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Kaip Sauksi, 
Taip Atsilieps.
Pagvildenti kaikuriuos dalykus pridavė noro 

‘‘Ateities” 9 num. tilpusis redakcijos straipsnis “Ar 
tai keliai prie vienybės?” Tame straipsnyje, supran
tama, prasikaltimų kalnai verčiami ant “Draugo” ir 
“Darbininko”, būk jie šaukdami lietuvius vienybėn, 
sykiu ir prie vienybės skaldymo nemaža dožą bepri- 
dedanti.

Pastarąjį tvirtinimą “Ateities” redakcija pare
mianti “Draugo” 1 num. tilpusią korespondencija iš 
Simpson, Pa. Toj korespondencijoj buvo aprašoma 
apie Simpsone įvykusias muštynes tarp vietos lietu
vių ir savo rūšies “misijonorių” — nezaliežninkų 
vado, Mickevičiaus, ir jo pagelbininkų. “Ateitis” 
tvirtinanti, kad iš to viso “Draugas” Mefistofelio 
juoku nusijuokęs ir to apsireiškimo nepasmerkęs. Jei
gu “Ateities” redakcija būtų buvus šiek tiek sąži- 
niškesnė, tai būtų užcitavus ir korespondencijos galą, 
kur kaip tik būtų suradusi pasmerkimą ir “Ateitis” 
nuo bereikalingos melagystės papildymo būt apsi
saugojus.

Kaip ten dalykai nestovėtų su “Ateities” redak
cijos sąžine, norisi šiek tiek įsigilinti į panašių, kaip 
Simpsone, atsitikimų atmosferą.

Šlykščių pasibiaurėtinų muštynių pas lietuvius, 
ant nelaimės, gan dažnai pasitaiko. Apie jas negi 
rašysi Jų priežastimi yra alkolis, žmonių neišsi- 
auklėjimas ir t. p. Apie Simpsono ir panašias muš
tynes, kaipo muštynes, nėr ko kalbėti. Labiau rei
kia atsižiūrėti į priežastis, kurios tokį nekultūrišką 
aktą iššaukia.

Gyvenime yra taisyklė, kuri virto aksioma: kul
tūriškos pastangos, negali iššaukti nekultūriškų pa
sekmių. Antras — nekultūriškas darbas, pasistengi
mas, tegali nekultūriškumo apsireiškimus gaminti. 
Pritaikinkime tai prie Simpsono incidento. Važiuoja 
neprigulmingųjų “vadovas” Mickevičius į Simpsoną 
sykį, važiuoja kitą, savotiškas “misijas” darydamas. 
Nesu ant tų Mickevičiaus prakalbų buvęs, taigi ne
galiu ir tvirtinti, kaip ir ką jis ten simptoniečiams 
teikė. Bet man teko būti ant “nezaliežninkų” pra
kalbų kitoje vietoje. Neprignlmingieji, pasivadinę 
save kunigais, prakalbas sakė. Netik spaudoje, bet 
ir šiaip jau niekur padoraus žmogaus lūpos nedrįs tų 
“kalbų” turinio kartoti. Gana tik bus priminti, 
kad tokios riebios šnekos apie kunigus, gaspadines 
neužtiksi nei žemiausiame cicilikų šlamšte “Šakėje”. 
Pasekmėje — po prakalbų visas susirinkimas virto 
į negražiausių kolionių sceną. Neprigulmingųjų “ku
nigų” antrašu pasipylė nemažiau jų “prakalboje” 
vartojamų šlykščių žodžių. Įsidrąsino kiekvienas. 
Ką, jeigu jau mokytesni — kokiais visgi daugelis 
tamsesnių žmonių neprigulminguosius “kunigus” 
laiko — nesidrovi biaurius žodžius vartoti, tai ko 
jiems besivaržyti? O ant kolionių tamsus žmogus 
neišsemiamas. Reikėjo mažiausio incidento, kad ko- 
lionės nepereitų j muštynes. Ant litinis, tokio inci
dento nepasitaikė.

Spėju, kad nekitokia3 “prakalbas” drožė ir 
Mickevičius Simpsone. Ne,s jau žinoma, kad be pei
kimo, prasimanymų, šmeižtų ant katalikų tikėjime 
ir dvasiškijos mūsų neprigulmingieji neapsieina. Jūk 
neuždyką mūsiškių laisvamanių, kad ir iš “Atei
ties”, jie yra taip globojami. Ir kaipgi ne: nepri
gulmingieji vaduoja ir gelbsti laisvamaniams pliovo- 
nėse ant katalikų. Bet ir po purvyną valkiojimas, 
išjuokimaR, dergimas susilaukia sau atsakymo. Žmo
gus, kiek jam nebūtų buvę kalbėta apie meilę, skriau
dų nukentėjimą, pasilieka žmogumi. Kuomet ant jo 
pilasi kibirais nekultūringos plievonės, jam brangūs 
jausmai po nešvarumus valkiojami, terliojami ir pas 
jį nekultūringi instinktai atbunda. Ir darbe pasiro
do kumštis.

Nepasmerkti tai negalima. Bet dar didesnio 
pasmerkimo turi susilaukti to viso kaltininkai — ne
kultūringi “nezaliežninkai” ir jų broliai lasvama- 
niai.

Daugiaus šviesos, kultūringumo ingytų mūsiš
kiai neprigulmingieji ir laisvamaniai, nereiktų jiems 
tiek raudoti, kaip kad “Ateitis” daro. Kuomet prieš

Visa Juodkalnija Austrų 
Užimta.

JUODKALNIJA, NORS ŽUVO, kanuoliu, amunici; >s, maisto
BET NESITAIKĖ.

Teutonų pranešimai, kad 
Juodkalnija sutiko nusigink
luoti ir pasidavė jų malonei, 
pasirodė esą neteisingi. Tie
sa, Juodkalnija buvo pradė
jusi tarybas apie taiką, bet vė
liau atsimetė delei Austrijos 
statomų sunkių išlygų. Ka
dangi iš šalies juodkalnie- 
čiams niekas nepadėjo, jie ne
atsilaikė ir jų visa šalis liko 
užkariauta. Kariuomenė pa
sitraukė Albanijon, kad su 
serbų kariuomenės likučiais 
susijungus kariauti prieš vis 
tolyn žengiančius austrus. 
Pats karalius Nikalojus su sa
vo valdžia pabėgo Italijon, o 
iš ten nukeliavo Prancūzijon, 
kur jis iškilmingai tapo sutik
tas. Ten jam užtikrino, kad 
jam bus sugrąžinta šalis... 
kuomet teutonai bus perga
lėti.

Austrai dabar grūdasi Al
banijon i
tari.
išsislaidė po kalnus, kad iš 
pasalų austrams kenkus.

APIE GRAIKIJA JOKIŲ 
ŽINIŲ.

Ar anglų cenzūra tam kalta, 
ar išties apie Graikiją nėr 
ko pranešti, bet jokių žinių 
apie ją nebepasirodo. Kas de
dasi Salonikuose ir abelnai vi
soj Graikijoj — nieko nepra
nešama.

Buvo pranešama, kad ang
lų, ir prancūzų laivai bombar
davo Bulgarijos pakraščius ir 
net kariuomenę išsodinti mė
ginę, bet tas nepasisekė

UŽKAUKAZĖJ TURKAI SKAU
DŽIAI TAPO SUMUŠTI.

Nėra jokių abejonių, kad Už
kaukazėj turkai gavo skaudų 
smūgį. Jų kariuomenė tapo 
sumušta ir rusų vis dar tebe- 
vejama. Likučiai išblaškytos 
kariuomenės bėga į tvirtovę 
Erzerum, kad nuo besivejan
čių rusų pasislėpus. Praneša
ma, kad rusų kariuomenė jau 
netoli Erzerumo tvirtovės.

ir tt., priede dide is imtinių 
skaičius.

ANGLŲ VEIKIMUS POTVINIAI 
SUTRUKDĖ.

Bekovojant Mesopotamijoj 
anglams su turkais! patvino u- 
pė Tigris, taip kaa dabar jie 
daugiau vargo ir mėdos turi 
su potviniu, negu įsu turkais. 
Tuo tarpu dalis aifclų kariuo
menės Kut-el-Amaibj yra tur
kų apsupta, o kita dėl patvi- 
nusio Tigris negali pagelbon 
eiti. Bent taip analai dalykus 
perstato.

KITUOSE. FRONTUOSE DIDE
LIŲ VEIKIMŲlNĖRA.

Rusijoj mūšiai austrais 
ir vokiečiais april 
kad smulkesnių 
nepasitaikytų, 
mūšių nesama.

Belgijoj vokieč: 
užpuldinėjo ant 
nijų, bet be pasi 
kiečiai

. Nebe to, 
usirėmimų 

didesnių

nai peskrydęs rusų orlaivis 
“Uja Muromec”, kurs vyku
siai bombardavo prekių svir
nus. Panevėžy viskas brangu. 
Vokiečiai tiesią naują gelžke- 
lį, kuris sujungsiąs Kauną su 
Panevėžiu.

Latvių šaulius vokiečiai va
dina latvių kazokais ir jų la
bai bijo. Kur zuikis gird, ne- 
peršoks^ ten latvių “strel- 
nieks” peršliaužia ir įsiveržęs 
į vokiečių tarpą pridaro daug 
blėdės. Latvių kareiviams 
lengviaus yra veikti savo kraš 
te, nes jį gerai pažįsta, taip
gi kiekvienas beveik iš latvių 
savanorių moka vokiškai ir ne
sykį apgauna vokiečių žvalgus 
atsakydami jiems vokiškai. 
Užtat jei kuomet vokiečiai pa
gauna latvių šaulį — retai 
kuomet paleidžia gyvą.

dė nemažiau 20,000 šovinių, 
bet kuomet kariuomenė rengė
si pultis ant prancūzų, pasta
rieji paleido į vokiečius tokią 
smarkią ugnį, kad tie nega
lėjo nei iš savo apkasų pasiro
dyti.

Abelnai, visa veikmė apsi
reiškė šaudymuose iš kanuo- 
lių.

Vokiečiai Lietuvoj. Vokiečiai 
Lietuvoje elgiasi, lygiai kaip 
ir Lenkijoj. Nesenai išėjęs į 
sakymas — už slėpimą rusų 
imtinių bausią mirtimi. Mies 
tuose,miesteliuose ir sodžiuo
se vokiečiai iš kiekvieno gy
venimo imą 60 kap. karės mo
kesčio. Mokesčio nesumokė
jusį išlicituoja. Iš Iš Lietuvos 
Vokietijon išgabenta visų ru
sų valdžios įstaigose tarnavu 
šiųjų valdininkų žmonos. Gy
venamieji arti karės lauko te
galį sėdėti savo vietoj pasi
prašę vokiškosios kariuomenės 
valdžios. Lietuva, esą, labai 
suvarginta. Vokiečiai Lietu- 
tuvoj įveda savo prekybą ir 
žada ją atgaivinti.

Vokiečių imtinius būreliais 
jį. beveik kasdien atvaro Rygon. 
..Visi vokiečių imtiniai išrodo 

labai menkai, apdaras plonu- 
ti»irt«urapdri?kęs. Imtu 
pasakoja, kad Kememo fron
te nesenai buvo sukilęs visas 
vokiečių atsarginių pulkas, dėl 
to, kad tris dienas gavo būti 
nevalgę ir neturėjo šiltesnio 
apdaro. »

Petrapilis. Švedų komite
tas Lietuvai šelpti. Centrali- 
nio Komiteto atstovų sudary
tas Stokholme iš švedų Komi
tetas Lietuvai šelpti darbuo
jasi. Centralinio Komiteto 
pirmininkas M. Yčas gavo 
laišką iš Stokholmo Komiteto 
pirmininko, atstovo Karolio 
Lindhageno, kuriame jis pra
neša, kad lapkričio 13 d. jų 
Komitetas išsiuntęs į Berlyną, 
Vilnių tam tikrą delegatą d-rą 
Soderbergą, vieno didžiojo 
švedų laikraščio redaktorių.

Išlaimėjus mūšį, rusams te-Į Panevėžy išeinąs vokiečių 
ko daug karinės medžiagos: laikraštis. Per miestą nese-

katalikus jų pastatomos visos melo, šmeižimo, nieki
nimo ir kitokios nekultūriškos kanuolės, veltu bus 
katalikų vadų duodami perspėjimai, mokinimai elgtis 
sulyg tų idealų, kokius išpažįsta. Laisvamaniai ir 
jiems panašūs žmonėse iššaukia veikmėn žemų jaus
mų stichiją, kuri dažnai jokiam suvaldymui nepa
siduoda.

Katalikų apibūdinimui, laisvamanių, neprigul- 
griebamasi melo, tyčia dalykų iškraipymo, 

pravardžiavimo. Nejaugi jų manoma, kad* taip da
rantiems gali kas simpatizuoti? Visų užduotimi pri
valo būti pasaulyj blogų norų, jausmų mažinimas. 
Kas to nedaro, turi susilaukti pasmerkimo. Laisva
maniams ir panašiems patartume sužmonėti ir ka
talikus su jų reikalais palikti ramybėje. Katalikai 
pataikys savo reikalus sutvarkyti. Bet užvis te- 
vengia šmeižimo ir melo, kad žmonėse tuo sumaži
nus keršto ir blogo jausmo sumą. O tai padarius,
bus daugiau pamatų vienybėje veikti. /

J» Š—as»

Amerikos Žinios
POTVYNIAI. ta pačia politika mano pasi-

Iš priežasties smarkaus lie- tenkinti. Tas taip inkiršino T.
taus daugelyje Amerikos vie
tų išsiliejo upės ir pridarė la
bai daug nuostolių tų upių a- 
pielinkėse gulintiems mies
tams. Kaikuriuose miestuo
se tūkstančiai šeimynų, gy
venančių rusyse pasiliko be 
pastogės, prekės, sukrautos 
skiepuose sugadinta. Nuosto
liai siekia milijonų dolerių. 
Kitose vietose, tai ir upių ne
reikėjo, kad užlieti žmonių gy
venimus. Slėniuose tiek daug 
vandens susirinko, kad su lai- 
vukais galima buvo ten plau- 
kiuoti.

Chicagoje susirinkęs vanduo 
slėniuose sutrukdė komunika
ciją. Galvekariai per kelias 
valandas negalėjo važiuoti, 
kol ugnagesiai neišpompavo 
vandens. Gyventojai iš rusių 
turėjo kraustytis pas savo kai
mynus, į augštą. Pietinėje 
miesto dalyje daug krautuvių 
sudėtų į skiepus tavorų sunai
kinta.

Illinois upė tai pakilo, kad 
aplinkių miestelių gyventojai, 

, kaip ys£. Persijos, Lowlandso, 
Havanos, La Šalie ir kitų 
kraustėsi kitur. Daugumą iš 
pavojaus išgelbėta laivukais. 
Gyvenantieji Illinois upės a- 
pielinkėje farmeriai su savo 
šeimynomis ir manta persikėlė 
į augštesnes vietas.

Daugelyje vietų žmonėms 
reikalinga pagelba, ypač kur 
varguolių gyvenama.

VViLSONAS POLITIŠKAIS 
TIKSLAIS RENGIASI 

KELIONĖN.
Suv. Valstijų prezidentas, 

W. Wilsonas, mano netrukus 
apkeliauti ritines valstijas, 
kur jis laikys prakalbas apie 
Suv. Valstijų kariuomenės su
stiprinimą ir padidinimą, a-

Šis delegatas ištirsiąs vietoje j pie ką ir Suv. Valstijų kon- 
lietuvių padėjimą, susižono-j grėsė bus svarstoma, 
siąs su pasilikusiais Vilniuje j Be to, žinoma, prezidentas 
Komiteto nariai ir, pagrįžęs, AYilsonas pasistengs sustiprin- 
pranešiąs Švedų Komitetui a-ti savo kandidatūrą į Suv. 
pie lietuvių stovį vokiečių u- Valstijų prezidentus, kurio 
žimtose vietose. Delegato Į rinkimai atsibus šiais metais, 
siuntimas užtrukęs todėl, kad
vokiečių valdžia labai nenoro
mis leidusi Komiteto delega
tą. Daug buvę rūpesnio ir 
vargo, kol galop buvęs gautas 
per Švedijos ministeriją leidi
mas. Be to, pranešama, kad 
nesenai pagrįžęs iš Vilniaus 
“Stokholms Dagblad” laikraš 
čio korespondentas; su juo 
kalbėjęsis Komiteto sekreto
rius ir gavęs daug žinių. Šve
dų Komitetas išspauzdinęs vi
suose laikraščiuose atsišauki
mus aukoti nukentėjusiai Lie 
tuvai.

Lietuvių Centralinio Komi
teto biurui susirašinėjimo su 
užimtąja Lietuva kol kas dar 
nepavyko nusiųsti laiškų 
Lietuvon. Pastaruoju laiku 
vokiečiai neįsileidžia iš Rusi
jos laiškų, ir tuo tarpu biuras 
tiktai tvarko gautus laiškus, 
kad progai atstikns paleistų 
juos. Rūpinamasi gauti leidi
mas.

(“Rygos Garsas”)

ROOSEVELTAS SMERKIA 
VVILSONO POLITIKA-

Gal niekas nėra tokiu dide
liu Suv. Valstijų prezidento 
Wilsono “watchful waiting” 
politikos priešu, kaip buvęs 
Suv. Valstijų prezidentas Te
odoras Rooseveltas. Kilus ko
kiam nors nesusipratimui su 
Europos kariaujančiomis vieš
patijomis, Wilsonas stengėsi 
nemalonumus ramiu būdu pra
šalinti ir visuomet pasitenkin
davo tuomi kas jam buvo tų 
viešpatijų pasiūlyta. Teodo
ras Rooseveltas įžiūrėdamas 
tokioje AVilsono politikoje a- 
merikiečių garbės inžeidimą, 
visuomet sukeldavo savo pa
sekėjų tarpe trukšmą ir pa
smerkdavo prez. AVilsono poli
tikavimo būdus, kaipo Ame
rikai kenksmingus.

Meksikonains nužudžius ke- Kongresų tkislas: pasirū- 
lioliką nekaltų Amerikos pilie-pinti žydų likimu Europoje, 

t Čių, prez. YYiisonas, beroiU,, ųŽBibaigua didžiajai karei

Rooseveltą, kad jis prakalbo
se, spaudoje, tiesiog pradėjo 
užsipuldinėti ant prez. AVilso- 
no. Ragino amerikiečius pro
testuoti, ir galop įsiveržti 
Meksikon, kad tą nerimaujan
čią šalį nuraminus. Ameri
kiečiams būtų ne prošalį tru
putėlį po Meksiką pasišvaiš- 
čius, tai jų dauguma pilnai su
tinka su Roosevelto nuomone, 
kad Meksika tik spėka gali bū
ti nuraminta. Gal ir ištikrų
jų Meksikai reikalinga tokios 
priemonės, nes kitaip jinai ga
li visai iš lygsvaros iškrypti.

Kaip prez. AYilsoną, taip Jį. 
Rooseveltą prie politikavimo 
paskatina dar šių metų Suv. 
Valstijų prezidento rinkimai. 
Mat, kiekvienas iš jų norėtų 
patekti j Amerikos valdonus.

PRIEŠ CARANZĄ KELIAMA 
NAUJA REVOLIUCIJA.

Suv. Valstijų valdžia gavo 
iš Meksikos nuo savo agentų 
žinių, kad priešu naująjį, Suv. 
Valstijų pripažintą Meksikos 
prezidentą, gen. Carranzą, 
rengiama nauja revoliucija. 
Carranzos gyvenimui gręsias 
pavojus, nes naujosios revo
liucijos šalininkai nusprendė 
jį nužudyti.

Apie apsaugojimą Suv. Val
stijų piliečių gyvasties ir tur
to gen. Carranza negalįs da
bar nei manyti, nes pats savo 
gyvenimą turįs nuo pavojaus 
išgelbėti.

Dar pranešama, kad nauja 
revoliucija bus paskelbta tuo
jaus, kaip Carranza pasiskelbs 
amerikiečių globėju.

Į naujos revoliucijos vadus 
nurodoma gen. Carranzos ka
riuomenės viršininkai genero
lai Obregonas ir Gonzales, ku
rie prie pirmos progos steng
sis Meksikos valdymą į savo 
rankas paimti.

Kaip matyti, Carranzos pa
dėjimas visai blogas. Reikia 
jam ir Suv. Valstijas paten
kinti ir meksikiečiams intikti, 
o čia naujos bėdos, kaip ylos 
iš maišo lenda.

Nekaip ir Suv. Valstijų val
džiai su Meksikos prezidentu 
paskyrimu sekasi. Jei meksi
kiečiai sukils prieš Carranzą, 
Suv. Valstijoms pasiliks vie
nas kelias: ar Carranzą ginti, 
ar visoms Meksikos riaušiems 
padėjus, paskirti meksikie
čiams už valdovą tokį žmogų, 
kurs ne bandito profesija už
siima, bet žmones galėtų su
valdyti.

AEMRIKOS ŽYDŲ KON
GRESAS.

Šiomis dienomis Chicagoje 
įvyksta Amerikos žydų kon
gresas, į kurį renkasi šimtais 
delegatai iš visų Amerikos 
kampų. Šis žydų kongresas 
būsiąs tik pradžia kito milži
niško kongreso, kuris dar šį
met turės įvykti.

-



emmo
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VANDERGRIFT, PA.
A. a. Agota Grigaliūnienė.
Sausio 6 d., 1016 m. mirė 

mūsų miestelyj Agota Ramo
naitė Grigaliūnienė, 26 metų 
amžiaus moteriškė. Velionė 
'paėjo iš Kauno gub., Šaulių 
pav. Šeduvos miestelio. Į 
Ameriką atkeliavo 1909 me
tais.

Būdama Amerikoje a. a. A- 
gota prigulėjo prie SLRKA. 
113-tos kuopos ir šv. Gertrū
dos moterų, dr-jos. Šių drau
gijų nariai ir#narės ir atida 
vė jai paskutinį patarnavimą, 
palydėdami jos kūną parapi
jos kapuosna. Laidotuvės atsi 
buvo sausio 8 dieną.

Paliko savo jauną vyrą di
deliame nuliūdime.

Lai būna jai lengva Ameri
kos žemelė!

K. 8.
, P. S. Kas norėti} daugiaus 
žinių apie velionę sužinoti, te 
gul kreipiasi šiuo antrašu: K. 
Grigaliūnas, Box 106, Van- 
dergrift, Pa.

savo kunigėlį norėjo sušelpti 
kuogausiausia.

Pragyvenęs pas mūs cicili
kus visą savaitę, tas kunigu- 
žis išdūmė kitur socijalistiškų 
avelių kirpti.

‘‘ Bannbizas’’.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Streikas jau pasibaigė. 

Darbininkai sugrįžo darban, 
bet nevisi. Daug yra suareš-

gelhą, kad juos sudrutintų, 
bet kas-žin ar Bud rutina! Gali 
visai, nusilpninti. Lauksime to 
laiko. Mūsų “ciciliknčiai” 
ne tik bažnyčios neužkenčia,, 
bet ir katalikiškų laikraščių. 
Štai į vieną namą ateina kata
likiškas laikraštis, kurio pre
numeratorius ant augšto gy
vena, gi apačioje “eicilikas”. 
Pamatęs, kad tame laikrašty
je nurodoma jų klaidas, ėmė 
tą straipsnį ir iškramtė dan
timis, gi paduodamas tą laik-

tuotų ir pabėgusių. Sūareš- J raštį katalikui, pasakė, būk tai

D1SCOVERY,B. C. CANADA 

Smarki žiema.
Pas mus dabar tai tikras 

nuobodos laikas. Prisnigo la
bai giliai. Žmonės pabūgę 
žalčio ir bedarbės važiuoja .į 
Suvienytas Valstijas laimikio 
taSkoti. Šalčiai pas mus smar
kūs. Mažieji ežerai užšalo. 
Laivai sustojo plaukioję. Pač
ios labai nereguliariai vaikšti- 
nėja.

Aukso šalis.
/ Mūsų apielinkes daugiausia 
kalnuotos. Vasaros laiku čia 
kasama -rūda ir auksas. Kai
kurie žmonės ir žiemą po snie
gą kasinėjasi, ieškodami bran
gių metalų. Už geros rūdos 
toną, iškašainą Atbrido 
apielinkėje, mokama 60,000 
dolerių; gryno pelno pasilie
ka 30,000 dolerių. Tai bran
giausi rūda. Kaip pasakoja 
man p-as G. Aleksander kom
panija norinti tą vietą nupirk
ti ir siūlo 1,000,000 dolerių, 
bet jisai neparduodąs be 2,r 
000,000 dolerių ir dar nori tos 
kompanijos dalininku palikti.

Reikia dar •priminti, kad 
mūši} apielinkėse gelžkelių la
bai mažai randasi. Augšti 
kalnai ir ežerai neleidžia čia 
gelžkelių tiesti. Siuntiniai la
bai brangiai pas mus atsiei
na.

tuotuš labai bafldė. Kast 
Youngstown dabar baisiai at
rodo, taip kaip po karės. Dau
gybė biznių sunaikinta. Nuo
stolių, padaryta už 2,500,000 
dolerių. Pagal pačių biznie
rių pasakojimų nuostoliai taip 
dideli, kad sunku juos suskai
tyti. Kas-gi juos atlygins?
Visi biznieriai iš svetimtaučių 
susidėjo, gi svetimtaučiai jų 
turtus ir sudegino. Geriausią 
miesto dalį sunaikino.

Dabar visų suareštuotųjų 
advokatai klausinėja prie ko
kių draugijų jie prigulėjo. 
'Daugelis sakosi buvę socija
listais; randasi ir anarkistų.
Mat, ir iš kitur pribuvo strei
kininkams į pagelbą visokie 
geradėjai. Alus ir degtinė 
laike streiko upeliais bėgo. 18 
saliūnų streikieriai ištuštino.
Sausio 7 dieną 4 vai. po pietų 
visos smuklės majoro palie 
pimu buvo uždarytos. Bet 
streikieriai duris ir langus iš
mušę, nešte nešė svaigalus.iš 
saliūnų. Sausio 8 tą dieną, 
subatoje, buvo įsakyta visa
me Youngstovvn’e uždaryti 
saliūnus. Vėliaus saliūnai už
daryta ir visuose aplinkiniuo- 
se miesteliuose.

Dabar pas mus darbininkų 
trūksta. Kas iš lietuvių no
rėtų gauti darbo geležies dirb
tuvėse, galėtų čia lengvai dar
bo suieškoti. Ir mokestį dar
bininkams pakėlė: dabar mo
ka nuo 19% iki 22c. į valau- Įorjai 
dą. Amatninkams moka net 
44c. į valanadą.

Youngstown’o miestelio su
deginime daugiausia "dalyvavo 
slavokai, rumunai, rusai, ita
lai, vokiečiai ir kaip paskiaus 
pasirodė buvo ir lietuvių su
areštuota.

Katalikas.

pelės taip padariusios.Kata
likas laikraštį į' rankas paė
męs, suprato, kad tai dviko
jų pelių būta, nes dantų ne
mažų būta, bet nieko apie tai 
“cicilikui” nesakė.

Pipiras.

Iš LOPEZ IR BERN1CE, PA.
SLRKA. — mūsų vHtis.

Jau pora ar net ir daugiaus 
mėnesių praslinko, kaip buvau 
garsinęs “Drauge” apie mū-

NORVVOOD, MASS.

Liet. Kooperacijos veikimas.

sų apielinkių lietuvių veikimą. 
Kaikuriems tas nepatiko; nors 
nekritikavo mane per laikraš
tį, bet kitokiais būdais paten
kinimo ieškojo. Kaikurie pra
eitais metais mėgino čia su
tverti SLA. kuopą, bet nepa
vyko. Manė Uždėti kokį tai 
“insurance”, bet ir tas su ke
lių žmonelių pinigais vėjais 
nuėjo.

Galėtume labai leng
vai ir nuo laisvamanybės ir 
nuo svetimų grašių rankioto
ji} apsisaugoti, jei visi prigu
lėtume prie SLRKA kuopos. 
Bet mūsų žmonėliai lyg ko 
bijosi, neturi noro prie labai 
gerų organizacijų prigulėti. 
Paklausk jų, kodėl nesirašo 
į katalikiškas organizacijas, 
lai sako, kad maža iš jų nau
da. Girdi, mes prigulėsime 
ir pinigus mokėsime, o naudą 
turės tik organizacijų sekre- 

Broliai jr sesutės, B. 
L. R. K. A. stovi ant gerų 
pamatų ir suteikia kiekvie
nam pašelpą ligoje ir išmoka 
pomirtines. Į kurį skyrių tik 
ne būsi užsirašęs ir pilnai 
užsimokėjęs — to skyriaus ir 
privilegijomis naudosis. Su
sivienijimo sekretorius nieko 
bendro neturi su jūsų pini
gais ; organizacija ne vieno 
sekretoriaus arba raštininko

resnio supratimo. Skaitykite likti. 
SLRKA. organą “Draugą”, 
iš kurio daug gero patirsite ir 
visi. išvien dirbdami, galėsi
me daug naudingo darbo nu
veikti.

'V.: Urbanavičius,
SLRKA. 159-os 

kuopos raštinin.

SLRKA. Centro raštinės domai
Dažnai pasitaiko, kad S. L.

R. K. A. oentro raštinėj įvyk
sta klaidų delei narių suspen
davimo. Padėkime, centro 
sekretorius garsina organe, 
kad tokie įr tokie nariai yra 
neužsimokėję, o tuo tarpu tų 
narių būta užsimokėjusių. De- 
lei to kįla kartais daug ne
smagumų.

. Todėl mes, žemiau pasirašę,
159 kuopos nariai, išreiškia
me pageidavimą, kad centro 
raštinė atidžiau dabotų savo 
knygas ir daugiaus to
kių nemalonių paklaidų neda
ryti}. Šis pageidavimas per 
kuopos susirinkimą nutarta 
pasiųsti į organą “Draugą”. 

Vincas Grušauskas, pirm., 
Juozas Vadinimus, kasier.,
J. P. Petrauskas, fin. sek. 
An/ottas Valinčius, narys.

Jei centro raštinėje nepasi
taikys klaidų, ^tai ir nariai bus 
patenkinti ir priešams lūpos 
bus užčiauptos.

V. Urbanavičius.

J. Dumšurtį, sekr.
M, S—nis.

Nelaimingas atsitikimas.
Nelabai senai čia nelaimė 

atsitiko. Žmogus vežė pačtą 
šunimis. Tuotarpu iš oro nu
krito toks didelis akmuo, kad 
išmušė 50 pėdų pločio skylę, 
užmušė žmogų ir 3 šunes. 

Darbai.
Žiemos laiku darbai 

mus visai sumažėja. Šal
čiams prasidėjus žmonės dau-

Sausio 16 d. atsibuvo Nor- 
woodo Lietuvių Kooperacijos 
metinis susirinkimas, kuria
me buvo išduotas iš krautuvės 
stovio raportas. Iš raporto 
pasirodė, kad nuokoop. krau
tuvės įsikūrimo jos kapitalas 
paaugo iki tūkstančio dolerių; 
pirkėjų krautuvė turi apie du 
šimtu. Nutarta pirkėjams duo
ti antrą nuošimtį nuo išpar

pus, karnų prekių. Taipgi įvesta 
keletas pagerinimų. Toliaus 
išrinkta šiems metams valdy-

giaus užsiiminėja medžiokle ir,ba: V. Kudirka — pirm., J.
minta paukštiena ir žvėriena. 
Mėsą patys suvalgo, o už sku-

Kavaliauskas — pirm. pagel., 
A. Glebauskas — prot. rašt.,

bas ir plunksnas nusiperka J. Karnita — fin. rašt., A. Pa-
duonai miltų. Bet ne vienam 
ir su vargu pasitaiko susipa
žinti. Kartais ir nelaimių at
sitinka.

Lietuvių šioje apielinkėje, 
kaip teko sužinoti, yra tik 3 
Daugiausia indijonai. Taipgi 
yra švedų ir keletas airių.

Aliaskos Sakalėlis.

BINGHAMTON, N. Y.
Socijalistų pramogos.

Sausio 6 d. koks tai “ cici-
likų” kunigužis laikė pinkai, 
bas lietuvių svetainėje. Pra* 
kalbos mūsų “cicilikams” vi
sai nepatiko, nes tas kalbėto
jas prisakinėjo draugams ti
kėti į Dievą ir t. t. Paakiauą 
buvo riūkta kolekta. Ku rinko 
7 dol. pinigais, guzikų ir rie-

COLLINSVILtE, IU-
Ž

Nauja valdyba.
SLRKA. 161 kuopa laikyta, 

me metiniame susirinkime api 
kalbėjus bėgančius, kuopos rei
kalus išrinko šiems metams* 
naują kuopos valdybą,} kurią 
pateko: Bern. Stumbras —- 
pirm., J. Gudeliauskas ,— pir- 
min. pagelb., Izid. Kimutis — 
prot. rašt., Kaz. Žukas — f ta. 
raštin., Juoz. Raulinskis —* 
kasier., Teklė Andriukaičitito 
ir Kaz. Juodis — kasos glob. 
Maršalkomis išrinkta J. Alek
sa ir M. Pilkis. Ligonių pri
žiūrėtojais — Agota Moskie- 
nė, Petronė Miluvienė, M. Gu- 
deliakas ir J. Norkus.

169 kuopos susirinkimai at- 
sibūna kiekvieno mėnesio pir- 
mą nedėldienį, šv. Petro ir Po
vilo svetainėje.

Mūši} kuopa gana puikiai 
gyvuoja. Jei dar prie jos pri
sidėtų daugiau narių, tai gali
ma būtų daug daugiau nau
dingų darbų nuveikti.

J. G.

HARTFORD, CONN.

Vyčių susirinkimas.
Sausio 16 dieną Lietuvos 

Vyčių 6 kuopa laikė savo su
sirinkimą. Po protokolo per
skaitymo nauja kuopos valdy
ba užėmė savo vietas ir prasi
dėjo kuopos reikalų svarsty
mai.

Susitvėrė Kat. Spaudos dr-jos 
kuopa.

Pirmiausia nutarta sutver
ti Katalikų Spaudos Dr-jos 
kuopą. Kun. J. Ambotui pa
aiškinus. BL SP- Dr-jos naudą, 
susirašė į naują kuopą 35 na
riai ir dar tikimos, kad atei
nantį susirinkimą dar dau
ginus prisirašys.

Mūsų klebonas, kun- J. Am- 
botas, daugiausia čia darbuo
jasi. Kiekvienas geras suma
nymas susilaukia iš jo pusės 
kuogeriausio pritarimo.

Vyčiai visiems prigelbsti.
Tautos Fondo skyriui atsi- 

šaukius į Vyčių kuopą, kad jie 
padėtų surengti šv. Kazimie
ro dienoj iškilmes. Vyčiai pri- 

valdoma, bet visų susivieniji-, ga<y^o dieną sulošti kokią

SPRING VALLEY, ILL. 
SLRKA. 146 kuopos 

susirinkimas.
Sausio 16 dieną, š. m., S. Ly 

R. K. A. 146 kuopa laikė me
tinį susirinkimą,, ant , kurio suT 
sirinko bemaž visi kuopos na
riai. Apsvarsčius kuopos bė7 
gančius reikalus išrinkta nau
ja valdyba ir paskirta į S. L. 
R. K. A. 1-ojo apskričio su
važiavimą atstovas, p. J. Grm 
dis. .Prie a stovo išrinkime 
daugiausia prisidėjo vietos- 
klebonas, kun. A. Deksnis, ko-

PAINSDALE, MICH.
Kun. Dr. A. Maliauskio ! 

atsilankymas.
Nedėlioj, sausio 16 d., at

silankė pas mus gerb. kun. Dr- 
A. Maliauskis; atlaikė sumą, 
pasakė gražų pamokslą, kaip 
buvo ankščiau pagarsinta, 9 
v. salėje laikė prakalbas. Žmo
nių ant prakalbų susirinko 
d&tekai, nežiūrint baisaus 0- 
ro, nes tąją dieną labai pus
tė ir visos gatvės buvo užklo 
tos keturių pėdų gylio sniegu. 
Gerb. kalbėtojas pasakė net 
dvi prakalbi, kurios pilnai pa
tenkino klausytojus. Klausy
tojai pagerbė kalbėtojų ne 
rankų plojimais, bet du- 
savimais ir ašaromis iš
šauktais ‘iškalbiu nupiešimu 
neapsakomai skaudžių vargų 
Pagimdytų nežmoniškos karės.
Aukos Lietuvos reikalams. ■
Tarpe kalbų saukuota tė

vynės reikalams $100.00. čia 
paduodu davėjų aukų vardų 
surašą:

Aukojo:
Karolis Tvarkūnas $10.00.
Po $5.00: Antanas Ta randa, 

Rapolas Pociūnas.
Stasys Petuiunas $2.50.
Po $2.00: Vladas Usaris, 

Kazys Masiūnas, Rapolas Ja- 
nauskas, Juozapas Meilis, Jo
nas Kapočius, Stanislovas Va- 
lianga, Pr. Markevičius, D. 
Mielnikas.

Simonas Kapočius $150.
Po $1.00: Ambrozas Šmi-

to lūkimas .blkJabonaus
Mų lietuviams V ir lėnkanBK 
Duok Dieve kun. A. Petrai
čiui gerai darbuotis čl.a*we 
mieetelyj.

“CiGittsty” prakalbos.
Kaip vietiniai vadiną, “bk 

kalistai”, surangė dideles ^pra
kalbas. Buvo pakviesta vidt 
GilbertviUėe lietuviai (load- 
Tempers svetainėn sausio J6 
d., š. ui. pasiklausyti prakalbų. 
Bet “cicilikams” didelė naltr 
mė atsitiko, nes nieks nebe
buvo ant tų didžiųjų prakalbų 
Vos 6 “ciailikueiai” apsitaib 
kė. Turėjo už svetainę užmo
kėti ir pajuokų iki ausų gąjso... 
Turės mūsų “šikalistai” vi
sai išnykti, nes nėra kam priė
ji] prisidėti, visi mato, kad pe 
dar g r įnoriai tebėra.

Jaunutis.

BARSI0W, CAUFORNIA.
teisus (potvynis.

Sausio 18 dieną mūsų apie- 
Itakėje lietus pridarė labai 
daug eibių. Lijo per tris 
dienas. 10 šeimynų likosi be 
pastogės ; 7 stabas vanetoo n«r 
griovė, taip.-pat < dn < tiltu visai 
sugadino. Santa Fe geležin
kelį išplovė. Vieną tiltą 1Q,000 
tonų sunkumo vanduo nuo 
Bastowo stoties nunešė net už 
vieno mylios tolumo. Kkpaua 
žierinių traukinių iš Chica
gos sustojo mūsų miestelyj. 
Per tris dienas mūsų nedide
lio miestelio viešbučiai buvo 
grūste prigrūsti kėtiaurunkais.

Barstomo miestoAis priūkai- 
ras, Juoz. Leita, Bol. Purtis/to 300 gyventojų, .per vidurį 
fetas. Kiševičhis, Ben Alsaus- miestelio plaukia maža - tųpelė.
kas, Kaz. Šeštokas, Vinc. Mar- 
kevičia, Alek. Aganauskas, S, 
Morkūnas, Ig. Šakalys, Ad. 
Bakučionis, Step. Valakas,

mo narių, kurie turi organi
zacijos reikaluose pilną balsą. 
Vietoj klausius visokių kata
likiško susivienijimo priešų 
plepalų, patarčiau jums, bro
liai ir sesutės, skaityti nau-

koinediją vakaro pamargini- 
mui.

Paskiaus SLRKA. 89 kuopa 
kreipėsi prie Vyčių su prašy
mu padėti jiems parengti va
karą. Vyčių kuopos nariai su-

iliugns laikraščiui, ir būtinai, ti]io ir SLBKA. pri
♦SLRKA. organą “Draugą”, gftlbėtj
kurį šiais metais gauna be
veik kožnas susivienijimo na
rys. Organe rasite daug ži
nių apie SLRKA. ir šiaip jau 
naudingi} patarimų. Tik pa
sinaudokite gera proga.

SLRKA. 89 knopos vakaras 
rengiamas Hartforde S.L.R. 
K. A. Conn. apskričio vardu.

Kaip naatome, L. Vyčiai Be
atsisako geriems sumany
mams pritarti ir ant kiek spė

leliūn.8 - ižd. Susirinkimas tai kad pas

buvo labai rimtas.
Pipiras.

“Cieilikai” katalikišką iaik* 
raitį sukramtė.

Kaip tik mūsų miestelio 
lietuviai katalikai pasistatė 

J bažnyčią, pradėjo ją viai aka it 
lingai lankyti. Net ir tie ją 
lanko, kurie pirmiaus buvo vi
sokio plauko laisvamanių ir 
“eicilikų” snvadžioti. Todėl 
‘ ‘ eicilikai ’ ’ labai nusiminė, 
dtai, tūlas Aidas verkia

Laisvėje”, kad jei ir laisva
maniai pradėjo eiti į bažny
čią, tai turbūt ‘eicilikai’ nyk
sta- Nors Norwoorle gyve-

Iš visi} pnsių kalnai. 'Pasi
taikius smalkesniam Mėtai 
miestelis ir jo apielinkes /van
denin patvinsta. Bet tokio 
baisaus potvynio, kaip šįmet, 
nei vienas miestelių senų gy
ventojų neatsimena.

Lietuviai šiame miestelyje 
nemėgsta apsigyventi, nes -iba 
smuklių nėra, taį ir lietuvią' 
nei vieno nesimato. Daugiau 
šia čia “Gar Shop'Go,”'dirb
tuvėse dirba vokiečiai ir.©lek
sikonai. Darbai ueblagianri. 
Patarčiau lietuviams bedar
biams važiuoti per Santa Fe 
kompaniją, kurios ofisas ran
dasi Chicagoj prie 18 ir Clark 
gatvių. Ši kompanija rvisw 
turi savo kotelius Jiuriuose 
galima veltui gauti pramaiti- 
nimą. Aš važiavau keturias 
paras. Valgį gavau veltui. 
Dabar esu vienas tarp svetim
taučių, tik vienas mano nnra- 
minias — -tai “iDraagas”, 
“Darbininkas”, “Vytis” ir 
“Žvirblis”, kurie naaae via 
aplanko.

Stasys Svogūnas.

ri s aiškino, kaip svarbu yru-Petras Karvelis, Jonas Koja, 
kuopai turėti..savo atstovą ajnįjonas Genys, Jonas Meilins, 

Pr. Tvarjonis, Zigm. Juknys, 
Jurgis Markauskas, Mik. Vir
balas, Mik. Stvoš, Jonas Ka
počius, Mot. Masalu skas, Vik. 
Pileekas, Mik. Gležni s, Kaz. 
Madeiša, Anup. Kazlauskas, 
Jok. Piščika, Jonas Masiūnas, 
Vinc. Grigas, Stas. Puslaškis. 
Raul. Markūnas, Konst. Janu
sas, Jonas Miline, Mik. Rut- 
kauskis, Juoz. Juknevičius, 
Stas. Ivanauskas, St, Motie
jūnas, St. Katauskas, Vinc. 
Juknevičius, Juoz. Repeška, 
Juoz. Černiauskas, Viktoras 
Purlis. Rap. Morkūnas, Jur
gis Tvar jonas.

Po 50 centų:
Kaz. Leita, J. Sutkū* 

nas, Bol. Tabūnas, J. Petri
ką, Jut Vaičiūnas, Stas. Gleiz- 
nis Stas. Ališauckis, Mik. Zu- 
feelis.

Po 30 centų: Kaz. Puknys. 
Klebonas papildė iki šito. 
Gerb. kalbėtojas gėrėjosi pa- 
vizdingai rainiu klausytoją 
užsilaikymu.

Čia randasi keletas iš Chi
cagos atsibasčiusiu “eieilikė- 
lių”,, bet jų svetainėje nebuvo 

šhlyjįgirdėti nei matyti.
Rap. Pociūnas.

skričio suvažiavime. Prie to 
ir atstovo kelionės lėšas dau
giausia knn. A. Deksnis pa
dengė. Jis vienas tiek paskyrė 
pinigų, kiek sykiu visos kuo
pos nariai

Rengiama balius ir prakalbos.
Sausio 29 d. nutarta pa 

rengti balių su-prakalbomis ir 
kitais pamarginimais. Pusė 
pelno nuo rengiamo vakaro 
skiriama Tautos Fondui, tai
gi pageidaujama, kad kuo
daugiausia žmonių sueitų, nes* 
Lietuvai pašelpa labai reika
linga.

J. G

RARR1SS0N, N. J.
rai

Darrg mtat lietuvių ,piiH-;koR visiems pritaria.
raao į lenhaUas draugystes ir Be to , ChioaĮWK l
apdraudos orgamsaeųas, «o-L, A Laurinaitės parniūkiu 
ka ten dyupiba. braagaiu, o Į)astllt s„aukaota
paklausk kudel jie taip daro, ansirinkime 10. oi pJė A.

lenkus esą smagiau ir ištiki 
iniau. Mat, lenkas lietuvį pa
vadina “pan Jozef”, arba 
mandagiai užprašo: ‘ ‘ proszę 
usiąac” — tai lietuvis lenkui 
su kūnu ir dūšia parsiduoda. 
— Ir dvigubai mokėsiu, — sa
ko, bile “ponu” būsiu. Bet 
pažiūrėkie kas atsitinka, kuo-

♦Stravinskaitė paskirta tam 
tikslui aukų parinkti. '

L. Vyčiy d kp. korės p.

NEWARK, N. J.
Iš šv. Ražartčiaus dr-jos 

veikimo.
Jau metai) kaip mūsų drau-

met lietuvį bėda sutinka: —’gija gyvuoja. .Paminėjimui 
iŠsižio- metinh] sukaktuvių sausio 23 

dieną buvo rengta didelės pra-
Cham litwinisko, - 
jęs lenkas rėkia. Mūsiškiai 
tik pas svetimtaučius naudą 
inžiūri, juos savo pinigais šel
pia, o savųjų naudingiausių 
sumanymų ir darbų nemato. 
Patarčiau svetimo švarko» 
mylėtojams atskleisti Hetuvlš-

kalbos ir apvaikščiojimas.
Šv. Rožančiaus dr-ja prisi

dėjo prie Moterų Sąjungos 
apšvietos akkrioas ir daug ki
tų sumanyn^} įvykino. Rūpi
nosi kiek gtilėdaina Lietuvos

na visų rytinių valstijų “ci- ką knygą nr laikraštį, tuojaus pavargeliaisl prisidėdama prie 
eilikų” vyriausias, bet nebe
gali ir jis “eicilikų” išganyti.
Girdėjau, kad draugai ketina

galės pastebėti 
gludi. Taigi, 
daugiaus vienybės mums rei

kame tiesa rinkimo nui 
gerbiamieji,

karės nukentėju

Autų. Matyt, mūsų “eicilikai” 1 k<s|į tai Mockų šauktis, į pa-kia, ir daugiaufi kataMkiškos

šiems a ūki}.] 
Dabar žai

gėliams pai
Lietuvos pavar- 

kti drabužių ir

CLEVELAND, 6H«0.
Mirė jauna lietuvaitė.

Sausio 15 d. po trumpos Ii 
gos pasimirė jauna mergina, 
p-lė Elena Masilioniutė. Vė- 
lionė paėjo iš Kauno gub. Uk
mergės pav., Subačiaus para
pijos, Žiliškių kaimo. Atke
liavus Amerikon tuojaus pri
si ųąšė prie SLRKA*. 50 kp. 
vėliau prisirašė prie L. V. *25 
kuopos. Velionė . šioj
mažai teturėjo giminių, bet* 
būdama dora ir mandagi daug 
prietelių ingijo.

L. Vyčių 25 kuopa snšaūkė 
sausio 16 d. ekstra susirirtki- 
mą ir nutarė nupitkti savo mi* 
rusios narės pagerbimui pui
kų gyvų gėlių vainiką. Daug 
vainikų sudėjo ir pavienios 
ypatos, kaip va: L. Vyčių 25 
kp. pirm. p-lė D. Žvingeliutė, 
p-ni M. Bučinienė, p-lės P. Če- 
riaukaitė, Z. Bagdžiuniutė. 
Puikų gėlių kryžių atsiuntė 
L. Vyčių 31 kuopa iš Akron, 
Ohio. Buvo dar ir daugiaus. 
Šermenys atsibuvo pas gimi
naitį p. Joną Čeriaūką* Palai
dota sausio 18 d., lydžieut L. 
Vyčių 25 kuopos nariams ir 
daugeliui žmonių. Pamaldos 
-atsibuvo šv. Jurgio par. (baž
nyčioje. Vietos Klebonas, hutk 
J. Halaburda pasakė gražų 
pamokslą.

Lai būna jai lengva Ameri
kos žemelė!

Kas norėtų plačiau ąpie ve
lionę sužinoti, kreipkitės šiuo

GILBERTVILLE, MASS. 
-Darbai.

Šis miestelis yra nedidelis, 
gyventojų tori apie 2500. 
Dirbtuvės yra dvi vibioninės: 
karšia, verpia ir audžia. Nuo 
sausio 13 dienos G. H. Gil- 
bert Mfg Co., pakėlė savo vi
siems darbininkams algą po 

centų ant dolerio. Dar
bai eina gerai, iš kitur pribu
vusiems lengva gauti darbą.

Apivleta. <
Apšviėta labai žemai stovį 

laikraščių, labai , mažai kas te
skaito;, jai katram patari už
sirašyt kokį gerą laikraštį, tai 
sako: — apturiu pinigų. O 
prie baro tai kiekviesą vaka- 
ąą nueina.

SLRKA. nauja kuopa 
«ywota.

Mūsfį miestelyje (pereitais, 
1915 sietais, rBgpėūeėo! mėnesį 
tapo suorgamzaota nauja,?!65 
SLRKA. kuopa. Suoc$ani- 
zuoti kuopą mums padąjo p. 
p. Mikolas Akialis ir Kazimie
ras Vaškevičius iš Newar, N. 
J. Narių dabar mūsų nau-joj 
kuopoj išviso yra 17. Dau
gumo Harrissono ir Keamey 
miestelių lietuvių pirmiaus 
prigulėjo prie 36-tos kuopos 
Newarke, N. J., bet dabar jan 
6. nariai persikėlė į mūsą nuė
ję kuopų. Susirinkimai atsi
būna kiekvieno - mėnesio atit čą 
seredą. J

Naujas kunigas - klebonas.
, Viena svarbiausių žinučių iš 

mus padangės, tai lietuvio ku 
adręsu: J. Ūeriauka, 1532 B. uigo Augustino Petraičio su

Rengiama prakalbos. “ 
Sausio 12-tą buvo laidytos

mėtinis susirinkimas, kurtame 
nutarta parengti prakalbos. 
Prakalbos atsibus ateinantį 
nedėldienį, sausio 30 dieną. 
Kalbės ,p. K. Krušinskas, !8u'. 
ttmemjimn Centro prezūd. n 
tas.

Taipogi bus priimami iri
nauji nariai.

tfur. Svetulevičius, 
105 kuopos rašt



BRAOKvN, N. Y.
/ Nauja $Lftl(A. kuopa.

Ačiū p. M. globos pasidai?- 
.gavimui čia .Užsimezgė liauja 
174 SLRKA. kuopa. Kuopa 
turi apie 15 sąnarių, iš kurių 
keletas priguli prie pašelpos 
skyriaus. ‘ •

Čia turiu paminėti, kad pas 
mus žmonės pradeda jau su
prasti, kad geriau yra prigu
lėti prie didelės organizacijos, 
kaip prie mažos draugijos, ku
rios silpnai gyvuoja ir nieko 
svarbaus nenuveikia. Prie 
SLRKA. rašosi, bet ne tiek, 
kiek reiktų, kad rašytųsi. La
bai pageidaujami organizato
riai, kurie gerai supranta šios 
organizacijos reikalus, kad jie 
prie kiekvienos progos aiškin
tų žmonėms apie ši# organiza
cijų, t. y. SLRKA. Bet p^s 
mus, jei viskas taip eis pir
myn, kaip iki šioliai buvo, tai 
netrukus kuopos narių skai
čius dvigubai paaugs. 174 kp. 
susirinkimai laikosi Karalie
nės Aniolių parapijinėje sve
tainėje.

V. Banaitis, sekr.

Worcestsri0 Liet. Draugijos. Welr°įe Parko Lietuviai. Waterburio Kampelis.
Moksleivių susirinkimas, llonėkite patys i svetainę at- 
Sausio 16 d., 1916, buvo lai- neštį.

šv. Jono Krikštytojaus dr-jos 
susirinkimas.

kytas A. L. R. K. Mokslei
vių susirinkimas p-lės Migau- 
skaitės namuose.

Šiame susirinkime nutarta: 
vesti susirinkimus parlamen
tariškų teisių prisilaikant, pri
sidėti prie vietos Tautos Fon
do skyriaus veikimo; p-as 
Tarnas Migauskas išrinkta de
legatu į Tautos Fondo sky
riaus susirinkimų. Paskiaus 
nutarta, kad pusė laiko moks
leivių sus. būtų pašvęsta kuo
pos reikalams, o kita pusė 
lietuvių gramatikos ir Lietu
vių Istorijos studijavimui. 
Ant ateinančio susirinkimo 
bus svarstoma apie diskusi
jų įvedimų.

Ateinantis susirinkimas bus 
aikomas pono Vaškevičiaus 

namuose.
Amerikos Lietuvaitė.

— NEW HAVEN, CONN.
‘ S. L. R. K. A. reikalais.

Pastaruoju laiku SLRKA.
‘ kuopa pakilo naujų narių 
gkaitliumi, taip, kad poros sų-

• narių pasidarbavimu prie kuo 
pos prisirašė per Vienų susi
rinkimų 10, o per kitų net su 

’Atirš 20 naujų sųnarių. Mato
mai New Haveno lietuviai 
pradeda suprasti katalikiško 
susivienijimo vertę ir katali
kai pradeda spiestis į savo 
organizacijų.

Susirinkimus kuopa laiko
-antrų kiekvieno mėnesio ne- 
<fc4dienį, pobažnytinėje svetai
nėje, 4 valandų po pietų, todėl 

‘kiekvienam katalikui gera 
proga , ateiti ir prie kuopos

• prisirašyti. • • ••
Aplamai žiūrint į SLRKA.

-ir ateinantį seimų, noriu pa 
duoti keletu savo minčių.

-*>.•< Kadangi . kiekviena tauta, 
kiekviena žymesnė organizaci
ja svarbesnius savo veikimo 
momentus pamini kas penki, 
■dešimts ar keliolikų metų, tai 
ir mes, pažiūrėję į praėjusių 
.SLRKA. istorijų, pamatysi
me, kad šiemet pripuola mums 
švęsti penkiolikos metų nuo 
►atsiskyrimo SLRKA. nuo lais- 
vamaniškos dvasios sukaktu 

.vių jubiliejų. Mes aiškiai ma
tome, kad jeigu mes diduma, 
lietuviai katalikai, iki šioliai 
būtume draugavę su laisva
manių saujele, tai nebūtume 
dar nieko nuveikę katalikų- 
tautiečių labui.

Todėl, mano nuomone, šiais 
nitais visos S. L. R. K. A. 
kuopos turėtų rengti prakal
bas ir stengtis SLRKA. na
rių skaitlių padidinti, taip kad

Saldžiausio Vardo Jėzaus 
draugija.

Saldžiausio Vardo Jėzaus 
draugija jau 6 m. kaip Wor- 
cesteryj gyvuoja. Tai yra vy
rų pašelpinė draugija, tikrai 
katalikiška. Ši draugija turi 
didelį narių skaitlių. Ji yra 
vienatinė Worcesteryj pašel
pinė draugija, kuri atlieka 2 
kartu į metus išpažintį. Pa
rengia dideles iškilmes Sal
džiausio Jėzaus dienoje. Tų 
dienų įvyksta apvaikšČiojimai, 
laikoma iškilmingos šv. mišios 
ir draugijos nariai tų dienų 
prieina prie Dievo stalo. Sal. 
Vardo Jėzaus draugijos sto
vis labai puikus. Būtų geisti
na, kad daugiaus mūsų Wor- 
cesterio lietuvių katalikų vy
rų prie šios naudingos drau
gijos prisidėtų. Į šios drau
gijos valdybų ineina: J. Šū
kis — pirm., K. Kulišaus-
kas — pirm. pagėlb., kL Ule

vičius — prot- rašt., S. Grin
kevičius — fin. rašt., Za
taveckas — ižd. Susirinkimai 
atsibūna pirmos savaitės kiek
vieno mėnesio subatoj, Lietu
vių svetainėje, 20 AVaverly 
gatvėj, J. S.

šventos Onos draugijos 
susirinkimas.

Sausio 7 d. šv. Onos mote
rų* draugija laikė metinį susi
rinkimų. Buvo daug svarbių 
nutarimų padaryta. Nutarta 
surengti vasario 10 d. balius 
su pamarginimais Lietuvių 
svetainėje.

Nauja valdyba.
Į 1916 metų naujų valdybų 

tapo išrinkta: p-ni P. Stočkie- 
nė — pirm., p-ni A. Šukienė

Duodant drabužius reikia 
juos gerui išvalyti ir sutaisy
ti, kad drabužis. būtų geriau
sioje tvarkoje. Be to reikia 
gražiai sulankstyti, kad tuo
jaus be jokio darbo būtų ga
lima drabužius išsiųsti. Duo
dant drabužius reikia gerai 
apsvarstyti: ar bus nuvarge
liams reikalingi? Žinoma su- 
plyšęs drabužis visai nepagei 
daujamas, jeigu jo negalima 
būtų net nešioti.

Taip«pat galima ir visai 
naujus drabužius aukoti. Ir 
tas būtų labai pageidaujama

Prie drabužių aukotojai ga
li prisegti kortelę su savo var
du, pavarde ir antrašu. Ki
tų - syk gali pasitaikyti, kad 
aukavusio drabužis pateks jo 
giminaičiams ar pažįsta
miems. Kaip. jiems būtų 
linksma atsiminus, kad apie 
juos atsimena savieji. Gali
ma siųsti visokius vyriškus ir 
moteriškus drabužius. Taip- 
pat vaikams ir mergaitėms. 
Viskų galima siųsti, kas tik 
gali nelaiminguosius nuo šal
čio apginti, kaip va: žiponus, 
paltotus, kelines, pančekas, 
pirštines, andarokus, marški
nius, megstines kepures mote
riškas ir vyriškas (Skrybėlių 
nereik siųsti, kadangi jos uži
ma daug vietos ir, žinoma, pa
vargėliams jos nebus naudin
gos), gerus čeverykus ir tam 
panašius daiktus,

Todėl visi, kurie norite prie 
šio prakilnaus darbo prisidė
ti malonėkite tuojaus drabu
žius surinkti ir sutvarkyt, kad 
galima būtų juos netrukus 
Lietuvos pavargėliams iš
siųsti.
į peržiūrėjimo drabužių ko

misijų išrinkta p-lės M. Lan- 
* džiute,* J Steponkaitė, O. Li-

terskaitė, M. Veniukė; p-nai 
K. Mažeika ir K. Bartkus. 
Taip-pat yra ir kita komisi
ja drabužių surinkimui pa
skirta.

Amerikos Lietuvaitė.

Ignaco Vaičiulio svetainėje 
šv. Jono Krikštytojaus drau
gystė laikė savo mėnesinį su
sirinkimų, ned. sausio 16 d., 
1916. Į susirinkimų narių at- 
siiankė nedaugiausia. Pir
miausia buvo priimama nauji 
nariai. Toliaus sekė laiškų 
skaitymas. Viename šv. Onos 
moterų dr-ja kvietė prie su
rengimo linksmo vakaro. Pa
kvietimas priimtas rankų plo
jimu. Lietuvių Ūkininkų Kliu
bo pakvietimas ant kito tos 
draugijos rengiamo vakaro, 
nebuvo taip karštai parem
tas, kaip moterų, kadangi ta 
draugystė tikslais nuo kitų 
skiriasi. Toliaus buvo svar
styta kiti draugijos svarbes
ni reikalai. Daug neužbaigtų 
reikalų atidėta ant priešmeti- 
nio susirinkimo, kuriame bus 
renkama naujiems metams vai 
dyba. Ant galo pasitarta 
apie surengimų baliaus pasku
tinę subatų prieš užgavėnes. 
Susirinkimas tuomi ir užsibai 
gė.

Draugystės Narys.

Liet. Dram. Kliubo nelaimės.
Liet. Dram. Kliubas prili

po liepto galų. Merginų taip 
kaip ir neturi. Vienų vaka 
rų kliubo nariai suėję, ant re 
peticijų, pradėjo ant “stei- 
čiaus” viens kitų bombarduo
ti besimokindami roles. Mat, 
vienas žino gerai, kitas dar 
geriąus, — tai vienas kito ne
nori klausyti. Tik prie muš
tinių nepriėjo. Vienas “cici
likutis” nuo estrados į sve 
tainės kampų buvo paleistas. 
Tai merginos, kurios dar ėjo 
mokintis, sustreikavo. Neina 
nei prie tų, nei prie kitų. 
Gal mūsų žmonės atvirs ant 
geresnio' kelio':if dkugiaus su
f zvililr-ii zai ei /T-n mi n

vo pinigėlius saliūno pabarėn, 
Kur ėjo, kur nėjo, o į saliūnų 
vis pataikė. Ir visokius ten 
pasikalbėjimus varo. “Cicili
kutis” su kataliku ginčijasi ir 
abudu girtu.

Draugijų darbavimasis.
Nemažai Melrose Parke tu

rime ir visokios rūšies drau
gijų. Pirmiausia paminėsiu 
tautiškas: Kunig. Algirdo — 
seniausia ir tvirčiausia drau
gija. Pirmiaus ji turėjo su- 
virš pustrečio šimto narių, da- 
)ar - gi tik pusantro šimto pri
skaito. Draugijos turtas sie
na poros tūkstančių dolerių; 
L. Ūkėsų Kliubas narių turi 
apie šešiasdešimts; Sus. L. A. 
kuopa nariais negali pasi
džiaugti, nes jų nedaug ir tu
ri, vos dvidešimts; po “cicili
kų” globa nesenai susitvėrusi 
Sūnų ir Dukterų dr-ja labai 
išpalengva auga. Jaunimo 
draugijas turime šiokias: Lie
tuvių Dr. Kliubas, į kurį pri
klauso keli “cicilikučiai, bai
gia smukti; . Politikos Lietu- 
vių kliubas, taip-pat esantis 
“cicilikučių” abazo globoje, 
savo garnizono nebegali susi
rankioti. Vienu žodžiu laisva- 
manybė pas mus baigia nusi- 
bankrutyti

ateinantis jnbilėjinis seimas _ pirrQ> pageL> M Klio.
skaitytų ne 10,000 sųnarių, bet 
20,000. Tų mes galime leng
vai padaryti. Tik reikia ge
ro noro veikėjų, nes šiandien 
tžmonės, ačiū katalikiškos 
spaudos prasiplatinimui, pra
deda pelus nuo grūdų atskir
ti

• Taigi stokim Visi į darbų!... 
»t Pakuoni skis.

EASTON, PA.
Patenkintas iš gerų laikraščių 

ir knygų.
... “Draugų” ir Darbininkų”, 
kuriuos užsisakiau per 
"Žvaigždės” redakcijų, ga
vau. Taip-pat ir Metraštį ap- 
iaikiau. Begalo esu dėkingas 

už taip gerus laikraščius ir' 
puikių knygų. Galėsiu dabar 
naudingai ir linksmai laikų 
praleisti. Kožnam vienam 
ištarčiau Liet Kat Spau- 
Jos Draugijos Metraštį - ka- 
apdorių išsirašyti, nes tai ge

niausia kuomet nors lietuvių 
spaudoje išėjusi knyga. Gail
ia ten rasti visokių žinių - ži

nelių. Kiekvienoje lietuvio 
siūboje turėtų šiais metaiB bū-

rikaitienė — rašt., p-ni G. Gri
gaitienė — ižd., kun. J. J. Ja
kaitis — dvas. vad.

A. S.

šelpkime nuo karės nukentė
jusius Lietuvoje drabužiais.
Worcesteriečiai ir vėl pra

dėjo vykinti naudingų ir dide
lį darbų: Rinkti drabužius ka
rės pavargėliams Lietuvoje 
Šitas sumanymas yra labai 
naudingas, kadangi dabar 
šalčiams užstojus, mūsų bro 
liai ir seserys Lietuvoj gal ne
turi nei drabužių nuo šalčio 
apsiginti. Gal iš mūsų wor- 
cesteriečių lietuvių atsiras to
kių, kurie turi nereikalingų 
drabužių ir panorės juos pa
aukoti Lietuvos pavargė
liams- Ši auka gal ne vienų- 
lietuvį nuramins ir išgelbės 
jį nuo šalčio pavojaus. Dra
bužius galima kiekvienos se
redos vakarų pasiųsti ar at
nešti Lietuvių svetainėn, 20 
Waverly st. t

Taip-pat yra išrinkta vy
rai, kurie eis per stubas ir 
rinks drabužius, bet jeigu dėl

tinti Metraštis rastis. kokios priežasties į kuriuos
M. Songaila.* mrs namus neatsilankytų, ma-

kad “Aido” draugija visuo
met prie bendro darbo prisi
deda. Taigi, mat, kame kliu-

ŠV. JliOZapo lietuvių mokyklos,tos naudai. Reikia priminti; 
vakaras.

Sausio 14 dienų, šių metų, 
vietinis vargonininkas p. J.
Kovas ir vėl su savo jauno- V8 vy&# atsiradimui. Toa

draugijos senai jau gyvuoja, 
dar nei “.Vyčių” pasaulyj ne- 
juvo, jos jau visvien veikė 
daug, ir kas sykis veikia dau
giau, ir tobulinosi savo vei- 
dine. Vyčius tveriant kiek 
pairutės pasidarytų. Mes ke- 

lygiai apie tai galvojam, 
caip čia Vyčių kuopų patal- 
linti. Galutinai, keturi meno. 
šiai atgal “Aido” draugija 
paskyrė vienų narį, p. J. Ša- 
iūnų, kad jis sutvertų Vyčius, 

ir prižadėjo remtį, o dar ik? 
Šiol Vyčių kaip nėra, taip nė
ra, nors ponas Netolitas daž
nai savo korespondencijose 
ragina Vyčius tverti. Bet aš 
nei truputį neabejoju, kad 
Vyčiai mūsų mieste, ar pir
miau ar vėliau, bet vis susior
ganizuos. Argi p. J. Valiū
nas kuopos nesutvertų?

Taip pasikalbėjau su p. Ji 
V. Kovu apie nebuvimų Wa- 
terburyje Vyčių kuopos.

Serafinas.

mis artistėmis parengė puikų 
vakarų. Vaidino “Išganymo 
Apsireiškimų” dalį, šešiuose 
atidengimuose: šventa šeimy
na Aigipte, šv. šeimyna pas 
šv. Jonų mažutėlį tyruose sve- 
čiuosna, šv. Šeimyna Nazare
te, Jėzus dvylikos metų, Jė
zus pasilieka bažnyčioje tarp 
daktarų, Marija ir Juozapas 
atranda Jėzų. Tos mergaitės 
taip puikiai buvo išmokintos 
kalbėti, ir kančias nuduoti, 
kad žavėjo publikų; nebuvo 
galo rankų pliauškėjimams, y- 
pač kada Marija raudojo pra
žuvusio Jėzaus. Moterys žiū
rėdamos į šį vaizdelį pradė
jo verkti. Ir scena visiems 
šešiems atidengimams buvo 
gražiai pritaikinta. Užvis gra
žiausi įspūdį darė scena baž
nyčioje, kada Jėzus pasilikęs 
Daktarų tarpe juosius mokino. 
Garbė šv. Juozapo mokyklos 
artistėms ir jų lavintojuil

Prieš užgavėnes žadama pa
statyti to veikalo tųsų.

Vienas iš Žiūrėtojų.

per

YVAUKEGAN, ILL.
Didelė nelaimė.

Subatoje, sausio 22 d. 
neatsargumų užsidegė gesoli-
nas, kuris ekspliojluodamas la
bai apdegino p. Mockienę, ku
ri už valandų pasimirė di
džiausiuose skausmuose. Ve
lionė dar suspėta aprūpinti 
sakramentais preš mirsiant. 
Laidotuvės iškilmingai atsibu
vo šv. Baltramiejaus liet. baž
nyčioje, sausio 25 d.

Atsargiaus, moterėlės, su 
gesolinu ir kitais panašiais 
eksplioduojančiųis dalykais 
Lai ši nelaimė bus daugumai 
persergėjimu ir pomokinimu.

Panedėlyj vietos klebonas, 
gerb. kun. Zaikauskas, surišę 
moterystės ryšiu dvi jauni 
poreli. Dgų ir laimingų jiems 
metų.

Ateinančių nedėlią, sausio
30 d., SLRKA. 177 kp. rengia 
didelias prakalbas, kame žada 
atsilankyti kalbėtojai iš Chi
cagos didmieščio. Patartina 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
ir dėtis į tų milžiniškų orga
nizacijų.

Darbai čia eina gan gerai.
Kas nenori, tas nedirba. Ir 
iš kitur atvažiavę lengvai dar
bus gauna. Uždarbiai palygi
namai nemaži.

Jis ir AS.

cicilikučiais’ nedraugaus. Vi 
siems laikas susiprasti, ©“ci
cilikučių” neapsimoka klausy
ti.

Melrosietis.

Iš lietuvių gyvenimo.
Mūsų miestelis nedidelis.

Aplinkui yra_dar ir daugiau 
tokių miesčiukų. Apielinkėje 
randasi nemažai it farmų. O- 
ras čia sveikas ir tyras, ypač 
vasaros laiku. Visokių tau
tų žmonių čia apsigyveno, ne
mažai jų tarpe ir lietuvių, ku
rių priskaitoma apie kelius 
šimtus ypatų. Lietuviai gyve
na išsiskirstę: Maywoode, 
Behvoode ir Melrose Parke. 
Melrose Parke yra daugiausia

Katalikiškos draugijos.
Iš katalikų pusės, ačiū Die

vui, . jau pradėjo apsireikšti 
didis subruzdimas. Draugijos 
auga ir bujoja. Tvirčiausia 
tai šv. Jono Krikštytojaus dr- 
ja, kuri antrais savo gyvavi
mo metais susilaukė nemažo 
skaičiaus narių. Turi suvir
šum keturių šimtų dolerių ka
pitalo ; šv. Onos moterų ir pa
nų draugystė, dar nėra metų, 
kaip susitvėrė, narių jau turi 
virš septyniasdešimts, gi kapi
talo virš poros šimtų dolerių; 
Melrose Parko jaunimas susi-, 
spietęs į Lietuvos Vyčių kuo
pų, nušvietė mūsų miestelio 
padanges. Nors L. V. kuopa 
narių turi nedaugiausia, 70 y- 
patų, bet savo darbais apšvie
tos srityje, visus pralenkė.

Lietuviškos katalikiškos baž
nyčios reikale.

Tokiame gražiame miestely
je, kaip Melrose Park, būtų 
labai naudinga ir reikalinga 
turėti lietuvių bažnyčių. Mel
rose Parko lietuviams būtų 
daug smagiau veikti, jei bū
tų kam juos paskatinti prie 
darbo. Kaip smagu būti nuė
jus nedėlioj į savo bažnytė
lę pasiklausyti lietuviškų gies
melių ir naudingų pamokini-

Vyčių reikale.
Daug rašoma ir kalbama a- 

pie Vyčius, o jų AVaterbury; 
dar vis neatsiranda. Kas tam 
kaltas, negalima atspėti. Dau
giausia kaltinama vietinis 
vargonininkas, J. V. Kovas 
Girdi, kodėl jis nesutveria Vy
čių kuopos; užsiima labai daug 
su vietine mokykla, turi dide
lį chorų, su kuriuo veikia ga
na plačiai, “Aido” draugi jo; 
rezišieriauja, o Vyčiais vis 
dar dar nesirūpina ir jų kuo
pos nesutveria. Atvažiavęs 
AVaterhurį, sutikau p. Kovų ir 
klausiū: — Kodėl jūsų mieste 
dar Vyčių nėra, ir kodėl tafp 
ilgai kuopos netveriat?

lietuvių. Kaikurie turi savo mų. Čia lietuvių katalikų 
namus, kiti vertelgauja, o daug randasi ir visi jie lanko- 
daugiausia darbininkai. Dirb
tuvių čia randasi nemažiauSia.
Casting Co. dirbtuvėse dirba 
keli šimtai žmonių — daugiau
sia lietuvių. Yra čia geležies 
dirbtuvių ir daug kitų. Mer
ginos ir moterys daugiausia 
dirba “Picture Co.” dirbtu
vėse. Miesto vakarinėj dalyj 
randasi “Nortb AVestem Car 
Shop Co.” Kiti važiuoja 
dirbti Chicagon.

Darbai.

ŠELPKIME 
UETUVĄ AUKO 
DAMI TAUTOS

FONDUI.

Metai atgal darbai prastai 
čia ėjo, bet dabar ačiū Die
vui pagerėjo. Visi džiaugiasi, 
kad gali savo gyvenimo reika
lams keletu centų uždirbti. 
Darbas gauti labai lengva. 
Vyrams ypač gerai su darbais 
sekasi; kiek prasčiau mergi
noms, nes “Can Co.” dirbtu
vės pradėjo prastai dirbti. 
Kitas sunkiai kelius me
tus išdirbęs dirbtuvėje, nie
ko neturi. Jo visi uždarbiai 
ne ant aprėdalų kr kokių kitų 
papuošimų išleisti, ne, jis juos 
sudėjo į vietinę amžinų bankų 
— saliūnų, iš kur niekados ne- 
beišsiims. Vietoj Išsirašyti 
sau naudingų laikraštį, kad 
pasiskaičius apie pasaulio ži
nias, mūsų žmortės sudeda sa-

si italų bažnyčion, bet nėra 
patenkinti, nes vis, mat, sveti
ma vieta. Prie bažnyčios ga
lima būtų intaisyti vakarams, 
susirinkimas svetainę ir dau
giaus nebereikėtų ieškoti pas 
kitus vietos ir duoti save iš
naudoti.

Bažnyčios statymo sumany
mų pradėjus vykinti, paremtų 
jį ir lietuvių draugystės ir 
lietuviai biznieriai ir paprasti 
darbininkai.

Būtų labai gerai, kad Mel
rose Parko draugijos sušauk
tų visuotinų lietuvių susirin
kimų to dalyko apsvarstymui, 
išrinktų komisijų bažny
čios žemės nupirkimui ir iš
palengva pradėtų kiltų suma
nymų vykinti. Jau nuo se
nai lietuviai apie savo bažny
čių kalba, bet vis bijosi darbų 

pradėtu

Mano nuomone, mums, Mel
rose Parko lietuviams, reikė
tų tuojaus savo lietuviška baž
nyčia pasirūpinti. Tad ir kvie
čiu visus Melrose Parko lie
tuvius šį svarbų dalykų ap-

Red. priešas: Jei dar ilgiau 
waterburieciai apie Vyčius 
kalbės, kad jų reikia, o kuopos 
vis neturės, skaitytojams iki 
gyvam kaului inkyrės. Kiek 
korespondentų apie Vyčių rei- 
kalingumų rašė, manytumėm, 
kad jau iš tų korespondentų 
gražių Vyčių kuopų galima’ 
būtų sudaryti. AVaterburio 
jaunimui patartina — nusto
kite kalbėję, o padarykite štai 
kų: sušaukite susirinkimų ir 
užkviestite jaunimų rašytis 
prie Vyčių organizacijos. 
Jei norinčiųjų tiek daug yra, 
bematant ir kuopa išdygs. O 
dėl veikime išsitekimo, bus už
tektinai ir Akyčiams ir visoms 
kitoms draugijoms. Pavydė
ti nėr ko.

Ką p. Kovas apie Vyčius sako

—Brolau, Vyčiai pas mus 
labai reikalingi ir jų veikimui 
mūsų mieste dirva plati; ko
dėl Vyčiai iki šiol AVate r bū
ryj neatsirado, tai ilga isto
rija, -• pasakojo p. Kovas. — 
Aš parvažiavęs iš seimo, ku
ris buvo Brockton, Mass, tuo
jau ant “Aido” drau
gijos susirinkimo ir pa
siūliau, kad “Aidas” Vyčiais 
pasikeistų, bet mano pasiūly
mas buvo šaltai priimtas. 
“Aido” draugija vėliau gavo 
nuo Vyčių eentro valdybos 
laiškus, pakviečiančius, kad ji 
prisidėtų prie Vyčių, bet tur
būt ir tie laiškai buvo be pa
sekmių. Šv. Juozapo chorų, 
buvau sumanęs reorganizuoti 
į Vyčių draugijų, bet perraa- 
čiau, kad būtų galėję nenusi
sekti, kadangi veik visi “Ai
do” nariai priguli prie cho
ro, ir visuomet kiekviename 
reikale vieni kitus remia. Kur 
choras, ten ir “Aidas”, kur 
“Aidas”, čia ir choras. Būtų 
išėję daug nesmagumų. Čia 
yra ir blaivininkų dailios jau
nuomenės ratelis, kuris teip- 
pat vienas mažai kų veikia, 
nes veik visi ratelio nariai tai 
tie patys asmenys, ir kad kų 
veikia, išvien su kitomis drau 
gijomis susideda. Bepigu bu
vo sutverti Vyčių kuopas ten, 
kur dar nebuvo arba nėra su
organizuota jaunuomenė, bet 
AVaterburyj jau apie dešimts 
metų kaip gyvuoja “Aidas” 
ir šv. Juozapo choras ir visi 
išvien dirba. Tas jaunimo 
būrys susideda iš pusantro 
šimto asmenų ir mūsų mieste 
jie yra labai daug nuveikę, y- 
pač scenos srityje. Reikia 
dar pridurti, kad šv. Juoza
po choras kas metai surengia

Lietuviai
Kitur.

LONDONAS. vj
Vaikų vakaras. ' į

Antrų Kalėdų dienų čia bu-» 
vo surengtas vaikams vakaras, 
kuris atsibuvo kliubo salėje. 
70 stalai buvo apkrauti pirai 

« gaičiais ir arbata. Visi susii 
rinkusieji vaikai buvo iki so
ties pavaišinti. Be to buvai 
puikiai parėdyta Kalėdų egi 
laite. Taip - pat buvo dalinai 
ma saldainiai ir dovanos. Do- 
vanas tik tie gavo, kurie pa- 
dainavo arba kų kitų atliko* 
Tvarka buvo puiki: visi vaL 
kai, ir mergaitės buvo suso
dinti paeiliui. Susirinkusiems 
vaikučiams vietos klebonas pai 
aiškino apie tikėjimo svarbų.

Kaikuriuos vaikus pastebė- 
jau pusėtinai išlavintais, tat 
ačiū tėvams.

Gruodžio mėnesioj pabaigoj 
oras dažnai mainėsi.

• Šiuom kartu svarbių naujini 
nų iš lietuvių gyvenimo nesi
girdėti.

Kalnavertis.

M

galvoti ir neilgai laukus vy- po keturis, kitų - syk ir dau-

kinti.
Darbininkas.

giau, koncertų. Visų pelnų 
aukoja parapijos arba mokyk-

“Draugas” Ge
riausis Lietuviu 

Draugas.
Skaitykite

“Draugą”.
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Mas S I R-K.Aį 
Kuopas.

Rokuojaina Amerikoj 
' ^lietuvių apie pusę anilijo- 

*•10. Iš jų 10.000 priklauso 
įjj|)rie kataliku fiusivieaiijs- 
«£no. Tas reikštu, kad apie 

2 tik lietuviu nuošimčiu 
^priguli prieuS. L. R. K. A. 
iMKurgi kiti 98 nuošimčiai? 
''Atmeskime dar-7®—10 pro
centu, kurie priguli į pana

gias kataliku 'Susivieniji-i 
-rtmii organizacijas arba 

S. L. R. K. A. nenorėsiant 
čiu prisirašyti del savo su- 
cieilikėjimo ar sula isvam 

«*»ėjiin)o, atimkime dalį ąt. 
^•negalėsiančiu ar tai del scM 

AOiatvės ar nesveikatos pri-; 
sirašvti, turėsime mažausift'

* $i*60—85 nuošimčius lietu-’/

čia galėtu padirbėti gerb. 
kunigija, dvasiškiai. Su tų 
kolonijų lietuviais dvasiš
ki ja susiduria tikėjimo 
reikalais. Kodelgi nepara
ginti tų kolonijų lietuvius 
tverti kataliku Su-m«o kuo
pas? Jei gerb. kunigai ir 
šiaip kas gali į tai atkreip
tu tinkamu domu ir sulyg 
išgalės pasidarbuotu, kiek 
tai kataliku Su-rnas nauju 
.kuopų nariu susilauktu! 
Koks tai būtu Susirieto j i- 
runi ir abelnai katalikams 
pliusas!

Kad vargo kryželiu su 
savo negalia ir mirtini li
kusiems pepalikus, lietu
viams reikia savo sveikatų 
ir gyvastį apdrausti. O kur 
geriau apdrausi, jei ne ka
taliku Susivienijime? Ir ne 

ir gyvastis 
apdraudžia-

nuošimčius
Aurių, kuiie a»ba į jokias- vien sveikata 
draugijas nepnignli arbjT S- -L. R. K. A

ką, o kas išsigali ir dau
giau. Tie kolektoriai į na 
mus turi lankytis kas mė 
nuo, suimti už mėnesį sa
vaitines aukas, perduoti 
vietos Tautos Fondo sky
riaus iždininkui (po kauci
ja). Tokiu būdu surinktos 
aukos bus tuojaus siunčia 
mos ceutraliam Tautos 
Fondo iždininkui, p. B. 
Vaišnorai, kuris yra po 
$20.000 kaucija (reikale 
bus padidinta). O iš ten. au
kos didelėmis sumomis bus 
siunčiamos Lietuvon.

Beik tik pageidauti, kad 
į tą Lietuvai aukojimą įsi
trauktą kodaugiausia žmo
nių. Nors pirmesni auką 
rinkimo būdai (per prakal
bas, apvaikščiojimus, vaka
rus, Tautos Šventę) davė 

nemažus rezultatus, bet 
visgi ne tokius, kokių bu
vo pageidaujama. Penktu
ką į savaitę paaukoti luėra 
sunku, kad ir paprastam, 
darbininkui, iš kurių susi
deda veik visa mūsų tauta.

Vienas laikraštis labai 
lietuvius barė už jų ne- 
duosnumą. Sako, žiūrėkite, 
viename žydu susirinkime 
suaukota apie milijoną do
lerių. Tai kur pasišventi
mas! O mes lietuviai, sako, 
kiek suaukojome? Milijo
ninių aukų iš lietuvių nėr 
ko reikalauti. Bepigu tūk
stančiais aukoti tam, kuris 
varto milijonais. Tokiam

kreipia jlie Tautos Fondo 
raštininkl, šiuo adresu: A. 

A. Šlakis,>3255 So. Haisted 
stz, Chicago, MI. Tik su
kluskime visi, kas turi ar
timo ir tautos meilę!

MIMIKOS IRM0TE-
RTS, APSTOBAOSKTI 
S. L S. 1 AM. MOT. 
SJytMGOJ.

dingo atsiekti mu, prisirašy- tikslui. Teatras yra veid

4^wtsitenkina jtašclpinėrau^į ana — ex offieio npdrau- 
draugijomis. džiama ii’ katalikystė su

Koki plati dirva S. L. R; lietuvyste.
'-MK. A.! Iš tų *80—85 nudį ’ Tad į darbą. Jsam tik 

šimčiu dalis apie kutaiti^ brangi lietuviu gerovė!
• Susiv ietojtoių nėra girdėk- —---------------------

—jusi, kita dalis, kad ir gir&
■•dėjusi, katalikurSn-mo ntf-į -js -j -py •
jsjpažįsta; trečia dalis bus 1-/C1 JCvlTl’
Mokiu, kuriems reikia i ‘ AT iz>+iivroi

" ^jpaskatinimo prisirašyti, oj JAJ.U3.O JLtfl&lLl V rili.

/Tarp tokiu lakiausia reikia^ - Žetonais dienomis Tautos j kedins tūkstančius paau o-
-.jKaryti agitaciją. O jos pas- dRoud© vaidyba į didžiumą 
MOJUS taip mažai 1 lietuvių kolom ju iasiunti-

Pradžtai darykime štai ni^jo tant tikrus atsišauki-
vtką. Palikime jipskričian®^ & aukų rinkimo blan- 
toarbuotis po .didesnes kol*®8- naujais metais 

yAotojas, o atkreįpkiirie ati-’ Tautos Feodas pasiryžo 
'«£ą į mažesnes. Kiek yxa; «*d«d rinkimą sistematizuo- 

zAmerikoj miestą, mieste-^ sutvarkyti, prie tėvynės 
Aių, kuriuose Aietuvin gy-‘; reikalams aukojimo pri
mena po kelius asmenis ar traukti kodidžiausias mi- 
Aeimynas, kas ir berniška*-Hitas.

“ tys!~ Peržiūrėj ę kuopii su
rašą, pamatysime, kad veik 

,visos ar didžiuma kuopti 
randasi vis tokiuose mies
tuose, kur lietuviai skaito-i 
mi šimtais arba tūkstan- 5 centus kas 
čiai s. Mažosios lietuvių ke- 

■ lonijos stovi .apleistos. Ten 
netik ką S. L. R. K. A.; 
kuopų nesiranda, bet nėra: 
nei jokių draugijų. Tokiu 
miestukų pilna rytuose iri 

.vakaruose. Prie jų reik 
.prieiti ir kuopas ten sut
verti.

Kas turi tokiose koloni
jose giminių, -draugų, pa

P-as J. Butkus padavė 
šiems metams sumanymą, 
aukas Lietuvai rinkti, užsi- 
dedant tame tikrus savai
tinius mokesnius, kad ir po 

savaitė. P-o
J. Butkaus sumanymą* 
Tautos Fondas ir rengiasi 
gyveeiman kūnyti.

Išdirbtas aukų rinkimo 
plianas teks: TautoK Fon
do skyriai (kur jų dar nė
ra, reik sutverti) per savo 
nuskirtus kolektorius turi 
apeiti lietuvių apgyventas 
štabas ir kviesti kiekvieną 
lietuvį kas savaitė aukoti

žįstam ų, turėtų raginti su- Tautos Fondui po penktu-

*Ne Prie San Dartrt" k 
“Kmšhm Pofltika".

ą Gavau ir j&gperb. d-ro A. JL. Ctraičuno aplinkraštį. 
Jojo mintin atkreipiau atidą į “Kataliko” No. 3 
Mraipsnį “Ne/^rie savo darbo”* ir,>rie tos .progos 

(;perbėgau t. v. “Kemėšine prAšteką-”.
“Ne prie saro darbo” —Mmagųpadarė į ma

nę įspūdį. Atrodo, kad jį rašė Maaogns pagautas už 
kaklo ar sėdaftis ant dikčiai jeairuajaačios kėdės. 
Ir visas tas straipsnis kaž - toks Asmvuloinis, liguis
tas.. Jį beskaitant, jaučiaus jiMrtiuvęs ,į kompaniją 
kokio tai “tnapctelninko”,. kursai nemėgsta ar ne
moka pats, tieoianl svarinus Idauriums, rimtai kaip' 
reikia pažvelgti į gvildenamus dalykus, .ir kitiems’ 

,reikalavimus Stato tik “truputį pažvelgti”, “trupu
tį peržiūrėti*’, “truputį pasittttddnti”... Per tai ir 
visas straipsnis atrodd kaž -Rakiu “Iruputetiniu”, 
sudėtu iš įvairių trupinėlių vietomis tiek nešvarių, 
kad ne visi Amerikoje lietuviai Mdaktą laikyti juos 
čia pat kur užtdnrų.

Btraipsms *‘lfe prie sava dasbd*’ keri “truputį” 
pretenzijos paduoti visuomesmi apkaltrmmo 
aktą prieš gaak kun. Kemešį ir go vieanamčius. Bet 
tame akte nėra nei vieno aiškiai statomo fakto kaltės 
išrodymui, kad ją pasvarsčius viauaanenė galėtų teis
ti kaltininkas. ‘Met nesigiriamą tiems faktams doku
mentais, kaip kad čia pat giriamasi lesamais do
kumentais «pie “protestantų “aavjdarpines intri
gas G apkaltinimas be faktų savaimi virsta liežu

vavimu.

Ir teatras išdalins visa pa
guoda, jeigu tau ne baliūnas.

Nepeikiu mi\ėjų, kurie ren-< 
gia vakarėlius, bet progra-* 
man dėti vaidinimą tik tuo
met, kada nors vienas iš ren
gėjų būtų apsipažinęs su soe-< 
na ir nebrukti “šlamšto”. Ma
žiau atkreipti atidos į medžia
gišką pusę, bet pasistengti, 
kad viskas būtų atsakančiai.

damos į tą taip tvirtą ir galin
gą organizaciją, Lietuvių R.- 
K. Moterų Sąjungą. Dabar 
tam geriausias laikas. Prisi
rašykite prie savo kuopos, jei
gu jūsų mieste randasi Liet.
R.-K. Moterų Sąjungos kuo
pa. Jeigu jūsų mieste nėra 
Liet. R.K. Moterų Sąjungos 
kuopos, kuri veiklesnė-mergi
na arba moteris sutverkite _ _____ ,
kuopą tokiuose miestuose, knrkalauja pagelbos, o mes auko-5nos - k’taK prasilavinęs 
nėra Sąjungos kuopos. Su- '' ‘
tverkite nors iš dešimties

rodžiu meno, dailės, kultūros. 
Bet mes, palikę tą augštą idė
ją, prie kurios teatras priva
lo siekti, pavertėme it į kokią 
kolektos mašiną ir už jo pasi
slėpę ubagaujame. Nesakau, 
kad nereikia aukų, kolektų... 
Ko reikia, tai reikia: ypatin
gai dabartiniu laiku, kuomet 
karės audros siaučia mūsų
tėvynėj Lietuvoj. Tėvynė rei-'Taipgi kur jau randasi vie

Sąjunga yra didžiausia lie
tuvių ir moterų organizacija 
Amerikoje, kuri savo narėms 
daug pagelbos suteikia. Są
junga suteikia pagelbą ligoje, 
pagelbą giminėms mirusių na
rių, pagelbą apšvietos srityje 
ir daugybės kito gero.

Sąjungieeiij mokesniai eina 
pačioms ant naudos. Visi pi
nigai, sumokėti į pašelpos sky
rių, eina į pašelpos iždą, iš 
kurio vien tik pašelpa yra mo-, 
karna susirgusioms narėms. 
Visi pinigai, pažymėti į po 
mirtinį skyrių, eina į pomir
tinį iždo skyrių, iš kurio vien 
tik pomirtinės yra išmokama 
tam, kam narė buvo paženkli-

na-
Tių, o apturėsite garbingą pa
minėjimą savo pasidarbavi
mui delei moterų gero. Susi
žinokite tuojau su eentro raš
tininke: — p4e M. Gurinskai- 
te, 3347 So. Auburn avė., Chi
cago, III., ir visas reikalingas 
žinias apturėsite. Tverkite 
Sąjungos kuopas dabar ir ne
laukite rytojaus. “Ką šian
dien nuveiksi, tai turėsi, ką 
ant rytojaus atidėsi, tai nie
kuomet neatsieksi”. Visos
merginos ir moters, prie dar
bo!

Ta mergina ar moteris, ku
ri pasidarbuos sutveriant nors 
vieną A. L B.-K. Mot. kuo
pą, apturės iš eentro tam tik
rą ^garbės ženkleli, o ta, kuri 
■sutvers ne mažiau kaip tris

kuopas, apturės gryno
nūs išmokėti. Visi pinigai, fi?1“0 Ži^ 811 S®OT#0S

ti lengva. Iš kttr-gi lietu 
viai, tie paprasti darbiniu 
kai aukos, kad jie netik 
tūkstančių, bet daugiausia 
nei šimtų dolerių neturi? 
Mažas, nuolatines au« 
kas, betgi kiekvienas gali 
sudėti ant tėvynės aukuro. 
O jei atsiminsime, kad mū
sų esama šimtai tūkstanči:, 
tad ir iš mažų aukų galėsi
me sudaryti šimltus tūk
stančių. Tik nei vienas, kas 
gali, privalo nuo aukoji
mo neatsisakyti ir aukų 
rinkimui gelbėti.

“Pinigas kalba, pinigas 
tyli”, sako patarlė. Surin- 
kime šimtus tūkstančius 
aukų, o pamatysime, 
kad apie lietuvius prašneks 
ir su pagarba atsineš visos 
kitos tautos, jų spauda.

Kadangi Tautos Fondo 
valdybos atsišaukimai ne 
visas gal lietuvių kolonijas 
pasieks, tad del aukų rin
kimo blankų ir atsišauki
mų, paaiškinimų — tesi-

įmokėti į apšvietos skyrių, ei
na vien tik apšvietos tikslui. 
Todėl, matote, viskas tvarkoje 
ir sulyg valstijų teisių veda
ma; narės yra gerai apsaugo
tos ir neturi jokių abejojimų. 
Merginos ir moters, apsidrau
skite Liet. B. K. Moterų Są 
jungoje, kurį jums užtikrina 
pašelpą ištikus nelaimei. Vi
sos merginos ir moterys su- 
s i koncentruoki t į vieną didelę 
draugiją, kaip Liet. R.-K. Mo
terų Sąjunga Amerikoje; dė
tuvės turės vardą ir balsą vi
suose tautos reikaluose, jeigu 
jos visos susivienys į vieną 
didelę organizaciją. Liet. R- 
K. Moterų Sąjunga yra dabar 
didžiausia merginų ir moterų 
organizacija Amerikoje; to- 
delgi, visos turėtų vien tik į 
ją prisirašyti, nes taip dary
damos, atneš didelę naudą sau 
ir visai tautai.

Su Naujais Metais reikia ką 
gero, ką naudingo padaryti. 
Sąjunga turi daug kuopų po 
visas Suvienytas Valstijas; ir 
jau savo šaknis yra suleidus 
po visą šalį ir visur dygsta 
strelos arba kuopos Liet. R.- 
K. Moterų Sąjungos. Kad 
moterims nebūtų naudinga, tai 
Sąjunga nebūtų taip puikiai 
ir stipriai išaugus tokiame 
trumpame laike. Moterys ir 
merginos gali gero bei nau

“Truputį” autorius kalba apie aršų Amerikos 
S. V. įstatymų laužymą. Tą prikiša gerb. kun. Ke- 
mėšiaus veikimui, mini Amerikos S. V. konstitucijos 
VI zkyriaus 3 skirsnį 4‘apie tikėjimižkos intekmės 
vartojimą užtvirtinimui viešo užsitikėjimo Suvien. 
Valstijose”, bet niekur nenurodo kur ir kaip čia nu
sidėjo tas gerb. kun. Kemėšiaus veikimas.

“•Te prie savo darbo”,— truputį mini apie 
Buffalo katalikų ir protestonų dvasiškijos atsišauki
mą smerkiantį tikybinę neapykantą, bet autorius vi
sai nenurodo kur, kada gerb. kun. Kemėšiaus veiki
mas kėlė tikybinę neapykantą katalikų prieš neka- 
talikus ar tai Buffalo padangėje ar tai kur kitur.

“Ne prie savo darbo” autorius truputį graso 
gerb. kun. Kemešiui ,ir jo bendrams elegantišku dono 
eu Amerikos valdžiai, pasigriebdamas tur būt politi
kos Lietuvos paprastų uiekadėjų, kurie, st tai keršto 
vedami ar ko kito, mokėjo dailiai pakenkti savo neap- 
kenčiamiems artimiems vienu uredninkui pasakymu, 
kad “N. N. kalbėjęs prieš karalių”, “špygą rodęs cie
soriaus abrocui”.

“Ne prie savo darbo” autorius truputį panau
doja “potitiekieriško” nešvarumo: divide et impera, 
vadinasi, suskaldyk ir valdyki Ir to vedamas minė- 
tasai gerb. autorius skaldo kunigus į “politikieruo- 
jančius protestouns” ir į “rūpestingai dabojančius 
savo parapijų reikalus”...

Į tą truputėlių maišatę gerb. autorius .deda sa- 
vytarpinius kunigų nesutikimus ir intrigas, tartu
mei, kad tos intrigos ir nesutikimai veda gerb. kun. 
Kemėšio veikimą prie aršaus laužymo Amerikos val
džios įstatymų “ir tikybinės neapykantos kėlimo”, 
kuriems kad galą padarius “truputelninkas” ir “trd-

akto-
kime, gelbėkime ją... Bet ne- rius’ tverti ratelius su tiksiu 

lavintisužkraukim tą sunkią naštą 
vien ant teatro! Palikę kitus 
dar parankesnius šaltinius, 
nekinkykime tai į vien nelai
mingą teatrą: leiskim jam 
nors kiek paaugti, atsikvėpti, 
ištiesti savo jaunutę nugarą, 
kuri yra negailestingai ap
sunkinta. Pavyzdin, jeigu 
mes apsunkinsim silpną, vos 
gimusį kūdikį, ar galima lauk
ti jo išaugant, veikiant?! Jei
gu ir išaugs, bus šleivasrkrei- 
vas; sarmatytumes pasirodyti 
į žmones. Beabejo, kuomet te
atrą ištobulinsime, pastatysi
me ant kojų, turėsime teisę 
reikalauti daugiau ir nauda 
bus. Dar paimkime pavyzdin 
biznierių ir reikalaukime, kad 
jis atiduotų visus pinigus, ku
rie nuplaukė į jo kasą. Gi biz
nierius, atidavęs visus pini- 

nebeturėtų iš ko pirkti

scenoje. Rengiatot 
vakarus, reikia visuomet tu
rėti tinkamų drapanų -kostiu
mų, grimą ir tt. ir užlaiky
ti savo archivą. Neužmiūšti 
ratelio iždo, kad prisiėjus rei
kalui, režisieriui bei -gabes- 
niai ypatai būtų atlyginama. 
Žodžiu, kas teatro, atiduoti te
atrui. Dažnai pasitaiko tiki
mo atblokštų iš Lietuvos ir ga
bių ypatų, bet čia del sunkių 
aplinkybių nyksta drauge «u 
savo talentu. Tad leiedūuto 
mes juos prie teatro, o jie nu
stebins savo gabumais. Man 
rodos, visiems reikėtų atjausti 
tokiems rateliams, remti juos, 
užjausti ir gerbti kaipo kul
tūros žiedą, kuomi -didžiuoja
si visos civilizuotos tautos.

prekių; biznis eitų silpnyn ir 
Visos Sąjungos kuopos dirb-č»es netik smaugtumem vaiz- 

kite šį metą kogeriausia; pa- bą, bet su laiku nebeturėtu-
rodykrte visuomenei, kad jūsų 
kuopa auga ir atsižymi savo 
darbštumu; padarykite narių 
skaitlių keleriopai didesniu. 
Naujoms kuopoms įstojimai 
bus mažesni. Tverkite naujas 
kuopas, o apturėsite naudą 
sau ir organizacijai. Visos Są- 
jungietės prie darbo, kad u- 
mai turėtume vieną tūkstanty 

narių.
Vaidyba.

mean nei iš ko aukų prašyti. 
Panašas Ūkanas lankia, ir mū
sų teatrą. Tad pirmiausiai 
ateižvelglcime į užlaikymą te
atro, o paskui, kiek galint 
prašykim aukų be skriaudos.

Kada /Pradė
sime Funda- 
mentališką 

Darbą.
Visa mūsų atida

Teatrą.
Bent kiek galėdami pasiro

dyti pasauliui su kaikuriais 
savo kultūros nuoveikalais, la
bai turime parausti pažvelgę

I^i nesutidžiuoja koki au- 4ruata šelpti pavargėlius, pa- 
•mdc panaans, neva teatrą Wgelil]s firBfcu! _
ir pasipelmjusi gerokai. Ko
kį prasižengimą daro prieš vi
so pašanti o dailę! Daugiausia 
statoma ditlanės vertės veika
lai, o į atlikimą dar mažiau 
paisoma iš dailės atžvilgio.
Kuomi gi mes penime ištroš
kusią dvasinio maisto nelai
mingąją publiką ?! Manding 
liaudis nepamano, nenujaučia, 
bile tik praanonys, buvo “fo- 
nių”... Bet mes, turime nu
jausti, koks dvasios bankro

žmogų aprūpinti valgiu, šilu
ma, vandeniu, oru. Bet ne vie
na duona žmogus gyvena. 
Skaitome, kad viens sotus, kšfes 
alkanas ’tvirksta, ir batsn, kari 
jis koją iš stnbos iškėlęs neiš
sižadėtų tėvynės. Delio, kad 
perdaug mūsų žmonės pavir
šutiniai. Reikėtų pakelti j? V 
dvasią ir augštu suripratūnu 
sumegsti. Taip kad joki s že
mės plotas ją neatskirtų. Kol 
žmonės mus nebus Lavinami 
mūsų tautos pamatais, tol ndt 

mok
i

nai ir risis tenai, knr tą paki
lumą ingavo. Tuomet visados 
gręs mūsų pabėgėliams ir ko

tas laukia mūsų lietuvių. Juk
mes čia esame svetimoje Pjautosios dvasios, 
lyj, kur ant mūsų prakilnios slo dvasios> foj-g 
dvasios krinta nuodai, prista
tyta žabangų. Pakol buvome 
tėvynėj, mūsų dvasią traukė

į mūsų teatrą. Delko? Tarp:prie prakilnumų gamtos gro-
keletos mažesnių priežasčių 
svarbiausi yra ta, kad mes te
atrą, dar nors tik gimusį, pa
vertėme į biznio tvarinį. Per
daug jau mes jį išnaudojome: 
žiūrime kaipo į kokį gausy
bės šaltinį, iš kurio galėtume 
pasipelnyti by kokiam prirei-

žė; ten mus džiugino žydinčios 
pievos, lakštutės giesmė, girių 
ošimas... Ten kėlė mūsų 
dvasią sesučių daina... Čia mes 
susispietę, it skruzdės, tarp 
kalnų, aprūkusių mūrų, tad 
mūsų dvasia ypačiai reikalau
ja peno, nusiraminimo, grožės.

lonistams pavojus apkapojimo 
mūsų tautos nno buiniausių 
jos atžalų. Delko vokiečiams, 
kuriems buvo duota mokslo, 
nesigailima universitetų, nėra 
reikalo bijotis ar jis klius į 
nelaisvę, arba persikels į ki
tą pusę okeano. Visą viltį 
tautos užlaikymo daugnmps

putelninkai” “Katalike*’ stengiasi pavartoti visą 
savo “truputėlių” arsenalą. Ir čia šioje maišatyje 
privatinių intrigų su tikybine neapykanta ir Ameri
kos konstitucijos laužymu išlenda kaip yla iš maišo 
stoka “truputį” nuoseklumo galvoje gerb. au
toriaus, be to pradėjusio būti panašiu į paprastas 
Lietuvos miestų “vandens nešėjas — vodonoskas”. 
Vienokio pas jas su minimu autorių nuoseklumo pa
vyzdį teko matyti. Kaune prie Nemuno kranto seatn- 
damos vandenį iš ėkečao del eilės ar kibiro susipyko 
ir susiginčijo dvi. tokios vodonoskos. Prirodymo 
faktų pritrukus viena jų, kad visgi ginčą laimėti su
sirinkusiųjų akyse, ėmė šaukti visu balsn ir piršto 
rodyti, kad pas jos priešą “šią nakty saldotas nak 
vojęs”- “Bakloto nakvynės” istorijos skelbimas, 
svetimos triobes dūmų nešiojimas ir jais visuomenės 
akių dūmimas, kad savo situaciją gelbėti, pritiko gal

Trumpai kalbant “Ne prie savo darbo” padarė į 
mane įspūdi straipsnio, kuris išėjo Bvietan iš labai 
labai žalios galvos. Tiesa, lietuvių visuomenei Sa 
tebestovint ant mažo kultūros laipsnio, tokie žalia- 
galviai tarp lietuvių yra galimi, ir jie yra įsigalėję, 
bet pakantos jiems niekas neprivalo. Todėl baigda
mas gvildenti “Ne prie savo darbo”, noriu pakar
toti lotinų pasargą: “saveant consules ne respublica 
detrimenti ««piat”.

'Kilusias mano margas mintis, begvildenant “Ne 
prie savo darbo”, išblaškė gerb. d-ro A. L. Grai- 
čūuo pastangas kovoti su vis didesniais apsireiški
mais “negirdėto chamizmo”, kurio pilni esame, rei
kia pripažinti, mlo viršūnių iki šaknų. Chamizmo 
pavojų kiti jau suprato, jo kratosi, su juo kovoja. 
Duok Dieve, kad ta kova prasidėtų ir pas lietuvius, 
ypač kad į tai atkreiptų savo atidą mūsų “maižie- 

etikai vodonoskų, bet jokiu būdu nepritinka “Kata-Jg^į” Amerikoje. Prelekcįjų keliamas klausimas be 

liko” “katalikui”, kuriam ne tuščiu sakiniu, bet gy- abejo daug padės lietuvių kultūrinimui, švietimui,
venimo taisykle ir pamatu yra Viešpaties Kristaus 
žodžiai “Mylėk artimą”-. Tas taktikos bruoželis 
rodo, kad “traputeininkams” apart nuoseklumo 
trūksta dar paprasto žmogaus padorumo, paprasto 

Svarumo.

Pagaliaus, prie “truputėlių” ubagienės bliudo 
“Ne prie savo darbo” autorius lipdo gražų sakinį 
“Mylėk artimą”. Tiek jis čia tinka, kiek šilkas 
sermėgai lopyti. Dedamas lyg kaimu iromjai, lyg 
tos pačios meilės pajuokai: šaukiama mylėti artimą, 
tą meilę į pamatus gyvenimo dedama, ir tam mylima
jam artimui tos patrankos teikiama ubagianę suda
rytą iš truputėlių liežuvi avimo, donosų ir kitokių ne

švarumą- . .

nukreipdamas ne vieną energiją nuo destraktyviško 
į darbą mūsų liaudį šviesti, o tuomet reikia tikėties 
mažės skaitlius tų, kurie šiandieną 4‘ne prie savo 
darbo”.

Kad nepalikti skoloje “Kemėšinei politikai”, ku
rią padėjau drauge su “Ne prie savo darlio” ant- 
gsivyje savo rašto, perbėgau ir “Kemėšinės poli
tikos” apmatus: t. y. gerb. kun. Kemėšiaus ieškinius 
darbininkų organizavime ir jų Sąjungoje veikime, 
spėdamas, kad iš čia paridarė ir mūsų “truputel- 
ninkai” ir “protestantai”.

Gerb. kun. Kemėšio veikimo apmatai man ši
taip atrodo: stojo jis į visuomenės darbą vedamas 
©balsio “oninia instaurare in Christo”. Jis užsidėjo
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Viktė Juškevičienė n
Jonas Juškevičia ii

2 kp. Forest City, Pa.
Magdė Stanevičienė ,r
Silvestro Buroickis 91 7.00
Ant. AJiita ” i 7.00
Alena Buividukė ii

Juos. Novašaitis 91 7.00
. 3 kp. Elteabeth, N. J.

Adomas Janulevičius ” 7.00
Filimina Pe Rainienė »>. 7.00
Jurgis Malaškevičius 9 9 14.00

6 kp. Plymouth, Pa.
Martynas Valiukonis ”
Jonas Bagdonas 91 7.00
Simaa Rasimavičius 91 7.00
Ant. Dabrovolckis 11 7.00
Juozas Simonutis 11 7.00
Matas Žukauskas 11 7.00
Jonas Sneta 11 7.00
Pranas Simanauskas 11 14.00
Petras Bargiliąuskas 91 7.00
Apolionija Žukaūškienė 91
Baltrus Petruška 11 7.00
Ona Barziliauskienė 11

7 kp. Pittston, Pa.
Anufras Šlikas 11 7.00

8 kp. Cleveland, Ohio.
Kazys Jonila 91 7.00
Adelė Ramanauskiutė 11
Jieva Zinkiavieienė 11
Ant. Baltrūnas 11

10 kp. Philadelphia, Pa.
Juoz. .Krasauskas 91 7.00
Košt. Kulis 11 7jOO

Jfirgiff Cėpialis " 91 7.00
Pranas Zaramba 11 7.00

11 kp. Waterbury, Conn.
Kazys Elinskas 11 10.50
Benediktas Petraitis 11 10.50

12 kp. Shamokin, Pa.
Mikas Stočkunas 11 7.00
Benis Stočkunas 11 7.00
Alek. Stočkunas 11 7.00

13 kp. Baltimore, Md.
Jonas Černouskas 11 7.00
Pranas Juras 11
Teofilė Bubnienė 11 7.00
Amilija Višniauskiutė 99
Magdė Navie.kiutė 11
Rožė Dovidaičiutė 11 7.00

15 kp. Chicago, III.
Vincas Rutkauskas 11
Ant. A. Šlakis 11
Jonas Lakas 91 3.50

17 kp. Wilkes Barre, Pa.
Tamošius Daukšys V 10.50
And. Radzevičius " 11 7.00
Ant. Belskis 11 10.50
Pranas Juknevičius 11 10.50

20 kp. Philadelphia, Pa.
Elena Vaiksnoras 91

21 kp. So. Boston, Mass.
Juoz. Meškauskas 11 7.00
Jieva Kajokiutė 11 7.00
Petronė Matukaitienė 11 7.00
Marė Dragunaičiutė 91
Karolius Urbonas 11 14.00
Mikas Zajauskauskas 11 10.50
Ona Urbonienė 11 7.00
Juoz. Mastauekas b 7.00
Pov. Knbiliunaš , i 7.00
l’ranė Šaparnienė ii 7.00
Stasys Žalvis ii 7.00
Ant. Žalvis ii 7.00
Ignas Mačiulaitis ii 7.00
Jonas Varnas ii 7.00
Ona 1‘aulaičiukė ii 7.00
Košt. Kaulinskaitė ii

23 kp. Hsatings, Pa.
Ant. Janulevičia ii

Mikas Kubile vičia ii

24 kp. Minersville, Pa.
Domicėlė Zienuvienė ii

Ant. ftylis 91 14.00
Marcelė Skinkienė 11
Madgė Linauckienė 11
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78 kp. Ddbois, Ta. *
Aižė Arlieuė ,
Via. Maikelionis
Alek . Ariu * ’

80 kp. Eynon, Pa.
Aut. Treigis
A ' .I1*-" 82 kp. SL .Lotus, Mo.
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10.50
14.00

500
500
500

□00

150

Ona Bendoraičiutė 
Marė Tcronienė 
Apolionija Karpinskienė 
Marė Kaukienė

29 kp. Cumbola, Pa.
Aižė Čižauekienė 
Rožė Lietuvninkienė

30 kp. Scranton, Pa.
Magdė Skii nė

Jurgis Belskis 
Alena Naujokienė 
Jonas Jankauskas

31 kp. Mahanoy City, Pa.
Povilas Brazdžius

33 kp. Roseland, IIL
Petras Daknys

35 kp. McKees Rocks, Pa.
Alek. Valaitis 
Jurgis Vasiliauskas 
Pranas Andrejauskas 
Boleslovas Urbonas 
Viktoras Čečkauskis 
Felik. Malinauskas 
Kazys šivokas 
Juoz. Senuta •
Jonas Gražulis 
Ignas Balseris

38 kp. Homestead, Pa.
Kazys Butkus

39 kp. Chicago, DL 
Juozas Dijokas 
2. — S — DRAUGAS 
Juozas Yanas 
Julė Banevičaitė 
Košt. Doveika 
Steponas Kaveekis 
Pranas l’lečkauskas 
Jurgis Plečkauskis 
Julią# Vilioko 
Kazys Rožė 
Veronika Dargaitė 
Idzidorius Marcipkug 
Adomas Sirvidas 
Dominikas Šurkus 
Povilas Kukanauskas

42 kp. Brooklyn, N. Y.
Ant. Spudys 
Jonas Klasčius 
•Juoz. Viatajonas \
Kazė GaršvienėV ~ J .» - - •» .* V
Jonas Ališauskas • *’
Aižė Kanceriutė — - ”
Veronė Kulbokiutė ”
Alena Valuišaičiutė 
Ona Sirušiutė 
Jonas Pauliukaitis

46 kp. Poąuonock, Conn.
Anelė Malinauskiutė 
Adelė Pndeginienė

46 kp. Sugar Notch, Pf,
Magdė Šimkonienė

49 kp. Reading, Pa.
Regina Einienė.

50 kp. Cleveland, Ohio,
Jonas Beniušis 
Zofija Krakanskiutė

81 kp. New Philadelphia, Pa. 
Ona Kalikauskienė 
Ona Kavaliauskienė 
58 kp. Curtis Bay, Md.
Elzė Bagdonavičienė 
63 kp. Youngstown, Ohio.
Adomas Trunčas z
•Mykolas Jančis

65 kp. Paterson, N. J.
Ona Lapinskienė 
Antanas Stankevičius 
Alponsas Lapinskas -

70 kp. Old Porgą Conn.
Katrė Lesinskienė

71 kp. Waterbury, Con.
Juozas Mileris 
Juozas Noreika 
Saliamonas Šinkūnas 
Juozas Rakauskas 
Jonas Blažys 
Jonas Sabataitis 
Simas Noreika 
Vincas Aleknavičius 
Dominik Pocius 
Juozas Kušinskas 
Pranas Muraška 
Stasys Marcinkevičius 
Vincas Jurevičius 
Ant. Girdauskas 
Stasys Pužaitis 
Pranas Poška 
Bronius Ludžius 
Ant. .Tenavičius 
Juoz. Paškevičius 
Pranas Ramoška 
Jurgis Juzai tis 
Kazys Sinkevičius 
75 4p. WaaanOe, Pa.
Jonas Didlmrdis 
Jonas Didhagdis 
Jonas A. Lietuvninkas 
Rožė Frankienė 
Agota Kerunietiė
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Magdė Bijinskienė 
Juozas Uilinskas 
Ona Stricliauskienė 
Adomas Gutauskus 
Jurgis K adonis 
Antanas Rudzonis 
Juozas Križanauskas 
Juozas Miekuuas 
Stasys Strielauskas 
Martynas Miekuuas 
•Tonas Šaltonis

Marcelė Peėaičititė 
Teofijė Merčaięiutė

88 kp. ftgranton, Pa.
Jokūbas Jokubauskas

86 kp. Chicago, UL i 
Jvazė Klimienė

87 kp. N. S. Pittsburgh, Pa.
Kun. Ad. Šitnkėtičius 
Agota Gailaitė 
Jonas Venskus 
Onrf Žutautaitė , ;
Ona Venskienė 
Pranas Gailis 
Matas Kazlauskas 
Filiomėja Žutautaitė 
Marcelė Ramanauskienė /•

88 kp. Danora, Pa. »•!>§,<
Bronius Savičius {z
Agota Zolebskiutė *!'
Ona Kazėnienė ' \

89 Hartford, Conn. i į
Veronika Verigiutė J
Jonas Skrebeckis )

90 kp. W. Hazleton, P&
Juozas Virbitskas 
Jonas Bražinskas 
Juozas Jurksaitis 
Katrė Selelieuė 
Mikas Valukonis 
Juoaas Degutis 
Adomas Jenėsauskas 
Alena Maniška

91 kp. Waterbury, Conn.
Petras Vaitonis 
Edvardas Jesiuuas 
Pranas Ragauskas 
92 kp. Bentleyville, Pa.
Ona- Raulinavičienė 
Juozas Kalinafakas

93 kp. Ežston, Pa. .
Juozas Gendvilas 
Jonas Gailius 
Bronius Radauskas 
Antanas Gailius 
Adolpas Masys 
Jonas Skermantas 
Just y nas Stančius 
Povilas Klova#.
J. Lignugris
Juozas Mjęšfy/įįskas . ...
Petras Šatkauskas 
Marė .Ūsas 
Ona Šunckaitis 
Antanas Stančis 
Košt. Lukauskis 
Juozas Saurys 
Juozas Juškas 
Juozas Kerdelis ~
Jonas L. Stančius 
Juozas Klovas 
Baltrus Šližas 
Petras Jerkas .
Juozas Vaišvilas 
Stepas Kelepstas 
Stasys Žemgulis 
Ona Jurgaitienė 
Jokūbas Žansitis 
Povilas Bukauskas 
Kostas Kalnas 
Pranas Urbavičius 
Dom. Gustys 
Košt Manzrimas 

1000 Paulina Rainienė 
Vincas Gadvilas 
•Tonas Staneas 
Marcė Raškaitė 
Juozas Puida

94 Wtstville, III.
Ona Jurgutienė 
Petronė Juknienė,
Barbora Daujotienė
BognniHa Urbauicnė ”
Alžblcta Stulginskienė ”
Juozas Rimkus ” 10.50
Kazimieras Mačiuda , z ” 10.50

100 kp. Chicago, UI.
Kun. F. B. Serafinas ”

101 kp. Chicago, IU.
Ant. Pauliukienė 
Ona Sodeikieiiė 
Kaz. Gibronaitė 
Nikodemas Petraitis 
Julijona Augštakalniutė

103 kp. Rochester, N. Y,
Ona Jančiuto

104 kp. N. Adams, Mase.
Juozas Brazauskas 
Bolys DaūkševiČius 
Aižė Dannintė

106 kp. Braddock, Pa.
Kazys Sergontas

106 kp. New York, N, Y.
M. Gudeikiutė

107 kp. Waterbury, Conn.
Juozas Antanavičius 
Marė Palozauskienė
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{VAIRUS VAKARAS.
Sausiu 23 d.r š. m., Nekal

to Prasi<lėjiino P. Šveiįč; {>a- 
rapijos svetainėje įvyko vaka
ras. 'Vakarą surengė suvie
nytomis sjėkomis L. Vyčių 36 
kuopa ir Si^RKA. 160-tg. kuo-

150 pa. Vakarą atidarė gerj), kle
bonas kun. A. Briška; pąaiški- 
no vakaro programą ir per- 
statė būsintį vargonininką, 
Kaz. Grigalių. P as K. Gri-

250'galius paskambino. Antras 
250[pasirodė p. A. J. Sutkus. Jis 
250,trumpai paiškino apie S. L. R. 

j K. A. ir prisiminė apie L. Vy-
150 (čių organizaciją. Po kalbai, 
150, klebonas kun. A. Briška: paro- 
150 dė j udamuosi us paveikslus,

[kurie nemažą įspūdį padarė.
150. Buvo deklemacijos ir monolo- 
153 gai. P-as P. Balčiūnas ge- 
< rai atliko; L Zingeris, - sakė 
153 monologą. Ant balalaikos 
150 skambino p. Stronevičius. P-lė 
159 Bliudžiutė ir p-lė J. llruliu- 
1tė labai puikiai atliko savo

, užduotis. 4 
Į Abelnai imant, vakarėlis nu
sisekė kopuikiausia. Visi sa-

115 kp.. Brooklyn, N. Y.
Jonas Bundonis 
Juoz. Terebeiža 
Jonas Valaika 
Ant. Ivanauskas 
Ona Jesinskieno 
Vaclovas Jesinekas

116 kp. New Haven, Conn. 
Veronė Jurgaičiutė 
Stef. Jutinskiutė 
Jonas Miknaitis

118 kp. Girardville, Pa.
Marė Zagurekiutė 
Ant. Andruševičia

119 kp. Manchester, N. H.
Ona Gailiuniutė 
Leonora Zar&mbiutė 
Julijonas Mačiulis 
Pet. Stasikaitis
Jonas Šviadas ”
Uršė Uebanaitė ”

123 kp. Dorrisville, III. 
Adolfas Jodelo 
Petras Bernotas 
Jurgis Borysas

124 kp. Wilmerding, Pa. 
Rapolas Žaikauskas 
Juoz. Balevičius 
Karolina Balevičienė 
Vilimas Balevičius 
Ant. Latvis 
Jonas Pilčauskas

125 kp. Export, Pa.
Kazys Dimiša 
Ant. Kloba 
Aižė Klobieuė

130 kp. St. Clair Pa.
Alena Naujokienė 
Ona Virbilienė

131 kp. Westernport,
Pranas Marcinkus

133 kp. Vandergrift, Pa. 
Pranas Krainis 
Ignas Dudėnas 
Vladas Tunk 
Juoz. Stirbis

134 kp. Brooklyn, N. Y. 
Zabelė Ramoškiutė 
Marė Gručiutė 
Bagiuna Ramoškiutė 
Rožė Milašauskiutė 
Pet. Kazlauskas 
Ona Plaktoniutė 
Juozefa Davetkiutė 
Viktė Ješkuniutė 
Ant. Rauba 
Jonas Tvaskus 
Marė Lukoševičiutė 
Kazys Eidnkaitis

135 kp. Brooklyn, N 
Ona Vasiliauskiutė 
Ant. Ručis 
Mikas Kazanauskas 
Katrė Rimšiutė 
Vefonė Abraieiutė 
Marė Muraškaitė 
Dom. Užusenis

136 kp. Watervliet, N. Y. 
Marė Tamašaitipnė 
Pranas Dzikas 
Katrė Vaičiuniutė

PtOjVincas Bindoris
1’0i Ona Vaičiūnas

145 kp. Monnessen, Pa. 
Duoba

146 kp. Spring Valley, IU.
Ragaišienė
150 kp. Waterbnry, Conn.
Pranulis ”

154 kp. Aurora, UI.
Baneela Zuklienė 
Aižė Bajoraitė 
Aižė Balseevska 
Povilas Balčikonis

155 kp. Scranton, Pa.
Pranas Zaramba 
Vincas Bagdauskis 
Vincas Drazdauskis

156 kp. Charleroi, Pa.
Ona Pakclienė 
Mikas Bakaitis 
Eva f'ernauskienė

158 kp. S. S. Pittsburgh, Pa.
Juoz. Pikulis 
Vin. Piudo 
Marė Kaunaitė

161 kp. GollineviUe, UL
Vincas Jonikas 
Ant. Mikutis 
Marė Naujokienė 
Monika Šliterienė *
Kazys Yodis 
Jonas Kiniutis 
Juoz. Dapkus 
Agota Mockaitienė 
Petronė Milerienė 
Petronė Norkevičienė
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106 kp. Maspeth, N. Y.
Valerija šikšfieliutė

112 kp. Treveskin, Pa. M
Pranas
Pranas

Zdanavičius
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išpildė kogeriau- 
sia. Pelno nuo vakaro atliko 

.apie $15.00, kuriuos paskyrė 
i parapijos naudai, nupirkimui 
ipijano. Ant galo buvo Sutver
ia L. Vyčių Choras iš 15 as-

15Oimemj’ ^ur^e tikisi ateityje 
/- daug ko nuveikti. Pasibai- 
! )0 gus programui jaunimasjm

[kiai žaidė lietuviškus žaisf 
jNors parapijoj L. V. kuopa

.jaunutė, taip pat ir SLRKA. 
į50 160 kuopą nesenai susiįyėru- 

si, bet jau gana nuosekliai 
darbuojasi, Jau sugebėjo su-

350 rengti keliolikų vakarėlių ir 
[ prigelbsti ingyti reikalingus

.j-0 daiktus naujai bažnyčiai. Gar- 
,bė ir mūsų gerb. klelkgmif* 
kun. A. Briškai už uolu dar-
bavimosi. ’i *.

3-0 Daug darbuojasi ir p. A. And 
250 riliūnas ir kiti darbštūs vyru

kai. _
La^ai y ta pageičTaujahira pa-

-Į50, našių vakarų dažniau šureng-
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SLRKA. Narys.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
WAUKEGANIEČIAMS 

Susiv. Liet. Rymo—Ka
talikų Am. 177 kuopa ren
gia dideles prakalbas, sau
sio 30 d. 1916 m. Prakalbų 
pradžia 6 vai. vakare 

Mieli Waukegano lietu
viai ir lietuvės bei lietuvai
tės! Jei norite užtikrinti 
savo ir savo artimųjų atei
tį, jei norite susipažinti su 
viena iš didžiausių ir nau
dingiausių organizacijų A- 
merikoje, jei norite ap- 

i5o drausti savo sveikatą ir gy
vastį, jei norite išgirsti ge 
rų ir pamokinančių pra
kalbų........ ateikite ir sa-

150 vo vaikus atsiveskite į LIE
TUVIŲ sveitainę, Lincoln 

750 ir 9 gatvių. Užtikriname, 
kad būsite visi pilnai pa
tenkinti; Nepraleiskite pro
gos, kad po laiko nesigrau
dintumei!;

Nuoširdžiai kviečia vi
sus atsilankyti.

KOMITETAS.

SUSIVMIET. R.-KAT. AM. 
VAIDYBOS ANTRAŠAI:

Prezidentas, — K. Krušins- 
kas, 59 Tencyck at., Brook
lyn, N. Y.

Vice - Prezidentas, — A. Pet
rauskaitė, 563 N. River sė., 
AVaterbury, Conn.

Sekretorius, — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Greene st., Bal- 
timor^ Md.

Kasierius, — Pranas • Burba, 
458 Main st., Edwar<lsville 
—Kingston, Pa.

Kasos Globėjai: — J. Stulgai
tis, 140 So. Meade Št., Wil- 
kės - Barre, Pa.
J. B. Vakikoma. 233



Seka nuo 5-to pusi. 
J’uoz. Gudelevskis

’Juoz. Žilaitis ’ ' ■. 1** i -99Kazys Žukas 
Marė Teresevičienė 
Bemintas Stumbrą 
Idzidorius Kiniutis 
Ant. Žukas 
Mikas Pilkis 
Mikas Gudeliauskas 
Adam Mikušauskas 
Julė Giknienė 
Simas Aleksa .
Jonas Norkus 
Pranas Stankaitis 
Alek. Pocevičia 
Marė Vaicekauskienė 
Ant. Vaičekauskas 
Jonas Norgaila 
Juoz. Laurinskis

163 kp. Chicago, Dl.
* Vincas Ąrmon

164 kp. S. Manchester, Conn. 
Kazys Abraitis
Jonas Abraitis 
Ona Alenekienė

165 kp. Harrison, N. J.
Aižė Marcinkevičienė 
Adam Gįelčius
Jonas Mašinauskas

169 kp. Sioux City, Iowa 
"Kazys Milkenas
-Ant. Katinas

170 kpž Niagara Falls, N. Y.
Petrass Mučinis 
Julijonas Dargis 
Vincas Jurkonis 
Paulina Jančiuliutė 
Juoz. Jeruševičius 

.Katrė Jankauskiutė 
Jonas Molis 
Pet. Valangevičius 
Stasys Aleksa 
Stasys Keršis 
Ona Lukošiunienė 

ftdrius Urbonas 
Alek. Banevičius 
Mikas Malackas 

-'Martynas Saulis 
J Ant. Mardosas (
♦Monas Butkevičius 
Ignas Piušis

171 kp. Detroit, Mich.
Jonas Vaitiekūnas 
K. Abyshell 

.Olesė Nuikauskas 
Cicilija Viltrakis 
Jonas Viltrakis ,
.Teresė Staniulis 
Pranas Gudas 
Ona Kropienė 
Ągnieška - Abyshell—.

173 kp. Paūlsboro, N. J.
Jonas Meilūnas 
Adolfas Indriūnas 
Kazys Janušis 
Mikas Bindokas 
Ona Indriūnas 
Feliksas Kačerauskas 
Adam. Dumbraučkas 
Adelė Janušienė

174 kp. Brooklyn, N. Y.
Jonas Katilius 
Kazys Dundulis 
Teklė Avinauskiutė 
Juoz. Pečiukaitis 
Vin. Banaitis 
Jonas Liutkauskas 
Alek. Dobrowolskis 
Juozas Pacenka 
Košt. Dobrovolskienė 
Amilija Baranauckiutė

175 kp. Bedford, Ohio.
Andrius Cibrika 
Petras Burneika 
Viktė Maslauskienė 
Jieva «Cibirkienė 
Košt. Maslauskas,
Jurgis Katilevičius 
Juoz. Pečkis 
Aižė Pečkienė 
Jonas Maslauskas 
Klemensas Pučeta

177 kp. Waukeg&n, UI.
Zofija Truskauskaitė 
Zuzana Žiekienė 
Ant. Siurvilaitė 
Marė Vasiliauskaitė 
Matas Genevičia 
Pranas Alekna 
Alek. Jankauskas 
Brigita Austiniutė 
Kun. K. Zaikauskas 
Ona Vasiliutė 
Pranas Bujanauskas 

Pavienis.
Juozas S. Martišiunas
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kaitė. | " .f: ; •♦,
28 kp. ; t

Pranas Matulionis-, Juozas Čekanauskas.
33 kp ‘

Benediktas Daukšas
38 kp.

Julė Girdauekiiitė.
39 kp.

Bronislova Kaveekintė, Ant. Kavcckis, Vladas 
Kaveckis, Boleslovas Kavcckis

82 kp. ‘ '
Jonas Litmonavičiukas.

101 kp.
Ant. Paulikaitė.
' 124 kp.
Adelė Miliauskiutė.

133 kp.
Edvardas Stankus. , ,

156 kp.
Ona Pakelčiutė

161 kp.
Ona Miliutė.

163 kp.
Paulina Armou, Marė Gailius, Jonas Strakalaitis, 
Vincas Strakalaitis, Petronė Armon, Liud. Kli
mas.

164 kp.
Marė Alenčkiutė, Aižė Alenčkiutė, Darata Alene 
kiutė.

171 kp.
Pranas Bukšaitis, Anelė Bukšaitis, Stefanija 
Bukšaitis, Adelė Perminiutė, Juoz. Permims 
Klara Perminiutė.

175 kp.
Jonas Maslauskas.

177 kp.
Benediktas Socevičius, Marcijona Socev.ičiut.*,' 
Jnozefa Austiniukė.

KUOPŲ SUSIRINKIMAI.
CHICAGO, ILL.

S. L. R. K. A. 100 kp. laikys
savo metinį susirinkimą, nedė
lioj, 30 d. sausio 1 vai. po pietų 
Aušros Vartų parapijos svetai
nėj. Ant šio susirinkimo meldžia
me visu draugij pribūt. nes bus 
daug svarbių reikalų ir meldžia
me atsivest naujų prisirašyk

Pirm. Ę. Cubulskis,
Rašt. Jur. Lobikis,

2139 W. 24 st.

CHICAGO, ILL.
S. L. R. K. A. 101 kuopa lai

kys savo metinį susirinkimą 
sausio 30 d. 1916 m. Apveiz. 
Dievo par. ofise tuojaus po miš
parų. Nariai neatbūtinai atsi
lankykite į susirinkimą, nes dar 

; randasi svarbių reikalų aptarti, 
plačiau - susipažinti 'su naujomis

' " reformomis. Ypatingai tie nariai, 
kurie- dar nemokėjų į lėšų fon-• 
dąir nepridavė savo antrašų ir 
inetų kiek turėjo prisirašydami, 
prie Susivienijimo būtinai turi 
atsilankyti. Taipgi nepamirškite 
atsivesti ir savo draugų prisira
šyti.

D. G. Šulckaitė, rašt.

raugijų Reikalai
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt st, 
Chicago, 111,

Raštinikaa Adv. A. A. šla
kis, 3255 So. Halsted st., Chi
cago, III.

Iždininkafc B. Vaišnora, 1514 
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.

Iždo Globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st., 

Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was-

hington st., Norivood, Mass.
/

BVENTO ANTANO DRAUGI.

JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL
DYBOS ADRESAI.

Pirmininkas, Steponas Kelio- 
tis, 1344 So. Jackson st.

Pagelbininkas, Kaimieras Bur
ba, 1416 So. Park avė.

Protokolų raštininkas, Anta
nas Samoška, 1338 Sheridan Rd.

Finansų raštininkas. Jeronimu- 
Shemulinas, 759 Marinu st.

Kasininkas, Antanas Bakšys 
1327 So. Victoria sc.

Kasos globėjai: •
Juozapas Skuldziskis, 1112 — 

lOth Bt.
Raimunda Rulevičia, 1330 So. 

Jackson st.
1. Maršalka, Pranas Dapkus. 

1407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Didjur- 

gis, 1327 So; Park avė.
Susirinkimai po aštuntai kiek

vieno mėnesio, apie pirmą va 
landą po pietų. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

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

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

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

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

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

Iždo globėjos: Pranciška Ma
cijauskaitė,' 4358 S. Fairfield 
avė., Chicago, III.

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

Daktarė-Kvotėja: Dr. A. S.
Slakienė, 3352 S. Halsted st., Chi
cago, III.

Dvas. Vadovas: kun. F. Ke
mėšis,' 50 W. 6th st., So. Boston, 
Mass.

Maršalka Petras Augustinas1
713 W. 17 PI. j

Susirinkimai paskutinį nedėl- 
dieuį kiekvieno mėnesio 1 vai. 
Po pietų Dievo Apveizdos para
pijos svetainėj, 18 ir Union , gat- 
vės.

nekalto prasid. pan. šv. 

DRAUGIJA, WAUKEGAN ILL 
ADMINISTRACIJA:

Pirmininkė — Ona Vasilių) į,1 
1349 So. Linclon st.

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

Prot. rašt. — Antanina Kasi- 
liauskiutė, 1345 So. Park avė.

Finansų rašt. — Elžbieta Ne- 
vardauskaitė, 1221 Victoria st.

Kasininkė — Marijona Zele- 
niakiutė, 1320 So. Lincoln st.'

Tamsta Busi Užganėdintas.

ii*

1

Al

Tel. Drover 638'J

Jeigu ateisi įgis iltinio nusiimti 
I litografijų, iiiaiiti pi.reiga vra kick- 
\ tonam padaryt pagal nori) ir ui 
žemi) prekę. TūkstanCiams esu dir-t 
bos ir visi via ii/.gauediuti. Jeigu 
.'pilus kas, pagal jūsų uortf nepa
darė, tai aš padarynių. Nutraukiu 
jut veikslus visokiose spalvose . pa
vienius ir didžiausias grupas, die
nos laiku ir nakties, nes turiu įtai
sęs puikiausi:), galeriją. Aut parei
kalavimo ateinu į namus.

P. CONRAD
3130 S. Halsted St. J
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NAUJI NARIAI VAIKŲ SKYRIAUS.

1 kp.
Genovaitė Kupstas. ,.

2 kp.
Vincas Burvidukas

8 kp.
$ronialova Debesiutė.

18 kp.
Olesė Spakauskiutė

21 kp.
Ant. Arbatavičiukas, Klara Ašmenskas, Stanys 
Beleckas Felik. Beleokas, Bronislova Belecką®,

r • 84 kp
Ona Abromaičiutė, Justinas Syliukas, Katrė Luč

AKRON, OHIO.
S. L. R. K. A. vietinės kuo

pos susirinkimas. Kviečiu visus 
narius susirinkti, nes bus nauja 
valdyba renkama ir kiti svarbus 
reikalai aptariami. Taipgi ne
pamirškite atsivesti naujų narių 
prie S. L. R. K. A. kuopos pri
rašyti. Susirinkimas atsibus 2 
vai. po pietų, nedėlioj, 30 d. 
sausio pas p. M. Joniškį, 484 
Euclid avė.

S. A. Daunoras, raštin

REIKALAVIMAI. 
Reikalingas lietuvis stenogratas

dirbti atliekamu laiku, diena ir 
vakarais. Ne daro skirtumo vy
ras ar mergina. Turi suprasti lie
tuviškai ir angliškai ar lenkiškai. 
Geras atlyginimas, ir darbas ne- 
aprubežiuotas. Chicagoj.

Atsišaukite laišku ar ypatiš
kai:

R. MD. % “Draugas”,
1800 W. 46th at., Ohieago.

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

Knn. V. E. Bukaveokas,
281 No. Main st., Ansonia, Conn.
Ir—8

AaMrikos Llitnli) Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

’ Lietuviškos kalbos
r’ Aritmetikos ' ’
’ ’ Knygredystės
’ ’ Stenografijos
” Typerrriting
' ’ Pirklybos teisią

Abelnos H istorijos 
Snv. Valst, Historij is 
Geografijos 
Pilietystės
Politiškos Ekonomijos 
DallaraSystės

M aklu i m o Valandos:
NUO S HVTO IKI « VAL. PO.

PIET. VAKARE NUO 7:30 
i IKI 0:30.

3360 Emerald Ava., CUcace.

»»
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ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, ROCKFORD, ILL.; VAL

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Kazimieras Mik- 

las, 1020 — 1022 S. Main st.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi

ninkas: P. P. Petiėnas, 422 
Island av.e,

Protokų raštininkas -. J. J. Mer 
čaitis, 1530 West st.,

Finansų raštin.: J. Zobinas, 
1129 So. Churcb st.,

Iždo globėjai: V. Kadzevičius 
ir F. Patašius.

Maršalka: J. Makauskas.

DRAUGYSTES ŠV. JONO 
KRIKŠTYTOJ AUS, MELROS ■

PArk, ILL., VALDYBA:
Pirmininkas J. Žvirblis, Bos 

595 Melrose Park, III.
Pirm. pagelb. V. Kiudolas, 

Bos 151 Melrose Park, III.
Org. užžiūr. prot. rašt. A. Ja- 

sinskas, 1300 St. Charles avė., 
Maywood, III.

Kasininkas J. Stefonkevišia, 
5001 12 th st., Cicero, Hl.

Susirinkimai būna kas trečią 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
pirmą vai. po pietų J. Waichiu- 
lio svetainėje, 2018 Lake st.. 
kampas 21 atv. Melrose Park. 
IIL

DRAUGYSTE ŠV. MYKOLO
ARCHANIOLO, OOLLINSVI- 

LLE, ILL. VALRYBOS ADRE
SAI:

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

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

Prot rašt. Jonas Rudinskas,’ 600 
N. Guernsey st.

Finan. rašt. Pranas Stankaitis, 
916 High st.

Kasierius Mikolas Gudelaus- 
kas, 401 N. Hasperia st.

Rink. Andrius Simanavičia, 18 
Wing st.

Izidorius Kimutis, 315 N. 
Center st.,

Kasos glob. N. Giknis, 608 W. 
Short st.

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

Vine st.
Lankytojai ligonių:
Vincentas Kimutis, 315 Center 

st.
Juozas Prismontas, 607 Au

tum avė.
Metiniai susirinknmai atsibū- 

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

REIKALAVIMAI.
Reikalingas urnai mokąs vestį 

chorą, blaivus, doras ir darb
štus vargonininkas.

Išlygos geros. Kreipkitės: 
REV. V. SLAVYNAS,

929 Erie Avė.,’ Shc’ocygan, Wls. 
(4—5)

SV. JURGIO KAREIVIO 
DRAUGYSTES, N0RW00D, 

MASS., VALDYBOS 
ANTRASAI:

Pirmininkas, Stasys Kadaras, 
1038 VVashiirgton st.,

Pirm. pagelb., Pranas 
ka, 31 Fnmktin*' ut.; •
Protehnlų -raštininkas,
RųšUisr -18 'Prenwwt 9t*»

Fin. rasrimakasr Vewwe- 
Kaa, 1184 Wa»hington st.,

Iždo- globėjai: • -
JtThnbos- PtumMM, 20 Pond st.,
Bar naši us Jankauskas Willow " 
st.,

Martinas Bulksas, 39 Tre- 
uioni st.,

Maršalka, Stasys Kamila, 39 
Tremont • st. '

Kiidir-

Jchirs

Reikaingas gabus vyrukas 
Sąmoninga gaspadinė i ...............

visada*turi sav" lamuose buteliu^ agentas - agitatorius gyvenan-

PAIN-EXPELLER !IS ^lcagoje ar a^lcl|n!<eie*
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo i Del išlygų* kreipkitės laišku ar 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- | .y . .

dimo, išsinarinimo ir tt. j ypatiškai į “Draugo” Adm. 
Tikras tiktai su pažymėta marke —■ ■■■ — --- ■■■ —

‘ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visote aptiekose arba

stačiai nuo
F- AD kICKTER A CO.

7<-8O Wa»hlugton Street, Ktw Yoik, N. V.

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto
Nereikia rakto netiotie-nera 

kį nei pamesti.
Musų naujo išradimo be* 

raktinės spynos yra pr.Jsry- 
tos ant neišpainiojamų pa* 
matų ir yra taip saugios kaip 
Bankinis Uiraktas. Nusipir
kęs musų naujo išradimo be- 
raktinę spyną jausiesi saugiau 
negu kad paliemoną pristaty- 
tum prie savo užrakto, nes jos 
kitas jokiu budu negalės atra- 
kyt kaip tik jus. Nelaukdamas 
pareikalauk nuo musų pilno

tų spynų aprašymo su paveikslais; nusistebėsi 
dažinojęs, kaip tvirtai ir sausiai jos yra padary
tos ir pieios. Už praplatinimą musą navjo iš
radimo beraklinią spyną duodama dideles ver
tis dovanos. K lausk ■ išlygą.

Liiikn rašykit* ilttmttkai Į,(darni markę atsakymai. 
Adreauokit Šitaip:

SECURITY PADLOCK CO. 648 W. 31st St. Dept. I. Ctileaga, III.

JUS GALETE 1SAUGITI

PLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Kotą* spyna kitaip 
rakinasi. .'r ylinka junta plunka!?

Ar pražilę juau plaukai nuo metu? Ar 
(iškrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
llmpunti jie? -t

Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos?
.'.r piinki. bei pradedi plikti?
A-r kenkia kas iš auk-činu pasakytu ligų, 

tai stenkitės apsauguotl Jos. fžsakykete 
l uostrota knygute Jusu prisemtą kalbu: 

‘■TEISYBE APIE PLAUKUS,”
rarašita europna gifrsiugo specialisto, 

kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo plaukta 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą. Ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius sava- 
tis tureli gražins plaukus.—žili plaukuar. 
—Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu. L.iętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs gnleme pertikienti kiekviena, kad 

-yduoles CALVACITlA sulaiko slinkimą, 
plauku prašalina plaiskotes ir augliui gra— 
ži‘J3 plaukus Uj 10 centu arba krasos 
markoms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu.

mario.n t.iinnl ii I oninmir.. 1 e .S *®3’llėcme kiekvienam dolerine dežuta 
insriCan acnocl lt Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisyb®

Apie Riaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
dą kuponą ir siųskete šianden.
Union Laboratory, Box 537, Union, N. 
JNION LABORATORY,

Box 537, Union, N. Y.
I • iučiu i dedamas 10 centu dei apmo- 

. ėjimo kaštu perslutimo. meldžiu išsiųsti 
j u ui tuj ins jusu dolerine dėžutė Calvacura
[ 'J. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.”
.. asiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
gių kalbą labai trumpame laik. 
jūsų name arba k.liasose dienomis 
bei vakarais.lašykaaaiikiainuį. On<ana>

1731 W. 181h 31. 174.»*. 47m St. 
CHICAGO, ILl.

A. M. Norkūnas

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

visokių ženkleli] 
draugystėms, o 
ypatingai: k o- 
kardų, g u z iku- 
čių, metalinių, 
anaineliuotų i r 
padengtų cellu- 
loid’u, šarpų, 
vėliavų ir karū
nų.

*,9*.an pavestus darbu 
atlieku artistiškas

M. A. Norkūnas
166 Melrose str., Montello,

GERA PROGA! -
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apda
ryta) ..................................... $i.oo

Valką Draugas arba kaip 
mokytis skaityti ir rašyti 
be mokytojo.............................. 15c

Nauju Budas mokytis ra
šyti be mokytojo ...................10c

Aritmetika mokinimuisi 
rokundą, su paveikslais (ap
daryta) .... ............ .. 35c

Viso —$1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Draugo” ir 
♦1.00' per money orderį, tas 
gaus visas 4 knygas 60c. pi
giau.

P. Mikolainis
R. F. D. Route 2,

HUDSON, N. Y.

Reikalingas vargonininkas su
prantantis gerai bažnytinę mu
ziką ir mokantis vesti beną. 
Mokestis už beno vedimą extra. 
Apie išlygas sužinoti pas.

Kun. Dr. V. Bartušką,
MT. CARMEL, PA. 

(4-9)

Vargonininkai ieško vietos. 
Choro vedime prityręs ilgameti- 
nė praktika. Meldžiu atsišaukite 
j “Draugo” Redakcija.

(4^-7>

PRANEŠIMAS.

JONO
EVAKGMJSTO chicago, 

ILL., VYRIAUSYBE.
Prez. Ig Liekavičia, 1930 S. 

Union avė.
Vice-prez. Jnoz; Simenan, 911 

W. I9th PI
Prot. Sekr. S. Dargis 638 W. 

18 st.
Fin. Sekr. Petras Oliševskis, 

718 W. 15th st.
Kasininkas 

1445 So. San
Ant Leknickis,

amon st. \

giuomi pranešame, kad mūsų 
agentas Jurgis Tumasonis yra 
ingaliotas užrašyti mūsų laik
raštį “DRAUGĄ”, taipgi par
davinėti mūsų išleistas knygas. 
Jis taip-gi užrašo ir kitus kn- 
talBriškus laikraščius, k. a.: 
“Darbininką”, “Vytį”, “Pa
langą”, “Žvirblį” ir kitus. Tai 
gi norėdami užsirašyti kurį iš 
viršminėtų laikraščių, kreipki-
tęs šiuo antrašų:

J.* TUMASONIS,
3427 Auburn avė., Chicago, 1,1. 

Pas jį galima gauti ir
METRAŽTĮ.

‘ ‘ DRAUGO ’ ’ Administracija.

Geriausios Farmos
Pirkite pas mus farmas didžiausioje Lietuvių Farmerių Ko

lonijoje Amerikoj. Ta kolonija yra mūsų uždėta 1905 metais, ia 
jau apgyvendinome su 360 lietuviais fermeriais. Mes esame se
niausi ir didžiausi farmų pardavėjai lietuviai Amerikoje. Mes 
|ę>arduodame teisingiausiu budu, išduodame pirkėjams įvarant 
tuotus popierius, Deeds ir čystus Abstraktus be jokių extra mtn 
kesčių. Mes turime šimtus visokio didumo farmų parduoti: i» 
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais ir budinkais. Žemį derlin
giausia: lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis su gera smėlžeme. 
Geriausia žetnė dėl visokių javų, daržovių, sodų, pievų ir dėl ga
nyklų. Turime daug žemės neišdirbtos, geros, kuri parduoda* 
ma visokio didumo plotais, pigiai, po $6.00 akeris ir brangiau, 
ant lengvų išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios žemės pasimti, ir 
dirbdamas mieste išmokėti, įgydamas tokiu budu geriausią fra* 
mą. Pasiskubinkite nusipirkti žemės, nes ji greit eina brangyn^ 
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 geri) žvyruotų kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ ės ir pačtavo miesto Ludington, Mich. Nusipirkite 
mūsų kolonijoje farmas, juras taip patiks ant mūsų farmų, kad 
apie miestą nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant farmos sau 
užtikrintą gerą gyvenimą; trumpu laiku farma pati išsimoJtėa 
visokias skolas, ir jus liksite į kelis metus turtingais fermeriais. 
Rašykite tuoj, gausite Lietuvių Kolonijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite ui 4 c. štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A KIEDIS & CO.
Real Estate

Peoples State Bank Building
SCOTVILLE MICH.



lflres mums W skrodžiais žemės. Darbai 
Ra gi urauM S* visados suteiks pakankamai 

Jeigu savo ne-įmonių reikalavimams, 
tikūs'ia letena per mūsų galvas T™™* kiekvienas pasakys 
grobs ir mns atkirstoj nuo p, 'Lietuva tik lietuviams .r gins 
šaulio po senovei laikys, .nes M visomis jėgomis. As šaky- 

člflu, kad tegul mus lietuviš
ka dvasia būva kokarščiausia 

baisūskotvirčiausia, be sudarytų 
bet Į įstaigų ypač pasaulio akyse 

turinčių žymesnę vertę, nieks 
jos nepastebės.

Štai skaitome Viliaus inga-
riauja už išlinusavimų rasių-!liatas Bezeleris atidaro 'į1'' 
in tautų. Delko ikižiol Rusi-!5“’oj lenkams umversiteb,, 
ja, užlaikius savo gyvastį per d™»8e pripažindamas gyva-- ------ 1---- 1— X--- 4-„. Va.U» lneg

ntftsiškių ma 
po globa Ru 
BMsija duos

vis liksimės nykštukais, no
rint mums rodysis, kad mes 
sulyginus su Rusija 
galiūnai. Nykštukus - gi 
kas prie pinuos progos už
gniauš. *

‘Anglija. Rusija sakos ka-

pabraugo be priežasties į vie- kada tų obuolitfbaėką sunau- 
na savaitę iki keturių centų’dotąjas perkafiš krautuvės, 

•» ..................-----------eikia inoke»* —i--*—•

vinių lenkų tautai, 
progų duosim kuriai nors 
valstijai, kuri pati pripažin
tų ir pasauliui paskelbtų mus

syj”, kaip su paniekinimu-
Philadelphįetis tvirtina, — 
kas neteisybė, — nes posė
džiai buvo laikyti svetainės 
posėdžių kambariuose.
Kadangi tos visos melagys

tės, iškreipimai ir prilygini* 
mai, matytis, tyčiai buvo pa* 
pildyti, kad pajuokt ir apjuo- 
dint mūsų svetainę, ir kad tuoį 
būdu jai užkenkti, —

Todėl mes, metiniame susiv 
'rinkime susirinkusieji Lietu
vių Svetainės Bendrovės na
riai, — padarėm sekantį nuta
ri mą:

1) Protestuojame prieš Phi-L
ladelphiečio šlykščių, nešvarių. ? 
ir melagingų korespondencijų^ 
patilpusių “Draugo” No 2 
šių metų.

2) Protestuojame prieš 
“Draugo” redakcijų už panas 
šių melagingų, žmonės pjudan
čių'straipsnių ir korespondeiv 
cijų talpinimų.

3) Reikalaujame, idant arti- 
miuusiame “Drauge” nu* 
meryje patilptų šitas mūr 
sų protestas ir idant Redak
cija žemiaus jo patalintų mi-.

Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pjlną^u-ž- r 
tikrinimą.

Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie-*. 
nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.

Visados daryk biznį su banka,’ 
KURI YRA BANKA

5Ž Peoples Slock Yards-

apie keturis
Įima išrasti

Taipgi karei prasidė-|ja« r< 
jus, ir tų kas metų galima pa-j dolerius. Čia 
tirti, kviečiai nebrango per j visokius pasitefcimnius. Bet 
trejetų mėnesių (neturiu po .galų gale rasinį kapitalų, ku- 
rankos laikraščių, bet tų pa-j no dar draugi J* neįstengė su
menu), o gal kiek ilgiau, pą-, tvarkyti. Arą aišku, kad ūki- 
kol nebuvo abelnai išpirkta iš | lunkas už uzauginnną negauna 
ūkininkų. Kaip tik jau apsi-nė pusės pinigų, kų suyartoto- 
jirkimas iš ūkininkų atsiliko, j jas moka už obuolius.
;ai prekės pašoka iki 'trisde-j Šimtais pavyzdžių galima 
šimts centų ant bušelio ir dan-j rasti kur tikra kova buvo ir 
riaus. Šį rudenį ir panašiai : yra keliama-tarpe‘kapitalo ir 
tų galima buvo pastebėti. Gy-(ūkininkų. Streikas ir ne visa- 
vulių plovyklos Chicagoje!d«. yra iš priežasties reikalą

svaras.

Uetuvos išnaikinimų, nenori 
tos gelbėtojos nei vardo ištar
ti? Delko pirmai progai pasi
taikius Kapštatas ir Aigip-
tas-pries Angliją purkščia, del gyvais ir norinčiais gy-
ko Kanados mokyklose vai-:™* Ir as šitą mo
kama vietinių gyventojų m-'"1“* norėčiau sunaudoto 
Sun duodama vietos savo kai- kad Lietuva, pridavus vardų 
bai, negu turi gyventojai EI-' gyvuojančios tautos. As ma. 
zaeijos ir Lotaringijos po vai- aaa- kad susidariusiam bnra- 
džia Vokietijos! Už kokių lim žymesnių, net platesniam 
tautų išlinosavimų jos kariao- pasaulini žinomų mokslo ry
ja, gal už tų, kų pasaulyj nė- ; ų lietimų ,s Įvairių mokslo 
ra, kurių negali užgrobti! |s.akų’ kadnlule>. , 

Nenoriu' būti pavaldiniu Vo- "•’08 valdzla dabar Kre,ta‘ Prl- 
kietijos, bet lygiai nenoriu bū- I***! ‘>‘»U universiteto,
ti vergu Rusijos, nei idijotn, Kartų vaidų nigavus, vaiste, 

žaislu žemiausiais jausmais konturuodamos ne viena 
po- intekme Anglijos. Nes ma- nedris panaikinta Mūsų gi 
sau, kad jokios šalies valdy- amui ikiečių pirmas darbas yra 
no sistema ir kalba neišdirbo sur“oiti tal ls‘a,S“' ""kalingų 
tarpe lietuvių tiek siaurapro- įion<—-
ein. priežlibių ir mūsų tautos Kun. J. 1 i/samasias.
gsmgrenistų, kaip Anglijos.
Vokietijos filozofija neuž- 
ienks tiek lietuviams, te
gu jie net moksle juos 
ir pralenkia, negu Angli
jos aklais, bedvasis merkan
tilizmas arba. Rusijos ištvir
kęs drauge žiaurus slopini- 
»a*. Jeigu tik vokiečių įsi-

. galėjęs militarizmas jų filozo- p.ag a. Tamoliūnas “Drau 
fijos neužslopins, jie arias pa- ge” N. 52 rašo štai ką: “Stro 
tys, pamaži, ką nors vertina- pjaj besiteiraujant ir kvočian 
ano kiekvienos tautos dvasioje Darbo Federacijos Komisijų 
ir stengsis netik, tai prilaiky- pastangas link industrijų rei- 
ti, bet ir praplėsti. Galūtinai kalavimų, paaiškėjo del manęs 
vokiečiais nuolatos ieškodami vienas dalykas. Ir juo yra 
taikos, ir dabar jau gavo prak-niekas kitas, kaip tik vienati-

, tiškai pažinti militarizmo nie- nis nonsensas. apie pavelde 
kšunią. \ • * jantįi antagonizmą tarpe Dar-

Neūžteiika agitacijos, bet bo ir .Kapitalo. Faktas visuo-

vimo didesnių mokesnių, bet 
del apsaugojimo nurausime 
mokesnio, arba delei žiaurių 

rinkose už savo mėsų,įsanlygų iš darbdavių’ pusės.
Ir kada žmonės “sustreikuo
ja”, tada jau reikia kapitalo 
iš darbdavių pusės, kad kovo
ti. prieš darbininkus. Ir tokį 
apsireiškimų galima vadinti

oerka gyvulius ir veža mėsų i 
Angliju parduoti; ar tos kom
panijos gauna daugiaus Ang- 
ijos

negu jos paima Chicagoje?
’enkiolika metų atgal “pork- 

chops” svaras buvo penki cen- 
ai; 1915 yra apie dvidėšimts 

centų svaras. Reiškia, mėsa 
ris kartus, o net keturis, pa- tikru antagonizmu.

(VHNMm 

TISUS AOTAG9MZ-

brango. 0 darbininko algos 
jer tų laikų ar tokia propor
cija padidėjo?

1908 Kentucky tabokos au
ginimo farmos neaugina visai 
&bokos ir katras augina, tas 
sareivius turėjo -laikyti ant ū- 
eės. Nepamenu kokiuose me
tuose spanguolės Wiscdnsine 
visu metu tapo sunaikintas, 
kad tik prekes pakelti, kaip 
kad darė Kentucky tabokos 
trustas.

Tikiu, kad p. A. T. prisipa
žins, kad jam tik taip išrodė 
“Mytiškas Antagonizmas 
ne taip ištikro yra.

Reikia pripažintu kad jis 
nėra matomas, bet. tik jaučia

Pratapas, D. B.

H

MDraugo”

Philadelphia, Pa.,
sausio 19 1, 1919 m.

Lietuvių Svetainės Bendro
vės metiniam susirinkime, lai-j 
kytame. 19 d. sans'o, š. m., bu- 

o vo perskaityta tu*, a koresj on- 
dcvt'ja tilpusiu. “Draugo” N. 
2 su parašu ‘Thiladelj hie- 
tis”, kurioj autorius netikusiu J

mas. Darbininko algos, mato- (budu -.meižia, kep Bene.i-ovę
me, niekur nepadidėja taip žy
miai, kaip pakilo pragyveni- 
mas. Ir kad p. A. T. supran
ta kapitalų, kaipo reikalingu 
uramouijai, tai reikia užgirti.

taip ir. suvažiaviri’U.s Pl/dadel 
phijoj pęr Nurijus Alėtus 
“tauri. inkus’*.'T/

Ka.Lngi iš in-'-anos kores- 
pondem-ijos matyt’s. jog auto-

Bet, kad draugija kapitalų tu-i’’k)u< t kslas būro t\-ciu nn- 
ri varžyti, gerai nustatvti,. tai .sviesti taip dalykus, kad tuo- 
tas-neišvengiama. Žiūrėkime,! mi . ^judint lie uvivm vienus 
Chicagos gatvefearių kampam- j Pnes kitūs, ?
ja, kiek laiko atgal, už pęn-į Kadangi, tam tikslui alriek- 
kins centus galėjai tik anti^b ’ ’i-> ’'ius pavartojo įvairius 
dviejų karų važiuoti, Dabar!įsi - L.-ėttfs ir

STATE BANK;
Prie Ashiiitd Avė. Ir 47 galvis

Išteklius arti $6.0fl0.0»av 
Po valstijos priižtora.

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka į 
vakarus nuo Sfcoek Yardų.

Aiškumo delei.

1 Gavome laiškų nuo p. Ka
zimiero Vidikausko, kuriame 
jįs nusiskundžia ant nesmagu- 

nimos melagingos korespon* dek korespondencijos iš 
dencijos atšaukimų. Philadelphijos 2 “Draugo”

4) Tų “Draugo” Redakcijai kurių parašė Philadel-
atsisakius padaryti iki o d. Tūli mano, kad virš-
sario, 1916 m., Bendrovės vate ūdnėtos korespondencijos au- 
dyba yra ingaliota prašalinti t«rium yra P- Kazimieras 
“Draugų” iš svetainės ir V+dikauskas. Galime visus, už 
siųsti šitų protestų į visus kįėtvirtinti, kad p. Kaz. Lidi-

kauskas su viršminėta kores- 
trijų šimtųt^pondeneija nieko bendro lietu* 

ri. P-as Philadefphietis yra
ųisai kitas asmuo.

‘ ‘ Draugo ’' Redakcija.

Gerbiama ‘ ‘ Draugo ’ ’ Redak-

ŠIS-TAS.

Socijalistams nepatiko, kad* 
“Naujienų” bendrovės pjrmė^ 
įlinkas paėmė šlinbų pas kata^ 
likų kunigų. Gal jie norėją^ 
kad p. Gugį žydų rabinas apė* 
vezdintų ?

• •

Philadelphijos “vidurįnėsv ' 
srovės suvažiavimas, kaip; 10^1 - 
tyti iš “Ateities” pastabųM 
lietuvių demokratų partijų** 
tik vienų mažutį muilo burb»*-« 
liukų patiekė. Neturės “ Atei
tis” iško ir istoriško dokumeo*—
to pagaminti.

• •
Rimka purtosi nuo ‘ ‘ KataU*-- 

ko”, “Katalikas” baidoakn 
Rimkos ir abudu po kun. Ra* - 
mėšio ilgais skvrnais patindefcfc

ne$ zo nūs pravar-; ‘ •
gali į vienų pusę važiuojant Į<V"5avimus bei prilyginimus,

... . , . . nors dešimtį karų keisties už! Kadangi, saly^ to- vi-.'ko, au
re a sis i ’ a. nle^ užsilieka faktu, bet toks pa|j mokesnį. Čia jąu dar-! torius tyčiai, su tikslu, pėpil-
snagitavus neužvilti, bet tei-antagonizmas negyvnoja ir ne- bininkas gali pasinaudoti tik ^ė net keliolikų melagysčių, iš 

nuvesti. I^aikrastis,gali gyvuoti”. Tūlians p. A. įg eeresnės tvarkos.'kurių žymiausioš:
gali pasinaudoti

sinĮtai nuvesti. 1 jukraštis,gali gyvuoti”. Tūliam p. A. i8 geresnė, tvarkos,’kapitalų 
liaudies nnivsrB,tetai popale-T. aiškina, kad kapitalas nė- prispaudžiant. Dar to aega- 
maaija to, kų žaboto uaiver-ra pinigas, tik užaiėmiino įraa- „a; chicagos gatvekarin kom- 
Rtetnose yra mgavę. Kų meškiu. Pastarajame - klausime panija išmoka miestui 55% sa- 
duosunc tiems žmonėms, ku- ar kapitalas yra pinigu, be- vo pelno. Is t ini chj. 
ne isliis mio ligų, baito ir ka-rods, iš logiškos pusės galima cagos mieste įsteigta taip va- 

Gal vėl džiaugsimės ge-daug ginčų kelti. ■ Bet jeigu dinarai “Public Sųuares”, kur
t-. ..... . dirbtuvę pasisavinti, yra gimnastikos salės kaip se
liavas davė Įvairina gabu- be pimgo- „epasisairasi. jeigu ulėm taip ir jauniem, n.audvk- 
mus žmonėms, ir Įvairius tur-non dirbtuvę pradėti _ be pi- )ės vaikams ip augllsiems s„. 
tus gamtai, Inos mūsų reika-rago nepradėsi. Jeigu gelake- tainės, knygynai. Žiūrėki, kiek 

Steng-lį nori nutiesti— be pinigo ne- čia žmogus naudojas iš kapita-

res
ros širdies

Jas iškasti ir išdirbti.
iimės supažindinti mūsų žmo-nutiesi.. Kad galima ir ne pi- l0, jį tvarkydamas 
Ties koplačiau su savo kraštu,nigų kapitalu vadinti, tai di- Ritų pavyzdį imkime Ūki-

, , , t- • . ninkas gauna už pinuos ruimo viršaus dangaus debesų Karei prasidėjus, cukrus šįe8 obuolių bačkų $1.50. Bet
tuomet jie pamylės Lietuvų lelios svarbos nėra.

į viešąjį gyvenimų gyvai įvesti Kristaus principus, 
iad tuo prisidėjus prie darbininkų luomo gerbūvio 
pakėlimo. Dorinti aprūkusių darbininko sielų, ge-

, rinti. darbo išlygas, trumpinti darbo laikų, užtik
rinti darbininkui šventadienio atilsį, paliuosuoti nno 
fabrikų moteris ir vaikus, mobilizuoti darbininkų 
rankose jų pa&ų kapitalus, trumpai kalbant, iško
voti darbininkai teises prie pasaulio kultūros — tai

„ apmatai gerb, kun. Kemėšiaus veikimo. Kadangi jis 
ėmėsi to darb»>e>tuai.jaati&kai riša savo karšta širdi-

- mi, in tarta jį< in vieaū gelbėdami savo kromelius, ap-
• šaukė jį “klerikalu”, o kiti savo lobio ginėjai pa

vadino jį pavojinga reformatorių ir valdžios įsta-
w tymų laužytojui Tiesa, švietimas darbininkę, vedi

mas jų prie supratimo dalykų stovio, kilimas koo
peracijos jų tarpo-ir-jų pačių rankosna kapitalų mo-

* bdizavimas yra didžiai pavojingu daiktu tiems vi
siems, kurie verčiasi ir naudojasi darbininkų luomo 
nesūri pratimu ir nesusi organi žavimu.

Nėvien gerb. kun. Kemešiui, bet kiekvienam do-
4 ram žmogui iš artimo meilės privalo rūpėti ir ar

timo būvis, privalo rūpėti, kad to artimo politikos

tus laikraščius.
Vardan suvirš 

Bendrovės narių,

Lietuvių Svetainės 
Bendrovės Valdyba.

J. Teleišis, pirnūiu,
J. Baliuakasr rašt.

Red. Prierašas: Visų lairaš- 
čių redakcijų buvo ir yra pa
geidaujama, nesykį buvo pra« Wa- 
šoma, kad korespondentai, rac 
šydami žinias, viskų praneštų 
teisingai. Jeign-gi pranešėjai u M
ką iškraipo, redakcija negali,;.®iauS° 
to susekti. „ Patys šio laiške 
autoriai gali
“Draugo” redakcijai 

tautininkij ’ ’ suvažiavimo ap*
linkybės nėra žinomos. Taip 
dalykams stovint, reti akcija 
negali ir nepriima pilnos už 
žinutę atsakomybės. Ji' nega
li nei atšaukti,, nei už kores-

Meklžiu padarytų klaidų pa- vog„ 
i si skverbė

1) būtent, ”tautininkų ” su- į pondencijų 
važiavimas buvo per ple-: Atšaukti gali tie, kurie arčiau 
katus garsintas turėsiųs (dalykų stovi. Tų padaro “Lie- 
prasidėt 2 vai ,po pietų, gi į tuvių Svetainės Bendrovė”, 
prasidėjo tik ant 5 vai. su i Kam dar nuo redakcijos rei-

^nuzika — kas yra melagys- 
stė, nes suMajUavimas pr^ 
sidėjo tų dienų nuo pat ry
to, tęsėsi iki 6:30 vai. vak., 
jokios muzikos jame nebu
vo ir jokiais plaktais jisai 
nebuvo garsintas.

2) būtent, “tautininkų” 
suvažiavimas buvo laikytas 
kokiam ten ‘“žiurkių ’ nu

taisyti, kuri įsiskverbė 3 
num., korespon

dencijoj iš Kaštono, apie pa-' i . '
numanyti, kadi rapijos reikalus. Korespon- 

visardencijos gale yra pasakyta: 
“Dabar ir apie bažnyčią ne
reiksią rūpintis ir kunigo nie=

Jį
kas nekviečia, nes nebėra kam 
tuomi dalyku pasirūpinti”, —: 
turėjo būti: “Dabar kodelgi 

galvos guldyti”, bėdavojates, kad apie bažny
čių ir kunigo užlaikymų ant 
vietos niekas nerūpinasi ? ”

JI. Songaila.

P. S. Labai būtų geistina, 
kad mūsų miestelyj prakilni 
L. Vyčių organizacija pasidar
buotų sutvėrime T. Fondo sky 
riaus, kad galėtų padirbėti 
del savo Tėvynės aukų rinki
mo. Yra atjaučiančių žmonių, 
norėtų aukoti, bet nėra per kų.

M. Songaila.

kalauti atšaukimo to, kas jai 
nėra žinoma, o prieg tam dar 
grųsinti “Draugo” iš svetai
nės išmetimu? Tai nėra logiš
ka. Atšaukimo reikalauti te
galima nuo korespondencijos 
autoriaus, p. Philadelphiečio, 
nes jei kokia klaida ar prasi
lenkimai bm'o padaryti, buvo 
padaryti jo, o ne redakeijoz.

brolių suvedžiojimui šventvagiškai sau panaudoja; tas, kurios leidžia kapitalistams išnaudoki darbi- 
net Kristaus vardų, skelbdami, kad Kristus — taiįninkus. 
pirmas “soči j ai i sta s”, mūsų “cicilikų” Šulas!... . Jei

1,J platina tikybinę neapykantą, tai greičiausia 
pas tuos laisvamanius, kurie tikybos neapykantos-pil- 

o
Gerb. kun. Kemešiui savo veikimu rūpėjo ir _ _ . r__ __________________ ,

pi apašt&lams to pragaištingo klaidinimo neduoti )ni jokių tikybos raiščių patys sau nepripažįsta, 
nusmelkti darbininke sąžinės balso, neduoti nužudyti ^rnėgia savo pramanymais kitus pančioti-’ ir. varžyti,
jame idėjinį gyvenimų, gyvenimų sielos su visa jos 
tveryba pasaulio civilizacijos ir kultūros.

Gerb. kun. Kemešiui, be abejo, rūpėjo ir rūpi 
užstoti kelių žmonijos skerdynėms, prie kurių veda 
pas mus skelbiamoji “luomų kova”, į kurių stumia 
darbininkus visokie “cicilikų” vadai, sukdami leng
vatikiams galvas šauksmais “liuoaybės” ir “lygy- 
^Sy. ’ kurių ‘cicilikų” rojuje kvailiai su moks
linčiais, tinginiai su darbininkais, ištvirkėliai su do
rais bus vienodai liuosi ir lygūs!..

Gerb. Jom. Kemėriui rūpėjo ir -rūpi pragaištis 
laisvamanių platinimoe “neprigniiningos^ etikos “iš
degusios” ii senobinių rynriibą tiesų ir materijabz- 

mo, ant kurių dirvos iidugaiir t. v. spižinės tieeos^ 
anot kurių darbininkas tai tik mašina, karią vien reik

patys virtę savosios liuosos etikos padarais su kui 
tūrizuotu instinktu: tas ir minios akyse augšta, nepa
prasta, ir kūnui lengva ir kišenei naudinga.

Po tę viso, mano nuomone visi padori žmonės 
privalome - atkreipti į gerb. kun. Kemėšiaus pradėtąjį 
veikimą atklų, kad jam padėjus ir jį sustiprinus. 
'Tuomi prisidėsime prie pildymo visuomenėje Kris
taus įsakymo: “mylėti brolius savo mažosrincuius .

Kun. J. Dobuzinskaa,

ir visuomenės gyvenime viešpatautų ne ingeidžiai ^pti, kad nesustotų sukosi, ir tiesos Malthuso rr vi
žmonių, visaip skverbiančiu šiųjų prie gyvenimo vai
ro, ypač žmonių, karių vertę apkainuojama tik dole
riu, bet kad viešpatautų visiems lygiai privalomos 
amžiuos Kristaus tiesos, kad tų tiesų etika lygiai 
.viešpatautų ir priwtiniame ir Viešame gyvenime*

Gerb. kun. Kemėšio veikimo apmatuose matau 
pastangas paliuosuoti darbininkus iš pliko materi- 
įalizmo vergijos, kurion juos klampina šios gadynės 
atžagareiviai, pas mus dažnai darbininkų luomos už
tarėjais vadinami, kurie didesniam tamsiųjų savū

sokie kiti darbininkę išnaudojimai ir pažeminimai...

Trumpai kalbant, gerb. kun. Kemėšio veikimui jo 
apmatuose rūpėjo ir rūpi padėti darbininkų luomui 
susitvarkyti, sustiprėti, ir galūtinai pasiliuosuoti nuo
kapitalizmo išnaudojimo.

Taip tatai man atrodo gerb. kun. Kemėšio sie
kiai organizavime darbininkų Amerikoje.

Ar jis laužo Amerikos valdžios įstatymus, ir ar 
platina tikybinę neapykantų, neapsiimu čia spręsti.

Jei jis laužo įstatymus, tai tur būt tas jų.vie-

Kvien;
(Gaida kaip “Kur Baknzė,>)

Lietuva! Koksai likimas
Tau ateityje?
Koks bus tavo padėjimas 
Tautų eilėje?

Tas priklauso daug nuo mūsų, 
Jos tikrų vaikų.
Kie, bei kokį dėsim triušę,
Nūn karės laiku.

Merkynės Vaidyla, “K>g~ 
poetas, bedulbindaina« - 

ir besiusdindamas savo svają^* 
nes, kategoriškai užreišltitąrtr 
kad niekas jų sielos negali nu*’* 
skandinti gelmėj jūrių mėly-> 
nųjų. Vargiai kas ir apa&M#* 
tų padrikusių poeto sielų į Jud
res skandinti: galėtų nelaboju-
dar akia išdrašytn

• •

Laisvamaniai vietoj kle riba-.« 
lizino ausų, sučiupo PhiladėM j 
phi joj bepartyviškos sandai** 
uodegų.

Burbulas.
« *

“Nemokantį pamokink”.
“Klystantį antgero kelio 
vesk”. Taip mokina katalikų^* 
katekizmas. Kuomet-gi no*- 
rimą “Katalikų” pamokinti**h 
ir ant gero kelio atvesti, tdi= »> 
“Katalikas” rėkia, jog tai ne
krikščioniška ir primeta ark^- 
mo meilės štokų. Suprantat," 1 
“Katalikas”! Can you bėofel 
it?

B. Hnra 1

Mes į sroves išsiskaidę,
Varome ginčus.
Priešai žemę mūs užvaldę, 
Smaugia mus pačius.

Srovėms veikiant išsimėčius, 
Priešai kų darys?
Visų tautą bei srioviečius, 
Sunaikins, prarys. —

Nūnai kraujuose Tėvynė; 
Veikime išvien.
Vargšams .maistų, patalynę 
Duokime šiandien.

Jei Tėvynės neišgirsi 
Varguose, bėdoj.
Prakeikimą pats datirsi,

Kasdieną mes girdžiame apie lietuviškus intajfb* 
gontus, kuriuos geraširdžiai Amerikos lietuviai talfcų 
lengvai sulipdo iš juodo švarko, skrybėlės ir atftrib>' 
tytų k ‘lnių, kad ne sykį pažiūrėjęs j nurodomąjį vai-. ♦ 
kėzukį, ne juokais pamanai, jog prieš tave DtypMriT 
ja koks Fritoas ar Maikiukas, bet jap ne koks intako 
ligentas.

— Žiur, Jonai, — laimingai nusišypsodama# s*»< 
ko tau kokR geras pažįstamas, — tai mūsų apiettfcn 
kės tikras inteligentas, net žinutes į lašknaščius rašo.



.p"

Iš Baltimorės Padangių.
pradėjo Ši kon? 
ti ir vėl klint 
ankščiau pažyl 
“pirmeivius” sf 
instinktais ir ji 
negalėjo ir 
trukšmo ir vairi!

f Svečiai-Sveteliai.
*■ ...

Mūsų kampelis taip visų ap
leistas, netikėtai susilaukė sve
ikų.
f SLRKA. Valdyba susiva- 
įbavus teikėsi mums daug, 
daug kuo naudingo papasako
ti. - . *
. Nors garsinta kaip ir nebu
vo, bet publikos pusėtinai pri
sirinko. Jau laikas rodosi 
butų pradėti, o čia kaip nieko, 
taip nieko!

Gerai, kad dar uždanga su 
Uždavinišku paveikslu, o taip 
tai snausti pradėtum. Pasta
rasis paveikslas proponuoja 
neva Gedimino kalnų, bet kad 
nebūtų parašo, drųsiai spė
tum, kad tai reginys kokio tai 
Šveicarijos kalnyno.

Publika nerimauja, tai kos
ti, tai čiaudo. Taip-gi daug 
prie nuobodumo prisidėjo pu
sėtinai tvankus oras: atsida
vė it keptais ridikais. Spėju, 
Jkad g. Svečiams dar ir dabar 
jjalvos tebeskauda. 

įT Turime pris;p»žinti, kad 
nes svetainės niekuomet ne- 
rėdiname, nes tikimės orą
<g tiek “sufyksinti”, kad jei 

jau ne kirviai, tai nors publi
kos lietsargiai galėtų kaboti. 
į Pasikėlė uždanga. J. Va-

Įytiliauskas perstatė p-lę A. Pet
rauskaitę iš AVaterburio. Pu- 
ihka sujudo, vietiniai sportai 
lirkt, mirkt sužiuro smailiom. 

įA.š irgi nei šio, nei iš to grė
slaus ūsų sukti, bet užčiuopęs 
puskustų lūpų, susigėdau, 
i Pasveikino publikų patogi 
lietuvaitė maloniu nusišvpso-

Jjiinu. Na, manėme sau, ko- 
baikų pačiauškės linksimo

ji panelė, o kadangi vietinių 
sesučių esame prie to pripra
tinti, tai nei kiek neabejojome

. Bet kau* _ nusistebėjome, kuo
met kalbėtoja po pirmų žodžių 
surimtėjo, nuslinko nuo veido 
šypsą ir pradėjo mus vaišinti 
skaudžiais teisybės žodžiais.

! Nors esmi didis šykštuolis 
suteikimui kam nors garbės, 
bet p-lės A. Petrauskaitės ne 
galiu iškęsti nepagyręs. Ste
bėjausi, kad tai čia-gimus lie
tuvaitė būtų taip prakilni. Y- 
pač mūsų gražioji lytis, ro
dosi, neturėtų nei laiko rūpin
tis visuomenės reikalais.■

P-lė Petr. vartoja gražių 
savo tėvu kalbų, yra karšta 
blaivininke ir mylinti savo,

nematytų dar tėvynę — doimosių pažiūros atsimainys.
Ir nors netikiu, kad išsižadė
tų to raugo, bet nors tiek tu
rės pripažinti, kad blaivybė 
reikalinga. Turės nutilti su 
savo kvaila pajuoka, kas vi
sų apšviestųjų gerbiama. Tu
rės prisipažinti kaltininkais 
esu; netikusiais tautos nariais.

Tad valio Blaivybė! Spies- 
kimes visi po tuja vėliava, 

(kam rūpi žmonijos labas,

nors
Lietuvų. Linksma darosi ir 
malonu ir sužiba vilties ki
birkštėlė, kad mūs Lietuva ne
pražus ir mes neištautėsime, 
jeigu čiagimęs jaunimas eina 
su mumis. Bet, nelaimė, kad 
mes tokių taip mažai dar te
turime...

Tokios mūsų tautos gėlės, 
tik Waterburio kolonija tegali 
išauginti.

Kaip jau 
Įėjome tuos 
[savo keistais 
“sųžine”, jie 
įtimorėje be 
[apsieiti. Blo

gos valios kurstomi, viskų da
rė, idant, kaip ilors katalikus

nei ja kratė- ' Gf katalikai iŠ’pradžios tyA- Mat t
TCciin įnn loin :XAtl___• rĮėjo, tarytum jie ištikrųjų bu 

vo užmigę. Dar vienas kitas 
painformuodavo į katalikiškus 
laikraščius apie tų “gerada
rių” “pirmeivių” darbus ir
vėl tylėjo... Bet tylus vanduo 
kalnus verčia! — sako prie
žodis. Katalikai po “divor-

išėsti iš konferencijos, o pa- sui” neužmigo. Jie palengva, 
tiems užvaldyti. Katalikai, bet uoliai darbuodamies su- 
beabejonės, pasijuto nejaukia
me padėjime ir negalėdami 
pakelti nemalonumus ir prie
kaištus besųžinių “pirmei
vių” nutarė pasitraukti. Nu
tarta — padaryta t

Trumpam laikui prabėgus, 
štai vietiniai katalikai su “pir-

kalbėjo kun. A. Į tautos ateitis. Kovokim, ken- “Antras
Struckus. Jo užimanti ir nuo
sekli kalba palietė visus svar
biuosius klausimus išeivijos gy 
venime. Visų kalbų puošė a- 
nekdotais ir satyros šmote
liais, kas publikai suteikė daug 
gardaus juoko.

P. K. Krušinskas, SLRKA. 
pirmininkas, savo kalboje kar
štai agitavo už susivienijimų, 
o galop paakstino remti Tau
tos Fondų.

Paskutinis kalbėjo kun. J. 
J. Jakaitis. Laiko nors buvo 
mažai, kalbėjo sutrumpinda
mas, vienok daug, labai daug 
pasakė. Puikia iškalba malo
niu balsu taip patraukė pub
likos domų, kad nei kiek ne
abejotina, kad jo bertas grū
das į mūsų apleistų .dirvų iš
bujos ir pražydės.

Ir lyg tyčia visi g. kalbėto
jai palietė blaivybę. ■ O kaip 
čia blaivybės dirva apleista!

Kiek jau čia bandyta veik
ti, kiek triūso padėta, kiek 
vargo kentėta ir vis tik prisi
eidavo pralaimėti. Mažai bu
vo, vos keli, kurie pajėgė ken
tėti visų pašiepimų; dar dau
giaus, kentėta delei nuobodu
mo, nes veikimas varžomas, 
boikotuojamas, pašiepiamas: 
ypatų kurie augščiau už mūsų 
liaudį iškilę.

Tad daug veikėjų to neiš-

tėkim, kol 
ginklo.

priešas nepadės 

Tyrų Gyvunėlis.

Veltui Džiaugsmas.
(Feljetono vietoje).

Kas nepažįsta tuos “pauk
ščius”, kurie pirmeiviais sa
vę vadina! Nors jie tokie 
pat Dievo sutvėrimai, kaip ir 
mes visi lietuviai, tiktai štai 
jų nedidelis būrelis atsiskiria 
nuo tikinčiųjų brolių, išsiža
dėjo dangiško Dievo, o susi
ieškojo savo naujų “dievai
tį”, Šliupų. Už tai daugu
mas juos vadina “šliuptar- 
niais”, nors jie tvirtina esu 
pirmeiviai.

Tiems tai “šliuptarniams” 
visai nerūpi tautos reikalai, 
apšvietimas ir kultūros dar
bas. Jie, pasinėrę gyvenimo 
bangose ir kelia ginčus ir į- 
vairius maištus tarpe savo 
brolių katalikų, norėdami juos 
taipgi ar intraukti savo bū
rin, arba kokiu nors būdu at
keršyti už nepasidarbavimų.

meiviais” paėmė “divorce” ir
nabagė” “neutralė” Drau

gijų konferencija Baltimorėje, 
žlugo!
“Pirmeiviai” džiaugiasi nuo 

katalikų “atsikratę” ir iš 
džiaugsmo net šokinėjo šauk
dami: “Ura, “good bye” kle
rikalų veikimui! !... mūsų ran
kose greit bus visas veiki
mas”... Jie tuoj “susitvar
kė” ir savaip pradėjo dar
buoties. Kitokio veikimo ma
žai matėsi, tiktai štai pir
miausia išrinko “presos ko
misijų”, kuriai pavedė, anot 
jų žodžių, “klerikalus švęs 
ti” ir visas priežastis “neut
ralus ” “konferencijos žlugi 
mo ant jų užkrauti”. Tiesų 
pasakius šioji presos komisija

sėiTO Vi'ešpataU-! ilgų brikų neži 
junti senoji mada laikosi net' jo burdingieriuJ 
iki šiai dienai ir kiekvienus, kas tai pasakė, 
net šiandien gyvenantis, d
gali jų atjausti ant 
sprando. Šiuo kartu nekalbė
siu apie gėrusias madas. Norų 
būtų labai malonu ir smagu 
rašyti apie savuosius vien 
girtinus dalykus, kelti juos

kur dingo 
[Tik paskui 

ligoninėj
dar i be kojos gyli. 

savo, Laikas jau būtų mums pa
mesti senųjų madų.

Lietuvaitė.

Labdarybės reikalais.
Sausio 16 d., š. m., Bal

timorės Lietuvių Labdarybės 
dr-ja laikė susirinkimu, kuria
me buvo svarstyta kaip grei
čiaus kitose rytinėse lietuvių, 
kolonijose sutverti Lietuvių 
Labdarybės Dr-jos kuopas. 
Kol kas apie tų kolonijų vei
kimų labdarybės reikalais nie
ko negirdėti. Tuo tarpu pa
sirodo, kad mes nieko neveik
dami galime nustoti labai' 
daug. Baltimorės L. Labda
rybės Dr-jai tūlas turtingas

x_a_a + . padangesna, bet kųgi as kalta,tverė Tautos Fondo skvriu. x„. - .. , .,__ .„ , , y j kad taip musų yra tiek blogo.
Na, ar-gi ne keistai Lie

tuvis išsižada savo kalbos, iš
sižada tautiškų parednių ir 
papročių, išsižada tėvynės ir 
tautos, nes jisai stipriai laiko
si priežodžio; geriau be gal
vos, negu be naudos. Ir vi-

- . , i somis keturiomis įsikibęs lai-
ferus ir net vakarus su losi- i • x i, • ' , v___ y. kosi tos blogosios mados.

Čia noriu pakalbėti apie pa
silinksminimus, vestuves, ba
lius ir tt. Dažnai mes dar vis 
tebesilaikome senosios mados,

kuris pastaruoju laiku labai 
pasekmingai veikia ir net 
draugus “šliuptarnius” pra
lenkė ir net toli paliko!!

Tautos Fondo skyrius pui
kiai susitvarkęs pradėjo daug 
veikti, rengdamas, tai pra
kalbas, tai beveik kas savaitė

mais, kas nemažai atneša au
kų dėl badaujančios Lietuvos. 
Susitvėrė net lošėjų kuopelė 
prie Tautos Fondo skyriaus, 
kuri su dideliu pasisekimu jau 
lošė per- pereitas Kalėdas 

Betlėjaus Stainelė”, o taip
gi prieš užgavėnes rengiasi 
pastatyti, tam pačiam tikslui, 
istoriškų veikalų “Gedimino 
Sapnas”.

Štai tau “pirmeiviams” vėl 
smūgis! Paliovė vyrai džiau
gęsis ir juokęsis, nes suprato, 
kad “šuns balsas dangun nei
na”. “ Klerikalai ”, kurių vei
kimų jie buvo palaidoję ir 
“apgiedoję”, plėtojasi kas 
kart daugiau ir daugiau!! O 

ir darbavosi!! Ypač vienas iš ‘•pirmeivių” veikimas silpnė-
reporterių, tai būtent Pr. 
J...as, arba kaip baltimorie- 
čiai jį vadina “Pranuks Gri- 
norėlis”, geriausia atsižymė
jo savo plunksna. Tuojaus 
po šiam viršminėtam “divor-

laikų, galė- 
teityje” ar

ba “Vienybės Lietuv.” sieks-

sm ”, per ne, 
davai patėmyti

ja. Jeigu jie surengia kokį 
vakarų ar ferus, publikos at
silanko visai mažai,nes jan 
baltimoriečiai pradeda susi
prasti ir pažinti “šliuptar- 
nių” darbelius ir pasielgimus. 
Tautos Fondo skyriui suren
gus kokių pramogėlę, publikos 
visuomet it silkių statinėje.

nines korespondencijas su kar-j Ar ne linksma? Piktos va- 
čiais pipirais Baltimorės kle- lies “pirmeiviai

žmogus pasiūlė 200 margų že- 
kuri mus pažabojus, be jokių mės ir namus, jęi visos kitos 
kliūčių valdo mus pagal savo lietuvių kolonijos Rytuose lab- 
noro, užgaidos ir nuožiūros. ,riarybės reikalus .savo tarpe 
Juk, apskritai imant, mūsų, sutvarkys ir suorganizuos tos, 
taip vadinamuose pasilinksmi- naudingos draugijos kuopas.

Pasiskubinkime vyrai! Orga
nizuokime kiekvienoj lietuvių 

Nežinau kaip kituose miestuo-jk°i°nijoj Labdarybės Dr-jos 
se, bet Baltimorės lietuviai toįkuoPas> ° geradėjų ir šelpėjų 
tvirtai prisilaiko. Visas sa-j geram darbui atsiras ir dau- 
vo gyvenimo smulkmenas ar!giau- Jeigu-gi ir toliaus žiop- 
stambesnius nuotikius dar vis Į susime, tai ir. pažadėtų nebe-, 
tebelaistoma alkolio skystimu.! gausime. Ypatingai turėtų į 

Na, ar čia maža blogo, se- ! Baltimorės geros širdies ir no- 
noviškumo?! Jeigu kur esą-!1’0 žmogaus dovanų — pašiu
rta kitaip, tai tasai atsiti- įlijimų atidų atkreipti Ma
kūnas pažymima kaip įžymės-1 ryl&nd, Pennsylvanijos ir 
nis dalykas. * |New Yorko valstijų lietuviš-

xr v- • x • • 'kos kolonijos, nes joms pa-Neziunnt pavienių asmenų ., iv- -i -v • tankiausia tuja dovana pasi- uolaus darbo ir veiksmo, įssi- w

nimuose, dar vis neapsieina
me be bonkutės ir stiklelio.

šakojus senoji mada dųr vis 
tebelaiko mus savo vergijoj,- 
tebečiulpia iš mūsų syvus ir

naudoti.
Kas norėtų plačiau sužinoti 

apie visų dalykų, kreipkitės
neleidžia mūsų prie geresni,,'pas J. Grebliauskų 5(W So. Pa- 

ca st „ Baltimore, Md.darbų. Rodos, mes tyčia sa
lios “pirmeiviai”, katalikams!’5,0 aptverėme senomis J. Grėbliauskas. 

Labd. dr-jos pirm.madomis, kad naujos geras 
Į diegas ten savo šaknelių neiš
plėstų. Ištikro, atrodo, kad

duobę bekasdami pamažu pa 
tvs jon slenka. Tėmijant pa 
našius apsireiškimus ir gaila

rikalams. Tai buvo darbas 
Toks jau jų gyvenimo tikslas, “grinorėlio Pranuko”, kuris 

panaudodavo visų savo laikų 
ir visus gabumus korespon
dencijas rašydamas nekartų 
likdavo nevalgęs ir net nemie
gojęs. . ___ _ .

Tik štai tūlų vakarų, kuo
met atsisėdo po vakarienės, 
tai visų naktį prakramtė 
plunksnos galų, kolei gaspa- 
dinė pabarškinus į duris tarė: 
“Pranuk! o Pranuk! ar tu 
pabludai, į darbų pasivėluo
si”. “Į darbų!” pašokęs su
riko Pranuks grinorėlis, “o 
nelaimė, o aš dar nei nemiego-* 
jaT ir korenspondencijos ne
užbaigiau”.

Taip jis darbavosi! Susi
rinkę sau tik juokiasi, tik 
džiaugiasi: “Va, klerikalam,

toks šventas idealas, naikinti 
viskų, kas katalikiška, nevei
zint, nors tai būtų gera, pra-!
kilnu ir naudinga, 

liuke; nors pasiliko -prįęlan,-., Andai .Besitveriant po visa*
kus blaivybės idėjai, bet nuo 
viešos kovos kaip ir ■■ pasitrau
kė. Ir džiaugėsi tie ponai, 
manydami, kad jie esu gud
riais ir visi išmintingieji pri
valo tikėti į jų garbinamų 
“stebuklingų bonką” (anot 
knn. Struckaus).

Bet dabar, kuomet-išvydo už 
tų idėjų kovojant tokias ypa
tas, kurios jau pragarsėjo sa
yo darbais visoje mūsų išeivi
joje, kurie karštomis kalbomis 
tvirtina, kad pasaulio ateitis 
priguli tiktai -blaivioms tau
toms. turbūt ir mūsų

lietuvių kolonijos fondains-fon 
deliams, pas .mus Baltimorėje, 
rūpesniu kelių susipratusių 
veikėjų liko sutverta bepar- 
tyviška draugijų konferencija 
delei rinkimo aukų badaujan
čiai Lietuvai. Dalyvavo šioje 
konferencijoje apart katalikų 
daug pirmeivių arba kitaip sa
kant, šliuptarnių. Stebėjosi 
ne vienas tų. “stebuklų” patė- 
mijęs: “kaip tai, niekur “pir
meiviai” nesutiko su katali
kais, o čia Baltimorėje veikia 
drauge pečius surėmę”?.. Bet,

tų brolių suklydusių ir juokai. 
Veltui jie save vadina pirmei
viais, nes jie nežengia pirmyn. 
Ar nebūtų geriau, kad save 
vadintų “atgaleiviais”? Ir 
kas dar indomu, kad tie “at- 
galeiviai” taip toli nužengę 
atgal ir tiek jau pergyvenę ne
malonumų, tiek prijuokinę 
žmones su savo šlinpologija, 
vis dar nesusipranta ir nepa
liauja savo karę. Juokdariai 
ir viskas.
• Bl. Kadagutis.

čionykščiai lietuviai tik lan
kia, kad jiems prie blogo ta
kų kas pramintų, prie kurio jie 
toliaus ir palinksta, nors tai ir

PRANEŠIMAS.
Naujosios Anglijos Apskričio 

L. Vyčių Kuopoms.
būtų senų - seniausios mados. Brangūs Vyčiai:—
Labai bfltų pegeidaujama, kad) Pagal II apskričio Seimo 
mes baltimoriečiai, mestumėny nutarimų, yra labai svarbu,, 
senųjų madų ir kas yra bloga, kad turėčiau antrašus kiekvie- 
o stvertumės naujosios mados, nos kuopos valdybos narių, 
kad lietuvių vestuvėse ir kito- . Taigi prašyčiau visų raštinin- 
kiuose pasilinksminimuose jkų, kad kogreičiausiai prisių- 
švaigalų nebūtų; kad nematy- stų visos valdybos antrašus 
tų mus svetimtaučiai ir kiti neišskiriant nei atletų, nei te*

ran- brolau, štai nelaimė! Vos tik botagas”.

Senoji Mada.
Maž-daug čia noriu pakal

bėti apie senųjų madų.

dori žmonės einančius iš 
baliaus ar vestuvių, kaip po 
kokios revoliucijos. Arba kaip 
mus veža į ligonines makau
les lopyti, arba nosis, siuvinė
ti, ar kitkų sutvarkyti. Juk 
dar neseųai pas mus buvo toks 
atsitikimas, kad šeimininkas

atrališkų skyrių valdybos na* 
rių.

Su pagarba,

Jonas J. Ramanauskas,
L. V. N. A. Apskr. raš» 

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

|vas.

Tuo tarpu tas saunas inteligentas, kurs net mo
ka korespondencijų išrėžti, žandus kraipydamas, it 
želmargė kūtėje, galvų užrietęs maukia, kaip patra

nkęs, šalygatviu ir tik laukia progos, kur į “tautiš-
-kų įstaigų” įsmukti.

— Ponas Kabaldinskas, mūsų inteligentas, — 
perstato man sykį vienos gana šviesios šeimynos tė- 

— Tikras auksas, — dar priduria.
Nuoširdžiai spaudžiu ponui Kabaldinskui rankų

jir tik ne už skvernų nutvėręs sodinu šalę savęs.
— Tai tamsta esi šios apielinkės tikru veikėju? 

— klausiu.
—Reikia-gi mulkiai šviesti, — tokiu paprastu, 

"natūraliu balsu jis man atsako, kad net išsižiojau. ■
• — Še tau, bobutė, ir roputės, — pamaniau. —

• Inteligentas mulkius šviečia. Tai tikrai inteligen
tiškai ! ,f ’

Ir atsargiai nuo savo naujo pažįstamo traukiu 
atgal. • <4

1 Vienų sykį užprašo mane ant inteligentiško lie- 
, tuvių vakaro. Išsirėdęs - pasipuošęs, net kvepalais 
i pasišlakstęs kiūtinu į tikrų lietuviškų inteligentų iįa- 
parų. Net vienas žymus daktaras žadėjo* būti. - »•

— O, tai ir tamsta atvykai, — džiaugsmingai su
šuko pamačius mane namų šeimininkė. — Visų inte- 

-Į Ugentų būrelį šiandienų turėsime. •;
Už tokį plynų komplimentų iki pusiau nusilen- 

‘fciau. r-
Eikš, tamsta, supažindinsiu su svečiais, — 

maloniai už rankos mane paėmus veda šeimininkė- 
— Ponas Gribius, daktaras ir lietuvių veikėjas, 

ponas Balčius, advokatas, poni Garbaitienė, mūpų 
literatė, — vesdama aplink ratų sako mano patro-
nėsa.

— Labai malonu, laimingas jaučiuosi tamstų pa

žinęs,
tepti.

kaip linksma... tik ir spėjome viens kitam 
Su visais dešinę paspaudęs, atsisėdau šalę 

daktaro Gribiaus ir atidžiai į naujų pažįstamų bū
relį tėmiju.

—Ir nejaugi jis taip ir padarė?! — staiga Su
šuko jauna poniutė greta kokio tai literatėlio atsi- 
šliejusį. — “Baigaš”,*tai labai interesinga.

— For the love of Mike, — suriko poni Gar
baitienė, — kas tokio atsitiko? Sakyk, tamsta, grei
čiau, greičiau. Go on, go on, mister Kartuti...

Ponas Kartutis, išdidžiai į visus žvilgterėjo, pa- 
siraižė, pasitaisė sėdynėje ir pradėjo pasakoti.

— “Listen, gentlemen and ladies”, mano kai
mynas,- žinote, kurs labai ilgų nosį turi, vakar pa
rėjęs namo rado pas savo pačių redaktorių Iks. Ne
tikėtai juos užėjo...

Go on, go on, — nekantraudama šaukia po
ni Garbaitienė.

— Mister Kartyti, darling, kas toliaus atsitiko? 
— maldaujančiu balsu ragina pasakotojų jaunoji 
paniutė.

Na, kas toliaus inteligentų burelyj atsitiko, ne
apsiimu pasakyti. Pasakojimas pono Kartučio išė
jo toks smalsus, pikantiškas, kad geriausia patar
čiau nekantriam skaitytojui jo užbaigos paieškoti 
saliūne arba kafe - šantane, jei nesibijos savo asmens 
ant pavojaus išstatyti.

Su tokia inteligentiška draugijėle susidūręs, ne- 
besistebėjau nei iš soeijalistų inteligentiškų vaikė- 
zukų, kurie muilus ir kvepalus pardavinėdami, kūmu
čių tarpe tikrais “tiligentaig” pagarsi, nesijuokiau 
daugiaus iš inteligentiškai kalbančių kalbėtojų, kurie 
žmones mokindami, izvoščiko kalba į juos šneka; pa
aiškėjo man daug naujų dalykų. Supratau, kad Ame
rikos inteligentas tai tik “tiligenta”, nežiūrint, kad ir

daktaru jis būtų.
Beje, apie daktarus prisiminęs, ir užbaigsiu jais 

savo pasakėlę.
Grįždamas vienų syk namo iš darbo sutinku v'e 

nų labai žymų, mūsų mieste turintį reformatoriškų 
garbę daktarų. '

— A-a, tamsta, sveikas - drūtas, — tikrai drau
giškai sveikina mane daktaras.

—Sveikutis, daktare, sveikutis, it žuvis vande
nyj plaukau, — irgi linksmai daktarai atsakau.

Pasidalinome keliomis naujienomis, pajuoka
vome ir jau priėję gatvės kertę, manėme išsiskirti, 
kaip runai mano daktaras iš mandagaus, lipšnaus 
pavirto tokiu storžieviu, kad net nukaitau iš baimės, 
kad kas mūsų kalbos neužgirstų. Pamografas ir tas 
būtų nuraudęs iki ausų, jei jam būtų pasitaikę su 
tuo daktaru pakalbėti...

Bet gana apie tuos Amerikos lietuviškus inteli
gentus kalbėti. Visi juos gerai pažįsta. Šiandienų 
jie prakalbų sako apie dorų, ryt rašo storus tomus 
pamokinimų, poryt saliūno pabaryj atsišlėjęs riog
so, vėliaus jį sutiksi kabarete... o už kiek laiko jis ir 
vėl mokina žmones doros. Tai typiškas Amerikos 
lietuvių inteligentas.

— Ar visi tokie? — užklaus ne vienas.
— Yra, brolyti ir kitokių, bet jų labai maža, — 

tegali būti vienas atsakymas. 
r K-a.

Tos Šnektos apie Vie- 
nybę.

i Sakoma yra tokių ųvarbių momęntų ir atsitiki
mų, kuomet vienos tautos žmonės, nežiūrint prie ko

kios srovės jie priguli, veikia išvien. Tas sutarę 
tinas veikimas idealizuojama prie kiekvienos progos^ 
atskira partija bei srovė nurodo jį kitoms, patariu 
panašiai visiems elgtis. Rodos, visi supranta svari- 
bų tokio veikimo, prie jo eina ir nors iš dalies norit 
ma jį pasekti. Bet tas pasirįžimas sueiti krūvoil 
taip mėginimu ir pasilieka. . . į

To geriausiu pavyzdžiu galime būti mes, lietu
viai. Ar mažai pas mus apie vienybę prikalbėta* 
laikraščiuose prirašyta? Didžiausius ir storiausius gat 
Įima būtų sudaryti knygų tomus iš tų kalbų, straips* 
nių ir tt. Visgi darbas anei vienu žingsniu nepažent 
gė pirmyn. Kaip nėra, taip nėra lietuviškos vienyt 
bės. Kalbant atvirai ,niekas ir nesitiki, kad toji viet 
nybė kuomet nors galėtų įvykti, nes ji ir negalimai 
Pati gamta vienybei neretai pasipriešina. Tai kodeį 
mūsų tiek daug tos vienybės vardan dirbama, vargt 
stama ir aimanuojama? Norima apie gražius daly» 
kus pakalbėti, norima surasti bendras taškas, kur 
galima būtų visiems, partijas palikus nuošalyj, benci* 
rai pakalbėti. Kalbose apie vienybę susiduria skir
tingų nuomonių žmonės ir be baimės viens kitam pri? 
taria, nes iš kalno žino, kad tas neįvyks. Bene tai 
ir bus vienas bendras reikalas, kur visų lietuvių su
einama ir tariamasi.

Toliaus nuo tų šnektų nei nemėginama eitu Vie? 
nybės ieškojimas tegalimas šnekose, raštuose, gy
venime vienybė nesugaunama.

Tad ir lietuvių pastangose vienybę apčiuopti — 
tai gražios svajonės. Tai tiktai Šnektos, — daugiaus

• i
J on—s.



PBACTICAL ENGUSH
Sohool,4645 So. Ashland Avė.

Iel«F&>ue Maui »
JOMEPM M0UTOR ’

“Santaika 167 W. St. CUmio
Katalikiikos Bakayėio. mano spcciali- 

škumas. Ai stačiau Š». Kryžiaus 
Basnyi,, Cln^goK

Nailepsza w tej okolicy užky
la, ktora najdoskontilej kuždego 
nauczy czytač, pisač i rozma 
wiač po angiebku.

Wyklady odbywają się trzy 
razy na tydzieii: we wtorek, 
srodę i piątek.

Korzystajcie z dobrej sposo- 
bnosei!

Phone Tarda 272

I. J. JonikaIYM?
CytaM »yr<. Sitert, Ir Valų Upe. 

3337 So. Morg&a, «t., 
CHICAGO, ILL.

SANTAIKOJE telpa taipgi tyri mokslo straipsniai 
poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.

SANTAIKA eina tautiškoje-katalikiskoje dvasioji-.
1' SANTAIKĄ leidžia P. Szųkys.
“SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65e 

Pavienis num. 3c.
Siųsdami prenumeratų, korespondencijas, laiŠ-

* kus ir kgfcpdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite:

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAV1NGS BANK.

itockford, UL, — aukos surinktos laike vakarienės pas p. 
A. Babavičnj^ aukojo sekanti: — $1.50 — J. Kaliu- 
kaitis; po $1.00 A. Rubavičius, J. Audruškevičius, P 

'Kalvaitis, ir -M. Vaikinius We, -Viso (pris. p. J. Kal
vaitis), ....... .... ................* ••• ........................

Girardvillę, Pa„‘— aukų nuo vietinių . lietuvių, — (pris. p, 
J. Raibikis) «... ............................................................. .

New Britain, Gaun,, — ankų aiuūnkta daike prakalbų, — 
(prisiuntė^p. A. Neverdauakaų) ... ...............................

Athol, Mass., — aukų surinkta tarp vietinių lietuvių, (pris 
siuntė kun. P. Meškauskisj ................................... .  • -

Worcester, Mass., — aukų,-ano vietinių lietuvių, — (pri
siuntė p. A. Čeginskas) ................................................. ..

Bffltimore, Md., -— ankų nuo vietinių , lietuvių, — (prisiun- 
p. J. S. Vasiliauskas) • • «. ...... •«••••.•••• ....

Montreal, Canada, — aukų surinkta (pris. kun. J. Vyš
niauskas) .. ............................... i .... .... ....................

So. Boston, Mass., — aukų suninkta-per T. F. Skyriaus susi 
7 rinkimą, (įriSs. p. A. Zaleakąa,) ................ . .

* J«Mph J. Cliar, Savininkas. i 
4600-4602 S. Waad St. Ckieaga, OI. 
Priimama pinigus i Banką uttddyjiaini mo 
vmio dolerio ir daugiaus ir mokame trečia 
procentą ratema ant metų. Siuu&ame.ninigue 
1 visas dalia svieto pisrial. greitai ir teisintai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame Ir 
paniuodame. Perduodame ttfkvrtes ant vien 
linijų | krajų ir iš krajaus, taipgi tiksėtus ant 
geležiukelių po ries Amerikų ir Susopa.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatikkai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršmkiėtu antrašu.

Tel. Verda <

Dr. J. Kalis
Lietuvis Badytojas Ir Cfcirargrs *'! 

3258 S. Halsted St. Ch tango?';
Gydo visokias ligas moterų, -vaikų ša' < 

vyrų. Specialiikai gydo limpančias,-nžai- J 
senčjusias ir paslaptingas vyrų įsas i

“SANTAIKA”
2120 Stf Clair Avė. N. E. Cleveland, Otiio

National
Gydį/te/os, Chirurgas 

ir „Akušeras
Valandos: 9 lig 11 ryto. 7 lig 9 vakare.

t©05 Marion St. Itoktgn, UI

76 — 102 raktų oktavos ar trĮgubi 
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
sų geriausių muzikantų Suvienytose 
Valstijose.

Prašyk mūsų katalogo, jis yra veltui

6»wgi & lliltk Mm Co,
4663 Groas avė.,

CHICAGO, ILL.

Kapitalas su perviršiu 
$165,006.00.

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

G. N. Postlethmaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

1G.00

Viso.- ....- ........................... $
Moterų ir Merginų Kalėdinis Fondas.

Cicero, III., — auka nuo Motinos Dievso .Sopulingos Draugi
jos, (pris.,pdė B. Šlegaitė) .... .............. ................. .....

iMBaltimore, Md., — auka nuo 8-tos kuopos .Liet. R,—K. Mo
terų Sąjungos „(pris. p-lė Ona ^Bajoriutė) ...................

Curtis Bay, Md, — aukų nuo Antauinos Povilaitienės $2.00 
ir nuo Antaninos Urbienės' $1<JOO; viso prisiųsta .... 

Oioero, III., —; -aukų surinkta daike vakaro surengto per 
2-tos kuopos Liet. R.—-K. Moterų Sąjungos, (pris. p-lė 
S. Šlegaitė)

Worcester, Mass., — aukų nuo 5-tos kp. L. R.—K. Moterų 
Sąjungos (pris. p-lė M. Sukiutė) ....................................

Pbiladelphia, dPa , — aukų nuo ltbtos Jgp. L. R.—K. Mote
rų Sąjungos t(pris. p-lė J. Sefelfaitė) ...........................

Chicago, UI., — 4Uika nuo 4-.tos kp. L. R.—K. Moterų Są
jungos (prisiuntė p-lė A. Marcinauskaitė) .................

Phana Dravar 760 
Valandos: 8 lifto ryto, Uig 3.pb 

j put ir 7 lig 8.vakare.

DR. A. J. TANANEVKZE r 
Gydytojas, Chirurgas 

ir Akušeras 
lytu Vyrą. Bolių Ir Mk| Lies*

9069 S. MeaGAfN ST. CHICAGO

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa- F 

gfcn, «ž karima mekam 3 nuošimčiu ant metų, karj prida-1 
dam kas put metų.
Atdaru Snbntec Vaka—h ma t4aa iki 8-tos vai. vakaro.

SEAL BSTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertaa .ant komiadjoa; ičkolektaoja 1 

randas ir pnirari propeatee? parduoda -geros vertės mnTgtfffni' 
ckolins pinigu ant įtaisytų uvaaiių (properčių).

SUVIENYTU VALSTIJŲ VAL-; 
DŽIA rengia lietuvių ūkininkų kolo
niją vakarinėj dalyj Uolorado valsti
jos, gerose aplinkybėse ir vietose." 
Užprašo visus žingeidaujančius rašyti 
dėl tolesnių žinių. Kolonizavimas pra
sidės Kovo (Mareli) '1 d.

Beta proga dėl žmonių su maža pi
nigų suma. Po priežiūra Suv. Valst 
Valdžios.

Adresuokit: Albert V. Leonard, De
partment of the Interior, J Federal 
įnilding, Chicago, Illinois.

Tel. Rudolph 5246
DEL ŪKIŲ LIETUVIŲ KOLO

nijose Arkansas ir Louisiano-lj 
je, kreipkis prie “ Inuuigcation ” 
Bureau of Rock Island Lines’,L 
Daug progų ingyti gerą, už že , 
mą kainą žemę. Mes galime su- 1 
teikti jums vispuses, pasitikėti-f 
nas žiniais —informacijas ap;c>
ūkininkavimo progas territlori- T 
joj, kurią mes pasiūlome. Rašyk 
jūsų pačių kalba pas L. M. 
Allen, Passenger Traffic Mana
ger, Rock Island Lines, Room 
718 La Šalie Station, Chicago,

Vyriškų Drabužių Išpardavima
Mes gvarUntuojame kad sutaupysime jums 66% jūsų pi

nigų <nt dmbužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
|25 iki <85 amt orderio daryti siutai $5.06 ir augsčiau. Nau 
ji ir' neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4. 

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

S. Gordon
1415 So. Halsted St. - Chicago, III.

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

Oeriaumas badas dSl itrinimo'Viso .. .. 
ABELNA SUTRAUKA.

'Aukų................... .............. .. . .
‘Auką j Moterų Kalėdinį Fondą 
Pagal paskutinę atskaitą buvo . (Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
ATKĄRĄ”

23«. Ir 5(k buteliu ka« visou uptiekoce arba 
atačiai ano

P. AD. JtlBIfriSR & CO.
24-80 Wa,hlnptoo Street? New York. -N. Y.

Seniausias, pigiauasias jįraborius 
ir tirinetojas dėl pavargėlių-naŠ

IĮ,- I

'>•». A. MAŽEIKA 
316 Mm «n. CHICA80,

Viso iuplaukė į Tautos Fondą .... $33,506.21
ANT. A. SLAKIS,

Tautos Fondo Raštininkas

Dar Jūsų Proga yra, jeigu nelauksite ilgai, bet tuojaus važiuosite pasižiūrėti musų

Puikių Lotų Naujoj Lietuvių Kolonijoj
Musų Didelis žieminis Lotų Išpardavimas Trauksis vėl šią Nedelią

Lotai paraiduos už taip žemas prekes, kokių jus dar savo gyvenime nematėt. Meldžiam ateiti, nebijokit šalčio, lytaus ar sniego, o mes jus nuvešim į musų NAUJĄ 
LIETUVIŲ KOLONIJĄ ir vėl atgal parvešim nieko nerokuodami už musų šiltus didelius automobilius ,m «« nm

Musų automobiliai lauks Jūsų prie musų Ofiso

Tie lotai parsiduos su

HiiH PKtKES NUO S49 ir flfntfiftii > *dabar nedau* ukę-Kurie važiavo tie pjrkLVIlf IIILIU.U I1UU II agOblClU ; patiko tie iotai, tą Uudija musų skaitlius parduotų lotų

KAD MES PER 6 NEDELDIEN1US PARDAVĖM 116 LOTU
Ir daugelį pirkėjų sulaikė hlogi orai, jeigu butų buvę geresni orai, jau butų visai išbaigti parduot. Meldžiam atvažiuoti iš anksto ir pasirinkti sau
ir atsiveskite rankpinigių, kad galėtumėt tuojaus paimti lotą, kuri išsirinksite.. Šituos lotus perka visi bisnieriai ir darbininkai, nes visi mato ateiti 
tų lotų ir visų pinigai PASIDVIGUBINS į trumpą laiką ;

MORTGAGE BANKERS

Tel. Drover 67753151 So. Halsted St Chicago, III



Chicagoje.
MOT. SA-GOS 1 

VAKARAS.
KP.

Moterys šiuo sykiu į 
Jurgio par. mažųjų salę pe
reito j nedėlioj publikų traukė 
nepaprastai/ pigia įžanga — 
le. SvetaŪBj irgi viskas ne-

sv.

dedasi: kur nepasi- 
viskas le. kainuo-

ale — tikras jonnar-

paprast 
judink 
ja.

Sai

Vitkausko indedama artizmo, 
kurio visiems kitiems taip sto
ka.
Po suvaidinimui už tad p. A. 
Vitkauskas daug sykių buvo 
iššauktas, vaišintas aplodis
mentais. Lošimas būt buvęs 
daug įspūdingesnis, jeigu sa
lė būt buvus geresnė. Bet tru
kumų nežiūrint, ehicagiąciai 
galėjo pasidžiaugti geru gero

as turi centų grūdasi j veikal° suvaidininui.
Po visam dar būta ir šokių. 

Pelnas buvo skyriainas nuken- 
tėjusiemes nuo karės.

Po kiek laiko, p. A. Vit
kausko rengiamasi scenon pa
statyti “Pilėnų Kunigaikštį”. 
Gero pasisekimo!

Jis.

ten ,kad už tų centų kų laimė
jus. Sukama ratas ir vienas 
iš 30 “centininkų” kų nors 
laimi. Tuo tarpu salėje jau
kesnieji prie pijanu skambi- 
«o tai kojas miklina, tai žais
lus varinėja. Bet kur buvę, 
kur nebuvę, vėl bando laimės 
už centų prie rato.

Kuopa turės nemažai pelno. 
Nors ir po centų įžanga buvu
si, visgi surinko 7 dol. 50c. 
Reiškia pusaštunto šimto žmo-

MOTERŲ SĄJUNGOS NAUJA 
KUOPA.

Ketverge, sausio 20 d., susi-

aukoti dėl labo našlaičių, 
kų ingysite didelį pagarbos 
laipsnį. Antra, galėsite links
mai ir naudingai praleisti lai
kų,* nes bus puiki muzika, šo
kiai, dainos ir deklemacijos. 
Linkėtina būtų, kad visuome
nė atkreiptų domų į taip pui
kius ir naudingus vakarėlius 

atsilankytų koskaitlingiau- 
Galitna užtikrinti, kad

kiekvienas atsilankęs į vaka
rėlius bus pilnai užganėdin
tas. Kviečio

Komitetas.

ir
šiai

. tvėrė Moterų Sųjungos kuopa
IBių atsilankė. O kiek inplau- rpowll of Lake, šv. Kry
kė prie sukamojo rato, ltur1žįaus parap. Susirinkimas at- 
tianguma juk ne po vienų cen-'gibuvo pag M Petl.u§evičienę,
tų palydėjo? 4644 So. Hermitage ave. Val-

Iš to vakaro-ferų ir mote- dyba igrinkta sekantf;
<ys ir atsilankiusieji buvo pa-! Pįrrn Ona Beržinskienė,ĮjffljSlĮ 
tenkinti. j pirm. pag. Elž. Skinderienė,

. *'• prot. rašt Mar. Brenzaitė, fin.
rašt. Aleksandra Jučaitė, ižd. 

LABDARINGOSIOS SĄ- Magd. Petruševičienė, ižd. glo-' 
JUNGOS SUSIRINKIMAS. bėjos Dom. Šarkienė ir Liud.
Liet. Kat. Labdaringosios Tyriunaitė, tvarkdarė Agota 

Sųjungos mėnesinis susirinki-. Oesnienė.
- imas įvyks Ketverge, sausio 27 Į Prie sutvėrimo šios kuopos 

fcl., 7:30 vai. vakare, šv. Jurgio danS pasidarbavo ponios D. 
parapijos salėje. Pageidauti-, Šarkevičienė, Magd. Petruše- 
‘»a, kad visų kuopų delegatai .vičienė ir O. Beržinskienė. 
pribūtų šin susirinkiman, nes Taigi garbė toms moterims 
'•Rus pririnkimas 1916 metams pasidarbavimų.

VALDŽIA RENGIA LIETUVIŲ 
KOLONIJĄ.

Suv. Valst. valdžia užintere
suota, kad vakarinėj Colora
dos Valst. dalyj sudarius lie
tuvių ūkininkų kolonijų. Vi
durinių reikalų departamen
tas, Federaliam name, per ap
garsinimus lietuvių spaudoj 
paieško norinčiųjų ingyti ū- 
kei žemės geromis sųlygomis.

Valdžia paėmė dalykus į sa
vo rankas ir kolonija žada bū-

sudaryta stulyg valdžios nu- 
pnežiū]rodymų ir

MARGAS VAKARAS.
Lietuvos Vyčiu 16 kuopa, 

vasario 13 d., nedėliojus, m., 
rengia labai margą ir labai 
puikų balių — koncertą šv. 
Jurgio par. svetainėje, ant 
Brindgeporto.

Chicagos lietuvius ir visų 
Chicagos Vyčių kuopų narius 
nuoširdžiai užprašome ant šio 
vakaro, nes, kaip vakaro pro
gramas, taip ir šokiai visus 
pilniausiai patenkins.

Rengimo Komisija.

pažiūra ir privalėtų būti ge
riausis patarimas kiekvienam, 
idant laikytų savo grumulia- 
viino organus pilnoj dirbimo 
tvarkoj. Geriausis kartus to
nikas yra neužgineinamai Tri
nerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras, daromas iš 
Kalifirnijos raudono vyno ir 
medikališkų žolių. Gydykit 
pirmus syniptomus, kaip: a- 
petito nustojimų, nesmagumus 

!po valgio, konstipacijų, ner
viškumų, nusilpnėjimų, nusi
minimų. Vartoti Trinerio A- 
merikoniškųjį Kartaus Vyno 
Elixirų. Kaina $1.00. Aptie
kose. Jos Triner, Išdirbėjas, 
1333—1339 So. Ashland ave., 
Chicago, III.

Šaltos rankos ir kojos yra 
pasekmė blogos cirkuliacijos 
kraujo. Jos privalo būt tri
namos su Trinerio Linimentu 
iš žemyn į augštį. Reumatiz 
mų turėdami, užtepki t ant ga- 
zos (rito audeklo) ir pridėkit 
prie skaudamos vietos. Kai
na 25 ir 50c.; su krasos pri-

TEISINGA PAžFūRA.

Sir AVilliam Osler, garsus 
Anglijos gydytojas, kurio var
das dažnai pasirodo publiškoj 
spaudoje, pasakė sekančiai: 
pasekmės tuberkuliozo (džio
vos) daug priklauso nuo vidu
rių gr'umuliavimo. Kartūs to
nikai dažnai būva labiausiai 
užganėdinti”. Tas, sulyg mū
sų manymo, yra teisingiausia mokėjimu 35 ir 60 centų.

Bell System

Du Pirkliu ir Telefonas
Vienas pirklys turi telefono patarnavimų, bet 
nevartoja, kad pagerinti biznį. Jo visa pirk- 
lystė atsilieka ant vietos, artimoj kaimynys- 
toj. I i' 1 ' L' ' l »*

Kitas pirklys, tos pačios rūšies, vartoja te 
lefonų, kad praplatinus biznį ir paskatinti 
savo pirkėjus duoti užsakymus per telefonų. 
Jo biznis siekia kur kas toliau, negu gretimoj 
apielinkėj, yra daug didesnis ir auga kur-kas 
greičiau, kaip pirmojo pirklio.

Kurios rūšies Jūs esate?

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

KETVERGE, PĖTNYČIOJ IR SURATŪJ SAUSIO 27 28 & 29 d.
Tris Didelės Dienos

Pirk čia ir sutaupyk 

PINIGUS
JI ’ • oepIRTMEHT STOr~'« V

4805-0?-aę-ii ASHLAND AVE^

Rink musu Štampas 

Pirk Šliubinius Drabu-

‘-jpaujų direktorių.
- Prašoma susirinkti punktu-

'SBliškai-
Centro Valdyba.

“GENAVAITĖS” PERSTA
TYMAS.

Lietuviškų paprotį sekda 
Inas, ant “Genavaitės” per-

Į kuopų prisirašė 20 narių. 
Kuopos numeris 21.

M. G.

DIDELĖ PROGA, KURI RETAI 
PASITAIKO.

Šiuomi pranešame gerbia
mai katalikų visuomenei, jog 
15 SLRKA. kuopa ant Bridge-

v- r—įporto, rengia puikiausias pra-
statymo Pulaski salėj vėla ;kalbas Prakalbose bus aiški

nama naudingumas pnguleji-vausi čielų valandų. Ir pasi
vėlavau. Pasirodė, kad jau 
Visi tikietai išparduoti, beliku
si vieta tik ant “galiorkos”. 
Ne kų darysi — lipu ant “ga
liorkos” pasistumdyti. Už
lipau, o ant scenos Golius jau 

"Kuodą įsakymus Genavaitę nu 
Sūdyti. Tuojaus ir antraktas. 
N oi muzika trenkia, gerinu 
santikius su publika, kuri ten 
susigrudus ir kovoja “už bū 
Vi” — geresnes vietas. Ga
lop surandu sau vietų, klau
sausi kų publika šneka. Vie
nas “buvalas” aplink susto-

mo prie Susivienijimo Liet. 
Rymo Katalikų Am., kaip prie 
pašelpos skyriaus ,taip prie 
apsaugos. Kalbės garsūs kal
bėtojai ir tvirti šulai Susivie
nijimo. Bus taipgi ir margu
mynų, tarp kurių galėsite ge
rai pasijuokti. Taipgi, kaip 
jau žinote, kad vakaras be šo
kių neapsieina, tai mūsų kuo-į 
pa yra parengus puikių muzi-į 
kų, prie kurios galėsite gra-i 
žiai pasilinksminti. Taipgi, ' 
kurie norės prisirašyti prie j 
!mūsų kuopos, ten pat mesSusiems aiškina: “Aš jums .. L .

sakau, atimk iŠ čia Vitkauską ^ema.,Pa‘a™a,lslme lr «alės- 

Sr nieko nebeliks. Jis vienas
visam veikalui tonų priduoda.
Nenždykų jis Lietuvoj ir Ru
sijoj lavinos. Jis vienas tėra 
artistu”.

Ir išties visam veikalui gy
vumo tepridavė p. A. Vitkaus
kas, atlikdamas Gobaus rolę. 
Kiti kad ir vaidina, tai jau se- 

*»ai matytu ir priprastu bildu. 
{Atkalbėjo žodžius su sufle- 
riaus pagelba, padarė kelius 
negyvus, lyg priverstinus pa
sijudinimus ir užbaigta. Jo
kio artizmo, tik vaidinimas, 
kokį paprastai duoda “sce
nos mėgėjai”. Imkime, kad ir 
Genavaitės (L. Žilvičiutė) su 
JSigitu (B. Vaitekūnas) susi
tikimo scenų. Turėtų išeiti 
įspūdinga, sujudinanti. Bet 
publika vos nuo juokų susi
laiko, kitas net ir bando nusi
kvatoti. Publikai toks įspu 
Irtis, kad žiūri, kaipo į “ku- 

- įbedi jų rodymų”. Taip ir
matai: paduok p. B. Vaite 
kūnui komedijoj rolę, jis pu
blikų prijuokins, kad šonai 
skaudės. Bet dramai netinka 

šitai ir paskutinė scena 
Gobaus mirtis kalėjime. Vai- 
<bnn p. A. Vitkauskas. Publi
ka nutyla, net nejuda. Visų 
ištempti kaklai, akys įsmeig
tos į scenų. .Ii gyvena tuomet 
Gobaus sielos nelaimėmis. Nes
Misoj Gobaus veikmėn p

me prirašyti.
Taigi nepamirškite visi, ku

rie norite sau geresnę ateitį 
matyti, ateikite į šv. Jurgio 
parapijos svetainę, o ne apsi- 
vilsite.

Kviečia
Rengėjai.

DIDELI FERAI.
Šv. Kryžiaus parapijoj Lab

daringosios Lietuvių Rymo- 
Kat. Sųjungos 1-oji kuopa 
rengia didelius ferus p-no J. 

Elias svetainėje, 4600 - 02 
Wood str., vasario 6, 8, 10, 

12 d. vakaruose, Labdarybės 
naudai.

Tatgi, gerb. visuomenė, krei
piamės, idant malonėtumėte 
paremti, tų prakilnų ir gailes
tingų darbų. Prisidėkite prie 
šelpimo mūsų kuopos našiai 
čių, nes minėtoji kuopa jau 
šešis našlaičius užlaiko 
šv. Kazimiero vienuolyne. 
Taigi gerbiamoji visuomenė! 
I asitaikiusiai progai malonė
kite prisidėti nors mažorais 
aukomis, aukokite kiek kas iš
galite ar kų sumanote : daik 
ta's, drabužiais, pinigais, nr 
Im jei tas nebūtų kam paran
ku, tai nors atsilankykite ko 
skaitlingiausiai į ferus, aug.'L 
čiau minėtuose vakaruose. 

Atsilankę į svetainę, nesi-
A. gailėkite vieno, kito cento pa-

Tiktai Ketverge
Yardo pločio baltintas 
muslinas, sunkios rū
šies, geri apskriti siū
lai, gero išdaro, 10 c. 
rūšies

65 c.
Nepriimami orderiai per 
krasą ar telefoną.

Vaiky Flanelė
27 i učių baltintų vaikų 
flanelė, iš geriausios 
Egipto vatos, geros 
rūšies už 10 c. šitame 
išpardavime jardas už

3
465 c.

Perkelis Šilko Makrai
36 inčių siuviniams 
perkelis, šviesios ir 
tamsios spalvos, pa
prastai už 12i/£ c. — 
dabar šiame išparda
vime

5000 jardu gryno -šilko 
mSakrų dėl drapęravi- 
mo ir gražių išdirbinių, 
visados už 10c. — da
bar už jardų

*73 3 c.
/4C.

Visose spalvose.

Tiktai Ketverge
Extra rūšies ruožuotas 

‘ ‘ Giingham ’ neblun-

kančios spalvos, lQc.. 
rūšies šitame išparda

vime jardas už

£3

Tėmyk tą vietą ant 
UIARNIKAIS 2 AUGŠTO 

BARGENŲ
36 inčių pločio langams uždangų, spal
vuotais kraštais, visados parduoda
mo už 10c. jardas, dabar

3_
4 C.4

Jardo pločio baltintas “Cambric”, ge
rų minkštų siūlų, geriausios 12^c. 
rūšies, dabartiniame išpardavime jar
das už

62 C.
DEL UTAENINKO, VASAEIO 1 d.

Marškiniai - Marškiniai

Naujas pavasario siunti
nys, visi garantuoti nenu- 
blankančios spalvos ir gra
žaus pasiuvvmo, geriausio 
išdirbimo, didžio nuo 14 
iki 17V2, T5c. ir 85c. vertės 
specijaliai.

Žiūrėk Lange 55 C
Visi nekvolduoti

Vyrą Apatiniai
Vyrų geri apatiniai dra
bužiai, paprastai 50e. vertės 
visi “eeru” spalvos, viso
kio didžio nuo 34 iki 46

35 c.

Tėmyk šią vietą dėl
UTARNIKO

Vaistų Bargenų
Žuvim* neatsiduodantis Eliksiras iš 
Žuvies taukų, paprastai $1 vertės bon

ka, šiame išpardavime nž

59 C
UTARNINKE, VASARIO 1 d.

Tėmyk šią vietą
TIKTAI UTARNIKO SPECIJALIŲ 

Bargeny Ketvirtas Augštas
Didelės, pailgos, dėl drabužių 
(karbai), su mediniu dugnu, 69 
specijaliai vienai dienai už

36 c.
Taffeta Kaspinai

5 inčių “Taffeta” šilkiniai 
kaspinai, raudoni, balti, 
balkšvi ir šviesiai mėlyni, 
nepaprastai už jardų tik

10 c
Mašinoms Siūlai

Clark’o O. N. T. ar J. P. 
Coat’o geriausi mašinoms 
siūlai, juodi ar balti, 20) 
ja^dų špūlė, nepaprastai) 
Špulelė

34 c
OO

Tėmyk šią vietą
UTARN1KE

Grocernes Bargenų

Specijaliai
G©8d Medai Miltai
su kiekvienu, pirkiniu aparteukraus.

svarų maišas — paprasta kaina 
98c. dabar už

74c
UTARNINKE, VASARIO 1 d.

pintinės 
c. vertės,

Gorsety Išpardavimas
Išskiriamos prekės šia sa
vaite. Velykinis pirkinis 
mums duoda progą taip pi
giai juos parduoti. PAMA
TYKITE JUOS LANGE.

Lotas 1.
Oorsetai padirbti iš stiprians 

materijolo — ilgi, visokio didžio. 
Vertės 69c. o dabar už

49 c.
“Crachat” Bovelna

Clark’o O. N. T. Crocliet 
bovelna, visokio didžio, 
tiktai balta, nepaprastai 

už špūlę

32 c
Clark Siūlai

Clark’o O. N. T. siuvinėji

mui siūlai, visokios spal-, 
vos, nepaprastai už špūlę

ooooo

31 c

Lotas 2.
Puikus gorsetai turi guminius 

šonus, padirbti iš stipraus mate
rijolo — ilgi. Vertės 89e., didžio 
nuo 18 iki 36

69 c.
Lotas 3.

Puikus gorsetai turinti gerus
kaulus, gaunami su guminiais 
šonais arba be, ilgi ir vidutiniai. 
Visokio didžio.

89 c.
Mes užlaikome sekančius Gorse- 
tus:
Nemo, American Lady, Waraers, 
Kabo R. & O. visokiuos stylhise 
ir figuruose, patenkinti visas 
moteris.


