LITHUANIAN VVEEKLY

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

Eina Ketvirtadieniais
IŠ CHICAOO, ILL.

[THE FHIEND]
Published Every Tbursday, Chicago, III.

KAINA METAMS:

SUBSCBIPTION KATES:

____

Suvienytose Valstijose .......... $2.00
Europoje ir kitose šalyse .... $3,00

In United States
Eoreign Countries

aps^lbimhaino^nt uIklTusi^

ADVEBTISIN6 RATES OM APPLICATIOIĮ

-eikalals reikia kreipties

AU Coraniunieations and Money Orders
mnst be addrestxd to:

Su visokia

*'7' •

' -„

DRAUVj? .
*<800 W. 46th St.,
Talaphon* Drovar 6114

Metai-Vol.-Vlll

į\v
ORGANAS] LIETUVIŲ R.-L FEDERACIJOS, SUSIVIENIJIMO L R.-K. AMERIKOJE,
CHICAGO, ILL.,

KETVIRTADIENIS, 3 DIENA V A

S

Amerikos lietuvių gyvenimas, visuomeniškas
veikimas, organizacijos, partijos ir srovės daugiau
sia remiasi ant priaugančios kartos, kuri išauklėta
lietuviškoje dvasioje, tėvynės ir tikėjimo meile pa
remta, daug kuomi prisidėtų prie Eetuvių morališ
ko, ekonomiško ir tautiško pakėlimo.
Jei mes savo jaunųjų kartų išauklėtume tikrais,
dorais tėvynainiais, galėtume ramiai į ateitį pažvelg
ti, nes būtų prašalinta ištautėjimo, išsigimimo ir nuo
doros nukrypimo pavojai.
Sveikas kūnu ir dvasia jaunimas, iš mažens pra
tęs prisilaikyti Dievo ir žmonių protingų įstatymų,
mokus gerbti išmintingus pasaulio parėdymus ir ingtjęs valios tvirtų būdų, palaikomų dvasios ir min
ties kiltumu, sumanumu — yra mūsų tautos idealas.
Pakol mes savo jaunimo, o ypatingai priaugan
čios kartos, nepakelsime ant doros ir tikro išauklė
jimo papėdės, negalime nurimti ir rankas sudėję
laukti, kad mūsų jaunimų išnaudotų laisvamanybės ir
indeferentizmo dvasios skelbėjai, kurių šiandienų
lietuvių tarpe tiek daug atsiranda ir kurių mokslui
mūsų jaunimo didelė dalis aklai intiki ir paseka.
Jaunimų prie jų pavilioja nuolatinė dieviškų įstaty
mų priešų šneka apie neprigulmingų dorų, minties
liuosyoę ir jaunos dvasios beribumų, kurie gali tik
įsikūnyti laisvamanybės ar bent bepartyviško inde
ferentizmo bangose.
Krikščioniškasis mokslas, tikėjimas ir bažnyčia,
pasak laisvamanių, esu didžiausiais paaugusio jauni
mo ir priaugančios kartos priešais, nes jaunajai dva
siai ir minčiai neduoda plėstis tinkamu būdu, ir varžo
jų sumanumų, norų dirbti ir t. p.
Dar sykį nurodinėti, kas jau buvo tiek daug kar
tų apkalbėta, kad Krikščionybės mokslas, kataliky
bės pažinimas nėra jaunos dvasios varžytojais, ne
pagelbės laisvamanių intikrinti, jog jie klaidingai tų
mokslų supranta ir dar klaidingiau jaunimų mokina,
piršdami jam neprigulmingos doros supratimų. Jausykį žmogus savo valių ir būdų nukreipė nuo krik
ščioniškos doros pasaulio, kur buvo jam kvėpta tik
ras kultūros ir pažangos supratimas, nebenorės jis
prie pastovumo grįžti, bet lygsvaros nustojęs, tran
kysis po kraštutinybes.
Kaip pavojingas tas apsireiškimas mūsų jau
nimui — dviejų nuomonių negali būti. Senovės grai
kų ir romėnų istorija mus geriausia pamokina prie
ko veda palaidumas ir netikras minties liuosybės pa
veldėjimas. Kol greikų jaunimas doroje auklėjosi
— tautos galybė buvo nepergalima. Kuomet-gi .grai
kų jaunimo mintį pasiekė naujų liuosų mokslų supra
timas — šalies dailė, kultūra ir būdo tvirtumas pa
kriko. Tas pats apsireiškė pas romėnus. Išlepintas
jaunimas tautų prie nuopuolio privedė.
Pažvelgkiibe į dabartinės Prancūzijos jaunųjų
kartų. Prasidėjus represijoms prieš, krikščionybę,,
doros žlugimas tarp raiškiai prancūzų tarpe apsi
reiškė, kad net patys krikščionybės priešai krūpte
lėjo pamatę prie ko veda laisvamanių etika ir jų
skleidžiamas mokslas. Pats prancūzų jaunimas, nu
stojęs tvirčiausio pamato, pradėjo neramiai dairy
tis, nežinodamas kur linkti.
Ir dar prieš Europos karės pradžių pradėta
prancūzų manyti apie sugrąžinimų išguitų iš ša
lies vienuolių, jaunimo dvasios auklėtojų. Gi karei
visu smarkumu ant Prancūzijos padangių suūžus ne
kur kitur jaunimo dvasiai sustiprinimo ieškota, kaip
Kristaus moksle.
Kur nekreipsime akį, visur tų patį pastebėsi
me. Ir pas mus, Amerikoje, taip vadinamoj krikščio
niškoj šalyj, laisvojo mokslo šaknių jau giliai išsikerėta. Kasdienų mes girdžinme nusiskundimus, jog
Amerikos jaunimas juo tolyn — labiau tvirksta,
siaučia jaunų amerikiečių ne tik žemesnių, bet augštesnių luomų tarpe didis palaidumas, iš doros iškripimav ir galop banditizmas. Socijologai, jaunimo
gyveninio tyrinėtojai nurodo, kad amerikiečiams iš
jaunimo pusės gręsia didelis pavojus degeneraci
jos. Priežadų nereikia toli ieškoti. Atidžiau pri
tūrėkime pr. Amerikos jaunimo auklėjimo, ap-
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turkų korpusu užsidariusiu. Į Rusų fronte su vokiečiais ir
Nepasisekimai Užkaukazėj Turėję rusai pasisekimų ir austrais žymių permainų neturkus nemažai baugina. Šio Persijoj, bet ne tiek žymius. įvykę. Tik pranešama apie
mis dienomis rusai vėl apgalė Rusai pranešanti ,kad tur didelius iš patrankų šaudymus
jo turkus, sumušdami 40 my kai daug praradę užmuštais, apie Rygų ir Dvinskų. Ar tas
belaisviais.
Priede netekę reiškia, kad vokiečiai dar sykį
lių fronte. Bušų pasisekimai
tiek žymūs, kad kiti spėja, jog daug amunicijos, visokių ka bandys Rygų ir Dvinskų pa
rusai jau laiko apsupę turkų rės reikmenų ir didelių gyvu imti — nežinia.
tvirtovę Erzerum, kur būk du lių bandų.
VOKIEČIAI MĖTĖ BOMBAS
NAUJA RUSŲ PERGALĖ.
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Turkai Vėl Sumušti.

galutinės išvados, kad stoka krikščioniškumo, sto
ka geresnio Kristaus idealo į jaunas širdis įskėpijimo, — amerikiečių jaunųjų kartų palenkė prie di
delio nuo doros nukripimo.
Vienas dalykas mums tegali būti aiškus, tai: kur
tik laisvamanybė, kaip ji nebūtų aiškinama ir vyki
nama, įsigali ir pradeda prie savęs jauniinų patrauk
ti, ten galima tikėtis labai blogų ir apgailėtinų pa
sekmių jaunimo dvasiai. Išsikerėjusi laisvamanybė
lengvu būdu, jei mūsų nieko nebus vokiama, jauni
mų pavers į saumylius, indiferentus, kuriu pirmuo
ju tikslu bus geidulių ir negerų pajautimų patenkini
mas. Iš to-gi būtų didelis pavojus mūsų visuome
nei, visai tautai ir pagalios šeimynai, nes laisvamanybės žvilgsniu tai esu kiekvieno žmogaus privatiški dalykai.
Lietuvių tauta, kaip jau esu sakęs Ankščiau, vien
tik ant jaunimo doros remiasi. Kao^f^esnia bu* .
mūsų jaunimas, priaugančioji karta, tuw tvirtesni bua
tautos gyvumo pamatai. Ir joki kita dora, kad i>
gražiausiu apvilkalu padabinta, nesustiprins jaunas
dvasios, nepakreips jaunos minties prie prakilnaus
veikimo, darbo ir mųstymo, kaip krikščioniškoji, am
žius visų krikščioniškų tautų jaunimų užlaikiusi kū
niškai ir protiškai sveiku.
Galutinu kiekvieno lietuvio tikslu turi būti jau
nimo išauklėjimas krikščioniškoj-katalikiškoj dvasioj.
Mūsų dienų lietuviškoji laisvamanybė, bepartyvišknmo rūbais pavilkta, nėra kuomi kitu, kaip jaunimo
pastovaus būdo griovėja, lygsvaros ardytoja ir visa
kas tik dora, krikščioniška naikintoja.
Noroms ar nenoroms, turim prieš laisvamanybę
priešais pasistatyti, su jųja kovoti ir mūšio laukų,
ant žūt, ar būt, išlaimėti. Kitaip lietuvių bepartyviškas laisvamanis, perdaug gali mūsų jaunųjų kartų
nuo krikščioniškojo idealo prie laisvojo palaidu
mo nukreipti.
Kristaus begalinės žmonių meilės idealų pasek
dami, kovokime prieš Kristaus mokslo priešus tais
pačiais įrankiais, kokiais Visų Ganytojas platųjį pa
saulį užkariavo. Skleisdami į jaunas sielas krikščio
niškųjų meilę ir pakantų, apsaugosime jus nuo lais
vamanybės, nuo bepartyviško merdėjimo, nuo revoliucijonieriško socijalizmo ir kitų izmų; prisilaiky
dami dieviškų prisakymų geru pavyzdžių prie savęs
patrauksime jaunimų, o su juomi galėsime dar pla
čiau krikščioUiškųjį idealų plėsti.
Šių dienų tarpe lietuvių pradedųs apsireikšti
peštukizinas, nepakanta, burnojimai ir viens kito
šmeižimas, kieno jie nebūtų iššaukti — smerktini,
nepageidaujami ir nekrikščioniški, būtinai jie turi bū
ti iš mūsų tarpo prašalinami. Už idėjas nekariaunama neapykanta ir šmeižtu, bet tų idėjų skleidimu
žmonių tarpan.
Mūsų jaunoji karta privalo būti auklėjama krik
ščioniškoje dvasioje, pratinama prie doro veikimo,
skatinama prie gilesnio Kristaus mokslo pažinimo ir
apsaugojama nuo viso to, kas ant jos doros pasi
kėsina.
Auklėkime jaunimų, Kristaus mokslų jų širdysna
skiepdami, tobulinkime jų jaunų dvasių, stiprinki
me kūniškas pajėgas. Didžiausių atidų kreipkime į
jaunuosius. Išauklėtas jaunimas mūsų tautos pra
dedančius doros pamatus irti pakels ir išnaujo at
statys.
I M*
Jei visų tautų, viešpatijų būtų daugiaus kreipia
ma atidos į jaunimo krikščioniškosios Idoros pakėli
mų, gal šiandienų ir pasibaisėtinų skerdynių, karių
neturėtume, kurias vien tik Kristaus Bvasios stoka
pagalina.
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AMERIKOS GIRIOS PUIKIA kai prieš tokį Anglijos pasiel
gimų užprotestuoti.
ME STOVYJE ESĄ.

Atsibuvusiam
Amerikos
miškų perkupčių konvencijoj
Kansas City, Mo., buvęs Val AMERIKOS RAUDONASIS
KRYŽIUS.
stijų miškų užveizdų viršinin
kas, H. S. Cackett, pranešė, Amerikos Raudonojo Kry
kad Suvienytose Valstijose y- žiaus narių tarpe apsireiškia
ra dar tiek daug miškų, kad pastaruoju laiku didelė agita
jų užteksiu net 444 metams, cija už šios naudingos ir rei
ANT PARYŽIAUS IR
nežiūrint jei tuos miškus ir kalingos organizacijos veiki
ANGLIJOJ.
labai naikintų. Sulyg H. S. mo praplatinimų. Kaikurių
Ant sausžemio su savo ka Cackett apskaitliavimų Suvie
Raudonojo Kryžiaus apskri
riuomene ir patrankomis ne- nytose Valstijose randasi 1,čių viršininkai pienuoja kaip
kų galėdami padaryti, vokie 400,0000,000
medžio pėdų. šiais metams surasti Raudo
čiai nors iš oro bando prancū Taigi kelios amerikiečių gent
najam Kryžiui daugiau žmo
zus ir anglus bauginti. Taip kartės gali ramiai miškais
nių ir daugiau inplaukų. Iš
praėjusių subatų vokiečių ze- naudotis. Visgi patarė pasi
reiškiama pageidavimas, kad
pellinas nakties laiku nuskri rūpinti naujų girių auginimuRaudonojo Kryžiaus organi
do ant Paryžiaus ir mėtė Ant konvencijos buvo suva
zacijos narių skaičius paaug
bombas. Daug namų sugrio žiavę 1,500 delegatų.
tų net iki milijono.
vė 34 žmonės užmušta ir dau
Atsižvelgiant į tai, kad Agelį sužeidė. Kitų naktį ze-Į
merikos
Raudonasis Kryžius,
pellinas vėl mėgino ant Pary-,
IŠDALINS VALDIŠKAS
kaip ir kitų viešpatijų tos rū
žians bombas mėtyti, bet lai
ŽEMES.
šies draugijos, yra humanita
ku prancūzų buvo patėmytas
Žemdirbystės
sekretorius
p.
riška draugija, kuriai apeina
ir lakūnų nuvytas atgal.
Lane
praneša,
kad
Suv.
Vals

ne laikinės labdarybės darbas,
Daug nesmagumų zepellitijų
valdžia
išdalins
1,365,000
bet didelių nelaimių iššauk
nai daranti ir anglams. Jie
akrų
geros
žemės
South
Datus žmonių vargus sumažini jau ne sykį buvo Angliju ap
kotos
valstijoj.
Tas
milžiniš

mas,
reikia jaT palinkėti prasilankęs ir ten bombas mėtę. Bet
kas
žemės
plotas
bus
paskirs

platinimo ir pasekmingo
anglai tiek save raminanti,
tytas
į
mažus
šmotukus
ir
pa

kimo.
kad zepellinai nepasiekianti
Londono ir šiaip jau žymios dalintas žmonėms.
blėdies nepadaranti.
Tų padalintų žemės šmotu
JAUNIEJI AMERIKOS
kų išlaimėjimai prasidės ko
18 MĖNESIŲ KARĖS.
PLĖŠIKAI.
vos 10 dienų, š. m.
Šiomis dienomis sukanka Be to Suv.. Valstijų prezi
lygiai 18 mėnesių, kaip karė dentas Wilsonas pasirašė ant Anglų spaudoje kasdienų
pranešama apie didelius ban
prasidėjusi. Po tiek karės lai- dokumento, leidžiančio Idaho
kų,
krautuvių ir privatinių
ko, vokiečiai taip-pat tebe- valstijos valdžiai išleisti išlaismarkauja ir laiko užėmę di mėjimui 7,390 akrų žemės vie namų išplėšimus; kartais plė
šikų užgrobtas turtas siekia
delius svetimų žemių plotus. tos gyventojams.
net kelių desėtkų tūkstančių
Jie turi užėmę visų Lenkiją,
dolerių.
Bet kas indomiausia,
Lietuvą ,dalį Latvijos. Jie
plėšikų
jaunas
am
savo geležinėse rankose laiko NAUJOS BĖDOS SU ANGLIJA. tai
žius. Vaikai 14 -15 metų pa
Belgiją ir Prancūzijos dalį.
Dėdės
Šamo
valdžia
naujų
sirodo esą tokiais sumaniais
Jų bičiuoliai užėmė Serbiją,
Juodkalniją, baigianti užim klapatų susilaukė iš Anglijos ir gabiais plėšikais, jog ir Ati Albaniją. Kiekvienas turi pusės... ir galima tikėtis, pra merikos policija neretai sau
pripažinti, kad tai nemaži, di dės naujus protestus rašinėti pakaušį pakrapšto, negalėda
deli laimėjimai. Tuo tarpu prieš Anglijos nemandagumų. ma susekti gudriai sugalvotų
vokiečių priešai, svetimų že Anglijos valdžia ant tiek į- išplėšimų.
mių telaikanti užėmę vos po drįso, kad ne tik sulaiko iš Jaunieji plėšikai, ypač mėSuv. Valstijų į Austriją, Vo
mažų sklypelį.
gia darbuotis Chicagoj, New
kietijų, Lenkiją ir Lietuvą
Yorke ir kituose didesniuose
Bet tie visi vokiečių laimė
siunčiamų pačtų, bet stabdo ir
miestuose, kur tarp milžiniš
jimai tėra ant sausžemio. Ju
neutralius pačto laivus ir
ko gyventojų skaičiaus leng
rose vokiečiai pasirodė esą vi...
v - r. x •
[Anglijos cenzorai prežiuri vi viau galima išsisaugoti policisai silpnučiai. Per tai prara.
. ...
¥, .
,do visas
.....
T
x
•
sus
laiškus
ir
kitus
pačto
siun- sto
. dešines,
,
....
kolonijas. Ir tai voir daugiaus atsi,. ..
. j
itinius. Tas yra priešinga tarp-'
,
,.
, ,
kiemams yra skaudus nuosto- ,
. • :
. . , . randa progų svetimu turtu paJ
tautiškoms teisėms ir labai
sinauduoti. Buvo laikraščiuo
kenkia Suv. Valstijų reikase net rašoma, kad į Chieagos
Po tiek karės laiko, randa lams.
miestų plaukte plaukia pabėgę
me abi pusi pasiryžusi kariau
Suv.
Valstijų
ambasadorius
nuo tėvų arba iš kokių įstaigų
ti iki galui, viena kitai nenu
sileisti. Dabar taikintis, reikš p. Page Londone gavo nuo sa- vaikai. Sugauti ir užklausti
tų abiem pusėm nieko nelai vo valdžios prisakimų energiš- ko jie čia keliauna, atsako, kad
Chicagoj su vaikais plėšikais,
mėti. Ir tai po tiek karės, po YPATINGAS NUOTIKIS
kišenių kraustytojais
labai
tiek jėgų ir žmonių gyvasčių
Kokiu
tai
būdu
vokiečiai
už

švelniai
apsieinama,
tai
kodėl,
praradimo, po tiek turto iš
naikinimo ! Kiekviena šalis valdė anglų Appam ir su visa gird, ir jam to amato nepamė
yra sudėjusi po tokių aukų, iškilme atvažiavo į Suvienytų ginti.
Ir, ištikrųjų, Amerikos įsta
kad nori šį tai laimėti, kad ir Valstijų uostų. Dalykai dar
neišsiaiškino,
kaip
tas
anglų
tai labai lengvai su jauno ban
su kitos šalies skriauda. Tai
laivas
papuolė
į
vokiečių
randitizmo klausimu apsidirba,
gi ir nenusileidžia ir bando
kas. Spėjama, kad vokiečių j Iš tūkstančio "pasitaikiusių
laimikio ginkluose.
Sakoma, kad ateinantį pa subinarinos ingula išlipo ant prasikaltėlių vienas, antras
vasarį ir vasarų vėl prasidės laivo ir jį apvaldė. Dabar tai kiek aštriau pabaudžiama, o
negirdėti karės veikimai, žu yra didžiausia klausimas, kam kitus pradeda globoti visokios
dynės. Kas išeis pergalėto laivas priklauso: ar anglams rūšies pataisų įstaigos, daž
ju! Tur būt niekas. Nes abi ar vokiečiams! Ir tai reiks niausia vedamas moterų, ku
rios jaunais plėšikais taip pa
pusi tebėra tvirtos ir gerai išrišti Suv. Valstijoms.
sirūpina ,kad už metų laiko iš
pasirengę ,kad apie galutiną
tos
įstaigos paleisto prasikal
sumušimų negali būti kalbos.
tėlio, piraojn žingsniu yra
Kas tuomet atsitiks! Nejau
gi išsipildys Anglijos vado kol kuri nors puse arba ir abi naujas plėšimas.
pranašystė, kad karė tęsis 3 taip nusilpnės, jog karės tęs Amerikos spauda ir žymes
ni veikėjai pradėję j
metus! Ir labai galimas Pa ti jokiu būdu negalės.
l
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ai prie “Ateities”, nors laik lė Bikiniutė, Jurgis Alasevi- kuriems tie drabužiai
paraštis yra aiškiai prieškatali- čius, Jonas Jankevičius, Anta dėkavea visiems auba^'^eins.
Nuo karėmukentėjusiŲ
kiškas.
nas Radziukynas, Stasys Mas Nors atsižiūrėjus j
»kalb
šelpimas.
Amerikos “tautiečiai” da keliūnas, Juozas Ramanaus svarbumų darbai tie tfer Ja
Sausio 23 d. vietinis Tau bar daug kalba apie tvėrimų kas, Kazimiera Kabežiutė, Pr. ltai menkučiai, bet visgi Jun
štesniai valdžiai ir tvirtai tiki nytinėje salėje susitvėrė K. tos Fondo skyrius surengė
? - RDSELAHO, ILL.
savo Sandaros, bet Bostone Pikčius, Petras Kozis, Juozas giau kaip nieko. ~~Lri0tėtina,
.•A ■ •
mės greitu laiku susilaukti va- tip. Draugijos kuopa, į kurių prakalbas, kad apkalbėjus ko
Iš blaivininkų judėjimo.
tarinės mokyklos. Patartina prisirašė 26 nariai: 25 meti kiu būdu galima būtų parinkti vargiai jiems pavyks susior Urbonas, Kazys Pociūnas, An kad ir toliau šieji lietusių he>
ganizuoti. Ponas Rimka čiau tanina Zambzickaitė, Pr. Ta- lonija kratytusi " snudūlio,,
, LRKPBBA. 2-ra kuopa sau visiems lietuviams, mokyklai niai ir viena dalininkė. Tuoaukų
uuo
karės
nukentėju

dėjo per PhiladeTphijos seimų, kažauskas, Step. Zilaitis, Jo dirbtų - krutėti), o* gtdirito tikė
so lti th laikė' mėnesinį susi
atsidarius, jų lankyti, nes be jaus išrinkta valdyba, į kurių siems Lietuvoje. Kalbėjo vie
'•>
o ir parvažiavęs į Bostonų nas Katkus, Povilas Stonis, J. tis, kad sn laiku išsidirba K
rinkimą, kuris atsibuvo Visų anglų kalbos pažinimo labai pateko: Dr. Bielskis — pirm.,
tinio Tautos Fondo skyriaus čiaudėti nepaliauja. Jis mat Miliauskas. Surinkta $76.00, sugebės atlikti daug mtndingvy
Šventi) parapijos svetainėje. sunku Amerikoje verstis.
B. Sarapas — vice-pirm., S. pirm. J. Pėža, p.p. J. Jaruše
Ant susirinkimo narių atsi
Kneižis — rast., U. Gurkliu- vičius, V. Kudirka, kun. A norėjo antmesti “tautinin smulkių aukų $32.56, viso darbų visuomenės dirvoje
Pinavijas.
lankė visai mažai. RoselanMisleloltstns.
tė — ižd.. Visi veiklūs ir ga Daugis. Visi skatino prie di kams” savo sutaisytų socija $108.560.
listiškų platformų, bet kadan Antru atveju kun. Maliausdiečiai, kaip galima pastebėti ST. BONAVENTŪRE, N. Y. būs. Naujai kuopai gero pa
desnio aukaviino nuo karės gi seime būta ir gudresnių kis kalbėjo ir ragino čia gy
iš jų veikimo, labai mažai
sisekimo.
nukentėjusiems mūsų bro tautiečių, tai tieji suuodę kuo venančius lietuvius grįžti ka ALLENHURST, FLORIDA.
Iš
lietuvių
moksleivių
blaivybės reikalais tesirūpina.
gyvenimo.
Moterų Sąjungos prakalbos liams Lietuvoje. Be to tapo kvepia p. Rimkos gudrybės, rei pasibaigus į Lietuvą.
Kad daugiaus Roselando
Lietuvių taip kaip ir ftėr.
sutverta Lietuvių Mielašir- jo projektų atmetė. Parsive Nors ir laikraščių inbauginlietuvius prie blaivininkų vei- Po Kalėdinių švenčių moks
ir teatras.
Uimo patraukus, ant šio susi leiviai sugrįžo į mokykla ir
Sausio 23 d; vakarų buvo dvstės Sąjunga nuo karės nu žęs savo projektų namon, p ti kun. Maliauskio misijos lin Jau ketvirti metai, laip po
rinkimo nutarta netrukus pa pradeda rengtis prie pusmeti surengtas Moterų Sąjungos kentėjusiems šelpti po Tautos Rimka laiko jį savo rankovė kui, visgi pittsburghiečiai lie-. šiuos kraštus važinėju," bet borengti vakarų, apie kurio pro nių kvotimų. Be rengimosi kuopos vakaras su gana pla- Fondo priežiūra. Nariai mo je ir reikale gali jį iškrėsti. tuviai atliko savo priedermę’ tuvių niekur nepasršebė už
gramų kalbėta ii- nepaprasta prie kvotimų lietuviai mokslei čiu programų, į kurį inėjo kės . po 10 centų
Kritiškesnių tautininkų Bos dėl Tėvynės kuogeriausia; tai. tikti. Pernai žiemų radau vh>
. kas mėnuo,
..
nų lietuvį Palm Beach mieste,
me blaivininkųt kuopos susirin- viai taip-pat pradėjo savo lie prakalbos, teatras, dainos, de-;^ur^s kožnų mėnesį susiiinki- tone nėra. Gi p. Mikas Pet liudija sumestosios aukos.
Nime atsibuvusiame sausio 30 tuviškas klesas, kurios esti du klemacijos, monologai ir tt 'muB» laikys prakalbas ir rinks rauskas, kaipo buvusis visuo Tečiaus gaila, kad Tautos besergantį džiova. Sakėsi,
daktarai jį atsiuntė Flbridon
.
aukas bažnytinėje svetainėje, menės demokratų šalininkas,
dienų.
syk savaitėje, ir susirinki Pirmučiausia, kuopos pirm.,
1.
, ,
,, . „
Fondas nesutarė su kun. Ma- pasigydyti. Buvau nuvažia
,. .
. . ... .
i kurių duodama veltui. Buvo kaip spėjama, gali p. Rimkų
Tėvynės Mylėtojas. mus, kurie esti du-syk i .ėne- p-le
A. Stravinskaitė, to va-1
*
liauskiu rinkti aukas Tautos vęs ii- šįmet jo aplankyti, beti
syje. Kalbos pamokų buvo karo vedėja trumpai paaiški įkalbėta apie Tautos Fondo iš palaikyti. Vidurinė mūsų sro Fondo vardu ir jo naudai.
man pasakė, kad jis jau
blankas, bet pasirodė, vė gali greitai susilieti su sojau keturios ir vienas susirin no vakaro tikslų. Toliaus se- ,leistas
, .
v.
Jei aš suprantu Tautos Fon
Mėginau per angliškos laik
, . programas:
"
• ikad tarP noruroodiecm
MINERSVILLE, PA.
kimas. Nors dabar darbo y- kę
1. Deklemacis
,.
. ..to su cijalistų srove. Jau mes ir do siekinius, tai pastarasis tur
manymo
negalima
įvesti,
nes
dabar sandariečius nelabai at tikslus ne vien nuo karės nu raščius lietuvių paieškoti, bet •
ra daug ir be susirinkimų, vie jų “Beniaus taip buvo” gerai
Tautos Fondui auka.
niekas neatsiliepė.
labai išsiskirstę gyvena ir kas skiriame nuo sųjungiečių (so
kentėjusių šelpimo, bet, po
Sausio 9 d., Simono Dau nok stengiamasi surengti ir atliko kuopos narė, p-ni V.. savaitę mokėti po 5 centus gal
čijalistų). Bet katalikų sro draug, šelps ir kitus Lietuvos , Čia gyvenk daug vokiečių,
,
Alijošienė. 2. Dainų “Eina
kanto Ūkėsų draugija laikė susirinkimai.
nedaug tokių atsiras, nes nor- vė čia virsta juros tekėjimu.
kurie turi dideles formas.
kultūrinius reikalus. Kas ga
metinį susirinkimų. Kai-ku- Sausio 22, “Literatinė Mai- balsas” padainavo du broliu woodiečiai labai apsikrovę vi
~J. B B.
Katalikų laikraštis “Darbi li užginčyt, kad pasibaigus ka
riems dr-jos narių priminus ronies Draugijėlė” turėjo sa ir dvi sesutės Plikuniukai. 3. sokiais mokesčiais. Tų dienų
ninkas” pradeda ingyti ne rei, Lietuvai esant taip bai
snsirinkimui apie mūsų tėve vo mėnesini, susirinkimų, kuris Dijalogas “Gaspadinė ir Bur- prie L. Miel. Sų-gos prisirašė
paprastų
pasisekimų.
siai nuteriotai; bus nereikalin
lių ir brolių vargus Lietuvo buvo su programų. Progra- dingieris” atliko p-lė Z. Gnrk- 94 nariai, pinigų surinkta 15
RALTIMORE, MD.
B.
ga spauda. Turėdami omeny
je, sumesta ir aukų nuo karės me dalyvavo sekanti dnugai: lintė ir P. A. Kučas; publi dol. 28 cent. Tų dienų buvo
Skaudus apsirengimas.
je, kad lietuvių pasiturinčioj!
nukentėjusiems Lietuvoje. Ko J. Kundrecki-3 pasakė eiles. J. kų labai prijuokino. Svarbes renkamos aukos ir bažnyčioj,
dalis, iš kurios galima buvo ti- Norsr ne kurtų pamatai laik-=
lektoriais buvo p.p. J. Degu Raškauskas skaitė raštelį — nė vakaro programo dalis bu bet nežinau kiek surinko. Nuo
PITTSBURGH, PA.
kėties daugel ateityje, tapo Paščiuose, kad Barflimoit*
-n
Priežastis netikėjimo arba be vo prakalba, kurių sakė p-lė karės nukentėjusių reikalais
tis ir J. Miliauskas.
elgetomis. Taigi ar dar neaiš lietuviai dideli ; įprtooklia*,
Kun. Dr. A Maliauskio
dievystė, J. Cnžauskas“ kal Ona Kašėtaitė iš Montello, susirinkimai atsibus 4 nedėl
Šios ypatos aukojo:
ku,
kad Tautos Fondo, kaipo nors Blaivybes ' kuopa visai
prakalbos.
Po $1.00: Adomas Rinkevi bėjo temoje “Lietuviška Kal Mass.
dienį kožno mėnesio.
kultūriškosios įstaigos, nebus silpnutė, nuo vištf ^paniek inčius, Al. Ignatavičius, Jonas ba”. Minėti drangai verti Žmonių ant vakaro susirin
Sausio 23 d., š. m., čia at
Pipiras.
privalumu rūpintis spauzdin- ta, bet SLRKA”. centro pra
pagirimo, kadangi tankiai išei ko labai daug. Niekas nesiti
Vaičiulis;
sibuvo kun. Dr. A. Maliauskio
tu žodžiu Lietuvoje. Daugel' kalbose įvykusiose sausio 49
Po 50c.: Pov. Burbulis, J. na ant pagrindų tai su paskai kėjo, kad mergina taip gali Atidarė vakarinę mokyklą. prakalbos. Klausyties prakal
Martuševičius, Jurgis Martu tomis, tai su prakalbomis, ir kalbėti, kaip kalbėjo p-lė O- Pereitų ketvergą, sausio 20 bų prisirinko pilna gan rui galima būtu prrrodinėt, kas tf., tiek rlrnig užbojaiftos išgir
ševičius, Juoz. Merčaitis, Ant. šį-tų naujo ir gero pasako. Kašėtaitė. Prakalba visiems d., atsidarė mokykla. Kun. A. minga šv. Kazimiero mokyk turėtų rūpėti Tautos Fondui, dome ttel blarvinmifnj kad mn
buvo
turtin labai patiko. Užsibaigus pra Daugis mokina lietuviškos ra los svetainė. Daugelis turė bet dabar ne laikas. Vieno sų nustelbta dvasiu-atsipeikė
Perenza, Pr. Augštikalnis, V. Programas
Po pro kalbai publika taip plojo ran šybos, angliškos kalbos ir rašy jo stovėti, nes sėdynių pritru praleist negalima, tai kad kun. jo. Visi nusidžianguibė iš kun.
J. Lukaševičius ir Kaz. Vasi gas ir įvairus.
Maliauskis susitaręs su Tau J. JakaičioK gracžhif žodelių
liauskas. Smulkių aukų su gramų! buvo kritika- Po kri komis, kad kalbėtoja turėjo bos ir skaitlynių. Mokina ket ko.
> jtos
Fondu galėjo daug aukų mums suteiktų ir kitų kalbė
mesta 85c.
Išviso surinkta tikos buvo svarstomi draugi antrų sykį pasirodyti. Šiuo i vergo vakarais. Lekcijos at- Kalbėtojas vaizdžiai nupie
t ■■surinkt ir nukentėjusiems nuo tojų. Rodosi, blaivyber švie
8 dol. 85c., kuriuos induota jėlės reikalai ir išrinkta rašti žygiu kalbėtoja prašė publikos sibūna bažnytinėje svetainėje, šė Lietuvos pabėgėlių vargus
karės šelpti ir kitiems kultū si žvaigždutė nžspuMtėjo.. Bet
kun. J. Dumčiui, kad jis pa ninkas, J. Maliauskas, vieton nesistebėti, kad mergina gali Reikėtų norwoodiečiams pasi ir savo jautria kalba taip su
riniams reikalams. Tai liudi nesitikėtai iš stov/nčių prieša
muštu tuos pinigus Tautos kun. J. Kloriaus.
kalbėti. Patarė visoms gabes- naudoti ta proga, nes moks- graudino
klausytojus, kad- ja prakalbos rengtos kitur, tų kyje gavome pašaipos gerų
Po Kalėdų tikėtasi čia susi nėms moterims lavintis kal-Uas žmogui, tai didelis turtas, daugelis apsiverkė sekdami
Fondui.
pat liudija Pittsburghas.
žinpsnįų ačiū ir už'tai snnrųlaukti
daugiaus lietuvių moks boję, pradedant nuo deklema-1
__ — ,
J. Milašauskas.
Pipiras.
mintyje kalbėtojo tariamuo Tautos Fondo valdybai rei inteligentams, kurii" teikėsi
leivių ,bet apsirikta. Vienas cijų ir, norinčioms tapti tikro-’
—-------sius žodžius.
šv. Pranciškaus dr-jos auka
kėtų pagalvoti, kad- visokios mums ' primesti, supuvusių
buvo atvažiavęs ir apsiturėjęs, mis lietuvaitėmis, patarė ra
Apipiešus
karės
baisenybes,
progos- būtų išnaudojamos,
puikybę, apie knriųf Pilnųjų
nukentėjusiai Lietuvai.
bet po keletos dienų dėl ko šytis prie Lietuvos Vyčių,
BOSTON, MASS.
kun.
Maliauskas
nurodinėjo
r
Kantrusis.
Blaivininkų 13-ta “kuopa nei
Sausio 16 dienų, š. m., šv. kios tai priežasties mus ap
aukų
reikalingumų
nuo
karės
nesapnavo.
Nežiūrint
tių
Pranciškaus' draugystė laikė leido. Dabar čia esame tik Po prakalbų sulošta viena-; iš mūsą laisvamanių padangės.
:i 1nukentėjusiems.
Nurodė
svar

visgi mūsų kuopa1' pradedu
veiksme komedija ‘Kūmutės’. Ijaikračiuose mums tekdavo
metinį susirinkimų. Draugys astuoni lietuviai.
bų
Tautos
Fondo
lietuvių
tar

INDIANA
HARBOR,
IND.
angti, gal kada atsilyginsimo
tės sekretorius, taip-pat ir
Artistai labai gerai savo ro skaityti kaip jūsiškis “ciciliS-vtrskas.
pe
ir
kad
minėtam
Fondui
reik
tiems ponams už jų-pasityčio
Tautos Fondo skyriaus sekre
les atliko. “Kūmučių” išpil kas” p. Grigaitis nepersenai
Susitvėrė Tautos Fondo
būtinai
aukot
kuodaugiausia.
jimų iš katalikiškos" visuome
torius trumpai paaiškino drdyme dalyvavo šios ypatos: pradėjo labai rūpintis neva askyrius.
Žodžiu pasakius, kun. Maliaunės veikimo.
stės nariams apie Lietuvos
U. Gurkliutė — Dudienė, K. pie Dievo garbę, ir parapijų
GIRARD, 0H10.
Šie
baisūs karės laikai, ku Gaila, kad mūsų" tokie in
skis
išrekliamavo
savo
kalbo

žmonelių sunkų ir skurdų pa
Tamašiunas — Dūda, jos vy tvarkų. Jūs gerai žinote, kad
A. a. Motiejus Kavaliauskas.
je Tautos Fondų ir kad būtų rie taip skaudžiai atsimuša į teligentai ne teikia veikėjams
dėjimų ir patarė kiek galint
ras, T. Blažienė, — ©žienė, P. “cicilikui” negali rūpėti Die
mūsų tautos kamėnų, visgi katalikams paguodų; bet dar
suaukoti mūsų brolių ir seselių Čia pasimirė Motiejus Ka Skupaitė — Gabrienė, G. Žal- vo garbė ir parapijų tvarka. rinkta aukos Tautos Fondui,
turi intekmę ir į Amerikos juos nori nuo darbo atšaldyti
būt
sumesta
apsčiai
aukų.
Sa

▼argų sumažinimui. Per sve valiauskas, 45 metų amžiaus dauckaitė — Ragienė, Z. Gurk Jiems rūpi vien sukėlimas
lietuvius. Net nuošalus dar savo netakti škais "Tržsipuld i nėtainę perėjo p.p. J. Martuše- vyras. Velionis per keletu liutė — Slogienė, A. Čibaitė betvarkės katalikų bažnyčio vo tikslui, tai yra: laikraščiui
gerai nesusitvarkęs naujoky jimais.
“
Viltis
”
,
kun.
Maliauskis
su

▼ičius ir A. Milašauskas ir su metų dirbo geležies dirbtuvė — Tautienė, S. Kancleris — se. Tokį betvūrkdarį iš p. Gri
rinko tik $108.56. Iš tiek su nas, kaip Ind. Harbor, sukru Jau tik reikia suprasti nors
je prie karščio. Po tam pra Jonukas, O. Manikaitė — Ona
rinko 12 dol. 50c.
gaičio
mokyklos
dabar
mes
tu

sirinkusių išrodo lyg ir mažo to prie darbo ir bando šiaip tiek, kad iš tos priežasties vi
dėjo sirguliuoti ir po kai-ku- Sųjnngietė, A. Stravinskaitė
Aukojo:
rime
Bostone.
Juomi
yra
p.
ka surinkta. Priežastis aukų taip atlikti tas šventas prie si energingi vaikynai atsitrau
Po $1.00: Kaz. Vindžiulis, riam laikui visai persišaldė, —Daktarė.
A.
Rimka,
nesenai
čia
iš
Chineskaitlingumo, tai, kad kun. dermes link tautos ir nelai kė nuo lietuvių bažnytėlės ir
taip kad reikėjo atiduoti į liA- Kulbitskas.
cagos
atsibaladojęs.
Jam
irgi
Vėliaus
dar
kalbėjo
kun.
Maliauskis
savo atstovauja mingųjų viengenčių. Prieš dvi išaugino galingų; laisvamanių
Po 50c.: A. Bernatonis, A. gonbūtį. Daktarai pripažino
labai
parūpo
maldos
ir
Dievo
Ambotas,
vietinis
klebonas,
aTananis, Z. Steponavičius, S. plaučių uždegimų. Viso išsir- pie Lietuvos praeitį. Buvo dar i-amai, kuriuose jis pats nie- mos “Vilties” reikalus pasta šavaiti tapo padaryta pradžia kūdrų, kur jų jaunystė ir žmo
Tautos Fondo skyriaus. J niški krikščioniški jausmai
tė antroje vietoje.
Varankevičius, J. Burbulis, J. go 4 ir pusę savaitės. Sau
kados
nesilanko.
Davusių . stambesnes aukas valdybų tapo išrinkti: St. piekais nuėjo. Taip ir liku
Juodviršis, M. Kulbitskas, J. sio 12 d., 1916 m. persiskyrė ir kitokh) pamarginimų
Kad
“
cicilikai
”
daro
bevardus
čia paminėsiu: po $2.00 Barzdys — pirm., Vine. Ro sius mūsų katalikiškus veikė
Žirgvaikis.
Kulbitskas, J. Venckauskas,-1. su šiuo pasauliu, palikdamas
' tvarkę, iš to visai nereikia aukojo: F. Venslovas,' Petras džius — ižd. ir kun. J. Marti- jus norima kuogr eičiau šia ta
Lopšaitis, A. Milišauskas, J. dideliame nuliūdime moterį su
Įstebėties. Tokia jau jų “vie- Masandukas, Antanas Pranai- šiūnas — raštinink. Sekantį me supuvime
pūnardinfi*.
Martuševičius, K. Vasiliaus 5-ta siratų:
ra’ kad betvarkę daryti. Be tis, Marė Kripiutė; $3.00 au-i nedėldienį, sausio 23-čių, per Tuos, kurie pašvenčia savo
Velionis
prigulėjo
prie
šv.
Y0UNGST0WN,
0HI0.
kas. Smulkių auloj surinkta
tvarkių kėlimas tai jų gyveni kojo kuų. J. J. Sutkaitis; po SLRKA. 176-tos kp. suslrin- ųveikatų ir laikų išdirbti ka
dol. Aukos perduota Tau Juozapo lietuviškos draugys SLRKA. 63 kuopos gražus
mo tikslas. Nežinau, kaip se $1.00 aukojo: kun. J. Pilaitis, kimų taip-pat tapo pakeltas talikiškų ir tautiškų idealų,
tos Fondo skyriaus iždinin tės Youngstown, O., tai ši
kasi dabar p. Grigaičiui Chi Agota Sutkaičiutė, J., Baltru-klausimas apie tų reikalų. Ke kad ištraukus katalikus iŠ
susirinkimas.
draugija sausio 15 d. su viso
kui, kun. J. Dumčiui.
cago
je, bet jo mokiniui p. Rim lias, P. V. Obiecunas, Juozas turi kuopos nariai: J. Kunce- tnisvamanių kūdros ir paro
Jok. Milašauskas. mis bažnytinėmis apeigomis ir SLRKA. 63 kuopa laikė me
palaidojo a. a. Motiejų Young- tinį susirinkimų sausio 9 die kai Bostone ne kaip sekasi. Daukšas, Barbė Miknevičintė, vičius, P. Lukas, A. Tamule džius, kad katalikai moka riin
Šis susirinki Jis mat pačioje savo kampani Antanas Virbalis, Jieva Mi vičius ir A. Vitkus pasiro tai ir gražiai veikti, musų
stown Kalvarijos katalikų ka nų, 1916 m.
mas taip buvo pasekmingas, jos pradžioje padarė kapita liauskienė, Petras Barauskas, dė turi prakilnių jausmų šir priešakiniai inteligentai pui
pinėse.
FEEDING HILLS, MASS.
A. a. M. Kavaliauskas pa kad visi 63 kuopos nariai pil liškų klaidų, pareikalauda- Jurgis šalaševičius, Marijona dyje ir liuosnoriai pasižadė kybės ir armyderių kėlikain
Darbštus lietuvių būrelis.
eina iš Dubėnų kaimo, Mad— nai užsimokėjo visas duokles, inas nuo kunigo išpažinties Rupšaitė, Petras Daukšas, O- jo būti aukų rinkėjais. T. F. išvadino. Net blaivūs žmonės
M'
Nedidelė mūsų kolonija, ne namensko Valsčiaus, Kalvari- kokias tik centro valdyba bu slaptybių išdavimo, tnomi su na Kinderienė, Juozas Drusu- skyriaus buvo nutarta rinkti ir tie bijosi prie ’BlaivyN's
didelis ir lietuvių skaičius čia jos apskričio, Suvalkų rėdy- vo nurodžius; kaip tai mėne keldamas prieš savo ko ne vi tavičius, Antanina Pikutienė, aukas, išdalinant blankas po prisidėti.
randasi. Bet vietos lietuviai bos.
sines, kam kiek priguli; už or sus katalikus. Jo klaidos at Petras Zoris, Juozas Navalin namus, tad minėtieji rinkėjai
Z P. K .
ir lietuvaitės veltui laiko ne 1901 metais atkeliavo į A- ganų, ir visi seni nariai su siliepė visų pirma ant jo ve skas, Jonas Simaitis, Mikas ir apsiėmė išdaljnti blankas
praleidžia, o dirba kaip galė- merikų ir čia išgyveno 15 me mokėjo po 25 c. dėl nedanio- damo laikraščio “Ateitis”, Jarosiunas, Petronė Samoliu- ir paskui kas mėnesį surink
f> darni. Vieni skaito, kiti rašo, tų. Velionis prigulėjo ir prie kėtų mokesčių padengimo.
kurio katalikai pradeda neim tė, Pran. Juknevičiūtė, Edv. ti aukas. Garbė tiems, kurie
BRIDGEPORT, £ONN.
t
treti kitus darbelius veikia.
ti
nei
į
rankas.
Kai-knrie
še

Ptakauskas,
Antanas
Kazlau

parodo
pasišventimo
prakil

kitų katalikiškų draugysčių.
Prie kuopos prisirašė 6 nau- ri ninkai tuojaus išėjo iš “A- skas, Kaz. Vasiliauskas, Barš- niam darbui!
,šv. Jurgio parapijos choro
Iki šiol mūsų miestelyje ne
K. Sf.
*
vakaras.
buvo vakarinės mokyklos, kur Visiems dalyvavusiems ma JT nariai, taip kad 63 kuopa teities” bendrovės, atsiimda čiauskienė, Alex. Mičiulis, ARenkama
drabužiai
karės
auga
kaip
ant
mielių,
šiems
būtų išgnldoma ateiviams ang no vyro laidotuvėse, labiausia
mi ten indėtns pinigus, kiti-gi gota Mičinlienė, J. Vasiliaus
Sausio 22 d. Šv.‘Jurgio bažkankiniams.
liška kalba. Dabar vietos lie šv. Juozapo draugystės na metams išrinkta nauja valdy žada išeiti. “Ateičiai” su to kas, Mikas Gurevičius, Anta
nytinis' choras parengė vafcntuviai ir visi kiti ateiviai su riams iš Youngstov’n, O., ka ba, į kurių inėjo: Kaz. Stupin- kiu redaktoriumi, žinoma, ne nas Kungis, Jurgis Blaževi T. F. Skyrius taip-pat nu ijų su dainomis; tinrtrškais
manė pareikalauti iš miesto,^ daugiauaia • darbnvosi ir kevičia — pirm., J. Kasparas labai sveika. Tečiaus jo pozi čius, A. Bubilas, Ona Lapin tarė rinkti drabužius karės Tais ir kitokiais pamot gi »»* vakarinės mokyklos įsteigimo. pavyzdingai laike laidotuvių — sekr., J. Sabaliauskas — cija čia gana tvirta. Jis spėjo skaitė, Marijona Vizieniutė, kankiniams. Tam darbui taip- mnis. Vakaras atkibnvo baž
kas., Bronislava Druskauekie- padaryti sau nemaža priete- Petras Kiškevičius, Ant. Zim- pat išsirado pasišventusių, ku nytinėje Ralėje ir dar nebus
Mūsų reikalavimo miestas ne elgėsi, tariu nuoširdų ačiū.
nė ir Jonas Kidolis — ligo lių. Net toks “Keleivis” pa nauskienė, VladaR Tlikas, Zig rie pasiskolinę vežimų, apva prošal) pažymėti, kuri buvo be
atmetė, tik liepė surašyti kiek
M. Kavaliauskienė. nių lank.
vadino “Ateėį” švariu laik mas Sukis, Staniai. Jasinaus- žiavo visus miestelio lietuvius svaiginančių gėrimų. Jauni
yra norinčių mokintis. Vie
nas mūsų lietuvių ir vietos
Garinė 63 kuopos nariams nž raščiu. Ir išBesų, kų dėl šva- kas, Antanas Siūliukas, Jo vertelgas ir surinko pusėti mo atsilankė nemažus būreloį|
dirbtuvės bosas išsyk surašė
gražų ir pavyzdingų darbų rūmo, dahail “Ateitis’ su nas Petraitis, /Jurgis Neva- nų drabužių pluoštų. Dauge visi blaivūs, linksmai
HARTFORD, CONN.
“Keleiviu” Audu lygūs Po- dolskis, Juozai! Viktoravičie, lis moterų pačios atnešė pun praleido! Taipgi sent
ypatų, susidedančių iš lieHLRKA. linkui.
Susitvėrė nauja L. K.
Priku^ga, Vaclovas dus drabužių j -mokslainę* kur
Uit p.‘
nų Ri

IsLiet Gyvenimo Amerikoje.
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jam n daugiau tokių pasilinksmiiūmų.

; .-...

Susitvėrė Tautos Fondo
skyrių.

; -4h!'

Clevelando Naujienos.

Worc8Stario Įvairumai.

Waterburio Kampelis.

Sausio 23 d. buvo sušaukviluomeniškas susirinki
šv. Kazimiero draugijos
. Iš Lietuvos Vyčių veikimo.
Susitvėrė Liet. Vyčiu kuopa. stulpelis ant palaipų. Matyt,
mas, kuriame vietinis klebo C. L. T. Beno koncertas.
Parapijos vakaras.
Jubiliejus.
Sausio 19 dien4 Liet Vyčių
Sausio 27 d. vakarų drau kad lūpos kruta, bet nežinia
nas, kun. M. Pankauskas, pa- Clevelandiečiai tankiai gau
Vasario
6
d.,
šv.
Jurgio
pa
Sausio 23 dienų mūsų mie- 26-ta kuopa laikė mėnesinį su- giškame jaunuomenės būrelio kų kalba. Ir su tokiais ne
'•* aiškino apie vargingų mūsų na progos išgirsti savo tau
rapija
rengia
vakarų,
L.
Vy

ste
įvyko didelės iškilmės, ku- si rinkimų, kuriame išduota iš susirinkime, įvykusiame para smagiais įspūdžiais reikia iš
• brolių padėjimų Lietuvoje ir tiškų benų, kuris visuomet su
čių
25
kuopa,
kuri
yra
už
riose dalyvavo beveik visi L. Vyčių Mass. valstijos ap- pijinėje svetainėje, tapo su eiti iš svetainės, ir iš teisybės,
' ragino visus aukauti nors ma teikia atsakančių muzikų šo
prašyta
su
programų,
girdėt,
AVorcesterio
lietuviai. Seniau skričio suvažiavimo raportas. tverta Vyčių kuopa, prie ku kitu kartu nebesinori eiti ant
žių dalelę savo uždarbio Tau- kiams ir teatrų tarpveiksmėuoliai
darbuojasi.
Rengiasi
sia lietuvių draugija Worcesrios prisirašė apie 20 narių.
*>' tos Fondui. Po to buvo ren se. Bet tokių koncertų, kokis
Nuo AVorcesterio Vyčių kuotokių perstatymų.
su
dainomis
ir
teatru.
Gali

teryj,
šv.
Kazimiero
Broliš

kamos aukos. Aukų surinkta buvo sausio 23 dienų VorValdybon
išrinkta:
J.
B.
puos
buvo
pasiųsta
net
6
de

Sakalas.
$28.15.
Aukavusieji sutiko waerts svetain., mes retai te- ma išanksto spręsti, jog šis kos Pašelpos draugija, tų die legatai.
Šaliūnas — pirm., J. Dvilecvakaras
bus
puikus,
nes
Vy

nų
apvaikštinėjo
25
metų
tos
• sutverti Tautos Fondo sky- girdime,—sykį į metus. Šiuo
kis — vice- pirm., J. Tamo
. . - rių prie kurio tuojaus prisi mi kartu, kaip ir visuose C čiai dar niekad nesuvylė cle- draugijos gyvavimo sukaktu Ant šio kuopos susirinkimo šaitis, — rašt., B. Gauranskis
rašė 48 nariai ir buvo išrink- L. Taut. Beno koncertuose, velandiečių, nesuvils ir šįkart. ves. Užsidėjus šiai draugijai, nauja valdyba užėmė savo — kasim Dvasišku vadovu li
prie jos prisirašė 7 nariai, vietas. Kuopos naujas pirmi kosi kun. J. Valantiejua.
,
ta valdyba į kurių pateko p. publika turėjo progų kiaušy
“Cincilikai darbuojasi”.
iš kurių du dar ir dabar ran ninkas pasveikino narius, lin
Grinevičius — pirm., kun. M. tis puikios koncertinės muzi
Tūla
“
Volungė
”
trečiame
kėdamas visiems gero pasise Nauji nariai vienbalsiai nu
dasi draugijoje.
kos.
< . , $ ' • Pankauskas
• • * ’ ' V — rašt.
“Tėvynės” numeryje gieda, Po 9 metų gyvavimo šv. Ka kimo šiais, 1916 metais. Po tarė užsisakyti “Vytį”, orga
Tik indomu buvo patirti, į
Viso programo neišdėstinė- jog “cincilikai” tik ir darbuo zimiero draugija sutvėrė AVor- to sveikino kuopų ir kiti val nų. Kiti svarbesni dalykai
< ’ bažnyčių tų dienų atsilankė apalikta vykdinti ant kito susi
siu, nes tai perdaug užimtų jasi Clevelande. Kad jie dar cesteryj šv. Kazimiero lietu dybos nariai.
■
ipie keturius šimtus asmenų,
buojasi,
tai
aš
tų
ir-gi
patvir

viškų parapijų, kurios visuo Į L. Vyčių 26 kuopos nau rinkimo.
vietos ir laiko. Tik tiek rei
r . . o kada buvo paprašyta po mitinu,
bet
jog
jų
darbavima

met buvo karšta ir uoli palai jų valdybų paskirta: p. A. Či- Valio, AVaterburio Vyčiai!
kia pasakyti, jog grojo daug
•
■ šių sueiti į bažnytinę svetaisis
yra
dviejų
rūšių,
tai
tam
LONDONAS.
kytoja.
dasiškų kompozitorių šmo
Valio,
sveiki
gyvuokit!
ginskas
—
pirm.,
Julė
Kviet•\
nę, tai susėjo vos tik apie koIš L. Kliubo veikimo
telių.
Del įvairumo ir taipgi dviejų nuomonių ne Po kiek laiko šios draugi kauskaitė — vice-pirm., p. J.
Šešupė.
. i kį . šimtų asmenų.
gali
būti.
Galima
darbuotis
jos narių tarpan buvo įsi Bucevičius — ižd., P. Zatavecpagražinimo
buvo
proKelios savaitės atgal L.
ir
“
darbuotis
”
.
Jeigu
“
cinspraudę keletas laisvamanių kas — prot. rašt., p. J. Ga• •:
' Gaila, kad mūsų Bridgepor- grame
įmaišyta ir poKliubo nariai laikė metinį suTautos Fondo skyriaus
tas, kaipo pusėtinai skaitlin- puliariškos muzikos keletas cilikučiai” skaito už pasidar ir socijalistų, kurių pastango dauskas — fin. rašt., Magda
surinkimų, kuris atsibuvo, ?i< - !-’gaį lietuviais apgyventa kolo- numerių. Kaikurie šmoteliai bavimų tokius darbus, kaip mis tapo iš draugijos įstatų lena Kriaučiūnaitė — maršal
vakaras.
nonų, savoje svetainėje. Na' biją, tautos reikalais mažai te- buvo charakteringi, o kiti vėl partraukimų tokių žmonių mul pašalinta išpažinties reikalin ka. Teatrališko skyriaus pir- Sausio 26 d., vietinis Tau- rių susirinko gana daug; buvo
z- įsirūpina. Berods žmonės skai daugiau muzikališki.
Kaip kintojų ,kaip Žagarų, Prusei- gumas ir daug kitų katalikams nii ninku likosi išrinkta Ant. tos Fondo skyrius parengė ir šiaip pašaliečiu, vyrų ir mo
to laikraščius ir iš įvairių laiš augštai minėtasai lietuvių be- kų, Geležėlę ir tokį Mockų, brangių apeigų.
Čiginskas, jo pagelbininku — aukų rinkimo vakarų. Vaka terų. Buvau ir aš pasiklaukų sužino kokį vargų ir alkį nas pakilęs yra technikoj, už tai tiesa, kad darbuojas, nes Ačiū Dievui, katalikystės Juozas Bucevičius.
ras buvo su įvairiu programų. S V ii.
kenčia mūsų broliai, įvairiose teks pasakyti, jog programe jau jų koplyčios galėjo nudil priešai ne perilgai ten viešpa
P. Z.
Vakarų atidarė vietos klebo Po protokolo perskaitymo
Europos dalyse, bet užuojau- buvo ištraukos iš operų tokių ti ir slenkstis bebružuojant tavo ir šiuomi laiku šv. Kazi
nas, kun. Saurusaitis; trum kasierians buvo išduota iš in, . , , tog visai neparodo.
kompozitorių, kaip Verdi, kas vakarų klausytis tų “mo miero draugijai vadovauja
šv. Kazimiero parapijos
pai susirinkusiems paaiškino eigų ir išeigų atskaita. Per
Donizetti, Bezeti ir Gounod. kytų vyrų” misijų. Kokia iš tikras katalikas, o su laiku,
1
J. Va—čus
vakaro tikslų ir paskatino metus L. Kliubas turėjo su
choro balius.
Grojo taip-gi Sausų Suppę, to nauda, tai kitas dalykas. Dievas duos, ir visi draugijos
•ntj
virš 290 svarų ineigų. Išleis
Tobanį ir Zannę. Išpildymas Tų kožnas, sveikai protaujan nariai sugrįš į senųsias vėžes
Sausio 13 dienų atsibuvo žmones nesiskupėti dėti aukas ta mažiaus. L. Kliubas perei
t.
Šv. Kazimiero parengtosios čia puikus balius ir vakarienė, nuo karės nukentėjusiems mū tais metais irgi šiek-tiek pelkaikurių keblesnių numerių tis žmogus, aiškiai supranta.
WAUKEGAN, ILL.
Bet
kaip
“
cincilikams
”
,
tai
iškilmės padarė gilų įspūdį kuriuos parengė šv. Kazimie sų broliams Lietuvoje, ir juos nijo. Išviso kasoje -kapitalo
techniškai nebuvo tobuliau
dovanotina,
nes
tai
jų
maistas.
Netankiausiai laikraščiuose sias, nes vienur, kitur buvo ga
ant AVorcesterio lietuvių. Iš ro lietuvių parapijos choras. šelpti. Toliaus šv. Juozapo randasi apie 70 svarų sterlinpatėmijama žinutės iš mūsų Įima užtėmyti balsų nesuderė- Ne visus gyvūnus Dievas su ryto draūgijos nariai apsilan Svečių ant baliaus susirinko mokyklos mergaitės, vadovau
f
.miestelio. Regis, kad čia mes jimų ir iškrypimų takte, bet tvėrė vienokius: kas vieniems kė ant šv. mišių, kurios tos gana daug. Buvo net atvažia jant p. J. V. Kovui, pasiro - gnnieko ir neveiktume. Bet dir- kaip paprastų darbininkų smirdi, tai kitiems kvepia. draugijos buvo užpirktos ir vusių iš kitur, kaip va: kun. J. dė ant scenos ir sudainavo su Kaikurie revizoriai neužtik
stęlėjus į čionaitnį lietuvių ka žmonelių amatoriams, reikia Jiems vistiek, ar progresuoti, kurias atlaikė vietos klebo Vasiliauskas iš AVestfield, tartinai “Vilija mūsų upių rino šios sų skaitos, prirotlirfė..J, i talikų judėjimų ir sulyginus duoti pilnų kreditų, nes kožnų ar regresuoti, bile tik “gre- nas, kun. J. J. Jakaitis.
Mass., kun. J. Valaitis iš Sha- motina” ir “Mano Darželis”. dami, būk knygos vedamos ne
suoti
”
.
Lai
gresuoja.
su kitų lietuvių kolonijų viešu koncertų vis pasirodo su tru
Gi vakare parengta puikus mokin, Pa., kun. dr. A. Bar- Paskiaus sekė deklemacijos ir aiškiai ir negalima nieko su
žaislai. Po žaislų mergaitės
. judėjimu, mes galime pasidi puteliu progreso. Ponas K. Perdaug skaidosi draugijos. balius, ant kurio užkviesta ir tuška iš Mont Carmel. Pa.
sudainavo “Už giružės”. Po gaudyti, bet nepasakė kuriose
džiuoti ,kad mes daugiau ju Bucis, kornetistas ir p. A. Vip.
St.
Šimkus.
Čia
nors
trum

Paskutinėmis dienomis pra
Vakaras prasidėjo pusė aš to kalbėję kun. N. Pakahiiškis, knygose: ar kasieriaus, ar se
dame, negu tie, kurie vien tik limaitis, Baritonas, turėjo sopai
paminėsiu
apie
vakaro
deda įvykti vienas negeisti
tuntos vakare ir tęsėsi iki 2 kuris savo prakalboje nupiešė kretoriaus.
apie savo gerus darbus laik lus.
nas dalykas clevelandiečių programų:
nakties. Svečiai labai gražiai daug graudžių reginių, ku Tam dalykui ištirti tapo iš
į. •'•no raščiuose kalba. Štai keliatas
tarpe, būtent, besi skaldymas į 1. Lietuvių Benas, vadovau pasilinksmino ir skaniai pava riuos jis matė Lietuvoje lai
Beno mokytojas.
rinkti keli atsakanti vyri
jant p. J. Našukaičiui, pagraC. L. T. Benų mokina ir visokias draugijėles. Buvo be- jino maršų ir keletu kitų gra karieniavo. Laike vakarienės ke dabartinės karės. Galop, atsakančiai peržiūrėjus komi
: Pasidėkojant geriems nokalbėjo vietos vargonininko baigiantis vakarui, sukolekkoncertuose veda p. Joseph nas ir orkiestra, susitvėrė nau žių muzikos šmotelių.
teto knygas. Už kelių savai
rams vietinio klebono kun. K.
Narovec, čekas. Jisai yra ja orkiestra. To negana, rei 2. P-nas St. Šimkus kalbėjo žmona, p-ni M. Čižauskienė. tuota karės nukentėjusiems
' Zaikausko, veiklumui vargon.
Paskiaus p-ni Viktė Purvins- virš $100.00, kuriuos vietinis čių bus vėl Kliubo narių su
skaitomas, kaipo vienas gar kia dar kito beno ir tai ne bi apie Lietuvos vargus.
F. Bujanausko ir vietos drau
siausių ir gabiausių muzikos le kokio, bet katalikiško. O 3. Choras, vadovaujant p. kienė ir p. P. Zataveckas rin Tautos Fondo skyrius pasiųs sirinkimas ir bus išduota pini
gijų komitetams čia prakal
mokytojų Clevelande. Jisai koks-gi šis, ar žydiškas, ar ko Čižauskui, sudainavo “Einu ko aukas nuo karės nukentė- T. F. centralin iždan. Žmo gu stovio atskaita.
bos, vakarėliai ir perstatymai
Surinkta nių buvo prisirinkę pilnutė
pats nuodugniai pažįsta muzi kis kitokis? Juk taip-gi ka per dvarelį”, “Vai žydėk” ir jusiems sušelpti.
Pagaliaus buvo naujo komi
pastaruoju laiku kone kas netalikiškas.
Sarmata,
tikrai
23 doleriai.
svetainė.
Reikia pastebėti,
kų ir groja ant kelių instru
“
Plaukia
sau
laivelis
”
.
teto rinkimas; į valdybų iš
dėlių. Apart lokalių draugi
mentų. Jo šeimyna taip-gi sarmata tokiems žmoneliams, 4. P-nas J. Čižauskas su Be to dar. kalbėjo p-ni V. kad svetainėje žmonės labai
jų, čia turie jau ir didžiojo
beveik visi muzikai. Nors jis kurie toliaus nemato, kaip tik dainavo solo “Bijūnėlis gra Purvinskienė ir p-lė M. Za- rimtai užsilaikė ir visi ty rinkta: p-nas DanseviČius, —♦
Susivienijimo Liet. Rymo Ka
pirm., V. Degėsas — kas., J,
ne lietuvis, bet jo darbas pa po savo nosimi! Jie, kaip tie žus”.
veckaitė. Vakaras labai gra kiai klausėsi prakalbų.
talikų Amerikoje kuopų (177).
ištvirkę
vaikai,
kol
dar
juos
Jurgaitis — sekr. ir kiti.
darė didelę intekmę lietuvių
5. Kun. J. J. Jakaičio Rai žiai užsibaigė.
Nors jaunutė tai kuopelė, bet
Pakarklinis.
tėvai
augina,
tai
geri,
bet
kaip
tarpe. Tiesa, jisai gauna už
Viską Mačiusi.
Nutarta sekretoriui padi
savo veiklumu jau spėjo pa
neįsikibdami
tėvų ba.
tai gerai užmokėti, bet jis at greitai
žmonės nepasitenkino vakaru. dinti algų; dabar sekretorius
sirodyti ir tąį. gana pasekmin
švarko gali pereiti per aslų, 6. P-no St. Šimkaus kalba.
lygina dideliu nuošimčiu.
Gražios
vestuvės.
Programas
užsibaigė
Lietu

gai. Nedėlioję,’ Sausio JO d.,
jau jiems tėvų nereikia ir ka
“Aušros” draugija, sausio gaus ne 10 šilingų, bet 1 sva
surengė vakarų su prakalbo Kaip visuose koncertuose, binasi jiems į akis. Tai ge vių Beno muzika.
Sausio 19 dienų lietuvių 26 d., surengė vakarų su ga rų į mėnesį. Taip-pat ir pir
mis. Kalbėti buvo pakviesti šį kartų jisai ir-gi dalyvavo ras užmokestis už tai, kad Tvarka visame kame buvo bažnyčioj surišta moterystės
na plačiu programų, bet atsi mininkas su kasierium gaus
p. A. Sutkus ir Dr. A. Rut programe su savo trims sū- jiems C. L. T. Benas išmoki gera.
ryšiu p-lė Ona Vaitkevičiūtė
kauskas iš Chicagos. Pirma nais. Tėvas, J. Narovec gro no, kaip įsikųsti instrumentų. Iškilmėse dalyvavo šios ir p-nas P. Sidabras. P-lė O. lankiusių tas neužganėdino, daugiaus algos. Vienas narys
sis kalbėjo apie SLRKA., nu jo klernetų, jauniausias sū Su kareiviais ir-gi tas-pat. Ne- AVorcesterio draugijos: šv. Vaitkevičiūtė priguli prie nes viskas labai negyvai buvo apsiėmė sekretoriauti už pi
rodinėdamas naudų priklau nus, Eddy, grojo cello, kitas išrenka kurio už viršininkų, ar Jurgio, šv. Liudviko, S. L. A. daugelio AVorcesterio katali atliekama. Dijalogai, mono gesnę algų, tečiaus viena mo
syti prie vienos iš tvirčiausių sūnus Harry smuikų ir trečias kapitonų, žiūrėk, jau ir tveria kuopa, Lietuvos Dukterų dr- kiškų draugijų ir jų visų yra logai, deklemacijos, visai pra terėlė patarė nelinkti tokio,i
ir didžiausių lietuvių organi Jrsepb — pijano. Visi artis- naujų gvardija. Jeigu mes stė, Bepartyviško Ūkėsų Kliu- veikli narė. Šliubas atsibuvo stai išėjo. Kaikurių lošėjų kuris apsiima pigiaus. An<J
zacijų. Antrasis kalbėjo apie tiškai valdo savo instrumen taip toliaus draskysimes, tai bo atstovai.
9 vai. išryto; paskiaus įvyko suvis nevertėjo nei ant scenos p-nios Sinckienės, esu, su pr-'
Viską Mačiusi.
abelnus lietuvių katalikų rei tus, bet smuikorius labiausiai tuoj pasijusime išsisklaidę,
gražios
vestuvių iškilmės. leisti, nes nežinojo keno vietų giais gali išeiti ir nesusiprati
kalus. Po prakalbų prisirašė j žavėjo publikų.
kaip Grigo bitės. O tos ypaJaunavedžiams suteikta daug
užima. Dainos gal būtų kiek mų. Atsisakius nuo sekreto
10 naujų narių prie naujos Beno ir solistų kaikuriuos tos Jturios tas draugijėles dėlės atakos ant Vyčių, nes linkėjimų ir gražių dovanų.
geriaus išėjusios, jeigu ge riaus p. J. Sleznikni, labai
'SLRKA. 177 kps., taipgi už Šmr.telius atšaukė.
tvarsto, iškils, kaip aliejus ant vieni ir kiti yra baisiai ant jų
Marijos
Vaikelių
merginų
rašyta apie 22 “Metraščių”, Programų, kuriame buvo net viršaus ir liks vieni, kaip vir įnirtę. Bet tai nieko. Tas
riau būtų buvę sutvarkyti dai kas ir neužsipuolė, kad jis pa
dr-jos
narės:
p-lės
Ona
Literkuriuos apsiėmė išdalyti p. A. penkiolika numerių, o kuris balai. Jeigu jie nesusitaiko visai Aryčiams nesvarbu, nes ne
nininkai ir kiek daugi aus pa siliktų ir ant toliaus. Tečiaus
skiutė,
Juzė
Steponkaitė,
M.
Kibartas. Po prakalbų tęsėsi tęsėsi apie dvi valandi, užbai vienoj draugystėj, tai nesusi- iš gero galo pradėjo. Tos Vy
pripažino, jog J. Sleznikas at
Landžiutė ir Jieva ir Ona sipraktikavę. P-nas Bružaikokiai - balius su įvairiais lai
taikys
ir
kitoj,
o
kas
nesiharčiams gaminamos bombos ga Daugirdaitės, pagerbdamos sa tis jau pradeda geriau chorų sakančiai pasidarbavo dei
gė amerikonišku himnu, gaila,
mėjimais. Visas pelnas buvo
monizuoja
su
visuomene,
tam
li kartais sprogti ant jų pa
kliubo ir dargi už pusę algos,
kad ne lietuvišku.
vo veiklių draugę, gražiausias vesti, tik jam stoka truputį
skiriamas bažnyčiai kaurų nu Žmonių buvo apie penki šim draugystėse vietos nėra. Leng čių galvų.
t. y. už 10 šilingi] į mėnesį.
va yra sutverti draugijų, bet Kaiknriems C. L. T. C. Dr- jai dovanas pateikė, linkėda drųsumo.
pirkimui. Pelno liko nemažai. tai.
Lietuvių katalikų vienybė pa
jų užlaikyti, tai jau kitas da stės nariams kaip tik ir tin mos jaunai porai laimingo gy Tikimasi, kad kitu kartu L. Kliubas užsilaiko iš įvai
lykas.
girtina.
Publikos užsilaikymas.
“aušriečiai” pasistengs ge rių gėrimų ir narių mokesties
ka su vabalėliais ir zirzinėti, venimo.
bet gaila man tų padorų jau Linkiame visokių laimių jau riaus viskų atlikti, o šį kartų ir iš kitų mažesnių inplaukų.
Būnant tame vakare vienas Aš tankiai sau vienas pamų-.
dalykas davėsi patėmyti, tai stau, kaip tie artistai gali tu C. L. T. C. dr-stė žlunga. nikaičių ir nekaltų ' mergai
tegul bus jiems dovanota, nes Susirinkimas užsibaigė rim
nai ir gražiai porai.
trukumas lietuviškų šokių ir rėti tiek daug nervų, kad sto Kadaisiai C. L. T. C. Drau čių, kurie sekdami paskui to
tai.
dar nesubrendę.
Draugės.
žaislų. Tos vietos lietuviams ti ant scenos prieš lietuviškų gystė buvo clevelandiečių žie kius vadus, kurie visai siau
Kalnavertis.
Dar vienas yra blogas pa
dar nėra gerai suprantama, publikų ir pildyti kokį-nors das. Dabar tų pirmininkystės rai temato, daro tų pragaiš
' 'tas

Lietuviai
Kitur.

kokių rolę lošia jaunuomenės dalykų, kuomet publika ūžia,
auklėjime lietuviški žaislai. gaudžia, kaip bitės avilyj. Tai
Vienok tikimasi, kad ir tas vaikas surinka Jai koks mangreit čia bus “madoj”. Apie drapypkis pasieniu svyruoja,
sutvėrimų Liet. Vyčių kuope kad save pasirodyti, tai du
lės jau garsiai šnekama ir ti susėdusiu erza, tai popieras
kimasi tas veikiai įvyks. Vy viens į kitų laido — žodžiu,
čiai galės įnešti daug lietuviš- pildytojas kariauja su publi
fcnmo mūsų vakaruose bei šo ka.
Tai visai lietuviškai:
ki uose. O esant skaitlingai klausytis nenori nė vienas, vi
čia augusias jaunuomenės, tas si nori veikti, jei ne ant sce
nos, tai nors sėdynėse. Bet
kaip tik reikakftga.
Kitų sykį dariau parašysiu kaltinti publikos už tai nedrį
stu, nes negalima norėti nuo
paujienų,

vainikų jaunimo eilėse turi tingų žingsnį bedievių bei lais
Vyčiai. Dar p. V. Greičius, vamanių nasrnosna. Bet aš
buvęs C. L.T. D. Choro mo manau, kad jų jaunose krūti
kytojas, ne spėjo išžengti, kaip nėse dar ant tiek bus tėvy
minėtasai choras susijungė su nės ir bažnyčios meilės, jog
bedievybe bei laisvamanybe nepasiduos, kaipo kokia auka,
atsiduodančiu “Mirtos” cho laisvamanių tinklams, kurie
ru, kuriuodu taip nesenai ė- žada jiems milijonus, kad tik
dėsi, kaip šuo su kate. Dabar išplėšti iš jų širdžių dorų ir
viskas gerai ir jau afišose pa tikybų. Eikite, jeigu jūs ten
garsinta, jog C. L. T. C. Dr- matote saVė laimę, bet nž me
stė dalyvaus “Mirtos” su- tų, pasijutę ašarų bangose, ne
rengtalne “koncerte”.
Čia sakykite, |og jūs niekas nedaugins niekas, kaip tik ren- persergėj

“Draugas” Ge

riausia Lietuviu
Draugas.
Skaitykite

“Draugą”.

protys: po koncerto, ar šiaip
scenos vakaro rengti drauge
balių. Tie šokikai, neduoda,
rimtam žmogui ne paklausyti
kas scenoje dedasi, jie švilpia,
trepsi, rėkauja, mat šokti no
ri, na, o čia aktoriai nori pa
baigti savo monotonijų. Ir išvisko darosi košaliena. Nei
žiūrėti, nei klausyti, nei šokti.
Publika tokiu užsilaikimn ir
pačius geriausius aktorius su-

ŠELPKIME
LIETUVĄ AUKO

DAMI

TAUTOS

FONDI

DRAUGAS

!

Vasario (Feb.) 3, 1916. N. 5.

yra daugybė Dievo ir bažny to mokslo, nepriimkite jo į
buos metus, pristeigs naują
čios priešų ir kas kart Jų namus ir sveikas jam nesaky
kuopą ir organizatoriaus
skaitlius auga, tam nei vienas, kite. Nes kas jį sveikina, da
misija bus užbaigta. Sykį
aš manau, neprieštaraus.
lyvauja jo piktame darbe’’.
turėtu šiek-tiek likti. O li jau susitvėrus kuopa augs
Kas dabar iš tarpo lietuvių (11 Jono I, 7 -11).
Organizatoriaus kusiu pinigą dalį Susivieni savaimi nariams besidar
yra Dievo ir Bažnyčios prie “Bet buvo tautoje ir netik
jimas kaip tik galėtą paš buojant. Patogesnio orga
šais? O gi visokios rūšies be rų pranašų, kaip ir tarp jūsų
klausime.
vęsti savęs augginimui; ne nizatoriui meto, kaip da Ant Straipsnio “Ne Prie Savo Darbo” dieviai, laisvamaniai.
bus mokytojai melagiai, kurie
Štai su tokiais tai reikia vi Įves pragaištingus atskirimus
Kaip S. L. R. K. A. sek svarbu kaip: ar organizato bar, sunku bus besurasti.
Su-mas dabar tik persior
Tilpusiam No. 13.
siems katalikams kariauti, tik ir kurie užsigina jnos atpirkuretorius, p. S. Vasiliauskas, rių samdant ar kokiu kitu
ganizavo,
atsistojo
ant
tvir

pranešimo pažymį, šiuos būdu.
“Katalikas”, atsakydamas! Todėl klausimas yra: prieš tai žinoma ne kumščiu, kaip su sio Viešpaties, užtraukdami
tą pamatą. Jo pašelpinis> ant kunigų protesto ir ant ma-i kokius įstatymus kun. Kemė Mickų padaryta, nes toksai ka ant savęs staigų pražuvimą
metus
pradedant,
ka Ką organizatorius galėtu
riavimo būdas neikani nepa (Petro II. 1-2).
ir pomirtinės skyriai yra no pirmojo atsakymo, tilpu šis prasižengė?
taliku Su-inas turėjo 180
nuveikti.
tartinas
ir yra priešingas V.
gerai sutvarkyti.
Mūsą šio “Drauge" No. 3, daro to Jei to “Katalikas” nepriUžteks tų Apaštalų žo
kuopų. Tokiai orgaįrizaci-.
Pasižvalgius po mūsą
Jėzaus mokslui. Bet tokiomis džiu,
konkurentas,
kaimynas
kad
persitikrinus,
kius priekaišus:
rodys, tai aišku, kad išsivertęs priemonėmis kariauti, kokias
jai, kaip. S. L. R. K. A. , naujokynus, po miestelius,
kaip reikia sergėties suvadžio
pasitenkinki tokiu kuopą kur lietuviai mažesniais ar t. v. laisvamaniškas susi 1) Kad kun. Kemėšio politi kalinius bando baidyti.
vartojo V. Jėzus, Jo mokyti tojų. Jei pirmiesiems krik
sakičiiuni negalima. Kata didesniais būriais yra apsi vienijimas turės nemažai ka yra grieštu šios šalies įsta 2) Kun. Kemėšio veikimas niai ir visų laikų šventi vy
netiktai ne priešinasi krikščio rai. Tai yra platinti Jėzaus ščionims buvo reikalingi to
liku Su-nnii yra proga tu gyvenę, pamatysime, kati vargo su savo pašelpos sky tymų laužymu;
kie perspėjimai ir įsakymai,
rėti mažiausia 500 kuopą, daugumoj iš ją visai nėra riumi. Kataliką ūpas paki 2) Kad toji politika yra nybei ir jos dvasiai, bet yra mokslą, teikti šv. Sakramen tai tuo labiaus mūsų laikais,
lęs. Neužsiimsinae kataliką priešinga taipogi krikščiony pilnai krikščioniškas, ir vi tus ir šalinties nuo suvadžio
o ne 180.
kataliką
Susivienijimo
siems katalikams reikia tam tojų ir jų mokslo. Štai V- kadangi dabar ir tarp lietuvių
Susivienijimo kuopt; orga- bės principams ir dvasiai;
atsirado visokios rūšies su
Apie Su-mo praplatinimą, kuopą. O jos gali ir turėtą
ganizavimu dabar, vėliau 3) Kad lietuviai, kaipo pi veikimui pritarti ir paremti. Jėzaus žodžiai: “Veizėkite
vadžiotojų, bedievių, laisva
nartą ir kuopą skaičiumi ten būti. Kuopą-gi tose ko
gali būti ir ne toks jau pa liečiai ir kaipo krikščionys ne Kas tai yra krikščionybė ir ir saugokitės farizėjų raugo ir manių, kurie prisidengė tai
padauginimą, buvo nemaža lonijose — naujokynuose
gali pritarti tai politikai;
jo dvasia? Yra tai viskas, ką Erodo' raugo” (Mork. VIII,
togus laikas.
rašyta, aptarta, Įvairią pa todėl nėra, kad nėra kam
4) Kad lietuviai kunigai re V. Jėzus, Dievo Sūnus, žmo 15), — tai yra jų klaidingo žmonių būvio pagerintojų kau
Nors iki seimui yra dar
mia kun. Kemėšio politikie- nių išganymui padarė ir pa mokslo. “Saugokitės netikrų ke, tai tėvynės mylėtojų skrai
sini i j imą teikta, skyriamos ten ją sutverti. Apskričią
apie 4 mėnesiai, bet kaip riavimų
liko. Jo mokslas, Jo įsteig- pranašų, kurie ateina pas jus ste, o dar kiti katalikystės kai
net dovanos už naują nariu renkami organizatoriai ir
organizatoriaus, taip ir ki 5) Kad Amerikos lietuviai j t i sakramentai ir visos prieliu, kaip “Kataliko” leidėjai,
prirašymą. Nesykį buvo šiaip jau norintieji pasidar
tokius klausimus reikėtą kunigai turi daug svarbesnių, įmonės, kurias reikia vartoti avių rūbuose, viduj-gi yra stengiasi įvairiais būdais ati
judinamas klausimas apie buoti Su-mo labui negali
vilkais plėšikais. Iš jų vaisių, traukti lietuvius nuo Dievo, V.
pradėti per organą gvil reikalingesnių darbų ,negu ra-(išganymo pasiekimui. Jo mokpažinsite juos”. (Mat. VII. Jėzaus mokslo ir jojo įsteig
turėjimą apmokamo Susi- visko atlikti, kas užbraižoj
šymas protestų prieš “Kata-! si o užlaikymui V. Jėzus įstadenti.
15-16).
vi eni j imo orga niza toriaus, jiems yra skirta nuveikti,
tos Bažnyčios. Todėl’ visi
liką
”
ir
rėmimas
kun.
Kemė-|tė
gyvą
organizaciją
tai
yra
Tą darė Apaštalai: platino brangūs katalikai, kuriems
Rcimuosna tuo tikslu būda jau ir dėl paprastos prie
Bažnyčią, kurios augščiausiuo V. Jėzaus mokslą, intikėjuTautos Tarybos sekre Šio;
vo priduodami kuopą įneši žasties, kad tam nėra laiko,
ju regiamu valdytoju išrinko siems teikė šv. Sakramentus ir tiktai rūpi Dievo Karalystė,
6)
Kad
tarp
tų
darbų
pir

kun. F. Kemėšis,
mai, bet tas klausimas vi nėr ištekliaus. Visa, ką aps torius,
moje vietoje stovi Amerikos šv. Petrą, ir kurią dabar val tol ius priimdavo į Bažnyčią, V. Jėzaus mokslas, Bažnyčia
suomet likdavo užmigdy-, kričių organizatoriai gali, paskelbė pasekmes susira- lietuvių kultūrinimas ir tt.
do Rymo popiežiai, kaipo šv. V. Jėzaus avi ją, o paklidu- ir Tėvynė Lietuva, klausant
rašiiiėąimo
su
Vokietijos
tu. Tą klausymą ’iš numi- tai tik pašvęsti liuosą nuo
Stebėtina, kad “Katalikas” ePtro inpėdiniai. Ta Bažny sius atskirdavo, kai padarė V. Jėzaus ir Jo Apaštalų įsa
ambasadorium
Bernštorff
’
u
rustą prikelti” šiuomi ban darbo ir įvairią pareigi;
tuos priekaištus arba užmeti- čia vadinasi iš grek. kalbos ka šv. Povilas sn vienu kormtie- kymų, turime atsitraukti nuo
visų Dievo ir Bažnyčios prie
pildymo laiką. Kas kita bū dėl siuntimo Lievon atsto nėjimus pavadino argumen talikiškoji tai yra visuotino
dysime.
čiu,
kuris
blogai
gyveno
(Kor.
šų, atsitraukti iš jų draugysLigšiol Su-mui turėti nuo tą, jei koks Su-nrui atsida vą nuo amerikiečią - lietu- tais (priparodymais). Čia nė ji: nes visą V. Jėzaus mokslą V. 1-6).
jčių,
neskaityti bedievišką ir
latini, apmbkamą organiža- vęs asmuo (o tokią turime vią. Vokietijos ambasado ra jokie “argumentai“ (pripa priima ir užlaiko ne taip, kaip Apaštalai Ivgiai įsakydavo
laisvamaniškų raštų, o tverti
foriu nebūdavo paranku, nemaža), galėtą visą savo rius, savu keliu susižinojęs rodymai), bet stačiai užmeti- atskilusios nuo katalikų Baž krikščionims saugoties klai
Berline, nėjimai, neparemti nei vienu nyčios sektos, kurios iš moks dingų mokytojų ir suv-ulžioto- savo draugijas ant tikrai ka
vien jau dėl lėšų klausimo. laiką, energiją ir gabumus su savo valdžia
lo V. Jėzaus tą tiktai užlaiko, jų. Štai jų žodžiai: “Sergė talikiški; pamatų ir remti ka
atstovams argumentu (priparodvmu).
“Anuomet Su-mui samdyti'' pašvęsti vien Su-mo augi praneša, kad
talikiškąją spaudą ir skaityti
kuopas leidimą keliauti dabar vo- Tiek to! Eikime prie ap kas jom patinka, o visą kitą kitės šunų, sergėkitės piktų ’ tiktai katalikiškus laikraščius.
Organizatorių reiškė iš Su- nimui, senesnias
kiečią užimton
Lietuvon svarstymo tų dalykų, ir visu- atmeta. Taip atmesdami vie darbininkų, sergėkitės inpjosisvicnijimo nariu sumokė riant.
pirmu kas link 1 užmetinėji- ną tiesą paskui kitą, dabar vimo” (Pil. III, 2). Čia įsa Taip daro kitų tautų katali
naujas betve- bus galima gauti. Bet vis
tą pomirtinės fondan pini drutinant,
pas protestonus iš Jėzaus ko saugoties tų, kurie dar kai. Štai paimkime Vokietiją.
mo.
gi,
esą,
pilno
užtikrinimo
Paėmus
Chieagos
apiegą ištraukimą. O kadangi
Tenai Bismarko laikais buvo
Gaila, kad “Katalikas” nei mokslo beliko trupiniai.
abelnai
Illinois, negalęs duoti. Kaip Tautos vieno iš tų Valstybės įstaty Prie to, kaip žinoma iš ka buojasi V. Jėzaus mokslo iš- katalikai labai persekioti, taip
Sumas tą pačiu turėjo ne- linkes,
griovimui. “O aš tau sakau,
perdaugiausia, tai buvo vi Wiscousin, Indiana ir kitas Tarybos sekretorius pra mų, prieš kuriuos būtų veikęs tekizmo katalikų Bažnyčia
kad kunigams nebuvo leista
kad niekas jūsų neapgautų
nešąs,
į
atstovus
asmenys
sai natūraliu dalyku, kad Valstijas — vakarus, čia
“Kariaujančioji”: prakilniomis kalbomis... veizė net ligonių lankyti. Subruz
,kun. Kemėšis, neprivedė, o vadinasi
jau
yra
nužiūrėti
ir
jie
ap

Organizatoriaus
klausimo yra proga sutverti mažiau
'būtų labai žingeidu. Ant kiek nes Jos Augščiausias Vadas, kite, kad kas jūsų neapgautų do visi katalikai: vyskupai ir
buvo vengiama ir šalni ati sia 50 - 60 naują Su-mo siėmę važiuoti.
žinoma, yra priešingai: kad Jėzus Kristus, kariavo su pra per filozofiją ir tuščią apgavi kunigai, mokytojai ir darbi
dėdama. Dabargi bus jau kuopą. Labai galimas da Kaip “Lietuvių Balsas” ičia katalikai, kaip ir kitų tikė garo galybėmis, su šiuo page mą pagal žmonių padavimą, ninkai organizuoties ir telkicas kita. Susivienijimas lykas ir atkreipus domą į praneša, Švedijoj susitve jimų išpažintojai, džiaugiasi dusiu pasauliu ir su kūno blo pagal pasaulio pradžiamokslį, ties į draugijas, remti katali
JEuri lėšą -fondą, iš kurio mažesnias kolonijas, čia ręs Lietuvai gelbėti komi pilna liuosybe: gali tverti pa- gais pageidimais, žodžiu sa o ne pagal Kristų (Kol. 4-8). kiškąją spaudą, rinkti savo at
stovus į parlamentą, taip, kad
tam tikslui būtu galima pa būtu galima ir per 100 nau tetas taip rūpinosi Lietu irapijas, statyti bažnyčias, vie kant, su visais Dievo Kara “Nes daug suvadžiotojų išėjo
lystės priešais. Kas tai yra į pasaulį, kurie neišpažįsta netiktai privertė Prūsų val
semti reikalingą pinigą su ją kuopą sutverti. O kur von dalyką ištirti savo at nuolynus, mokyklas, ir tt.
Gali tverti draugijas ant ti- pagedusis pasaulis, tai yra vi Jėzaus Kristaus, atėjusio kū džią atšaukti priešingus jiems
mą. Tiesa, į lešą fondą vos Naujoji Anglija ir abelnai stovą siųsti. Jei Lietuvon
kėjimiškų pamatų, daryti tau si žmonės, kurie kelia maištą ne. Toksai yra suvadžiotojas! išduotus įstatymus, bet dar
.šįmet tepradedama mokė rytai? Ten dar platesnė or tuos atstovus vokiečią val
tiškus, politiškus ir visuome prieš Dievą ir Jo prisakymus, ir antikristas. Sergėkite pa sutvėrė parlamente stipriau
ti; tiesa, kad didžiąją lėšų ganizatoriams dirva, neg džia įsileis, gal tuomet iš niškus susirinkimus ir tt.
prieš V. Jėzaus įsteigtą Baž tys save, kad gautumėt pilną siąją partiją Centrum, su ku
fondo dalį reiks išleisti* or vakaruose. Tik deja, nėijf atstovą pranešimą galėtu
Leista katalikams užsiimti nyčią ir Jo mokslą, žodžiu sa užmokesnį”. “Kiekvienas at riuo turi skaityties Prūsų val
gano, Susivienijimo rašti-į kam organizavimu Susivie me sužinoti, kaip tikrai da prekyba, amatais, statyti dirb kant Jie visi, kurie ar šiokiu,
stojantis ir nepasiliekantis džia ir kitos partijos.
lykai
mūsą
tėvynėje
stovi
tiės ir kitokią reikalą ap nijimo kuopą užsiimti. Rei
Tą padarė Austrijos kataar kitokiu būdu priešinas Die Kristaus moksle, neturi Die
tuves ir tt.
Geistina
būtą,
kad
atsto

mokėjimui, taip kad įna kia organizatoriaus!
Žinoma, prisilaikant šalies vui ir žmonių tikrajai laimei, vo; kas pasilieka moksle, tasp’kai, kad apsiginus nuo žydų,
vai
kogreičiausia
Lietuvon
negalės
šai kas gal ir liks. Bet ro Organizatorius
! į statymų, nes kitaip nebūtų amžinajai ar laikinai.
turi ir Tėvą ir Sūnų. Jei kas !masoT*ų
kitij bedievių. Tą
vyktą.
Kad
dabar
visose
tautose
itvarkos
visoje
valstijoje.
pas jus ateina ir neatsineša'^3™ *r Amerikoje kitų tautoj
dosi, kad viską apmokėjus, būti “amžinu”. Pasidar-į

Redakcijos

Pastabos.

Antras Atsakymas “Kata
likuin

col”.
vėlai induoda “dresę” siūti. Žiūrėk, siuvėja nespė
— Ei, kurna!
suriko bučeris, — kiek imsite ?
jo užbaigti, o čia neatbūtinai į balių reik eiti. Ką-gi
—Džiovui svarą šolderio, — nei nepažiūrėjus į
daryti? Ogi koki čia bėda, jei rankovių neprisiūvo,
bučerį sako Juozienė, — Maiklui du svaru porčapo,
apie kaklą neužbaigė? Tai žiūrėk ir ateina be ran
(Feljetonas)
Pyteriui galų svarą, nu, o kitiems pats žinai ko.
Jūs merginos, nors šiemet sustokite tuos nelai kovių ar pliku kaklu. O mūsų vaikinai tokią pama
— O kaip į knygeles užrašyti? — klausia bu
mingus vyrus akinusios, barusios! Nubodo klausyti, tę ir gėdijąs vesti šokti. Matai... Et, baigsiu apie tai
čeris.
Mūsų šeimininkės.
net pagailo tų vyrelių. Viena rėkia jūs šiokie, kita — šnekėjus.
— Susimildamas nebaderiuok, — pyksta Juozie
tokie. Tai vyrai svetainėse cigarus, o ne tai pypkes
— Kūma, ar daug turi burdingierių ? — klausia
nė.
—
Paskirstyk visiems ir galas. Aš-gi jiems neDabar žiūrėkit ką p. Purenąs pasakė 2 “Drau bučemėj savo kūmą sutikus Jonienė.
rūko; tai vyrai su kepurėmis šneka,... o ne su mergi
nomis; tai vyrai merginoms nepasako, ką ant susi go” num., nežinau tik kokiame perskirime. Kaipo p.
- Aštuonius ir dar vieną merginą, — atsako rašiuėsiu.
— Mano rudžiui, — tarška Jonienė, — gali ir
Pureno
kalbos,
meldžiu
“
ščyrai
”
paklausyti.
Taigi,
rinkimų kalbėti (žiūr. “Vyčio” 2 num.); tai vyrai
Juozienė. — Žiur, Džianas, Džiovas, Maikis, Pyteris,
p. Purenąs rašo apie moterų čarčaristiką (galas ži Paulius, Vilimukas, Bernukas ir Sabukas. O jau su padauginti, toks biaurus vaikinas, vis į akis lenda,
merginų šokti neveda ir tt. ir tt.
Vis tiems vyrams - biedniokams pakelti! O aš no, kas tai per žodis; nei Lalio žodyne nėra. Tur mergina, — priduria Juozienė, — tikra bėda, ožka o Maikiui mažiau padėk, tas nors džinės parneša pė
dę gavęs.
pasakysiu, kad čia vyrai visai nekalti. Dėlto jie ne būt jau moterims dovana 1916 m ). Tarp kitko jis... ir tiek. O tavo burdingieriai kaip?
— Na tai ir užrašiau — praneša bučeris.
veda šokti, kad nedrįsta. Ot delko! Merginos ne puikus vyras tas p. Purenąs: taip moka tas mote
— Šlėktai! Džiovas išsimufino, Pyteris apsive
— Eiva, kūma, — pakviečia Jonienė.
turi už tai pykti ir suraukusios kaktas sėdėti, kaip ris glostyti, kad... Kad jį kur bala! Atsiprašau, aš dė. Paliko tik tas rudasis ir šleivis Maikis, — bė— Koman, dar užbėgsime pas Tučkį ant drinkso
devynios pėtnyčios, bet... “meiliai” pažiūrėti. Jei ne tai norėjau pasakyti. Taigi jis sako, kad mergi doja Jonienė. — Vis ant burdo nepastovi. Vis jiems
dar nesusipranta, tai pačiai pavadinti. O tuomet ne- nos ar moterys ineša į draugiją linksmumą. Jeigu negerai. Tai šolderis nedaviręs, tai kambary esą ir namo bus metas — sutinka Juozienė.
taip yra, tai ko mums laukti kol kas kitas pralinks ankšta. Kaip kokie ponaičiai su pretenzijomis vis
Ir kūmutės išrioglina pro duris.
ateiaakys, kaip kad merginos vaikinams padaro.
Pati mačiau Chicagoj, kaip vaikinų būrys tarėsi mins? Tad turim savo rolę atsakančiai atlikti. Tu į akis lenda.
Ant baliaus.
rime
sustoti
į
ratą
ir
užtraukti
“
Daratą
”
,
sutraukti
Vienos gana didelės draugijos baliuje atsidū
vesti šokti. Bet kur merginą gavus? Stypčiojo, rau
— E, kūma, ką ir besakyti, — pertraukia Jonie
visus
į
krūvą
ir
išjudinti.
O
tada
matysite,
kad
mū

kėsi ir galop “nusudijo” vieną eiti į merginų būrį
nę kūma. Ištvirkęs svietas, kaip tas čigono bota riau. Ties estrada keletas muzikantų polką taip
sų
vaikinai
bus
linksmus
ir
švelnūs,
taip
kad
nors
ir pamėginti užprašyti. Jei jau su juo eis, tai ir
gas. Veizėk aš savo aštuonetą į du ramu sugritdžinu, smarkiai drožia, kad net svetainės sienos braška. Pa
ausį
dėk!
kiti “laimės” bandys. Ir žinot kas ištiko? O gi nė
o jie, kad juos kur kvarabos, sako: “mes čia nebūsi sieniais, pakampiais susigrūdęs jaunimas žiopso į
jot Taip “išsigando”, susikonfuzijo, kad per visi.
Prie pabaigos neiškenčiu ir... atsiprašau! No- me, permaža oro”. Galas jus nemato, atrėžiau, maža besisukančias viduryj salės šokikų poras. Vieno,
vakarą “never” į “dencių” eiti. Kitam, manau, i in klausti ar p. Purenąs vedęs ar ne? Tur būt ve- oro tai eikite ant atryto dribsoti...
kito burnoje vėpso cigarėtas, kepurės ant galvi;. Oras
kinkų drebėjimo ligą taip elgianties galėjo įvaryti.
— O mano pilvūzai, — sušuko Jonienė, — tai svetainėje sunkus, tvankus, bet baliaunininkai to vi
lęs, kad “atsivožija” taip apie moteris rašyti (teiMoteris ieško lygių teisių ir kaikuriuose “plei ;ybę ar ne — neapsiimu spręsti). Tur būt ir neko- šolderiu via nepatenkinti. Esą, tu nemoki gerai iš sai nepatėmija ir siaučia iš visos.
— Džio? — per petį šleptelėjęs ranka savo drau
suose” turi. O čia pasirodo tokios “ne smart”, kad :ią pačiutę turi, kad pasivelija taip ant moterų... virti, nepačirškini niekuomet. Iš vandens ant toiivlnet šokti pavadinti bijos! Ar ne stebuklai? Kaip-g; Bet jei nevedęs, tai trygubai palinkėju, kad nie kos, blinkt, ir pakiši panosėn. Taip, žinai, kūrmt, gui jaunas vaikinukas užklausia, —■ Ar matai kaip
tuomet bus ir ką darysite, kaip reiks su vyrais dide kad sau žmonos nesurastų, kaip amžinas žydas atil net ant širdies bloga pasidarė, tokias kalbas užgir Meri kraiposi!
— Kad ją kur! — snšuko Džiovas, — tai sen
dąs. Pati nepasimačiau, kaip jiems atrėžiau: gal
lės svarbos dalykus atlikti? Kur jau Čia toji lygy sio. Koks darbas, toks ir užmokesnis!
vijai jūs, galvijai, ar aš koki kukorka, kad turėčiau mergė išsijudino. Bet, žiūrėk, kaip Pytis po svetai
bė, kad jau tiek vyrams reik “byro”, “viskės” iš
Lakstutė.
savo burdingieriams mėsą kepti. DŽiaugkitės, kad nę stryksi?
gerti, tabokos rūkyti ir “oisterins” valgyti ir dau
įvirto šolderio gaunate. Mat, ko prasimano.
— Rtryksėtum ir tu, — nusijuokia Džianas, —
gybė kitų dalykų, kurių didesnę dalį dabar vyrai at
— Bėda, tikra bėda su tais burdingieriais, — jei dvi išmauktum. — Juk žinai vakar v^ą naktelę pas
lieka. Vis tiems vyrams!
aiposi Juozienė. — Žiūrėk kitas t>i pėdę gavęs, net Maikį kazvriavo. Eiva ir mes su mergomis patrypti.
Antras dalykas. Paklausčinu, kodelgi jau neat
Tr nuofna sau.
/
eužpundija. Gailisi aut pantės lėlių centų išmesti.
būtinai su vaikinu šokti? Ar negalėtų vienos mergi
Pač
;
oie
salės
kertelėje
sjjšėdo
jauna
"n+ šeimininkės vis šokinėja. >fegera, nedora esan
mti?

Tos Moterys, Tie Vyrai.

Gyvenimo
Vaizdeliai.

S.LR.K.A. Reikalai.
S.L.R.K.A. Centro
Valdybos Protoko
las.

o
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valdybos nutarimo ir pa- kpsiųsta Susiv. advokatui dvi ris

l.a su tuo apskričio nutari--kurių čia, kaip minėjau, yra ir toje vietoji“, “pašportas” yra be taip sakant, sulyginkime Su-mo
reikalingas. O ten, kur nėra, ga ant tiek pat paš. ir pomirtinės
inu pilnai sutiko ir patarė perdaug.
li pinigus siusti tiesiog į Centrą apsidraudimą, l’rie dr-ją dažniau
Susiv. sekretoriui leidžiant Nemanau, kad naujos kuo arba ir j tą pačią kp. kurioj.* šia rašomasi, va, apie trisdešimtį'
kuopai organizuotis, steng pos daugina narius, bet prie prigulėjo. Persikeldami j l;itas metu senumo (kiek esu patyrę:
šingai daug blėdies padaro
tis sužinoti kokiu tikslu tai
kp. reikalaukite paliudijimu nu »
kur jų tiek daug randasi vie žemiau pasirašusiojo, o gausit** tokią daugiausia). Žinoma, lai
priklauso nuo paties
žmogaus
daroma.
noje vietoje.
paliudijimus
su
paaiškinimais.
susipratimo,
arba*
jo
gyvenimo
19. Delei pavedimo ir Tolinus tas pats P. Banai
Niekas taip nėra inkvriis, kaip sąlygų, stovio, ir kitu aplinky
perrašymo pomirtinių ki tis rašo, kad labai pageidaujakad laukimas kokiu nors naują bių.
toms vpatoms, nutarta pa nii organizatoriai, kurie gerai,
„,* tai organizacijoje ar
gaminti tam tikras blan supranta šios organizacijos Į kokiam kitam klausime. Kada Mūsų žmogelis nelengvai duo
kas ir reikalui prisiėjus, reikalus, kad jie prie kiekvie-!l ilivo paskelbtu naujos reformos dasi prikalbėti, kad rašytųsi Į
apdraudė:,
jeigu kuris iš senų narių įlos progos aiškintų žmonėms Su-me, kiek tai buvo pripasako augštesiiius Su-mo
•
skyrius.
Sako
kam
pinigai
bus
norėtų kam pavesti arba apie šios organizacijos, t. y. ta visokiu nesąmonių, baugini J man reikalingi, kaip aš numir
mą, kaip va: kad reik-s išnauį užrašyti pomirtinę, prane SLRKA. svarbą.
j jo Įstojimas mokėti ir eibės k* siu.’ Vienok čia klaida. Tam.
šus kuopos valdybai, cent- Matyti iš jų darbo vašių tą..... bet anoi priežodžio “ne brolau ar sesuo, pomirtinė vrn,
iro raštininkas pasiųs to- kaip jie gerai supranta tos or taip kipšas baisu, kaip nupieš ir bus labai reikalinga tavo šei
Yviitciiio
I >n rt Kitus.> «>i-os ! Klcllll,
• • U
• „ l»ĮHlU\b
•išpildys
* *i i
xtą ganizacijos tikslą; geri orga
w
kiam narnu
ir
lltll llll
Lcl . , . .
. .v .v..
v
IHS
tas”.... Taip ir čia atsitiko. Tas mynai. Sakaisi; kad aš neturiu
nizatoriai »gerai
išaiškina z,n
žino
Malianoy ( ity, i a. kn-į blunka kuri bus prisegami mzatoiiai
‘‘rai lsaisklua
°- Vlsiskas buvo platinama su blo- i šeimynos!..' Tai paliksi labdabuvo skolingas už 5 .nė-į pl.i(>
,”'Ka,"”"'l'|os
II,u,,ill'--.-ai
Atsakysi:
ais narais, kad atkeršimis, — (i-ingieius tikslams!

i

bet kam? Ne kam kitam, kaip; “veltui man galvą suki su sa\o
peržiūrėjimjo, kuris pripa-įIivsius, bet prisiimtus jo 9<) Pinitnis kurie ori-P r ■
•
i
bet
X
•
X I
mokesniu kiive-ele mis een
įmigus, Kinu pi i Į Jeigu vienas, senas kuopas, tik patsai sau! Ir stebėkis, tieji j “tikslais'’. Aš noriu gauti tik
žino esant gera ir sutinkam mokesnių kmg< h pas CtnSusiv> įžd
liutarta oniauja
griauja ir
ir naujas
naujas tveria. Ge-na,
- nariai, kurie rūpinosi, kad kaip pašelpą”. Gerai tebūna ir taip;
f
su valstijos teisėmis; tai-Pr° raštininką, pasirodė, j padėti vėl ant naujo
jvediiną sutruk-1 bet... nepainirškie, kad reikti
nors reformų
rai, ar ne?!
Baltimore, Md.
pogi yra jau senai išversta, kad jis buvo užsimokėjęs j
į ,.it ha„k.,/ vi(.,„, Atsiminkime, kad mes da- džius, pirmutyniai užsimokėjo mirti ir tavo kūną reikės palai19 d. sausio 1916 m.,
j angliška kalba. Pasiro-1 kuopoje pilnai, t.k per klai- kHri!J wukes
' bar turime pašelpos skyrių, iiųsavo mėnesinius mokesnius! Ži- doti.. Taigi parankiau niekur
. f ši susirinkimą atvyko
kitur apsidrausti, kaip Su-me,
da kuopos raštininkas
ne-Į o,.
.
21. Buvo kalbėta apie pi ar daug mes turime kiekvie-Jnoma nenustodami dar ir ikivisi'centro valdybos nariai. dė, kad spauzdinti pilną
šioliai
sakę,
kad
Su
—
mas
juos
rasti negali. Štai pavyzdis; 30
pinigu i centrą;! , • •
,
delei tūlų fprisiuntė
.
. 1
. * skirtiną laiko ateinančiam noje kuopoj prigulinčių prie nuskriaudė, prigavo ir tam pa-!111- senumo prisirašydamas į‘Su
Posėdžiai buvo laikomi cen konstituciją,
kadangi tuos pinigus
Seimui ir imtai ta laikvti įPa^9°s sKvr- Kaikuriose kuo našiai. (Tas neatsitiko 91-n,oj ni4 pimą skyrių
tro raštinėje. Susirinkimas priežasčių, pakol-kas nega
apsaugo3,
pose 2-3-4 įsirašo ant 14-kos
pa dabar jau yra prisiim
lima.
Bet,
kadangi
inėjus
į
pradžioje Birželio meti.:
kp., bet kitose, nes \Vaterburyj moka mėnesiui 24 e. ir “Lėšų
biivo atidarytas per prezi
gali išsirgVUO, tai
m L pašelpą
malini
lllim ttlin !•
1 IĮ
X
W 1 ’-dol. į.savaitę. Jis j-^***<a.-oBif, yra S. L. R. K. A. net 5-ios ki . Fondui” 10 e. Taigi išviso 34<
tus,
minėtam
1
;
.v ,
dienas paskelbs centro Val-L- • ,
.
dentą K. Krušinską ir pir- galę naujoms reformoms,
nariui nutarta išmokėti. , ,
1 ... .
... ti visą laiką, ar ne?
Nariu sksaieius ikišioliai buvo 12 — 4.08; per metus. Pašei ik,s
niasai • posėdis prasidėjo naujoji konstitucija yra e)\ Tadauso
T i -IKamsausko,
— •1
U}ba,
susižinojus
Sll
\
ietį
i
:•
.
n
,I.,„Lv<
nriyinrės
’
.....
,vas -II np’aiiKvs, pi įžiuręs. viršaus septynių šeintž). 91 k p. Į skyriai yra keturi. Pasiriiikl“.
būtinai reikalinga dėl kuo
’ neims kuopomis.
1 Juk
t..,. x.
—•
x* ,
.9:30 vai ryto.
tą vieną u
ligonį
lankyti
tų nariams štai ką patarčiau: kad kuris Ims tau
geresnis: ”, e,
2 kp. Forest City, Pa.
pų,
vedinio
Susiv.
reikalų
Pi i mliausiai buvo skai
Pabaigoje, Susiv. rašti-Įjviejų žmonių nepriversi, kad pirma iki pasirįž apleisti Su-: mėn. — pašelpos
sav. gausi
Priežastis sulaikymo nepnir
prie
organižavimb
naujų
tytas protokolas paskuti
įlinkas išdavė raportą apiejjiekas vakarą, kasdieną ir kas mą, paklaustų atėjęs Į kuopos‘$3.50: 50 e. mėn. - pašei. $7.i 9
I Raktini sirgimo liudijimai: Susiv. stovį, iš kurio suzi-i savaitę eitų ir lankytų. Juk'susirinkimą, kiek jam reikės nio- sav. 75 e. mėn. — pašei. $10.50;
kuopų:
centro
valdyba
nunio vald. susirinkimo ir lo
tarė duoti
at'spauzdintii Diri pristatyti liudijimus nota, kad Susiv. turėjo supilęs gerai tą žinome, kad kiek- kėtį ir taip toliau. Visur, ir vi-i$1.9O mėn. — pašei. sav. $14.00
kosi priimStas.
tuolaikinę konstituciją (pa-j1,110 to gydytojo, kuris jįį 1 d. Sausio 1915 m., 10,106! vienas žmogus turi ir savus «a<D» X'a net ir nemažas naric. ilol. Norėdamas savo sveikai
1.
Centro raštininkas
skyriuj
skaitlius, kuris nors ir gerinu-j apdrausti ketvirtam
praneša
apie Susivieni kol bus atspauzdinta pilna 18el'Mai,t laukė ir tąsyk, jei- narius, iš kurių 1,025 ran- reikalus. O jei dar pasitaikys šiai sutvarkytoj ar tai dr-joj a* pašelpos, Su-me mokėsi $1.00 pe?
brošiūro je, I Mu pasirodys, kad tikrai^jdasi vaikų skyriuje. Kuo tokiose kuopose sirgti 2-3-ms,
jimo išleistą knygą “Lie-j konstituciją)
būua neužganė mėnesį. 30 m. senumo pirmam
lietuviškoj kalboj l,Lvra sirgęs —paselpą išiiio-!
tai
kas
bus;
Tai,
broliai,
jei
°
tuvių ir Lenku Unija”, kad Vlen
pų turi 180; naujų narių
dinti, ir priekabi ųieško, visaip j skyriuj “apsaugos" ir ketvirIlties taip darysime, tai organi išmislioifami. daugiausia tik iš-j tam skyr. pašelpos reikės moBartuškienės,
jau yra atspausta
ir iš-!^D9 egzemp. ir pasiųsti į kėti., d) Onos
,T
r,, •,
i i • prisirašė praeitais metais zacija jokiu būdu negalės gyNe\v Philadelplna,
v ,
. • •
" sivaizdindaini, kad juos skriau-iketi per viena metą išviso $4413
siuntinėta kuopoms, tiesiai } kiekvieną kuopą po 3 ekz. oi kp.
,? ................... 1 ,..1720; paselpos skvnuie navuoti,
jeigu
mes
patys
ją
ar(lžia ir tt
jimai apu
-Į- 12 — $16.08. Taigi pigiau ne
apie liga: b- .
, .
•' •
iš “Žvaigždės” spaustuvės, į minėtos brošiūros. Darbą Pa. budrumai
,
,
nu randasi 13o0;
pinigu doine. Vietoj tverti naujas
gu trijose pašelpėnise dr-se'.
Iki
sausio
1
d.,
1916
m.,
“
šv
[lytoj*
gvdvtoio ir kuopos i <-, *'■
*o oo*> •>Draugo’
spaustu- goino,
nors kai-kurios
kuopos duoti
J ,
•»,
. Susiv. ižde yra $b2,293.3o. kuopas, kur jų yra užtektinai, .Juozapo Brolija” ir 91-ina k;>. Sakysi, kad maža pomirtine...
prieštarauja ,
. .— • . ; ;
k
nusiskundžia, būk dar iki vei, kaipo pigiausią padu- nesutinka,
• , -X+
i
j • -x 'Pareitais metais Susiv. tur- reikia tas načias vienyti i krū- S. L. R. K. A. buvo išvieno t y. Tai pcrsikelkie Į trečią skyrių
v
i
1
■
šbd tos knygos nėra gavu-i vusiai kainą spauzdinime vieni kitiems;, todėl nulieta
■prie “Šv. J. B.” prigulėti no ant $500. pomirtines. 30 m. 3
tas užaugo bemaž ant $lf, vą
narė
privalo
priduoti
tikpilnos
konstitucijos.
rėdamas, turėjai būtinai prisira skyriuj pomirtinės ir ketvirtam
:
ooo.
sios. Kadangi jos buvo
J. K. Mii ia n skis.
resnius
liudijimus,
tąsyk
N. V. Apsk. organ. šyti ir prie Su-mo kp. Nors narių skyr. pašelpos per metus reikės
spauzdinta viso 10,000 eksesijas, iždo,
Užbaigus
7. Kas link eerterio re
91 kp. turėjo nemažą
skaitini mokėti išviso $21.84 ė. Nereikės
zempliorų, kuopoms -gi pa gistravimo, Susiv. sekreto l-ašclpa bus išmokėta.
globėjai peržiūrėjo centro'
(apie
250).
vienok
drąsiai
iš sa mokėti nei pomirtinių nei “ek
12 Apkalbėta A. Brazai raštininko ir iždinbiko knv-’
siųsta 8,700, taigi likusios rius plirodė, kad konstitu
vo pafyrimo galiu sakyti, kad stra” už visokius balius, ir pili
1300, bus sudėtos Susiv. cija yra išversta į anglišką čio, nario 139 kp. iš Port- gas ir surado viską geroj
kas tai per vienas Su-tnas ir jo ninkų tikietus, važinėjant i ki
knygyne ir siuntinėjamas kalbą ir jos nuorašai kartu laijd Ore. plastinas Pas(‘’* Įvarkoj taipogi skaitlvnčsi
b
idėja — buvo narių didžiumai tą miestą nereikės tiek daug nes
svetima, nepažinstama.... Delko’ magumų turėti ir su “pašpor
kuopoms ant pareikalavi su aplikacijomis yra pa pos ir kad Susiv. neiš- sutiko sų raštininko ra
Dėlto, kad niekad nebuvo laiko tų”, nes bus bereikalingas, nes
,,
mo... Nutarta paskelbti or-į sįŲsta‘net į kelias valstijas brankų iš skaitliaus narių'
! Įsigilinti į Su-mą, bei jo siekius veik visose lietuvių apgyvento
ganė paTntusimą, ar visos!išgavimui leidimo. Taigi delei įieužsiiiiokejimo mo- su.eivieiiijiino Raštininkas, į
pagvildenti, arčiau jo siekius se kolonijose rasime Su-mo knot
kuopos yra tas knygas ga-! pasirodė, kad darbas čarte- kesnių. Nutarta su tuo da-'
J. S. Vasiliauskas.
pamąstyk ar
pažinti, užteko svarstyti “Šv. pas. Tai patsai
vę ir ar persiuntimo lėšos} ri,, registravimo nuosek- lvku palaukti iki seimo.
Juoz. Brol.”1 reikalus.... Atsira- verta yra apleisti Su-mą ? Nesą91-mes KUOPOS NARIUS
13. Sulaikyta per iždo
dus prie Su-mo pašelpos 4 laiį>-i kyšiu, kad blogos valios žmonės
buvo apmokėtos, ar prisiė-! jjaį yla stumiamas pirmyn,
VVATERBURY, CONN.
snių
skyriui, geriau - suprantanti' stengiasi užkenti bei atkalbin-i
11
jo patiems apmokėti? Tas
£2
”
st
’
A.
naudingumą
pašelpos ir maty-jkitus, kad Su-mą pamestų. Ne,
Praėjusių metų S. L. R. K.
būtinai reikalinga yra žino- dirbinio, pagal naują foi
30-tam Seime, Scrnuton, Pa., la- darni didesnę naudą, žiūrint vi- tai nesuprantanti svarobs, bei
ti pirma atmokėjimo są mą, narių paliudijimų. Sek tarta išmokėti tiktai per,
po didžiuma
balsų
sulyginti sais žvilgsniais, nemažas skai-Įsu savo nepamatuotais išskaitskaitos už atspauzdinimą. retorius perskaitė intalpą, į rankas admiiūstratoria’.us, i
Su-mo nariams mokesniai pagal eius pradėjo reikalauti, kad 91 - i Puvimais daro visokius išvadžio2. Iždininkas praneša, sutartis ir išlygas, kas ant ne kitaip, dėlto, kad da yra Xo. 4-me “Draugo” I*. V- reikalavimo “Suvienytu
Va! ma kp. priimtų
ir į pašelpinii jiinus. Štai praeitame susirinkikad pinigai
inplaukusiji naujos formos paliudijimų gi \ as \ ienas jo brolis, kll- Banaitis iš Brooklyn’o rašo: Stijų Insurance Departmentų”. skyrių. Bet... kaip-gi galima bu-įme 91-mos kp. ateina narys mūNekartą teko su kp., p. J. D., ir smarkiai už
-ačiū P. ii. Tolubai už pnsi-iKitaip ir būti negalėjo. Ir ne- vo sutaikinti?..
nuo kuopų, sulyg valdybos turės tilpti. Pasirodė, kad!!'!8 bct k"do. i?ak,!)
blnrltavil.lti Ha užsimezgė nau- apsiriiisiit sak)ydamas, kad kož- karštus ginčius vesti su nariais klausia, kiek jam reikės mokė!i
nutarimo, virš daleistos su t-is trtėi-ts sturisias įtart .: tlS l,r"' Susiflrllljllllii.
svti ir ,m.,a„d,iti neims ėj 14' Bil» "ž
Tautus ja SI.KKA. kuopa ir tt. ir tt.j■ ariat narė, kurie indo- už pašelpini
skyrių. Kas kita per mėnesį. Atvertęs knygą pa
mos laikyti ant
rankų, syti ir panaudoti nebus
bus
dabar,
kuomet
mes pradėsi- sakiau, kad 17 i per menesi npIr ar ga-'ma«Ja
liki""-' ^riau sa
yra padėti ant naujo “a- Įima, dėlto, kad dvi iš jų Tarvbos atstovu nuo Susi- Kame čia dalykas?
šitokį darbą* kant savos organizacijos ateitim me rūpintis vien tik Su-mo r*d-:saugos ir 19 < “f.ešų FomL”
count” i Luzerne County yra visai nusidėvėję ir ne-p leI11Jim<>’ J01™
SU^a‘
i-.pagirti
n„ ,^1 is.-odn kad tai pilimi yra tuomi užganėdinti, ir Italais. Nes ištikrųjų. ir-ri guli !— kiek aš gausiu pomirtinės? —
1
1 r'‘
I ’ ' r> X sutiko tai be murmėjimo, net su būti geresnis daiktas, kaip pri j $150, — atsakiau. Tai, sako.
Nat Bank, Willkes Bario, tinka vartojimui ir antra,i kyta pcl' iždo globėjus, nugaila naudingas darbas Bet, džiaugsmu.
gulėti prie Su-mo
augštesnių! jūs visi esate apgavikai ir
Pa., sumoje $3,000.
kad turinis rašto, kuris tu- ^a1^1 išmokėti,
kiek aš suprantu, tas visai
Ir kas dar begalo svarbu, ai skyrių kaip apdraudos, taip na-! Aš pasisakiau, kad visai nesu
i
3. Pakeltas klausimas a- rėš būt atspauzdintas ant!
Pomirtinė a.a. M a rėš..priešingai
ir klaidingai pada- įsteigimas “Lėšų Fondo“, iš ku šelpos? Plačiau mąstantis žmo-1 apgavikas, tik pildau Su-mo iš
pie perkėlimą pinigii $10, naujos fortuos paliudijimu, Aueicnės nutarta išmokėti rvta.
prigulėti }tatus ir 30-to Seimo nutarimus.
ri.i kožnas narvs galįs uždyką gus neužsiganėdins
(K)0 iš Edtvardsvilles Ban jokiu blldll ant senųjų kly'rn*’
kad t.is p<(- Įr
raštininkas neži-, organą! Ne.: tokia organiza**!- prie kokios norints vienos dr-jos į iškilo tarp kelių narių
narių karšti
kus, kaip yra nutarta 30-to šių nebus galima sutalpinti.! Ve^’n,as’
Kuopą buvo 1!nu ;u. įn).j teisę išduoti nu- ją, kaip kad S. L. R. K. A. b ,* kuri moka $5.00 pas. savaitėje ' ginčiai. O minėtas narys užreišSeimo. Delko tas nutarimas Todėl nutarta duoti „ada • l,lisi""tus' i«’n«kėti minėt•Dolerį dėl tokiose vietose t ve- savo organo polių b'du apsi- bet stengsis mažiausia prigulėti ke, kad Su-inas daug brange.i.
‘
1
:_x:__ ant
_ x __
i... ___
•
,
:i: r..
eiti ___
negali.
Ir jeigu amai mes nors prie trijų, kad “pašeloa nius mokesnius ima nuo narių,
v :____
pomirtinę
raukų
rianių
iki šioliai nebuvo išpildy rvti naujas
klvscs, mažės-,*
•
1 °gra- ;-----‘ kuopų.
tas, tame diskusuota valan n'<-«, taipgi prinešti Susiv.'1,,,ria"Sl nira legališkai pa-' Ir ai norėHau žinoti koko, turime tiek daugel visokių nes- sergančiam maždaug būtą nori, negu viena iš “Insurnace Komnauda tokioje vietoje Slltver- nl»fm,nV
vidujine organiza- $15.90 sav.. o pomirtinė
apie, paniją”. AŠ prašau, kad nurodą ir, pagalios išsireiškus emblemą, prikergiant žirg-j ai*ytas.
1O cijos tvarka, tai tik dėlto, kad $599. Pas mus lietuvių pašelp.' dvtu kuri. “Aš”, sako, “priJ6. Nutarta
kuopa
_ jeigu
™ "žuomarštyje
'
iždininkui, kad jis nesutin vaikį ir Susiv. užvardijimej
t <11 uijinivĮ --...... ..... rparašyti
----- .
xpra---- ta J2
JJiokuatneš,
randas
tos už
ačios
turėjime spaudą, dr-se paprastai mokama po 50 e. klausau prie “N. N.”, (čia naka, idant būtų pinigai per prie lietuviško dndėti ir ŠV’iną pas ŠV. Tėvą reikale ai
*as 08 palios ne^jnojomp kaip stovi mūsų or- mėn. Sirgdamas gauna $5.99 su- niinėjo vardu) ant $500 poniii
iiuuvii 11 . -r x
f
organizacijos 4 kuopos, ir nei
. ..
.>
./
x- t
ganizaeija ir tt. Žinomas daile vaitei, mirus — $190 iš iždo ir tin«*M ir moku 25
per
kelti ir nepasirašys prie pi anglišką. Tas dalykas at-! išgavime» lietuvį Vyskupą y ”
viena, rodos, neturi iki 100 na- tas, kitu kaltinti negalima, kaip kožnas narys po vieną dolerį., vaite”, “Kiek Tamstą turi
nigų perkėlimo iš minėtos likti pavesta kontrolei
Amerikoje. Prašymas bus r
iiitoiktns nnsinntiniflma
^*as dešimts. Ir tik patys save. Tai-gi iš dalies Per metus reikia išmokėti vien į lmr metų?” — 261ių — atsake.
bankos, todėl valdyba vien siv. raštininko.
. ,
• x* • p
m ' |^ver^ ^ar
an^ tų visų! didžiausios klaidos
ir klintys tik mėnesinių $18.00. O kur vi-,Kuomet aš jam parodžiau, kad
balsiai sutiko, tą reikalą
ne
bUS
Siųsti
į
Luropą
lau-jrp
a
j
rnalo>lėk»t
man
išaiškinti
augimui
Su-mo
nariais
ir turtų šokių balių tikietai? Kas gali 26 m. Su-me ant $500 pomirtin e
Sesija 2-ra.
palikti iki ateinančiam Seitos Fondo ir lankysis pas kur tas naudingas darbas? prašalintos.
Dabar tik turima užtikrinti, kad pomirtinių neiš-'moka 64
per mėn. arba $7 68
tums 1-30 vai. p.111.
iiiui.
Hv. Tėvą Ryme.
Gal tą padarys pats autorius, dar įvesti vidujinę tvarką, kaip mokėsi $18.00 per metus?.. O jer-jr j “TJ.Sų Fondą” $1.20v. Išvia.
kp., taip ir aplamai visoje orga- gu dar pridėsi, kad tris nedėl-,$8.88 ir dar laikraštį gaus už4. Toliaus kalbėta apie
17. Reikale praplatinimo ar kas kitas?
Serija 2-ra.
dienius turi pašvęsti
mėnesi* j dyką... Gal manote pasakė, kad
paskolą Šv. Kazimiero Se
garbę pranešti niams susirinkimams, kiek tai geriau prie Su-mo prigulėti? Viserų Vienuolynui. Pirmi
l-mos kp. na- laikodykai praleisti
prisieina gaj ne!
ninkas pranešė, kad pini
šioliai 91-ma kp
nei kiek pigiau neišeina! Kas,| bereikia tokių visai paisyti
gai jau yra išduoti pasko- urnai išmokėti Seimo pas-,šiai tiktų užsiimti agita
laikys savo susirinkimus
kas brolauar sesuo, užtikrins, kad k(J ncbfltusdaiktus iSinislioįn.
draugus
•I ••
1 •x• ••
t
• pos
IOO’ kelius
B■
Sll**
**« Bir vieną ki'trečias
...................................
'
visą laiką išgyvensi? Slwipnw k„drt nors ,„.t ga, blH
lon 23 d. lapkričio 1915 m. kirtus Tautos Centus
nedėldienii
” t kožno ant‘ vietos
i*1 ena;
mokėti
jiems
dovanas J
.
.
.
J
............... r
. A i tų naują ir sutver lam naują mėnesio, šv. Juozapo Lietuvių Ar nereikės dėl kokių nors R p- p(.,.V(-,|v; Manw ir yrn didžiausiu
ir pridavė hypotekos doku Tautos Fondo iždą.
už pnrasinejima narių to- kuopą
.
parapijos senoje svetainėje, pir- linkybių išsikelti j kitą mivs- troikimų, kad visi mūsų ir ir
mentus, kaipo garantiją, už
10. Paimta aptarimui su- kioinis išlygomis, kokios;
I a našiai, beroels, pasielgia t ,ną vai. po pietų. Mokesnius bus|tą? Kas tada bus daryta: “Ii.i-!vis„ kitl) kp nai.jai npklin|gy{ll
(1-st. mortgage).
!j
laikytos pomirtinės, kurių buvo paskelbtos pabaigoje
.r!
}'»•r P- Toluba. Jis likosi SU-įgalima užsimokėti kas mėnuo, ti paliudijimą”, ar ne?... Bet ne- tokįŲ narių, kurie atkalbinėji
*' 5. Aptarta apie “Darbi randasi iki šiol sulaikyta 1915 metų visiems pasidar-jpppnd,,,,^ j5 i;{f)-tos kuopos už ne taip, kaip seiliaus kas ber- pamirškie, kad paliudijimas dr- kitus „„„ padėjimo prie Mil
ninko” prisiųstą bilą už apie 8-ios. Kai kurios iš jų bavusieins
prirašinėjime
inėj imc- , rašymą
mą įj priešingus tai orgaorga tainis. “Buvusioji šv. Juozapa'jos dažniausia pakainuojamas')no
L. $150 ir angšeiau ir reikalaująpagarsinimą Susiv. knyge likosi atidėtos neapribotam naujų narių
nizaeijai ir knt. tikėjimui laik- Brolija” atsiskyrė nuo
Stengkimes geriau pažinti net
lėje “Imk ir Skaityk”. Su laikui dėl ištyrini
ir kitų bintų organizacijų ap|draudos tvarką. — n tada nerei
prasta, kad tas pagarsini* iki ateinančiam
kės mums vienas kitą
vadi'itį
- turis gali atnešti Susiv. di 11. Pašelp
apgavikais ir tam panašiai.
delę naudą, todėl nutarta kvtos šios:
Ypatingai arime pažinti
klnuso rie trijų pašelp.
dr-jų jas tik k.i mėjusias į galę
paduotas sąskaitas apmo-iiįo> 124 kp. VVilmerditių, jdyba neliūstų daugiau tvėr imui. uepaiiienu.
svetainėje, pirmo, vai. po pietų
balso p. Tolu- Taigi visi 9l/mos kp. nariu tai, savo metiniai sąmatai išlai formas/ u- visa tvarką.
’ftėti.
Pa., kuris buvo skolingas}ti naujų kuopų ten, kur jau
nanją sau kuo- kurie gyvena ituose miestuose das apdi-Hudai skaitliuoti ma
K. K. A.
6. Kas link Susiv. kons -iuž 2 mėn. kuomet susirgo; yra kelios kuopos
Toluba neno- su vadinamais £ Raportais” da.- žiausią turi $28.00 per melus! ^^nixatoriiw,
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DELEI NAUJŲ REFORMŲ
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GIJOS REIKALAIS.

£

Pranešamas S. L. R. K. A.
Nariams.
Perskaitykite ir Atminkite!
Jikilig 30-to Seimo nutarimo nuo Naujų 1916 Meti;
visi ttusiv. nariai privalo gauti organų ir jį skaityti. Vž
organą mokesnio nesiųskite į organo
administraciją,
kaip iki šiol kad buvo daroma. Atminkite nariai ir kuo
pų viršaičiai, kad adresai turi l»ūt siunčiami į Centrą so •
kretoriaus vardu. Norint penuainyti adresą visad paduo

1910 Curson, st., Pittsburg,
Pa.
Sekretorius Kostantas
Vaišnoras, 408 Tabor
st.,
Pittsburgh, Pa.
Kasininkas
kun. S. J.
Čepananis, 318 — 4th avė.,
Houiestead, Pa.
Dvasiškas vadovas kun.
M. J. Kazėnas, 318 — ith
st., Donorą, Pa.

Draugijų Reikalai
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K.
kauskas, 2302 So. Leavitt
Ohicągo, Ilk • . .
.
R aš t i nik as Adv. A. A.
kis, 3255 So. Halsted st.,
cago, III.

Rut
s t,

šla
Chi

Tamsta

Maršalka Petras
Augustinas
713 W. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį uedėl-,
dienį kiekvieno* mėnesio 1 vai.
l>o pietą Dievo Apveizdos para
pijos svetainėj, 18 ir Union gat
vės.

Iždininkas B. Vaišnora, 1514
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa. NEKALTO PRASID. PAN. ŠV.
DRAUGIJA, WAUKEGAN ILL
Iždo Globėjai:
ADMINISTRACIJA:
A. Nansiedienė, 917 W. 33 st.,
kite į organo administraciją seną ir naują adresąir taipgi
Pirmininkė — Ona Va3iliu(ė,
Chicago, III.
pažymėkite kokios kuopęs esate narys. Kitaip nerugoJonas Jaroševičius, 1048 Was 1549 So. Linclon st.
Vice-pirmininkė — Anastazi
kitę, jei prašymai nebus išpildami.
hington st., Norwood, Mass.
HARTFORD, CONN.
ja
Pavulkykė, 1340 So. Park avė.
Kurie negautų organe uftsimokeję į Centrą visus
mokesnius ir adresus pridavę į Centrą, kreipkitės pa SLRKA. 89 kp. laikys susi ŠVENTO ANTANO DRAUGI Prot. rašt. — Antanina Kasiliauskiutė, 1345 So. Park avė.
aiškinimų delei į Centrą. Organo administracija siųs rinkimą Vasario (Feb.) 6d.,
organą tiktai tiems Susiv. nariams, kurių antrašus pri 1 vai. po pietų baž. svetainėj. JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL Finansų rašt — Elžbieta Nevardauskaitė, 1221 Vietoria st.
DYBOS ADRESAI:
Meldžiame atsilankyti visų
duos Centras. Įsitėmykitę!
Kasininkė — Marijona Zelenarių užsimokėti savo dokles.
‘ ‘ Draugo ’ ’ Administraoij a.
Pirmininkas, Steponas Kelio- niakiutė, 1320 So. Lincoln st.
Prie kiekvienas narys gaus
dovanų prisiųstų iš Centro, tis, 1344 So. Jackson st.
Pagelbininkas, Kazimieras Bur DRAUGYSTĖS SV. JONO
puikių knygų.
KRIKŠTYTOJAUS,
MELROS
Taipgi ir nauji prisirašy ba, 141G So. Park avė.
2VARRIR PRANEŠIMAI SUSIV. LIET. R.-KAT. AM dami
Protokolą
raštininkas,
Anta

šiame mėnesyj gaus tų
PAKK, ILL., VALDYBA:
oYAHduo rnAnUimno.
VALdybo$ antrašai:
„ .,
dovanų. Kurie dar negavote nas Samoška, 1388 Sfaeridan Rd. Pirmininkas J. Žvirblis, Boi
Finansų raštininkas. Jeronimą'
Chicagos I Apskričio S. L.
595 Melrose Park, III.
.
“Metraščio” tai dabar visi
kas, 59 Teneyck st., Brook gausite. Nepamirškite dienos Shemulinas, 759 Marica st.
R. K. A. susirinkimas įvyks 6
Pirm. pagelb.
V. Kiudolas,
Kasininkas, Antanas Bakšys
lyn, N. Y.
d. vasario, 1916 metų, 2 vai.
Box 15T Melrose Park, III.
ir laiko.
L
1327 So. Vietoria sc
po pietų, Aušros Vartų parap. Vice - Prezidentas, — A. Pet
Org. užžiūr. prot. rašt. A. -JaA. Patckis,
Kasos globėjai:
svetaku 2323 W. 23 PI., Chi
rauskaitė, 563 N. River si,,
siuskas, 1300 St. Charles avė.,
89 kp. raštin.
Juozapas Skušdziskis, 1112 — Maywood, III.
AVaterbury, Conn.
cago, Hl.
lOth st.
Kasininkas J. Stefonkevišia,
Sekretorius, --- J. S. Vasiliau
Gdrbūs viengenčiai! S. L. R.
Raimunda
Rulevičia,
1330
So.
skas, 112 N. Greene st., Bal
5001 12 th st., Cicero, III.
K. A. Chicagos I Apskričio
Jackson st.
Susirinkimai būna kas trečią
timore, Ma.
tuopos ir visi išrinktieji dele
1. Maršalka, Pranas Dapkus. nedėldienį kiekvieno mėnesio,
Kasicrvus, — Pranas Burba,
1407 So. Park avė.
gatai, maloniai esate kviečia
458 Main st., ErhvfirdsvillG šiuomi pranešame, kad mūsų 2. Maršalka, Antanas Didjur- pirmą vai. po pietą J. Waichiumi pribūti paskirtame laike,
lio svetainėje,
2018 Lake st..
agentas Jurgis Tumasonis yra
—Kingston, Pa.
gis, 1327 So. Park avė.
nes yra labai svarbus susiva
kampas
21
atv.
Melrose Park.
ingaliotas užrašyti mūsą laik
žiavimas. šiame susivažiavi Kasos Glebėjai: — J. Stulgai raštį “DRAUGĄ”, taipgi par
Susirinkimai po aštuntai kiek III.
me bus daug naujų klausimų,
tis, 146 So. Meada St., AVil davinėti mūsą išleistas knygas. vieno mėnesio, apie pirmą va
apsvarstymui.
Jis taip-gi užrašo ir kitus ka landą po pietą. Lietuvių svetai
kes - Barre, Pa.
laikraščius, k. a.: nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
J. B. Valukonis, 233 Broad- talikiškus
Apskr. Valdyba.
REIKALAVIMAI.
“Darbininką”,
“Vytį”, “Pa
way, S. Boston, Mass.
Reikalingas
ūmai mokąs vestį
Dvasiškas Vadovas, — kun. .1. žangą”, “Žvirblį” ir kitus. Tai AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN chorą, blaivus, doras ir darb
Jakaitis, 41 Providence st., j gi norėdami užsirašyti kurį iš GOS CENTRO VALDYBA.
štus vargonininkas.
SEKANČIOS KNYGOS
i viršminėtą
laikraščią, kreipki
AVorcester, Mass.
Pirm. —Marijona
Juškienė,
Išlygos geros. Kreipkitės:
tės šiuo antrašą:
GALIMA GAUTI S. L.
Knygius, — kun. S. J. Struč
129 Melrose st., Montello, Mass.
REV. V. SLAVYNAS,
R. K. A. KNYGYNE:J. TUMASONIS,
Vice-pirm. — Pranciška Nu- 929 Erio Avė., Sheboygan, Wls.
iais, P. O. Plymouth, Pa.
(4—5)
1. “Būdas senovės Lie Gydytojas, — Dr- A. K. Rut 3427 Aubum avė., Chicago, UL: tautaitė, 2006 String st., Chica-

Jeigu utei-i po k marle nuniiniti
fotografiją, mano pareiga yra kiekvienam padaryt pagal norą ir ui
žemą prekę. Tūkstau^ianin esu dir.
bes ir visi yra užfjanėilintl. Jeigu
jums kas, pagal jūsų nori* nepa
darė, tai aš padarysiu. Nutraukiu
paveikslus visokiom spalvoso pa
vienius ir didžiausias grupas, die
nos laiku ir nakties, nes turiu įtai
sęs puikiausią galeriją. Ant parei
kalavimo ateinu ) namus.
TpI.

KUOPŲ SUSIRINKIMAI.

PRANEŠIMAS.

tuvių” — Daukanto.
2. “Christamatija” --kun. Miluko;
3; -£‘ Europos n stori ja ’ ’ —.
Freeman;
4. “Lietuviai Amerikoj’’
— Jono;
5. “Kuomi žmonės gyve
na” — Jociaus;
6. “Petras Žemaitis” —
Astrauskis;
7. “Kražių skerdynė” —
kun, Žilinskis;
8. -“Diedai ir Gražina”
— Mickaus;
Ant aplikacijos turi būti
kuopos antspauda, ir para
šai
viršaičių ir krasos
ženkleliu už 10c.

kauskas, 2302 So. Leavitt
st., Chicago, III.
S. L. R. K. A. ADRESAI:
CHICAGOS I APSKRIČIO

Pirm. A. J. Sutkus, 6329
So. Fairfield avė., Chicago,
III.
Rast. J. J. Palekas, 4629
S. Paulina, st., Chicago, III.

S. L. R. K. A. PITT
SBURGH,O APSKRI

gauti

Pas
jį galima
METRAŠTĮ.

‘ ‘ DRAUG0 ’ ’

ir go, III.
!
Bašt _ M

Administracija. |

L

Curinskaitėj

Užganėdintas.

Busi

Reikalingas vargonininkas su
prantantis gerai bažnytinę niu
*r
mokantis vesti beną
Mokestis už beno vedimą estra.
Apie išlygas sužinoti pas.

Uroyer

Reikaingas

Prie išžincriaitr.o ir įsipjovimui

”
”

Prezidentas Jos. J. Tu
masonis, 208 E. 14th avė.,
Houiestead, Pa.
Vice-prez. J. Miliauskas,
Kun. S. J. Struckus.

Pilietystės
Politiškos

Ekonomijos

Dailaraftvstės

Mokinimo V alandos:
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL.
PO P1KT. VAKARE NUO
7:30 IKT 9:30
3360 Emerald Avė., Chicago, UI.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
Reikalingas lietuvis stenogralas
JOS, ROCKFORD, ILL., VAL- dirbti atliekamu laiku, diena ’.r
vakarais. Ne daro skirtumo vy
DYBOS ADRESAI:

gabus

vyrukas

Tuojau įtrink fa-ro Kicbler'io

agentas - agitatorius gyvenan

P&ift-EIPELLER

tis Chicagoie ar apylinkėje.

r.ikų numylėtas naminis būdas

Del išlygų kreipkitės laišku ar

Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuvTikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”

į ypatiškai į “Draugo” Adm.

25c. Ir 50c. buteliuką. tIiom cptiekoae arba

■Učiai nuo

P. AO. RICHTER & CO.
»» Wa*blDgtoa Street,

Ncw Verk. N.

V.

JUS

GALEIE IŠAUGIII

PLAUKUS
ir primokamas persiunti
mas dėl
naujo
1913
‘•RANGI EB”
dviračio
(baicikelio). Kasyk tuo
jaus, kad gauti mūsų di
deli katalogą ir spocijalj. pasiūlymą. Stebuk
lingi
pagerinimai. Ne
paprasti pasiūlymai 1910
m. Jūs negalite pirkti,
negavę
musų. vėliausiu
išlygų.
Būkit “ Vašinojanfin Agentu”, ir
padarykit didelius pinigus su dvira
čiais ir reikmenimis.
Gauk "mūsų
lengvas išlygas dėl pavyzdinio ‘ ‘ Rau
gei-”. šiuos, reikmenis ir viskas dėl
dviračio pusiau paprastos kainos. Ke
letas vartotų dviračių $3.00 iki
parilavimni.
MEAD CYCLE CO., DEpT.. A—331.

omcAoo,

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame lai Irt

731 W. 1?!ll St.
174,*. 47th St.
CKIūAGO, »L. ,

~|

3347 Aubnrn avė., Chicago, UI
Ižd. — Antanina ihiauaiedienė,
i 917 W. 33rd st., Chicago, III. <
Iždo globėjos: Pranciška MaVienatinis Lietuvis Išdirbėjai •’
Kun. Dr. V. Bartušką,
, Į cijauskaitė, 4358
S. Fairfield
Amerikos Lietuviu Mokykla ' j avė., Chicago, III.
MT. CARMEL, PA.
visokių ženklely
Mokina Angliškos kalboa
Ona Nausiedaitė,
1447 S.
(4-9)
draugystėms, o
” . Lietuviškos kalbos
j 50th avė., Cicero, III.
ypatingai: ko
”
Aritmetikos
Daktarė-Kvotėja
-.
Dr.
A.
S.
Vargonininkas
ieško
vietos.
Knygvedystės
kardų, g u z iku
i Šlakienė, 3352 S. Halsted st., Chi- Choro vedime prityręs- ilganietix
”
Stenografijos
čin, metalinių
”
Typeivriting
eago, III.
nė praktika. Meldžiu atsišaukite
anameliuotų i r i
V
iPirklybos teisių
Dvas. Vadovas: kun. F. Ke Į “Draugo” Redakcija.
padengtų
celių į
Abelnos Historijos
mėšis, 50 W. 6th st., So. Boston,
Su v. Valst. nistorijis
(4-7)
loid’u, š a r p ų i
Mass.
Geografijos

TIES VALDYBOS ANT
RAŠAI:

P. CONRAD
3130 S. Halsted St.

CSO'J

A. M. Norkūnas

vėliavų ir karu- ;
nų.

< < Man pavestus darbu !
atlieku artisti

. _ M. A. Norkūnas

PASEKMINGAS,
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.

‘r liuką jums pluakal?
.'r prašilę Juru plaukai nuo metu? Ar
už!, ręsti kukius nors ne sveikumais ir
’bnpnott jie?
Ar randus pkiiskotes. niefas odos galvos?
Ar plieki. I>ei prededi plikti?
Ar kenkia kas 16 aukočiau pasakytu liga,
t ii rtenkiteo apsatiguutl .jos. I'ksakykela
: uOstiota kasgute jusu prisemtą, kalbu:
•TEISYBE APIE PLAUKES,"
Pamilta ciirap.,3 (juryiingo spi-tialielo,
rtuje randus įvairios
tlražybe plauku.—sudėjimas plauko ir
oi.', a galvos.
Pri« ':a: ‘'.s sliuktmo plauku*
ir Likimas—Kaip užlaikyti sveikatą, ir l&ati•.iuii plaukes.—ir kaip tai i penkias savi,-,
:s turėti ųraži.is plaukus—žili plaukusi.
Ik radu.—ir dėkav.oa>-S nuo užsaiiediutu
kliolvGYDYMAS DYKAI.
Męs galone pertlkientl klekvi-nn kčd
yd a k s <*AI.VACi'KA sulaiko slinkiui.ų

Caivacji a—os N. 1 Ir knygute “Teisybe
Apie riaukus." išplaukėte žemiau atspau’ą kuponą ir siuskete ėianden.
'-<on Labor-atory, 3ox 537. Union, N. Y,
.'iON LADCRATORV.
Gok 637, Union, N. Y.
.>
. ; f: i I do.'Rfintis 10 centu dėl nmiio,i....» I.cš.ii per. imimo. meldžiu IšeKiftl
•i i ..i-ius jii*u d derini- dėžute Calvaeitra
1 ir Pnygule
Teisybe Apie Plauku*.”
.'.tsidskots sykiu kuponu, su jusu antrašu.)

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos
mokytis be mokytojo (apda
ryta ) .................................. $1.00
Valkų Draugas arba kaip
mokjtfcis skaityti ir rašyti
be Story tojo................. ............ 15c
Naujas Budas mokytis ra
šyti be mokytojo ................. 10c
Aritmetika mokinimuisi
rokundų, su paveikslais (ap
daryta) .... ...................... 35c

Viso — *1.60
Kas atsiųs ištirpęs šitų ap
garsinimų
‘ Draugo ’ ’ ir
$1.00 per money orderį,
tuo
gaus visas 4 knygas 60c. pi
giau.

Pirmininkas, Kazimieras Mik- ras ar mergina. Turi suprasti lie
tuviškai ir angliškai ar lenkiškai.
las, 1020 — 1022 S. Main st.
P. Mikolainis
Pirm. pagelbininkas ir Iždi Geras atlyginimas, ir darbas nc- 1G6 Melrose str.,
Montello,
R. F. D. Route 2,
ninkas: P. P. Petiėnas,
422 aprubožiuotas. Chicagoj.
IfUDSON, N. Y.
Atsišaukite laišku ar ypatiš
i Island av.e,
Protokų raštininkas: J. J. Mer kai:
R. M. D. % “Draugas”,
I čaitis, 1530 West st.,
1800 W. 46th st.,
Chicago.
Finansų
raštin.: J. Zobinas,
1129 So. Cburcb st.,
Iždo globėjai: V. Radzevičius
Ręikalingas geras, blaivus
ir F. Patašius.
vargonininkas, mokantis vesti
Pirkite pas mus farmas didžiausioje Lietuvių Fannerią Ko
Maršalka: J. Makauskas.
chorų ir mokinti beną. Kreip lonijoje Amerikoj. Ta kolonija yra mūsų uždėta 1905 metais, ir
ties per laiškus:
jau apgyvendinome su 360 lietuviais tarmeriais. Mes esame se-t
ŠV, JURGIO KAREIVIO
niausi ir didžiausi farmų pardavėjai lietuviai Amerikoje. Mes
Dev. .1/. CibuIsJįis,
parduodame
teisingiausiu budu, išduodame pirkėjams ivaran-r
DRAUGYSTĖS, N0RW00D,
Siox City, Towa.
MASS., VALDYBOS
tuotus
popierius,
Deeds ir eystus Abstraktus be jokių estra mo
Pastaba: Kitoniški ir prigu
ANTRAŠAI:
li,itieji prie Vargonininkų są kesčių. Mes turime šimtus visokio didumo farmų parduoti: iš
įdirbtų, su užsėtais javais, su sodais ir budinkais. Žemė derlin
Pirmininkas, Stasys Kadaras, jungos lai nesikreipia.
giausia: lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis su gera smėlžeme.
1038 \Vashington st.,
| Geriausia žemė dėl visokių javų, daržovių, sodų, pievų ir dėl gaPirm. pagelb., Pranas Kudir
| nykių. Turime daug žemės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ka, 31 Franklin st.,
ma visokio didumo plotais, pjgiai, po $6.00 akeris ir brangiau,
Protokolą raštininkas,
Jonas
ant lengvų išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios žemės pnsimti,. ic
Kuškis, 18 Tremont st.,
Kaip ne vienas
Chicagietis
Eiti.
raštininkas, J. Versec mate ir žino, kad rudenyj susi dirbdamas mieste išmokėti, įgydamas tokiu budu geriausią framą. Pasiskubinkite nusipirkti žemės, nes ji greit eina brangyn.
kas, 1184 \Vashington st.,
tvėrusi kompaniją rodyti kra
Atvažiuokite pas mus, mes užtikriname jus, kad surasit farmų
Iždo globėjai:
tantiems paveikslams,
keliavo
pagal
savo norą, ir už ką busite mums dėkingi. Kviečiame visus
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.. po Cldeagos lietuvių parapijas
miestų
darbininkus ir biznierius apsigyventi gražiame ir sveika
Barnasma Jankauskas Wi11ow t.ft(Jyda,na pavcjkgln8 iš karės
me krašte, kur yra pilna aplink vaikams mokyklų, bažnyčių,
st.,
lauko ir kitus, taip ir po Kalė
Martinas Bulkšas,
39 Tre- du šiemet nori pradėti važinėti. geležinkelių ir geni žvyruotų kelių, apylinkėje pirklybinio miesto
Scottvillo’ ės ir pačtavo miesto Ludington, Micb.
Nusipirkite
mont st.,
Taigi pranešame
draugijoms,
Maršalka, Stasys Kamila, 39 kurios rengia bailus ar prakal mūsų kolonijoje farmas, jums taip patiks ant mūsų farmų, kad
apie miestą nei pamislyti nenorėsite. Turėsite
ant farmos sau
Tremont st.
bas, norinčios turėti paveikslus
užtikrintą gerą gyvenimą; trumpu laiku farma pati išsimokės
iš karės lanko ar kitokius, ir
visokias skolas, ir jus liksite į kelis metus turtingais fermeriais.
DRAUGYSTĖS
ŠV. JONO
tuomi norėtų pamarginti savo
Rašykite tuoj, gausite Lietuvių Kolonijos mapą ir farmų kata
EVANGELISTO CHICAGO,
vakaro programą maloniai kvie
logą
dovanai. Tik įdėkite už 4 c. štampą dėl pačtos kaštų.
ILL.,
VYRIAU8YB1.
čiamos atsišaukti pas p. P. Ku
Prez. Ig Liekavičia,
1930 S. lį, 3255 So.. Halsted at., (’hiea
Tikras adresas:
Union avė.
go, III., o gaus išlygas ir patari
Vice-prez.. Juoz: Šimėnas, 911 mu dykai.
\V. 19th PI.
Prie to primename gerb. drau
Sekr. S. Margis 638 W. gijoms ir parapijoms,i kad med
tinime visus savą aptariu*, pa
Oliševskia, gal naujausių vaklži<A reįkalu-

Geriausios Farmos

f*

10 b, 5c

CIGARĘTTES
CORK TIP

lOlorSc.
Parduodą visi krautuvninkai
Brilliant Diamond
Ring (Tiffany)
•ritine, in rase,
11/1001c».
7(W coupona.

Ii—i

Kodėl nerukyt geriausius
Geriausi iš visų kitų

(lGARCTT£S

Gryni, Skani
užganėdinanti
Kiti

išimtinai

juos

DRAUGIJŲ DOMAI.

CORK TJR

ruko,t

“Stebėtinai Geri”
fttaded Bag. i'/i’
long, bgckcrnund
o( artrite cryntal
brada, intrrrrovcn
with gold, atcęl,
green, roae, ruhy
and purple crya
tai bead frlnpr at
bottom,gilt Irime
and chain.
2M roupona.

Piniginis Kuponas Kiekvienam Baksiuky.

TAUPYK JUOS.
Naudingos ir brangios Dovanos už

Nebo kuponus ir taksiukų virsukus
Nebo baksiuko viršukai

Reikalaukit dovaną Katalogo.
NEBO DCPAKTUCENT

»nd fittrd
blldc
an«l retine
wif’i

m COflpOOB-

M First Street. Jersey City M. J*.
at

U

r. LorUUrd C*., lae..

-

verti kle-

vienas pusę cento pinigais arba gauk
už juos puikią dovaną.

Ptenlc Kct, eomprteed
Umfc, fr»rw arui •

t.r

v«h CMp.-<M. ITt*,

L«d» i Opea-

Faee W»tchj
7-Jewel niovėment; gold
diel; In JO-year
goldfilled
gn.irar.trfd
caar, with
(tnuibe eut
diamocd in
bark oft caae.

A.

//I

%

KIEDIS & CO.

Real Estate
eoples State Bank ĘuiJ

Vasario (Feb.) 3, 1916. N. 5.

DRAUGAS

Broliai darbininkai, turėda-*go” spaustuvėje, 1800 W. 46
2. Skulptoriški dalykai.
t
katalikai: airiai, vokiečiai, j
mi
tokį
gabų
rdšytojų
savo
[st.,
Chicago,
III.
3.
Darbai
iš
medžio,
Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
lenkai ir kiti.
Kapitalistas.
4. Visokios rūšies išsiūvinė- tarpe, neduokite jo raštams
gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
Tai nejaugi mums tokio rei- 'i
pelėti. Skaitykite ir platinki
jiniai.
kalo organizuotis nepripažins Į
tikrinimą.
te savo tikro pritelio idėjas
5.
Nėriniai,
toks lietuvių laikraštis, kursai Į
savųjų tarpe. Patys kuomi
Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
6. Adymai (ciravonė),
” Pažanga”, f ai daugelio
dar nešioja “Kataliko” va r-j
7. Visokie drabužiai, įvairūs galėdami prisidėkite prie ben laukiamas žurnalas, vėl pradė nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.
Nejaugi tai tiesa yra, Į Gerbiamos Seserys Sų-gieties:
rankų darbo dalykėliai dro darbininkų prarastos lai jo eiti. Mat, persikeitė re
kad “Katalikas”, tai tiktai Į pev pįuuųjų Moterų Sųmės atgavimo. O jūs, gerbia dakcija ir pats spausdinimas
Visados daryk bizny su banka,
ir t. t.
vilkas kataliko kailyje! Ro- Ijungos Seimų, laikytų Chicamieji,
tų
galite
padaryti,
pa

dosi, jau pradėjo tų kaili mes-ĮįjOje birželio 29,30, 1915, tar- Siunčiant išdirbinius iš ki tys skaitydami raštus savo iš Chicagos persikėlė į Bos KURI YRA BANKA
tų miestų, siųskite per “Par
ti ir rodyti vilko nasrus.
pe kitų visų svarbių reikalų, cel Post, Insured”, nes kitaip tikro bičiuolio, kurs, nors taip tonų. “Pažangos” leidime
įvykus radikalėm permainom,
Tokia tai yra krikščionybė tapo pakeltas klausimas apie
pat yra vienas iš kapitalizmo jos leidimas neišvengtinai tu
dalykai
gali
prapulti.
ir jos dvasia, tai kur čia kun- surengimų rankų išdirbinių
besočio dolerio aukų ir visaip
Kemėšio veikimas priešingas parodos. Visos delegatės ant Visi išdirbiniai turi būti išnaudojamas — vienok, savo rėjo kokiam laikui susitrukdy
"krikščionybei, tegul tą paaiš to sutiko ir paroda nutarta prisiųsti prieš 15-tą d. balan dvasioje, yra tikriausi s jūsų ti. Su naujais metais, “Pa
STATE BANK
džio, nes paroda įvyks pirmą
žanga” vėl pradėjo išeidinė
kins “Katalikas”.
turėti Chicagoje.
visų
prietelius,
patarėjas.
Dar
gegužio savaitę.
ti ir dabar reguliariai žada
Prie Askland Are. Ir 47 gailės
3) ir 4) Netiktai kunigai,
Moterys ir merginos jau iš Daiktai turi būt siunčiami bininkai, remkite savųjų idėjų.
kas
mėnuo
pasaulin
rodytis.
bet visi lietuviai katalikai, kad pat pradžios parodė savo di- ant Centro iždininkės vardo ir Ateitis jums priklauso! Bet,
apsiginus nuo visokių suva- didelj prielankumų Moterų antrašo: A. Nausėdienė, 917 - kad greičiau atsiekus tų pa Naujai redakcijai darbų užė
Išteklius arti $6.080.(100
džiotojų, bedievių ir laisvama- ; Sąjungai, nes vos suėjo vieni 919 W 33rd Street, Chicago, geidaujamą troškimą, jūs tu mus, persikeitė šiek tiek ir tu
rinys, intalpa. Bet pasakyti,
nių, turi netiktai remti tų metai, o Moterų Sųjunga jau III.
Po valstijos priežiūra.
rite tarpe savęs tverti geras kad turinys, intalpa būtų pa
krikščionišką veikimų, bet lai- turi 21 kuopų, suvirs šešių] Parodai pasibaigus, daigtai krikščioniškas darbininkų or
krypus į senųjų pusę, būtų
kyti už šventą priedermę pri-'gimtų narių ir suvirs $1,000.00 bus siunčiami tokiu pat būdu ganizacijas ir jas palaikyti,
permaža. Jis paįvairėjo, pa
Seniausia, didžiausia ir stipriausia bardra į
Ridėti prie to veikimo, kad ap-'pinigais, kuopos sparčiai au atgal.
patys aktyviai prie jų prigu gražėjo. Tokį bent įspūdį su
vakarus
nuo Stock Vardų.
ginti Kristaus mokslą, tikėji- ga ir beveik kiekviena kuopa
lėdami ir kitus, savo mažiau teikė antrų metų 1 (5) nume
Su tikra pagarba,
mų, Bažnyčią ir savo tautų turi įsisteigus savo vakariA. L. R. K Mot. Sų- susipratusius brolius - darbi- ry s.
prie to, kad vargingumas dL
nuo ištvirkimo: nes tie tiktai, nę mokyklų, kame daugiausia
gos Parodos Komisija:Įninkus, prikalbinti. Jūs, darFormatas, didis, paviršuti rauskas. “Lietuviškų Dainų” tikrųjų gimdo mažiau prasi
kurie tikrai Dievų myli, mo- yra mokinama namų ruošos,
T. Andruševičiutė, 1 bininkai, ačiū Dievui ir rū- nė išvaizda liko tie patys. Kas sąsiuvinyje telpa šios dainos:
kės tinkamai ir savo tautų my- siuvimo ir mezgimo,
F. Macijauskaitė,
[petingų žmonių pasistengi- dar nėra jos matęs ir skaitęs, 1. Gaudeamus, 2. Darbininkų kaltimų, kad iš vargšų' baku
lėti ir jos reikalus apginti ir Atsiminkime, gerbiamos MoM. Overlingaitė.
mams, šiandien jau turite to lai pasiskubina užsisakyti, o Marselietė, 3. Suktinis, 4. Kad žių daugiau išeina dorų b gar
sių žmonių, kad iš vargšo ba
nesigailės jos reikalams aukų,'terų Sųjungos narės, kad ši P. S. Ne sųjungiečių išdirbi kių organizacijų, į kurių visi,
dievuliai duotų, 5. Bijūnėlis,
niekad
nebus
apviltuAdre

kaip ir iki šioliai daro. Nes paroda netik kų bus mums pa niai parodon nebus priimami. be išėmimo drąsiai galite pri
kūžės sūnus arba duktė yra
sas: Rev. F. Augustaitis, 239, 6. Dega Ugnį.
doresni, gabesni, negu iš tur
kas daugiaus aukoja tautos čioms pasimokinimas, bet ir
gulėti ir veikti išvien savo bū 2-nd st., Girardville, Pa.
Nors
pats
dainų
parinkimas
reikalams, jei ne katalikai?
pakėlimas Sųjungiečių vardo,
čių išlepintų namų.
vio pagerinimui. Tos organi
gal nevykęs ir keistokas, bet
(lai “Katalikas” norėtų, nes ji bus pirmutinė lietuvių
zacijos vardas yra ‘‘Ameri
Šis sųsiuvinvs visgi bus pliusu Galop: kame gi yra pamati
-kad lietuviai katalikai taip da- moterų rankų išdirbinių pa
kos Lietuvių Rymo Katalikų] Muzikos Mylėtojai bus už lietuvių muzikai. Kaina 25c. nė prasikaltimų priežastis T
rytų, kaip prancūzai, kurie į rodą, ne iš vieno miestelio, bet
šv. Juozapo Darbininkų Są
ganėdinti ir maloniai nuste Išleido Lietuviška Muzikos jeigu pažvelgsime į gyvenimo
partijas pasidalinę, tarp sa- iš visų Suvienytų Valstijų.
junga”. Nesena tai darbi binti, padidinę savo repertu Konservatorija, So. Boston, 'bangas, tuomet, jų pom&tysin*»,vęs ginčijosi ir snaudė — tuo Todelgi, moterys ir merginos,
ninkų organizacija, o kiek jau arų nauju veikalu ‘‘Meilė”. Mass.
Vienatinė priežastis, iš ku
tarpu masonai ir visokie be- stengkimės savo geriausius išdaug savo veiklumo viešai pa Jau vien dėl gražaus išleidi
rios gimsta visokieji prtosikak
dieviai organizavosi ir paėmė dirbinius prisiųsti, kad nebū
rodė! Įsisteigė savo organų mo šis muzikos veikalas bus
timai
yra toji, kad prasikaltuDarbininko dovanėlė dar “Darbininkų”, įsitaisė savo
vimų į savo rankas ir paskui tų nė vienos sųjungietės, kusieji netikėjo arba netiki f
net bažnyčias uždarė, konfis- ri neprisiųstų savo išdirbinių bininkams. Parašė F. V. Per- locnų spaustuvę, kuri, ačiū papuošalu neskaitlingai išleis Vargingumas ir
pragarų. Jeigu turėtų tikrų
tų lietuvių dainų. Ypačiai
kavo bažnytinius turtus, už- Į šių parodų. Tuose miestuo- spauzdinta iš “Darbininko”. brolių darbininkų geram susi
pažinimą arba supratimų apie
5c.
“Darbininko” pratimui, šiandien jau yra bai gražus viršelių piešinys savo
darė vienuolynus, mokyklas se ir parapijose, kur nėra Mo Kaina
Prasikaltimai.
tikslų, dėl kurio tapo sutverti,
simbolišku turiniu patraukia
ir t. t.
Įterų Sųjungos kuopos greitai spauda, 242 W. Broadivay, S. giama išmokėti. Be to, jūsų
.
.
.be
abejonės, nebūtų prašiltaidomų, suteikia pasigerėjimų.
laikraštis “Darbininkas”, taip Viršelius piešė mūsų naujas Viena mokytoja^ is Vakar,- ,iml) ant
5) ir 6) Kunigų visupirma'.H sutverkite, kad turėtume- Boston, Mass.
didžinusia priedermė yra pla-į^e ir Jūs progų dalyvauti šio- Brušiurėlė susideda iš šešių savo turiniu, taip skaitytojais, dailininkas p. I. Iliakis. Gai nės Kalifornijos Teisių Kole tojas - gi atėjęs atpipfct# žmo
neilgų strapsnelių, kurie sykiu beveik praviršija visus kitus
gijos tvirtina, kad prasikalti niją nuo nuodėmių, parodė ke
tinti V. Jėzaus mokslą, teikti 3e parodoje.
das vienam balsui ir pijanui
sudaro
31
puslapį.
KiekrieŠiuomi
paduodame
infor

Amerikoje
išeinančius
lietuviššv. Sakramentus, ginti Kris
pagamino jau ne sykį gražiai mas yra tai liga. Prie to-gi lių, kuriuomi turėtų visi eiti.
name
atskirame
piešinėlyje,
kus
laikraščius,
Tad remkite užsirekomendavęs muzikas, p. aiškina, kad vienatinė gyduolė Ir kurie neis nurodyti?* ketto*
taus aveles nuo vilkų, tai y- macijas, kokius dalykus siųs
autorius
stengėsi
rūpestingai,
ti
ir
kaip:
ji!
Tegul
visi
krikščionys A. Aleksandravičius. Žodžiai prasikaltimams privalo būti klausytojai aiškiai gintojo a
ra nuo visokių apgavikų ir su
aiškiai
ir
suprantamai,
savo
Viskas turi būti rankom išdarbininkai priklauso prie A- p. L. Šilelio, iš gražios mūsų pasiturintieji tėvai, kurie at pie vietų, kur “ugnis raminsi
vadžiotoji} ir už jas, jei reikė
kitiems
broliams
darbinin

tų, galvų padėti, kaip sako V.! dirbta — mašinomis išdirbti
merikos Lietuviu Rvmo-Ka- jaunos poetų šeimynos. Apla sakančiai užlaikytų kūdikius, amžinai neužgesinama” ir
.
Jėzus apie gerą piemenį. Ant-.daiktai neigus priimami. Sų- kams į pavienius, sau pasimai imant, šis veikalas, tai nes kitaip vargingumas atei “kančios niekad nesibaigian
Skirtu,
dalykėlius,
atsakyti.
!
talik
'!
Sv
’
uoi-.np,.
Darb.mntyje bus visų prasikaltimų čios”. “Viešpaties baiim yra_
raeilia priederme — varyti jungietes siųsdamos turi aišP-nas F, V., reikia pripažinti, :ku Sąjungos ir lai neivienas mūsų naujų spėkų darbas. šaknim.
kiai
parašyti
su
juodyla
savo
kultūrinį darbą ir kitokie že
Reik pripažinti, kad veikalas
išminties pradžia”: de'f dau
vardų, pavardę, adresų, kuo būdamas vienas iš tarpo mili-; darbininkas nebūna savo na- iš visų atžvilgių yra nusisekęs. Ar gi tas teisybė? Man iš gumos yra tai išeinamasis ke
miški reikalai.
pos numerį, miestų, ir valsti- lijonų suvargusių darbininkų, urnose be laikraščio “Darbi- Patartume jį visiems muzikos rodo, kad ne. Ir garbi moky lias, galas arba tikslas. Tai
Ačiū Dievui, tų kunigai ir .
toja, jeigu jinai būtų pažvel gi, jeigu visi prisilaikytų tū
daro. Ant galo dar pridursiu,
1 .O1 e.e v?n )i\1.1^ri’ turi labai gabių plunksnų. Jis nįnko”. Dar atkartoju; skai- mėgėjams įsigyti.
kad “Katalikas” atsakyda-;”'!8ta Pn® s,un,j’anl° daikto, savo populeriškumu papras-^ykite ir platinkite ką tik iš Išleido “Meilę” p. A. Alek- gus į prasikaltimų statistiką, keliu nurodytų tiesų, ištiksųr< v v • t • n
------- -----Y 1"
• ...jog gerai• tinusi
J taip kad butų žinoma,’ kieno tuose darbo klausimuose, ga-'. .
tai su nuostaba būtų pama ;įi: nebebūtų ant šios žemės
mas, primine,
liu priminti, stovi ant lygios elS
‘
sandravičius. Spauda “Draučius, kad visoki prasikaltimai
apie artimo meilę, todėl ir ne. v.
...
papėdės su gerb., mūsų katali- j bimnko dovanele daibmtn- l!rn»» Kaina tik 40c. (Gauna- paeina ne iš vargšų ir alkanų prasikaltimų.
Norinčios
parduoti
savo
įšreikalauja pamokinimo. Tiesa,
A. Tam—as.
kiškai liaudžiai gerai žinomu,fiams. Kur balius, teatras ar mas Draugo” knygyne).
bakužių. Ir jeigu būtų pastu
tų ir praktikoje parodė: nes] dirbinius, malonėsite pažymė J. Geručiu, kuris, visiems ko-i šiaip bent koks padorus sudijavus garsių vyrų gyveni Kurs įsimylia pats į savų,
kur širdis linksta, ten ir dova ti kainų ir prisegti prie išdir naprieinamiausiai aiškina, net įsirinkimas, visi nusipirkite ją.
binio.
Sekanti
išdirbiniai
bus
mus, būtų sužinojus, kad dau neturės meilės priešų.
nas siunčia.
ir pačius sunkiuosius tikėji į Kaštuoja tik 5ė. Minėtų kny- Mišriems balsams dainų rin- guma paėjo iš vargšų tėvų.
priimami:
M. M. T.
mo klausimus.
■ gutę galimo gauti ir “Drau- jkin! Pataikė nl"zikas M- Pe‘- Tuo būdu, gal būtų priėjus Įsimylėjęs nepaiso garbės.
1. Piešiniai,

Motery Sąjun
gos Paroda.

Peoples Stock Tartis

“Darbininko”
Leidinys No. 2.

šnibžda.
senų “Darbininko” numerį, įsigilinau į jo turinį ir aš savo žodžiais galėčiau klausytojų dvasių sustip- esant, labai mėgdavo nešvarumų pavartoti. Bu vy
— Nustok, Jonai, nes pabėgsiu, — staiga mer nepamačiau, kaip pusė valandos prabėgo.
rinti ir mažutę darbininkų kuopelę dvygubai padi rais tai visai palaidai pasikalbėdavo.
gaitė sušuko ir pamėgino iš Jono prieglobsčio iš
Man beskaitant, kas-žin kas pravėrė svetainės dinti, kad sutinku ir paskirtame laike pasižadu nu
Apie vaikų auklėjimų begalo daug rašė, bet sa
sprukti.
duris ir murmtelėjęs: “dar nieko nėra”, atgal pa važiuoti.
vųjų aniolėlių negalėjo visai išauklėti.
— Durna esi ir tiek, — murmtelėjo, — Ar aš ne- suke. Pažiūrėjau į laikrodį: dešimts miliutų iki ašNespėjau su tuo žmogumi persiskirti, gyvenimo
Lietuvius vis peikė už partijas, sroves; knnigus
geresnis už Džiovų?
tuonių. Padėjau pasenusį Darbininko numeiį ša- smulkmenos, visokie susirinkimai, kompanijos ir ko- smerkė už krikščioniškos meilės stoka, katalikus kle
— Kad tu labai negražiai kalbi, — mėgina gin lin ir pradėjau neramiai po svetainę vaikštinėti.
niitetai taip mano galvą apsunkino, kad reikia pri- rikalais pravardžiavo, bet tų “klerikalų” pinigėliais
tis mergina.
Atejo vienas, paskui kitas narys. Persimetę ke- sipažinti, visai pamiršau apie prakalbas,
neretai sau “steikų” išsikepdavo.
liais
žodžiais savo mintyse paskendome. Už valau-i
— Mat, šventoji atsirado, — juokiasi jaunikis.
Žmonės jį vadino hipokrytu, šiaudiniu krrt diau“*
Ir žiūrėkit kas išėjo! Susirinko žmonės, suėjo
dėlės atsirado ir daugiaus užklydusių narių, bet val
— Geriau eiva po byrą išmesti A?
Už tai daktaras niekuomet nepykdavo, nes pasak ,p>,
dybos ir to mūsų raštininko, kurs narius ant pusė ji} keli šimtai. Prakalbu rengėjai nerimauja kalbė— Tai eiva, ar ką, — sutinka mergina.
tojaus nesulaukdami, vis į duris žiūri ar žadėtasis žmonių kalbos tai niekniekis. Visa svarba esanti do
aštuntos kvietė, niekur nesimato.
Ir tie iš mano akių salės prieaugėje dingsta.
leryje.
Ant galo apie devintą valandą pradėjo rinktis neateis, bet kalbėtojas ramiausia sau kokios tai komi
Jų rietą užima du vyru: vienas jau paaugęs,
Politikieriaus iš jo būta didelio. Su katalikais suė
draugijos viršininkai. Pirmiausia atsibaladojo po sijos susirinkime svarsto apie rengiamąjį vakarų.
kokių 35 metų, antras — 18-19 metų vaikėzukas.
Ir tik tuomet apie prakalbas atsiminė, kaip jauįjęs “cicilikns” smerkė, “cictlikui” pas jį apsitmto
— Na, ar prisiputojai, — klausia vyresnysis nas pirmininkas ir pasteliėjęs, kad jau jo senai lau-į
kiama, pasiaiškino:
.
buvo pervėta važiuoti. Nesmagu pasidarė, pykta ant kius ant katalikų šunis karstė. “Tautininkų” nei
jaunojo?
— Į“nickel ahow” buvau užkliuvęs. Nieko sax‘‘s az ^'onių sm’idžiojimų, bet dalykui pagelbėti girė nei peikė.
— Neprisigėrus, argi gali būti linksmas? — sa
Visų partijų žmonės juo neužsitikėjo, juokėsi vš
svarbaus, galėsime ir dabar savo reikalus atlikti. jau nebegalima buvo.
ko tasai.
jo
vaikiškų
pastangų visiems intikti. Bet jis 4el to
Pamanys kas, kad noriu šita pasakaite save iš
Tuojaus atbėgo sukaitęs, sušilęs ir ponas rašti
— Jaunas pradėsi, senas nespėsi — juokiasi vy
nenuliūsflavo. Kas iš jo juokus krėsdavo, tftto jiu
ninkas. Irgi “ekskiuzų” padarė. Atsirado ir kiti, teisinti. Visai ne! Kaltas esmi ir pabaudos ver
resnysis.
tuojaus partijos, draugijos suardymu grųsydavo.
«
— Kol jaunas uliavok, gerk, pasenėsi — spėkų taip kad pusė dešimtos galėjome ir susirinkimų lai tas, bet ir ne aš vienas taip pasielgiau. Kiek tai yra
—
Tamsta
nesijuok,
nnštilk,
nes
pats
gali
sw»
tokių
kalbėtojų,
kurie
visiems
prisižada,
bet
iš
visų
kyti.
rebturėsi — atsikerta vaikėzukas.
Bet čia vėl nelaimė atsitiko. Nariai viens po ki prižadėjimų vienų ar du išpildo. Net laikraščiuose prasti, kad aš SLRKA. j dvi savaiti galiu suardyti.
— Žiūr, Džiovuk, koki bestija graži mergaitė,
tam pradėjo iš susirinkimo braukti lauk. Mėgino prakalbų rengėjai apie kalbėtojų neatsilankymų pra Pažįsi tada daktarų.
— rodo vyresnysis pirštu į šokikus.
Vienų sykį pradėjus jam kalbėti apie “Merika— Nusitepus; tai ir graži, bet pamatytum be te pirmininkas juos sulaikyti, bet jie tokias svarbias neša.
lus”, patėmijan, kad pats daktaras “klerikalu*” po
priežastis parodė, kad nieko nei sakyti nebuvo gali
Kaip kalbėtojų ir klausytojų vargus pagerinti,
palų, nusigąstum. Tikra ragana.
klebonijas labai dažnai lanko.
Muzika pradeda dar smarkiau rėžti. Pasistipri ma. Vienam reikėjo būtinai važiuoti “down town”, neapsiimu spręsti. Nes jų mūsų gyvenime per daug
— Na, tai kas iš to? — sako daktaras.
Jrito
nęs “byru” ir “viske” jaunimas dar smarkiau siau kitas turėjo iš anksto paskyręs “deitų” su kokia tai jau atsiranda.
I
pats žinai, kad kunigai be manęs, kaip žydai' The Moičia. Pakampiais daugiau porelių prisiglaudžia. Ki ypata ,tretį kitokios aplinkybės vertė susirinkimų
Daktaras.
zės, negali apsieiti. Aš juos pamokinu kaip parapi
ti susikabinę pasieniais šliejasi. Kartas nuo karto apleisti ir tt.
Visi sakė, kad jis dideliu veikėju yra. Geros šir jas sutvarkyti. Nustatau jiems veikimo dirvų. No
Galop, visiems taip susirūpinus savais reika
girdėti duslus juokas, klyksmas. Lietuviškas balius
dies
ir noro žmogumi. Apie žmonių reformavimų rėčiau — visus kunigus viens ant kito susiundyčiaru
lais, draugijos svarstymai pakišta pastatom ir susi
pačiame pašėlime.
didžiai rūpinosi, Kristaus prisikymus visiems aiški Jaunesnieji manim labai pasitiki.
O prie durių stovi storas policmonas ir, laimin rinkimas užbaigta. Dar prie to išreikšta pageidavi
Ir taip daktaro visas veikimas snsikoncėntruojA
mas, kad į kitų susirinkimų visi nariai susirinktų ly no ir didžiai pats juos gerbė, visuomet pasijnokdagai prie sienos atsišlėjęs šypsosi.
damas
iš
ražančiaus,
škaplerių
ir
kitų
sulig
jo
labai
kitų pamokinimuose, aplinkraščių kunigams xr žy
giai pusė aštuntos.
Susirinkimas.
davatkiškų
prasimanymų.
mesniems veikėjams rašyme ir viso pafiaubs»stai«?yAr jie susirinko — tegul patys skaitytojai at
_ Pusė aštuntoj būtinai meldžiame pribūti su•
Kiekvienų sumanymų rėmė, kol tas sumanymas me. Šiandienų jis girs “cieilikų”, ryt “Mėidfcalą”,
rinkiman. Daug svarbių dalykų yra apkalbėti, — spėja.
save.
bpvo naujas; paseno, ir mūsų gerb. daktaro karščiai poryt laisvamanį - masonų, o vėliaus ir
Kalbėtojo vargas.
tu draugijos raitininko man prisiųstų atrirukę.
Tai
mūsų
beturiu
gryniausias
“
perpetuam
moPrašo mane su {prakalbomis ant darbininkų su- vėso. Doros, mandagumo visus mokino, pats ant
tu ant susinlkimo dar prieš paskirtų lai^nogeli m^n
Suradus art

J

8

A U G A S

VLADIVOSTOKAS.
Kas dienų čia atkeliauja apie 20-30 šeimynų pabėgėlių,
tarp jų nemaža ir lietuvių Pa
bėgėliai talpinami kazarmėse,
kur jų yra jau arti 500 žm:
Daug pabėgėlių per Vladivos
toku
keliauja Amerikon, ypač
VORONEŽAS.
Tara tikroji pabėgėlij rei• kalų taryba prie vidaus rei Tenai radome pabėgėlių lietuviai. Kelias ir maistas
kalų ministerijos lapkričio 25 bendrabučius, prikimštus žmo lig St. Francisko per Jokagamų kaštuoja arti 200 rb.; be
d. posėdyje patvirtino Centra- nių.
linio T net uvių Komiteto špina Oras vargiai kenčiamas, val to, reikia dar turėti bent 100
tų — 1 mit 260 tūkst. rublių. gis- irgi nekoks. Bendrabu rb. atvažiavus Amerikon. Dau
čiuose kurį laikų palaikę, pa gumas keleivių — žmonės ne
TVĖRĖ.
bėgėlius skirsto po kaimus. turtingi ,tad vietinei lietuvių
• -Lietuvių pabėgėlių skaičius Vadinas, vėl nauja vieta, vėl kolonijai tenka jiems padėti.
nemažas, padėjimas jų — ne nežinomi žmonės. Voronežo Matydami didelį vargų Vla
vienodas. Pabėgę iš Lietuvos bendrabučiuose bus apie 100 divostoke apsistojusių pabė
Hųg vokiečių šūvių nieko su lietuvių šeimynų. Esama jų gėlių lietuvių ir tų, kuriems
savim nepasiėmė ir dabar ir privatiniuose namuose. Pa būtinai reikia keliauti toliau,
vargsta.
bėgėliais lietuviais veik nie vietiniai lietuviai nori steigti
dr-gijų ir indavė karės guber
Darbuojas Lietuvių Komi kas nesirūpina, vargas jų di natoriui prašymų patvirtinti
elgetaujančių
tetas ir lietuvių pradedamoji delis, matyti
jos įstatus. Ji vadinsis “Lie
mokykla, kurioje mokosi 70 mūsų brolių. Gerai būtų lie tuvių Tolimųjų Rytų Draugija
vaikų. Norinčių stoti dar ran tuvius sutalpinus atskiran materijalinei, moralinei, kul
bendrabūtin ir susivienijus
dasi, bet trūksta vietos.
vietinei mūsų inteligentijai tūrinei pagelbai teikti pabėgė
Mokytojas Rudis ir kunigas gelbėti savo brolius nuo bado liams 'lietuviams“.
Braknė daug darbuojasi lietu ir ištautėjimo.
J. Vaitiekaitis.
viams pabėgėliams. . Pašalpos Neblogai aprūpinti lietuvių
(Iš “Liet. Balso“)
duodama šeimynai po 10 -15 gimnazijos mokiniai, bet pra
r., skyrium žmonėms po 3-6
dedamosios mokyklos — varg
MUZIKOS MYLĖTOJAMS
r. per mėn.
sta.
ATIDAI.
Sulenkėjusios lietuvės, da Prieglaudose siaučia tymai,
lytojams paklausus, tvirtina rauplės, skarlatina, skinan- Naujas Veikalas, Surengtas
esančios tikros lietuvės, kad čios mūsų mažutėlius ir su
Vienam Balsui ir Piano
tik gavus pašelpos, tuo tarpu augusius. Nukeltiesiems sonamie keverzoj a lenkiškai ir džiun reikės arba visai mesti
matyti, nekenčia lietuvių.
mokslas ,arba vaikščioti rusų
Prasidėjo šalčiai, trūksta mokyklon. Nykstame,' skie Jau išėjo iš spatudos. Muzika
rūbų.
džiamos svetimtaučių bango A. Aleksandravičiaus, žodžiai
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna
Visi trokšta grįžti Lietuvon, se.
P.
Mazgelis.
ma
“Draugo” Knygyne.
daugumas gailisi keliavę Ru
Pinigai-galima
siųsti krasos
sijon, verčiau, girdi, būtų mi
TAMBOVAS.
ženkleliai.
rę Lietuvoje.
‘ ‘ Žiburio ’’ gimnazija. Ar

VISIEMS LIETUVIAMS Iš DAUGELIO
MOSy KNYGŲ PASIŪLOME SKAITYTI
IR PLATINTI ŠIAS.

Iš Lietuvos
Laikraščių.

MEILĖ

<

Kun. Braknės rūpesniu da
bar turime lietuvių kalba pa
maldas Tverės
bažnyčioje.
Lapkričio 15 d. buvo lietu
viams pamaldos. 10-toj valan
doje suplaukė žmonių iš visų
kumpu. Lietuvaitėms pagie
dojus rąžančių, prasidėjo mi
šios, laikomos paties kun. Braknės. Neapsiėjo be nemalo
numų iš lenkų pusės. VargoniUka#,—jų kurstomas, kasžinkur pasislėpė, ir mišios buvo
atlaikytos be vargonų.
Po mišių iš lietuvaičių krū
tinių išsiveržė “Šventas Die
ve!...“ 5 mėnesius negirdėjo
me švento žodžio gimtąja kal
ba ir dabar pasijutome ramy
bės šventykloje arti Dievybės!
Po suplikacijų buvo pasakytas
lietuviams pamokslas.

Trūksta mums lietuviškų
knygų. Lenkų knygyne esan
čios kelios lietuviškos knygos,
bet tai lašas jūroje.
Viskas brangu: juodos duo
nos svaras kaštuoja — 5 kap.,
baltos — 9 k., mėsos svaras
— 28 k., sviestas — 80 k.,
kiaušinis — 5 k. Komitetas
turėtų tat atsiminti, skirda
mas pinigų vargšams.
Skaitome “Liet. Balsų“ ir
“Rygos Garsų“.
Yra lietuvaičių, kurios die
nų naktį bastosi su kareiviais
ir tvirksta. Karė padarė
mus valkatomis, pakirto mūsų
dorų. Gelbėkime savo tautų!
Lietuvos Nykštukas.
J EKATER1NOSLAVAS.
Pabėgėlių lietuvių gyveni
mas ir čia eina savo vaga. Pa
dėjimas jų — neblogiausias.
Bedarbiai iš miesto gauna .po
r. mėnesiui, darbuojasi ir
-</ietuvių Komitetas. Jo ma
noma steigti siuvyklų pabėgė
liams lietuviams drabužiams
siūti, nes daugelis be nieko pa
bėgo iš namų, arba, kų turėda
mi', viskų pakelyje pardavė ir
suvalgėLapkričio pradžioje rinko
aukas daiktais ir pinigais pa
bėgėliams. Lietuvių pabėgė
lių bus 2,000, kiek gi jų išblaš
kyta po visų apielinkę ir koks
jų padėjimas — tai nežinoma.
Lapkričio 8 d. buvo iškilmihgai pašventinta lietuvių
pradedamoji mokykla. Po pa
šventinimo
antrų
dienų
įsirašė 109 vaikučiai. Mano
ma steigti antra mokyklėlė,

ta

gali būti didesnė nelaimė, kaip
ištremto gyvenimas ’ Rods,
MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
tėvynėje badas — ne badas,
liga — ne liga, nė mirti ne Po Naujų Metų sausio mėne
syje pradės eiti laikraštis
taip baisu, kaip svetimoje ša
“MUZIKA’**
lyj. Tuo tarpu užsidarėme
Pašvęstas vien Muzikos
savyje raminamės savo kalba,
reikalams.
bažnyčia... Ypač mūsų jauno Prenumerata ir apgaminimai
ji karta ,mūsų moksleiviai ža jau priimami.
Siųsdami pre
dina mumyse didelę tėvynės numeratų ar šiaip kokiais reika
meilę ir pasiilgimų. Jie kęls lais kreipdamies, dėkite adresų
Lietuvą iš griuvėsių, jie — tokį:
“MUZIKA“,
mūsų viltis. Iš iškeltų Tarnbovan įstaigų — lietuviškiau 3214 Ceddr Street.,
Philadelphia, Pa.
sia tai “Žiburio“ moterų gim
“
MUZIKOJE
“ skaitytojai ,'as
nazija su privaloma lietuvių
pamokinimų, kaip reikia muzi
kalbakų suprasti ir kaip jų išreikšti.
Pastaruoju laiku jon prii “MUZIKOJE“ nors ir bus vi
mamos ir latvaitės. “Litovs- sos muzikos
judėjimo srytieg
kaja gimnazija“, kaip toji atspindys, bet daugiausia bu3
įstaiga vadinama yra, Įgijo rašoma apie mūsų lietuviškųjų
sau pagarbos visuose Tambo- muzikų ir jos apsireiškimus.
‘ ‘ MUZIKOJE ’ ’ bus išguldoma
vo gyventojų sluogsniuose.
muzikos
istorija ir teorija.
Tamboviečiai, ligšiol neat“
MUZIKOJE
“ bus spausdina
skirdami lietuvių nuo lenkų,
pastaruoju laiku delei aiškaus ma gražiausios lietuvių liaudies
“Žiburio“ gimnazijos tautu- dainos su gaidomis.
“MUZIKOJE
Dainininku
mo, puikiausiai įsitikino, kad choristas ir choro vedėjas kiek
lietuvis ne lenkas, kad lietuvių viename “Muzikos“ numeryje
kalba labai graži ir maloni e- atras: dviems,
trims ir ketu
santi; net išreikšta vietinių riems balsams dainų, o taip-pat
gyventojų noras išgirsti sce ras ir didesnių veikalų solistams
ir chorams.
noje lietuvių dainų. •
Taigi šelpkime, kiek išgalė “MUZIKOJE“ Mylėtojai baž
dami tų grynai tautinę įstai nytinės muzikos, atras tipiškų
gų, kad ji ir toliaus žadintų ir gražių bažnytinių giesmių.
“MUZIKOJE” Skambinantie
mumyse tėvynės meilę ir pasi
ji pianų, ras gražių veikalų pia
ilgimų.
nui.
Tautkus.
žodžiu — “Muzika“ užganė
VALKAS.
dins kuodaugiausiai muzikos my
Mokykla lietuviy pabėgėlių lėtojų troškimus nešdama jiems
vaikams. Nors su dideliu sun dvasinį ir grožės maistų.
kumu ir vargu, bet vis dėlto “MUZIKOJE“ bus spausdina
pasisekė įsteigti mokyklų lie mi M. Petrausko, St. Šimkaus ir
kitų lietuvių kompozitorių veika
tuvių pabėgėlių vaikams.
lai.
Lapkričio 25 d. vietos klebo “MUZIKOJE“ tUps paveikslai
nas pašventino mokyklų ir pa atsižymėjusių muzikos srytyje ir
sakė vaikams prakalbėlę, pa geresnių lietuviškų chorų.
aiškindamas mokslo riaudingu- “MUZIKOJE“ bendradarbiau
mų.
'
ti pasižadėjo visi lietuviai muzi
Vaikų mokinių jau susirašė kai.
daugiau ne 40, bet laukiama, Aržiausia prie “Muzikos“ sto
kad jų skaičius dar padidės. vės ir jų redaguos vienas gabiau
Mokytoja pakviesta p. J. sių mūsų muzikų, St. Šimkus, bai
gęs Varžavos
Konservatorijos
Diliutė. Ji įsirašė ir- vietinio vargonų skyrių ir Petrogrado
lietuvių
pabėgėliams - šelpti Konservatorijos
kompozicijos
skyriaus nariu.
’■ 1
skyrių.
Vaikams, einantiems į mo “MUZIKA“ išeidinės kartų į
kyklų, čia-pat prie mokyklos mėnesį.
intaisyti bendrabučiai — ber “MUZIKA“ susidės iš 16 pus
niukų ir mergaičių, kuriuos lapių straipsnių, žinių ir 8 pus
lapių (didelio formato) gaidų.
apsiėmė mokytoja.
Mokinių skalbiniams mazgo Tai gi Muzikos Mylėtojai, su
ti drabužiui taisyti nusamdy kruskite, kad mūsų laikraštis Utos trys moters. Tad vaikai, siplatintų kuoplažiausiai ir kad
nuveiktų kuodaugiausia.
eidami mokyties, nebeturės jo “MUZIKA“ kaštuos metams
kio reikalo vaikščioti prie tė $3.00, pusei metų $1.50. Atski
vų ir bus lengviau ir vieniems ri numeriai 40 centų.
bus
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Fahiolė. Arba Bažnyčiakatakombuose, ____ 1.00
Gyvenimas Genavaitės ........................................... 50
Gyvenimo Pamatai ................................................ 10
Huckleberry Finnas. Kalba lengva ir knygos
Imk ir Skaityk ......................................................5
Šatrijos Raganos apysakėlės ............................... 25
Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gy
venimo, ....................................... . .................. $l.Q0
147 Lietuvaitė.
Parašė J. Kvietkovskis.
Vertė P. G................................................................... 50
159 Maldos Galybė............................................................ 25
163 Matulė Paviliojo...............................
<0
174 Ponas Tvardauskas................................................... 40
197 Oliveris Twistas.................................................... $1.00
210 Pasaka apie kantrių Alenų, ............................
238 Pūščios Dvasia............................................................ 50
355 Degtinė. Vienaveiksmis seenos veizdelis ... 10
356 Deklematorius. Deklamavimui eilių ir mono
logų rinkinys. .... .... ................................... 50
358 Draugas. Vieno veiksmo drama...................
.10
369 Gerinus vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte .. .. .. .............................................. 15
394 Kas Bailys! Labai juokingas
ir tinkantis
scenai vaizdelis .. .. .... ......................... .15
398 Katriutė. Triveiksmis dramos
paveikslėlis j.5
401 Karės Mietu. Vaizdelis 3-juose aktuose, .... 15
414 Linksmos dienos. Dviejų veiksmų vaizdelis 10
502 Valkata. 4 veiksmų drama.................................... 35
509 Vienuolio disputą su rabinų. Vieno veiksmo
komedija ................................................................... 10
525 Dainos kun.Vienožinskio...................................... 15
522 Aureolė........................................................................ 1.0
544Eilės Pranciškaus Vaičaičio...............................
75
566 Meilė, Poema.......... t................................................... 15
635 Dangus......................................................................... 50
641 Gamtos istorija Pagal P. Bert. Vertė Dr. A.
Bacevičia......................................... .................... .50
703 Ethnologija, arba istorija apiežemėstautas. 2.00
708 Istorija abelna........................................................ 1.00
710 Istorija Suvienytų Valstijų................................. 1.00
735 Lietuvos Istorija....................................................... 25
759 Rašto Istorija.......................................................... 1.00
ibr Kristus turėjo brolių ir seserų?...............
5
809 Evoliucija ne Revoliucija.......................................40
819 Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga?.......... P
822 Lietuvių Tautos Memorijalas................................. 10
827 Patrimpo laiškai........................................................45
843 Tiesos Žodis Socijalistams...................................... 10
915 Sveikata, arba trumpas kelias įsveikatų .. 2.00
917 Užkrečiamųjų
Ligų Išsipletojimo Budai ir
Kova Su Jais.......................................... .............
.5
930 Katekizmas apie Alkolį.....................................
932 Pilnosios Blaivybės Katekizmas............................. 40
Saliūnas.
........................... ' ...............................5
947 Mandagus Vaikelis. Gražaus apsiėjimopamoka, .5
950 Apaštalystės Maldos Statutos............................... 25
959 Apsvarstyk! ............................................................... 5
10J6 Lourdes’o Švenčiausios Pan. Marijos mėnuo 30
1050 Reikalingiausios giesmės, bažnyčiojegiedamos .2
1095 Vienuolinė Luomą ...'. ..................................
-5
1099 Krikščioniško Mokslo Katekizmas,......................15
1100 Krikščioniško Mokslo Katekizmas,dalis II.
.25
1103 Angliškos kalbos vadovėlis, tiems kurie nori
laiku pramokti angliškai......................................... 25
1108 Kaip rašyti laiškus, lietuvių ir anglų kalbose .75
1123 Rankvedis angliškos kalbos. Praktiškas būjj das išsimokinimui angliškos kalbos pačiam _
■ per save be pagelbos mokytojaus.................... 1.25
Su audimo apdarais
.................................... 1.50
1131 Žodynas lietuviškai angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbos. Sutaisė A. Lalis..................... 6.00
1132 Žodynėlis lietuviškai angliškai ir angliškai lieį
tuviškos kalbos..................................... .....................50
Tas pats gražiais skuriniais apdarais ...............75
1133 A. — B. —C. Rašymo ir skaitymo Pradžiamoklis.................................................... .................. 15
1134 Skaitymo Pradžiamokslis .................................... i5
1138 Geografijos vadovėlis................................................. 5
1187 Blogi Kūdikių Papročiai, su paveikslais, .... '0
1214 Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M.
Gustaitis .................................................................... 1)
1215 Lietuvių Katalikų Metraštis, 448 pusi..................75
Aapart tų “Draugo“ Knygyne randasi daugelis ki
tokių knygų. Katalogas siunčiamas ant pareikalavimo.
No. K17 Visuomet Su Dievu. Maldaknygė lietu
viams katalikams visokio
amžiaus. 256
puslapių, mažo formato, juodais viršeliais
su auksuotu kryželiu ant viršaus, labai dai
li knygelė. Kalba gryna. Kaina tiktai .... O
No. K396. Mažas Naujas Aukso Altorius. Dailiaisviršeliais, 382 pusi. Kaina tiktai .............
60
No. K415. Balsas Balandėlės arba Mažas Salt,
inėlis. Be “Officium“, su dadėjimu litani
jų, maldų ir giesmių prie Panelės Šv. Juo
dais dailiais apdarais. 576 pusi. Kaina tiktai $1.00
Adresuokite:

, 62
68
69
82
83
85
128

e
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Platinkite

“DARBININKĄ’
“DARBININKAS“ yra leidžiamas Darbininkų Sųjungos.
“DARBININKAS“ eina tris kartus į savaitę; utaminkais ir ketvergais —4 puslapių; subatesnis—8
puslapių.
“DARBININKAS“ kaštuoja metams $3.00; pusei mo
tų — $1.50.

“DARBININKAS“ už 1 dolerį eina per keturios Mė
nesius.
“DARBININKO“ subatinį numerį galima užsisakyti
skyrium. Metams $1.50, pusei metų —75c.

“DARBININKAS“ apsiima būti lietuvių draugijoms
organu.
>
Draugijų nariams eitų subatomis — 8 puslapių
numeris už $1.00 metams. Tik sąlyga, — kad visi nariai
imtų laikraštį ir įmokėtų po $1.00. Mokesnį galima
būtų sumokėti ir kaa pusmetis — po 50 centų.
Kas iš narių tokios draugijos norėtų turėti visus
tris savaitės numerius — turėtų dar primokėti metams
$1.25, arba išviso jam atsieitų “DARBININKAS“ $2.25.
Adresas:
‘

“Darbininkas”
242 W. Broadway

So. Boston, Mass.

Didesne!

Didesne!

“TIKYBA ir DORA n

Nuo Naujų Metų eina padidinti. Įvairaus skaity
mo tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek.
kiek pirma buvo (kiekvienas tų laikraštį skaitydamas
atras nemaža savo dvasiai paguodose atras taip-pat
išaiškinimų visokių abejojimų ir užmttinėjimų tikėjimo
dalykuose.)
Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko * ta
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženkleli
(štampų) gaus vienų numerį pasižiūrėti. Prenumeratą
galima siųsti už krasos ženkleliais.
'
Adresas:

“Tikyba ir Dora“

Chicago, III.

1631 W. North Avė.

Jau išėjo PAŽANGOS No. T. 191G;m.
ir eis regulariai kas menuo. I
Pasiskubinkite užsirašyti Pažangą! Tai vienatinis,
didėlis, lietuvių kalboje mėnesinis literatūros moks’o,
politikos ir visuomenės iliustruotas laikraštis, stovintis
ant krikščioniškų ir tautiškų pamatų!
Nė savaitraštis, nė dienraštis nepavaduos mėnesi
nio žurnalo, kuriame visados rasi savo sielai maistu
Skaitykite visi Pažangą, nes
t
PAŽANGA duos Jums gražių pasiskaitymų, kurie nie
kados nesęsta.
PAŽANGA svarstys politikos ir visuomenės reikfalus
aiškioje visiems suprantamoje kalboje.
PAŽANGOJE rasi svarbesniuosius dalykus, apie i ku
riuos rašo kaip lietuvių visi laikraščiai, {taip
ir kitų tautų. Kad ir vien tik Pažangą i kai
tydamas nebusi aklas visuomenės viešame gy
venime !
PAŽANGA tėmys ir užrašys ant savo lapų naujausius
mokslo išradimus, kuriuos mes turime žinbti.
PAŽANGA turi biblijografijos skyrių, kur bus nuifcdomos naujos knygos ir jųjų vertė.
j
PAŽANGA galutinai duos vietos noriai lavintis Jau
niems literatams ir mokslo vyrams savo skiljyrc.
PAŽANGOS kaina metams
tiktai $3.00; pusmečiui
$1.50; trims mėnesiams 75c., atskiras | nu
meris 25c.
j
Knygynams ir agentams bus daromos didelės hnolaidos, kad visiems butų lengviau
prieinamas ‘taip
svarbus laikraštis.
'
Kreipkitės visais administracijos, redakcijos, agen
tūros reikalais šiuo adresu:

Pažanga

DRAUGAS PUB. 00., 1800 W. 46 St., CHICAGO. ILL.

P. 0. Box 204

GIRARDVILLE,

P. S.: Užsimokėjusieji Draugo B-vei negavę žurna
lo, tuojau kreipkitės administracijos adresu.
t,

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

TRUMPA LIETUVIU KALBOS

h
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^GRAMATIKA
Sutaisyta

J.

Jau Galima Užsisakyti “Dra
go” Knygyne. Kaina 35c.
Siųskit

pinigais,

autos Rytas”

Damijonaičio

užsakymus

draug

adresuojant

su

Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 16 puslapių
didumo. Kainuoja metams 50 c.

“Drau

Adresas:

gas”, 1800 W. 46th St, Chica
go, III.
28

Rev. J. Valaitis
Cherry St.
Z
S ha mok,,

I

iburi

‘-•Y1’*'
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PRACTIOAL ENGLISH
School,

4646 So. Ashland Avė.
Nailepsza w tej okolicy szkola, ktčra najdoskonalej každego
nauezy czytač, pisač i rozma
wiač po angielsku.
Judekas,
R.
Volungevičius.
Wyklady odbyvvają się trzy
CHICAGO, ILL.
A.
Valavičius,
J.
Padeginiuto
razy
na tydzieii:
we vvtoreii,
“Tikybos ir Doros” Adminis
M.
Bnnneikiutė,
A.
Pateekisį
K.
srodę
i
piątek.
tracija išleido kovo
mėnesyje
1915 m., kaipo auką Tautos Fon Tamošiuuas, J. Dargaitė, J. Ka
Korzystajcie z dobrej sposodui, lapelius su malda 21 Ko rius, S. T vari jonaitis, F. Belo- bnošči!
vo Dienai (buvo tam tikros pa glovis, M. Važgauskas, O. ČolJ. Būtmaldos). Tuos lapelius išsiunti konaitė, B. Juškaitė,
nėjo po lietuvių kolonijas ir su noraitė.
Po $1.00: M. AndriuŠiutė, P.
linko už juos $19.15,
kuriuos
Luinaitė,
B. Šarapas, A. Tarai
prisiuntė Tautos Fondui — nu■fcentėjusiems
dėl karės lietu la, A. Reiniutė, A. Kručkaitė,
A. Mašotas, J. Bielskis, J. Bluviams šelpti.
žas,
K. Jokūbaitis, J. Jokūbai
Pinigus atsiuntė šie asmenys:
tis,
B.
Zavackis, M. Makaravi$2.15
Kun. Dr. V. Bartuška
” J. Jurgutis
3.00 čius, M. Blažokis, P. Baranaus” M. Kazėnas
1.25 kas, K. Černauskaitė, A. Maza” A. Kodis
1.00 las, U. Gurkliutė, M BilevičiuA. Smi” M. Krušas
2.00 tė, A. Stravinskaitė,
M. Brazauskienė, V.
” F. Kudirka
2.25 gelskis,
Augustauskas,
A. Naiva, A. Ma
1.00
*’r J. Kuras
čiulienė,
M.
Laisytė,
B. Galavic" J. Lietuvninkas
1.00
kienė,
M.
Gasparavičiutė.
1.25
J. Misius
76 — 102 raktų oktavos ir trigubi
$29.45 liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
1.25 j Smulkiais
” J. Petraitis •
Viso .............. $120.45 sų geriausių muzikantų Suvienytose
1.00 Į
” J. Vyšniauskas
Iš
tu
pinigu
paskirta $50.00 Valstijose.
1.00 j
” Ig. Zimblvs
1.00 Spaudos reikalams Lietuvoj, li- I’rąžyk mūsų katalogo, jis yra veltui
kusieji-gi t. y. $70.45 — Tautos
Geori & Vitak Music Co.
Viso .... $19,15 Fondui.
4663 Gross avė.,
Vardan Tautos Fondo ištariu
CHICAGO, ILL
PHILADELPHIA, PA.
“Tikybos ir Doros” Adminis
Tautos Fondo raštininkui butracijai ir visiems aukotojams
ačiū už
duosnumą vo prisiųstas čekis iŠ Pliiladel- SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VAL
širdingą
DŽIA rengia lietuvių ūkininkų kolo
•’fl’ėvynės
nukentėjusiems nuo: pbijos, Pa. 26 d. Nov. ant pen nijų vakarinėj dalyj Colorado valsti
kių šimtų aštuonesdešimtis du jos, gerose
Atarės.
aplinkybėse ir vietose.
dol.
ir aštuontsdešimtis du cen Užprašo visus " žingeidaujančius rašyti
A. A. šlakis,
dėl tolesnių žinių. Kolonizavimas pra
Tautos Fondo Rašl. tu. Buvo suaukota sekančiai:
sidės
Kovo (March) 1 d.
Dr-stėšv. Cecilijos
— $100.00
Beta proga dėl žmonių su maža pi
Dr-stė šv. Kazimiero —
25.00
nigų suma. Po priežiūra Suv. Valst
HARTFORD, CONN.
Dr-stė šv. Mikolo Ark. — 25.00 Valdžios.
Vyčių VI kuopos vakarėlis, Dr-stė šv. Izidoriaus —
10.00
Adresuokit: Albert V. Leonard, De
kuriame dalyvavo
gerb. kun. Dr-stė šv. Stanislovo —
Pederul
10.00 partment of the Interior,
Building, Chicago, Illinois.
Dr. A. Maliauskis — (lapkričiof Dr-stė Teatrališka ir Gie
21, 1915).
dorių —
10.00
Aukojo
nukentėjusioms nuo Uždirbta ant baliaus paGeriausias būdas dėl įtrinimo
■karės ir Katalikų Spaudos rei rengto per augščiaus miNeturi stokuot nei viename name
kalams Lietuvoje.
nėtas šešias dr-stes -*
321.77
D-e» RMMcr'ta
Po $5.00: S. Kneižis, S. Kal Sukolektuota per šalį
81.05
pokas, kun. J." Ambotas.
Jau nito 50 metų yra vienu iš numylėtų
naminių būdų pas letuvnikus ir
Po $3.00: O. Puckoraitė, M.
Viso .............. $582.82
visame pasaulyj.
TaVuošaitė, Agota
Urbaičiutė, Visos augščiau minėtos drauTikra* tiktai su pažymėta marke
"ĮKĄRĄ”
F. Liutkevičius.
j gijos yra pašelpiuės.
25c. lr 5<k buteliukas visose aptiekose arba
stsėisi dsio
Po $2.00: Julė Bajoraitė, F.
Jonas Bravinakas ir
P. AD. RICHTER A CO.
24-80 W«,htn|pto«> Street,
New York, N. Y.
Plikunienė,
R. Palažėjutė, T.
z'
'Jonas Seba.

kalai.

Pearl Queen

Jei ntiri turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

“Santaika
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
savaitinis laikraštis.
“SANTAIKOJE” telpa įvairtų-įvairiausios
viso pa
saulio bėgančios žinios.
“SANTAIKOJE’.’ telpa taipgi tyri mokslo straipsniai,
poezijų, vaizdeliai ir sveiki juokai.
“SANTAIKA” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
“SANTAIKĄ” leidžia P. Szukys.
“SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65e.
Pavienis num. 3c.
Siųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiš
kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite:

Koncertinos

PAIN-EXPELLER

“SANTAIKA’
2120 St. Clair Avė. N. E.

Pitone Canal 2118

JOSEPH MOL1TOR

DR. A. YUSKA

ARKITEKTA8

LIETUVIS OYDYTOJA8

Reomi MB3-KMM

167 W. Wa.bin,ton St. Chicago

1749 So. Halsted CHICA60, ILL.

Katakkiikea Batay&oe mano apacialiik urnas. Ai atačUu Šv. Kryžiaus
Balnyčių Ctucafoje.

Pitone Vanda 272

DR. J.

LIETUVIŠKA BANKA

Sjfti Vyro. *>*’,lr ’“M u«*‘
3337 So. Morgan, st.,

TOWN OF LAKE SAVINOS BANK
J. Eliaa, Savininkas.
4600-4602 S. Woed St. Chicago, 111.
Priimame pinigu* | Banks uičėdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaua ir mokame trečia
procentą ratomie ant metų. 8iuotiame pinigus
l Visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame iifltortes ant visų
linijų | kratų iri* k rojau.. taipgi tikietuaant
gvletiukrfių po visa Amerika ir Europa.
Musų Banka Udtrfaa visokius raktus Ir do
ku mentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypetikkai ir per laiškus.
Tik kreipkitSa
vlršsnlnetu antrašu.

Cleveland, Ohio

JONIKAITIS

.gassmb.

CHICAGO, ILL.
A8T»JSi

Tai. Tania 1*32

Dr. J. Kūlis
Lietelis Gydytoju Ir
3290 S. Halsted St.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCfATION
ĮKURTA 1867 M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SAULE IR APAMS ST.
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitą* pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, až ksriaoa mokam 3 iraoiimšie* ant metų, karį pridaiam kas pseš metų.
Atdaras SubeSec Vakarais nuo Mos iki 8-toa vai. vakaro.
RCAL BSTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda prepertes ant komisijos; iškolektaoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgikhu;
skolina pinigu* ant įtaisytų savasSJų (properJ5hj>.

Rhoaa SIS

Plymouth National

Dr. d. J. Golembiovvski

BANK

Gydytojos, Chirurgas
ir Akus eras

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

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

1005 Marion St.

Valandos: 8 lig 10 ryte,. 1 lig 3 po
piet ir 7 lig 9 vakare.

' Dl. A. J. TANANEY1CZE
Gydytojas, Chirurgas
ir Akušeres
Bylai Vyri, Motį Ir Valkų Ups
3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Tel. Rando! p h 5246

GRĮŽK ATGAL

»IJ

1Aių

Išpardavima

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

1415 So. Halsted St.
Chicago, III.
Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarai*.

ANT ŪKĖS

Apsistok
prie Rock Islanll
gelžkelio linijų. Didelės progos!
Arkansas, Louisiana, Oklahoniu.
Texas, New Mexico, Colorado ir j
Missouri. Išimtinai geros žemės
maža kaina. Mūsų Immigraci- ]
jos Biuras gali suteikti jums
vispuses, pasitikėtinas informnei
jas territorijoj, kurią mes pasiū
lome. Rašyk jūsų pačių kalba
pas Ii. M. Allen, Passenger Traffic Manager, Rock Island Li
nes, Room 718 La Šalie Station.
Chicago, III.
(2).

A. A. Šlakis
ADVOKATAS
1» SO. LaSALLC 9t.

fHoom 815) Chicago, III.

Rea. 3256 So. Halited St.
Tol. Dror*rS326

Tol. Tardo 1138

lietuviškas Graborius
Seniausias, pigiauatias fsaborius
ir tiriaetojas dėl pavargčlių-naž
atfių.
’
R.
MAŽEIKA
mišku™ kvt,
«6HIC180,

Musų puikus šilti autumobiiiaj lauks jusy prie

Didžiausį Lotų atpiginimą Chicagoje,

Naujoj Liet. Kolonijoj

Net patys nusistebėsite pamatę tokius puikius ir geroj vietoj lotus taip pigiai parduodant. Bus parduota už tiek, ki.ek jus pamatysite yra verta, meldžiam
pamatyti ir duot pasiulijimą.
i
Atvažiuokite patys ir atsivežkit familijantus ir draugus, mes jus visus nuvešim ir vėl atgal parvešim nieko nerokuodami už automobilius.
Žemos kainos ir labai lengvos išlygos. Pinigų daug nereikia, tik $10 arba daugiau įmokėt, o likusius po kokius $5 ant mėnesio. Procento neroknosime per

du metu.
•
_____
Kurie negalite pas mus atvažiuoti nedėlioj, tai praneškite mums kur gyvenate, mes atvažiuosime pas jus ir nuvešim jus į NAUJĄ LIETUVIŲ KOLONIJĄ
ir vėl parvešim.
(
I
Jeigu butų blogas oras NESIBIJOKITE, nes mussų šiltuose automobiliuose jus važiuosite pilnai apsaugoti nuo blogo oro, ant lotų nuvažiavę rasite musų pui
kiai Įrengta šiltą ofisą, kur galėsite būti pilnai užganėdinti.
|« ( /ti
)
Tie lotai randasi netoli didelių Creno, fabrikų prie karų linijos; tik 35 minutes reikia važiuot ant stritkario Archer Ave.\ vidurmiesti. Tenai bus puikiausia LIE
TUVIŲ KOLONIJĄ CHICAGOJE. Tik pamislikite, kad mes
j.
V/HJ

Per 7 Nedeldienius Pardavėm

127 Lotus tik Lietuviams.

Norintieji turėti gerą pelną, tai neatidėliokite ant toliau
Bet atvažiuokite Nedėlioj ir pasirinkite geriausius lotus kol dar yra, o paskui ir norintĮs negalėsite pirkti nes jau nedaug yra likę.

Išpardavimas prasidės 9 vai. Iš ryto Iki 3 vai. po pietų.

J. SINKUS & co.
MORTGAGE BANKERS
----

Waikegan, ttl.

Pkose Drovar 7S0

Nuvešim visus kas tik norėsite pasižiūrėt

3151 So. Halsted St.

Chicago.

fl^KEM^BB&W<MBe»SK3ED3EB®BI

Musų Ofiso 3151 So. Halsted St.

* -.

Cblrsrgas

Gydo visokias ligas miterų. vaikų ir
vyrų. Specialiikai gydo limpančias, užsisenčjuaias ir paslaptinga. Vyrų bgaa

Pasivažinekite Automobiliais
DYKAI
Nedalioj Vasario-Feb. 6 d. 1916 m.

i-raa

TeL Drover 6775

1------------------

Chicago, III

1

DRAUGAS

10

• Vasario (Ech.) 3, 1916. N. 5.

Cecilijos Choras sudainavo
keletu gražių dainelių užbaig
KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.
damas tautos himnu. Vaka
ras buvo labai dailus. Po pro
Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių
gramų buvo šokiai, žaismės, ir
leidėjų pranešame šit kų: Tiems, kurie užsisakys per
Praeitame panedėlyje Chi
Nuoširdžiai tariame ačiū p- skrajojanti krasa.
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vienų laik
cagoj buvo apsilankęs S. V. lei Gurinskaitei, p. J. Kaupui
Raporteris.
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas
prez. W. Wilson’as. Sakė pra ir visiems tiems, kurie kokiu
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
1) “Draugas“ — $2.00, “žvaigždė“ — $2.00.
kalbu apie pavojų dėl dabar nors būdu prisidėjo prie to
Ačiū aukotojams.
Užsakant abudu ............ . ....... ................. . ........ ............ ..... $3.25
tinės karės ir ragino Suv. Val mūsų baliaus, o taipgi ačiū ir
Mes,
vardan
Labdaringo

2)
“Draugas“— $2.00, “Darbininkas“ — $3.00. Abudu $4.00
stijoms ginkluotis.
visai publikai už atsilankymų.
3)
“
žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas“ — $3.00. Abudu $4.00
sios Lietuvių R. Katalikų Su
15 kuopos Valdyba.
4) “Draugai-,“ — “Žvaigždė“ ir “Darbininkas“ —
jungus 1-sios kuopos tariame
IŠ BLAIVININKŲ JUDĖJIMO.
Visi kartu _____ ___ ____ ____ ______ ________ _____ $5.25
Sausio 16 dienų, š. m., Lie nuoširdų ačiū visiems tiems
Sausio 30-tų dienų, po pietų
5)
“
žvaigždė“— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
aukotojams, kurie prisidėjo
Dievo Apveizdos parap. sve tuvių R. K. Spaudos Draugi
6) “Draugas“— $2.00 ir “Tikyba ir Dora“— 75c. Abudu $2.25
laike rinkimo aukų dėl “fe7) “Tikyba ir Dora“—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
tainėj, laikė susirinkimų Pil jos 4 kuopa turėjo savo pa
rų” savo gausiomis aukomis
8) "Draugas,” “žvaigždė,“ “Darbininkas,“ “Tikyba ir
nųjų Blaivininkų Chicagos ap prastų susirinkimų šv. Jurgio
prie šelpimo našlaičių. Ypa
parapijos
svetainėje.
Susi

Dora.“ — Visi . ......... .........„........ ............. .... . .... „..$5.75
skritys.
Delegatai atvyko
tingai ačiū p-nui J. J. Elijorinko
gana
gražus
būrelis
na

9) “Draugas“ — $2.00, “Vytis“ $1.50. Abudu ........... $2.75
nuo 5 kuopų. Pirmininkui pa
šiui, už paaukaviinų svetainės
10) “Draugas“ — $2.00, “žvaigždė“ — $2.00, “Vytis“
rių
ir
norinčių
prisirašyti.
Pir

aiškinus, kad svarbiausiu da
dėl
laikymo
ferų_,kurie
įvyks
— $1.50. Visi ___ _____________ _ ____ _____________ $4.00
bartiniu laiku Chicagos blai mininkas kunigas I. Alba
11)
“Draugas,“ “žvaigždė,“ “Vytis,” “Tikyba ir Dora.“
vininkams turi būti pavaryti vičius atidaręs susirinkimų su 6, 8, 10 ir 12 d.d. vasario.
Visi _____ ______________ _______ ____ __ -_ ____ _ $4.50
kodidžiausių agitacijų prieš malda, gražiais žodžiais pa Taigi dar kartų kviečiame
12)
“Darbininkas” ir “Vytis.“ Abudu... ............... ... ...... $3.75
girtybės įstaigas — saliūnus. aiškino, naudingumų priklau gerbiamųjų visuomenę, kurie
13) “Tikyba ir Dora“ ir “Vytis.“ Abudu.......... ... ..... _... $1.75
Kadangi sužinota, kad parašų syti prie Spaudos Draugijos, prijaučiate Labdarybės tiks
14) “Draugas.” žvaigždė,“ “Tikyba ir Dora,“ “Vytis“
jau gauta užtektinai, kad pa kokius vaisius tokia draugija lui, malonėkite koskaitlingiauir “Darbininkas“........... ................. ....... ........................ $6.50
stačius balsavimui klausimų, gal atnešti. Taipgi nurodė, sia atsilankyti į “ferus” aug
15) “Draugas“ $2.00, (arba “Žvaigždė“) ir “Žvirblis“
•
— $1.00. Abudu .................... ............................................. $2.50
jog saliūnus uždaryti. Taigi kad katalikai baisiai klysta ščiau minėtuose vakaruose į
16) “Tikyba ir Dora“ ir “Žvirblis.“ Abudu....... _...........$1.50
atsižvelgiant į tai ir tartasi palaikydami laisvamaniškus ir pono J. J. Elijošiaus svetainę,
4600
02
S.
Wood
st.
17) “Vytis“ ir “Žvirblis.“ Abudu .......................... ....... $2.00
kokiu būdu tų agitacijų ko- cicilikiškus laikraščius. Ragi
Galėsite
pasilinksminti
—
18) “Darbininkas“ ir “Žvirblis.“ Abudu .............. ........ $3.25
no
visus
susirinkusius
prisira

geriausia pavarius.
19) “Draugas,” “Vytis,“ “Žvirblis.“ Visi...... . ........... $3.50
Nutarta, kad sulyg praeito šyti į minėtų Draugijų. Po jo bus puiki muzika, šokiai, dai
20)
“Draugas,“ “žvaigždė,“ “Tikyba ir Dora“ ir
susirinkimo nutarimų, kiekvie prakalbai buvo ineštas klau nos ir deklemacijos.
“Žvirblis.” Visi_______________ ______ ___________ $4.25
Labd. L. R. K. Są-gos
noje parapijoje būtų sureng simas, ar negalima būtų su
21) “Draugas,“ “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,“
l-os kuopos Komitetas.
ta blaivybės parodos po ko- rengti prakalbos ateinančioj
“Darbininkas,” ir '“Žvirblis.” Visi ................... ........ $6.25
kias dvi ar tris dienas, sulyg Savėnioj, tas priimta ir iš
22) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,“
kuopę nuožiūros.
! r^nkta tam tikslui komisija,
“Darbininkas,” “Vytis“ ir “Žvirblis.“ Visi........... $7.25
NEKALTOS AUKOS.
j kuri parūpins tam tinkamų
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis“ — $1.00,
Nutarta, kad kiekviena kuo- iaį^ą jr kalbėtojus. Naujų na- Kiek tūkstančių žmonių gy
kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
pa savo parapijoj pasirūpin rių tų dienų prisirašė 11.
vasčių kiekvienais metais yra
matais eina; “Tautos Rytas“ — 50c., kurs ir
tų surengti programų parodų
taip baisiai pigus, ir “Pažanga,“ — $3.00, ku
4 kuopos Karys. išnaikinama per atidėliojimų
vakarams savoje parapijoje,
arba apleidimų gydymosi, ne
rios leidimas dar nėra pilnai paaiskėjęs.
ir jeigu savo apielinkėj neras
žinojimų arba godumų! Mes
T0WN 0F LAKE.
tu kartais užtektinai kalbėto
dažnai girdime: “Tas nieko
Pinigus už augščiau, nurodytus laikraš
jų, deklematorių, dainininkų, Nedėlioję, sausio 30 d-, Co- nereiškia” arba “skausmas
čius siųskitę šiuo antrašu:
ar kitų, kurie galėtų progra lumbia svetainėje, Liet. Teat prasišalys be gydymosi”. Sirmų išpildyti, tai kad kreiptų Kliubas “Lietuva” turėjo pa guliavimas gali pereiti bet
DRAUGAS PUB. C0., 1800 W. 46 ST., CHICAGO, ILL.
si į apskričio pirmininkų že rengęs puikų vakarų su pro kaip tada, jei nepereis? Jei
miau paduotu antrašu, kuris gramų, paminėjimui 5 metų tai išsivystys į pavojingų ligų.
stengsis nurodyti antrašus to sukaktuvių savo gyvavimo.
Kiekviename sirguliavime su
“Užburtas Kunigaikštis”
kių žmonių,
prie kurių Programas susidėjo iš pra jungtame su apetito praradi
KOMEDIJA—OPERETĖ
kreiptis. Nutarta ateinantį ne- kalbų, deklemacijų, lošimo, ir mu, konstipacija^ skausmai s vi
— statoma —
dėldienį visoms kuopoms pa . dainų.
dūriuose arba nusilpninau,
,/‘B|RUTES” Muzikos ir Dramos Dr-jos
daryti extra susirinkimus, iš Kalbėtojais buvo kun. P. tuojaus duok Trinerio Ameri
rinkti komisijas, kurios susi Lapelis ir J. J. Palekas. Pir koniško Kartaus Vyno ElixiNedėlioję, 6 d. Vasario 1916 m.
žinotų su svetainėm ir sureng mas kalbėjo apie Lietuvų, ant ro. Jis išvalys vidurius ir su
ŠV. JURGIO PAR. SVET.
ti) programų, pasiieškotų kal- ras išdėstė kliubo istorijų.
Pradžia lygiai 7 vai. vak.
stiprins juos, pagerins gromu
bėtojua ir kuogreičiausiai pra
Siame vakare išgirsite dainas solistų, vyrų clr re
Deklemacijas išpildė plės lį avimų, prašalys nerviškumų
neštų kokiom dienom manoma L. Petrauskaitė, O. Jučaitė ir ir pagerins apetitų. Kaina
ir maišyto choro;
?
Nes
dainuoja
ir
lošia
Birutė.
rengti parodas. Paveikslus J. Petravičiūtė.
$1.00 Aptiekose. Jos Triner,
Pasigerėsite geru lošimu ir prisijuoksite kiek tik
mašina pasirūpins gauti ap Vaidinta buvo “Už Tėvy Išdirbėjas, 1333 -1339 South
sveikata
pavelys.
skričio komisija. Toliaus, kuo nę”. 2-jų veiksmų tragedija. Asshland avė., Chicago, III.
Nes
režiseriuoja artistas A. Vitkauskas.
poms viskų apsvarsčius ir pri Motina — M. Drukteiniutė, Nuo neuralgijos, uždegimo
•
Pamatysite
$300.00 vertės, šiam veikalui speeijaliai
rengus parodas laikyti dar Sūnus — J. J. Palekas, Karei ir susijungimų tinimo, nuo
paruoštas puikias scenerijas,
vienų apskričio susirinkimą vis — J. Ciliauskas.
raumenų skaudėjimo mes pa
Nes piešė dailin. J. Šileika,
nedėlioj, 27 d. vasario, 4 vai. “Čigonės atsilankymas”, 1- siūlome jums Trinerio LiniPo programui šokiai
po pietų, Dievo Apveizdos no veiksmo komedija; Čigonė mentų. Kaina 25 ir 50 c., per
Tikietus glaima gauti visose lietuvių bankose ir
parap. salėje. Nutarta paro — L. Petrauskaitė, Rozalija krasų 35 ir 60 centų.
spaustuvėse.
das rengti gavėnios laiku, nuo — O. Krencaitė. Ant galo šv.
Advt.
kokios 10 d. iki pabaigai ko
vo mėnęsio, nes balsavimai saKūnų klausimo reikale bus 4
d- balandžio, kur kiekvieno do
ro piliečio priedermė turi bū
ti atiduoti savo balsų, kad saKūnai Chicagoj būtų uždaryti.
Blaivininkų kuopų užduotis yra pavaryti kodidžiausių agitacijų prieš saliūnus, ir iš-i
rinkti kuodaugiausiai delegatų
ateinantį apskričio susirin
kimų.

Chicagoje.

Žingsnių Sutaupymas Krautuvėj

ir Ofise

_

Kad atsakyti ant telefono šaukimo, jūs niekad
neturite eiti per visų krautuvės ilgį, jei turite
vienų ar daugiau extra telefonų — priedo tele
fonas priduoda jums šaukimų.
Jūs neturite pašokti kiekvienų sykį nuo jūsų
ofiso kėdės, kuomet turite čia pat po ranka
ant stalo viena extra telefonų.

Pamųstykit apie laikų, nepatogumus 4r ener
gijų per tai- sutaupytus.
išlygas

Klauskit mūsų apie lengves
dėl pravedimo extra telefono.

Chicago Tclepbone Company
Bell Telephone Building
Official 100

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems L

tuvoj bei Amerikoj

_ “Išeivių Draugą”
Kurs

1915 metais eis kas savaitę padidintas

ir padailintas, talpins:
1. Vėliausias ėtnias iš karės.

2. “Seno darbininko atminimus” nevadintus “Svieto
perėjūnas” (trankimasis po Vokietijų, Luxemburgų
ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvų, užvardintą “ Iš Ško
tijos j Lietuvą ant motocikletkos”.
4. “Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlithgowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt
5. “Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondęncijas.
7. Pet&valgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekalėlius, straipsnius.
Tariant trumpinus, pasistengs tapti vier i
įvai
riausią ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: f
metams šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

i

ii'

8

Rev. Jos. Norbut
Scotiand.

Mossend, Lanarkshire,

Tris Dienos — Ketvergas, Petnyoia ir
Subata, Vasario 3, 4 įr 5 d.

j

Pirk čia ir sutaupyk pinįgus

Su visokiais reikalais mel
džiu kreiptis šiuo'antrašu: Jo
nas Raulinaitis, 3231 Emerald
»ve. Tel. Yards 3278.
Apskričio Korespond.

BRIDGEPORTAS.

Pereitų sekmadienį 30 sau
sio, šv. Jurgio par. svetainė
je, 15 kuopa Sus. L. R. K. Am.
turėjo prakalbas ir balių. Ba
lius nusisekė pusėtinai, bet
prakalboms, tai iš priežasties
lietaus, truko publikos, kuri
dažniausia prakalboms mažai
interesuojasi. Prakalbų pa
nokė p. J. Kaupas, nupiešdalias naudingumų prigulėjimo
prie Susivienijimo, kaip prie
pomirtinio, tAip pašelpimo
skyrių. Solo dainavo p-lė M.
Gurinskaitė. Toliau kalbėjo
vakaro vedėjas p. M. Z. Ka'dzievskis, paaiškindamas kiek,
kaip ir kokie mokesniai reikia
mokėti įstojant į Sus-mų
Kiap vienas taip ir kitas iš
kalbėtojų, kvietė visus prisi
rašyti prie taip naudingos lie
tuviams organizacijos.
Pabaigus prakulbus buvo

VASARIO IŠPARDAVIMAS SILKINIU
BLIUZŲ,

SLIUBINĖS SVEČIUOS IŠĖJIMO
DRESES
Čia

naujos mados ir naujų

yra naujos mados, gražūs moteriški rūbai,

žaus išsiuvinėjimo

nuleidžiamo už

$2 95
SKURELIŲ kaklų

kai

apsiaustui,

DHESS SURIS & DRESES

nieriams, muftoms ir tt. Dabar tik po
KOTAI ir SIUTAI mūsų žiemos rinkinio turi bū

ti išparduoti, kad padarius vietos dėl naujų pava

sari o drabužių; kai kurie tų drabužių yra vertės
iki $16.00 ir $18.00 dabar išpardavimui už

$8

$1.00

juodų

dabar už

\

——

ir spalvuotų šaržų, poplin, inimant tvirtas,

storas dreses, iš

446*5-O?-09'.II ASHLAND AVĖ

' >______
r W

spalvų,

“crepe de china”, Kynijos šilkų, geros rūšies, gra

galite pasirinkti iš kelių rūšių. Dabar yra laikas
pasirinkti už prieinamas kainas.
Šia savaite mes

$14.75 19.75 22 00

sulig pamėgimo

-------- .------

kurių kitos yra vertės

$10.00,

