pas- griebėsi už angliškos dainos,
tai
kųgi
jau
mes
begalime
sa

bų gauti, visuomet jį suranda, sirinkimus, kaip kokie lauki ninį sunku padėjimų. Po ta
p ido. O ritinių valstijų “ci kiaus paprašė išrinkti parapi
niai. Jei patys jų vadai bei kalbėjo Sus-mo Centro buvu
cilikų” organizatorius pasakė, jos raštininkų. Išrinkta p-as kyti ant jaunimo, kuris yra čia DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS. ypačiai vakaruose.
laikraščiai
yra tokie tamsūs si s pirmininkas p. V. Lapins
Tai tokios iš mūsų šalies
Toliaus gimęs, kuriam anglų kalba ykad čia laisvamanių visai nė Juozas Žilevičius.
Sv. Kas. L. K. dr-ja.
padangėlės vakaruose tokelės. ir neišauklėti, ko benorėti, kad kas iš Malianoy City; jisai sa
ra. Nurodė esu daug lietuvių, inešta, kad reikia išrinkti at ra gerai suprantama? Dai
Sausio
2
dienų
atsibuvo
šv.
K. tokių vadų pasekėjai būtų ge vo kalboje išdėstė kuoplačiaubet nei vieno nėra tikro lais- stovų į šv. Kazimiero Liet. Ka nuokime, dirbkime, bet visada
Kazimiero
L.
K.
draugijos
resni. Ir tas mums parodo, sia Susivienijimo naudų ir Ja
atsiminkim,
kad
yra
užtekti

vamanio. Tie, kurie savfe va- pinių komisijų. Likosi išrink
metinis susirinkimas. Jame KUN. D-RO A. MALIAUSKIO kaip tikėjimas žmogų padaro svarbų; visus Amerikos kata
' dina laisvamaniais, tai esu, tas J. J. Stonkus. Be to liko nai ir lietuviškų dainų. Trau
ravo nutarta paaukoti pirmi
kultūringu, o bedievystė, kurių likus ragino vienytis po tvirkime
čia
gimusį
jaunimų
ne
PRAKALBOS.
tamsiausi žmonės, tinginiai, si nutarta, kad parapijos se
ninkui p. Br. Strnnvillai 10 dol.
platina socijalistai, niezalež- Čiaiisios ir naudingiausios ka
IfCpsileidėliai; jie moka tik išsi- nas komitetas su pirmesniuo- vien žodžiais, bet savo darbais
Sausio
12
d.
vakarų
susilau

vertės
dovanų
už
jo
puikų
per
ninkai,
laisvamaniai veda talikiškos organizacijos, tai yklebonu
išduotų
at duokime jiems pavyzdį.
gerti, tinginiauti. Prispausti ju
kėme
svečio
iš
Lietuvos.
Jis
ceturius metus draugijoje pir
žmones atgal į laukiniu žmo ra SLRKA. globa. Ir dar pa
’’bėdos bėgų į bažnyčių. Bet skaitų apie 1915 metus pa
mums apsakė labai indomių nių stovį.
mininkavimų.
L. D. S. SUSIRINKIMAS.
aiškino apie mūsų Tėvynę,
’ ’ kas-žin kodėl užmiršo pasakyt, rapijos gyvavimų. Nutarta
dalykų iš mūsų tėvynės. Su Tos prakalbos padarė į žmo
Lietuvą,
skęstančių kraujuose
1 kad ir tie patys “cicilikai” iš surengti parapijos naudai va L. D. S. 23 kuopos metinis Paskui buvo nutarta turėti sirinkusieji klausės su visa atų pačių laisvamanių suside- karus. Į rengimo vakarų ko susirinkimas įvyko 9 dienų du balių: vienų parapijos, o ki tida, tartum bijodami praleisti nes didį įspūdį. Mes jas at ir ašarose, prašydamas, kati
’ 4a ir kad juos aptamsino ir misijų paskirta kun. P. Lape sausio. Kuopa iki šiol per tų draugijos naudai. Po to nors mažiausių žinelę. Po tos siminsime ilgai ir stengsimės nors kiek mūsų amerikiečiai
atjaustų Lietuvoje vargstan
4 1 ištvirkino “cicilikų” kalbėto- lis ir Justinas Vaičekauskis. pirmuosius 4 mėnesius paro- sekė draugijos valdybos rin prakalbos, kuri išspaudė ne jomis pasinaudoti.
Ten Buvęs. čiųjų mūsų tėvų, brolių, sese
komiteto
nutarta, dė ganą daug gyvumo, nors kimai. Valdybon pateko šie vien moterims, bet ir vyrams
* jai. Toliau pradėjo diskusuo- Taipgi
rų ir giminių vargus. Pas
dalinti ap jai to veikimo mūsų laisvama- asmenys: pp. Br. Strumillo — ne vienų ašarėlę, p-lė E. Vat ti: kas liaudį išganys. Vieni kad nevalia
kui kalbėjo mūsų klebonas,
,f'nurodinėjo, . kad “cicilikai”, garsinimų prie Visų Šventų nėliai ir pavydėjo ir, kaip ga pirm., Pov. LukoševiČia — vi- latkintė padeklemavo Prano
O tūlas “cicilikas” pradėjo R. K. Lietuvių parapijos baž lėdami, trukdė. Siame susi ce-pirm., BoL Strumillo — eiles iš “Draugo” “Kun. Dr. Sausio 12 dienų, seredos va kun. P. Angustaitis; paaiškina
'-aiškinti kad ne. Tad, žinoma, nyčios, Roseland, UL Apgar rinkime likosi išrinkta valdy rašt., Vinc. Brindza — finansų Malianskiui”. Jai pabaigus kare, atsibuvo čia gerb. kun. plačiai apie Sus-mo naujus J• visaip pradėjo lojotis, bartis sinimų dalinimas daro baisių ba sekantiems metams: P. P. rašt, Ang. Gaidys — kasinin deklemavo p-lė O. Gaidžiuke D-ro A. Maliauskio prakalbos, etatymus ir kaip dabar Sus
ir nieko doro nepasakę, dis- sarmatą lietuviams. Dalina Petrėnas — pirm., J. Andrnš- kas. Rinkėjais tapo išrinkti “Lietuva ir Karė”. Abi de apie kurias kitas “Dr-go” inąs atsistojo ant tvirto pau
to. Žmonių buvo susi rinitu
ma buvo visoki netukisi apgar kevičius — jo pag., V. Grem p.p. Martinas Zviega ir Juoz. klemavo gražiai. Po dekle
1 ‘ trasijas užbaigė.
dendradarbis
viršuje
rašė, tai daug ir visi atidžiai klausėt!.
I
į. . '
sinimat Taipgi buvo tarta ir ba — rašt., J. Zubas — iždin.. Aleksaitis. Kasos globėjais: macijų choras sudainavo 'Lie
»
Pipiras.
apie jas nekalbėsiu, idant ne Po prakalbų prie 118 kuopoa1
daugiau reikalingų parapijai Taip-pat šiame susirinkime li p.p. Juozas Tarvidas ir And tuva, Tėvynė mūsų*. Ir nieks
užimtų per daug vietos, bet
dalykų. Parapijos naujas ko kosi sudėta “Darbininkui” rius Valatka. Į maršalkas pa taip neuritiko prie tos svečio p^e progos tiek tepaminėsiu, prisirašė keturi nauji nariai.
Nukentėju šiem s nuo karės
teko p. Kaz. Pridotkas, o jo kalbos, kaip anos graudingos, Į kad egrb#
mitetas išreiškė padėkų savo šėraL
p.ro A Ma_
pagelb. p. Jonas Skučas. Dr- gerai sudainuotoR_ lietuvi škos,|įauf,kįo pr^nH^ užsiliko ant mūsų broliams sušelpti, auko
« ■ NEW BRITAIN, CONN.
Klebonui, kun. P. Lapeliai, už
jo i
LicZuvia* katalikai subruzdo. jo gerų darbų parapijos įsta L SP. DR. SUSIRINKIMAS jos vėliavos nešėjai: p.p. Jo dainos. “Miškas Ūžia”, “Op,.pgo laiko vietinių lietuvių atPo $100: kun. P. AugustaiTų pačių dienų t. y. sausio nas Girnius, Pov. Koja, Juoz. op kas ten Nemunėli” ir bitos|mįnĮyje —
priparodė ir paLigšiol mūsų miestelyj lie- tų dabojimų.
tis, Morta Micevičienė, UršuW
I• »
9 d., vakare, įvyko Spaudos Brinza, o amerikoniškos vė tokios ingijo tuomet tartum -tvirtina ašaros jų išlietos praSargas.
.tuvių katalikų mažai buvo veiŽiegoraitienė, Ona SijavitfteDraugijos 11 kuopos susirin liavos—p. Leonas Drukteinis, naujų labai gilių prasmę. Jos kalbų laike ir aukos.
faiama. Snuduriuoja sau žmonė,
Ona Rngienienė, Marijona
kimas. Susirinkime paaiškė Knygų pertikrlntojai: p. p. T. išrodo lyg tolimas atbalsis to
Alumbienė, Viktoras LApinsA ūko s.
liai ir tiek. Bet dabar kun.
jo, kad “Metraštis” turi di Macevičia ir Jonas Brindza. baisaus mūsų tėvynės stovio,
pradėjus darbuotis, Skaitykite ir Platinkite delį pasisekimų, dėlto kuopa Po išmokėjimų buvo peržiūrė kurį nupiešė svetys. Tikrai Prie togi nereikia pamiršti
pumas Mirk.A iria
1)0,
katalikai
subruznusprendė Ir toliaus platinti ta nauja draugijos konstituci- sunku berasti geresnės progos, ir vardų: draugijos, kliubo,
“DRAUGĄ“
ja. 8is tas b]įvo agituota dėl įSreikšti pilnų tų dainų pras-1 klebono ir susirinkusiųjų pa Smulkių aukų surinkta
rauizav<Wiu Lud.
katalikiškų ■bauda.

♦ I

Rockfordo Margumynai.

DRAUGAS

Saus. (Jau.) 20, 1916.

i

prie būsiančio didelio iii
o tas dešimtukėlis idėjinį
tikslui, taipgi nenuskriaudė
katalikai visus naudingus, senusią apie klerikalizmą'
giesmę.
Dėdanih
save
be

nei
vienos.
sumanymus daugiausia rė
Šv.
Kryžiaus
parapijos
Yra klaidingai manoma, kai
mė, remia ir darbu ir au partyviška, ji nori inkalkomitetai
senus
metus,
Sąjungos
mėnesiniai mokesDaugiau Gyvumo Į
“P''J.^dai yra atuStėj«- komis. Priešingai tvirtinti bėti, kad memamoji bedie
Tepamėgintų
tokios kuo-1
niai didesni už pašetpinių
galėtų tik per akis meluo vybė daugiaus niekas nė baigiant laikė 17 d. gruo
SLRKA.
pos surengti kelias viešas ti norintis.
džio
susirįnkiiną.
Tame
nė

draugijų. Bet taip nėra. Čia
ra, kaip tik malūnai, ko
agitacijincs
prakalbas
ar
ra
nieko
nepaprasto.
Nepa

tuojaus prirūdysiu faktais.
Kad kataliku Susivieni
kius
įsivaizdino
Don
Sakytum,
laisvamanių
kuopa
prasto ir visai neskanaus
Rašytoja šio straipsneli, yra
jimas gyvumo nerodo, to šiaip jau vakarus,
nepasitenkinama
katalikų Kichotas. Taip prašneko iškirto
narė
taipgi vienos iš didžų.jų
be
abejonės
gautų
naujų
nekoksai p. Mot.
negalėtume pasakyti. Kru
“Lietuva” 2-me savo num,
Atliktu
'likimo
programa.
Saky

moterų pašelpinių draugijų.
Dobilas, šv. Antano dr-jos
šių metų.
ta kuopos, apskričiai, .ju narių, padidėtų,
tum,
kad
jie
tautos
veiki

Mokesnio tėra tik 25c. į mėne
darbą, beskleinarys. Kuomet į susirinki
da visas Susivienijimo di prakilnų
me
nori
platesnės
dirvos..
sį,
bet numirus narei, reikia
Kas
iŠ
to
galima
išvesti?
mą atsilankė Lietuvos Vy
delis kūnas. Kuopos rengia džiant, auginant didžiausią Bet ir tai netiesa. Ką jie
kiekvienai sudėt jos pomirti
Daugiau niekas, kad “Lie čių 13 kp. atstovai, viršmiprakalbas, vakarus, apskri katalikų ir abelnai lietuvių ligšiol savo programe pas
nę, po $1.00, o mirus narės vy
tuva”, kaip buvo, taip ir nėtas Dobilas
apie Liet.
čiai — suvažiavimus. Bet organizaciją. Ji tuom pada kelbė, nesurandame nieko
rui, narės sumoka po 50c.
tebėra be principų, iškry Vyčius labai negražiai atsi
nežiūrint to, visame veilci- rytų gerą ir patiems žmo naujo. Ne
“atradimu’! pusi ir daugelį dalykų ty liepė. Jau tas vienas paro Po naujų metų pradėdama nuo kiekvienos. Taip, kad per
*ne nesimato didesnio užsi nėms, nes nurodytų geriau skamba lietuvystė, tautos*
paprastai vykinti įvairios re praėjusius metus į sąjungos
čia iškraipanti. Ji tebegy
degimo, karščio. Daugelio sią lietuvių katalikų orga savitumas, demokratizmas',- vena bepartyviškumo iliu dė nedailų, nekrikščionišką zoliucijos. Nors jau praėjo pašelpinį skyrių sumokėjau
pasielgimą: katalikas iško
kur galima ap
'kuopų
gyvavimą
tesu nizaciją,
$4.80 (be įstojimo mokesnio),
kovojimas
už
Lietuvos
au

zijomis
ir
ačiū
tam,
tole

katalikus ir dagi laikas rezoliucijų darymo, bet į pašelpinę draugiją $750!
einame
tik iš centro drausti savo gyvastį, svei tonomiją. Tas viskas ir da ruoja viską. Nors tikėji neveikė
tos pačios parapijos narius. geriau vėliau nekaip niekad, Nes apart $3.00 metinių mo
atskaitų.
Tiek ir tiek katą.
tad ir mes lietuvės moterys,
Lietuvos
Vyčių 13 kp.
Mums katalikams
pra su nemažu priedu ineina mui nesykį laisvarna nybės
pinigų.
sumokėjo,
tiek
T
.
.
,.
v
vieną o gerą rezo kesnių mirė dvi narės, tad
katalikų veikimp progra ragus
buvo
atstačiusi, nenusileido. Ji pasiuntė sv. padekime
{•
■■
y ,. . . . T $2.00 daugiau; taipgi mirė ke
kalbas
rengti
nėra
didelio
•įarių suspenduota, tiek iš
n
\
, lraciją — rasykimes
i A. L.
mai!.
Kodelgi
su
katali

visgi
ir
tikėjimui
“
lei

Antano Drjai laišką, kad /?. K. Mot. Sąjungai
turių narių vyrai, tai vėl
braukta, , o tiek prisirašė. vargo. Turime savas para kais nesutapo? Aiškus da džia”
gyvuoti. Ji sykui pastaroji savo narį suval
pijines
svetaines,
turime
Kiekvienas žmogus, čia A- $2.00, už nepribuvimą į susi
Šiaip jau kuopų lig ir ne
lykas, kad tuos “viduri- “leidžia” ir globoja lais- dytų. Čia tai šv.
Antano merikoje, privalo apdrausti rinkimą bausmės užmokėjau
nemaža
savų
inteligentų,
sama. Nei
prakalbų, nei
niuosius”, kaip jie save vamlanybę. Kitaip tariant, dr-ja pasielgė taip, kad vi
savo gyvastį ir sveikatą, nes 50 c. — viso 7.501 Išdalinus
vakarų,
nei šiaip kokių kalbėtojų. Mes daug ko tu vadina, nuo katalikų stū ji ir gero nepeikia ir blogą
siems
katalikams
padarė
Amerika tik tol Amerika, kol ant mėnesių, išeina po 62%c.
pramogų, neigi žinutės lai rime, tik reikia prie darbo mė netikėjimas, laisvama- glosto. O tokius žmonės vi
didžiausią
gėdą. Ji savo žmogus sveikas ir užsidirba ir į mėnesį. O Sąjungoje tik iš
pasiskatinti, išsijudinti.
to•ašeiuose apie kuopų vei
si
vadina
be
principų.
Jie
nybė.
Laisvamanių,
mato

nario netik ką nesudraude, iš uždirbtų centų kiek taupo. viso 40c. į mėnesį, tad mato
Tą galimą pritaikinti ne
kimą.
už
nieką
nekovoja,
jiems
mai,
pasirįžta
katalikus
bet p. M. Dobilui sykiu su Bet gink Dieve, užėjus ligai, te skirtumą. Tiesa, sąjungo
vien Chicagai, bet aplamai
Teisybė, laikraščiuosna visoms Amerikos lietuvių ignoruoti,
nuo katalikų viskas toleruotina. Kas-gi valdyba leido jau viešai ar ištikus mirčiai, o neturint je mirus narei, moka sąjungieapie kitų kuopų
veikimą kolonijoms.
tautišką judėjimą pasiim kovoja su blogu, kaip ka užsigulti ant katalikiškos pinigų, įmeta žmones į di- tės po 25c., bet tas tik % da
su
bedievybe, jaunuomlenės — Liet. Vy džaiusį vargą ir skurdą. lis to, ką pašalpinės draugi
nėr ko nei pranešti,
nes
Daugiau prakalbų, dau ti į savas rankas. Kad tas talikai
“
Lietuva
”
,
kaipo
be prin čių — ir
viešai kitos kuopos neban giau veiklumo
kunigų.... per Kiek jau tarp mūsų yra to jos moka, o su laiku ir tie 25ckatalikų jiems nepasiseks, tam ga
laikraštis, tą kovą “Naujienas”. Katalikiška? kių atsitikimų, kad ištikus ke- bus sumažinti, augant, žinoma,
do pasirodyti. Kad iš to Susivienijimo kuopose!
rantija katalikų vis kį- cipų
(kuopos ir pats Susi vieni jilantis susipratimas.
peikia, o katalikus išvadi - draugija nukeliavo pas so- no mirčiai, eina žmonės per nariu .skaičiui. Dargi, nors
««as didelę, naudą turėtų,
klerikalais.
Atvirai cijalistus, kurie nuolat ka pažįstamus, kad surinkt keletą su mirtimi kontrakto niek?
Kad laisvamaniai trok na
neturi padaręs, visgi galim!
negalima tvirtinti.
purvina! skatikų, idant palaidojus nu
šta ne lietuvių
vienybės, ‘ ‘ Lietuvai ’ ’
pasakysime, talikus juodina,
Laisvamanių
Nau

Arba spėti, kad pašelpinėse drau
Pašonėj
tinime keletą
su socijalistais, mirusį priderančiai.
bet skaldymo, tas aišku iš kad jos lūpomis kalba ma- Ir sykiu
kiek kartų nuėję į šermenis, gijose daugiau mirčių ištiks,
ji Spąstai.
pavyzdžių. Chieagos vienoj
minėtosios draugijos valdy
ignoravimo
dabartinės soniška išmintis.
matome padėta krepšelį ant nes visokios yra priimamos —
•aiesto dalyj (Engleivood’e).
Tautos Tarybos, nenorėji
ba išjuokia katalikus, ty
sąjungoje gi tik sveikiausios,
karsto — dėl aukų...
Mūsiškiai laisvamaniai
Bepartyviškumo giesme čiojasi iš dvasiškų asmenų,
yra S. L. R. K. A. 39 kuomas į ją ineiti, nors tam
Tokie atsitikimai yra skau perėjusios medikališką egza
ir visokio plauko žmonės,
tpa. Jauna tai
kuopa, nes
durys atviros. Taip nei ly “Lietuva” katalikų neuž- prikaišioja
jiems “gražų dūs ir nemalonūs. Daugybė miną.
nesutampantieji
veikime
antri metai kaip susitvėrė.
gus su lygiu
nepasielgia, liuliuos. Gerai jau žinomos gyvenimą” ir tt.
žmonių ligoje kenčia skurdą. Apsidraust reikalinga kiek
su katalikų plačia visuome
nors laisvamanių pasisaky tos laisvamanių globoj “beTikriems katalikams pri Ne iš savo kaltės, jeigu mažai vienai. Kamgi tad praturtin
Ji buvo veikli. Pilė kiek
ne, šių metų pradžioje sut
vienos progos
rengė pra vėrė savo partiją. Užvar ta lygybės ieškant. Dabargi partyviškos”
draugijos. tiktų panašiuose atsitiki teuždirba, o su šeimyna. Kad ti kokias “insurance” kompa
taip
pasielgta,
lyg
T.
T.
muose kreiptis
prie savo ir su geriausiu noru, sunku su nijas,
arba
svetimtaučių
kalbas, vakarus ir kitokias dino ją Amerikos Lietuvių
Štai
t.
v.
bepartyviška
visai nesama. Už katalikų
klebono.
Draugija nesi taupyti kiek. Bet ar šiaip ar “zvriązkus” ir kitokias orga
(pramogas. Ir štai to viso Tautinė Sandara.
Draugija išneša kreipė prie parapijos kle taip, mums lietuviams ir lie nizacijas, kad čia pat turime
ignoravimą ne sykį tapo Spaudos
•pasekmė: kuopa turi pini
Atsiradimo
priežastis skaudžiai
nubaustais. O rezoliucijas prieš lietuvių bono, nesikreipė dagi prie tuvaitėms sunku ką ir sutau- savo lietuvių moterų sąjungą?
gų savo ižde, didžiumą tos tos sandaros bando aiškin
mokyklas/ katalikiško laikraščio, bet i pyti, nes amatninkų tarp mū- Sąjungietės, pashmkime sau
apielinkės lietuvių katali-f ti “Lietuva” 2 num. Anot savų senų klaidų vis dar katalikiškas
už obalsj — 1,000 narių iki
kų prirašė prie S. L. R.; jos, vyriausiąja priežasti nenori atsižadėti.
“bepartyviškas” S. L. A. nukeliavo pas savo juodin-bų nedaug, o paprastas darbi- seimui! Jau per penkis šim
— cicilikus. Nesikrei- mukas ar darbininkė mažai
K. A., nariais
užaugo lig mi buvo visiškas
Ačiū dar dideliai nesusi leidžia taipgi “bepartyviš- tojus
. A . , .
. ,.
tautos
tus tarime, bet idant gavus
ka” ormmL nėr kuri gkcl3°?. “U3aUte Beg° teuždirba. Tad lengvįausias
8Q, jos paslaugomis kelias reikalais
pratusių
katalikų
miniai*
ncsirūpinimias?
9*
S
P , JCUTJ
rai darą: sąžinės halsas
balsas ne būdas taupymo juodai dienai čarterį ant visų Suv. Valsti
dešimtis dolerių aukų Tau-i
ir
laisvamanių
būreliui,,
Nes, jos žodžius kartojant.
biama, jog visai nesama to leido. Nesikreipė, nes žino yra apdraudimas savo svei- jų, turime turėti 500 narių
gal jiems
ir pasiseks į
tos Fondui
ir įvairiems
sveikatos ir gyvasties, geroj vien pašalpos ir apsaugos sky
Dabartinis, kadsieninis, prak
tautos reikalams surinkta,! tiškas gyvenimas ir lietuvių, sandarą kiek žmonių pri kio dalyko, kaip moterys jo, kad pagyrimo iš tokio lietuviškoj organizacijoj. Ypač riuje, tad kam rūpi savosios
tės sakramento, kur tikėji darbo nesisulauks. Kas ki
Apie kuopą visa ta apielinkaipo tautos, reikalai buvo traukti. Laisvamanių jun
lietuvės privalo apsidraust A. organizacijos augimas ir savo
ta
pas
cicilikus:
dar
pagirs
mas,
dvasiškiai
ne
sykį
bu

kė žino, per tai ir agitacija
go
kas
prityrė,
tas
atsime

nustumiama
užpakalin, ant
L. R. K. Mot. Sąjungos ant gerovė — į darbą! Nejaugi
antro pliano.
už katalikų Susivienijimą
tė. Neilgai
ir dabar jo vo ir yra išstatomi viešon ir paskatins prie dar dides rame skyriuje arba pašalpi- mes iš kelių šimtų tūkstančių
nės
betvarkės
darymo. niame. To skyriaus mokes- lietuvaičių Amerikoje, negalė
lengva. Randasi Chicagoje
Tuomi “Lietuva” paro kentės, jei atsiras kas to iškrypėlių
pajuokon. Bet
“Naujienos” tai atliko, nes
♦r daugiau kuopų. Vienos do ne ką kitą, kaip tik jungo paragauti nori.
kam daugiau
ir beskait- jų užduotimi yra katalikus niai taip maži, kad nenu tume sutraukt į sąjungą 1,000
skriaudžia nei vienos, o naudą narių iki Seimui? Tad lietu
kiek veiklesnės, apie kitas pilną fakto ignoranciją, o
liuoti? Niekas iš tų vadina tarp savęs piudyti, katali suteikia didelę: už 30 mėne vaitės, kurios uerprigulite prie
•nieko negirdima . Kurios, gal ir stipri;
norą pame
“bepartyviškųjų” kų vienybę ardyti. Jų tik sinių mokesnių, $5.00 į savai sąjungos, arba kurios kad
daugiau veikia, tos ir na luoti. Kad laisvamaniai ir Ko “Lietuva” Ne mųjų
a la “Lietuva” neprotesta slas drumsti vandenį ir ja tę pašelpos ir $150.00 pomirti prigulite tik į Apšvietos sky"
riais auga. Oi kuopos, ku jiems panašūs nieko kon
O jei nės. Mokesnis su apšvietos rių (nors tai ir-gi puikus ir
mato.
vo, nei žodeliu neprasita me žuvis gaudyti.
rios nerengia jokių viešų kretaus neveikė, tai tiesa.
skyriaus mokamų 10c., poda- naudingas dalykas) pagalvo
prie
to
prisideda
draugija,
.pramogų, nariais neauga,, Bet tą antmesti
katali
Iš katalikų akinimo, kad rė. Ji anuos dalykus tole katalikų šventojo vardą ne- ro iš viso 40c. į mėnesį. Bet kite — kur mums apsidraust.
dagi apie 'kuopos buvimą kams juk negalima.
Di lietuviams gręsia bedievy ravo, tik jokiu būdu neto,
, . ...
. „ A žiojanti — ko daugiaus be- mokėdamos tą 10c. auginame Ar glaustis prie svetimtaučių
daugelis vietos lietuvių net džiausi taries
reikalais bės pavojus ir kad
prieš leruos katalikų
pnes
mūsų būsiančio laikraščio fon- ar didinti savo organizaciją?
.girdėti nėra girdėję. Tokių rūpinimąsi parodė katali bedievybę
reik reaguoti, reakcijos
Vaidelybė.
Ne vien save šv. Antano^, pridedame savo plytelę

Redakcijos

Pastabos.

kai. Ne kas kitas, kaip tik “Lietuvk” išvedė vėl pa

Negražus
Pasielgimas.

draugija nužemino. Ji pa
darė gėdą visai
šv. Kry
žiaus parapijai. Ji ir visų
katalikų vardą pažemino.
Žingeidu žinoti, ar šv. Kry
žiaus parapija prisiims tą
dėmę, juodą
tašką, kokį
jai pasikėsino uždėti p. M.
Dobilas ir šv. Antano Drja.

MoterysirJų
Sąjunga.

Motinos Meili.
Jaunoji našlė p-ni. S., likosi vargšė. Paskuti•mis jos vaikelis, po dviejų savaičių ligos apleido ją,
Aad dapildžioa būrį aniolelių. Nuliūdimas ir gailė
sis motinos buvo toks didis, jog buvo prisibijoma,
kad nenustotą proto. Niekas negalėjo jos nuramin
ti. Jos daktaras, draugas G, žiūrėdamas ant jos su
rik rimt i mo, vdlijo jai paimti išauklėjimui svetimą
vaikelį, manydamas, jog turėdama arčiau savęs maSytį, galės greičiau nusiraminti.
Iš pat pradžios p. S. nenorėjo su tuo sutikti,
bet po kiek laiko tam d-ro užmanymui pasidavė, kad
priimti kokį vargšą vaikelį ant išauginimo. Su d-ru
nusidavė į kaimą P. pas d-ro pažįstamą.
— Yra tai vargininga, bet labai dora moteris,
— kalbėjo d-ras, aš ją žinau gerai jau nuo seno.
Vargšė nesenai 'pasiliko našlė ir dabar pati viena
turi maitinti net penketą mažyčių. Man rodos, ji
fnbsi nnsidžiaugs, kad galės atiduoti uots vieną į rū
pestingas rankas, kaip kad į tamstų namus.
Sėdę į vežimą, leidosi abudu į viršminėtą sodžių.
Vhžiuodamu d-ras buvo užimtas gamtos grožybėmis,
ūkių nameliais, p-ni S. - gi per visą kelionės laiką bu
vo už.imta mintimis apie vaikelį, kurį manė paimti
paa save: ar bos jis nors kiek panašus jos vaikeliui,
kurį besotė mirtis jai išplėšė?
Ant galo vežimas apsistojo ir pmi R. su d-ru
ifiaėdo. Paėjus gana gerą kelio galą, susiĮsakė ties
mažu nameliu. D-Tas pabarškino į duria. Netrukus
atsidarė ir pasirodė tarp jų jauna moteris iš
lių gana "srginingai atrodanti.
lt važiavo, — džia

smiugai sušuko. — Na tai dabar ir turės džiaugsmo
vaikeliai.
— O kur jie yra? — užklausė d-ras, — atvežiau
čia šiokių - tokių gardumynų.
—Sėdi grįčioje, ir kožnas turi savo užsiėmimą.
Tuojaus aš pašauksiu.
Tuojaus nusidavė į grįčią ir po trumpai valandėliai atsivedė atsinešdama vienoj rankoj dvi kėdės,
o kitoj rankoj mažiuką.

D-ras paprašė p-nios S. arčiaus ant atneštos sė
dynės atsisėsti, paits-gi šalyj atsisėdęs pradėjo išvy
nioti visokius pakus - bundulius.
Netrukus prie daktaro pribėgo visi vaikeliai, ku
riuos anas priglaudė prie savęs.
— Atvežiau čia jums visokių žaislų, — tarė duo
damas jiems 8Hldumynus. — Pasakyk man, kaip va
dinėsi — paklausė mergaitės 7 metų.
— Ponas d-ras jau pamiršote? — užklausė aiš
kiu balseliu, — mane mama vadina Maryte.
— Taip, teisybė! Atsimenu, vadiniesi Maryte.
Paskui atsigręžęs prie motinos tarė:
— P-ni, turbūt sau rodo* neduodate sn tais
penketą vaikelių, nes apvilkimas, pavalgydinimas
prie tokio gyvenimo kaip jūs, yra labai sunkus. Aš
manau, kad poni turite labai daug su jais vargo.
Man žiugeidu kaip su jais duodate rodą?
— Teisingai p. d-re, — atsakė moteris, — vos tik
velku tą naštą. Siuvu marškinius; pramokau jau ir
geresnius viršutinius drabužius siūti. Vargo pas ma
ne nestokoja, bet žmogus gyveni turėdamas vii|į
Dievuje- Dangiškasis Tėvas atsimena ir apie rou
Kaip paaugs tie mano mažyčiai, tai gal bus leng
viau ; šiuomkart - gi gana storini, nes reikalui

savim vestis nėistengčiau. Pertai mažai aš tematau
miestą.
— Ar nebūtų geriaus, — prakalbėjo d-ras, —
atiduoti vieną iš vaiką ant išauginimo? Paimtų vie
ną iš vaikelių kokia turtinga poni, pati turėtų ra
mesnį ir linksmesnį gyvenimą ir jums šeimynoje pa
lengvėtų. Už ką - gi taip kankintis bereikalo? Tams
ta tiktai pamąstykite.
Vargšė moteris pažvelgė ant d-ro taip žingei
džiai, lyg nesuprasdama visai apie ką jis kalba. Ir
tiktai po kiek laiko suprato, ką ženklina tie jo žo
džiai.
— Taip, tamsta, —atsakė, — suprantu-. Mano
pažįstamas aną dien irgi atidavė savo dukriukę ant
išauginimo. Vargšė mergaitė! Motina nesenai mirė,
taigi džiaugėsi, kad atrado greit prieglaudą, nes tė
vas nelabai jos težiūrėdavo.
Visi nutilo.
Po valandėlės atsiliepė daktaras.
— I^abai gerai, aš nematau tame nieko pikto.
Kožnas žmogus stengiasi daryti sau gerai kiek ga
lėdamas. O kas link tamstos, tai geriausiai, jeigu
Mariutę atiduotum. Paaugus ir pramokus kokį nors
darbą, galės gelbėti jums ir savo sesutėms.
— Kaip tai, aš turėčiau atiduoti Mariutę? — už
klausė. — Tamsta, daktare, ji yra vyriausia namuo
se, tai jos darbas jaunesnius prižiūrėti. Anie ma
žiukai į ją žiūri kaip į gaspadinę... O kaipgi... Ma
riutė jau septynis metus pabaigė.
— Gal norėtum berniuką atiduoti, ■— pratarė iš
lėto poni S.
— Taip šį beminką gaiėftau Tematai atiduoti.
AiMne, vaikeli. Ar norėtam
pa* tą penią ir gy-

Vaifeebs pažiūrėjo savo mėlynomis akytėmis į
motiną, lyg norėdamas pasakyti: “mamytė, kuom-gi
tau prasikaltau, kad nori manę atstumti”.
Nu ir ką Tamsta pasakysite, te Andriukas eis
su mumis, — tarė atsigręžęs į motiną daktaras.
— Aš negaliu Andriuko atiduoti! — atsakė su
sigriaudinusi motina, — kadangi, daktare, jisai yra
mano vyriausiu sūnumi. Kaip puikiai jisai vande
nį pumpuoja iš šulinio! Kokis jis yra smarkuo
lis, visame tinka! Ką gi aš be jo ir daryčiau?
\
Daktaras nusijuokė.
—Tai kibą aną jaunesnį duosite, ar neteisybė?
Kaip jo vardas?
— Vadinasi Juozukas, — atsakė vargšė našlė, —
ką gi mūsų paukštyčiai lestų, jeigu jis mus apleistų.
Juozukas lesina man vištas antis, balandžius; visi
paukšteliai jį žino — ir kasdien pulkeliu susirenka
čia jo laukdami. Kad tamsta girdėtum, kaip jisai
moka pamėgdžioti paukščių balsus, tikras artistas
tame amate, net miela klausyti.
— Kad tarp yra, — tari daktaras, — tai tamsta
atiduok mums tą keturių metų mergaitę. Ji yra labai
meili ir graži.
Vargšė motina net persižegnojo.
— Vardan Dievo, Tėvo... Teklytę turėčiau ne
duoti?! Tai mano mylimiansis vaikelis! Ji bovina
mano mažytį. Be Teklytės mažyčiui būtų visai nera
mu. Juokiasi, ištiesia rankutes prie jos, taip kaip
prie motinos. Nei viens nemoka taip n ubo vyti jo,
kaip Teklytė. Ką gi aš pradėčiau b jos?
— Gal tamstai būtų geriau

p-uią S

— tarė daktaj

paimti mažiaus) amsjf irnlė* greičij

prasti prie naujos vietos.
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galėtume dvvgiibai
padi beatsakančiu šiai ir toli- n ai ir nares, stokime VtSk priešų skleidžiamų neteisingą
S. L. R. K. A. Chieagos t
plepalą
apie
mūsą
organizaci
prie
darbo,
o
vaisius
dinti mūsų narių skaičių.
bus
Apskričio
mesniai kaitai.
Kad dar
jas.
S. L. R. K. A. Narė. kiek ilgiau, būt jau kaip geras.
Pirmininkas, A. J. Sutkui
SLKKA.
143
kuopa
jau
iš

Raštininkas, J. J. Palekas,
aus namas pradėjęs krypti
J. J. Palekas,
mokėjo
203
dol.
pašelpos
sir4629 S. Paulina st.,
j šalį. Bet kaip misai ūkimu S. L. R. K. A. Chieagos
gusiems
kuopos
nariams.
kas nelaukia, kol jo namas Apskričio raštininkas.
Chicago, PI.
Nauja
kuopos
valdyba.
pradės krypti ir virsti, bet
1916 metams paskirta nauja
greitai stato ir naujus, de
valdyba,
į kurią inėjo: .J. (li
E. ARLINGTOhh VT.
da gerus pamatus, nuo ku
kis — pirm., O. Dovidonaitė SUSIV. LIET. R.-KAT. AM.
rių jau niekados nenuvirs,
/.š SLItKA. 148 kuopos
— vice-pirm., F. (likis — prot.
VALDYBOS ANTRAŠAI:
— taip ir S.*L. R. K. A.
gyveninio.
į lašt., A. Nakutis — fin. rast., Prezidentas, — K. KrušinsBrangūs Broliai ir Sese
nariai, kuriems
rūpi, jų Turime SLKKA. 143 kuopą, j Ig. Matulevičius — kasiu., F. kas, 59 Teneyck st., Biookrys lietuviai katalikai! Su
pačių ir jų gentkarčių ge kuri jau du metu kaip gyvuo- Šlapelis — kuopos korespond. lyn, N. Y.
šiuo niėnesiu
pradėjome
rovė, nelaukė kol Susivie ja ir per tą laiką nemažai tu-i Linkėtina naujai valdybai Vice - Prezidentas, — A. Pet
Naujus -Metus.
Bet tas
nijimas, kaip mums, taip j rėjo vargo, bet narių susipra-j kuouoliausia padirbėti S. L. rauskaitė, 563 N. River su,
mums nelabai svarbu, nes
ir mūsų genkartėms, pa-įtinio ir nuoseklaus veikimo d<‘*- R- K. A. naudai.
AVaterbury, Conn.
i
mes kas metai pradedame liktų be savo vertės. Susi-jka, visas kliūtis pergalėjo
n !
Kuopos korespond. Sekretorius, — J. S. Vasiliau
Naujus Metus
su sausio vienijimo nariai dėjo vi-j šiandieną ant gerų pamatą at- į
skas, 112 N. Creene st., BalPerskaitykite ir Atminkite!
mėnesiu. Mums lietuviams,
timore,
Md.
įsas.savo jėgas, kad pasta-į
R.—Katalikams,
yra tas ityti savo namą, tai yra Su-1 Musų vargai kiekvienam Sa-Į SUSIVIENIJIMO LIE
Kasierius, — Pranas Burba,
Sulig 30-to Seimo nutarime nuo Naujų 1916 Metų
svarbiausia, kad mes, na sivienijimą,
-KATA

ant
tvirtu
į
būti
suprantami.
SLR
K
A.
(TUVIŲRYMO
458 Main st., Edvvardsville
visi Susiv. nariai privalo gauti organą ir jį skaityti. Už
via i S. L. R. K. A., pradė konkretinių pamatu. O tie 5f)rieSai
RŲ AMERIKOJ CHICA
mūsų
vienv
—Kingston, Pa.
organą mokesnio nesiųskite į organo
administraciją,
jome naujus metus su nau
Su
GOS
I
APSKRITYS.
• Kąsos Globėjai: — J. Stulgaipamatai tai via suredv-!. . ... •
kaip iki šiol kad buvo daroma. Atminkite nariai ir kuo
jomis reformomis, su nau 1
.
.
i sisiviemjnno
vienijimo pamatus
pamatus suginei
sugriau
Į
tis, 140 So. Meade St., AVilpų viršaičiai, kad adresai turi būt siunčiami į Centrą se
,ai jie subruzdo veik- ! Siuomi
ti, vnnfill<
ypatingai
kluonu
pranešame šio
jais mūsų organizacijos pa mas mokesnių pagal narių f;
kretoriaus vardu. Norint permainyti adresą visad paduo
metus, įvedimas augštes- ti, kuomet pamatė, kad Susi-.aPskričio kuopoms, kad S. kes-Barre, Pa.
gerinimais.
kite į organo administraciją
ir naują adresąir taipgi
nių pomirtinės skyrių, su- vienijimas jau ant tvirtų pa- L- R. K. A. Chieagos I ap- J. B. Valukonis, 233 BroadMūsų organizacija lig-; -i
u
way, S. Boston, Mass.
pažymėkite kokios kuopos esate narys. Kitaip nerugo- v. ,
‘
, .r
icdymas ligoje pagelbės -matą atsistojo.
skričio
kuopų
atstovų
sušiol stovėjo ant silpnu pa j , .
. ..
»
l
,
.
.
v.
Dvasiškas Vado vas, — kun. J.
kite, jei prašymai nebus išpildomi.
....
4... Bet .....
v;.. n •! • rnb įvedimas lesų ton-Į Mūsų kuopai susitvėrus, gą- važiavimas (susirinkimas)
matų.
nuo
šių
Jakaitis, 41 Providence st.,
Kurie negautų organo užsimokėję i Centrą visus
;do, onauji
įstatai
ir paga-zdi no katalikystės priešai mū- įvyks ncdėlioj 6 dieną va
metų,
nuo
smo
menesio
,.
.
.
...
šiuo
"VVorcester, Mass.
mokesnius ir adresus pridavę į Centrą, kreipkitės pa
",
, . . 2
uos Susivienijimo įregis- sų narius, kad: 1. Einant iš- sario (Feb.) 3916 m., 2-ra
pradzios stojasi ant cemen-L
.
, . . ,
.
aiškinimų delei į Centrą. Organo adnnnistraeija siųs f.
.
, J
, , . . • travnnas, kuris ir bus vie pažinties reikės kiekvienam val. po pietŲ, Aušros Var- Knygius, — kun. S. J. Strucpamato, ant kurio jau}
.v , •
o
kus, P. O. Plymouth, Pa.
organą tiktai tiems Susiv. nariams, kurių antrašus pri tinio
. . ,
, .
. v
nas, iš tviciausni Susivie- mokėti 25 c., kitaip kortelės
parapijos
svetainėj,
mekad
—...... - *i
' ........
nenukrips
negaus; 2. SLKKA. yra nele- 2323 W. 23rd PI., Chicago, Gydytojas, — Dr- A. K. Rut
duos Centras. Įsžtėmykite!
, įiujimo pamatų
kauskas, 2302 So. Leavitt
Kaip
kad
ūkininkas
subu-'
gališkas ir neturi tiesos gy“Draugo” Administracija.
III.,
ant
kurio
ir
tamstų
st., Chicago, UI.
ukininkas,lYUOįį guv. Valstijose; ...
3. „
Nedavoja medinį pamatą, o J Kaip ansai
v- ,
malonė
putam ant viršaus pradeda į partaisęs savo namą, pas-'|ves pašelpos skyriaus ligoje, i
delegatai malones
mūryti storą, gerų plytų itatęš jį ant tvirtu pamatu, į Taip priešą buvo nurodoma a 81 anhyti. visų kuopų at
stovai privalo
turėti nuo CHICAGOS APSKRIČIO,
kesnį# Būtume jiems pasi mūra, putam pagyvenus' jautėsi esąs laimingu, taip 1914 metais.
-savo
kuopų
paliudijimus.
rodę
kaipo
didžiausi kelioliką ar kelias dešini-}iv įlips, brangūs broliai ir 1915 metais kataliką prie
S. L. R. K. A. ADRESAI:
Į tis metų, aus pamatas pra-į seserys lietuviai katalikai, šai pradėjo vėl mūsą narius Kiekviena kuopa, gali skiiskriaudikai.
Pirm. A. J. Sutkus, 6329
Kad išvengtį
tą visą,\jpja pūtį ir mūras prade-}matydami, kad jau netoli bauginti kad: 1. SLRKA. ban- L’ atstovus nuo kiekvienos So. Fairfield avė., Chicago,
aiškinkime savo nariams, tia krypti į šalį. Kągi ausį galas mūsų darbo, galime krūtis ir iųiuokėtų pinigų nie- dešimties narių po vieną, III.
/•'J, -organo rėikalingumą. Per .ūkininkas privalo daryti:
i.jausties laimingais,
daryti:!.jausties
laimingais,
lies kas neatgaus; 2. SLRKA. e- Todel-gi visos kuopos, kuRast. J. J. Palekas, 4629
santi brangesnė už SLA. S. rios tik randasi Illinois.
Daug mūsų draugų pasi organą narys netik ką su-.ar Jaukti, kad tas jo namas'mūsų sunkus darbas atneS. Paulina, st., Chicago, Tlb
ar! ša jau
pageidaujamus,, L. A. nariai moką po 35c. Į "VViscoiisin, Indiana ir Mirodo save labai gerais. Be sipažins su savo organiza-■ nugriūtų, ir subirėtu,
paMpos «,chigau valstijose,
priguli
abejonės,
jie ir yra geri rija, bet ir iš.n >k: s«™ Sy-jis stengiasi ji pataisyti (vaisins. Žmonės, matv.laj Alisai namo savininkas mi naudingumą Susivieni-!^° ’ sava,teJ’ 0 SLRKA. na- prį0 Chieagos I Apskričio,
žmonės, bet per savo neap venimą pagerinti.
pradeda ria^. ,a°k'‘danii P° ^be. j me- Taigį malonėkite, be atidėsižiūrėjimą, jie kartais at Temykime! 5c. i mėnesįnelaukia; kol jo namas su-'jimo, kas kart'
nesi, tegauna pašelpos 7 dol.
n iru grius, nes jo viršus yra !a-|vis daugiaus
ir daugiaus j savaitę, 3. SLRKA. mergi liojimo, prisidėti prie šio
neša blėdį. Žiūrėkim į tuos v lenam iš šeimynos
laikraščio (bai tvirtas, bet apačia bu-įrašyties prie šios lietuvių nas ir moteris priimąs tik ant apskričio ir malonėkite pri
Bridgeport, Conn.
žmones, kurie sako, jog Su- daug, o gero
siųsti
savo
atstovus
ant
vo
silpna,
dėl
to,
kad
jis!katalikų
organizacijos,
vertę
šeimynai
visi
žino

siv. skriaudžia, duodamas
$$3.5() pašelpos skyriaus. Taip
S. L. R. K. A. 9 kp. tu
visieins savo nariams savo me. Jei narys numirtų, ir klaidingai . jįjį pabūdavo- ‘Žmonės kas kart' pradeda kalbama daugiausia neišsila viršminėto susivažiavimo, o rės metinį “ susirinkim.i.
organą.Noriu visiems pasa per kokią sekretoriaus klai-' jo. Pamatęs, kad jo bran labiau tėjnvti, f skirtumą vinusiems Žmonėms, kurie Bi nauda iš to dėl S. L. R. K. sausio 23, 1916 m. parapi
A. bus labai didelė, kadangi
kyti apie vieną atsitikimą, da būtų suspenduotas, ar- gus namas
jau pradeda tarpe pagelbinių draugijė le kam lengvai intiki.
jos svetainėje.
Pripuola,
ir kartu nenoriu nei vieuo ba išbrauktas, ’ ir pomirtinė krypti į šalį nieko nelauk lių, ir S. L. R. K. A. ir, Dabar eikime prie dalvko. visiems vra gerai žinoma, sekmadienio vakare 7:3(A
užgauti.
Noriu parodyti būtų sustabdyta tame svar damas, šaukiasi tam tik kaip žinau, daugumas ka 1914 metais daromi užmetinė- 3°gei suvienytomis spekotuojaus po mišparo.
mūsų nariams, kaip greit biame momente. Ar tie 5c. rus žmones, arba pats grie talikų meta į šalį pagelbi- jimai, tai tušti plepalai, apie,.ri^s Ąlsad°s galėsime dali Visi nariai malonėkite,
nuveikti, nekaip ats
klaida nekaltam žmogui būtų verti tos pomirtinės biasi prie darbo, kad grei nės dr-gijas, ir stoja į Sūkuriuos neapsimoka nei kalbėDabar susirinkti.
jie yra čiausiai, pataisyti tą namą. L. R. K. A. Nes jie aiškiai Ji- I’riekaiščiai oaroini 1915 -skiromis jėgomis.
gali daug baisių nesmagi i- tame laike, kada
laikas,
. Kuopos valdyba.
daugiausia reikalingi ? Be Pakėlęs mūrą ant tam tik supranta Susivienijimo si< - metais gal ir turėjo šiek-tiek yi^ patogiausias
nių pridaryti.
kalkin iu Tiesos, nes senų narių mokės- kuomet kuopos laiko inetirų įlinkių,
ižgriauna iš kius ir siekius
Mūsų viena kuopa Wa-! abėjonės ne.
tėrburyje (neminėsiu kai-j Nesitikėkime
ant savo apačios supuvusius ir pū- pagelbiniu draugijėlių. Bei^8 liegeriftasia buvo sutvar- mus susirinkimus, apsvarSusivienijimas kytas’ bet paskui viskas patai- styti, ir po to malonėkite
turi labai gerą sekle- • kuopos valdytos, nes jie nančius medžius, o supilia abeįonės,
NORTHAMPTON. MASS.
m-'prisieti laiškę
apie savO'
torių, nemanau, kad geros-Į visi už dyką dirba, dėl to iš akmens su cementu, iš yra kur'ka» pigiaus užlai-!s>rta ir jokj"
S. L. R. K. A. 19 kp., laikys
nį^alės gauti,
nes savo (iv negalim tikėtis, kad jie mūrija gerą pamatą, ir ant kyti negu paribinės drau-iriams )":«al,yo l,f,tL :ll'tas nutarimus, ir malonėki te j susirinkimą 23 dien$ sausio, 2
trukumus, ka.p'pranešti ar prisn,sitc a.daS labai gerai atlieka irdavo kuopos narius, gerai jo vėl pastato savo senąjį gijos, nž tai ir nauda yra j£££
. į«L
Po
221
,
v.- ...
Stovus ar ne, (negalėdam
x_.
nieflados klaidų nepadarė.; pridabotų.
(namą, kuris jau galės sto-'kur kas didesnė iš S. L. P.
Prospect
st.
Bus
svarbus
susi

ten'
ar.'st'k:,pri8ivSkite laišku.)
K.
A.
negu
iš
kokios
Betpjuk
ir geriaiisiems' Išaugai ir draugės! Nuojvėti per amžius, ir kuris
rinkimas; raeliUin visą nariu,
1 “irųjų SLRKA. brangesnis nz,
kodidžiausio
pribūti.
Taipgi nauji, norinti pri
klaidos pasitaiko. Taip ir šio laiko pratinkimes patys! jau niekados į šalį nenu- nors draugijėlės. Visa taii^j”^ #
Velydami
supranta SLA. narini moka 35c. j mė- pasisekimo dėl Susivieniji- ™^5’ *ali PribQtimnM,i sekretoriui pinanti- valdyti savo turtą, neatidė-i kryps. Kaip aus ūkinin- gera i mato ir
nė lįdaida pasitaikė. Perei- kini tai ant kitų. Organi-jkas arba to nainm sa vinių-j tūkstančiai lietuvių kata- nosį ir gauna po 6 dol. pašei mo ir lietuviu visuomenės.)
Jonas Vaičiulis, kp. r*;!.
i.iu’iio kuopos .susirinkime,;zacijos
turtas vrp įrtūsų kas tada jaučiasi linksmas likų. Didelis
skirtumas pos savaitėje. Tvaike 15 savaiatnešė jauna mergina už’ turtas, organe telpa visos ir laimingas, matydamas,!tarpe dr-jų ir Su-mo buvoičių mokama po 6 dol., pasvieną mūsų narių užmokė-’ atskaitos. Jei nedabosime, kad jo namas, kuris jau ligšiol, bet dabar kur kas kni 3 dol. Išviso už 36 savaičių
((pri skaitant ir pirmąją ligos
ti, (ta narė biedna, su šei- atsiminkime, kad per kokią buvo nukrypęs, pastatytas didesnis.
savaitę) ligoniui išmokama
mylia ir našlė).
Sekreto- klaidą gali mūsų pomirtinė ant tvirto pamato ir kuriaMan būnant kuopos pu*-.j)Iol. pašelpos.
riu»s atvertė savo knygas ir prapult.
jme žmonės gali
gyventi
Platinkite
mininku per 4 metus su vi r-j SLRKA. nariai mokėdami
sako. ‘‘Jau išbraukta, jau
Mūsų organizacija nega-;be jokios baimės,
jau ne
sum, nei vieno tokio svar- po 50c., j mėnesį per 6 mėtrečias bertainis kaip ne- Ii būti įregistruota jei Su- per keliolika metų, ne p< v
aus ir skaitlingo susirin- nesiūs gauna po 7 dol. pašei
mokėta”. Mergina
misi- siv. neima
atsakomybės kelias dešimtis metų, bet t kimi*
nebuvo, kaip kad š’.» pos į savaitę, per kitus (i mė-į^S
gaudo ir tyli, bet už kelių ant savęs už visų sekreto- gal per šimtą, ir daugiau. sausio mėnesio susirinki- nesiūs po $3.50c. Į savaitę. I?
sekundų liepė sekretoriui rių klaidas. Kaip gali Su- Nes nariais jau stovi ant mas. "
Žmonių
prisi- viso ligoniui išmokama 273 do
Išžiūrėti į jos knygutę, ir,siv. imti visą atsakomybę gorų pamatų nuo kurių jau!'7“?
"""'"‘'v
ame, ir vi- feriai, jeigu narys moka Į pa- x
einc pasakoti,
jog
ta
žmona
ant
savo
pečių,
jei
visi
n.iniekados
nenuknps,
bet
.
.
.
1
7 .< n
j
...
t
*
. sii
si in»nai
noriai un
su ilvmiK
džiaugsmu mo šelpos skyrių po 50 į mėnesi.
“DARBININKAS” yra leidžiamas Darbininką Sąjungos.
užsimokėjo už vieną metą. riai neskaitys savo organo, stovės ant visados.
Tai dabar mums ir aišku.'
įėjo savo mėnesines duok
“DARBININKAS” eina tris kartus į savaitę; utbrninSekretorius paėmęs knygų-Į Visiems gerai žinoma, jei
Taigi brangūs lietuviai
SLA.
narys
už
35e.
gauna
135
kais ir ketvergais —4 puslapių; subatcuiis—8
es, kurių viso surinkta s
tę pamatė savo
klaidą ir nariai organą skaitydami katalikai, lygiai taip buvo . .
io-o/m v
dol., gi S. L. R, K. A. narvs v?':
puslapių.
ėmė net galvą
krapštyti, pamatys kokią klaidą apie u- su musų Susi vieni i imu, •
, už 50 mėnesinės mokesties
“DARBININKAS” kaštuoja metams $3.00; pusei mo fį;
1 •
r
...Irių prisirase b.
Daugelis
■i.. gM
tų — $1.50.
Prisipažino prie klaidos, ir save, tuojaus praneš centro kuris yra musų vienintele'
gauna 273 dol. Tad SLRKA.
sky

... .
i, . .
'persikėle i augstesius
“DARBININKAS” už 1 dolerį eina per keturius nė- vO
netik kad ne brangesnė orgažadėjo pataisyti.
; sekretoriui.
O tas Susiv tikrai pagelbme organiza-1
v0
rius,
prisirašė į pašelpos nizaeijn, bet daug pigesnė už
nesius.
Taigi matome, jog orga- daug pagelbės,
įeija. čia Amerikoj.
Nors ligoje skyrių.
Tas aiškiai SLA., nes bemaž už tokį pat
“DARBININKO” subatinj numerį galima užsisakyti
nas vra kožnam nariui rci-j Jei mm pirmos dienos^ H. L. R. K. A. ir buvo suskyrium. Metams $1.50, pusei metų — 75e.
parodo, kad S. L. R. K. A. mokesnį gauna dusvk didesnę
kalingas. Visi žinome, kad kaip šis Susiv. susitvėrė, fv,.,tas geriausiais siekiais,
“
DARBININKAS
” apsiima būti lietuvių draugijoms
1
smarkiai auga. Bet jeigu pa5,.jpą.
suspenduotus ir išbrauktus būtų davę savo
nariams nors jjs yra jau tūkstan
organu.
garsina organe. Kas būtų organą skaityti, mes šian- f.įua žmonių išgelbėjęs, nuo mes norime, kad S. L. R j SLRKA. gali į visus apDraugijų nariams eitų suimtomis — 8 puslapių
K. A. dar smarkiau aug- saugos ir pašelpos skyrius prinumeris
už $1.00 metams. Tik sąlyga, — kad visi nariai
atsitikę, jei sekretorius per dien neskaitytunm namis bado, šimtus
si ratų vra tų, tad privalome
ir ims gulėti moterys ir merginos ir || imtų laikraštį ir įmokėtų po $1.00. Mokesnį galima
t,ą laiką būtų prasišalinęs tik 10 tūkstančių, bet skrd- priglaudęs po savo skrai
būtų sumokėti ir kas pusmetis — po 50 centų.
iš įųūsų miesto, o ta narėitytume vieną tūkstantį į stė ir daug nesuskaitomų dar daugiaus pasidarlnm- sulyg ją mokamų mėnesinių
ti. Ir tas labai lengva. Da .!<>»»»>* ir pašelpa ir pomirtinė
Kas iš narių tokios draugijos norėtų turėti visus
ųninirus? (ierai, per tą me vieną metą. Šiandien ture-,geru darbų
yra nuveikęs ,
tris savaitės numerius — turėtų dar primokėti metams
įar Su-mas skaito su v:r .skiriama; skinanti moterų Su
tą buvo tas pats sekivto- tumi* 30 tūkstančių narių. per pereitus 30 metų,—bet1
$1.25, arba išviso jam atsieitų "DARBININKAS” $2.25.
nirių. Taigi >ivipnijin'as np«nli’ ”ps vif”l
sum 10,000
dus, pažinojo savo raštą. O Mes galime
tikėtis labai'ar šiaip ar taip
sakant,
Adresas:
1
pne per narių lygios teisės.
litas sekretorius būtų daug gerų permainų is niu-,vjSgi toji <n*ganizacija lig- mes visi pi
imu į a Nežiūrint tų visų plūdimų. I
.daryti # Bi\tų žiūri - sų Susiv, kad visi nariai i ^į(,j stovėjoA.taip kaip aus) metus laiko j
mūsų kuopa'visgi auga ir nuo-p
narį,
tada
apie
Darbininkas
skaitys
savo
organą.
rxis knvtfL
,_x
namas ant Ledinių pama
'.M" nariai pne jos
mėnesį
1916
ų
turėsimo
Visi nariai į darbą. kad tą. Susiviei
si. (leistiną būtų, kad ir tols prnb'i-

S.LR.K.A. Na
riams.

Pranešimas S. L. R. K. A.
Nariams.

seną

Taisykime Sa
vo Klaidas.
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Draugijų Reikalai
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt st,
Chicago, 111.
liaštinikas Adv. A. A. š’akis, 3255 So. Ilakitcd st., Chi
cago, 111.
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Iždo Globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st.,
Cliicago, 111.
Jonas Jaroševičius, 1048 \Vas
hington si., Norivood, Mass.

ŠVENTO

ANTANO

1‘rut. Sek V. S. Daugis 638 \V.
1S st.
Kilt. Seki". Petras Oliševskis,
718 W. I5th st.
Ant. Leknickis,
Kusininkas
1445 So. Sangumon st.
Maršalka Petras
Augustinas
713 W. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį uedėldieui kiekvieno mėnesio 1 vai.
po pietų Dievo Apveizdos para
pijos svetainėj, 18 ir Union gat
vės.

NEKALTO PRASID. PAN. ŠV.
DRAUGIJA, WAUKEGAN ILL
DRAUGI
ADMINISTRACIJA:

JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL

Pirmininkė — Ona V asilių1 ė,
1349 So. Linelon st.
Viee-pirmininkė — Anastazi
ja Pavalkykė, 1340 So. Park avė.
Prot. rašt. — Antanina Kasiliauskiutė, 1345 So. Park avė.
Finansų rašt. — Elžbieta Ne
va rdauskaitė. 1221 Victoria st.
• Kasininkė — Marijona Zeleniakiutė, 1320 So. Lincoln st.

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Steponas Sieliotis, 1344 So. Jackson st.
Pagelbininkas, Kaimieras Bur
ba, 141G So. Park avė.
Protokolu raštininkas, Anta
nas Samoška, 1338 Sheridau Rd
Finansų raštininkas. Jeronimas
Shemulinas, 759 Marion st.
Kasininkas, Antanas Bakšys
DRAUGYSTES ŠV. JONO
1327 So. Victoria sū.
KRIKŠTYTO J AUS, MELROSE
Kasos globėjai:
PARK, ILL., VALDYBA:
Juozapas Skuldziskis, 1112 —
Pirmininkas
J. Žvirblis, Box
lOth st.
595 Melrose Park, III.
Raimunda Rulevičia, 1330 So.
Pirm. pagelb.
V. Kiudolas,
Jackson st.
P»ox 151 Melrose Park, III.
1. Maršalka, Pranas Dapkus.
Org. užžiūr. prot. rašt. A. -Ja1407 So. Park avė.
sinskas, 1300 St. Charles avė.,
2. Maršalka, Antanas Didjur- Mayivood, III.
gis, 1327 So. Park avė.
Kasininkas
J. Stcfonkevišia,
Susirinkimai po aštuntai kiek 5001 12 th st., Cicero, III.
vieno mėnesio, apie pirmą va
Susirinkimai būna kas trečią
kiekvieno mėnesio,
landą po pietų. Lietuvių svetai nedėldienį
pirmą vai. po pietų J. AVaichiunėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
' lio svetainėje,
2018 Lake st..
kampas
21
atv.
Melrose Park,
HM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN
III.
GOS CENTRO VALDYBA.

DRAUGYSČIŲ DOMAI.

DOVANA
J

———————n——m—i

Ant nekuriu laiku “Draugu” Administracija nutarė duo
ti dovanų kiekvienam, kas tik užrašys du nauju
“Draugui”
skaitytoju, prisiunčiant tiesiog į “Draugo”
Administraciją
$4.00, nepaprastą knygą, kokios dar lietuvių kalboje niekad ne
buvo. Ta knyga yra

Amerikos Lietuvių Katalikų

METRAŠTIS
Labai puikiuose apdaruose vertas $5
Tame “Metraštyje-” randasi daugybė įvairių inlormaeijų, aprašymų iš draugysčių, parapijų ir organizacijų gyveni
mo; šimtai visokių paveikslų lietuvių veikėjų, draugijų, kuopų,
bažnyčių, kunigų ir gaišių karėje vyrų. Daugel malonių eilių
gražių apysakų ir straipsnių. Kiekviename name privalėtų būti
šis “METRAŠTIS”. Tai yra didžiausia dovana kokią kiekvie
nas gali ingyti. Viskas, kų Tamstą turi padaryti, prikalbink sa
vo draugus pažįstamus užsirašyti “Draugą” ir prisiųsk mums
jų pinigus pažymint, kad noriu gauti “Metraštį” dovanų, o toji
nepaprasta knyga bus už poros dienų Jūsų grįeioje. Persiunti
mų, apmokame mes.

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių
leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vieną laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.
Užsakant abudu ...................................................... .............. $3.25
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —
Visi kartu ........................................................................ ..... $5.25
5) “Žvaigždė”-— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”— $2 00 it- “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
71 “Tikyba ir Dora’A—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
8) “Draugas?” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir
Dora.” — Visi .................................................................... $5.75
9) “Draugas” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu ......... . ....$2.75
10) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis”
— $1.50. Visi .............................................................. ..........$4.00
11) “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora,”
Visi .... .i............................................................................ $4.50
12) “Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu............................... $3.75
13) “Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu......................... $1.75
14) “Draugas,” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”
ir “Darbininkas”................................. .......................... $6.50
15) “Draugas” $2.00, (arba “Žvaigždė’’) ir “Žvirblis”
$1.00. Abudu .. :...................................... . .............. ..... .'$2.50
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu ................... $1.50
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu ...................... ....... ...$2.00
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu ...... ................. $3.25
19) “Draugas,” “Vytis,” “žvirblis.”
Visi................... $3.50
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir
* ‘ Žvirblis. ’ ’ Visi...................... _............... ........................... $4.25
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”
“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi ............................. $6.25
22) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”
“Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.”
Visi........... $7.25
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00,
kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir
taip baisiai pigus, ir “Pažanga,” — $3.00, ku
rios leidimas dar nėra pilnai paaiškėjęs.

M-EIPELLER

ILL., VYRIAUSYBĖ.
l’rez. Ig Liekavičia,
1930 S.
Union avė.
Viee-prez. Juoz. Šimėnas, 911
[, 19th PI.
_ _

Kiekvienas Gali Gauti

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS,

Pirm. — Marijona
Juškienė, DRAUGYSTĖ ŠV. MYKOLO
129 Melrose st., Moiitello, Mass.
ARCHANIOLO, COLLINSV1Vice-pirni. — Pranciška Nu- LLE, ILL. VALRYBOS ADRE- |
;autaitė, 2006 String st., ChicaSAI:
?o, III.
Prezidentas Juozas Gudelius-j
Rašt. — M. L.
Gurinskaitė, ! kas. 239 N. Ilesperia st.
1347 Auburn avė., Chicago, III.
Viee-prezid.
Jonas
Šimkus:,
Ižd. — Antanina Nausiedienė, j kas, 415 Autum fte.
117 W. 33rd st., Chicago, III.
! Prot rašt. Jonas Rudinskas, 600
Iždo globėjos: Pranciška Ma , N. Guernsey st.
cijauskaitė, 4358
S. Fairfield
Finan. rašt. Pranas Stankaitis,
įve., Chicago, III.
: 916 Higli st.
Kasierius Mikolas
GudelausOna Nausiedaitė,
1447 S.
j
kas,
401
N.
Ilasperia
st.
>Oth avė., Cicero, III.
Daktarė-Kvotėja:
Dr. A. S. I Rink. Andrius Simanavičia, 18 j.
Makienė, 3352 S. Halsted st., Chi j AVing st.
| Izidorius
Kimutis, 315 N.
cago, III.
Center st.,
Dvas. Vadovas: kun. F. KeKasos glob. N. Giknis, 608 W.,
nėšis, 50 \V. 6th st., So. Boston,
Sliort st.
Vlass.
Jonas Norkus, 904 Vandalia st.
Maršalka J.
Rimkus, 902
Vine
st.
ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
Lankytojai ligonių:
AS, ROCKFORD, ILL., VALVincentas Kimr.tis, 315 Center į
st.
DYBOS ADRESAI:
Juozas I’rismontas,
607 Av-1
Sąmoiijnga gaspadine
Pirmininkas, Kazimieras Mik tum avė.
visada turi savo namuose buteliuką
D-ro Richter’lo
nas, 1020 — 1022 S. Main st.
Metiniai susirinknmai atsibiiPirm. pagelbininkas ir Iždi
na 2 ketvergą sausio m. Pusmeti
ninkas: P. P. Petiėnas,
422 niai 2 ketvergą liepos. Paprasti Neabejojantis būdas jtrinimui nuo
Island av.e,
skaudėjimo Reumatizmo, persišalsusirinkimai atsibūna, kas 2 ir 4
ditnn, išsinarinimo ir tt.
Protokų raštininkas: J. J. Mer ketvargą kiekvieno mėnesio.
Tikras tiktai su pažymėta marke
caitis, 1530 West st.,
“ĮKĄRĄ”
25c. ir 5Oc. buteliukas visose aptiekose arba
Finansų
raštin.: J. Zobinar,
stačiai n no
P. AD. KICKTER & CO.
REIKALAVIMAI.
74-SO Waablngton Street,
New York, N. U
1129 So. Churcb st.,
Iždo globėjai: V. Kadzevičius
Reikalingas lietuvis stenogralas
ir F. Patašius.
dirbti atliekamu laiku, diena .r
ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
Maršalka: J. Makauskas.
vakarais. Ne daro skirtumo vy
ras ar mergina. Turi suprasti lie
tuviškai
ir angliškai ai’ lenkiškai.
DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO KA
Geras atlyginimas, ir darbas neREIVIO, N0RW00D, MASS.
Hprubežiuotas. Cbieagoj.
Atsišaukite laišku ar vpat-šPirm. Pr. Kuras, 457 Pleasaut
lt.
kai:
R. M. D.
“Draugas”,
Pag. P. Kudirka, 31 Frank18UU \V. 46tb st.,
Chicago.
lin st.
Prot. Kast. J. Verackas, 1184
Washiugton st.
Reikalingai
vargonininkas,
Fin. Rast. V.
Sereika, 568
mokantis gerai vesti chorą, neFleasant st.
sąjungietis.
Iždininkas V. Kavaliauskas, 22
Knn. V. E. Bukaveckas,
Btaravant avė.
281 No. Main st., Ansonia, Conn.
Iždo globėjai: K. Spririda- 1—8
vičia, 1025 AVaskington, st.
S. Vitkauskas, 1038 AVnsbingj Parsiduoda dviejė angštu • mū
ton st.
Maršalka G. Glėbas, 61 Sturu- riniai namai lietuviu .apgyventoje
vietoje. 4 pagyvenimai. Be agen
vant are..
tų
Kreipkitės
DRAUGYSTĖS SV. JONO
1721 N. Wood st., Chicago.
EVANGELISTO CHICAGO,

n

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 geru 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
rają apšvietą tarpe savo brolių lietuvių-katalikų, už
kviečia visas draugijas į tai atkreipti domą ir apsiima
lietuvių draugijoms būti organu. Kada visi draugi j o t
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 iri
$1.00 visą metą. Mažoms draugijėlėms, arba kurių nevi
si nariai
sutinka organą imti, suteikiame specijalesąlygas ant užklausimo.
Draugijos viršininkui paprašius ir pranešus iš lai
ko, mes mielai sutinkame susirinkiman
pristatyti vi
siems nariams po vieną egz. “DRAUGO” dėl peržiūrė
jimo dykai. Naudokitės iš progos ir skleiskime apšvie
tą, platindami dorą katalikišką laikraštį.
“DRAUGO” Administracija.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA.

m

Č«J

AUTOMOBILIŲ MOKYKLA.
Labai naudinga dėl jaunu vv- !
rhtaisyti
motorus
- *
i (inžinus), elektrikinius ir kitoVienatinis Lietuvis Išdirbėjai kius, mechanizmo sustatymą visai
uždyką, bet tik tuos, kurie ima
visokių ženklelų ; važinėjimo lekcijas.
j
Garandraugystėms,
o ■ Laisnis. kiekvienam.
.
. .
. • .
,.
.
,
tuoiam ir vieta, jeigu negirtuok-

A jVl Norkūnas

. .OtC4UOVStE
SVEAIrtjB VARDO
■~«5 BAflnClK
.CZPUA
I9O".U HPlMjįfĘ
8, .
S*T*£MDŪ»»(.

ypatingai: ko- Ug J
kai dų, g u z ikuą HANNES
čių, metalinių. 3636 g Halgted st ’ chicago, In.
anameliuotų i r 53 _ 2
padengtų celluloid’u, šarpų.
ftflLEIE Mm
vėliavų ir karu-! JUS
nų.
Man pavestus d a bus

166 Melrose str.,

P. Mikolainis

PASEKMINGAS.
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.

M. A. Norkūnas

Gramatika angliškos
kalbos
mokytis be mokytojo (apda
rytu) ................................... $1.00
Valkti Draugas arba kaip
mokytis skaityti ir rašyti
be mokytojo.............................. 15c
Nauj'i Budas mokytis ra
šyti be - mokytojo ..... 10c
Aritmetika mokinimuisi
rokundii, su paveikslais (ap
daryta) .................................. 35c
Viso —$1.60
Kas atsius iškirpęs šitą ap
garsinimą
iš
“Draugo’’ ir
$1.00 per money orderį,
tas
gaus visas 4 knygas 60c. pi
giau.

PLAUKUS

atlieku artistiškas

GERA PROGA!

R. F. D. Route 2,
HUDSON, N.
"i
■■
y'

Moutello.

Poa ri Qu
.bims plunkei?
Šile Justi nlnnknl nuo melu? A
- tl hpk’ts I'.oim ne ;-velk'.in:til - I
Įtinti Jie?
Ar t- ttil.is pltiskolcs. niežu - oilo» wtlvon '
' r pliul- i. Ii,-i i'i-ttrii-di plikti?
•r ke.tl-.iu kitu l.'t eoloėliiu pus ikytu ll.;ii.
' i . fen’-.lt- u apetiiigu'i i Jos.
I žskete
••.OMtioia knygute "justi pdgemtą kalbu:

Koncertin

: r
.'.r

Geriausios Far mos

I

i:

• /EISITE A’.’Ii: rLAVKVS,"
Pirkite pas mus farmas didžiausioje Lietuvių l-'mmerių Ko
Mi!
S'! t r-ur i s g irt ln-to upt lulislo.
.. .-i. j.
:. u i.-, .< žinios:
lonijoje Amerikoj. Ta kolonija yra mūsų uždėta 19O.» metais, ir .CrtJ.yb-'ttndt.s
piHiti::!.initt-t plauko ir
fil
11L
iTiežu.-'.:s slinkimo plauku
jau apgyvendinome su 360 lietuviais farmeriais. Mes esame se ■ ' galvos.
tas—Kaip L-Ėlai:;;, :i sveikatų Irlšu'iplaukus.—Ir kaip t.-I i p< tikiu,; sav.tniausi ir didžiausi farmu pardavėjai lietuviai Amerikoje. Mes '.s .1turėti
gralius
’ t’ikus.—žili piutikuni.
Iktrztlii.
(parduodame teisingiausiu budu, išduodame pirkėjams ivaran- '.amu. —ir įlekavoms nuo užganėdintu
76 — 102 raktų oktavos ir trigubl
GYGYi.tAS DYKAI.
tuotus popierius, Deeds ir čystus Abstraktus be jokių extra mo ?..ęs salome
pertlkrer.t! kltl,vl"nu. kad liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vf-t
y.luolis e.lLLU'l'll.t sulaiko slinkimą
.
...
a....:___
kesčių. Mes turime šimtus visokio
didumo farmų parduoti: iš :pt.ttku
pražalir.ti nlalskot.-s ir nuginu grtt- ”7
geriausią muzikantų Suvienytose
gų kalbą labai trumpame įtik.
l'ą 10 t.aitu arba kntsos i Valstijose
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais ir budinkais. Žemė derlin liną plaukus
jutų name arba kliaaoce dienomia
* r risiu-;us s.vkl't su .Įlįsti antrnji'. '
'
bei vakarais »»Ok paaiikininią. Oaitni
kieln-lonnin darine dėžulė
PnHvk muau katalogo, jis yra veltui.
giausia: lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis su gera smėlžeme. v™
,dlv:x.
.
a~-oa
X.
1
ir
knygine
“
Teisybe
*
r
« »
American School uf Languigot
') „*,?sm»'ketee,ši umen'1' '"Hpil"
731W. 18111 St. 174.’*. 4718 St. Geriausia žemė dėl visokių javų, daržovių, sodų, pievų ir dėl gaGeorgi & Vitak Music Co.
"n Labora‘orv. Box 637. Union, N. Y.
nykių. Turime daug žemės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
chicaqo.il:.
.-N LABORATORY,
4663 Gross avė.,
Sox G37. Union, N. Y.
ma visokio didumo plotais, pigiai, po $6.00 akeris ir branginu,!
•iii I dedam,n K) rentų dėl aptnok .ūtu | vi -ittiiino. moldftiu išslusti ;
CHICAGO, ILL.
ant lengvų išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios žemės pasimti, ir
-l-i'.s l’isii p .I. rine dežiit. Calvacura '
I nysuie
‘Teisybe Apie Plauku*.”
dirbdamas mieste išmokėti, įgydamas tokiu budu geriausia frniutikei* sykiu kuponą su Justi antrašu.)
mą. Pasiskubinkite nusipirkti žemės, nes ji greit eina brangyr.
Atvažiuokite pas mus, mes užtikriname jus, kad surasit farmų
pagal savo norą, ir už ką busite mums dėkingi. Kviečiame visus
miestų darbininkus ir biznierius apsigyventi gražiame ir sveika
me krašte, kur yra pilna aplink vaikams mokyklų, bažnyčių,
geležinkelių ir gerų žvyruotų kelių, apylinkėje pirklybinio miesto
H.EKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 AKME
NŲ OKLZKELIO LAIKRODĖLĮ.
Seottville ės ir pačtavo miesto Ludington, Mieh.
Nusipirkite
Auksiniai, paauksuoti ir kitokį su 23
mūsų kolonijoje farmas, jums taip patiks ant mūsų farmų, kad
akmenimis, parduosime 10,001) vadina
apie miestą nei pamislyti nenorėsite. Turėsite
ant fanuos sa i
mų '‘Accuratus" laikrodėlių tiktai ni
užtikrintą gerą gyvenimą; trumpu laiku farina pati išsimokės
$5.75 ė.ėdnų. Tie gražus laikrodėliai
visokias skolas, ir jus liksite į kelis metus turtingais farmeriais.
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
Pašykite tuoj, gausite Lietuvių Kolonijos mapą ir farmų kata
rai Inikų rodanti, labiausiai keliaunin
kų nandoįami, kurie turi daboti laiką,
logą dovanai. Tik įdėkite už 4 e. štampą dėl pačios kaštų.

DRAUGIJOS, IMKITE “DRAUGI” UŽ ORGANU
NARIAMS $1.00 METAMS.

iltį.,

Tikras adresas:

A. KIEDIS & CO.
Real Estate
Peoples State Bank Buil^ng
SCOTVILLE, M|CH.

.

moteriški ir vyriški gvar&ntuoti ant
20 mtą. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodytiJeigu nori turėti gerų dr.iegorėlį C'i
štai musų pasiūlymas: Mes nusiMS',n0
šitų laikrodėlį kiekvienam C
“• 11"
$5.73 ir ekspreso kaštus tb'1 peržiūrijlmo. Jei nepatiks n. ..lūkėsite nei cen
to. Mes rtoknoimtt. viski). Auksin"

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių.
EKCELSIOK WAT0H 00., DEPT.

Adresas:

CHICAGO,

Baus. (Jdn.| 20, 1916. No. 3.
•

D R A U G A S

•’*

savo pasekėjais. Jie tai jau Kad bedieviai pi Asta, tai nė ros atitraukia ir tvirkina ir į j* atsikreipus prie parapijos
daugel lietuvių atitraukė nuo ra kuo stebėties. Bet, kad tok amžiną prapultį stumia, tai! autoriteto-klebono, kreipėsi su
Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
Dievo, tikėjimo, ir amžinos sai laikraštis, kursai nešioja būsi geras katalikas ir arti-1 pataikavimais prie cicilikų ir gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną *4laimės. Kokiais tai įrankiais kataliko vardą, kursai šaukia mą mylėsi ir dagi ‘“krikščio laisvamanių globos bei jų
bedieviai tą pragarinį darbą si prie krikščioniškos meilės, niškai ’ ’. Taip mylėti artimą, spaudoje daro savo nusiskun tlkrinimą.
Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
'varo? Štai prakalbomis, laik plusta ir niekina katalikų vei- tai vistiek, ką ir to artimo (lū dimus ant kunigo ir Lietuvos
ANT STRAIPSNIO “NE PRIE
raščiais, knygomis, draugijo kėjus, tai labai keista ir čia šią žudyti. Tai būtų ne fcrik- Vyčių, pasielgia ne katalikiš- nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.
SAVO DARBO” TILPOSIO
mis ir t. t. Visais tais įran pasirodo dviveidė politika: ir ščioniška meilė, bet bedieviška kai; (3) išreiškiu pageidavi2 NUM.
kiais jie niekina Dievą, tikėji su laisvamaniais draugauties, ar laisvamaniška.
mą, kad katalikai ir katalikiš
Visados daryk biznį su banka,
Kelintą kartą jau “Katali-j mą, kunigus ir taip toliaus.
kos draugijos tą suprastų ge
jiems aukso plunksnas teikti,
ko” redakcija užsipuola ant kad tą geriaus pasiekus, jie
Reikia dar tą pripažinti, rai, jog nei cicilikai, nei lais KURI YRA BANKA
ir katalikams meilinties.
kunigų abelnai ir ypačiai ant spiečiasi į draugijas. Apie tą
kad atviri bedieviai yra ma
Matyties laikr. “Katalikas” žiaus kenksmingi katalikams, vamaniai nevelija ktalikų vei
gerb. kun. F. Kemėšio su vi prieškrikščionišką propagan
kimui gero ir todėl ^geidau
sokiais priekaištais ir prasi dą gerai žino “Kataliko” lei apie artimo meilę taip supran kaip tie, kurie paviršui rodo jama, kad nesiduotų atskalū
manymais, kaip va: “tikybi- į dėjas, nes vienam iš tokių po ta: jei tu prieš bedievius ne katalikystę, o slapta su bedie nams save klaidinties.
nės neapykantos kėlime, kun. nų net aukso plunksną pado- kovosi, su ramia širdžia žiū viais veikia, tariasi.
STATE BANK
Antras svaras šv. Antano
Kemėšio veikimas priešingas i vanojo, vienok prieš juos ne rėsi, kaip jie lietuvius katali
M. M. T.
Prie Ashland Aw. ir 47 gitrti
kus nuo Dievo, tikėjimo ir dodraugijos negražaus pasielgi
krikščionybei, meilės artimo iįveikia, nei tėviškų pamokini
mo savo “proteste”, yra tas:
stoka, net šventvagišku tikė
mų neduoda.
palieja visą pamazgų kibirą,;
jimo maišymu su gatvine poli
(Stalelius arti $6.060.»M
Tuo
tarpu
lietuviai
katali

per virš plūstančios pagiežos
tika” ir taip toliaus.
su neapykanta prieš Lietuvos
Po valslijos priežiūra.
Ant galo “Kataliko” redak kai nebuvo dar užtektinai sudabar
tiktai
skuVyčių 13-tą kuopą, tiesioginiai
cija duoda tėvišką pamokini- sio1 £an,za'
kreipėsi prie mano asmens, su
m« kunigai),s.
|kl"‘ /'arkos,, kad atremt, beSeniausia, didžiausia ir stipriausia banka
visokiais užklausimais, prikai vakarus nuo Stock Yardų.
Prisižiūrėkime arčiaus tiems <tlev"i >«P™'™us „ apgint,
šiodami mano algą, užlaikymą,
priekaištams.
iJėzau8 KrMaus >“oksI»- ‘‘kėJ'
“gražius gyveninio kamba
Visupirma keistai “Katuli- ">« lr <lor« ir sn‘ulėtl 1‘etukas” supranta artimo meilę. ™’s ,luo alnzlHOS P™P»į‘'<*i
Lietuvos Vyčių 13-ta kuopa, sielgimu, apreiškė lietuviškai rius” ir pagalios, apvainika kili su savo prietelka “Nau ro žmogaus kataliko neužsitar^
Norint tinkamai suprasti ir «*">' <,ar0> nes *»' >ra st ant Town of Lake, Chicago, į katalikiškai visuomenei doriš- vę mane visokeriopomis būto jienomis”, taip didžiai pikti nauja, kaip lygiai ir toji drau
111., tarpininkaujant savo dva- kų principų subankrutijimą. mis ir nebūtomis savo geradė- nas, irgi nei kiek nepersveria gija, kuri panašius paukščiw«
artinio meilę, reikia žinoti, ant <'ia”8ia v!8'! .‘“‘"t/.
kad
kuomi
nors
jystėmis stato “reikalavimą”, lygsvaros. Tikiu, kad nevie užtaria. Pasilieku sau teiuą
siškam vadovui, sausio 2 d. š.i
ko .ji remiasi. Tikra - gi arti- priederme,
Užuot
kreiptiesi
panašiame
at

prie
to
katalikiško
kad laike 30 dienų viskas būtų nas iš mano oponentų, neišski nedaug temanyti apie šv. An
m., kreipėsi per laišką į šv.
mo meilė remiasi ant Dievo prisidėti
sitikime
prie
parapijos
galvos
To
nuo
mūsų
reika“atšaukta”.
riant nei jų mylimos kūmutės, tano draugiją .ant Town of
Antano draugiją, reikalauda
meilės, tai yra, jei kas tikrai!'."na'
j
klebono,
kaip
kiekviena
dora
Dievo
prisakymas
:
“Naujienų”, už sąžiningai at Lake.
ma doriško atlyginimo nuo p.
Diev;, myli,'tas tinkamai ir ar- 'allJa „
Atšaukiu ir atsakau:
katalikiška
draugija
privalo
ir
'
“
Neturėk
liktą darbą, kaipo savo prietintą mylęs. Nuo Dievo paei- NetureK
svetimų
dievų Motiejaus Dobilo, kaipo nario
turi
pasielgti,
mūsų
šv.
Anta

Žodelis ’' Na uj ienoms ’’
(1) Algą man apmoka šv. derystę, gauna daugiau apmo
na visokia amžina ir laikinė į Pr^es >«ano”. Dabar visokios tos draugijos, kuris, nežinia,
no
draugija
sutepė
šiokį
toki,
Kryžiaus parapijos visi para kėti, negu paprastas parapijos
laimė ir gerovė. Todėl, kasj™šies bedieviai stengiasi lie- ar iš paprastos silpnybės, ar,
Tamstos skaudžiai piktina
”, kuri aš čia pijoms, o ne šv. Antano dr- komendorius. Bet tiek to. Ne
.
Dievą ir artimą tikrai myli, dūrins nuo Dievo ir katalikų iš nežinojimo, ar d d? kitokios neT a “protestą
tės iš manęs, kad aš, kaipo ku
u™
« nežinomos
*•
• ! pavadinsiu
: absurdam, et nefa- jos keli nariai, apie kurių ka darau jokių revizijų bei spė- į
tas nori. kad ir artimas Die-: Bažnyčios atitraukti. Todėl ikokios
mums
prie1
nigas, protauju, kaip ir
riam,
prieš
Lietuvos
Vyčių
13liojimų
po
svetimas
kišenes.
\
talikystę
aš
labai
abejoju.
(2)
vą mylėtų ir tokiu būdu ingy- niūsų visų katalikų y^a šven žasties — šv. Kryžiaus para
mūsą katalikų kunigai. At^ici- pragyvenimui užlaikymą duo-;O jei Jūs, gerb. šv. Antano'prašau. Bet kaip Tamstom®
tų amžiną laimę po mirčiai ir čiausia priedermė užstoti už pijos laikytame susirinkime. ii ta kuopą ir atsidūrė pas
..
laikinę čia ant žemės. Arnži- Dievo garbę, tikėjimą ir dorą. parapijinėn svetainėje, gruod.šc,llk'> Irib'irgHii!, ‘Naupenas da, ačiū, gerb. šv. Kryžiaus i draugijos nariai, pavydžiate norėtus, kad aš, kaipo kaluAtną laimę žmogus pasieks danTo reikalauja ir artimo 17 d., pereitų metų minėtą Lie Gerbiamieji, toks Jūsų (trau parapijos klebonas kun. Alek- kunigui duonos kąsnelio, kuris U-ą kunigas protaučiau? A<
guie, jei užsipelnys. Laikina krikščioniška meilė, nes tas tuvos Vyčių kuopą skundžiai gijos pasielgimas yra labai Sandra Skrypka, o ne šv. An- Jums su didžiausiu pasišventi-'taip, kaip “Naujienų” rėdais
laimė yra dvejopa: viena krik-'prisakymas įvyko visupirma, doriškai įžeidė. L. Vyčių pa negražus, ir aš, kaipo kunigas,'tano draugija; (3) “gražiau mu, sąžiningai kiekvienoje va-ftoriai protauja? Vadinas —
žmoniška, tai pažinimas Die- kad artimų dūšias apginti nuo sielgimas nebuvo tai darbas pasiremdamas visų katalikų sius kambarius” užlaiko ir ap- landoje patarnauja ir su ne kalčiau visokius negražius pia*
vo ir Jo mokslo, ingijimas vi- amžinos prapulties, prie ko piktos valios. Tik šaltai bei kunigų bei katalikiškų draugi-1 moka visos šv. Kryžiaus para- apykanta per cicilikų laikraš simanymus ir be gėdos tar
šokių dorybių ir gerų darbų, veda bedieviai, antra to rei- rimtai apsvarsčius visą atsi- jų autoritetu, neatsižiūrint kur pijos žmonės - katalikai, ne ke- čius pliistate ant asmens, tai tiems kartočiau visokius sve
ingijimas ir žemiškų gerybių kalauja ir artimo laikinė lai- tikimą ir su tėvišku patarimu jos neatsirastų ir kokiai tau- Ii šv. Antano draugijos vyru- sveikučiai, nepamirškite: kuo timus melus ? Laikau sa» mAsavo triusu ir rūpesčiu, ne- įnė, nes kur bedievystė pla- gerb. šv. Kryžiaus parapijos tai nepriklausytų, minėtą Jū- kai. Tad, gerbiamieji, laikau met būsite alkani, ateikite pas garbę Tamstoms pranešti, barti
kun.
Aleksandro 1 sų draugijos nedorą darbą sau nž pareigą Jums praneš-'mane,o aš ir teisybę Jum da- aš, kaipo ir visi mūsa katald^Į
peržengiant Dievo prisakymų; tinas, kur tikėjimas ir dora klebono,
Skrypkos,
balsas
viešai
likos viešai pasmerkiu! Turiu tei- ti, kad sauvališkai panaudo-; rydamas per laikraščiusnesi- kunigai, turėdamas teisę Ži>
antroji materijališka neva lai- puola, ten auga ištvirkimas,
wė, kuri remiasi tiktai ant pasileidimas ir visokia nedo- pakeltas. Buvo manyta, kad sę. už mano ypatos apšmeiži- darni visų šv. Kryžiaus para-įgirsiu ir Jūsų gero vardo ne-įti katalikų žmonių sąžinies dak
ir gerb. šv. Antano draugija, mą Jūsų draugiją intarti dva--pi jonų autoritetą, draugijos {gėdinsiu.
lykns, tuo pačiu sykiu,
turtų, visokių pasilinksminimų rybė.
ir kūno gašlūnui ir tt., nepai- To reikalauja ir mūsų tau susidedanti vien tik iš katali siškai vyriausybei, kuri nuo'vardu, Jūs dar padarėte vieną Gana. Šv. Antano draugi- \ facto, turiu teisę juos
pa- jos paskelbimas, būk aš visus persergėti nuo viso to, kas
pant visiškai l>ievo prisaky- tos gerovė, nes tauta suside- kų žmonių, savo atsakymą Tusų, kaipo katalikiškos dr- labai negražų darbelį
mų nei doros taisyklių.
da iš šeimynų ir pavienių as- mums gražins tuo pačiu keliu, jos, pareikalautų atsakomy-'pildėte vagystę.
šv. Kryžiaus parapijomis iš- da iš tiesos bei doros kebo
Tečiau, dėl Jūsų apverk-! Oia ataakTdamas į vieną pu vadinęs vilkais avies kailgje, Įrengia dvasišką mirti.
Todel tikrai’mylintis aidimą menų; todėl kuo šeimynos bus tai yra, dvasioje krikščioniš
stengsis padėti artimui ingyti doresnės, tuo ir tauta bus to- ko rimtumo, žmoniškumo, ir tinos nežinios ir tų silpnutės! sę Jūsų draugijos per “Nau taip-pat yra vienas iš anų ne-j
Su pagarba,
*-'■
aną amžiną ir laikinę laimę. Imlesnė ir priešingai: kuo šei- per tarpininkystę gerbiamojo valios žmonių, kurie, neva ka jienas” man paduotų klausi- gražių prasimanymų. Tiesa. į
Kun. J. J. Statkus,
kuri daro žmogų visados lai- mynų ir pavienių asmenų bus savo parapijos klebono, kaipo talikai besitriusdami Jūsų tar- mų, pasinaudojau paprastomis Į P- Motiejų Dobilą panašiai
šv. Kryžiaus parapijo®
inurgu.
(langiaus ištvirkusių, tuo tauta tėvo, po kurio globa tos apie-.pe, sėja visokius ermyderius kiekvieno sveiko proto žmo-1 pavadinau, nes jame permakaniendorins ir 13-o®4te
Pritaikinkime tai prie žmo- bus palaidesnė ir pakrikusi, linkės visos lietuviškos kata- — nepamiršdamas ir neatleiz- gaus taisyklėmis. Gi logiškai Įeiau žmogų blogos valios, kuo-,
Vyčių kuopos dvas^ta
nių gyvenimo, o ypač prie mū- Taigi dabar prie tokio krik- likiškos draugijos atsiranda. (lamas mano asmeniui pada protaujant, tiesioginis atsaky-j1),pt j*s> augsciau minėtame!
kas vadovas.
sų lietuvių gyvenimo.
ščioniško organizuoto veikimo Tečiaus, mes, 13-tos Lietuvos rytos skriaudos — reikalą ati mas ant Jūsų draugijos man parapijos konųjeto susirinki;
Apie 25 metus atgal, bemaž ir kviesiu visus tikiničius lietu Vyčių kuopa, skaudžiai apsi- dedu ant toliau, pripažinda padarytų prikaišiojimų, yra me bandė mūsų jaunuomenės'
ko visi lietuviai buvo krikščio- vius kaip pasauliniai vadai, vylėme. Pasirodė, kad drau mas (1), kad šv. Antano drau sekantis: Kas kur dirba, tas draugiją, Lietuvos Vyčius ter-j Priverstina meilė neilgai to
I
nys - katalikai, mylinti Dievą taip ir kunigai. Prie tokių gija, kuri drįsta nešioti kata- gijos narys, p. Motiejus Dobi- iš ten turi gauti ir apmokėji linti. To pasakymo, ant jo pa- siasi.
ir artimą, taip, kad net Lietu- gabių organizatorių, be abejo, Įlikiškų Bažnyčios šventojo pas, ir tie visi ,kurie jam pri- mą. Prigimties įstatymas vienio asmens ir šiandien ne-j
____________
'
vardą,
netik
kad
nesugebėjo
Tariant
veikia
prieš
mano
asBL,kj?v<> “šventa” praminta, priguli ir gerb. kun. F. Kekiekvienam žmogui suteikia galiu nei atšaukti, nei atinai- .Jis ištikro myli avieną,
jsavo oponentams taisykliškai ^nenį ir Lietuvos Vyčių 13-tą teisę aplaikyti atlyginimą už nyti, nes žmogus, kuris, vieną gu valgo vilnas.
Į ką dabar lietuviai virsta, mėšis.
jač Amerikoje? Štai į be-j Žinoma, toksai katalikiškas atsakymą parašyti, bet užmir- kuopą, ypač laisvamaniai ar savo gerą darbą. Jei aš, kaipriima sakramentą is
lievius, laisvamanius, ištvir- veikimas ir vadovų raginimas šo berašydami ir paprasčiau ba katalikai laisvamanių in- po Jūsų tarnas, dirbčiau pas kunigo rankų, antrą dieną tą
Tas tave tikrai myli,
?lius ir taip toliaus. 0 kas labai nepatinka tikėjimo prie sius krikščioniškos etikos dės tekmėje; (2) pripažįstu, kad žydą, man ir žydas už sąži patį kunigą nusivilkęs pas ci- priverčia verti.
duos prie to veda? 0-gi ŠKu-įšams; štai iš čia ir jų plūdi nius. Žinokite visi, kad taria tie, kurie, iš blogos valios, sa ningai padarytą darbą atly cilikus visaip apteršia, — kito
mu, Bagočiai, Michelsonai, Imas ir niekinimas mūsų ger- moji šv. Antano draugija ant ve pasivadindami katalikais gintų; mano darbo pelnas, iš kio pavadinimo, netik nuo kuTas myli tikrai, kuris
Town of Lake, tokiu savo pa- l»ent kokiame atsitikime, vieto- kurio šv. Antano draugija, sy- n‘K°,
®imkai ir jiems panašūs su biamųjų veikėjų.
kad
neužmiršta.
ir nuo kiekvieno do-
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"Katalikui “
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Ką tai visa reiškia? Nei mažiau nei daugia*,
— Taigi tamsta duosite mums tą šauniausiąjį, nors gal ir nesvarbiausiuoju, tečiau charakteringu. visuomenės ir moksleiviu lėšomis užlaikomas, pasie
ar neteisybė? — užklausė daktaras.
Apie desetką ar daugiau metų atgal, keletas žy kė bene tik pirmąją vietą savo didumu tarp Ame kaip tik paprastą apsileidimą pačių moksleivių. Tryjr
— Tą brangiausi turtą turėčiau atiduoti, palik- mesniųjų mūsų tėvynainių gerai suprasdami, kad rikos lietuvių. Negana to, energingi veikėjai, net -keturi metai atgal niekas nei nebandė drausti lietwJU be mieliausio vaikelio, kuriuo mane Dievas, apdo joki tauta negali išsilaikyti be apšviestesniųjų žmo laikraštį buvo pradėję leisti. Tam visam darbui rei viškų susirinkimų. Pats universiteto vice-prezide»»vanojo? Niekados, Tamsta; kas-žin kas iš mano to nių, pradėjo ieškinėti tinkamos vietos, kurioje mūsų kėjo padėti nemaža ir energijos ir pasišventimo, bet tas kai-kada net paragindavo, pagirdavo, lietuvį
■aniolėlio išaugs?
jaunuomenė, trokštančioji mokslo, galėtų mažiau ar jis atnešė ir vaisių, nors gal ir netokių, kokių mūsų draugiškumą. Kad augėlesniuosius mokslus baigę,
Iš džiaugsmo bei meilės pradėjo savo vaikelius daugiau apsišviesti. Buvo užtikta keletas mokyklų. pijonieriai geidė, tečiau jie savo darbu pasidžiaugti nemoka gerai anglų kalbos yra tik gražus, taip sa
bučiuoti ir dalinti saldumynus.
Iš jų visų pasirodė lietuviams tinkamiausia Valpa- gali, ypatingai prisižiūrėję į mūsų jaunesniuosius kant, “ekskinzas”, daugiau niekas. Tiesa, man pa
— Suardyti tos šeimynos negaliu, — atsiliepė raiso universitetas. Čia ir nemokantis anglų kalbos veikėjus, kurių didžiuma ilgiau ar trumpiau yra Kin- čiam yra žinomas vienas, kuris pabaigęs gamter
ant galo poni; S. — bet norėčiau aš pati prie jos gali pradėti lavintis, čia ir pragyvenimas nebrangus, seys “poterių” ragavę. Nei viena srovė nuskriaus mokslų skyrių ir įstojęs kitan universitetan pasiro
yri si dėti.
čia mokinties gali pradinių, augštesniųjų, net ir pro ta tada nebuvo, nes tai matome, pažiūrėję i buvusių dė silpnas anglų kalbojfį, tečiau ne šnekamoje kafbo
Ir taip nuo to laiko, ne vieno, bet penketo sve fesionališkųjų mokslų. Čia mokyklos valdžia lietu moksleivių veikimą. Jų randasi ir katalikų tarpe, je, bet rašomoje, nes tas vyrukas čia buvo augęs ir.
(net keletas gabių kunigij via ten prisirengę semi galėjo neblogiau šnekėti, neg tie patys anglai. Kadtimų vaikelių poni S. paliko motina, o tas jai at viams prielanki ir tt. ir tt. Ideališka vieta!
gerai neišmoko literatūros, tai čia juk kalti ne liettr-nešė džiaugsmą ir ramybę.
Ir pradėjo lietuviai plaukti. Plaukia mokintas, narijos mokslams) ir tautininkų ir socijnlistų.
T. Jur.
plaukia ir bemokslis; plaukia jaunas, plaukia ir se
Bet tai visa buvo pirmiau ir jau pradeda, pa viški susirinkimai, bet kas kitas. Tą lengvai mokyk
nas; plaukia vyrai, plaukia ir merginos. Jų nevie sak Gogolio, “žiljoni paehnet”. Netikėsite? Per los valdžiai galima būtų išaiškinti ir tuo padaryta,
nodas apšvietimas, turtas, bet vienoda mintis — in skaitykite “Draugo” 53 numeryje už 1915 m. ko galą tam siaurinimui lietuviškų teisių. Nes dal^tagyti apšvietos, suprasti geriau savo reikalus, ir pa respondencijų iš Valparaiso ir pamatysite, kad jau nžgvnė lietuvišką kalbą susirinkimuose, neilgai ti»
gerinti gyvenimą. Laikraščiai vietos nesigailėjo mo ten dalykų ne kaž kaip stovima. Tiesa, “lietuviškos kns užgins ir tas pačias “klesas”, kurion dabar lei
kyklą skelbti, o mūsų pijonieriai jai pagyrų. Trum klesos” dar užlaikomos, bet susirinkimams matomai džiamos ir nors šiek tiek apmokamos. Mat negraforVALPARAISO MOKSLEIVIŲ LIETUVIŠKOS pu laiku netik tarp Amerikos, bet ir kitur gyvenan greitai prieis galas, nes kas juos belankys, jei ne “klesas” užginti, sykį jąs leidus, kiekvienas gal pa
KALBOS REIKALE.
čių lietuvių Valparaiso vardas buvo žinomas, nors jo galima šovoj kalboj draugiškai pasišnekėti. Susirin manyti, jog dėl pinigo, bet jei nieko nesakys už su
kimus laikyti angliškoj kalboje, aiškus dalykas, val- sirinkimus. tai bus aišku, kad jiems nei “klesmr*’’
Dar tu r būt nemaža praeis laiko iki mes lietu svarba ir ne vienaip vertinama.
Pirmųjų moksleivių netinginių būta. Jie išrei paraisiečiai neįstengs ir jų nelaikys. Indomus L L. nereikalingos ir kam bereikalo ir mokytoją užlai
viai, taip sakant, suvyrėsime ir kokį darbą pradėję,
jį rimtai varysime. Paprastai, mes pradėję ką nors kalavo lietuvio mokytojaus, kuris mokintų lietuvių D. V. U. nutarimas, suteikti kaip kokią makmę tris kyti l
Letnviai moksleiviai turėtų subbnsti kol nevėliu*
lciltesnio veikti, vienn sykiu sušunkame ir veikiame kalbos, ir būtų mokyklos apmokamas (jis yra renka vakarus bertainyje lietuviškoje kalboje, ir tai mato
Jie taip-pat mai tas nutarimas nėra pildomas, ką p. Vyturys Bet ar jie pajėgs tai padaryti, tai didelis klausima^
tol, kol “karštis” pereina. Perėjo, mes pradedame mas pačių moksleivių iš savo tarpo).
nutilti, ant galo ir visai užmiegame. Mat mes nega išgavo leidimą laikyti susirinkimus kas savaitę sa prasitaria, jog tai geras nutarimas ir būtų nandin- nes miegoti juk lengviau, neg dirbti.
Gal ėčiau ir keletą priežasčių bei paaiškinimu,
lime sau įsivaizdinti, kad gyvenime yra ir tikrų rei- vo kalboje. Buvo net ir Lietuvos istorijos mokina-i ga, idant jis nepasiliktą, vien tik nutarimu, bet būtų
čia padėti, bet jie bus daugeliui nemalonūs. Lai p»w
, fcah , i kuriuos Žiūrėti kaip į žaislus negalima. Rei- ma vieno kito pasišventusio liuoanorio. Be papras-lpildomas”.
Jan to viso pasekmės matomos, draugijos pra- lieka tolesniam laikui. Tiek turiu priminti, kad
■hlauHte prirodymų? Jų toli ieškoti nereikia. To- tųjų vakarų buvo leidžiami ir rengiami kartą į ber-1
apsireiškiamus užpildyta nemaža dalis mūsų tainj ar taip kordai progai pasitaikius įvairūs va- deda mažėti ar visai sumažėjo, ir, uotr korespoaden mus rimtas darbas labai, labui dažnai yra lai!
rtfialėčiau jų net keletą privesti, karai, kuriuose bwo svarstomi įvairūs vieši reikalai. J tas nesako, bet galima daaiprotėti, kad ir tautiškas žaislu, kuriuo iš pradžios pasidžiaugiama, <r
Nemažą svarl^Luri ir įrengimas flmvgvag^AM|asusipratimas yra nekaikaip pakilęs.
das metama šalin.
pasitenkinsiu vienu,

AR TIK NE APSILEIDIMAS.

DRAUGAS
lytiną mūsų darbščiam vargoninkui kogeriausio pasiseki
mo šiame prakilniame užma
nyme ir visiems Vyčiams pa
tartina prie to darbo prisidė
ti ir jį paremti. Visam Baltimorės jaunimui pravartu bū
tų prie Vyčių kuopos prigulė
ti ir, išvien dirbant, Amerikos
lietuvių jaunimo susipratimų
kelti.
Mylintis Vyčius.
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ko vedamas. Pirmiausia kalbė
jo kun. A. Petraitis. Plačiai aiš
kino apie dailę, jos naudingu
mų ir tt. Toliaus kun. P. Meškauskas Vyčių nuveiktais dar
bais gėrėjosi. P-as Jonas Ra
CHICAGO. ILL.
manauskas amatų reikale pra Aišku yra, kad kur vienybė,
bilo.
ten ir galybė. Pradedant nuo
NORIME GERESNIO SAVO gi pastaroji per šaltai ginė vų neateina, kad jų seni tė
Per
šį
vakarų
sulošta
“
Živeliai,
broliai
ir
seselės
klai

savo nekaltybę. Žodžiais už
tautos reikalų ir baigiant o rDVASIAI PENO.
lė galvon, velnias uodegon” ir ganizacijų, jei ten randasi vietektinai, gal net perdaug, rė džioja po plačios Rusijos ply/ Novoms - nenoroms, draugo
dar jis dainomis, muzika, de- nybė, visi reikalai, klausimai,
kavo, kaipo prieš sau lygų. nius. Sibiro šalčius kenčia,
. tempiamas, atsidūriau lietuvių bet judėjime, veido išreiški nesulaukdami iš niekur pagel
prie kurių pajėgia prieiti, nors
SPAUDOS DRAUGIJOS KUO- klemacijomis pamarginta.
’jį vakare (Lietuvių svet., gruotl. muose neparodė gailesčio, tin iuos, skiriasi su šiuomi pasau
Kun. J. J. Jakaitis užbaigė'jie būtų ir sunkūs,, didi, —
POS SUSIRINKIMAS.
31 d.). Kų tik įžengus pro kamo nusigandimo, kokį tokia liu.
PRIE MŪSŲ MOTERŲ
Sausio 9 d., Spaudos Drau parodų ir jos vakarus gražia į vienybės keliu viskas atsiekiaduris, kas-žin-kas, papt, pur
me atsitikime turėtų parodyti Baltimorietėms tas neapei--STREIKO.
gijos kuopa laikė susirinkimų. ir labai jausminga kalba, pa- mavais per kepurę. Greit nusilietuvaitė.
na,
nes
jos
yra
užsiėmusios
Moterys - lietuvės į tris die Nutarta laikyti metinį susi dėkavodamas visiems tiems, Pavyzdžiui: Chicagoj, įsikū
ėmiau, manydamas, kad kas
Kur kas naturališkiau buvo pantukės paskui pantukę tuš- nas išlošė streikų, tik per rinkimų sausio 23 d., po miš kurie šių parodų surengė, taip- rus naujai šv. Kryžiaus para
• iš tvarkdarių primena nebūt
atlikta vietos, kur dora užgau tinimu ir kitokiais pasilinks greit nusileido, nes tik vienų parų, šv. Jono parap. svetai pat ir tiems, kurie jų aplankė. pijai (Town of Lake) jaunas
su kepure, bet apsidairęs panama.... Nenorom skverbiasi minimais. Mūsų moterys dar centų ant žipono išlaimėjo. nėje, kad išrinkus naujų val
vargonininkas, p. VI. Daukša,
;į mačiau, visi su kepurėmis. BePARODAI UŽSIBAIGUS.
galvon mintis, kad tai čia vis neturi laiko šiandien apie tai Būtų pasilaikę nors porų die dybų. Nutarta apdaryti “Met
neapsiėjo vienas bažnytinėse
< veik visi su pypkėmis ar ci
kas atliekama pagal profesijų. pagalvoti; laukia kų rytojus nų ilgiau, L. Greif Co. lengvai raštį”. Išreikšta “Draugo”
pagelgarais dantyse, dar kiti net
Nors ir labai daug darbo apeigose;
. ,
. ieškojo
. . , sau ..
. •
Pavyzdin: kuomet poni Vil- pasakys. Bet, sesutės,gana jau būtų sutikusi mokėti . po 2 redakcijai rankų plojimu pa Vyčiams prisiėjo padėti, kad buunkų - giesnumnkų. Atara: gražiųjų lytį bando ant kelių
kovskienė (M. Baltuškienė), mums to apsnūdimo, kuriame centu. Bet užtai iš to piktu dėka už siuntinėjimų į. viešųjį
didelę iškilmę parengti, id0 tarPe ’“‘»viskoS jaunuo>pasisodinti.
išsitempusi
ant sofos, vyliu- mes iki šioliai gludėjome. Gy mo pavarė vienų darbininkų, knygynų “Draugo” veltui ir bet užtai ir viskas kuogeriau- ™enes pagedaujamų. Laikas
Abelnas klegėsis ir lietuviš
'!sja nusisekė. Galima pasaky-i'bėgo, giesmininkų būrelis dikų skrybėlių plunksnų mosika- kingai su Jonu kokietuoja — venimas mūsų nelaukia. Jis, nes visoj dirbtuvėj siuvėjai žadėta kreiptis į kitas ■katalivimas nieko geresnio neprime tai salėje taip ir suūžė: mer it upės vanduo, diena po die neorganizuoti, tai kaip nori, kiškųsias redakcijas, kad ap ti, kad dar Worcesteryj ^.^081-tobulinosi Minėtasis
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Ant susirinkimo atsilankė j užkviečiant kitoms draugi. ta anų didvyrių paveikslų...
nes tame gludi didi sceniškos Aplamai imant, Baltimores vo susirinkę lietuviai mokslei vardo nesužinosi.
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/
J. Jakaitis trumpai paaiški venime betvarkei viešpatau-Į Truputis apie
vakarų rengia Teatro Mylė žai tebuvo (apie 80). Ar ne
draugijas
kui, paraginus, prie kuopos pasistengti paremti mokslei
M; tojų Draugija vienintelė šia
jaučia sųžinės graužimo pana prisirašė 15 naujų narių, vien vių rengiamus vakarus, o jie nęs vakaro tikslų, džiaugėsi jant, per visų laikų nekaip vei- ,tvarkyYK)Si- Dr-jos vyriaus
L. V. pirmąjai parodai įvyks kė. Tų šiame susirinkime iri^ susideda taip-pat, kaip
M' me mieste, kurios tikslu yra šių vakarų rengėjai, suteikę tik merginų, su kurių pagelba užtai mums nesigailės savo
— teatras ir dailė.
tokį “menų” nelaimingai mū manoma labiau praplėsti Vy darbo. Į darbų, visi! Nes tant. L. V. vyrų choras su patys valdybos nariai pripaži kitų draugijų. Šiems 191.^
’• f
dainavo puikiai Vyčių Himnų.
metams vyriausybė išrinkta i^
Statė scenoje naujų Nagur- sų liaudžiai?!!
čių veikimų ir daugiaus nau Baltimores lietuvių dirvoje Po to sekė p. Norkūno kalba. no.
nausko dramų “Dorybės Sar
Pagalios, plačiai apkalbėjus sekančių ypatų: VI. Daukša,
Tyrų Gyvūnėlis. dingo darbo nuveikti. Po to daug visokių piktžolių nuo se
Toliaus bažnytinis choras su draugijos reikalus, nutarta, riet- rarg. — pirm., A. Vencgas”.
tartasi apie kitus kuopos rei nų laikų prisiveisė ir nustel dainavo “Einu per dvarelį”.
■,
Veikalų kritikuoti nebandy
kaip norint, “Ūkės” pašelpi-Įkeyi©ia ~ vice-pirm., p-lė T.
,1’J
bė katalikiškos visuomenės
BALTIMORĖS MOTERŲ Dl- kalus.
■t; siu; ne mano tai dalykas, o,
Pr.
Jakaitis
vietinis
mokslei

nę draugijų palaikyti nuo su- j Blinstrubiutė
Pro^ rašt.,
-rO
gražių darbų vaisius. SubrusDŽIAUSIS PRIEŠAS.
vis, kalbėjo apie graikų dailę. griuvimo ir daugiaus gj'uimo
antra, kadangi gerųjų pusių
Išrinkta nauja valdyba.
Prečinauskas
— ižd., p-lė
kite, visi katalikai, savo jėgas
Ponas
Virmauskas
iš
BrookAg.
Rumšaitė
—
fin. raštin.
kaip ir nerandu veikalo turi Gal niekur kitur nėra taip 1916 metams paskirta nau sunaudokite! Artinkimes prie
jai priduoti. Ragino kuodaup-lės Leok. Petrauskaitė įr
nyje, gi au blogomis nesinori įsisvyravus girtuoklystė, kaip ja valdyba, kurion inėjo: J. savo Bažnyčios, pamatykime, lyno, savo kalboje priminė Vy giausia jon rašytis.
terliotis. Gal atsiras kas drųS. Vasiliauskas, SLRKA. se kaip mūsų brangiausia idea čiams, kad reikia laikytis “Ūkės” draugija, kaip pa Ona Šulinskaitė — kasos glob'.,
Baltimorėje.
sesnis? Ašai-gi, kaipo dai
kretorius — pirm., J. Buchnis las, tikėjimas, paniekintas, vi “vienybėje”. “Vai žydėk, žy aiškėjo iš atskaitų, turi kaso Vi n. Liachavičia — maršalka,
r-1
Taip
čia
lietuviai
yra
pa

ri • lę mėgstųs, panagrinėsiu iš to
— vice-pirm., E- Tamašaus sokių sušliupėjusių mūsų bro dėk, balta obelėlė”, puikiai jo 20 svarų kapitalo; prie jos P. Ambrozaitis — knygius^
mylėję
tų
svaigalų
karalaitę,
atžvilgio, kaip aktoriai atliko
kaitė — rašt., A. Sakevičius lių apšmeižtas. Jie patys ap choro sudainuota, užbaigė pir priguli vyrai ir moterys, mo^ Šv. Cecilijos giesm. dr-ja sijkad
ir
norintiems
sunku
nuo
savo priedermes.
— fin rašt., J. Vebęris — kas. teršė savo sielas, nori ir mus mų vakarų.
kėdami po vienų šilingų mė-;®*^e<^a
^6 giesmininkų. Di*jos
atsikratyti.
jos
nariai
- choristai moka mė
Ar tai dėl režiseriaus (Jo
S. Benesiūnas paskirtas susi visus visokiais nešvariais žo
nešinės duoklės.
VVORCESTERIO
LIETUVAIČIŲ
Geria
visi:
geria
vyrai,
ge

nesinės
duoklės
po 10c. Pašėlnas Kablys) kaltės, ar tai dėl
nešti visais kuopos reikalais džiais ir raštais apteršti. Mes
Be to draugijos vardas pa
'
VAKARAS.
ria
moterys,
geria
seni,
geria
paprasto lietuvių nepalanku
su centru.
keista. Dabar ši draugija va )os ligoje nėra, tečiau einant
tankiai išleidžiame savo cen
jauni.
Ypač
gi
moterys
čia
mo, nei viena rolė neatlikta
Antrų vakarų vedė p-lė Ma dinsis Didž. Liet. Kun. Vytau “stonų” moterystės, — p^tus
ant
patys
savęs
ir
savo
ti

Vyčių
priešų
pastangos
uzniek
gal savo užsitarnavimų
nuo
a įsakančiai (bent tiek, kiek daugiausia yra pasižymėję ta
kėjimo pažeidimo, taigi dabar tilda Šukiutė, kurios triusu to draugija. Netrukus žada
nuėjo.
me
dalyke.
—
draugauja
su
ta
draugijos
gauna
dovanų;
toautoriaus reikalauta).
tas vakaras ir buvo surengtas. ma ir įstatai pataisyti ir atsujungtomis
pajėgomis
stengTuriu
pažymėti,
kad
besi
tių jau buvo 8; mirus — išbu
Į svarbiausius tragiškus mo pragaro gaspadine. Jai mūsų
kimės remti katalikiškus su Pirmiausia kun. F. Kemėšis sakančiau sutvarkyti.
vystant
Baltimores
Vyčių
vei

moterėlės
aukas
neša,
jų
vie

vus vienus metus — pomirti
mentus ne indėta nei pusės to
manymus, o tųsyk pražydės savo turininga kalba aiškiai a- Visi tarimai pilnoj’ tvarkoj
kimui,
atsirado
nemažai
jau

nų
tegarbina,
jai
vienai
tetar

susijudinimo tragizmo, kas
pibūdino dailės svarbų, ir ra buvo vedami. Apie šių drau nė išmokama iš kasos $25.00 ir
katalikų vienybės vaisiai.
nimo
priešų,
kurie
stengėsi
nauja... O nemato, kad ta
būtinai buvo reikalinga.
gino lietuviškų dailę plėsti. gijų “Drauge” jau buvo ra po 50c. nuo kiekvieno nario;
J. P. K.
mieliausioji
kumutė
degtinu.Indžiu
Lr
spaudoje
vipasamdoma karieta, perkama
Pavyzdin: karia dvarponis
Ponas Čižauskas sudainavo šyta.
kė,
jas
apgauna,
naikina
ir
iš
8am
judėjimui
pakenkti
ir
jį
Jonų — vergų, jo (Jono) mo
solo. Po to sulošta “Bran
Kalnavertis. bukietas - lyra ir, paskutiniam
RENGIAMAS PUIKUS
jų
širdžių
visus
prakilniausius
numarinti.
Tik
dėka
katalipatarnavimui, skyriami į ka
■i tinos ir numylėtinės akyse. O
gus Pabučiavimas”,, kuris la-.
kiško jaunimo susipratimui,
VAKARAS.
artimo
meilės
jausmus
išplėšia
pines palydovai. Sukakus ma
-į: jos kaip niekur nieko? Mobai puikiai nusisekė. Po loši
priešų
atakos
ir
užsipuolimai
tams užperkama gedulingos
Sus. L. R. K. Moksleivių
|(* tina tik truputį pasiraukė, ne- Girtuoklystė šiandienų mums
nepasiekė tikslo ir po visų kuopos rūpesniu rengiama mo Tarnas Migauskas, vieti
kliudo
pagalvoti
apie
mūsų
tė

mišios. Mirusių buvo viena,
<5 žiūrint, kad Jonų taip ji myšturmų Vyčių veikimas vieti Baltimorėj, vasario 1 d. teat nis moksleivis, kalbėjo apie
vynės
—
Lietuvos
dabartinį
jauna mergaitė, Barbora Smil;į Įėjo. Gi sužiedotinė — Kat
jaunimų; A. Račkus apie dai
ŠELPKIME
nių
lietuvių
tarpe
dar
raiš

gaitė, susilaukus vos 16 nietų
ras su dainomis ir kitokiais
riutė (O. Lukoševičienė) taip padėjimų, kur ašaros su krau
kiau apsireiškė. Prie Vyčių margumynais, šv. Jono para lę savo kalboje prisiminė. To
ju
maišosi,
kur
laukai
nuklo

šaltai, taip nenorom maldau
liau sekė dainos, deklemacijos LIETUVĄ AUKO amžiaus.
kuopos
priguli
nemažai
ir
lie
Statant nanjf
bažnyčioj
pijos svetainėje! Patys moks ir muzika.
ja ponų paleisti — nežudyti ti Lietuvos sūnų lavonais, kur
tuvių moksleivių.
iš
meilaus
namelio,
kuriame
naujus
varg^n
,
dr-ja
aukj
leiviai perdaug ^sunkinti lek
kad tuoj pradedi spelioDAMI TAUTOS jo iš kaso- .f2'X).OO. Drnj
cijomis, tad nevisi gali pašvę
Tveriama Vyčių choras.
čia žmogų ar šunį kars? pirmų žingsnį mėginome ženg
PASKUTINIS
L
V]
ja priguliūrio L. IL K.
Jonis Vilkovslds (K. ti — beliko tik pelenų krūva. P-no P. Grajausko rūpes sti tiek daug laiko, kad prisi
RODOS VAKJ
FONDUI.
Su-kos, jrfios naru
niu
ir
sumanymu
čia
organirengus prie prcKiamo, — to
s) perdaug sutingu- Nei Moterys to nemato, jos
___

Iš Baltimores Liet. Veikimo.

geresniuosius artistus ir dai
nininkę - solistę ir galima ti
kėtis, jog vakaras nusiseks
puikiai. Loš “Kurčių Žentų”
ir “Tiesos Žvilgsniu” ir prie
to bus dainos, deklemacijos,
lietuviški šokiai ir tt. Pelnas
nuo šio vakaro bus skiriamas
“Moksleivio” fondan. Tad
kviečiama atsilankyti kuoskaitlingiausia.

ŠV. CECILIJOS GIESMI
NINKŲ DRAUGIJA.

Įspūdžiai iš Lie
tuvos Vyčių PaullUui

Lietuviai
Kitur.

**

»

/. v :

j

'*

•
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Pasitaiko dar ir tas, kad, sa gą naujų rųetų. Tikimasi, jog Vienas kariškasis gydyto
ve pasivadinę , “pažangieji” gerb. kun. J. J. Statkus ir tan jas iš Zarasų mums rašo, kad
4fcitu chorų Svajotojai užmeta kiau atsilankys draugijos susi pas jį buvę pradėję eiti lietu
savo meškerę ir ant mūsų ge rinkimuose.
Užbaigęs savo
nesnių choristų ir susigaunn kalbą, kun. Statkus aukojo dr- viai vaikinai pabėgėliai iš Ra
seiniškių ir Kauniškių, klausi
sau silpnesnės dvasios aukų, jai $10.00.
. pasiduodančių jų masinimams. Turime pasidžiaugti, mes nėdami, ar nesą lietuvių bata
Tečiau jau neviena tokia aiika^įe8niinįnkai> turėdami tokį lijom}, norėdami į tuos batali
..j|>aragavus ponų laisvamanių gabų vargonininką • ir chorve jomis stoti. Gavę žinoti, kad
•žalių pi ragų, grįžta atgal prie dį. kaip p. VI. Daukšą. Nema tokių batalijonų liesa, prašė
savųjų.
žai jau padėjo savo energijos užrašyti juos “bent į artileri
Paskutiniam susirinkime at ir darbo lavinant chorą.
ją’’, nors žinoma, gydytojas
silankęs vietinis kamendorius, Taigi drūčiau vienėbėje lai negalėjo jų paskirstyt, kur jie
Ėcun. J. J. Statkus, prakalbė kantis^ lengvai išvengsime vi norėjo.
jo į choristus: pagyrė jų drau sus “pažangiųjų” viliojimusgiškumą.
Plačiai apibūdino meškeriojimus. Jie yra go Lietuvių gi savanorių batajaunimą, nurodydamas jauni- dūs ponai ant “gatavos”. Lai lijonains sutaisyti reikėjo iš
<no visuomenės gyvenime svar patys iš savo lizdo išlavina so manančių karės dalykus ofitią ir ateinančiai gentkartei listus, o nė nuo kitų gaudo. cierių, kurių lietuvių tarpe lig
Choristas. šiol buvo labai mažai.
oaudą. Taipgi linkėjo laiminMat, lig šiol lietuviai, kai
po katalikai, buvo leidžiami į
oficierius tikt apribuotam
skaitliuje ir nesulaukdavo toje
tarnystėje geresnės ateities.
Lietuvos jaunimas bijodavo
šautuvo ir į rankas paimti, nes
Gruodžio 15 d. ima iš Ry- nesisarmatija prikaišiot lietu
tai buvo įstatais draudžiama.
o s visus rdt&ikus pirmojo ir viams, būk jie mažai teprisi- Jei kiek ir buvo lietuvių ofiantrojo skyriaus. Tarp jų dar deda prie karės reikalų aprū cierių, tai jie tarnaudavo toli
gerokas būrys bus ir lietuvių, pinimo!?.. Bet kokių gi au nuo nuo savo šalies, po sveti
i Ne daug beliks dabar vyrų lie kų bereikia, jeigu visa Lietu mus pakraščius. Taigi ir ne
tuvių Rygoje ir abelnai karės vos šalis liko sunaikinta, gy buvo kam pradėti organizuo
-^alaukiais. Lietuviai, prasi
ventojai išgainioti, kas tikt bu ti lietuvių savanorių, tuola
dėjus karei, gavo vieni iš pirbiaus, kad jie ir taip beveik vi
«nųjų stoti karės laukan. Mū vo tinkąs — paimtas kariuo si liko paimti kariuomenėn.
šiai prasidėjo pirmiausia lietu menėn. Aukų ir užuojautos Dabar ir iš lietuvių atsiras
vių žemėje, Prūsų Lietuvoje. savajai kariuomenei lietuviai nemažai praporščikų, nes da
--Oabar šaukiami beveik pasku il gi nesigaili; kaip tai matyt iš bar ir lietuvių inteligentų netinieji, tinkantis kariuomenei tolinus indėt ų kareivio įspū bebrokija, imant į praporšči
<<ietuviai atsarginiai. Lietuvių džių. Jei ką galima lietuviams kų mokyklas. Su laiku lietu
.pasielgimas karės laukuose prikišti; tai gal -— kad nesu vi ai ofieieriai be abejonės pa
vertas tikt pagyrimo: nemažai skubo savųjų pulkų sutaisyti, sirūpins, jei tikt bus leista, su
-jau mūsų brolelių yra savo kaip tai padarė lenkai ir lat taisyti ir lietuvių pulkus, ku
•.galveles paguldę mūšių lau viai. Tuokart būtų turėję pro riems žinoma užvis rodžiaus
kuose; nemažai gavo šv. Jur- gos savo vardą plačiau pagar- būtų kariauti ginant priešą iš
įgio kryželius; tiktai lietuviai sįuti.
Tečiaus nemanykim, savo tėvynės, kaip kad latvių
-oepratę girties ir reklamuo būk lietuviams trūko noro sa batalijonai dabar kad daro.
ties, nesiskelbia su savo kariš vo savanorių pulkus sutaisy
kais nuopelnais, nes išskirsty ti. Nemažai lietuvių yra įsto Visgi reikia tikėties,kad ir
dabartiniai lietuvių kareivių
ti tarp kitataučių, nei savo var ję į paprastų savanorių pul
žygiai, veikiant krūvoje su ki
do negirdi minavojant.
kus ir į latvių batalijomis. tų tautų kareiviais, nenueis
Kariuomenėje lietuviai ka Tarp pirmųjų tų batalijom} ant niekų.
reiviai senai yra ingiję vardą užmuštųjų 5 kareivių, dujen
D. D.
rūpestingų ir akylų tarnauto buvo lietuviai: vienas Raza(“Rygos Garsas”)
jų. Kaikurie gi kaimynai net lino, kitas Papilės valsčiaus.

St.us. (Jun.) 20, ID’.lV
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Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

“Santaika
”
•

Cbieaga yra tai labai stebėtinas miestas savo augimu,
bet didžiuma lietuvių mažai apie tai žino. Kur 10 metų atgal

“SANTAIKOJE'’ telpa įvairių-įvairiausios viso pa
saulio bėgančios žinios.
“SANTAIKOJE“ telpa taipgi tyri mokslo straipsniai,
poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
“SANTAIKA“ eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
“SANTAIKĄ“ leidžia P. Szukys.
“SANTAIKOS“ kaina metams $1.00. Pusmečiui 65c.
Pavienis num. 3c.

Siųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiš
kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite:

duoda po keletą tūkstančių, tą visi žino ir mato kaip Chica-

ga greitai auga. Šiandien Cbieaga užima suvirs 200 ketvir

tainių mylių, turi virš 3 milijonus gyventojų, kuri savo augi

mu bms viena iš didžiausiu miestų pasaulyje, turi daugiau
siai geležinkelių, geriausius bulvarus, puikiausius parkus ir
•
*
ztūkstančius visokių dirbtinių
(fabrikų) ir da kasdien gat

vės yra ilginamos kas kart fabrikų skaitlius yra dauginamas
ir tūkstančiai naujų

namų statoma.

Kur šiandien stovi

pustušti laukai, ten po kelių metų stovės

gražiausi namai

Kiekvienas žmogus stengiasi pagerinti savo gyveni

mą ir kuris moka su mažais pinigais uždirbti didelius pini
gus tas yra laimingiausias žmogus.
PROGA PASITAIKO VIENĄ SYKĮ GYVENIME.

Jūsų proga jau atėjo, taigi nepraleiskite jos bet nau
dokitės ja.

ARK4TEKTAS

LIETUVIS GYDYTOJAS
Chicago

Katahkrtkoa Bažnyčios mano apecialiikumas. Ai stačiau Šv. Kryžiaus

1749 So. HzHsted CHICAM, ILL.
CORNER 18lh STREET

Bažnyčią CbkatoR

lietuviška

banka

TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

Joan»h J. Eliaa, Savininkas.
4800 -4602 S. Wo«d St. Chic.gu, 1H.
Priimama pinigu* , Banka uMMyjimui nuo
vieno dolerio ir dangiaau ir mokame trečia
rocentą ratosnia ant meta. Siuučiame pinigu*
Visas dali* artėto pigiai, greitai ir teisinusi,
svetimų iemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodam* iiflcortcs ant visu
linijų | krajų Ir it krajau*. taipgi tikietua arti
geleMokelių po visa Amerika ir Europa.
Musų Banks išdirba visokiu* raitu* ir do
ku mentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviam* visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatlikai ir per laikkut.
Tik kreipkite*
virtmlnfltu antratu.

CjUi Vyrą. Motorų ir Valką lipi.

3337 So. Morgan, st.,

CHICAGO, ILL.
2EE3TTaaHHM—UTtBI

P

Tai. Yardu 1632

Dr. J. Kulis

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
3259 S. Halsted St.

Chicago.

Gydo visokias ligas moterų, vaikų (r

Plymouth National I
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHIGAGOJV

THE HIBERN1AN
BANKING ASSOCIATION
|MMTA 1887 M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA ŠALIE IR ADAMS ST,

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitai pradedant nao VIENO DOLERIO ir dai
giau, už kariuos mokam 3 nuoiunčias ant metų, karį pridadam kas pusė metų.
Atdaras Subatoc Vakarala aoo 6-toe iki 8-toa vai. vakaro.
REAL BSTATE DEPARTAMENTAS

BANK

Phona 616

Or. d. J. Golembiovski

Kapitalas su perviršiu
$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūroma
Suvienytų Valstijų valdžios.
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti
lietuviškai.
O. N. Postleth/ivaite,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

Gydytojos, Chirurgas
ir Akušeras

9 vakare. |
Waikegan, III. j

Valandos: 9 lig 11 ryto, 7 lig

1005 Marlon St.

Perka ir parduoda propertei ant komiuijoe; iftolektaoja
randas ir prižiūri propertėe; parduoda geros vertės mergina;
įkalina pinigas ant įtaisytų aavaafcių (properi&ų).

Vyriškų Drabužių Išpardavimą
i
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4. (
$5 ir $6.00. Ant orderio siutoe kelinės už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI
S. Gordon

1415 So. Halsted St.
Chicago, IH.
Atvira kasdieną (ir Nedalioj) dienomis ir vakarais.

BŪK PATS SAU BOSU IR
pelnyk turtą. Kam dirbti mies
te, kada jūs galite ūkininkauti
su jūsų tautiečiais pietinėse že
mėse’ Tuojaus rašyk dėl infor
macijų apie kolonijas prie Roek
Island gelžkelių Arkansas, Louisianoj. Mes galime nurodyti ke
lią 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 vietą. Rašyk jūsų
kalba pas L. M. Allen, Passenger
Traffic Manager, Rock Island
Lines, Room 718 La Šalie Station, Chicago, III.

Tel. Randolph 52 46

A. A. šlakis
ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE St.

(■Room 815) Chicago, 111.
Re*. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

Tol. Vardu 1138

Lietuviškas Graborius
Seniausias, pigiauaaias £rabėrius
ir tirinetojas dėl pavargėlių-naš
aičių.
P. A. MAŽEIKA
33)6 Aukurą «w. ’
CMIM80.

kitiems pasakyk

N ėdė t loj, Sausio-Jan. 23 d., 1916

lotai dideli, stubos nesukibtos oras sveikas ir malonus. Leng
vas iš visur privažiavimas, nes gatvekariai eina kas kelios
minutes.

Keletas musų automobilių jus lauks prie musų ofiso
,3151 So. Halsted St. ir mes nuvešim jus parodyt • GERIAL
SIUS LOTUS SU DIDELIU ATPIGINIMŲ, kokių jus dar
savo gyvenime nematėt ir gal nematysit jeigu praleisite šitą
progą. Jus niekuomet nesulauksite kitos progos, kad gautu
mėte pirkti tokius gerus lotus taip pigiai, kaip per šį išpar
davimą.

Mes parduodame tuos lotus už labai žemas prekes.
Atvažiuokite, apžiūrėkite ir duokite pasiulijimą
kiek jus
matot yra verta. Taipgi parduosime ant lengviausių išlygų
tik $5 ar daugiau įmokėt, o likusius po kiek galit kas mėnesi.
PROCENTO NEROKUOSIME PER DU METU. Šiojvietoje bus viena iš didžiausių lietuvių kolonijų Chicagoje.
Dabar jau apie 300 lietuvių turi apsipirkę lotus ir daugumas
jau turi pasistatę savo stubas.

ATEIKIT j MUSĮI OFISĄ

TIK PAMISLYKITE KAD UŽ $49 GALITE

NUSIPIRKTI LOTĄ.

LOTAI ANT PILNO SECTION LINE kur bus karių
linija po $169 už lotą ir kiti bizniavi lotai ant ARCHER
Avė., ir kitų bizniavų gatvių ir bizniavi kampai persiduos
per šitą išpardavimą labai pigiai. Šie visi lotai yra viduj
Chicagos rubežiaus netoli Crano šapų ir kitų didelių fabrikų.

Šios žemos prekės ir lengvos
išlygos labai greitai
tuos lotus parduoda, taigi važiuodami nepamirškite pasiimti
ir rankpinigių, kad galėtumėte tuojaus paimti lotą kurį sau
išsirinksite.
MES PER 5 NEDĖLDIENIUS PARDAVĖM 90 LOTŲ.

KODĖL ČIA TIEK DAUG ŽMONIŲ PERKA LO
TUS Todėl kad jau žmonėms nusibodo gyventi tarp dul
kių, durnų ir atsiduodančių fabrikų viduryje miesto. Tenai

Jeigu kuriems neparanku atvažiuoti pas mus į ofisą,
tai pašaukite mus per tefefoną arba parašykite atvirutė pa
duodami savo adresą, o mes atsiųsime jums automobilių,
su kuriuo nuvažiuosite pažiūrėti lotų ir vėl atgal parvešim
nieko nerokuodami už automobilius.
Šitas išpardavimas neužilgo užsibaigs, nes jau lotų ne
daug yra liko neparduotų, todėl norėdami turėti gerą pelną,
nepraleiskite šitos progos. IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS
9 v. iš ryto ir trauksis iki 3 po pietų šitą
nedėlią Sausio
— Jau. 23 d. 1916.
PASARGA? Meldžiame visų “DRAUGO” skaitytojų,
kad pasakytumėt savo draugams ir pažįstamiems apie šitą
išpardavimą, nes norintiejai turės progą pasinaudot ir jums
bus dėkingi už tai.

SINKUS & CO.
‘ >

IMORTGAGE BANKERS
i

151 So. Halsted St.

z!
SS?

yru. SpecialUkai gydo limpančias, uiaįsanCjusias ir paalaptinfas vyrų Kgas

buvo tušti laukai ir kūr intai parsidavė po $50. dabar tose vie

tose stovi puikus namai sn ištaisytoms gatvėms ri lotai parsi

DR. A. YUSKA

Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
savaitinis laikraštis.

Lietuviai Kares Laukuose.

Skaityk ir

JOSEPH MOLITOR
Rooms 10031001
187 W. Washington Si.

\

Pbone C anai 2118

•vi

i»er 6775

Chicago, II

DRAUGAS

Saus. (Jan.) 20, 1916. No. 3.

Chicagoįe.

LIET. BLAIVININKŲ SUSIV.
dalinimui. 25 dol. paskir
41 KP. PRIE APVEIZDO
ta iš kuopos kasos, likusius
DIEVO PARAPIJOS.

50 dol. sudėjo patys kuo
Laikė savo mėnesinį su- pos nariai.
sisrinkimų. Narių atsilan
P. C.
kė pusėtinas skaitlius. Po
apsvarstymo kuopos reika
ATSIŠAUKIMAS Į KATALI
lų prasidėjo valdybos lin
KIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ LEI
kimas 1916 m. Pateko se
DĖJUS IR 1 VISUOMENE.
kančios ypatos: dvas. vad.
Vestsaidiečiai,
o ypač
kun. M. Krušas, pirm. A.
jaunimas,
žengia
prie
augStulginskas, rašt. K. Stu
las, fin. rašt. L. Sabaliaus štesnio bei kultūringesnio>
Žengimas yra
kaitė, ižd. S:
Kybartas, gyvenimo.
glob.: p-lė Banevičiūtė, O. gana sunkus dalykas ir ne
Krukuoniutė ir M. Jatu- kartų reikalauja prijauti
žis. Taipgi išrinkta 12 de mo bei parankos. Dalykas
legatų į Chicagos Apskri yra tame. L. Vyčių 24 kuo
pa ir P. Blaivininkų kuo
tį.
Toliau iškeltas
klausi pa, sujungtomis spsėkomis
kuris,
mas per J. Puplesi, ar ne uždėjo knygynų,
randasi Aušros Vartų pa
būtų verta gelbėti nuo ka
rės nukentėjusius Lietuvo rapijos svetainėje. Knygy
je. Tas vienbalsiai priimta nas uždėti, yra nesunkus
dalykas, bet jįjį pripildv
ir nutarta iš kasos aukoti
ti, taip kad atneštų naudų
$5.00.
Taipgi aukojo J.
žmonėms, tai yra gana sun
Paplesys $2.20, S. Kybarir reikalau
tas2.00 viso $9.20 ir daug kus dalykas
jantis tam tinkamos me
pasižadėjo ant kito susirindžiagos. Beabejo, Vyčiai ir
kimjo aukoti. Laikas liko
blaivininkai per savo kny
neapribotas. Kaip rasis di
gynų stengsis platinti ka
desnė suma. bus pasiusta
talikiškų spaudų ir laik
i Tautos Fondų.
raščius. Taigi katalikiškų
PROTESTAS.
laikraščių leidėjai, knygiai
Po apsvarstymo kuopos ir taip geros širdies žmo
mel
ir kitų visų reikalų, buvo nės yra nuoširdžiai
paaiškinta iš “Darbinin džiami, kas kuo gali prisi
ko” laikraščio,
kuriame dėti prie to taip prakilnaus
buo tilpęs
A. Rimkos darbo ir padėti platinti ka
laiškas rašytas 16 d. gruo talikiškų spaudų, kuri pla
džio 1915 m., su užsipuldi tinimo labai reikalauja.
Kas šį užmanimų malo
nėjimu ant gerb. kun. F.
meldžiami
Kemėšio. Visi išreiškė pa- nėtų paremti,
sibiaurėjimų
ir protestų yra kreipties šiuo adresu:
P. Cibulskis, 2327 W.
prieš A. Rimkų ir visus jo
23
PI.,
Chicago, III.
sėbrus, kurie išdrįsta jau
viešai kabintis
prie sau L. V. 24-tos kuopos pirm.

nepatinkančių asmenų. Ne
gi gali patikti laisvama
niams ir cicilikams tokios
ypatos, per kurias anie ne
gali su savo rauliškais gu
drumais vesti mūsų kata
likiškų visuomenę į savo
“rojų”. Nejaugi vis dar
iškrypėliai mano, kad ka
talikai nieko negali supras
ti nei apginti savo Bažny
čios ii’ tikėjimo. Taip ma
nydami gal kada skaudžiai
apsiriks. Už tai mes žemiau
pasirašę, vardan visos kuo
pos narių, protestuojame
prieš visokius iškrypėlius
kurie tik drįsta
kėsintis
ant mūsų katalikiško tikė
jimo ir Bažnyčios bei jiems
nepatinkamų asmenų. Ta
riame šalin su Miehelso>ais,
šalin su
Šliupais,
Smelatoriais ir Rimkomis
su jų negražiais laiškais.
Jums nėra valia
šmeižti,
linkinti z, s mu"'.-.-»
yra
šventa ir gerbiama. Tegul
ii- mūsų geriausi veikėją:
darbuojasi nevaržomi. Tai
gi mes ir kreipiamės į visas
katalikiškas
organizacijas
ir draugystes, taipgi į vi
sus katalikus dėl apgynimo
saro tikėjimo. Tik pagalvo
jai, nes jau prisiartino lai
kas akis atidarius pasižval
gyti kas aplink mumis de-

Jonas P. Poška.

T0WN 0F LAKE.

L. Vyčių XIII
kuopa
laikė savo metinį susirin
kimų Davis Sųuare
salėj,
12 d. sausio. Aut šio susi
rinkimo, kaip ir visados,
susirinko nemažas
narių
būrelis.
Dgai
svarstyta
kuopos reikalai, nutarta su
rengti viešų vakarų su pro
gramų
13 d. vasario p.
Elijošiaus salėj, prie Wood
ir 46 gatvės,
sutvarkyta
knygynas, sutrumpinti sa
vaitinių susirinkimų svars
tymai, o vietoje to nutarta
parengti mažus programėliūs: deklamjacijas, debatus
ir žaismes. Po susirinkimo
linksmai pažaista.
VYČIAI GYVUOJA.

L. Vyčių 24 kp. (Aušros
irtų parapijoje) laikė sasusirinkimą sausio 12
Ifl atžvilgio į kai kurių
fcnytinių indų vietos bažČiojift trukumų,
nua
udė paaukoti 75 dol., už

Ig—a.

KNYGYNE

Jau galima gauti

Didelė krautuvė vakarų mieste priduoda Te
lefonų Kompanijai “carte blanehe” telefono
įvedimui; visai reikalingas
įrengimas įveda
mas taip greitai, kaip reikalas rodo.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ

Pasekmė to yra, kad toji krautuvė yra garsi savo per
telefoną patarnavimu ir turi milžinišką prekyste, per
telefoną.

M

Kiekviena krautuvė gali išsiauginti tikrą per telefoną
prekystę su visais patogumais prie tinkamomis pastan
gomis.
:

RASTIS
1916 m.

Mūsų Prekybos Departamentas bus patenkintu, kad
gaus progą pristatyti visas jums smulkmenas iš kitų
pasisekimo ir patarti, kaip telefonas turi būti varto
jamas, kad padilginti jūsų pačių biznį. Ateikit ar ra
šykit.
3

WL
Ti

Nelaukit! Darykit tai dabar!

Chicago Tclepbone Company
Tvarkė ir redagavo KUN. P. LAPELIS

Bell Telephone Building

Official 100

Geriausios augštos vertės
laikrodėlių, žiedų ir brangak
menių pasirinkimas žemiau
sią kainą Jus rasite pas

Išlaido Lietuviy Kataliku Spaudos Draugija

H. JOFFEY
4625 So. Ashland Avė
CHICAGO. ILL.

$i i

ji

ii

Nors vertas $5.00 bet greitai imant

33^8*

Jei pats sugebi — į “Ežį” rašyk.
Nori sveiko juoko? — prie “Ežio” eik.
Pažink pirmų “Ežį”, ir tuokart peik.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai
amerikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk ad
resų ir gausi pasižiūrėjimui numerį uždykų, o kai pa
matysi, tai visad “Ežį” skaitysi. Kaina metams
75 centai, pusmečiui 40 c. pinigai siunčiami money
orderiais.
•f i X.'#!*! •
Adresas:

Kainuoja tiktai 75c.
Gražiais apdarais $1.20
š

Labai puikiais “Marocco” apdarais $2.75
k

Reikalaudami adresuokite:

•

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street

Chicago, III.

u

me atsitikime, vartoti Ameri
koniško Kartaus Vyno Elixi213 Station Road, Dykehead Shotts
Scotland.
rų. Ligose, susijungusiose su
Skaitykite “ŽVIRBLĮ”
konstipacija, prastu gromuliavimu, gazais viduriuose — jis
suteiks jums greitų palengvi
KLEBONŲ DOMAI.
vai. vakare. Įžanga visiems
Visi lietuviai, lietuvės ir lietuvaites, skaitykite ir Re
nimų.
Kaina $1.00. Apietko25c. Širdingiausiai
kvie Girdėdamas, kad nekokse. Jos. Triner, išdirbėjas, tinkite “Žvirblį”, kurs ištisiems metams prekiuoja Vii
čiame visus. lietuvius atsi sai Jonass Dancevičius ieš 1333—1339 So. Ashland avė.,
vienas doleris! o prisijuoksite' daugiau, negu už dešimtį
lankyti ant to
mūsų ren ko ar gal jau užima pas Chicago, III.
dolerių. “Žvirblis” su linksmomis ir juokingomis nau
giamo vakaro,
nes bus gerb. klebonus vargoninin
daug įvairumų,
pasakos ko vietų, šiuomi pranešu Trinerio Linimentas veikia jienomis aplankys jūsų namus kas-mėnuo. Užmiršite vi
— kalbėtojai
apie Susi visiems klebonaus, kad at greitai prašalinime reumatiš- sus vargus ir nelaimes, kuomet paimsite į savo rankas
vienijimų
L. R. K. Am. sargumo delei kreiptųsi į kų ir neuralgiškų skaudėjimų, “Žvirblį”. Visi tie namai, kuriuos lankys “Žvirblis”, va
prigulij imo naudų. Po pra mane, idant gauti informa ir po sunkaus ir nuvarginan dinsis šviesus ir džentlemoniški — kaina pavienių N.N.
cijų apie jį. Genaus visa čio darbo. Kaina 25 ir 50c.,
kalbų bus gražus šokiai.
10 centų. Reikalingi agentai, kurie nuo kožno dolerio
Širdingai esate
visi dos džiaugtis, negu kada per krasų 35c. ir 60c.
gaus po 25 centus; o kas suras daug metinių prenumera
nors gailėties.
kviečiami,
torių, tai nuo kožno 100 metinių prenumeratorių gaus po
Su pagarba,
KOMITETAS.
5 dol. dovanų (pinigais). Parašykit savo aiškius adresus.
Kun. K. Vasiliauskas,
"VVestfield, Mass.
PRACTICAL ENGLISH
"Žvirblio” Kaina Angliojoj 5 šilingai.

F

Negana, to, kad ši vieti
nė XIII kuopa gerai gyvoja ii* pasekmingai nuveikia
nemaža darbo tautos dirvo
je, bet štai, pastaraisiais
laikais sutveria mažų vy
čių kuopa,
kuri turi jau
apie 180 narių.
Mažučiai
INDOMUS VAKARAS.
Vyčiai turės savo susirin
Nedėlioj,
sausio, 23 d.,
kimus vienų kart į mėnesį
p. J. Elijošiaus salėj. Pa 1916 m. Šv. Jurgio par. sa
geidautina, kad kiekviena lėje, ant 3-čio augšto, 4 vai.
katalikė motina leistų savo po pietų, L. R. K. Moterų
vaikelius prigulėti prie L. Sųjungos 1-ma kuopa, ren
Vyčių. Čia jie išmoks pa gia Cent&nius ferus. Vaka
<last
dorumo,
lietuvių kalbos, ras bus labai nepaprastas.
Pina. Adomas Stulginskas, žaislų, dorai užsilaikyti ir Įžanga bus 1 centas ir iš
laimėt! gražių dalykų taip
Prot. Rast. K. Stulas,
tt.
Vyčiai tai yra tautos at gi bus galima už 1 centų.
Ižd.
S. Kykartas,
k 41 mos kuopos — visi eitis. Jie išbudino iš sal Bus žaislai ir užkandžiai.
daus miego lietuvių jauni Jau visiems yra žinoma,
nariai.
mų, kaip didelius, taip ir kad Mot. Sų-gos 1-ma kp.
rengia puikius vakarus, tai
mažutėlius.
SEKTINAS PAVYZDIS.

“Draugo”

System

Bell

T

ir šis vakaras bus žingeidus
ir įvairus.

PRAKALBOS ir BALIUS I _ Taigi nuoširdžiai kviečia
Susiv. L. R. K. A. 15 me visus be skirtumą atsi
kuopa
ant Bridgeporto, lankyt o su keliais centais
pasilink
Chicago, I1L, rengia pra turėsite progos
kalbas ir puikinusį balių, sminti iki sočiai.
Širdingai kviečia,
kuris atsibus 30 dienų sau-

„V1,

School,

UŽGANĖDINTAS.

Mr. G. D. Stonich dabar yra pilnai užganėdintas, kuo
met jis atgavo savo sveikatų.
Jisai sako sekančiai: “Aš no
riu padėkoti Jums, iš gilumos
savo širdies, už vertingų jūsų
gyduolę, Amerikoniškos Kar
taus Vyno Elixirų, kuris vi
siškai išgydė mane ir kurį aš
galiu rekomenduoti visiems, ypatingai angliakasiams ir vi
siems sunkiai dirbantiems vy
rams. Aš negalėjau nei val
gyti, nei miegoti, bet kuomet
aš pavartojau tųjų gyduolę, aš
galiu gerai valgyti ir miegoti.
Aš esu užganėdintas. G. D.
Stonich, Box\135, Winkelman,
Arizona”, bjemiegojimas pa
prastai yra pasekmė suirimo
gromuliavimd systemos, ypa
tingai kuomel^siiaiiungia su a-

4645 So. Ashland Avė.

Nailepsza w tej okolicy szkola, ktora najdoskonalcj kazdego
nauczy czytač, pisac i rozmawiac po angielsku.
YVyklady odbywają się trzy
razy na tydzien:
we wtorek,
srodę i piątck.
Korzystajcie
bnošėi!

z dobrej

spoBO-

Mano adresas:

“ŽVIRBLIS”
Box 576

Reikaingas

-

gabus

-

-

vyrukas

Forest City, fa?

-

Naujas Išradimas - Spyna be Rakto

agentas - agitatorius gyvenan

tis Chicagoįe

ar apielinkėje.

Del išlygų kreipkitės laišku ar
ypatiškai į “Draugo” Adm.

“PAŽANGOS”
5 NUMERIS TUOJAUS PASIRO
DYS. KREIPKITE
Rev. F. Aucfustaitis,

P. 0. Box 204. Mrardville, Pa.

Prie išsinarinimo ir isipjovimtii
Tuojau jtrinlc 0-ro RIcMer’lo

PAIN-EXPELLER
'Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuvnikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”
24«. Ir SOt, buUlIukM rl»o«« aptiakota arba
l'tal ano

Naralkia rakto netiotla-ntra
kų noi pamaati.

Mn«) n arijo lindimo be.
raktinis spynos yra padar,
tos ant neišpainiojamų p.
matų Ir yra taip tanįio: k
Bankiniu tfiraklan. N"»iP'’kęs mnsų naujo lindimo "araktinų spynų jausiesi
neįu kad palicmonų pristaty
tam prie saro u. aklo, nas jos
kitan jokiu bn*tu nejjalts atrakyt k , r»t'l j'l*- Nelaukdamas
«,
,, uk nuo musų pilno
Ii) spynų apraiyu* '
,,av».'ikalais: nuaistebj
daiinojųs, kaip
taurini jos na Pj
tos ir pirkia. 1 ■
uf>Mlninrą rnnstĮ i
'radimo borai i
y ‘-PJ’nų rtnortnmą rfid
li> dnvaniu.
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