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Tvirtesnės Vienybės 
Dėlei.

Nebesinorėtų tas pačias šnekas apie vienybę kar
toti, nebesinorėtų nei skaitytojų ir savęs šnekomis 
varginti. Bet žodelį - kitų tarti sau pasiveliju. Ir 
vien dėlto, kad pastaruoju laiku rodosi bent dviejų 
srovių susiartinimo galimybė, norėtųsi dar tų opųjį 
klausimų pajudinti.

Iš katalikų veikėjų pusės buvo daryta viskas, 
kad lietuvius bendran nors tėvynės gelbėjimo dar
ban pritraukus. Dabartinėji Tautos Taryba, susi
dedanti vien iš katalikiškųjų organizacijų atstovų, 
atvejų atvejais kvietė kitų srovių organizacijas prisi
dėti, veikti išvien. Ne katalikų organizac. ir kitų sro
vių laikraštija tų kvietimų neklausė, dagi visaip Tau
tos Tarybai iškalbinėjo. Iškalbinėjo, kaip, gird, ka
talikų drįstama juos klabinti! Atrodė, lygiai kitos 
srovės susiartinimo nepageidauja. To pasekmė ka
talikams tegalėjo būti viena: mobilizuoti visas savo 
pajėgas ir vieniems stoti tėvynės medžiagiško ir po
litiško gelbėjimo darban.

Bet štai taip pasivadinusieji “viduriniai” susi- 
važiuoja Philadelphijoj. Pasirodo, kad ir pas juos 
tėvynės meilės jausmų esama, kad ir jų trokštama 
vienybėn susieiti. Kodėl jų pirmiau katalikų pakvie
timai buvo ignoruojami, taip ir turės pasilikti miste
rija, neišaiškinamu pasielgimu sanrišyje su dabar- 
tiniuoju. Gal ir todėl, kad savom pajėgom perdaug 
pirma pasitikėjo, o vėliau pamatė, kad atskiriom ma
ža tegalės kų nuveikti. Nežiūrint motyvų, susiartini
mui pradžia jau daroma, vedamos tarybos. Tikėtis 
reikia, kad prie gerų norų ir pasirįžimų, susiartini
mas galės įvykti, bus surasta bendram veikimui pa
matų.

Kad susiartinimas būtų pastovesnis, vienybės 
ryšiais tvirtesni, reikalinga daugiau dalykų, neg bend
ra taryba, vienas šelpimo fondas ir t. p. Vienybės pa
stovumui neužtenka srovių atstovų susivažiavimų, 
pasitarimų. Tai tik formalė dalykų pusė, gražaus 
sugyvenimo pamatų giliau nesiekiančioji. Perniek bū
tų ir sutartinas lietuvių tautos meile širdžių plaki
mas, kuomet daugelis kitų dalykų su savim -neš nesu
sipratimus ir nesutikimų.

Būtų galima daug pavyzdžių privesti, kaip vie
nybės ryšiai, nežiūrint gražios pradžios, sutrukda
vo, kad susiartinimui atverti dar didesnę bedugnę, 
negu pirma. Imkime kad ir Lietuvoje “Lietuvių 
Draugijų nukentėjusiems dėl karės šelpti”. Iš pra
džių buvo daromi bendri bemaž visų srovių nors ne- 
oficijalių atstovų posėdžiai, bendrai veikti buvo pie
nuojama. Ir kas-gi! Vėliau t. v. pirmeiviai su triuk
šmu pasitraukė, tos draugijos veikimui bandė kenkti, 
griebdamies nešvarių būdų; tų patį ir šiandie tebe
bando daryti, nežiūrint savo iš Lietuvos ištrėmimo. 
Tų t. v. pirmeiviai darė ne dėl ko kito, kaip tik iš 
savo begalinės, fanatiškos katalikų ir jų tikėjimo 
neapykantos. Tas aišku kaip diena, matant katali
kus klerikalais pravardžiuojant, klerikalų draugijos 
vardų segant prie garbingos savo darbais Lietuvių 
Draugijos. Pirmeiviai savo iš Lietuvių Draugijos 
pasitraukimų motyvavo ne kuo kitu, kaip, gird, joj 
klerikalai užviešpatavo!

Baimė ima, kad ir dabar beprasidedanti klijuotis 
artimesni ryšiai tarp “sandariečių” ir amerikiečių 
katalikų nepairtų. Kas gali užtikrinti, kad įsimai- 
iįusi fanatiška katalikų neapykanta nuo bendros ta
rybos mūsų “sandariečių” vėliaus neatskels? Per
daug jau esame gyvenimo pamokinti, kad to neper- 
matyti. Bet tam galima būtų ir vaistas surasti, kad 
galinčiai atsitikti katastrofai už akių užbėgus ir jos 
nedaloidus. Vaistas labai paprastas: kas nori vie
nybės, bendro kultūros darbo — teatsižada katalikų 
ir kas katalikiška neapykantos, kurios ligšiol tiek 
daug rodė. Ex officio tepripažįsta krikščioniškų ti
kėjimų reikalingu ir geistinu žmonijos gyvenime veik
sniu, ir vienybė bus netik galima, bet atsivers ir pla
tesnė kultfiroR darbo dirva. Lietuvoje kas tų pripa
žino, įsitiAJjkė į platųjį tautos ir kultūros veikimų. 
Kas liko fanatiku, katalikų neapykantos neatsižadėjo 
—liko tautos vienybės skaldytoju, šunkeliais nukelia- 

L vo prie lietuvių tautos priešų. (Prisimint tik reikėtų 
' IBbiLųvos pu.

Jo Mylista Chieagos Arcivyskupas, G. W. MUNDELEIN.

Kaizeris Vadovausiąs Žy 
gyje Prieš Talkininkus.

Amerikos Žinios
FILIPINŲ NEPRIGULMYBĖ.
Suv. Valstijų valdžia ir kon

gresas pradėjo svarstyti apie 
suteikimą Filipinams nepri- 
gulmybės. Dauguma ameri
kiečių pri jaučia Filipinų savy- 
stoviam valdvmosi, bet yra 
nemažai ir tokių, kurie nuro
do, kad Filipinai ingavę savy- 
valdų, nieko dėl savęs neišlai- 
mėtų. Pastarųjų nuomonės 
prisilaiko ir žymi Amerikos 
laikraščių dalis. Taip “Chi
cago Daily Tribūne” rašo, kad 
Filipinai būdamai po Suvieny
tų Valstijų priežiūra, susilau
kė kogeriausios tvarkos ir yra 
viltis, kad toji pavyzdinga 
tvarka ir toliaus viešpatautų, 
jei Filipinų protektoriais pa
siliktų Suv. Valstijos.

Filipinų gyventojai, valdant 
Suv. Valstijoms, pakilo kul
tūriškai ir ekonimiškai.

Nurodoma, kad Filipinams 
ingavus neprigulmybę, galėtų 
toje šalyje kilti visokių revo
liucijų, kurios labai blogai at
silieptų ant šių salų gyvento
ją

džia nors ir buvo pirmiaus pa
žadėjusi išpildyti visus Sur. 
Valstijų reikalavimus, bet sa
vo prižadų nedalaikė. Dabar 
tas klausimas išnaujo kelia
mas ir Suv. Valstijos daug 
smarkiau ant Vokieijos užsi
puola ir reikalauja, kad ne
trukus būtų “Lusitanijos” 
klausimas išrištas.

Kad Suv. Valstijos nebe 
juokais tuo reikalu užsiima, 
parodo didelis subruzdimas 
Berlyne, kur dabar daug kal
bama apie sutraukimą ryšių 
tarp Vokietijos ir Suv. Val
stijų.

MANOMA, VOKIEČIAI AT
NAUJINS ATAKAS PRAN

CŪZIJOJ.
Atkartotini pranešimai atei

na iš Londono ir Paryžiaus, 
kad vokiečiai rengiasi prie di
delės atakos Prancūzijoj ir 
Belgijoj. Sakoma, kad pats 
kaizeris Vylius nuvykęs į fron 
tų, kareivių dvasių sustiprin
ti. Dabar kol kas pranešama 
apie pašėlusį šaudymųsi iš di
džiųjų kanuolių nuo Šiaurės 
jūrių pakraščių iki Šveicari
jos rubežiaus. Prancūzų ir 
anglų artilerija leidžia nema 
žiau už vokiečių šovinių. Bet 
iki šiam laikui vokiečiai nemė
gino daryti didesnių atakų. 
Gal tai nedarys ,kol pakanka
mai neapšaudys ir neišardys 
prancūzų ir anglų apakau.

RUSA, TURKUS TEBEGE- 
NANTI.

Kad rusai turėjo ir tebetu
ri didelius pasisekimus prieš 
turkus Užkaukazėj, dabar 
niekas neabejoja. Rusai vis 
žengianti pirmyn ir turkus 
taip suspaudė, kad jų armijos

gerokai pakriko. Matomas ru
sų tikslas pirma apsidirbti su 
turkais, kad pavasaryje turė
jus liuosesnes rankas veikti 
prieš austrus ir vokiečius. 
Dabar-gi prieš pastaruosius 
beveik nieko nedaroma.

Tuo tarpu Ruijos valdiškuo
se rateliuose įvyko nemažos 
permainos. Atsisakė nuo mi- 
nisterių pirmininko vietos Go- 
remykin. Jo vieton paskir
tas M. Sturmer, mažai kuo ži
nomas, bet, sakoma, nemenkų 
gabumų žmogus.

RUMUNIJA STOSIANTI PRIEŠ 
TEUTONUS.

Apie Rumunijos karėn įsi
maišymų daug žinių skleidžia
ma. Vis dažniau skelbiama a- 
pie Rumunijos karėn rengimų- 
si, apie kariuomenės ant Bul
garijos ir Vengrijos rubežių 
sukoncentravimų. Ar tai tu
rės kalbomis pasilikti, nežinia. 
Bet jau paprastai, prieš ko
kiai nors valstijai karėn sto
siant, daug būdavo kalbama. 
Tr dabar gali tas teisybė pasi-

KANADOS FhKLAMENTO RŪ
MAI SUNAIKINTA UGNIES.
7,000,000 dolerių nuostolių 

padarė kilęs Kanados parla
mento rūmuose Ottawoje gais
ras; septyni žmonės žuvo ug
nyje. Vienas gražiausių Ka
nados istoriškų namų sunai
kinta piktadarių rankomis. 
.Tei tikėti Kanados valdžios 
pranešimams parlamento rū
mus padegę vokiečiai agentai, 
kurių ten nemažai esama.

Kanados valdžios slaptieji 
agentai ir policija ieško išsi
juosę piktadarių ir jau kele
tas žmonių suareštuota.

Policijos suimtųjų skaičiuje 
randasi ir žymus Chieagos 
praneūzų operos vedėjas, Ka 
rolis Stronv, belgas, kurį in- 
tariatna, kaipo vokiečių šnipų.

Kanados parlamento rūmų 
gaisre žuvo trys parlamento 
nariai ir keturi tų rūmų tar
nautojai.

rodyti. Rumunams karėn 
prieš teutonus stoti drąsinan
ti ypač rusų prieš vokiečius su 
austrais Bukovinoj ir Graiki
joj pasisekimai.

ATAKUOS SALONIKUS.

Jau buvo manoma, kad teu
tonai nei nebemėgins atakuo
ti Salonikų, nes prancūzai ir 
anglai turėjo pakankamai lai
ko apsidrūtinti. Taip, kad teu
tonams ir bulgarams lįsti į iš 
kalno prirengtas kilpas neap
simoka. Bet nuo atakos vo
kiečiai atsisakyti nemano. Jau 
buvę susirėmimų tarp pran
cūzų ir bulgarų kavalerijos a- 
pie ežerų Doirnn, esantį ant 
Graikijos su Bulgarija rube
žiaus. Prancūzų pasirodė 
kur kas mažiau ir jie atsi
traukę. Po to susirėmimo ir
vėl jokių žinių nebėrom Ma- kam> Suv Va]rtij aakre 
tomai, rengiasi. Kaip atsa
kančiai prisirengs, tai ir ata
kuos.

su Vilniaus vyskupijos adm. kun. Michalkevičium). 
Pripažins mūsų “sandariečiai” krikščioniškąjį

kultų išganingu—r vienybei atsiras tvirtas pamatas. 
Klausys neapykantoB šnabždesio — atsidurs bestovį 

netvirtų pagrindų. Kaip pirmi io katali-
taip antrojo prisibijo, 

tvirtos vienybės nebu
kųžkaip

pasta- 
nors jos

AMERIKOS DIRBTUVĖS IŠ
ŽUDO DAUGIAU ŽMONIŲ, 

KAIP KARĖ,.
Suv. Valstijų darbininkų 

būvio pagerinimo komisija nu
rodo savo atskaitose, kad Suv. 
Valstijų dirbtuvėse ir išdir- 
bvstėse daugiaus žūsta kasmet 
žmonių nuo visokių nelaimin
gų atsitikimų, kaip kareivių 
Europos karėje.

Komisijos apskaitoma, kad 
kiekvienais metais Suv. Vals
tijų dirbtuvėse žūsta 
vyrų, moterų ir vaikų, gi su
žeistųjų skaičius siekius net 
4,700,000 ypatų.

Be to darbininkais apgyven
tose vietose kas metai išmirš
ta apie 100,000 vaikų; daugu
ma kūdikių miršta nesulaukę 
metų amžiaus ir dažniausia 
nuo pusbadžio gyveninio.

PRANCŪZAI PERKA ARKLIUS 
KALIFORNIJOJ.

Iš LosAngelos pranešama, 
kad Prancūzijos valdžios ats
tovai užpirko Kalifornijoj a- 
pie 30,000 arklių, už kuriuos 
užmokėta daugiaus 4,000,00® 
dolerių.

SUV. VALST. ATSISAKO ATI
DUOTI ANGLIJAI “APPAM”.

Suvienytųjų Valstijų val
džia atsisako atiduoti Anglijai 
vokiečių atvežtų į Amerikos 
uostų Norfolkų anglų laivų 
“Appam”, kurį vokiečių ka
riškasis laivas suėmė jūrėse.

Anglijos ambasadorius Ce- 
cil Spring Rice pareikalavo, 
kad vokiečių lieutenauto Bur- 
ge atvežtasis Amerikon laivas 

Į būtų sugrąžintas jo savinin-

ALBANIJA BAIGIAMA AUST
RŲ UŽIMTI.

Vėliausi pranešimai rodė, 
kad austrai buvę vos kelios 
mylios atstu nuo Durnzzo, prie 
Adrijatiko jūrės esančio mies
to. Nei italų, nei serbų ka
riuomenės, nei patys alhanie- 
čiai to miesto nemėgins ginti. 
Jų kariuomenės pasitrauks į 
Avlonų, kitų miestų, apie ku-
-L. X Į Ar.L., ------ x-----

torius Lansing yra tos nuo
monės, kad suimtas vokiečių 
laivas vokiečiams ir priguli, 
kaipo karės išlaimėjimas.

Iš visa ko matyti, kad lai
vas “Appam” pasiliks vokie
čių rankose, tik turės išsikrau-r
styti iš Amerikos pakraščių, 
kaipo neutralės pozicijos.

PLENUOJAMA SUDARYTI MI
LIJONINĘ ARMIJA AME

RIKOJ.
Suv. Valstijos pastaruoju 

laiku pradėjo smarkiai kalbėti 
apie kariuomenės ir laivyno 
padidinimų.

Europos suirutės neduoda 
ramumo Amerikos patrio
tams, kurie spaudoje ir gyvu 
žodžiu agituoja už prisirengi
mų prie karės, jei toki galėtų 
kada nors įvykti.

Prezidentas AYilsonas net 
važinėja po Suv. Valstijų di
desnius ir mažesnius miestus, 
skleisdamas prisirengimo prie 
karės idėjų.

Tūlų nurodama, kad Suv. 
Valstijos privalo turėti mili
joninę armijų ir daug geresnį 
laivynų, kaip dabar kad'yra.

NAUJI NESUSIPRATIMAI 
TARP AMERIKOS IR 

VOKIETIJOS.
Tarp Suv. Valstijų ir Vo

kietijos dar vis tebesitęsia ta- ... - __

PRANEŠIMAS.
Visiems Susiv. L. R. K. A. na

riams, kurių adresai mums nėra 
priduoti per Centro Sekretorių, 
organas bus veikiai sulaikytas. 
Todėl nerugokite, kurie negau
site. Atminkite, kad sulyg 3'J 
Seimo nutarimo visi nariai or
ganą gauna dykai ir adresus tu
ri priduoti Centro Sekretoriui. 
Todėl, kurie jam nėsate pridavę
adresų, veikiai priduokite. Ki 
• - ----------
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Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.
DETROIT, MICH.

Kun. Dr. A. Maliauskio Pra
kalbos ir Konferencijos.

Šio miestelio lietuviai per
gyveno vienos savaitės laiką, 
kulisai pasiliko kiekvieno do
ro ir protingo žmogaus širdy
je ir atmintyje. Kalbu čia a- 
pie atsilankymų, prakalbas ir 
konferencijas gerb. kun. Dr.
A. Maliauskio. Gerb. kun. A. 
Maliauskis viešėjo tarpe mūsų 
nuo 18-23 d. sausio mėn.

To laiko protarpyje turėjo
me laimę išgirsti dvi prakalbi 
ir 4 konferencijas arba moks
liškas paskaitas.

Ant prakalbų ir konferenci
jų žmonės susirinkdavo kuo
skaitlingiausiai — net ir iš to- 
lymiausiųjų plataus miesto a- 
pielinkių. Prakalbų ir konfe
rencijų laikais klausytojai už
silaikė ramiai ir mandagiai. 
Nors negalima užtylėti, kad 
keletas tamsuolių, kurie save 
vadina “cicilikais” - laisvama
niais — tai jau ištikrųjų, pra
radę mandagumų ir prigimtų
jų gėdų, neiškentė neparodę 
savo išvirkščios civilizacijos: 
kraipėsi, juokėsi ir net trukš- 
mų kėlė.

Konferencijos buvo moksliš
kos ir labai indomios:

1. Apie atsiradimų gy
vio ant žemės ir, argi ištikrųjų 
žmogus išsivystė iš beždžio
nės.

2. Apie blėdingumų iš skai
tymo blogų knygų ir laikraš
čių, nes, kaip kad buvo išaiš
kinta ir pavyzdžiais priparo-, 
dyta, tieji laikraščiai ir kny
gos skelbia melų ir iškraipo 
tiesų.

Laike tosios konferencijos 
gerb. kalbėtojas priparodė: 
jog lietuviškieji “cicilikai” — 
laisvamaniai, tai nepaprasti 
tamsuoliai, kurie gėdų daro 
mūsų tautai ir jog juosius, 
kaipo kokius nepaprastus su
tvėrimus, vertėtų išstatyti pa
rodose ir muziejuose. Šventa 
teisybė. Nes kada trečioji 
konferencija buvo apie soci- 
jalizma ir kada visi katalikai 
kuoaiškiausiai suprato, jog so- 
eijalizmas, tai jau, ištikrųjų,
,— vietoje žadamosios laimės, 
suteiktų žmonijai tikrų vergi- 
jų, pagimdytų kruvinų karę, 
kokios dar pasaulis nematė, į- 
vestų viešųjų paleistuvystę ir 
t. t., ir kada gerb. kalbėtojas 
pasiliuosaviinui nuo socijaliz- 
mo skatino šviesties ir dėties 
į kooperatyviškas draugijas, 
ir kada visi katalikai aiškiai 
suprato gerb. kalbėtojo min
tį, — atsirado laisvamanis - 
“cicilikas”, žinomas Detroite 
po vardu “tautininkas”, kuris 
ištikrųjų parodė nepaprastų 
savo tamsumų, kada išėjęs po 
konferencijos sakė: — kal
bėtojas — kunigas (suprask, 
kunigas Maliauskis) pa
sakė tikrų teisybę apie 
socijalizmų; socijalizmų pa
gyrė ir priparodė, kad tik
tai socijalizmas atneš žmo
nėms laimę”.

Tik matykite: koks tai tas 
“tautininkas”, socijalistas-lai- 
svamanis bcėsųs šviesuolis. Ar 
tad ne teisingai visus tokius 
ir jiems panašius gerb. kalbė
tojas pavadino tamsuoliais. 
Konferencijos, gerb. kun. Dr. 
Maliauskio laikytos Detroite, 
Mich. davė progų žmonėms iš
girsti daug indornių dalykų —, 
o labiausiai
blėdingumų 
laikraščių, pasiketi no ateity 
je dauginu šiukšlėse grū
dų nebeieškoti; laikraščių pa
našių “Keleiviams”, “Lais
vėms”, “Naujienoms”, “ša
kėms” ir kitų nebesknityti ir 
jųjų išleidėjų savo pinigais 
nebešelpti, bet stverties už ge
rų knygų ir gerų laikraščių. 
Kadangi pirmieji savo skai
tytojus apgaudinėja ir klaidi
na, o antrieji teikia tikrųjų 
apšvietų ir mokslų- Ačiū tad

konferencijas suteikė. Linkia- 
me, kad ir kiti mūsų broliai 
ir seserys, lietuviai ir lietuvės 
turėtų progų išgirsti ir pasi
klausyti prakalbų ir konferen
cijų gerb. kun. Dr. A. Maliaus
kio.

Vietinis.

Aukos, surinktos laike gerb. 
kun. Dr. A. Maliauskio prakal
bų, Deitroit, Mich. sausio 21 d.
Kleb.kun. K. Skrypko $50.00, 
Perminienė Pilom. $25.00, 
Pei minas Juozapas $10.00, Sa- 
leskis Antanas $6.00, Saleskie- 
nė Juozapa $6.00, Leškevičius 
Jurgis $5.00, Leškevič'enė O- 
na $5.00, Naure Kazys $5.00, 
Leinertas Stasys, $3.00, Mos- 
kaičiutė Domicėlė $3.00, Kau- 
šius Jonas $2.00, Šaulis Jur
gis $2.00, Staškevičius Pra
nas $2.00, Mikutaitis Petras 
$2.00, Balčius Antanas $2.00, 
Miškinis Jonas $200, Bagdo
nas Antanas $2.00.

Po $1.00: Smalis Kazys, 
Smalienė Kazimiera, Laskaus- 
kas Ant. Pipiras K., Visoc- 
kienė Katrė, Baliauskas Rap., 
Tomelis Petras, Tomelienė D.. 
Rūkas Steponas, Ambrozienė 
Monika, Gaižutis Ant., Gudas 
Antanas, Gudas Pran., Miku- 
čionis Stas., Dūda Balt., Biels
kis Julijonas, Indrušis Mikas, 
Niaura Jonas, Bukšaitis Mo
tiejus, Bukšaitiėnė Jieva, Bu- 
kanauskas Jonas, Bugis Adol- 
pas, Medinis Juoz., Leškevi- 
čiutė Urš., Abišala Konst., A. 
bišalienė Agnė, Kunsaitis A., 
Mikalauskas Antanas, Verikas 
A., Mitrikas Veronika, Guru
lis Jonas, Petronis Albinas, 
Zabita Jonas, Janulioflis Pet
ras, Biržanskienė A., Jurginis 
Juozapas, Stasiūnas Kazys, 
Čepelionis Justinas, Kovars- 
kaitė Aleksandra, Blazinskas 
Pranas, Aksomaitis Ant., Mi
liauskas Vincas, Perminiutė 
Adelė, Perminąs Juozapas, 
Perminąs Edvardas, Permi
niutė Kliara, Kasevičius Jo
nas, Kasevičienė Magdė, šila- 
ševičius Jurgis, Rudzevičiutė 
Marė, Brazdauskas Aleksand
ra, Ragelis Jonas, Naujokai
tis Juozapas, Dzenkauskas 
Matas, Milkevičius Vladas, 
Jaselionis Juozapas.

Su smulkiomis aukomis vi
so labo $196.45.

Vietinis.

gan greitame laike bu
vo tie lotai išmokėti. Bet 
vietoje bažnyčios mes visai 
kitkų susilaukėme. Sųnariai 
šv. Juozapo dr-jos daugumoje 
visai atšalo tikėjime: praša
lino iš savo konstitucijos iš
pažinties sakramento reikalin
gumų ir kitas mūsų tikėjimo 
priedermes. Todėl nėra ko 
stebėtis, jog ta pati draugija 
nubalsavo vietoje bažnyčios 
statyti “Stale” arba kaip sa
kosi “kra javai” “zaježij 
dom”. Nors katalikai likosi 
labai nuskriausti ir baisiai ap
gauti, bet nenusiminė. Ačiū 
P. Žalneravičiaus ir kitų darb
štumui, katalikai nupirko ki
tus lotus dėl būsiančios baž
nyčios
ti.

ir tuos baigia išmokė-

turėjo į paprastų literatiš
ko skyriaus susirinkimų. 
Anicetui Linkui išvažiavus su 
prakalbomis į kitų miestų, 
tnom laikiniu pirm. likosi iš
rinktas Al. Rupšis. Po to pra
sidėjo programas, kuris susi
dėjo iš debatų. Pasibaigus 
ginčams, likosi išreikšta kri
tika. Nebesant daugiaus rei
kalų tuomi susirinkimas ir 
uždaryta.

Ūkininkas.

Apsilankė lietuvis kunigas.
Sausio 23 d., 1916 m., apsi

lankė pas mus kun. Vanagas 
iš Utica, N. Y. Šis kunigėlis 
visų pirma atlaikė pas mus 
pamaldas airių bažn., kur susi
rinko apie 300 ypatų; paskui 
tų pačių dienų laikė prakalbas, 
išaiškindamas du paprastai 
katalikams daromu užmetinė- 
jimu: 1. Jog lietuviai katalikai 
nieko negali nuveikti ir

2. Kad R. K. Bažnyčia yra 
žmonių aptamsinimo įstaiga.

Kunigas svečias faktais pri- 
rodė mums kaip daug nuvei
kė lietuviai katalikai ir taipgi 
faktais išaiškino mums, jog 
R. K. Bažnyčia ne apkvailina 
žmogų, bet priešingai apšve-
v • • • Jčia ai.

Laisvamaniai sukėlė baisų 
trukšmą.

kolonija, kuri sudėjo tas au- prakalbų buvo diskusijos
kas, susideda tik iš apie 95 
eimynų.

Kolektorius.

BRADDOCK, PA.

Apsilankė svečias iš Lietuvos.
Nedelioj, sausio 30 d. čia at

silankė kun. D-ras A. Maliau
skis Lietuvos Katalikų Drau
gijų atstovas, ir turėjo prakal
bas apie bakų dabartinį Lie
tuvos stovi. Prakalbo \ buvo 
šv. ePtro ir Povilo Draugijos 
saPjc. Žrmn-ų susirink* pd 
na talė. ?v:eš prakritas baž
nytinis vaikų choras iš ’iomes- 
tead gražiu *udaia»/ > kelias 
patrijoti-kas dainas. Po Si 
nų gerb. svečias, bekalbėda
mas apie karės baisenybes, 
nurodė pavojus, kurie grųso 
Lietuvai pražūtim. Tie pavo 
jai, anot gerb. kalbėtojo, yra: 
baisus mūsų Tėvynės sunai
kinimas, kurį padarė karė; 
lenkų endekų užsispyrimas su
lenkinti Lietuvų ir pragaištin
gas netikėlių veikimas. Čia 
pat nurodė kelias priemones, 
kad išvengus tų pavojų: 1. 
Karštai ragino šelpti nukentė-

VVATERBURY, CONN.

Vietinis Toutos Fondo sky
rius veikia.

Tautos Fondo komisijos na
rys, J. V. Kovas, pasitaręs su 
vietos klebonu kun. P. Sauru- 
saičiu ir kitais vietinio T. F. 
skyriaus nariais, vėl atsišau
kė į visas vietines katalikiškas 
draugijas parašydami, kad 
draugijos paskirtų savo atsto
vus j vietinio T. F. komisijų.

Sausio 30 dienų Įvyko drau
gijų atstovų susirinkimas.

Kun. Saurusaitis atidarė 
susirinkimų rr paskatino at
stovus ir vėl stoti prie dide
lio darbo, tai yra,prie rinki
mo nuo karės nukentėjusiems 
aukų.

Tapo išrinkta nauja valdy
ba: p. B. Buškus — pirm., 
p. S. Cibulskis — vice-pirm., 
p. J. Bandžiunas — rašt., S. 
Kulikauskas — kasim,

Sutvarkius svarbesnius da
lykus, atstovai paskirstyta į 
komitetų ratelius, kurių kiek
vienas varys savo darbų rin
kime aukų, drapanų ir tt. 
Astovų atsilankė trisdešimts. 
Jie visi ieškos visokių būdų, 
kaip nuosekliau rinkti toliaus 
aukas.

Laike diskusijų du piliečiu 
truputį susikirto. Kaip žmo
nės sako: —vienas antrų ant 
dantų paėmė. Gi Dr. Matu
laitis 'susilaukė karštos kriti
kos; tik jau po laikui, nes 
buvo iš salės išėjęs. Girdi, 
kitados daktaras sakė, kad 
niekas neišganys darbininkų, 
kaip tik darbininkų organiza
cija (suprask socijal.). O 
dabar mato išganymų magna
tų politikoje.

Prakalbos buvo rengiamos 
tikslu sutverti “Lietuvių Pi
liečių Kliubų”. Prisirašė apie 
15 narių. Lauksime pasekmių.

L-tis

DAYTON, OHIO.

Iš lietuvių gyvenimo.
Mūsų apielinkės atsižymi 

sveikiausiu oru visoje Ame
rikoje. Darbai čia la
bai gerai eina ir kož- 
nas vienas neblogiausia 
uždirba. Labiausia sekasi mo
terims ir merginoms, kurios 
į savaitę uždirba nuo $8-00 
iki $18.00 dolerių į savaitę.

Katalikiškų parapijų pris- 
kaitysi čia iki 17. Daytono mie 
stelis gyventojų turi suvirs 
130.000. Miestelis labai švarus 

dailus.

Tautos Fondo reikalai.
Paskiaus kalbėtojas aiškino 

apie kooperacijos naudų ir joj 
vertę. Ir apie Tautos Fonde 
reikalus kun. F. Kemėšis pri
siminė; ragino įsteigti Tautos 
Fondo skyrių; sutvarkyti au
kų rinkimų pagal naujų siste 
mų: kad kiekviena šeimininkė 
turėtų tas mėnesines blankas 
ir išrinktų kas savaitė iš savo 
šeimynos paskirtų tam tikiu 
mokestį.

A tiroliečiai yra taip duos- 
nūs, kad galima pasitikėti, 
kad ir tas naujas aukų rin
kimas turės geras pasekmes. 
Per šį vakarų prisirašė apie 
30 ypatų prie Tautos Fondo 
skyriaus ir sumokėjo apie 
$20.00. Netrukus bus sušauk
tas kitas, visuotinas susirinki
mas, kuriame bus aptarta, 
kaip apvaikščioti Tautos Šven
tę, kovo 4 d., ir bus išrinkta 
tam tikri kolektoriai mėnesi
nėms blankoms pinigus su
rinkti.

Per P. Piragio krikštynas 
nuo karės nukentėjusiems su 
rinkta aukų apie $6.00.

Valio, atholiečiai*
Cfatdiūnas.

ir

jusius nuo karės savo aukomis 
per Tautos Fondų. 2. Priro-į gpręsta gvęsti 
dė, kad lietuviams katalikams Tautos Dienų, 
reikia turėti Lietuvoje bent
vienų gerai vedamų katalikiš
kai - tautiškų dienraštį, kurs 
vykintų Lietuvos atgijimo

Lietuvių Daytone randasi ne
mažas. būrelis ir visi tarp sa
vęs gerai sutinka. Žinoma, 
randasi keletas ir iš kiauro 
velnio maišo iškritusių, bet 
jiems Daytone nekaip sekasi.

Į svetaines bedievių su pra
kalbomis nelabai įsileidžiama,

... v „ . . „ r nes jie nieko žmoniško nepasa-4 dienų, sv. Kazimiero šventę, , ... , v ,.. . v ko, tik moka pliovoti.cnlvfv nrtlinbi^hin i A

Rengiasi prie Tautos Dienos 
apvaikščiojimo.

Toliau svarstyta ir nu- 
W aterburyj 
Kovo mėn.

sulyg vietinių aplinkybių pa
sirodė neparanku Tautos! 
Diena paskirti, taigi rengia

darbų. 3. Ragino klausytojus mosį Tautos Dienų apvaik-
Po prakalbų kun. Vanagas pasirūpinti, kad mūsų Tėvy-

patarė pasilikti svetainėje vi
siems tiems, kurie norėtų su
tverti parapijų. Tad visi lais
vamaniai išgirdę žodžius: pa
rapija, bažnyčia, Dievas—pa
kėlė tokį trukšrnų, kokio gal 
ne išdaro savo riksmu, kad ir

nės žemė nepatektų į svetim
taučių rankas. Po svečio pra-

ščioti vasario 23 dienų.
Komisijų rateliai maloniai

apsiėmė dirbti kiekvienų jiems
kalbos, vietinis klebonas trum-'paskirtų riąrbų. 
pa, bet karštai atjausta kalba. Toliau fcfckė būdų ieško- 
ragino susirinkusiuosius sa-jįmaį kaip* būtų geriau ir pa
vo aukomis prisidėti prie Tė- j sėkmingiau 
vvnės atgaivinimo. Jam kai -'.Kun. Saurusaitis 

“Šidlavos ubagai”. Daugiaus į ^ėti pabaigus, vaikų bažnytinis stovams įvykinti “Tag Day” 
valandos laiko trukšmadariai /‘hoias padainavo keletu jaus- [Galutinai tas sumanymas pa- 
nedavė katalikams kalbėti a- įniinSa tautiškų dainelių. lo

dainų gerb. svečias kalbėjo

rinkti aukas, 
pasiūlo at-

Lietuviškų draugijų Dayto
ne yra gerų ir stiprių. Gerai 
gyvuoja šv. Petro dr-ja, 
Moterų ir Merginų, Šv. Miko- 

lo ir kitos. Daytono lie
tuvių parapija 
mėnesyj 1914 metais. Klebo
nauja čia kun. Juozapas 
Gricius.

Žodžiu, Daytono lietuviai 
galima pagirti už gražų ir 
rimtų darbų. Svetys.

pie savo dvasinius reikalus.
įremta, ir net nutarta kreiptis 
|i Centro Valdybų, kad pas- S0. MANCHESTER, CONN

Katalikai priversti buvo tų sa- antru atv(‘)u- Magino kiaušy-įkirtų vienų diena, kurioje 
vo užmanymų pertraukti ir a- P° grįžti į Lietu-^Suv. Valstijų visose vietose,
ridėję jį ant rytojaus laimin-!v4 ’r pirkti ten žemę. Galų lietuviais užgyventose būtų
gai išsiskirstė. į gale Juozas Bulevičius,

Fundamentas parapijai jau metų berniukas, gražiai de-
padėtas ir kun. Vanagas kas klcmavo Prano eiles: “Kun. 

• • . w • A nlimiclrmi ” T»T" <

SLRKA. 164 kuopos 
susirinkimas

PHILAEDLPHIA, PA.
L. Svet. Bendroviečiams 

atsakymas-
Tamstelės įsižeidėte mal 

korespondencija, tilpusią “D 
go” No. 2 ir primetate man 
šmeižimo, melavimo, jucdhri- 
nimo ir šlykščių žodžiu nau
dojimo būdų. Būk aš taiki 
nęs tamstų svetainei ir seimi
ninkams užkenkti.

Labai klystate. Aš rašiau 
apie buvusį šeimų (kaip va 
dinti: “tautininkų”, laisvama
nių ar sandarieehj?) paviršu
tiniškai, nesigilindamas j jų 
dalykus, o visai ne apie tams- 

įsteigta geg. bendrovę arba svetainę.
Sakote, aš prirašęs melagys

čių — ir paduodate už žymiau 
sias: kad jokiais plcka-
tais seimas nebuvo gar
sintas. Gal ir intikrinsite ta- 
nie kitur gyvenančius, tik ne 

j Philadelpbi jos lietuvius
Per plekatns buvo gaišinta 

(sykiu: balius, dainos, prakal
bos, ypatingai - gi “tautinin
ku” seimas. Pradžia buvo

BEDFORD, 0HI0. * 

Prakalbos.
SLRKA. 175 kuopa paren

gė prakalbas sausio 21 d. Ant 
prakalbų atsilankė visi: ka
talikai taipgi ir “cicilikai”. 
Kalbėjo p. J. Sakalauskas, 
iš Cleveland, O. apie SLRKA. 
naudų ir jo reikalus. Kiek
vienam katalikui patarė prie 
tos organizacijos priklausyti. 
Prilyginimais iš žmonių gyve
nimo darodė kaip tai daug 
kenčia skurdų ir vargų nepri
klausydami prie jokios drau
gijos, ypatingai ligoje. Bet 
gaila, kad daug aiškinti ne
galėjo, nes mūsų “cicilikai” 
pradžioje kalbos pasirodė kas 
jie yra. Prisiminus kalbėto
jui apie SLRKA., tūlas “ci
cilikas” pakėlė balsų, gird, ko
dėl nevadina Bedfordo katali
kai, bet Rymo. Kalbėtojas iš
aiškino tų klausimų rimtai ir 
pradėjo toliaus aiškinti apie

girdėdami apie;naudingus dalykus. Antru sy- 
blogų knygų ir kju kalbėtojas aiškino apie so- 

cijalizino teorijas.
Tautietis.

antrą savaitę atvažiuos iš Uti 
ca, N. Y., pas mus ant pa
maldų.

Pas mus lietuvių yra ne
mažai — apie 800 ypatų. Lais
vamany stė yra baisiai įsikerė- 
jusi. Nėra to namo, kur ne
apsilankytų “Keleivis”, ‘Lai
svė” arba “Šakė”. Laisvo- tas.

A. Maliauskiui”. Kaip žmo
nėms patiko tos prakalbos, tai 
liudija, kad ir nepaprastas au
kų gausumas.

Aukos Tėvynės reikalams.

Po $5.00 aukojo: K. Jokū
baitis, P. Tautkus, M. Vitar-

sios meilės pasekmės pasibai
sėtinos. Gerai paliudija, kad

Reiktų tam 
Su v. Valst. 
Gerai būtų,

Nors ši korespondencija Pagarsinta 2 vai. po pietų. M 
truputį į laikraštį jau pavėla- į pagarsinimų tegalima buvo 
vo, liet visgi būtų naudinga

Jarais Balčikonis. $3.50.
Po $2.00: Juoz. Jankaitis,

apie; renkamos aukos, 
dalykui išgauti 
valdžios leidimų, 
kad ta diena įvyktų nevėliau,
kaip Gegužio 30 diena, “Die
noje Vainikų”.

Peržiūrėta atskaitos ar 
daug surinkta \V aterburyj, 
Conn. nuo karės nukentėju
siems aukų.

Nuo Chicagos 
rinkta išviso 

Vietinio T. F.
si rinkimai atsibus, kaip ir 
pirma, paskutiniame sekma- 
riienyj kiekvieno mėnesio, 
parapijos svetainėje septintų 
valandų vakare.

Panenupis.

Seimo su-
$1.128.25 c. 

skvrians su-

suprasti, kad viskas sykiu 
prasidės, o kad seimas nuo »y- 
to buvo pradėtas, aš tam ne
prieštarauju. Kada delega
tai j skiepų susirinko, tai ne 
visiems žinoma, ir aš nespkian 
nei kada i skiepų suėjo, nei 

ten posėdžius pm-

Mano buvo parašyta, kad a-

šį-tų išgirsti iš mūsų kuopos 
veikimo; taigi nors porų žo
džių pabriežiu.

Sausio 2 dienų S. L. R. K.
A. 164 kuopa laikė metini su
sirinkimų, kuriame apkalbėjus 
kuopų paliečiančius 
išrinkta nauja šiems 
valdyba: Petras Ambrasas,
— pirm., Jonas Abraitis —jP*e a valandų pradėjo muzika 
rašt., Jonas Sargunas - ižd., Sriežti’ 0 ne seima8' Kail«'

reikalus j ^a,Ja -Pe 
metams

ir tas dalykas: tų patį vakarų Konst. Balaševičienė.
po mūsų prakalbų, viešai, prie 
moterių, mergaičių ir net vai-

Ant. Radzevičienė $1.25.
Po $100: Rimdžius, V. Ge-

kų buvo surengtos diskusijos lambauskas, S. Alinskas, J
ant temos “Kas kaltas, mer
gina ar vaikinas šeštame prl-

BINGHAMTON, N. Y.

Tamsi lietuviu praeitis.
Aštuoni metai atgal šv. .Juo

zapo dr-ja padarė pradžių taip 
vadinamųjai lietuvių parapi 
jai pas mus. Žmoneliai dė
jo pinigus už lotus, nupirktus 
per tų draugijų dėl būsiančios

Stasilonis, K. Petraitis, Ver. 
Lietuvnikaitė, A. C. Balčis.

Antanas Alubcskis ir Kazi
mieras Abraitis — ligonių 
komisija. , Narys.

sakyme? Daug, daug reikės Jonas Liesis, Domic. Jaskevi-
iš dangaus lietaus, kad nu
plauti mūsų lietuvių kolonijas.

Katalikas.

VVORCESTER, MASS.

Lietuvių moksleivių 
susirinkimas.

Sausio 
kytas
Su-mo kuopos susirinkimas p. 
Vaškelevičiaus namuose. Pri
sirašė prie kuopos keletas 
naujų narių.

Nutarta j mėnesį laiko pa
daryti diskusijas. Apkalbėta!“^ 
ir daug kitų kuopos reikalų.

Mūsų \Voreesterio lietuvių

čienė. Elzbieta Svaldainaitė, 
Ona Liesaitienė, Kanstancija 
Vaišnorienė, Juozas Petraitis, 
Petras Jančis, Jonas Tauto- 
ris, J. Yaičis, K. Barčas, V. 
Alinskas, K. Adomaitis, Ale
na Pampikienė, M. Jenulevi- 
čienė, J. Preidis, K. Tovujan-

io 30 <1., š. m., buvo lai- sk®8’ A’ ^^auskas, J če- 
X. L. R. K. Moksleivių P.®lt,s.’ kaPHl8> S- . ) al‘

čikonip, J. Putelninkas, 
K. Tautkus, J. Balči
konis, S. Stulginskis, Petras 
Kavaliauskas, T. Diškevičius, 
A: Visockaitė, A. Vaitkiutė, 
Z. Kašimskaitė. P. šeštokas, 

Žvirblis, S. Norkus, K. 
iLukšis, Marė Šeparauskaitė,

, , . . . , , , , . A. Jasevičia, Antanas Zapal-moksleivių kuopa dabar labail .. , ,, ..... , i skis, Kaz. Glėbą, Mare Mila-puikiai gyvuoja. V is dar nau- L ., _,lv . . ,T „. . ’ . . , saite, Elž. Šukvte, V. Pampi nariu prisiraso. .. . . T. ,,. r. . ... pikas, A. Vadnnms, I). Kns-Amenkos Ltetuvaite.', .. L vpūtis,P. Navakas, V- Kumpis,

PERU, ILL. 

šv. Bedo kolegija.

J. Skurdelis, Marė Lukošifl- 
nienė. I

SmulkesBų aukų $2£L074_vi-
go $96.82. |

-1

ATHOL, MASS-
• r

Kun. F. Kemėšio prakalbos.
L. D. Sąjungos 4 kuopa su

rengė- prakalbas pobažnyti
nėje svetainėje. Kalbėjo kun.
F. Kemėšis iš So. Boston,
(Mass. Pirmiausia aiškino a-minta, “lygiai žiurkės iūsy.j<

L. R. K. A. Moterų Sąjungos 
nauja kuopa.

Sausio 31 d. čia sutverta 
(Moterų Sų-gos kuopa.

Išrinkta valdyba, į kuria 
pateko f p-ni Morta Zalskie-
nė — pirm., p-ni Marijona Pie darbininkų reikalus; pla- 
Ražienė — vice-pirm., p-nij<‘iai išdėstė jų vargų priežas- 
Ona Stoekienė — sekret. ris ir kas juos labiausia nuvar- 
p-lė Anastazija Petrauskaitė K’’ia. Esu, kapitalistai palni- 
— knsin.

Valio, moterėlės 
uos!

ir niergi-

fiečupė.

pas
Kas

NORVVOOD, MASS.

Sausio 30 d., š. m. 
mus atsibuvo prakalbos, 
tas prakalbas rengė, nežinių,
nes nebuvo paaiškinta. Advo
katas Kelalian kalbėjo angli
škai apie S. V. pilietystės 
svarbų.

Perskaitė “Dccleration of 
lndependence’Z ir fundnmen- 
tališkus S. \/. Konstitucijos
punktus.

galėjote perkeisti muzikų į 
seimų? Mano aiškiai buvo 
pabriežta, kad žmonės atvykę 
į salę ir neradę seimo grįžo at
gal. Ne vienas, girdėjau, klau
sė: “kur mūsų seimiečiai t” 
— Atsakymo kitokio nebuvo, 
{kaip ti, — “skiepe esą”.

Protestuodami darote klai
kių permainydami mano kores
pondencijos reikšmę. M n no 
tik palyginančiai buvo pri

seininvo”. Ir tų rūsį minė 
jau tik apie žiurkes atsiminęs. 
Seimo - gi vietų nurodaiai 
skiepe. Sakoma: “Posėdžiai

kydami svaiginančių gėrimų [buvo laikyti posėdžių svętni-j 
išdirbinius, kas metai išleidžia!nės kambariuose”. >4* tašiau,
npie 50 milijonų dolerių gir- 
tuoklybės praplatinimui ir to
kiu būdu nemažai darbininkų 
vargus padidina.

Nashua streikieriams auka.
Buvo renkamos aukos Na

shua, N. H. streikieriams; su
rinkta $10.84. Gaila tik? kad 
neužrašėme aukotojų vardų, 
nes daug kas aukavo po 50c. ir 
po 25c. Vietos klebonas pa
aukojo $2.00 streikieriams ir 
svetainės lėšas padengė.

Buvo «ir deklemacijų per
traukoje. P-lės J. Dovydo-
naitė, M- Andriliunaitė, M,

k

kad užsirakinę svarstė savo 
reikalus. Kame - gi Čia me
las? O prie vieno ir to pačio 
išvedimo galime prieiti, kad 
samiariečių seimas visgi ne
tinkamoj vietoj atsibuvo.

Philadelphii f
(Daugiaus polemikom^ vie 

tos apie tų dalykų nebeI"ost
ine. Red.).

BRADDOCK, PA.

z Prakalbos.
Sausio 9 dienų pa 

l^jo ”Vyčio” red<
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Šių dienų atsitikimus.
Paakinus apie Lietuvos var

gus prabilo vietos klebonas,

šauskienė, Al. Budreika, Vinc. pnšelpinė vyrų draugystė, tai
Bartnikas, Juoz. Novickas, yra švento Vincento Ferrereu-
St. Levickas, Juoz. Braknis,

kun. S. Čapanouis. Paragino i Mare. Nakulis, Ant. Ulozas,
sušelpti nuo karės nukentė
jusius Lietuvoje.

Aukų surinkta 18 dol. 95 c.
Vietinis

ROCHESTER, N. Y.

Prakalbos ir aukos nuo karės 
nukentėjusiems.

Sausio 1G d., 1916 m., atsi
lankė pas mus Lietuvių Drau
gijos atstovas, p. St. Šimkus. 
Prakalbos atsibuvo pobažny
tinėje svetainėje. Žmonių pri
sirinko daugybė. Pirmas kal
bėjo vietos klebonas, kun. J. 
Kasakaitis; paaiškino Lietu
vių Draugijos tikslų ir jos 
plačių darbavimosi dirvų, t. y. 
suvargusių nuo karės žmonių 
šelpimų; paskui perstatė p. 
Šimkų, kaipo tos draugijos na
rį ir atstovų, paminėdamas jo 
atkeliavimo pas mus tikslų. P. 
Šimkus gana iškalbingai nu
piešė dabartinį liūdnų Lietu
vos stovį, josios išnaikinimų ir 
neišpasakytų ten gyvenančių 
žmonelių vargų. Po kalbai 
buvo aukų rinkimas, laike ku
rio šv. Cecilijos choras padai
navo keletą dainelių. Po ko- 
lėktai vėl p. Šimkus kalbėjo a- 
pie Lietuvos ateitį po karei, ir 
kaipo muzikas gražiai ir jaut
riai nupasakojo vertę dainos 
lietuvių gyvenime. Užbaigus 
jatn kalbėti, vietos klebonas 
vardan visų susirinkusių pa
dėkojo kalbėtojui už atisilan- 
kymų, linkėdamas geriausio 
pasisekimo jojo darbui, idant 
tasai darbas atneštų kuodi- 
džiausių naudų mūsų suvar
gintai Tėvynei. Potam šv. Ce
cilijos choras, visiems susto
jus, sudainavo: “Lietuva Tė
vynė mūsų”. Žmonės didžiai 
buvo užganėdinti iš šių pra
kalbų ; užsiganėdinimų išreiš
kė savo aukomis, nes jų sume
tė net $215.15.

Tėvyės sušelpimui aukos.
Sekantieji aukojo:
Juozas Saunora $10.00.
Po $5.00 aukojo: kun. J. Ka

sakaitis, A. Česnavičia, Mich. 
Skulytė, Vinc. Stašaitis.

Po $3.00 aukojo: Jon. Mus
teikis, Bron. Danilevičia, Jon. 
Barzdilauskas.

Ant. Stukas $2.50.
Po $2.00 aukojo: O. Zdane- 

vičiutė, Ant, Zvėronis, Ant. 
Barauskas, J. Šileikis, Petr. 
Pikūnas, Juoz. Kiekis, Konst. 
Norkevičia, Kaz. Kaugala, Jul. 
Keliauskas, Ign. Vilimas, Pet. 
Butkus, Petr. Orlauskaitė, M. 
Urmelevičiutė, Kaz. Tumanis, 
Pr. Milevičia, Juoz. Roma- 
nauskas, St. Kovas, L. Jančiu- 
tė, V. Danilevičia, Mik. Ven- 
tis, Ant. Širvinskas, Mot. Sen
kus, Jurg. Šokelis, Petr. Šir
vinskas, St. Bagdonas, Jon. 
Gudinąs, Ad. Bernatavičius, 
Ad. Liutkevičius, Jurg. Luk- 
šis, Vinc. Uzdila, And. Ori- 
banskas, St. Kazakevičius, J 
Pukevičiutė, Pov. Banelis.

Po 1 dol. aukojo: J. San- 
vaitis, Ant. Skiliutė, Jon. Vaz- 
buta, Ant. Kliašauskas, Leo. 
JulaiČis, J. Anuševičiutė, J. 
Mažeika, Juoz. Žubras, Vinc. 
Paluikaitė, Pr. Šūkis, Ant Gu
dinąs, Jon. Kajeckis, St. Ma
lunavičiutė, Al. Gurskis; K. 
Kai ris, Petr. Šiaučiulis, Bern. 
Ulozas, M. Stukienė, Vacį. Vė- 
žplis, Pr. Petruševičius, Pr. 
Žvėronis, Jon. Kazakevičius, 
Pr. Baruliauskas, Kaz. Šili
nis, Jug. Savickaitė, An. Poce- 
vičiutė, An. Gudeliukė, Ant. 
Zimnickas, Mik. Pabrinskis, 
Konst. Zdanevičiutė, K. Du- 
bickiutė, Konst. Gaubis, Jul. 
l’aliukis, Jurg. Labanauskas, 
Ant. Kazlauskas, Juoz. Bart- 
monas, Iz. Vilimas, Juoz. Ka
ži rskis, Petr. Skibaris, Jon. 
Širka, Jon. Levickas, Aug. 
Dziedulonis, Ant. Stašaitis, J. 
Ragaišis, R. Stunguris, Ad. 
Orlauskas, Ant. Vaitas. Mor- 
Jasaičiutė, K’as. Mockevičius,

Ant. Buitvida, Mik. Tankevi- 
čius, Jon. Daugilis,. Vinc. Mi- 
eiulis, Teod. Malunavičiutė, J. 
Stašaitis.

Smulkesnių aukų $36.G5. 
Viso surinkta $215.15. 
Garbė rochesterieciams už 

taip gausių aukų, kurių sudė
jo ant savo Tėvynės aukuro. 
Tuomi pasirodė tikrais tėvy
nainiais ir “subytino” nevie
nų daug skaitlingesnę lietuvių 
kolonijų.

Pavyzdingos krikštynos.
Tų pat dienų atsibuvo krik

štynos pas Aut. Gervickų. Ten 
gražiai besilinksminant, ne
pamiršta nukentėjusių nuo ka
rės Lietuvoje ir tam dalykui 
parinkta aukų.

Po 1 dol. aukojo: Vikt. Žy- 
garevičius, A. Gervickas.

Po 50c. aukojo: A. Gervic
kas, Ign. Kailis, Kaz. And
riuškevičius. . .

Po 25c. aukojo: K. Vazlaus- 
kas, J. Černius, A. Baranaus
kas.

Smulkių aukų 41c. Viso su
mesta $4.66.

Šie pinigai, atiduoti vieti
niam Tautos Fondo skyriui. 
Didžiai tai prakilnus ir sek
tinas visiems pavyzdis.

Lietuvos Sūnus.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Prakalbos ir aukos nuo karės 
nukentėjusiems.

Sausio 17 d., 1916 m., atsi
lankė pas mus kun. J. Kasa
kaitis iš Rochester, N. Y. su 
p. St. Šimkum, Lietuvių Dr- 
jos atstovu. Prakalbos atsi
buvo pobažnytinėje svetainė
je. Nors iš priežasties dide
lio šalčio nedaug teatsilankė 
žmonių, vienok ir tas nedide
lis, bet tikrai mylinčių savo 
Tėvynę būrelis, po jautrių ir 
įspūdingų prakalbų, kurias 
pasakė gerb. kalbėtojai, sume
tė gražių aukų.

Sekantieji aukojo:
Zuz. Noreika 5 dol.
Po 3 dol. aukojo: Al. Ba

nevičius, Jon. Leimontas.
Po 2 dol. aukojo: J. Lautz, 

Ad. Mučinys, Al. Paslavičius, 
Jon. Urbonas, Mot. Tūbinis, 
Ign. Puišis, St. Keršis, O. Lu- 
košiūnienė, St. Tūbinis.

Po 1 dol. aukojo: Sim. Ma- 
leckis, St. Aleksa, Zyg. Opo- 
navičius, Juoz. Barauskas, A. 
Keršulis, A. Urbonas, A. Bal- 
čauskas, M. Jančulis, P. Jan- 
čiuliutė, K. Jankauskaitė, P. 
Buja, Mar. Kadžius, Kat. Gai- 
niutė, Ant. Kazlauskaitė, Jon. 
Karaška, Ad. Batarla.

Smulkių aukų $3.40.
Viso surinkta $48.40.
Garbė šio miestelio 

viams už gražių aukų.
nedidelė auka bent dalelę pa
lengvins to vargo, kurį dabar 
kenčia mūsų broliai ir sesutės 
išvyti iš savo gimtinės pasto
gės.

Tautietis

lietu- 
• Šioji

lui. Malinauskaii
O. Šimkau

šo. Gyvuoja taiposgi pas mus 
Tautos Fondo skyrius, pirmi
ninkaujant, ponui V. Lukoše
vičiui.

Ferai.
Taut. Fondo skyrius, vietos 

klebonui kun. J. Dumčiui pa
dedant, nutarė surengti “fe
rus”, kurie prasidės vasario 
28 d., ir trauksis per ištisų sa
vaitę. Programas rengiamas 
labai puikus. Kiekvienas va
karas bus pamargintas šo
kiais, teatrais, prakalbomis ir 
taip toliau.

Daugiausia darbuojasi Vyčiai.
Per Vyčių susirinkimų, ku

ris įvyko sausio 30 d., tapo 
nutarta remti Tautos Fondo 
skyrių ir visuoniet jam padėti. 
“Ferų” laike Vyčiai nutarė 
užimt du vakaru: vienų vaka-

Juoz. Ju- 
įtė, Vai. vi

Al. Skž

“ferus” ir tolesnį Miners-I1^8 atlikti, Priedermių:
vienas pasisakė, esąs žydas, o 
kitas neeinųs bažnyčion. Taivillės lietuvių judėjimų vė

liaus parašysiu.
M inersvillės

Korespondentė.

ROCKFORD, ILL.

Nenusisekęs teatras.
Sausio 29 d., Simano Dau

kanto draugija pastatė sceno
je dviejų aktų komedijų “Ap
siriko”. Norint ši draugija ir 
nemaža — turi apie 80 narių, 
kurių trečdalis katalikai, bet
gi tikrų savo artistų neturė
jo. Reikėjo septynių artistų: 
3 vyrų ir 4 moterų. Tat va
karo rengėjai kreipėsi prie 
Kanklių dr-jos, kuri turi viso
kių artistų. Lošimas nekaip 
išėjo; pirmiausia pasirodė 
scenoje vyras, kaip ąžuolas 
diktas, bet balsų išdavė kaip 
vabalas, kad publika nieko ne-

rų parengti šokius, o kitų per- galėjo suprasti kų jis kalba, 
statys komedijų: “Mamos ne- Potam išėjo ant scenos “špi- 
dasupta” ir “Šliubas su Rym-|tolninkė”, kuri ištikro galėjo 
bu”. 'atrodyti špitolninke, nes jos

Per Vyčių susirinkimų daug, 
daug naudingų ir svarbių da
lykų buvo nutarta. Be to kal
bėjo ponas P. Jankauskas ir 
p-lė M. Pir—tė. M. Pir—tė 
ragino Vyčių kuopos narius, 
kad daugiaus veiklumo paro
dytų, ragino, kad Vyčiai šven
to Kazimiero dienoje, Tautos 
ševntėje, surengtų parodų ir 
pardavinėti “Tags”. Toli aus 
kalbėjo, kad tų dienų, kaipo 
Vyčių organizacijos globėjo 
šventėje, reikia užpirkti šv. 
mišias. Po tam kalbėjo ponas 
P. Jankauskaus, taip-gi para
gindamas kuopų prie didesnio 
veiklumo ir pritardamas M. 
Pir—tės žodžiams. Paskiaus 
kalbėtojas nurodė, kad paro
dos dar negalima surengti 
Minersvillėje, nes Vyčių kuo
ja per silpnutė, kad tų viską 

viena išpildytų. Tokiu būdu 
parodos parengimo įnešimas 
tapo atidėtas ant tolinus, ka
da kuopa finansiškai sustip
rės. Tuo tarpu nutarta par
davinėti “Tags”. Susirinki
mų vedė p. J. Bružas, naujai 
išrinktas kuopos pirmininkas, 
čia gimęs ir augęs vai
sinas ; net malonu buvo žiū
rėti, kaip susirinkimas gražiai 
atsilieka. Reikia pažymėti, kad 
prie geros tvarkos užlaikymo 
daug prisideda ir p. P. Jan
kauskas, kuris dažnai savo 
gražiais pamokinimais aiški
no jaunutei kuopai kaip reik 
susirinkimuose apsieiti ir juos 
vesti. Užtat visa kuopa jam 
yra dėkinga.

Iš Pilnųjų Blaivininkų 15 
kuopos veikimo.

Per metinį susirinkimų Pil. 
Blaivininkų 15 kuopa Miners- 
ville, Pa. išrinko naujų valdy
bų, į kurių inėjo: Veronika 
Ambrozevičiutė — pirm., Jo
nas Mikutavičius—ižd., Mari
jona Pivnickaitė — rašt.

Šiame susirinkime buvo 
inešta, kad reikia surengti 
prakalbas. Visa kuopa ant to 
sutiko ir nutarė vasario 29 d., 
per T. Fondo “ferus” sureng-

vyras pabėgo. Tas pat ir su 
kitais atsikartojo. Nieko ste
bėtino mūsų garsieji ar
tistai nenuveikė; kai-kurie lo
šėjai buvo tik nesenai paleis
ti iš “Agotos namų”, taigi ne
turėjo laiko ir išsilavinti. Ant 
galo “angličianka” atsukus 
savo “žempalienę” į publikų, 
stora stienę į špitolninkę vai
šindama lietuviškomis špygo
mis ir užbaigė lošima.

Ten Buvęs.

gi laikas katalikams apsižiū
rėti, kad netikėliai nesiskverb- 
tų į katalikų draugijas, nes jie 
padaro daug ergelio ir kata
likų draugų negerbia. Antra, 
tokiam nariui numirus katali
kai turėtų daug nesmagumo, 
kada reikėtų palaidoti kur ant 
miesto nešventintų kapų. Man 
rodos, kad geriausia būtų, jei 
katalikai prigulėtų prie kata
likų, o laisvamaniai prie sa
vųjų. Man pačiam teko gir
dėti, kaip laisvamaniai kata
likus pravardžiuoja “klerika
lais” ir “šventaknpriais”. 
Mūsų-gi neišmanėliai katalikai 
dar vis glaudžiasi prie laisva
manių. Ar gi ne gerinus būtų 
su savaisiais susidėti.

Dilgėlė.

BINGHAMTON, N. Y.

“Cicilikų” zaunos.
“Naujienų” 22 numeryj til

po korespondencija, kurioj vi
sai prasilenkta su teisybe. Ten

W. PULLMAN, ILL.

Sausio 29 d. Šv. Veronikos 
moterų draugystės atsibuvo 
balius su koncertu.

Pasidarbavimu vietinio var
gonininko, Juozo Kudirkos, 
buvo išpildytas šioksai kon
certo programas: Bažnytinis 
Choras mišriai sudainavo 
“Lietuvių Himnų” ir “Svei
ki broliai”.

“Tėvynės meilė” padekle- 
mavo J. Kudirka. Varg. J. 
Kudirkai akomponuojant pija
mi, sudainavo duetų “Ant 
kalno malūnėlis” Justinas 
Kudirka ir H. Žiogaitė.

Solo, “Vai putė, putė”, iš
pildė Justinas Kudirka. Due
tų “Viltis” sudainavo J. ir 
Justinas Kudirkai. Deklema- 
cijų “Baltruvienė” gražiai 
atliko II. Degutaitė.

Paskiaus Choras padainavo 
“Kada noriu verkiu”, “Tai

A. Kondrotienė — -$L 
Kun. A. Jurgutis ^100 rublių. 
Smulkių aukų $8.5(1

Expoi tielis.

VVILKES - BARRE, PA.
Darbai mainose gerai eina.
Auglio kasyklos šitoje apie-* 

linkėję dilba neblogai; darbo 
ne sunku gauti mainose, bet 
darbų viršuje čia visai kaip ir 
nėra.

Užmušė lietuvį.

Sausio 2G d., užmušė maino
se a. a. J. Zagurskį, apie 37< 
metų amžiaus vyrų; paliko pa
ti ir 5-tns mažų vaikučių. Ve
lionis prigulėjo prie šv. Miko- 
lo draugijos; buvo palaidotas 
su dviejomis niišiomis.

Parapijos reikalai tvarkoje.
Parapijos reikalai vedami 

gražios dienos” ir vienbalsiai (tvarkoje. Metinis susiriuki-
(unisono) pritariant pijanu 
“Lietuvių Himnų”.

Nors programas buvo ne
ilgas, bet dalykai gana gra-

rašoma, kad Binghanitone per.žiai buvo išpildyti.
prakalbas, sausio 23 d., pa-į Atsižymėjo Justinas Ku- 
reugtas Lietuvių svetainėje-dirka, neseniai atvažiavęs iš
policija neleido žmonėms išei
ti iš svetainės, nes kunigas da
ręs kolektų. “Naujienų” re
dakcija tur būt buvo visai su
snūdus, kad leido į laikraštį 
tokių vaikėziškų koresponden
cijų. Policija žmonių neužlai
kė, bet tik išvarė iš svetainės

Azijos, Vladivostoko ir kaipo 
solistas žavėjo publikų savo 
gražiu balsu.

Būtų geistina, kad jis vėl 
kada pasirodytų ant scenos. 
H. Žiogaitėi buvo inteikta 
žydinčių gėlių bukietas.

Girdėti, kad ir “Vyčiai”
tuos “cicilikus”, kurie uorė- lavinasi ir neužilgo mano šu

MINERSVILLE, PA.

Darbai.
Darbai pas mus gerai eina 

Kaip vyrams mainose - kasyk
lose, taip ir merginoms dirb
tuvėse gerai sekasi. Gerai už
dirba ir gerai gyvena dori 
blaivi žmonės. Bet yra ir to
kių, kurie nepaiso ant savo 
sunkiai uždirbto cento, pralei
sdami viską smuklėje ir per 
girtybę, savo neišmintingumų, 
kenčia baisų vargą.

Lietuviai katalikai laikosi savo 
parapijos.

Lietuviai katalikai priklau 
so prie švento Pranciškaus pa
rapijos, kuriai vadovauja kun. 
J. Dumčius, visos parapijos 
gerbiamas dvasiškas vadovas.

Draugijų čia yra daug.
Kuopų, draugijų Miners- 

į yra net kelios. Kaip tai:
ietuvos Vyčių 39 kuopa, Pil.iutė, T

ti prakalbas. Į kalbėtojus nu
taria kviesti Pilnųjų Blaivi
ninkų Sus-mo centro pirminin
kų, kun. F. Augustaitį ir kun. 
J. Valaitį “Tautos Ryto” re
daktorių. Malonu patėmyti, 
kad per šį susirinkimų mūsų 
moterėlės gražiai užsilaikė, be
veik kiekviena užsimokėjo mė
nesinę mokestį (5 centus) už 
“Tautos Rytų”.

Duok Dieve, kad ir toliaus 
mūsų moterėlės taip elgtųsi, 
kad nereiktų nuolatinio pra
šymo — raginimo prie dides
nio veiklumo.

Kuopa daugiausia iš mote 
rų susideda.

Supraskime sesutės, kad tik 
per blaivybę sulauksime švie 
sesnės ateities!

žodis apie vietini chorą.
Vietinis lietuvių choras su

sideda tik iš Vyčių. Vadovau 
ja ponas J. Mikutavičius. La- 

gražiajį progresuoja; ma- 
ą paklausyti skam-

NEVVARK, N. J.

Lietuviai darbininkai veikia.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos 14 kuopa laikė mėnesinį 
susirinkimų, kuriame visi na
riai užsimokėjo mėnesines 
duokles. Prie kuopos prisira
šė dar vienas naujas narys.

Po tam buvo kalbėta apie 
darbo biūro įsteigimų. Nors 
darbo biuro komisija nedaug 
pasidarbavo, bet tikimos, kad 
ateinantį mėnesį šis-tas jau 
bus nuveikta. Taigi, laikui 
bėgant, kuopa žada parengti 
prakalbas, kad lietuvius dar
bininkus supažindyti su taip 
prakilnia ir naudinga organi
zacija, kaip L. D. S.. Dauge
lis lietuvių katalikų nesu
pranta. Lietuvių Darbininkų 
sąjungos svarbos. Kad su
prastų, tai spiestųsi visi į krū
vų, kaip bitutės į avilį, ir 
dirbtų visi išvien darbininkų 
gerovei. Darbininkų Sąjunga 
— tai darbininkų tvirtovė, ku
ri galės net kapitalizmui nu
laužti ragus. Prie tos sąjun
gos prigulint daug gerų daly
kų galėsime nuveikti, kaip tai, 
įsteigsime kooperacijų, darbo 
biurų. Tik reikia visiems lie
tuviams jų paremti ir visose 
Suvienytose Valstijose pra
platinti. Galima bus išreika
lauti sutrumpinimo darbo va
landų, padidinimo mokesties.

Broliai, darbininke', vienin
telis prie mūsų gerovės ke-
ias:— prigulėti prie Darbi

ninkų Sąjungos. Je\ norime 
>ūti susipratusiais darbinin
kais — rašykimės prie L.D.S.

Dilgėlė.
šv. Petro ir Povilo draugija.

Šv. Petro ir Povilo draugi
ja laikė metinį susirinkimų, 
ant kurio prie draugijos prisi
rašė keli nauji nariai. Taipo
gi buvo renkama nauja šiems 
metams valdyba. Išrinkta: 
Jurgis Molušis — pirm., o ki
ti visi pasiliko tie patys. Po 
tam buvo pakeltas užmany
mas, kad reikia prisidėti drau
gijai prie Tautos Fondo sky
riaus. Dauguma balsų nutar
ta prisidėti ir į T. F. skyrių 
išrinkta 3 atstovai: J. Jurkša, 
A. Bartkus ir J. Daukšys. To
linas buvo inešta, kad laikas 
pasirūpinti apie narių paliu
dijimus: ar visi tos draugijos 
narini katalikai? Atsirado ke
li draugai, kurie norėjo, kad

rengti ii į 
programų.

ų ir pamargintų 
Gero pasisekimo!

Svirplys.

EXPORRT, PA.

Prakalbos ir aukos Tėvynei.
Sausio 27 d. pas mus kal

bėjo gerb. kun. Dr. A. Ma- 
liauskis. Gerbiamas svečia^

O mūsų “cicilikai”, |PTai’ jausmingai su poeti
škais pagražinimais piešė 
Lietuvos karės vaizdus. Apsa- 
kinėjant-gi jam pabėgėlių gy
venimą, kūdikių mirtį iš bado 
ant motinos rankų — kiekvie
nam traukė iš akių ašaras; 
sunku buvo susilaikyti nuo 
verksmo persistatant savo 
vaidentuvėje tas Tantalo kan
čias, kurias Lietuvos žmonės 
turi šiandienų kentėti.

Apipasakojęs Tėvynės ne
laimes, gerb. kalbėtojas ragi- 

kaip yra “cicilikų” ant ko-'no gelbėti savo vietaucius —

mas atsibuvo sausio 30 d. Su
sirinkime buvo pilna tvarka. 
Nutarė pirkti naujas kapinoe 
ir prižadėjo mokėti kožnas po 
$5.00 ir mėnesines pakelė iki 
$5.00 (Pernai buvo nutarta; 
mokėti tik po $3.00).

Vyčiai dirba.
Vyčiai darbuojasi: rengia 

prakalbas, šokius ir tt.; bet se
nesni parapijonvs visai, jiems 
nesimpatizuoja. Nežinia ko
dėl ?

Rengiamosi prie teatrų.
Vietinis choras 20 d. vasar., 

stato scenon “Valkatų”, di
delį ir gražų veikalų.

Prieš Užgavėnes susidėję 
Scrantono, Pittstouo, Kingsto- 
no ir AVilkes - Ban ių chorai 

pastatys scenoje 2 p. M. Pet
rausko opereti: “Consilium

Facultatis’
lomelius

“Lietuviškas

jo trukšmų kelti
Korespondentui, kuris to

kius niekniekius rašinėja, nė
ra vilties “cicilikiško” raugo 
nusivalyti. L Vakaro vedėjas 
juk aiškiai pasakė, kad kat
rie nenori stot į parapiją, ar
ba kuriems parapija visai ne
reikalinga, tai turi prasišalin
ti. O kad nenorėjo prasišalin
ti, tai dėdė išmetė juos iš sve
tainės.
tai gal užmiršo lietuviškų kal
bų, jei nesuprato kų pirminin
kas aiškino.

Tas parodo, koks jų susi
pratimas, jei tokias neteisybes 
deda į laikraščius.

Parapijos susirinkimas bu
vo atidėtas panedėliui, sausio 
24 d. Labai gražiai viskas įvy
ko, nes ant to susirinkimo ne- 
nebuv o“cicilikų”.

Matome, kad parapijonvs 
gali apsieiti kaip žmonės, o

kio susirinkimo, tai ir polici
jos neužtenka juos suvaldyti: 
reikėtų kelias rotas rusiškų 
kazokų.

Socijalistas”...

SPRING VALLEY, ILL. 
Prakalbos ir balius.

Sausio 29 d. Susivienijimo 
L. Rymo Katalikų Amerikoje 
145 kuopa parengė prakalbas 
ir balių. Žmonių prisirinko 
pusėtinai, bet sulyginus su 
skaičium čia gyvenančių lie
tuvių permažai. Kuopa pusę 
pelno skyrė nukentėjusiems 
nuo karės Lietuvoje. Bet, 
kaip paaiškėjo Springvalli- 
škiai nelabai atjaučia Tėvy
nės vargus,, nes tų patį vaka
rų buvo parengti šokiai dvie
jose karčiamose. Taip elgtis 
lietuviams neišpultų.

Buvo pakviesta kalbėtojais 
Š. Bėdo Kolegijos iš Peru, 
III. mokiniai. Pirmasis, p. V. 
Stulpinas, apipiešė vargus 
mūsų brolių gyvenančių Eu
ropoje, antras, p. Linkus, ai
škino apie S. L. R. K. A. ir 
koki yra nauda mums prie 
jojo prigulėti. Ragino, idant 
jaunuomenė, kuri dar nepri
guli prie tos organizacijos 
koveikiausia rašytųsi. Po pra
kalbų buvo renkamos aukos 
nuo karės nukentėjusiems. 
Po dolerį aukojo: Kun. A. 
Deksnis. V. Brusokas; po 
50 c.: K. Pilipaitis, A. Šim
kus, ir smulkių sumesta 80 c.

dėti aukas ir siųsti jas į 
Tautos Fondų. — Šventas 
yra darbas, — trankė toliau, 
— šelpti varguolius, bet, juos 
gelbstant, negalima pamiršti 
ir kitų Tėvynės reikalų. Rei
kia mums kovoti su lenkais 
ir kitais priešais, kurie nori 
mus ištautinti, pražudyti; rei-
kia kovoti su “pirmeiviais”

Išviso surinkta $3,80. Nuo 
viskas paliktų Lliuosai, bet dau-(baliaus liko apie septynis dol.
guma pareikJ ro, kad būtų Į $3.50 paskirta ir perduota
įcukrinta, knB pildoma Die- Tautos Fondui vietiniam sky- 
vo ir Bažny^s prisakymai. Įriui. Taip-pat ir $7,30.
JlM

žiema šlapia.
Ligšiol žiema buvo labai’ 

purvina, todėl žmoneliai labai 
sirgo šalčiais — “grip”. Šių 
savaitę jau pasnigo ir šąla, 
gal bus sveikiau.

D—us.

ŠELPKIME 

LIETUVĄ AUKO 
DAMI TAUTOS-

FONDUI.

— bedieviais pasirengusiais 
išplėšti iš lietuvio širdies jo 
paskutinę šioje sunkioje va
landoje paguodų — tikėjimų. 
Reikia mums gero katalikiško 
laikraščio — užtarytojo, ap- 
ginėjo nuo tų priešų; reikia 
mums laikraščio, kuris mūsų 
Tautai rodytų tiesų kelių 
prie laimės, prie geresnio, 
skaitesnio rytojaus. Tokiu 
laikraščiu ligšiol Lietuvoje 
buvo “Viltis”. Gerbiamas 
kalbėtojas išskaitęs “Vilties” 
nuopelnus Lietuvai, prašė 
kas kiek gali paaukoti jos 
palaikymui.

Exportiškiai pasirodė esą 
lietuviais mylinčiais savo Tė
vynę, suprantančiais jos rei
kalus. Būdami visni neskai
tlingi (40 šeimynų) ant sa
lės sumetė $33.00. Už šitokį 
darbų drąsiai juos galima 
stntyti kitiems, kaipo duosnu- 
mo pavyzdį.

Po dolerį aukojo šie žmo
nės: A. Martinaitis, M. Ma- 
tušis, A. Kivinskis, A. Tra
kas, J. Mickus, R. Kurpeikie- 
nė, P. Rnpftys, A. Bartkus, 
A. Jakštas, I, V. Voitiekus, 
K. Dimša, A. Jakštas IT, A. 
Kloba, J. Salatka, M. Vitkus, 
J. Rūkas, K. Baeius, O. Sala- 
tkienė, J. Vičius, 8. Banys,

tt

Geriausios Farmos
_ Pirkite pas mus farmas didžiam 

oioje Lietuvių Fannerių Kolonijoj 
I Ta kolonija yra nufTų
Į uždėta 1905 metais, ir jau apgyven

dinome su 360 lietuviais. Mes esamo 
seniausi ir didžiausi farmų pardavė
jai lietuviai Amerikoje. Mes par
duodame teisingiausiu budu, (^Juo
dame pirkėjams vvarantuotus popio- 
rius, Deeds ir čystus Abstraktus bą 
jokių ekstra mokeščių. Mes turimo 
šimtus visokio didumo farmų par
duoti: išdirbtų, su užsėtais javais^ 
su sodais ir budinkais. žemė ders 
tingiausia: lygi su juodžemiu ir mo
liu, ir molis su gera smelžemė. (fa-
rinusia žemė dėl visokių javų, dar

žovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų. 
Turime daug žemės neišdirbtos, ge
ros, kuri parduodama visokio didu
mo plotais, pigiai, po <6,00 ųketis 
ir brangiau, ant lengvų išmokėjimų. 
Kiekvienas gnli tokios žemės pa
simti, ir dirbdamas mieste išmokėti, 
įgydamas tokiu budu geriausių far
mų. Pasiskubinkite nusipirkti žemėn, 
nes ji greit eina brangyn. AtvažlifO- 
kitę pas mus, mes užtikriname jw, 
kad surasit farmų pagal savo notų, 
ir už kų husite dėkingi. Kviečiamo 
visus miestų darbininkus ir biznie
rius apsigyventi gražiame ir svok- 
karna krašte, kur yra aplink vai 
kams mokyklų, bažnyčių, geležinio- 
lių ir gerų žvyruotų kelių, aplinkoje 
pirklybinio miesto Scottville’s . i< 
pačtavo miesto Ludington, Mieh. 
Nusipirkite musų kolonijojo farmas,

Jums taip patiks ant musų farmų, 
ad apie miestų nei pamislyti ne
norėsite. Turėsite ant fanuos sau 
užtikrintų gerų gyvenimų; frumpit 

laika farma pati išsimokės visokios 
skolas, ir jus liksite į kelius metus 
turtingais farmieriais. Rašykite tuc.l 
gausit© Lietu vii} Kolonijos It
farmų katalogų dovanai. Tik įdėkite 
už 4 e., štampų dėl pačios kaštų. 

Tikras adresas:
A. KIEDIS and CO.

REAL ESTATE 
Peoples State Bank Bullding 

SCOTVILLE, MICH.

PARSIDUODA l
BEG ERNE ir OROSERNE

Genansioj vietoj lietuvių ir ’on- 
•‘U apgyvėtatoj. Elektrikus muši fes 
kavai ir mėsai malti.

Mnsų biznis išdirbtas yra per 25 
motus. Visiems gera proga.

Pardavimo priežastis: saviutnlrtlk
apleidžia šį miestų.

rsSORO\VKKI,
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Delei įvairių priežasčių esa
me priversti nedėti “Redakci
jos Pastabų”. Jos vėl pasiro-!n“‘ku in,‘,s,J tėviškėse, nes tik-
dys sekančiuose “Draugo” nu-!tai knp“1 rio&8° ir pele* 

ims nešioja, įSuo šalčio su
stingę lūpos negali nei manda
giai susimylėjiino prašyti. Jau 
antroji karės meto žiema 
spaudžia, nieko nekaltus mūsų 
brolius, sesutes. Kadangi mū
sų gimtinį kraštų — Lietuvą 
neapsakoma karė atvejų - at
vejais nušlavė. Viską, ką žmo
nelės turėji senelių pa
likimų, likosi iš jų
atimta, arba sudegin
ta. Mūsų darbštūs žmonės 
dabar be pastogės, apdriskę, 
slapinėja lyg kokie nusidėjė
liai, ir jųjų kentėjimų galo 
nėra, kol motina žemelė ne
priglaudžia jų kapuosna.

Ar mes galime būti belai
kiau} mirčių kaltininkais? Ar 
mes galime būti kaltininkais 
badavimo, šalimo ir kentėji
mų tų žmonių, tų kūdikių, ku
rių vargus galėtume prašalin
ti, vieną kitą vakarą pasidar
buodami, saviems pavargė- 
jliams drabužių ar aukų be
rinkdami? Dirbkime su atsi
dėjimu, o padarytasai geras 
mūsų kankiniams bus saldus 
užmokesnis už mūsų nuovargi. 
Bent iš dalies, sugrąžinkime 
Lietuvai gerovę. Žmonišku
mas iš mūsų to reikalauja.

Tautos Fondo Valdyba a- 
čiuoja gerb. kun. N. J. Petkui 
už pasižadėjimą sutvarkyti 
siuntinių ir tinkamai prireng
ti perdavimui Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Draugijai 
dėl persiuntimo Petrogradan 
Lietuviu Dr-gijos Centro Val
dybai — per gerb. kun. J. Tu
mą. Tiktai nauji, arba gra
žiai išskalbti, išvalyti drabu
žiai tegali būti siunčiami Rau
donojo Kryžiaus nurodytuoju 
antrašu: (rašant ant skrynios, 
ne ant papieros). American 
Red Cross, Bush Terminai, 
Brooklyn, New York. From 
Tautos Fondas (čia parašyki
te savo miesto vardą, iš kur 
drabužiai siunčiami). Desig- 
nated for tke Lithuanian War 
Sufferers in Russia.

Laišką su pilnu siunčiamų
jų daiktų «surašu reikia siųsti 
kun. N. J. Petkui, 259 N. 5tb 
st., Brooklyn, N. Y.

glaudžiam! ir maitinami, 
dengiami, bet kaip-..

bei/ Gerbiamas kun. N. J. Pet-

menuose.

Drabužiai Lie 
tuvos Pavar

gėliams.
Gerbiamieji Tautos Fondo 

Skyriai ir visi Lietuvos Tėvy-
rainiai nuoširdžiai 
užsiimti drabužiu rinkimu. 
Lietuvai drabužiu (avalynių, 
kurpių, kepurių, skarų) taip 
labai reikia, kaip ir badaujan
tiems duonos. Šiltai apsirė
dęs žmogus ir bado daugiau 
gali pakentėti, negu sustingęs 
nuo šalčio. Tūkstančiai mūsų 
viengenčių tikrai sušals šių žie 
mų delei stokos pastogės ir 
drabužių. Ar mes galime ra
miai laukti kol taip atsitiks? 
Jeigu ir turės žmonės mirti 
iš bado ir šalčio, lai būva visų 
mūsų sielos grynos nuo išmeti
nėjimo: per mano neveiklumų, 
vaikas ar senelis be laiko su
šalo mirtinai. Visa milijoninė 
alkanų žmonių minia šaukė 
mano pagelbos, o aš užsisu
kau, kad nematyčiau tos bai
sios regyklos, kuomet iš po 
šaltos nakties, gyvieji rankio
ja šimtais sušalusius mažus 
vaikelius.

Mūsų tautai mirtinas nuo
stolis! Tiek svieto, visai ne
reikalingai ir be jokios pačių 
žmonių kaltės, išnaikinta ir to
liaus tebenaikinama, ne urna 
širdį perskrodžiančios kulip- 
kos žaizda, bet laipsniškai bai
siausiąjį vargų, badų, šaltį ir 
beviltę kenčiant. Ant karės 
lauko staigi mirtis yra ne taip 
baisi, kaip beviltinis, neper
traukiamas artinimasis prie 
savo kapo.

Įsivaizdinkime sau šeimynų, 
kurios tėvas karės lauke gal
vų guldo už rusų ar vokiečių 
garbę, o jo moteris išgabenta 
kur į Sibirijų, gi maži vaike
liai nepažįstamų žmonių pri-

raginnmi

Ko Nori?
(Siužetas skolintas)

“Noriu tikėjimo, kurs nereikalauja apgarsini
mų laikraščiuose žmonių sutraukimui į pamaldas gar
binti Viešpatį Dievą”.

Tokiame-reikale kreipkis prie katalikų tikėjimo.
“Noriu tikėjimo, kurs prieš įžengiant Dievna- 

min nereikalauja aprašymų, kuriuose aiškėtų pro
gramas ir asmenys apeigų išpildymui”.

Tokiame karte nori katalikų tikėjimo. Šv. Kry
žiaus ženklas yra vienatiniu ženklu, kurs tikėjimui 
reikalingas.

“Noriu tikėjimo, kurio pamokose nėra jokių ple
palų apie ekskursijas, naujausius išradimus, politi
ką ir žinoti apie nieką. Aš noriu visados klausyti 
pamokslų apie seną anosios Evangelijos istoriją”.

Tai, pabandyk katalikų tikėjimo pamokų bei pa
mokslų klausyti.

“Noriu tikėjimo, su kuriuo nesi jungia arbatinės 
ir restauracijos”.

Tokiame atvėjuje katalikų tikėjimas geriausiu 
bus skoniu.

“Noriu tikėjimo, kurs daro laimingais tuos, ku
rie jį išpažįsta”.

Patariu pačiam tatai prisijungti prie katalikų 
Bažnyčios.

‘‘Noriu tikėjimo, kurs mokina, kad V. Dievas 
-yra gailiaširdingas dėl visų žmonių, kad pašaukė vi
sus juos prie išganymo ir kad niekam nelinkia blogo 
nei pražūties”.

Jeigu apie tai eina, taigi geriausia tau bus, kad 
prisivienysi prie katalikų Bažnyčios.

“Noriu tikėjimo, kurs mokina, kad V. Dievas už 
moka kiekvienam žmogui sulyg jo užsitamavimo, < 
nebaudžia jį už tai, kas nėra jo kaltė”.

Katalikų tikėjimas ypačiai to mokina.
“Noriu tikėjimo, kurs lygiai yra ypatingas, tur- 

tingiems ir bėdiniems, milžinams ir mažučiams, po 
narna -ir tarnams, karaliams ir ūkininkams”.

Tuo tarpu nori, be abejonės, katalikų Bažnyčios 
tikėjimo.

“Noriu tikėjimo, kurs daro vaikus V. Kristaus 
avydės sąnariais; kurs lygiai apsieina su jais ir kurs

Va

Nėra |kus viską tinkamai sutvarkys 
ir perduos Raudonojo kry
žiaus Draugijai de’ pasiunti
mo Petrogradan, Lietuvių 
Draugijos atstovui.

])r. „L A'. Rutkauskas,
T. F. pirmin.

A. A. Slakis,
T. F. raštin.

R. Vaišnoras,
T. F. iždininkas, 

d. H. Nausiedienė,
J. Jaroševičius,

T. F. iždo glob.

jo Amerikos lietuves prie vie
nybės, darbo ir susipratimo 
kviesti. Vienur, kitur pradė
jo moterys spiestis į dides
nius būrelius - kuopas, tverda-

sipratflsi ir išsilavinusi lietu
vė sugebiai mokės kovoti ir su 
girtuoklyste, ir šeimynos liki
mu geriau pasirūpins.

D kas galės užginti, kad lie-

Tikiu ir manau, kad daugu-1 Kad tie laikr:

mos kuopelės ir šiandieną mes 'tuvėnis prie augštcsnio susi-
pasižvalgę po moterų veikimo 
dirvą galime su nusistebėjimu 
pasakyti:

— Boba pasaulį baigia už
kariauti.

Neesu arčiau susipažinęs su 
moterų judėjimu. Tiesą pa
sakius, ne kaip jis man ir rū
pėjo. Mat, vis dar prisilai
kiau tos nuomonės, kad mote
ris gali būti gera šeimininkė, 
gera vaikų auklėtoja, gali ska
nius barščius pagaminti, bet 
niekaip negalėjau sau išsivaiz
dinti lietuvę moterį - veikėją, 
plačiosios visuomenės gyva 
dalele.

— Papliauška ir tiek, — 
mailiau ne sykį. — Ir geros 
ji širdies, ir darbininkė ir 
jautri, bet prie rimtos visuo- 

Jau metai laiko, kaip Ame- inenės veikėjos toli gražu -mū-

pratimo priėjus, ne pranyks 
mus ilgus laikus slegianti be
dievystės ir ištvirkimo šmėk
la »

Po Motery Pa
sauli Pasidai

rius.
rikos lietuvės moterys smar- 
kiaus subruzdo veikti, gi įsi- 
steigdamos Lietuvių Katalikių 
Mot. Sąjungą ir organizuo
to darbo stvėrėsi. Tyliame ir 
visų žeminame moterų pasau- 
lėlyj apsireiškė koks taip ne
paprastas bruzdėjimas, koki 
tai suirutė, kurie visas mū
sų sesutes privertė plačiau ap
link savę pasidairyti ir mote
rų klausimą iškelti aikštėn.

Atbudo amerikietė lietuvė, 
atraičius rankoves griebėsi 
darbo ir išsyk pastebėjusi, 
kad moterų klausimui išrišti 
reikės daug pajėgų pakloti, — 
nustebo.

— Vaje, sesytės, — sudeja
vo, — juk spragų mūsų gyve
nime daugiaus, kaip žvaigž
džių danguje.

O čia dar vyrai dagirdę a- 
pie ilgo plauko į pasaulį lin
dimą, rūsčiai sušuko:

— Prie pečiaus, prie vaikų 
boba! Ne andarokui visuome
nę valdyti!

Tarsi ir nusigando bailioji 
lietuvė sesutė, lyg nusiminė, 
liūdnai pasižvalgė aplinkui, 
bet rankų nepadėjo.

— Mėginsime, o gal ir pasi
seks, — pasakė ne viena.

Viena, kita išpradžių bai
liau, paskiau tvirčiau prade- gerbūvis žymiai pakils, nes su-

aisčiai yra lais
vamaniški, tai parodo, kad 
juose randame tokių ypatybių, 
kokių randame laisvamanijoj, 
kaipo tokioje.

Vienu iš ypatingųjų laisva- 
nianystės ženklų yra kova su 
kataliku tikėjimu ir Bažnyčia.

Tą kovą matome ir laikraš
čiuose: “Lietuva”, “Vienybė 
Lietuvninkų”, “Tėvynė” ir t. 
t. Tie laikraščiai nuolat der
gia ir žemina katalikus krik
ščionis, kaipo tokius, pravar
džiuoja juos “klerikalais” ir 
kitokiais laisvamaniškojo fa
natizmo žiedeliais. Toks 
nuolatinis dergimas yra ne- 
vien šlykščių, bet ir pragaiš
tingu kovos būdu su tikėjimu 
ir Bažnyčia.

Kitu laisvainanystė ženklu 
yra neapkentimas krikščioniš
ko tikėjimo, kaipo tokio.

Tą matome laikraščiuose, 
kurie vadinas “Lietuva”, 
“Tėvynė”, “Vienybė Lietuv
ninkų”. Iš didžios daugybės 
čia priveski bent porą pavyz
džių. Kuomet p. Raekus ir 
kunigas Miliauskas, Pittstono 
assistentas, savo kalbose pa
vartojo išsireiškimus, užgau
nančius laisvamani ją, ar sdei- 
jalizmą, laikraštis “Lietuva” 
Į pieštus šoka. Bet kuomet 
toks žmonių kvaili ntojas bei 

padėti. Deja, ir čia .“Vieny-p!snau^°^°«ias> ka*P šitai Moc- 
bės Lietuvninku” redaktoriaiP<us ar Delionis ims pliaukšti

ma panašiai pasitiki, jog mo- 
terei išsiliuosnvus iš po tam
sos, susnūdimo globos, lietuvių 
padaugės prabluivės ir skais
čiau aušrinė danguj sužibės.

Tai taip moterys atrodo pa
žvelgus į jas iš L- Kat. Mot. 
Sąjungos veikimo pusės.

K—a.

Kaip Tamsybių bei Fanatiz
mo Vainikas Lietuvių Lai
svamanių bei Socijalistų 

Galvas Puošia.
Laisvamanio laikraščio, vadi- nuo tų jų špygų man nei šil

ta nei šalta.namo “Lietuva”, “išpažintis

laikraštis “Lie
tuva” pasakoja šitokią istori
ją

Jeigu mažas supyksta ant 
didelio ir nieko kito negali da
ryti, tai nors kišeniuj špygą 
rodo, arba pradeda pravar
džiuotis. Tas pravardžiavi
mas jau tuojau parodo kūdi
kio kūdikiškumą, nesubrendi
mą ir nesupratimą net to, ką 
jis šneka...”

Laisvamanių laikraščio 
“Lietuvos” redaktoriams fa
natizmo ar tamsybės svaigu
lys apsuko galvą, ir jie nei 
juste nepajuto, kaip stačiai 
ir atvirai išpasakojo savo gy
venimą. Atvažiavus man į 
Ameriką ir pradėjus rinkti au
kas taip svarbiam tautiškam 
bei katalikiškam reikalui, su
riko, išsigandusi, laisvamanių 
laikraštija, tartum gaisras bū
tų kilęs pačioje jų redakcijoj. 
Ir ką - gi jie daro, kad su
stabdyti tą jiems negeistiną 
veikimą? O gi, kaip tas ištvir
kęs kūdikis, laisvamanių laik
raščiai : ‘ ‘ Lietuva ”, “ Tėvy
nė”, “Vienybė Lietuvninkų” 
ėmė pravardžiuoti, dergti ma
ne ir mano misiją. Buvau

Laisvamanių

sų lietuvei seselei 
Šiandieną .aplankęs L. Ka

talikių Moterų Sąjungos kuo
pų susirinkimus, prisižiūrėjęs 
į jų mokyklas, vakarus, orga
nizacijos valdymo ir plėtimo 
būdus, turiu prisipažinti ir at
virai pasakyti:

Moterys pakilo.
Nereik daug ir darodvmų.

Patyrinėkime atidžiau lietuvių 
moterų veikimą, jų pastangas 
savos organizacijos pakėlimui 
dedamas ir persitikrinsime, 
kad mūsų “kurautė” į veik
lią darbininkę pasimainė.

Laikraščiuose moterys pra
deda sandarbininkauti, pasi
taiko moterų ir kalbėtojų, ki
tos rimtai gvildena visuome
nės reikalus, pavaduoja vyrus 
ir sunkiausiame darbe. Vienu 
žodžiu, lietuvė moteris pasiro
dė esanti verta pavadinti ly
gia teisėse su vyru.

Negalima nepasidžiaugti tuo 
apsireiškimu. Lietuvei susipra 
tus, daug ydų mūsų gyvenime 
galima bus lengvai pašalinti, priverstas išrodyti tuos jų pa- 
Blaivybės idėja, susipratusiai 
moterei stojus į darbą, daug 
sparčiau plėtosis, jaunosios 
kartos išauklėjimas lietuviško
je dvasioje bus lengviau pa
siekiamas ir pačios šeimynos

Tokį tikėjimą surasi katalikų Bažnyčioje.
“Noriu tikėjimo, kurs šiandieną nemokina to, 

ką rytoj užginčys, bet kurs visuomet laikosi vieno ir 
to paties mokslo”.

Tokį tikėjimą vien tegalima surasti katalikų 
Bažnyčioje.

“Noriu tikėjimo, kurs galėtų man suteikti aiški} 
ir protingą išaiškinimą apie mano nuodėmių atlei
dimą ir kurs galėtų man parodyti, kaip apturėjus 
jų atleidimą”.

Tokį aiškų ir protingą išaiškinimą vien težino 
tiktai tie, kurie priklauso prie katalikų Bažnyčios.

“Noriu tikėjimo, kurs pavelytų man laikyti min
tyje ir širdyje susivienijimą su numirusiomis mano 
giminių ir draugi} ypatomis”.

Tuo žvilgsniu surasi pasitenkinimą, jeigu pri- 
sivienysi prie katalikų Bažnyčios. Ji neperstojan
čiai meldžiasi už numirusias ypatas.

“Noriu to paties tikėjimo, kurį išpažino šventie
ji apaštalai ir kurį patalpino į Apaštalų Sudėjimą 
arba į “Tikiu...”

Tas-pats jų tikėjimas ištikrųjų ir yra katalikų 
Bažnyčios tikėjimu.

“Noriu to tikėjimo, kurį išpažino šimtai tūks
tančių kankinių, kurie buvo žudomi už V. Kristaus 
tikėjimą didžių persekiojimų laikotarpe Rymo valdo
nams beviešpataujant”.

Tas gi ir yra tas pats tikėjimas, kurį išpažįsta 
katalikų Bažnyčia. .

“Noriu to paties tikėjimo, kurį šv. Augustinas 
skelbė Anglijoje, šv. Bonifacas — Vokietijoje, šv. 
Martinas — Prancūzijoje, šv. Patricijus — Airijoje, 
šv. Pranciškus Ksaveras — Japonijoje, šv-tieji Ky- 
rilius ir Metodijus — Slavams, Merkelis Giedraitis 
- Lietuviams, ir prie kurio tikėjimo tie apaštališki 
yrai overtė tuos visus žmones iš pagonijos arba 

stabmeldystės”.
Tas-pats tikėjimas yra katalikų Bažnyčios tikė

tinu. Kitos, apart katalikų, bažnyčios visai neturi 
šventųjų.

“Noriu tikėjimo, kurs gali veikti ant žmonių, 
kad jie taptų vienuoliais - slaugotojais ir slaugoto 
joms ir t. p., kurie viską apleidžia dėl V. Kristaus, 
idant pagelbėjus bėdiniems, varguoliams ir nuodėjii- 
ninkams”.

Kataliku Bažnyčios tikėiimna

'sibiaurėtinus darbus laikraš
čiuose ‘Darbininke’ ir “Drau
ge”. Laisvamanių laikraščių 
redaktoriai, neįstengdami be- 
apginti tų savo biaurių dar
bų, turbūt tuomet yra man ro
dę špygą kišeniuje. Žinoma,

Laikraščiai, vadinamieji “Tė
vynė”, “Vien. Lietuvninkų”, 
“Lietuva” ar laisvamaniški 

yra ar ne?
Laikraščių: “Vien. Lietuv

ninkų”, “Lietuvos” redakto
riai, atsispyrę, tvirtina, būk 
aš neteisybe pasakęs, išvadin
damas tuos laikraščius laisva
maniškais, o “Vienybės Lie
tuvninkų” redaktoriai, pasi
remdami etimologiškąją žo
džio “laisvamanis” reikšme, 
pataria tą žodi net į arcliivą

kalba tai, ko patys nežino, Y- 
patingai stebėtina tai, kad jie 
nežino patys savųjų privalu
mų. Žodis “laisvamanis” yra 
imamas ne etimologiškoje, bet 
istoriškoje prasmėje. O šitoje

didžiausias nesąmones prie 
katalikus ar jų tikėjimą, tue 
met laikraštis “Lietuva” tylf, 
kaip lavonas, o Delionio pliau
škalus net rekliamuoja. Tai 
ir parodo į kurių pusę yra lin-

prasmėje laisvamaniškais yral^?s laikraštis “Lietuva”, 
laikraščiai ir “Lietuva”, iri Tautiškai - katalikiškasis 

laikraštis “Viltis” yra bran
ginamas lietuvių tautininkų už 
savo tautiškumų, yra neapken
čiamas laisvamanių už savo 
krikščioniškumų.

Taigi minėtieji laisvamanių 
“Lietuva”, “Vie-

Tėvynė”, ir “Vienybė Lie
tuvninkų”*).

1) Tą laikraščių- redakto
riams patarčiau perskaityti 
bent šitus veikalus: A. Robert- 
son, A. Short Ilistory of Frce I laikraščiai

Unbelief in nvbė Lietuvninkų”, “Tėvy- 
Century; H. nė” lyg tartum dėte deda ant

Thought, Caims 
the Eigliteenth
Pesch Liberalizmus, Sozialis-jvieno svarstyklių galo 
mus und Christliehe Gesei!-!įįe{,,»

galo savo neapkentimą krik-sebaftsordnung; Dr. Meffert 
— Freidenderschlagworte. Tuos 
veikalus perskaitę, minėtųjų 
laikraščių redaktoriai bene su 
pras, kas yra tie laisvamaniai 
ir kad laisvamaniais yra jie 
patys.

“Vil-
tautiškumų, ant antro-gi

ščionystės, kaipo tokios. Ir ką 
gi manai, skaitytojau, kas nu
svėrė tų laisvamanių sąžinė
je, ar tautystės meilė, ar krik
ščionystės neapykanta? Lais-

kėjimu.
“Noriu tikėjimo, kurio kunigai myli mane (lel 

to, kad turiu sielą, kurią privalau išganyti”.
Katalikų Bažnyčios kunigai myli visų žmonių 

sielas.
“Noriu tikėjimo, kurio kunigai netingėtų ateiti 

ir suteikti man paskutinę paguodą ir patieką, jeigu 
pasitaikintų, kad kartais susirgčiau ar tai raupais ar 
šiltine ar tai cholera arba kokia kita limpančia liga”.

Taigi nori katalikų Bažnyčios kunigo patar
navimų.

“Noriu tikėjimo, kurio kunigai skelbia Evange
liją, o ne politiką”.

Taigi, eik į katalikų Bažnyčią.
“Noriu tikėjimo, kurs yra vienatiniu tikėjimu 

dėl visų tautų ir ant visų amžių net iki pasaulio pa
baigai”.

Jeigu tas tavo reikalavimas stosis tikrenybe, 
tai vadiniesi tuomet vienosios, šventosios, katalikiš
kosios ir apaštališkosios Bažnyčios sąnariu.

“Noriu tikėjimo, kurio kunigai negyvena taip, 
kaip kad kiti žmonės — dėl pačios ir vaikų, dėl na
mų ir gerbūvio, dėl laimės ir linksmybių; bet kurie 
gyvena taip, kaip kad V. Kristus gyveno — vienai- 
tiniai dėl Dievo, dėl tikėjimo ir dėl sielų išganymo”.

Tai privalai tapti katalikų.
“Noriu tikėjimo, kurs gali man suteikti mano 

Dievą. Jis pasakė: “Jeigu neragausite mano Kūno 
ir negersite mano Kraujo, neturėsite gyvenimo sa
vyje”. Taigi, aš Jo noriu”.

Tatai nori šv. Komunijos, kuri esti kasdieną da
linama katalikų Bažnyčioje.

“Noriu tikėjimo, kurį turi kunigybė, aukuras ir 
auka; noriu tikėjimo Abraomo, Jokūbo, Noės, Dovi- 
do, Saliamono ir visų garsių, bet gerų žmonių, ku
rie gyveno nuo pat žmonijos pradžios”.

Taigi nori katalikų tikėjimo, kurs ikišiol turi 
tikrą ir nuosavią auką su pačiu Jėzum Kristum, kai
po Anka.

“Noriu bažnyčios, kuri yra kiekvieną mielą die
ną atvira, taip, kad galėčiau ten eiti ir melsties, 
kalbėti į Dievą ir būti arti Kristaus”.

Tai ištikrųjų nori katalikų /Bažnyčios, kur Vieš
pats Kristus yra visad - esantiš Aukure.

“Noriu gyventi, ant kiek išgaliu, sekdamas Vieš

Gyvenimas. Noriu aš atsinaujinti ir pradėti tuojaus 
gyventi iš tikėjimo ir gerų darbų”.

Tokiame karte nori katalikų Bažnyčios, kuri mo
kina visus įsigiliųti apdumojimuosna ir stengties būti 
panašiu į Viešpatį Jėzų Kristų mintyje, kalboje.

“Noriu tikėjimo, kurs gali man aiškiai pasa
kyti, į ką privalau tikėti ir ką turiu daryti, idant ap
turėjus išganymą”.

Tuomet nori katalikų tikėjimo, kurs turi savo 
viršininką, patvirtintą per V. Kristų galvą, kuri uži
ma Jo vietą ir kurios balsas yra kaipo paties V. 
Kristaus balsas.

“Noriu tikėjimo, apie kurį ir Protestonai ir Ka
talikai sutartinai užtvirtina, kad yra nepavojingas ir 
kuriame galiu išganyti savo sielą”.

Brangusis drauge, nesurasi kitokio išsirinkimo; 
vienas tiktai yra: tapk kataliku. Visiems tiems ta
vo norams bei reikalavimams užganą padaryti gali 
vien tiktai katalikų Bažnyčia. Eik ir gerai tą vis
ką sau apsvarstyk. Kiekvienas - gi katalikų kunigas 
noriai suteiks tau paaiškinimus ir patvirtinimus tik
renybės to, ką tau jau apsakiau.

A. Tamoliūnas.

Girtybes
“Kaip aš matau, jūs baltimoriečiai, esate nema

ži girtuokliai”, tarė tūlas Amerikos lietuviams ži
nomas veikėjas, nesenai pas mus atsilankęs svečiuos- 
na. Be abejonės, daugumai iš baltimorieeių labai 
nepatiko panašus komplimentas.. Bet visgi kiek daug 
karčios teisybės tame pasakyta!!!

Baltimorės blaivybės dirva apleista ir tirštai usni
mis apaugusi... Mažutė blaivininkų kuopelė, su
sitvėrusi pora metų atgal vargais negalais vos gy
vuoja. Ir narių teturi vos kelioliką, iš kin iu beveik 
visos “bobelės”. O juk Baltimorė, tni didelė lie
tuvių kolonija! Tiek puikaus žydinčio jaunimo1 
Tiktai štai nelaimė, kad visas pasinėręs alkoliaus 
kuose... Nors nemalonu prisipažinti, bet kas ti 
negaliu užtylėti. Girtuokliauji vyrai, vaikinai

GirlMWiAiiia mot



Vasaris (Fcb) 10, 1916. N. 6. DRAUGAS

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ RY
MO—KATAL! KU AMERIKOJE,

IŽDO STOVIS l'Ž 4-ta BERTA1NĮ, 
1916 metų.

INEIOOS.
Spalio mėn.

11 diena.
156 kp. Charleroi, Pa.

AV. Hazleton, Pa. 
Donorą, Pa.
McKees Rocks, Pa. 
Scranton, Pa.
Export, Pa.
Aurora, UI.
AVesternport, Md.

21 diena 
Brooklyn, N. Y. 
Pittsburgh, Pa.
Indiana Harbor, Ind. 
Ilasting, Pa.
Moneasen, Pa.
Portland, Ore. 
Hammond, Ind. 
Cbicago, III.
Oregon City, Ore. 
Reading, Pa.
N. Abington, Mass. 
Bridgeport, Conn 
Bridgeport, Conn 
Canibridge, Mass. 
Lopez, Pa.
S. Manchester, Conn. 
.Glen Lyon. Pa. 
Scranton, Pa.
N. Adams, Mass. 
AVanamie, Pa.
McKees Rocks, Pa. 
Carbondale, Pa.
Du Bois, Pa. 
Brockton, Mass. 
Chicago, III.

26 diena
AVilkes Barre, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Moutreal, Canada. 
AVaterbury, Conn. 
Chicago, III.
Easton. Pa.
Nonvood, Mass. 
Chicago, III.
Grand Rapids, Mich. 
Spring Valley, Hl. 
Manchester, N. H. 
Curtis Bay, Md.
N. S. Pittsburgh, Pa. 
AVatervliet, N. Y. 
Eynon, Pa.
Harrison, N. J. 
Hartford, Conn. 
Poųuonoek, Conn. 
AVaterbury, Conn. 
Bayonne, N. J.

28 diena 
Du Bois, Pa. 
Plymouth, Pa.
Mt. Carinei, Pa. 
Gardner, Mass. 
.AVilburton, Okl.
S. Bethlebem 
Portchester, N. Y. 
Youngstown. Ohio 
Miners Mills, Pa. 
Swoyers, Pa. 
AVilinerding, Pa. 
Elizabeth, N. J. 
Girardville, Pa.
New Britą in, Conn. 
AVallingford, Conn. 
Shcboygan, AVis.
St. Louis, Mo. 
Bayonne, N. J.
E. Arlington. Vt." 
Bentle.vviile, Pa. 
Meriden, Conn. 
AVaterbury, Conn. 
Pittsburgh, Pa. 
Berniee, Pa.

30 diena 
Honicstead, Pa. 
Edu^tn Isville, Pa.

bt^Vorcestcr, Mass.
36 " NV^rark, N. J.
27 ” įlinersviUe, l’a.

S " Cleveland. Dilio.
138 " So Omaha, Nebr. 
I’av. Chicago, III.
!Ht " \v. Hazleton, Pa.
P) Reading, Pa.

HM. '• New York, N. Y.
86 " Polinge, Pa.
26 ’’ Le\vis,on, Me.

112 ” Cuddy, Pa.
50 " Cleveland, Ohio.
46 Sngar Notch, Pa.
18 ” Tantaųua, Pa.
65 ” Paterson, N. J.34 ’’ CincinnatiĄ Ohio,

Exeter Bon>., Fa.
S. S. Piilsburglk Pa. 
Northampton, Mas®.

»h, Pa.

$10.66
4.31

17.27 i 
5.101

19.70.
24.46
19.83į
14.19

j

30.00' 
12.11!
9.00!

19.50 j 
11.95Į
4.04* 
8.17 Į

47.50į
6.86i 
8.00 J
4.80 i

21.19 
3.o0 
1.00 
8.67

17.42
34.72 
21.91! 
16.26 i

106.17
66.66 Į 
31.161
3.18]

28.65 
20.30 ;•

139.29
31.63 ■
13.66 
21.33! 
13.23 
78.11

9.59
59.17] 
19.501 
18.09 j 
78.351 
21.48
26.72 
11.96
18.51 į 
10.281 
19.71 į

3.76
57.29
40.80

106.11 
175.11 Į 
29.66, 
79.93' 
36.20 
98.18 
65.71

1.09
103.3(1

.50
21.90
24.63
27.711 
21.5 

101.L1 i
.50 j 

25.96 j 
9.501 
2.50 i 

42.661 
14.31 i 
20.84! 
36.22

Slieuandouh, Pa.
" Gary, Ind.
” Sngar Notch, Pa.
” Paulsburo, N. J.
” Brooklyn, N. Y.
” llaverliill, Mass.

Gilberton, Pa.
’’ Mahanoy City, Pa.

" Duryea, Pa.
” Rochester, N. Y.
” Roseland, 111.
” St. Clair, Pa.
” AVaterbury. Conn.
’’ AVaterbury, Conn.
” Rhone, Pa.
— Niagara Falls, N. Y. 
” Lee Park, Pa.
” Mahanoy City, Pa. 
”, Duiptcsne, Pa.

Shamokin, Pa.
’’ Luzerne, Pa.
” Ashley, Pa.
” Pittston, Pa.
" Cleveland, Ohio.
” Forest City, Pa.
” Shenandoah, Pa. 
Philadelphia, Pa.
’’ Minersville, Pa.
” Maspeth, N. Y.
’’ Shamokin, Pa.
’' Athol, Mass,
” N. Philadelphia, Pa. 
” New Ilaven, Conn.

Chieago. III.
” lfudson, Pa.
” Scranton, Pa.
” Chieago, III.

Cicero, 111.
" Roekford, III.
” Aliddleport. Pa.
” Union City, Conn.
” Chieago, III.

Mt. Carinei, Pa.
” Charleroi, Pa.
” AVestville, III.
” Chieago. 111.
” Elizabeth, N. J.

Freeland, Pa.
” Old Forge, Pa.

AVaterbury, Coun.
Laupurex, Pa.
So. Boston. Mass.
AVa namie, Pu.

" * Cumbola, Pa.
” AVestville, III.
" Forest City, Pa.

Iludsou, Pa.

.50
11.43
38.09
20.18
70.48

9.50
17.60 

116.60 
106.00
64.37
21.54
12.75
64.42
52.85
20.02
31.93

9.33 į
7.25

14.69
10.50 

129.50
16.62

170.62
39.99

164.55
76.60
44.14

144.62
19.84
36.24
30.51
71.62
37.27 

12.45
9.00

134.06
5.50
9.58

12.54
12.15 
1.00

33.27 
.59

18.33
47.24
22.19
42.70
23.36
38.50
14.50

1.50 
1.00 
2.22

21.50
69.17
16.60
10.75

112 Treveskin, l’a. 7.59 162
124 AA'ihiieinling, l’a. 8.61 136
102 Dinuiesiie, l’a. 7.39 36
150 AVaterbury, Conn. 2.5!> 164
134 Brooklyn, N. Y. 10.00 1

13 Baltimore, Md. 10.12 124
148 E. Arlington, A’t. 24315 1UI
143 N. Abington, Muša. 4.30 144
94 AVestville, 'III. 2.50 115

161 Collinsville, III. 48.50 88
1 Eihvanlsville, l’a. 19.40 157

123 Dorrisville, III. 25.77 146
61 Duryea, l’a. 5.12 94

169 Sioux City, lo\va. 27.77 133
89 Hartford, Coun. 18;09 65

K 7 AVaterbury. Conn. 3.50 19
39 Chieago, III. 14.31 3

115 Brooklyn, N. Y. 1.76 84
68 Union City, Conn. 2.10

153 Lee l’ark. l’a. 6.83 17
12

I ’ž Lapkritį ;................
Gruodis.

$1,139.85 101
135

8 diena Į

91 kp. AVaterbury, Conn. 5.92'
48 >> Cicero, 111. 7.80

156 99 Charleroi, l’a. 12.38]
31 99 Mahanoy City, l’a. 3.00

157 99 W. Pullman, III. 17.65]
128 99 So. Omaha, Nebr. 19.71
77 99 Svroyers. l’a. 22.70
90 99 W. Hazleton, l’a. 28.99

154 99 Aurora, III. 16.11
96 99 Gilberton, l’a. 1.80 j
92 9 9 Bentleyville, l’a. 4.21 ;

11 diena
3 9 9 Elizabeth, N. J. 5.52

13 diena i

132 99 Philadelphia, l’a. ' 4.00 ‘
125 9 9 Export, Pa. 11.76
158 99 Pittsburgh, Pa. 15.58,
80 9 9 Eynon, Pa. 7.70
39 99 • Chieago, 111. 31.06

100 Chieago, III. 3.80
143 » • N. Abington, Mass. 6.0J

94 9 9 AVestville, III. 3.50
101 9 9 Chieago, III. 21.6)
118 9 9 Girardville, l’a. 3.51
126 99 Couldale. Pa. 36.67
115 9 9 Brooklyn, N. Y. 25.56
139 9 9 Portland, Ore. 6.63
99 9 9 AV. Hazleton, 2.40

159 9 9 Lopez, 1’a. 10.13
149 9 9 llaiuniond, Ind. 9.02
160 9 ’ Chieago, III. 6.10
155 » • Scranton, l’a. 26.72

1 9 9 Eihvardsville. l’a. 61.50,
90 9 9 AV. llazleton, 1’a. 2.80

— Canibridge, Alass. 2.23

Gardner, Mass.
’ AVatervliet, N. Y.
’ Ne\vaik, N. 3.

So Manchester, Co.
EtBvurdsville, l’a.
AVilinerding, Pa.
AVilburton. Okla.
Ui c«'.and, Pa.

’ Brooklyn, N. Y.
’ Donorą, 1’a.
’ AV. Pulliuaii, III.

Spring Valley,
’ AVestville, III.

V'aiulergrift, Pa.
Paterson, N. J.
AVaterbury, Conn.

’ Elizabeth, N. J.
Meriden. Coun.
Swoyers. Pa.
AVilkes Barre, Pa.
Shamokin, Pa.
Chieago, III.
Brooklyn, N. Y.

Už Gruodį ..................

818 Dr. J. Skladauakas, už 
perekzaminavimi) 19 apli- 
kaeijiĮ, kaipo centro gy
dytojas iki 30-to Sūnui 5.99,

o*.

: spali ...................... $5,446 35
Lapkritis.

11 diena
A’andergrift, Pa. 41.03

AV. Hazleton, Pa. 9.19
N. Adams, Mass. 1.00
Detroit, Mieli. 27:00
Baltimore, Md. 55.76
Cuddy, Pa. 4.06
AVorcoster, Mass. J. 10
Minersville, Pa. 2.75

Braddoek, Pa. 12.07
So. Manchester,' Conn. 11.74 
Connerton, Pa. 28.92
Chieago, III. 7.85
Dorrisville, III. 48.90
Donom, Pa. 32.69
E. Canibridge, Mass. 6.50 
Brooklyn, N. Y. 43.76
Ansonia. Conn. 1.50
Chieago, III. 45.57
Middlehoro, Mass. 9.68
■Chieago, III. 9.90
Pittsburgh, l’a. 1922
Minersville, Pa. 2.72
Brooklyn. N. Y. 12.11
Bayonne, N. J. 2.87
AVaterbury, Conn. 3.25
Curtis Bay, Md. 2.49
AVaterbury, Conn. 2.50
AVestrnport, Md. 12 i 6
AVaterbury, Conn. 34.79
Chieago, III, 14.05
Brooklyn, N. Y. 37.13
Brooklyn, N. Y. 45.59
Shaft, l’a. 14.50

20 diena
Aurora, III. 20.36
Harrison, N. J. 8.30
Export, Pa. 7.46
Brooklyn, N. J. 5.88
Easton. Pa. 39 0d
McKees Rocks, Pa. 52 32 
Miners Mills, Pa. 5.42'
Monessen, Pa. 1.80 Į
Benį b-y vii le, Pa. 7.64 į
Scranton, Pa. 24.84 j
Canibridge, Mass. 10.3<i i
AVilkes Barre, Pa. 24.09Į
N. S. Pittsburgh, Pa. 17.93 
Philadelphia, Pa. 23.85 į
Scranton, Pa. 27.121

20 99

94 9 9

169 99

141 9 9

50 99

33 * 9
142 99

♦ *•Fo
81 9 9

6 • «

58 • ♦
75 * 9

87 9 9

85 99

82 9 9

133 1 9

69 9 9

154 99

28 99

9 9£•9
21 9 9

173
153 • «

152 9 9

10 • ’
11!) » 9

9 9 9 '

31 99

165 9 9

9 9 9

130 9 9

30 9 9

34 • 9

42 • •

14H » 9

92 9 9
-13 9 •

138 • *

88 • »

174 9 9

19 r 9

il’av
'68 19

į‘23 9 1

*61 91

Grand Rapids, Mich. 
llraddoek, l’a.^ 
Bayonne, N. J. 
AVesternport, M d. 
Sugar Notch, Pa.

23 diena
.McKees Rocks, Pa. 
Du Bois. Pa.
Hartford, Conn. 
AVanamie. 1’a. 
Treveskin, Pa. 
AVaukegan, III.
Detroit, Mieli.
New Britain, Coun, 
Spring Valley, III. 
Cleveland, Ohio. 
AVatervliet, N. Y. 
Bedford, Ohio. 
Philadelphia. l’a. 
AVestville, III.
Sioux- City, Iowa 
Brockton, Mass. 
Cleveland, Ohio. 
Roseland, III. 
Cleveland, Ohio. 
Easton, Pa.
Nonvood, Mass. 
Plymouth, l’a.
Curtis Bay, Md. 
AVanamie, l’a.
N. S. Pittsburgh, Pa. 
Chieago, III.
St. Louis, M o. 
Vandergrift, Pa. 
Ashley, Pa.
Aurora, III.
Luzerne, Pa.
Miners Mills, Pa.
So. Boston. Mass. 
Paulslmro, N. J.
Lee Park, Pa. 
Moutreal. Canada 
l’hiladelpliia. Pa. 
Manchester, N. II. 
Bridgeport, Conn.
Malianoy City, l’a. 
Harrison, N. J.

31 diena
Bridgeport, Conn.
St. Clair, l’a. 
Scranton. l’a. 
Ciiminnnti, Ohio. 
Brooklyn, N. Y.
Kast Arlington, Vt. 
Bentleyville, l’a. 
Baltimore, Md. 
Pittslnirgli, Pn. 
Donorą, Pa.
Brooklyn. N. Y. 
Northampton, Mass. 
Olden Station, 1’a. 
Union City, Conn. 
Dorrisville, Ilk 
Collinavillc, 111.

3.00 j 
2.Tu i 

10.65 
10.58 
3.60

5.70,

$1,970.96

I6EIOO8.
Spalio mėnesio.

19 diena
Num. bilos.
792 Matas Levulis, už a. a.

Morte jo motery, narę 17
kp., 1-nio skyriaus .... $150.00

793 Alena Totoraitienė, už a. 
a. Juozą jos vyrą, narį 1
kp., pomirtinė 1-mo skyr. $150.00

794 Juozas Stulgaitis, lėšos
kelionės centro valdybos 
susivažiaviman, 1—2 d.
Rūgs., 1915 m...................... 19.30

795 J. S. A’asiliauskas, alga
ilž rugsėjo mėnesį, lėšos 
kelionės centro valdybos 
susirinkitnan ir kitos iš
laidos .................................. 163.11

796 Feliksas Gikis, pašelpa li
goje 2-ro laipsnio už 10 sa 
vaičių; narys 48-tos kp. 70.09

29 diena
797 Pranas Kudrius. už a. a.

Marę, moterį, narę 152
kp., pomirtinė 1-iuo skvr. $150.(i(>Į

798 A'ladas Marcinkevičius, už
pašelpa ligoje už 7 d., 2-ro 
laipsnio; narys 87 kp. $7.00:

799 Kleopas Brazys, už pašel
pų ligoj už 20 dienų, 2-ro 
laipsnio: narys 133 kp. $20.(‘0

800 Petras Jurgilas, už pašel
pų ligoj už 9 dienas. 2-ro 
laipsnio. 131 kp............... $9.00

801 Agota Černiauskienė, už 
p'ašelpą ligoj, už 12 dienų, 
pirmo laips., narė 124 kp. $6.90

802 Domicėlė Rakauskienė už 
a. a. Antaną Terašiu, 
jos brolį, narį 151 kp.,
poni irt................................ $150.00

Už spalį .......... $894.441
Lapkritis.

13 diena
Num. bilos.
893 Klemensas Velikis, pašel

pa ligoje už 145 dienas,
2-ro laips. narys 116 kp. $145.00

804 Marė Mačiulaiticnė, už a. 
a. Jonų, jos vyrų, narį 61 
kp., pomirtinė l skyriaus 150.60

805 Matas Laivys, už a. a.
Kazį, jo sūnų, narį 17 kp., 
pomirtinė V. Skyr...........  $25.00!

806 Antanas Lenkas, už a. a.
Petronę Lenkiutę, narę 49-
tos kp., poinirr. 1-mo sk. $150.00

807 Agota Jarienė, už a. a.
Vincą Jarų, jos vyrą narį
80 kp., pomirt. 1-mo skyr. 150.00

808 Adolfas Markelionis pa- 
selpa ligoje už 2 sava it i, 4 
laipsnio, narys 1-iuos kp. 28.00

809 J. S. 'Vasiliauskas. alga 
už spali $130.0(1; spaudos 
darbai — $39.25: Su-mo 
emblema $3.50: 30-to Sei
mo paveikslas $1.16; k ra
sos ženkleliai $8.64. Viso 182.55

20 diena
811 Vincas Monkevičius, gra

binis (administratorius i, 
už a. a. Agotą Amienaiis- 
kienę, narę 4-tos k p., po- 
mirtinė pirmo sk..............$150.00

812 Barbė Stankūnienė, uz a. 
ii. Antanų, jos vyrų, narį 
38-tos kp., pomirt. 1-mo sk. 150.00

30 diena
813 Monika Lukošienė, už a. 

a. Izidorių, jos vyrų, narį
15 kp., pomirt. lino sl.yr. 150.00

814 Karolina BalevičicĮiA, pa
šelpa ligoje už 30 dienų li
gos jos vyro Adomo 39.00, 
pomirtinė 1-mo skyriaus 
150.00. Viso ....................... 180.00

815 Antanas Kmelstorius, už 
pašelpų ligoj už 33 dienas
4-to laipsnio, narys 7 kp.. 66 00

816 Alena 3 odei k aite, už pa
šelpa ligoje už 14 dienų
2-ro laipsnio, narė 119 kp. 14.00

817 Juozas Linartas, pašelpa li- 
goje ui 10 savaičių sįrgi-

Už Lalųiritį ............ $1.(>15.55
Gtuodis.

8 diena
>19 A'iktė Bitlioiiici ė, už a. a.

Antanų, jos vyra, narį 
12-to.s l-p., poinir. 1-iao sk. 150.09]

Js20 .. ......... Zdančieiiė, už a. a.
Mikolą, jos vyrą, narį 40
kp., pomirtinė 1-nm sk. 159.99'

h21 Adomas Monkevičius, pa
šelpa ligoje iiž 4 savaites 
4-1 o laipsnio, narys 123 kp. 56.99 

13 diena
822 Albina šrrmukšniiitė, už

a. a. Motiejų šermukšnį 
jos tėvą, narį 76 kp. po
mirtinė 1-ino skyr. 159.09

823 Kostantas Eringis, iiž a. 
a. Domicėlę, jo moterį, na
rę !)9 kp., pomirt in? 1 sk. 150.99

824 Alckas Matulevičiui:, už a.
a. Izabelę, jo dukterį, narę !

. 90-to.s kp., A’. S............. 75.00
825 J. S. A'asiliauskas, alga

už Lapkritį, spaudos dar
bai. ekspedicijos, kores- 
pond. ete............................ 157.98

826 Juozui Baltruškcvičini, už 
a. a. Oną, jo moterį, narę
47 kp., pamirt. 1 skyr. 150.001

828 Antanas Zataveekas, už 43
dienas pašelpa ligoj'1, 4-to 
laipsnio, narys 17 kp. 86.90!

829 Kostantas Černiauskas už I
2 savaites pašeipos ligoje 
1 laipsnio, narys 124 kp 7.00,

830 Amer. Liet. Dien. “Kata
likas", už skelbinų S. L.

, K. K. A. iki 30 d. lapkri
čio, 1915 m........................ 4.20

31 diena
827 Pranas Mikolėnas, už a. ,

a. Agotų, jo moterį, narę 
54-tos kp. pomirtinė 1 sk 150.90

831 Alena Griškonienė. už 
a. ir. Joną. jos vyra, narį
6-tos kp., 1-mo skyr. ... 150.00į

832 Mykolas Strazdas, už a. 
a. A’iktorijų, jo moterį,
narę 45 kp.. pomirt. 1 sk. 150.00

S33 Alena Raudi?nė, už a. a.
Vincą, jos vyrų, narį 90 
kp.. pašelpa 4 skyr. ir po
mirtinė (nepilnas narys, 
išmokėta dalis) _____ 50.00

8:54 Kaulas Savulis, pašelpa 
ligoje, už 26 die.rms 2-ro 
laipsnio, narys 6-tos kp. -26.00

835 Viktorija Daškevičienė, ;
pašelpa ligoje, už 25 die
nas 2-ro laipsnio, narė
13 kp. (liga tęsiasi) 25.(0

836 ‘'Draugas" J’ub. Co.. už 
atspauzdiiiimų 3.000 Vaikų

Skyr. konstitucijų $31.50; 
pasiuntimas į kuopas 9.86,
Viso........... ....................... 41.36

837 Agnieška Navikauskienė
už a. a. Antaną, jos vyrą, į
7 kp.. pomirtinė 1-nm sk. 150.00;

Už Gruodį ................ $1,877.64!I
PRIBUVIMAS, IŠEIGOS IR 

BALANSAS.
Sffalio mėli. inėjo ..........
Lapkr. " ’’ ............
(Jruodžio " ’’ .......

$ 5,446.35! 
1,139.85
1,970.04

Viso
------------- ;
$ 8.556.24

Spalio mėn. išmokėjo $894.41
Lapkr.
Gruodžio

Viso

$1,615.55
1,877.64

$4.387.60

Atliko Susiv. ižde ..... $4,168.64 
Iki Spalio 1 d., 1915 m. Susiv. 
piniginis turtas buvo .... $56.831,62! 
Nuošimčių pribuvo nuo pini
gų padėtų liaukose, už 1915 
metus .................................... $1,239.09

A’iso pinigų randasi Susiv. 
ižde iki 1 d. sausio 1916 
metų .............. ............... $ 62.239 35

Minėtas Susiv. turtas dalinasi taip:
Sudėta įlankose -ant nuošim
čių ...................................... $40,080.46
Išduota aid 1-os li.vpotekos
(Ist M ori g.) ..................... $10.009.0.)
Pas kasininkų ant randų $12.158.89 
Susiv. Raštininkas, J.< S. Vasiliauskis 
Susiv. Iždininkas, Pranas Burba

SVARBIAUSIA KIEKVIENO
LIETUVIO PRIEDERMĖ.
Kiekvienos ttirbfit atsi

mena tę senę pasakę, kaip 
A'ienas tėvas, prieš tnirsiant 
pavadinęs savo septynis 
sūnūs, liepė jiems surištu 
pagaliuku glėbį sulaužyti 
ir nevienas Iš jy negalėjo 
to padaryti; bet kada tė-

kiekviena atskirai, 
visi ziiumie, jog1 

v ii nvbėje galybė. Taip-gi 
mes suprantame, jog kiek
vienas turi glaustis prie 
kukius nors kuopelės — 
draugijos, nes jam tuomet 
tik Ims nžtikrintibs jo sun
kus padėjimas šioje šaly
je

Pasižiūrėkime Į mūšy 
lietuvius! Vienas, kitas pri
guli Į draugijas ar kitokias 
organizacijas, bet diduma 
niekur nepriguli; todėl juos 
ir lauže nelaimės taip, kaip 
atskirus pagaliukus.

Ar tiems žmonėms trūk
sta prote, kad jie nemato 
reikale prigulėti Į geras or
ganizacijas {

•^pėju j°g! lle tame prie
žastis! Priežastis yra tame, 
kad nėra kaus gerai išaiš
kinti kokia didelę liaudy 
atnešit prie geros organi
zacijos prigulėjimas.

Tėvynėje nuo ligų, bado, 
vargo ir alkio žūsta mūsų 
žmonės, o kas tie išalkę, 
pavargę nuo bado ir ne
laimiu mirštanti žmonės?

Tai broliai, sesers, tėvai, 
giminės tų pačių lietuviu, 
kurie šandien Amerikoje 
turi kiekvienas ramu kam
peli; ne tik ką pavalgę, bet 
dar jiems užtenka ir ant 
stiklo alaus ar degtinės 
gurkšnelio. Nekartų links
mai siausdami praleidžia
me ne tik dolerį, bet ir <le- 
sėtkus.

Lietuviu Suvienvtose •> »
Valstijose priskaitoma apie 
GUO tūkstančiu; taigi bent 
apie 200 tūkstančiu tų pa
vargėlių. badaujančių ga
lėtume be sunkumo išmai
tinti, jeigu mes visi būtu
me susirišę į vi na stiprių 
organizacijų, jeigu visi tu
rėtumėm gyvus jausmus 
ir pasitikėtume savo jėgb-" 
mis.

Po baisiosios karės Lie
tuva gali susilaukti šiokio 
ar tokio palengvinimo, gal 
savy valdos. Bet kad tik 
tas nebūtų pei vėlu, nes ga
lim nebi'tekti lietuvių. A- 
niies Lietuvoje iŠĮiiaus li
gos, ktilipkos ir bnguėtai, o 
Amerikoje visi gali ištau- 
tėti.

Lietuvoje reikalinga pa
šelpa, o čia reikalinga kos- 
tipriausia organizacija; tik 
susivieniję, susirišę galime 
atsilaikyti nuo ištautėji-- 
mo.

Dabar pažvelkime iš Ri
tos pusės į mūsų gyvenimą 
Aiumikoje. Dana tankiai 
matome kaip tėvas, nekar
tų gana skaitlingos šeimy
nos, susidedančios tik iš 
mažų vaikučių, suserga. 
Kas tuomet dedasi? Tai
gi badas jiems tuojaus 
prieš akis atsistoja. Dar 
sunkinus, kada toks tėvus 
maitintojas numiršta. Vio-

i na. nėra už ką jį prideran
čiai palaidoti, bet ir jo li
kusioji šeimyna nemato 

; prieš save jokios ateities. 
Kaip jie jaučiasi iielnitniu- 
gais ir apleistais, be nli-Ji.- 

] nės, ne vienas esame t.ai 
| l'Otyrę.

.leigu-gi tas tėvas būtų 
prigulėjęs Į jiašelpinį Susi- 

! vienijimo Lietuvių K. K. 
i Amerikoje skyrių, ant $14 
j savaitėj)1, jam sergant jo 

šeimynai, badas j akis ne
žiūrėtų, o pomirtinės sky
rius Įiadengtų palaidojimu 
lėšas ir bent kuriant laikui
pragyvt įtintą užtikrintu, 
Kol nepJtsitlaryfų nauji 
pragyvenimui šaltiniai.

4’ai-gi, broliai lietuviai, 
matome, kad kiekvienas tu
rime lO'iguiėb.nrįe

įlaužo
Tildei



dus padėjimas; tu reikalau
ja tavo pridervstė, kaipo 
sūnaus, tėvo ar brolio.

Klausimas, kokia orga
nizacija dėl lietuvio yra at
sakančia usil

Susivienijimas Lietuviu 
Rymo — Katalikų Ameri
koje yra vienintelė organi

raportus, kuri buvo išrink
ta pereitame susirinkime 
dėl parengimo , prakalbų 
laike Advento visose Lie
tuvių šiojo apskričio kolo
nijose. Komisijoje buvo: 
P
P. •Lukoševičius ir Drabi
šius. Iš komisijos raporto

ganas netektų, “seeond 
elass matter”. Nariai pri
valo mokėti Centro lėšas, 
o Centras turi duoti 
na nariams už dvka.

orga-

zaeija, kuri tikrai atsako pasirodė, kad jokių pra- 
visokiems lietuvių tautos {ka ui^kur nesurengė dėl

Ant nutarimo 4: kur 
Montvila, J. Miliuuskasi nima, kad kuopų sekreto

riams mokėti 5 nuošimti 
nuo įmokėtų pinigų, Susi-

im-

Tikėti, krid S. L. A. yru 
bepartyviškas, kaip jo 1) 
deriai nesykį šaukė, nega
lima.

P-as A. Metelionis 
‘ ‘ N a u j ienose ’ ’ užreiškia,
kad S. L. A. yra “pirmei
viška” organizacija. Tų 
patį visiems ant ausies pa

lio 20 d., 2 vai. po pietų p. G. 
Grumblio salėje. Užprašomai 
vinu narių susirinkti ir 
atsivesti. l K»

L.

,iaujui Ribai

T. Motiejūnaitė, rast

CHICAGO, ILL.
lt. K. A. 39-tu

1 vai. po pietų. 
.Mulouekite visi susirinkti. Bu

važiavimas išreiškė misis- sakys visi tojo susiv. šu- 
: tekėjimų iš tokio konfe-Uai. Katalikams ten nėra

ir kiekvieno pavienio as. stokos pinigų salių nusam-j rencijos nutarimo, nes vai-; vietos ir tas aišku, kaip
niens reikalavimas. dymui ir antra, kad komi- stijų įstatymai nedaleidžia, diena.

Delkof Paprastas ant to slJa lll,tarė nerengti pra- Į kad apsaugos fondo pini-j Gerbiamieji lietuviai ka-
atsakymas. S. L. R. K. A.'ka*’ai agitacijai, bet šiaip) gaį būtų kokiam kitam tik-'talikai turime mes savy 
grynai katalikiška organi- 3au kalbinti narius ypatiš-įS]uį naudojami, kaip tiktai Susivienijimą Lietuvių 
zaeija, kuri palaiko savo kai l,rie Kusi v. dalyvauti, pomirtinių išmokėjimui. Rymo — Katalikų Ameri- 
nariuose didžiausį turtų, Raportas priimtas. į Ant nutarimo 5: kur mi- koj, kuris yra viena iš diRaportas priimtas.
augščiausį idealų — R. K. Toliaus įnešta, kad rei- 
tikėjimų. ;kia atgaivinti Yonkerio

S. L. R. K. A. yra tvir-|ku0P9» kuri tik kų susi- 
čiausia organizacija, nes tverus ir labai silpnai lai
jos turtas bus kontroliuo
jamas Suvienytųjų Valsti
jų valdžios; todėl negali su- 
bankrutyti.

S. L. R. K. A. suteikia 
pagalbą ligoje arba susi
žeidus. Išmoka dideles po
mirtines, todėl kas priguli 
į Susivienijimų, tam nerei
kia bijotis, kad laike 
jis neturės iš ko pragyven
ti, arba pasitaikius mirčiai 
jo šeimyna pasiliks be ska
tiko.

Susivienijime priguli 
geriausios rūšies žmonės ir

viršininėto susirinkimo ir užsi
mokėti savo mokesčius.

O. S. Žakas, rast.svarbių svarstymų. Talį 
naujų narių atsiveskite. 
Vincentas Sons, raštin. kau darbo 

(taimeri).
pas gerų ūki- 

Esu jaunas 
i vaikinas ir aut visako atsakan
tis. Gal kas iš gerbiamu tarim-- I . . ? .nų norite sumainyti lamui irt 
prapertės. Mes turime puikų 
naujų vienų lubų murini namą 
kartu su štoru ir gyvenimui 

sunarnu kambariais labai geroj vietoj, 
įs- lietuvių apgyveutoj. Priežastis 

tatai, ir Ims dūlinamų u/simokė- mainymo; .sūnus nenor gyventi 
jjnsiems nariams knyga, " Ličių- mieste, nori būtinai cit ant lai

vių - Lenkų I uija . Taipgi riiu gyvent. Mano adresas:
S. Kazlauski,

1

kuopa
laikys mėnesinį susirinkimų, 13 
d. vasario 1916 m., 2 vai. po pie-l

svetainėje, .">728

norinti

Palei 
įlinka

i «.'» 
kimų,

•->. i lH)

prisira-
nepa-

noritcč 
paimi 

Šliū

CHICAOO, ILL.
kuopa turės savo susirin 
vasario 13 d., 1 :30 vai 

Kryžiaus pavapi 
ml -Ki-tos i.- S,,

pietų, sv. 
jos svetainėj,
YVood gatvių.

Yra kviečiami 
suskinki i, lies Ims

VISI

aiškinam;!

I

tų, Kilis 
State St.

Visi nariai ir 
syti prie mūsų kuopos,
niirškite susirinkti.

Gerbiamieji nariai, jei 
ingyti labai naudingų ir 
kinaneią knygų, jei norite
pažinti su Lietuvių Lenkų Uni
ja, tai ateikite ir atsiveskite 
savo draugus ant viršininėto su
sirinkimo, nes šitame susirinki
me bus duodama kiekvienam 
nariui, kuris užsimokės savo mė-;

nima, kad Susiv. pinigai džiausiu ir geriausių lietu 
būtu skolinami atsakau- vių organizacijų. Rašyki
čioms įstaigoms — Susi va- mes visi prie jos ir trauki-nešinę mokesti, taip pat ir mm 
žiaimas pataria konferenei- me visus savo brolius ir i* prisirašantieji nariai 

kosi. Nutarta patarti 134 jos delegatams persiškai-;seseris, lietuvius katali- anfl- NeDraleiskite 
kp. valdybai, kad jį rupiu- tyti pereito Seimo nutari- kits, kad prigulėtų prie
tusi tos kuopos sutvarky- inus į<ui.
mu.

A. Drabišius pranešė, taigoms pinigų, 
kad 106 kuopa sumokėjo tikru išlv°u.

skolinimų
yra minima apie 
lietuviškoms įs

ai it

dovanų. Nepraleiskite 
kad po laiko nesigailėtumet. 

Minėta dovana yra išleista 
šios taip didelės ir naudiu- Susiv> L. r. K. A. “Lietuvių-

kviečiame atsivesti savo gimines' 
ir draugus, ir prirašyti prie šio.; 
orgaiiizaeijo.s.

J. J. Palckas, pirmininkas.

Box- 145, 
6—8)

YVESTVILLE, ILL

po senovei savo mokesčius 
ir apie naujųjų tvaikų vi
sai nieko nežino.

Nutarta išrinkti komisi-
. jų, kuri nueitų į kuopos su

sirinkimų ir išaiškintų a- 
pie Susiv. naujųjų tvarkų, 
į komisija i nėjo K. Kru-I 
šiuskas ir A. Drabišius. 
135 kp. delegatas pranešė.

inteligentai, kurie skleidžia■ kafl prašalinus vienų narį

1‘aieškau savo draugo, vargo
nininko Adomo Parimskio. Se
niau, apie 5—6 metus atgal var
gonininkavo Ubieagoje. Norė
čiau žinoti kur dabar raudasi, 
nes turiu svarbių reikalų, -lis 
pats arba kas žinotų, malonės 
man pranešti šiuo antrašu:

Alex. Jucevičia,
4314 S. Paulina st., Cbicago, UI

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

” Lietuviškos kalbos 
Aritmetikos 

’ ’ Knygvcilystės 
’’ Stenografijos 

Typewriting 
” l'irklybos teisią

Abclnos Ilistorijos 
Suv. Valst. Ilistoriisi 
i ieografijos 
l’ilietystės
Politiškos Ekonomijos 

” Dailarašystės ,
Mokinimo Valandos:

N PO S RYTO lKi 5 VAI,.
PO PIET. VAKARE M:O 

7:30 IKI 9:30
3360 Emtrald Avė., Chicago, 111.

BENTLEYVILLE, PA.
L. K. K. A. 92 kuopa lai 

gaus taikys mėnesini susirinkimą vasario 
13 d.. 1916 m., tuojaus 

į po sumai parapijos svetainėje. 
Meldžiame visų narių pribūti 
ir užsimokėti mėnesinę mokesti, 
kuriems pripuola ir taip gi mel
džiame atsivesti naujų norin
čių prisirašyti prie S. L. K. K. 
A. .narių.

J. J. Kižis, kuopas lašt.

S.

progosj (Feb.)

gos organizacijos, klirt vi i Lenkų Unija” ir visi užsimokė
tam tikrai katalikiška ir kurji? savo duokles gaus veltu tų 

b v . .mums niekas iieišiiietinė-;knygą-
Susivažiavimas išreiškia ja, kad mes esame katali 
papeikimų Ne\v Jersey ap- kais, kur mes drąsiai gali- 

koiifereneijos dele- me savus žmones išrinkti į

Nuorširdžiai visus kviečia ; i 
! sirinkti'.

A. J. Sutkus, 39 k p. rast
skričio
gatams už padarytus nu 
tarimus, kurie klaidina vi 
sus Susiv. narius.

P. Montvila,
Apskričio pirmininkas,
K. Strumskis,

Apskričio sekretorius.

iš tos kuopos komiteto, pra-j 
Įdėjo organizuotis nauja

Užtai, kas tik jaučiasi kuopa šalę tos ir iš tų pa- S. L. A. 2-ro APSKRIČIO, 
lietuviu, kam tėvynės liki-Įčių narių su ex-virsininku PALEMIKA SU A. M. 
mas guli ant širdies, šian-, kuopos prišakvje. METELIONIU ATIDARO
dien dar turi prisirašyti; Susivažiavimas išklau-
prie S. L. R. K. A. * jsęs delegato skundų, išnešė;

Susivienijimas duoda pa-Į šiokia rezoliucijų: 
šelpų karė’s nukentėju-! Didžiojo Nevv Yorko S..,

tikrų tarp lietuvių apšvi 
tų.

l<
CHICAGO, ILL.

S. L. R. K. A. 15-ta kuopa 
laikys mėnesinį susirinkimą, va-į 
sario 13 d., 1916 m., 12 vai. du-, 
no.je, šv. -Jurgio parapijos salėj.' 
Visi nariai privalo pribūti ant i

administracijas, ir mes pa
tys valdomes, o ne kitos 

Į kokios srovens žuvinės. S,'
, L. R. K. A. turi daugian- 
’sia pomirtinės skyrių ir 
daugiausia pašelpimų sky- 

į rių.
' Mūsų Susivienijimas yri 
į pigiausia. S. L. R. K. A. 
duoda savo sąnariams ka
talikiškų laikraštį, kaipo 

< i gių»ą. kuris neišinetinė- 
ja savo sąnariams, kad šie 

dar

AURORA, ILL.
S. L. R. K. A. 154 kuopa

laikys paprastą susirinkimą va
sario 13 d., po numeriu 10 X. 
Broadvvav. Susirinkimas prasi-

Draugijų Reikalai
ŠVENTO ANTANO DRAUGI- 1445 So. Sangamon st.
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL- 

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Steponas Kelio- 

tis, 1344 So. Jackson st. 
l’ngelbininkas, Kazimieras Bur

ba, 141G So. Park avė.
, Protokolų raštininkas, Anta-

šaukdavo, kad S. L. A. yra.švkites visi prie savos nas Samoška, 1338 Sheridan Rd.

AKIS LIETUVIAMS 
KATALIKAMS.

Ligšiol

yra katalikais, bet 
paguodžia.

S. L. A. lyderiai' Lietuviai katalikai, ra-l

sienJs Dabar nusiusta Tau- L. It. K. A. apskričio Susi- . ' | ,su mis. trandį pasiųsiu, iau i 1 beįiartvviska, tautiška or-' gamzaci los, kuri i
tos Uondui anie &800 00* važiavimas rado reikalingu; . .. . , . vr • itos romuti apie q»w. o, gamzaciia, kad tol organi- R. K. A. Noreda
tie šėlos lietuvius pHtavti 1 eutro \ <ucl\l><u, ... ... . • . . «ne pinigai stips inuions i . zaciioi turi lvgias teises kokni nors uifi
Europoje, gal ta auka iš
gelbės -tavo tėvų, ar broli, 
ar gimines nuog bado ar 
nūrties.

Ne tik kiekvieno priede- 
rystė prigulėti į S. L. D. 
K. A., bet turi žiūrėti, kad 
visi jo draugai ir giminės 
stotų į eiles šitos dėl kiek
vieno naudingas organiza
cijos.

Todėl pasiraitoję ranko
ves tuojau į darbų!

Kas pirmutinis?
J. Stulgaitis

S. L. R. K. A Kasos globė
jas.

Kad ncĮiavclytų tvertis 
naujai kuopai ten, kur yra 
jau nuo senai toki pat kuo
pa, ir jeigu naujai tveria
ma kuopa neturi jokio 
skirtingo tikslo jau nuo 
esančios kuopos, o tiktai 
kokį neaiškų mierį. kaip 
lai, organizuojančiam vir
šininku tapti, arba užpy- 
kus ant kurio kuopos na
rio, tuojau kuopa ardyta 
Centras pavelydamas tu
kino būdu'kuopas tverti, 
demoralizuoja Susiv. na
rius ir drauge silpnina 

tvarka.

zaeijoj t...i ,?Si 
taip “tautininkai”.

yra S. L. 
Norėdami gauti 

informacijų.

Finansų raštininkas. Jeronimą* 
Shemulinas, 759 Mariou st.

Kasininkas, Antanas Bakšys
tai]> kreipkite® prie jūsų vieti- 1327 So. Victoria sc.

katalikai, taip ir socijalis- nės kuopos. Kur nėra kna
tai S. L. A. nariai yra pu suraskite atsakantį lie- 
daugiunoj katalikai, nors ir tuvių katalikų būrelį ir 
nelabai susipratę, kaipo to-1 sutverkite Gaujų kuopą, 
kie, ir tik mažuma yra ki- Norėdami sutverti kuopą,

Maršalka Petras Augustinus, 
713 W. 17 PI.

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

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS

DIDŽIOJO NEW YORKO S. 
L. R. K. A. APSKR. KUOPŲ 
SUVAŽIAVIMO, LAIKYTO 
17 D. SAUSIO, 1916 M.,
APREIŠKIMO P. ŠV. SA-«

LĖJE BROOKLYNE, N. Y. 
PROTOKOLAS.

Susivažiavimo posėdį 
atidarė apskričio pirminin
kas P. Montvila.

Pi rtriuči a usia i pe rša u kta 
delegatų vardai ir kurias 
kuopas atstovauja.

Delegatais buvo šie: 42 
kp. K. Krušinskas; 56 kp. 
P. Montvila ir A. Ibabi- 
šius, 108 kp. M. Milukas, 
115 kp. K. Strumskis; 134 
kp. P. Paviloiiis; 135 kp. 
P. Lukoševičius. .1. Mi
liauskas, A. Lukoševičius 
ir K. Dumblys. 106 kp iš 
Nevv York delegato nepri- 
siuntė.

Tolesiiiai buvo skaitytas 
protokolas iš pereito susi
važiavimo, kuris likoi pi i 
imtas.

Paskiaus pirmininkas

kuopos
ŠiaA

pasiųsti
rezoliucijų 

< 'mitro Valdybos
susivažiavimui, kuris įvyks

tų srovių žhionės. Valdyba 
ir visa administracija susi 
deda iš mažųjų srovių, 
iš didžiosios.

Kada paskutiniuoju s\ - 
kiu antrojo apskričio, in- 
galiotiniai rekomendavo 
kandidatus į S. L. A. val
dybų, tarpi* kurių pasiro
dė ir keletas arčiau kata’li- 

Įkų stovinčių, tada “tauti- 
uutarta j įlinkai” su soeijalistais 

vielų barnia. Girdi.

kreipkitės prie centro val
dybos, arba prie apskričių 

ne į valdybų. O kur jūs nesi- 
Į kreipsit, jums bus visur 
mielai patarnauta ir su
teikta reikalingos žinios., 
Todėl, lietuviai katalikai, 
stokime petis į petį prie 
darbo, o mūsų triūsas vi
sada atneš pageidaujamus 
vaisius.

S. L. R. K. A. Cliiea-

Kasos globėjai:
Juozapas Skuldziskis, 1112 — 

lOth st.
Raimunda Rulevičia, 1330 So. 

Jackson st.
1. Maršalka, Pranas Dapkus. 

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

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

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

DRAUGYSTĖS ŠV. JONO 
KRIKŠTYTOJAUS, MELROS

P Ark, ILL., VALDYBA: -
Pirmininkas J. Žvirblis, Bos į 

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

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

sinskas, 1300 St. Charles avė.,; 
Mayvvood, III. ■

Kasininkas J. Stefonkevišia,' 
5001 12 th st., Cicero, III.

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

PASEK VINCAS. 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

19 ir 
i nėšio, 
i Tolesniai

kaili Tai apskritis išdrįso
20 dienomis šio mė-lrekomenduoti kandidatus, 1 7 

į kurie yra katalikais. Na, 
nutarta, kadi iv dar sako, kad S. L. A.

kuopų sekretoriai nepriiin-|yra bepartyviška
tų narių iš kitos kuopos be 
paliudijimo kuopos kurio
je buvo.

Ant galo buvo skaitvta 
nutarimai Ne\\ .lersev ai»-v 1
skričio konferencijos.

Ant Nevv Jersey konfe
rencijos nutarimo, kur mi
nima, kad sekretoriui ne
mokėtų 100 dol. už konsti
tucijos išvertimų, Susiva
žiavimas pripažino Nc\v 
Jersey konferencijos imta 
rimų neteisingu, nes sekre
torių Seimas išrenka ne 
konstitucijų rašymui arba 
vertiniui, bet Susiv. reika
lus tvarkyti, o jeigu komi
sija konstitucijas pavedė 
jam tvarkyti, tad kaipo už 
extra darbų, turi tiesų rei
kalauti atlyginimo.

Ant nutarimo 2: kad ne
mokėti 25e., — Susivažia-J, 
vimas užtvirtino Seimo iui-1 
tarimų.

Ant nutarimo 3: kad m-’

zaeija!
Lietuviai

skaitykite
OI

orga ni

g"S l

4629 S. 
go, m.

Apskričio raštin.
J. J. Palekas,

Paulina st., Chiea-

Ar siinka jum.? niunkai?
Ar i»ražilę jusu plaukai nuo meili? Ar 

ž’:r« sti kok’as nors ne sveikumais ir 
limpanti .i:'-?

Ar ramias pi uskotes. niekas odes gaL<‘S? 
Ar plinki. bei pradedi plikti?
Ar kenkia l as iš aukščiau pas.įkylu ligų.

I ri fenkil -s apsauguoti jos. l'žsakyketo 
i uo.-trota knygute jusu prigemVį. Raiba: 

‘•TEISYBE APIE PLAUKIS,” 
i’nrašit i » urop« s garsingo u.pecialibl”, 

kurioj ramias ivairios žinios.
1 Jrašyin pi nik i.—sudėjimas pldnko ir 

odos galvos. i’rieža-lis slinkimo plauku 
ir žiluma: - Kaip u.š.aik;. ti s v aka tą ir Išau
ginti plaukus.—ir kaip tai i penkios sa\a- 
lis turėti gražios plaukus—žili ‘ plunku.• i.

l’.arzd i.’--ir dukavones ūpo užgu.ncdiiA.u 
kliętu.

GYDYMAS DYK/d.
Alys galime pei-įkrenti kk kyput;:, kad 

vydnolcs U.MA ACl KA sulaiko slinkimą 
I p'auku piašalina plniskote* ir ai;

' ius plaukus l z 10 <»< ntu
Prie išsinarinimo ir jsipjovimui

Tuojau įtrink Dro Kichter'lo

NUN'UPELUER
Nuo 50 metu nesuvadžiojanty i. !etuv- ! ory" Box M7?Uni

nikų numyktas naminis bucas , ;icn labjhatory,

; niark'*niB j rirP, Juk sykiu su Ju«’i 
: ?.i« s išs t č« r.n- kiekvienam dolorii

>.i

•u nnirasu. 
dolcrim* dėžutė 

Cafvacura- -os N. I ir knygute “Teirybe 
Apie Plaukus.*’ Išplaukite žemiau atspau-

422

Mer

Tikras tiktai su pažymėta marka 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. butelinka. visose aptiekosa 
stačiai nuo

P. AD. RICI1TBR & CO.
M IVashlnzton Street, New Yerk, N. V

katalikai, par- 
“Naujienose”, 

Lietuvoj” polemikas, ir 
tada pasakykite, kur. toji 
lygybė? ar jų susivieniji
me gali turėti lygias teises 
katalikai su kitais?

Štai “Naujienų” 18 num. 
A. M. Metelionis, atsaky
damas p. Pr. Kibartui, ap
skričio pirmininkui pli
upėta jam klerikalo vardų, 
tiesiog išmetinėdamas jam, 
kaip jis, girdi, drįstas sa
kyti, kad rekomenduoja^ 
mi kandidatai liesų klerika
lais. Kiek aš pažįstų asmė- 

Įniškai p. Pr. Kibartų ir ki- 
Jus kandidatus, ji<* nėra 
; nei išsvajotais “klerika? 
lais”, bet jie
esu katalikais. Žinoma, 
tokiems yra uždrausta 
imti valdyboj vietų jų 
ganizaeijoj, nors ten

neuzsigiua

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

Prezidentas, — K. Kružins- 
kas, 59 Teneyck st., Brook- 
lyn, N. Y.

ITce - Prezidentas, — A. Pet
rauskaitė, 563 N. River sv., 
AYaterbury, Conn.

Sekretorius, — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Oreene st., Bal- 
timore, Ma.

h'asierins, — Pranas Burba, 
458 Main st»> Edwardsvilb 
—Kingston, Pa-

Kasos Olcbėjai: — J. Stulgai
tis, 140 So- Mmmm St., Wil- 
kės - Barre, Pa.
J. B. Valukonis, 233 Brosd 
vvny, S. Boston, Mass. 

Dvasiškas Vadovas, — kun. J. 
Jakaitis, 41 Providence st., 
Worcester, Mass.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, ROCKFORD, ILL., VAL 

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Kazimieras Mik 

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

ninkas: P. P.- Pctiėnas,
Island av.e,

l’rotokų raštininkas: J. J 
čaitis, 1530 VV'est st..

Finansų raštin.: J. Zobinar, 
1129 So. Cliurcb st.,

Iždo globėjai: V. Kadzcvieiiv, 
ir F. Patašius.

Maršalka: J. Makauskas.
ŠV. JURGIO KAREIVIO

DRAUGYSTĖS, N0RW00D, 
MASS., VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas, Stasys Kadaras, 

1038 VYashington st.,
Pirm. pagelb., Pranas 

ka, 31 Krankliu st.,
Protokolą raštininkus,
Kuškis, 18 Tremont st.,

Fili. raštininkas, J. Versec
kas, 1184 VVusbington st.,

Iždo globėjai:
Jokūbas Puziuas, 20 Poud st,
Barnasius Jankauskus VVilloiv 
st.,

Martinas BulkSas, 39 Tre- 
mont st.,

Maršalka, Stasys Kamila, 39 
Tremont st.

REIKALAVIMAI.

Union, N. Y.

Pox 537. Union. N. Y.
i-n i:i i ili-.l.imnq 10 centu .M upnm-

/ ' • I- ->'.u icrMiilinie. inclililu išsiųsti 
• i !•iUK ju.~u ii įleiitu- <ležu: Lalvacura 

1 ■ • uv-.ui Teisybe Apie Plaukus.”
i.ule sj kilt kuponu su Jusu unti ašu.)

GERA PROGA!
Gramatika angliškos. kalbos 

mokytis be mokytojo (npda-

Kudir-

•loniis

ndl Knygius, — kun. S. J. Strne 
,vž-l kliu, P. O. Plymouth, Pa.

Dr- A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitl
st., Chicago, III.dauguma sąnariu vrn kalu- 

ganas būtu atskirtas nuo' NėbU S. L.'A.

, >r. j Gydytojas, 
ir

suirt -
iriu, ir man neapvilta jų 
'ginčiai. Bet rašau dėl ,ah<>
{lietuvių katalikų, jiems 

titneijoje, kad nž ol>Sa,|ųį|]ų|*0(Įy<idamas

' lėšų fondo, Snsivažiavini; 
nutarė laikytis Seimo nu-, A
tarinio, nes pažynuint koiis

IŠLINKIMAI,

suma, nr- jykų stovį
d«S

LU|
8. L. R. 

savo ausirii

ERNE, PA.
A.

Reikalingas vargoiiininkns su
prantantis gerai bažnytinę mti- 

j ziką ir mokantis vesti beną 
'Mokestis už beno vedimą extra. 
Apie išlygas sužinoti nas.

Kun. Dr. V. Bartušką,
M T. CARMEL, I’A.

(4-9)

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

(4-7)

Reikalingas lietuvis stcnogratitsi

ryta) ...................
Valką Draugas 

mokytis skaityti 
be mokytojo ....

Nau j 53 Budas

.......... $1.00
arba kaip 
ir rašyti 

............. ..15c
mokytis ra

šyti be mokytojo ..................10c
Aritmetika mokinimuisi

rokumlą, su paveikslais (ap
daryta) ................................... 35c

Viso —$1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Draugo” ir 
$1 .00 per money orderį, tao 
guus visas 4 knygas 60c. pi
giau.

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

IRJDSON, N. Y.
dirbti atliekamu laiku, diena t r 
vakarais. Ne daro skirtumo vy-l 
ras ar mergina. Turi suprasti lie
tuviškai ir angliškai ar lenkiškai. Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas 
Geras atlyginimas, ir darbas ne-1 
aprubežiuotas. Uhieagoj.

Atsišaukite laišku ar ypališ- 
1 kai:
! R. M. D. % “Draugas”,

1800 W. 46tli st., Chicago. i

A. M. Norkūnas

DRAUGYSTĖS ŠV. JONO 
EVANGELISTO CHICAGO, 

ILL., VYRIAUSYBĖ.
Prez. Ig LiekaviSin, 1930 

Union avė.
Vice-prez. Juoz. Simenaz, 911 

JW. 191 b PI.
Prnt. Sekr. S. Dargis 638 \V. j 

18 st.
Uiti. Sekr. I/tras Oliševsk.s,1

-krtkys 718 \V. 15th st

Reikalingas geras, blaivus 
[varyonininkas, mokantis vesti, 
chorų ir mokinti helių. Kreip
ties per laiškus:

Re v. M. Cibulskis,
Siox City. To\vn. 

Pastaba: Kitoniški ir prigu 
Imtieji prie Vargonininkų .ų

Ant. Leknickis,)jungos lai nesikreipia.

USAVUVStB

visokių Ženklely 
draugystėms, o 
ypatingai: k o- 
kardų, guziku- 
eių, metalinių, 
anameliuotų i r 
padengtų eellu- 
loid’u, šaipų,*
vėliavų ii' karu-'

inų.
M;: n ,»;i\ c -dll*

• hnliits nHickti 
nrt i81 i*<k n i.

MyA. Norkūnas,
Melrose str., M oi

[imą nedėlioj vasa- Kasininkas
Kiti
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vamanių laikraščių “Lietu- 
i”. “Vienybės Lietuvnin-VOS

kų”, “Tėvynės” vedėjų sąži
nėje labiau nusvėrė krikščio
nystės, kaipo tokios, neapy
kanta. Ir laikraštis “Viltis”,įj.u>> 
nors ir tautiškas, visgi jų bu-i

III.
Ar perdėtas mano rašymo to

no aštrumas?
Laisvamanių laikraš. “Lie

tuvos”, “Vienybės Lietuvnin-

kataliku raštija dar iki šiol paprasti žmoneliai, ku-Jnįu laikraščio “Lietuvos”
nepastatė ’ paminklo, pri-[,,‘.u«» Įaisvaipanių laikraščiai 
derančiai išreiškiantį
vos” .redaktorių ir
darbe sėbrų tamsumų bei ne- «»»»■’ ,

bės Lietuvninkų”, “Naujie- 
‘‘Tėvvnės” redaktoriai

‘Lietu- drėkindami, tamsiais vadina, 
jų tame v*sų tų keturių laik

rašcių: "Lietuvos”, “Vieny-

re-
daktorin tamsumo bei nekul
tu riškumo. lieto, mano priro
dyta, kaip laisvamanių laik

įkultūriškumų!
rmlaktorianu. nepatinka, Kįt() laigvu„mni,J iaik|.a5fįo ll'i

...... „ ....... i1““"0 la5-vl“<> tohas- Tlkral "Vienybė Lietuvninkų” re-vo pasmerktas, įspiavaiuziuo- . M ;*»; tu Įnik- , . , .1 !\ia astius. Bet, jti tų įnik- 4|aktoriui pasirodė taip-pat ne-

raštis “Lietuva” griauja Kri-į 
staus įstatytąjį tikėjimų. Ta
me griovimo darbe to laikraš-

tas klerikališku dėlto, kad jis
yra krikščioniškai - katalikiš- jben£ truputį giliau galvoti, jie 
ka.

rašeių redaktoriai galėtų turį supratimo ir nežinų nei n, 

b. c, iš

pasirodė nemokų suklejuoti (vlo redaktoriai drįsta šaukti 
nei trumpo straipsnelio, kupe-jp.ųj Kristų net į savo pagel
tos klaidų neprikrėtę, ar bent buliukus.’ Tai tikrai laisva-

metodologijos moks- kelis kartus nesuklupę**).
•suprastų, kad ta kalba ir jos!p,#) Tų savo metodologijos! Tiesa, toks pasakymas yra

maniška begėdystė ir dar to-j 
ki didelė bei stebėtina, jog,

Tokiu liūliu laikraš.: "Lie-Įnštiumas priguli ne nuo "K*-nežinojimą antru atvėiu tas 'misos, liet kų pailaryti, kad laisvamaniu laikraščio “Lie 
kad j‘.laikraštis pakartojo, duoda- "

«<i S <i t t 8-<i t* t

Buk tikrus, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
gai yra padėti banko j, kuri duoda Jum pilną už
tikrinimą.

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

Visados daryk bizni su banka, 
KURI YRA BANKA

lų”. “Tėvynė” patys aiškiai! ,K-,ra neį dėrgimu nei pravalo
jis yra tik išreiškimas (kon-'tuvos” redaktorius vertėtų

mas man visai nesutinkančius datavimas) biaurių privalu-. . v I 11 * 1 1 ** 1 meto metu > n’ui litruviiiauiu me ® &
ir viešai 1‘askelbe, kad jiems džiuvimu, tik į§rei§kimu (kons- I to taisyklėmis patari- inib kuriais pasižymėjo tie re-
labiau rupi krikseionystes ne- įtatavimu) labai biaurių da- 
apykanta, negu tautystė, kad dykų (faktų). Šie gi priguli mus.i

daktoriai. tai yra jų tamsu- didele

pastatyti į muzeum, kaipo be
gėdystės ir nekultu riškumo

J

Nors laisvamanių laikraš- 1,10 *r JU klupiniavinio.jie augščiau stato laisvamani
jų, negu tautystę. į laikraščių redaktoriams. !buvo “Drauge” prirodyta, jog žmonės, kurie falsifikuoja sve-

Logika-gi rodo, kad apta-1 Taip, visur yra žinoma, jog mano prakalbose, ne tam yra timas mintis arba raštus yra 
rimas, ar įvardijimas via da-į šmeižikai yiu žemo budo žilio- kalbama apie karės b&iseny- niekšai. Laikraščiai gi, kurie 
romas arba sulig aptariamojo1 nės. Laisvamanių gi laikraš-beg, kad sugraudintiems klau-tas falsifikacijas deda ir sklei-
daikto esybės, arba sulig įciai “Lietuva”, ienybė Lie-jg^ojamg pakišti “Vilties” džia tarp savo skaitytojų : 
svarbiausiojo jo uždavinio, ar (tuvninkų ”, “Tėvynė” apšmei-

ipatiems minėtųjų laissamanių (w,įaį “Vienybės Lietuvninkų”i \ra visiems žinoma, jog tie j

retenybę.
A. Maliaųskis.

nu-!

tikslo. Pasirodžius gi, kad'žė, kad ir laikraštį “Viltis”, 
laikraš.: “Lietuvai”, “Vie- ‘pravadžiuodami klerikališku.

■tojams pakišti
šelpimų, bet kad prirodyti, jog s-i pelno sau biaurų vardų, juos vjg

Mėly Dirbtuvė.
I

Naujienų” redakcija, su
su savo štabu, iš daugelio

mūsų tėvynė stovi pražuvimo jVadinania šlamštais. Mano kai- a^vjjgįu, prilygsta anam žy- 
,v . pavojuje ir kad reikia jų gel-jbų falsifikavo laimėtieji lais-!delio “tavoro sandeliui”, kil

nybei Lietuvninkų , “levy-jls to noroms nenbroiiis išeina Tolinus,paduodama to Į vamanių laikraščiai, o ypatin- j rįailie llvt ir paskutinės mi
nei” labiau rupi neapkęsti j pati savyje biauri išvada, kad į jrelbč* jiino priemonės, kurios gai tas, kurs vadinas “Lietu-skarmalai sau vieta at- 
krikščionystę, negu mylėti tau- minėtųjų laisvamanių laikraš- ...................... • ies .Kaimanu sau
tystę, pilnai teisin ėki redaktoriai yra žmonės že-
gai pasielgiau, juos pava- mo būdo. Bet tai yra ne pra

mano paaiškintos “Darbinin
ke” nuni. 53.

Pečiaus to nesuprato “Vie-

va

■Ji u r

Peoples Stock Yards
STATE BANK

Prie Ashland Avė. ir 47 gairės

Išteklius arti $6.000.600 
Po valstijos priežiūra.

dindamas laisvamaniškais, vardžiavimas, ne šmeižimas, nvb(-.s Lietuvninku” redakto-
Taigi vadinti juos lai s varna-įtik išreiškimas biaurios tų re- 
r. iškaiš, visai nėra pravardžia- daktorių ypatybės, 
vilnas, bet pavadinimas tik- į Laisvamanių laikiaš. “Lie-

riai ir vėl išnaujo kartoja sa 
vo negudrių giesmelę,

Na, kų padarysi, juk tarp

visgi iš to paliks kas nors”*)'įdi perduria, ypač dėlto, kad vamanių laikraščio “Vienybės 
Tos laisvamanių tėvo duoto-(tai nėra nei šmeižimu nei Lietuvninkų” redaktoriai.

sios taisyklės laikos laikraš- i pravardžiavimu, bet yra karti Socijalistų laikraščio “Nau- 
čiai, vadinamieji “Lietuva”, jtiesa ir ta pati labai intikė- jįeilų” redaktoriai pasirodė 

Vienybė Lietuvninkų”, “Tė-įtina. Kad tai baisi, bet tikra nežįnų gyvulių psychologijos, 
kurių palytėjo***). 1 laisvama
nių laikraščio “Tėvynės” re
daktoriai pasirodė mažiau te- 
suprantų mano prakalbų*),

vynė” ir kiti tokie. Tai ma- tiesa, tuoj pamatysime, 
no prirodyta 
4‘Darbininke”
No. 5!
raščiai “Lietuva”, ar “Vie-įY™ psycliologijos mokslas*), 
nybė” Lietuvninkų” visgi drį-įO jei pažvelgtume į'garsingų- 
sta užsiginti esu laisvamanis- jjų “Kemėšijadų”, kurių varo
kais. ----- ‘laikraštis “Lietuva” su savo
------------- (sėbrais! Juk ten klaida ant

J) Žiūrėk apie tą laisvam.-.-į klaidos raita joja. Kaip tai 
irių veikimo būdo taisyklę Pa-įgaila, kad Amerikos, lietuvių 
ryžiaus universiteto profeso- į-----------------
riaus E. Faguet v ikalę: “Le!

laikraščiuose: 
ir “Drauge” 

Nežiūrint Į tai, laik-

Laisvainanių laikraš. “Lie
tuvos” redaktoriai pasirodė 
nei supratimo neturi, kas tai

(’leriealizme'
1) Žiūrėk mano 

Darbininkė”.
straipsni

Jas falsifikacijas Jie jranda. Tik skirtumas tame, 
skleidė tarp savo skaitytojų. |kad žydelis, varydamas savo 
Kokį vardų befalsifiKuodami1 pro£eBįję, dėl geresnio biznio, 
nupelnė sau tų laikraščių i'«-(nioka kas nešvaru gudriai pri- 
daktoriai, ir kaip. turi vadin-|dengti Jig tik tę sykį viešai
ties po to jų laikraščiai, ri^ikitiems tepasigarsina, kuomet 
aišku, kaip dienų. Tiesa, tiek

J) Žiūrėk mano 
“Drauge” No. 53.

2) Žiūrėk apie tai “Liet. 
Žiu.” straipsni, parašytą Sn. 
apie Belgijos parlementą, ir 
jam (Sn.) atsakymą “Vieny
bėje”.

3) Žiūrėk mano “Naujie
noms” atsakymą “Drauge”.

na, jog aš manus, platinus ka 
talikybę, skelbdamas neteisy
bę ir tuoj čia pat išpravar- 
džiuoja mane fariziejų. Mat, 
laisvamaniai nieko geresnio 
neįstengia. Tatai aš ir reika
lauju, kad laisvamanių laik
raštis “Lietuva” būtinai man 
prirodytų, kur yra ta neteisy
bė, kurių aš .skelbiąs, ir kame 
tas tariamasis mano farizeiz- 
mas. Kol to mums neprirodys, 
skaitysime tuos dergimus, kai
po naujų prirodymų laisvama-

J) Žiūrėk mano straipsni 
‘Drauge” No. 53.

2) Žiūrėk mano straipsnius 
‘Darbininkė” ir “Drauge”.

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banką i 
vakarus nuo Stock Yardų.

niekam nepardavinėja ir nė 
cento tam reikalui nuo žmo
nių, atėjusių Bažnyčion, liepia 
šo. .Jei kas iš geros valios, ei
damas iš Bažnyčios palieka 
centų - kitų už pasiimtų laik
raštį, tai tas nereiškia kup- i

MUZIKAS APIE "MEILfc”,
MEILĖ. Vienam balsui ir 

pi jauni, parašė A. Aleksand
ravičius.

Prie jautrių L. Šilelio žo-

. nors ištikrųjų, toks cicilikų le 
rėtp Melas su prasimanymais Laikra^io vįe5ag pagielginias 
auga ir žydi ant “Naujienų” j vra niekag kįtag kaip tik (lrą. 
redaktoriaus staliuko. “Nau- gug ]UeSkeriaviinas po sveti- 

uždrdustus vandenius.jienų” spaustuvė cenzūros ne
pažįsta. Turiu omenyje p.

mus
Piktintics, kad kunigas skati- 

BepartyvĮ, kuris, per garbiu-j na savuosius prie skaitymo
gų užtarimų niekuomet nenu- 
raustančio “Naujienų” veido,

katalikiškų laikraščių, pats su
teikdamas jiems lengviausių

anų dienų, per tų patį be eti- bfld.} ta atsiekti, gali negu tik 
kos principų laikraštį bandė !tokįe fanatikai, kaip p. Bepar- 
pasikėsinti ant kunigo Stat-'tvvus ir jam panašūs, 
kaus “klerikališku laikraščių ■ ‘ Patan-.iau p. Bepartyvui, 

šv. Kryžiaus Baž-^j jįg vra doras žmogus, juo- 
idų melų, nors ir per cicilikų 

Neteisybė. Įlaikraštpalaikius nėskleisti,
Kun. Statkus jokių laikiaš- nes tai yra labai žemos rūšies 

čių nė per mišias, nė per pa-(darbas.
mokslų minėtoje Bažnyčioje) Parapijonas.

kupcystos 
nyčioje,

pilnai ir atsiekta. įsigili
nus į šios dainelės muzikų, tat-- 
tmn ir jauti tenai klausimu*: 
“Kas rymo tenai... Kas aša
ras lieja karčias?” Veikalų 
puošia puikus p. linkio pit^i-’ 
nvs. Linkėtina, kad ši daine
lė rastųsi pas kiekvienų aiuai-- 
kos mylėtojų ir pageidauja
ma, kad lietuviai susilaakLy 
daugiau tokių tvarinių, nes y- 
ra didelis trukumas dailėj#, 
kaip vienam, taip ir dviem 
balsam. ✓

A. Polius. .

uos po stubas, tuštindainos “dinerkę” po “dinerkei”. rių jau sunku išsikrapštyti. O žmogus, tapęs girtuo- šio rudžio. Subatvakariaię pati ir vaikai laukia te- l’-as E. B. Lytten sako: “Neapsakoma nauda vyrui 
Apart šio dabartiniu laiku, tai yra, žiemos laiku, la- kliu, nusideda ne vien prieš Dievų, bet prieš tautų, tušio ir vyro namie, kuris sugrįžta linksmas, blaivus 
bai prasiplatinusios įvairios “gūžinės” po stubas. f žmoni jų... Kas tų užginčys? . Į ir “pėdė” visa maišelyje! Ar tai bus ne rojaus gy-
Z \ 1 • 3 t • z / • • • « • • ■ • W I * - « _ -w • ■ • • « • • « • » • — • I

Abejoti ar tas įvyks?.. Įvyks ,tik kantry-
važiavimai, kur rudis liejasi it vanduo upelyje. Štai tai Įvairūs baliai, piknikai, su svaigalais, kuriuos ren- 
tie “rezortai” arba savo rūšies parkai, kur baltinio- gia įvairios draugystės: net ir parapijos naudai iki 
rieciai praleidžia brang,] savo liuoslaikį ir praūžia šioliai būdavo rengiami pasilinksmbinimai su alkoliu. 
prie bačkučių: AYestport, Beck River, Flood ir kito-1 Tokios rūšies pasilinksminimai gal ne vienų 
kiose panašiose vietose. ! išveda iš doros kelio, gal nei vienas gauna pradžių

I —: ..x_ i i... _
Abelnai, čia g 

prastų dalvka. l’r
pirma jo kali,.,, tai giriasi susirietęs, jog vakar bu-iliavi'"e!. Jie 8av0 'la'lia'8 “B“'8 '‘Povėliais ir .gra

tirtuokliavimas laikoma už. labai ,)a. .kirtuoklyla n! O to viso reikia vengti. Toliaus kof.
Prakalliėsi su kokiu ••sPorteliu”,'l''la"ll"1"ka'> ar mažal kaltl ma!”» jaa"im0 Birtuok- 
tai giriasi susirietęs, jog vakar bu-illav",,e! Jle savo <la,1,al8 ''sam liežuvėliais ir gra- 

vęs girtas, it velnias, nuo ko dar ir dabar galva te- ž,a,s kal<‘"d<’''all<. «r sdpnaprofuj, lengvati-
beskaustauti! Ir ilžiaugiasi žmogus ir juokiasi. Ne-ikn» :»eda iš gerų vėžių! Vienu žo-
žuiai kų ir sakyti. Jei kartais užsiminei esųs blaivi-1<lžiu- 'lėtiniai blaivininkai nei išsižioti negali, 
įlinkas, tai tyčiojasi, sakydamas: "štai davatka”,! Nesenai buvo sašanktaa metinis susirinkimas, kur
“kunigas”, “žioplys” ir tt. Labai liūdnas apsireiš
kimas! Ir kas yra priežastimi šiokio baltiinoriečių 
girto ūpo? Kas priežastimi silpno blaivybės veiki
mo? Vieni sako: “Neįstalm, kad baltinioriečiai mėgs
ta gerti, nes jie beveik visi siuvėjai, gi siūvėjai ir 
Lietuvoje buvo pagarsinti, kaipo kroučiuliai - ariel- 
kėlės mylėtojai”. Gal šiam juoke kiek ir teisybės 
slepiasi, bet visgi juokai ir pasiliks juokais.

Na-gi juokus atmetus šalin, pažvelgkim į tų daly
kų rimtai, o pamatysime, kad tenai yra daug svar
besnių priežasčių. Matote, turime blaivybės darbi
ninkų labai mažai, ir tie patys labai suvaržyti “keis
tomis aplinkybėmis” ir “netikusia tvarka”... Su blai
vybės agitacija čia daug nepeši. Inteligentai, kurių 
čia vos keli, (mat, aš nevadinu inteligentais “sportu- 
kus”, kurie apsiavę geltonus “šiušius”, apsirengę, 
tarytum milijonieriai, o tamsūs tarytum debesis, aš 
vadinu inteligentais susipratusius, apsišvietusias ir 
mandagias ypatas), vietoj platinti blaivybę, patys, 
nikolį labai pamylėję. Štai nesenai buvo paprašyta 
tūlo vietinio žymaus Asmens, kad paagituotų už blai
vybę, nes šio asmens agitacija padarytų nemažų in- 
tekmę į vietinius lietuvius. Bet, deja! jisai, kas tiesa, 
nors ir pasižadėjo, bet už akių tiktai sau tyčiojasi 
žmogus ir gana. Net viešai išsitarė: “Blaivybė žmo
gaus neišganys. Gi žmogus nuo laiko iki laiko išsi- 
geriąf’, neturės už tai Dievui atsakyti”. Skaudi iro
nija! Tai> gal taip, gerbiamasai, bet visi žinome, 
jog kas gerift^o truputį, vis gi stato save ant pavo
jaus, nes kas k^fcvis brenda gilyn ir gilyn ir pa

tus pasineria aftutinai girtybės vilnyse, iš ku-

tikėtas! sugauti kelintų naujų narių. Bet kas tau da
vė ? Apart senųjų narių atėjo tiktai vienas vaiki
nas, kuris ilgai mąstęs priėjo prie raštininko ir jau 
buvo vardų padavęs. Bet štai staiga vėl prabylo: 
“Bet... ne! gerui jšbrnck tamista mano vardą, nš

bės blaivybės platintojai! 
. Užšvis kitokie laikai!

Bl. Kadagutis.

Apie Moteris ir Jų 
Charakteristika.

Ponas Purėmis, norėdamas išreikšti savo mintis 
ir manymus apie vienų iš jo draugių, pirmiau užsi- 
briežė išreikšti savo nuomonę apie visas moteris. 
Tur būt kaž-kas nepatiko, na, tai palaukite, aš jum 
pasakysiu, kų aš manau! Štai ir pradeda sakyda-

susbnislijau neprigulė:'”. Kodėl? užklausta. “Giįnias "Nuo mano akių dauy kas užslėpta”. Jeigu 
taip baugu... kartais susirgus ar kų, taip gerai stik-Į užslėpta, tai ir nežinoma, o nežinodamas, kaip.gali 
lėlį išmesti”. Pirmininkas sako: “Tamstele, galėtu
mei vaistus gerti susirgęs”. Vaikinas savo tvirtina 
ir pasakęs “vis be stiklelio sunku būtų” apleido greit 
svetainę palydžiamas garsiu juoku. Taip tat bal- 
timoriečiai į blaivybę žiūri!!...

Bet neliūskite perdaug Baltimorės blaivybės'o kaip koks nereikalingu. Ant galo, ar vyrai atvires- 
platintojai, atsiminkite priežodįė “every dog kas bis i ui su moterimis? Ar jie pasisako visas savo pa

p. Purenąs charakterizuoti? Nenaujiena via suži
noti, kad moterys turi paslaptis. Neužsigina jos to. 
Ne vienas vyras paseno ir pražilo, o moterį s nepa

žino. Gerbiamas p. Purenąs sako, kad moterys neat
viros. Kaip koks atvirumas gal būti kenksniinugu,

days”. Štai linksmų naujienų girdžiame “Marylan- 
do valstija greit paliks sausa”. Nejaugi tas įvyktų? 
Taip, labai galimas dalykas! Pereitus metus Mary- 
lando valstijos blaivininkai norint ir pralaimėjo, bet 
visgi padarė didelį žingsnį pirmyn, šiemet jie per
sitikrinę, kad būtinai turi laimėti... Pagaliaus, jei 
ne šį metų, dar vieni, kiti, bet visgi matosi džiugi
nanti ateitis!!! Štai, baltimoriečiai lietuviai blaivi
ninkai, kas jūsų pagelbon ateina. Taigi nenuleis
kite rankų, nenupulkite dvasioje, o sušukę ura- dar- 
buokitės toliaus... Išsivaizdinkite sau tokį paveikslų 
artimos ateities. Ūžiančios, dvokiančios karčiamos 
užsidaro, lietuviai karčiamininkai drauge su svetim
taučiais pilvus išvertę, netekę lengvos duonelės, eina 
jos pelnyti gražinis būdais. Įvairūs pasilinksmįfii 
mai blaivūs,- dori, linksmus. Jaunimas susipra 
Darbininkas iš darbo pareidamas, naMMHtgrįžęs 
džiai sau išsigeiia šalto “lemonade”, vietoj sur

slaptis? Jie tarp savęs labai kaip kada atvirai pa
sielgia, bet merginoms ar moterims ativirumo ne
parodo. Taikosi, kad intikti kol pasigauna, potam 
intikimas per kaminų išrūksta. Jau tu tik manęs 
klausvk.' ir tiek.

Tolinu p. Purenąs sako “Niekuomet negalėjau 
minties dasileisti, kad sutikčiau bent vienų, iš tai,p 
vadinamos ‘dailiosios lyties’ atstovių, kuri atsižy
mėtų savitumu, charakterio tvirtumu minties laku
mu, dideliu protavimu”. Iš tiesų gaila, kad p. Pu
renąs negali ir minties dasileisti. Kada praregės 
ir mintį dasileis, tai ir pamatys ne iš taip vadinamos, 
bet tarp mūsų moterų ne vienų, bet ir keletu, kurios 
turi vienų ar daugiau iš minėtų charakteristikų, kų 
jau joms nelemia p. Purenąs.

Moterys — ištikro jūsų vyrai gal nežino — pa- 
meskite drumsti jiems akis, nes ištikro nepraregės.

kokiame nebūt užsiėmime turėti patarėjų išmintin
goje moteries asmenyje. Moteris turi švelriuiną tak

tikoje ir tvirtumų sprendime”.
.Jeigu visi vyrai matytų, kaip p. Purenąs, tik 

smulkumų ir minties aprubežiavinių, tai tikrai men- • 
kas gyvūnėlis iš moters ir būtų. Net baisu ir panūs- ' 
lyt tokį surėdinių. Patiekų randu tame, kad tai f»k 

1 p. Pureno nuomone ir kaipo toki manęs neuugų*- 
dina.

Dar negana, p. Purėmis užmeta moterims, būk j»»s 
svetimas mintis kartoja. O kaip jos gali svetimas 
mintis kartoti, jeigu augščiau buvo sakyta, kad jų 
mintys yra aprubežiuotos ? Tiek to. Vis kas ««>»s 
neaišku p. Pureno mintyse. Norėčiau pridurti, k:»H 
visos idėjos ir mintys yra taip senos, kaip ši mū«ų 
žemelė. Originalumas yra tik kitoniškame suderini
me, naujoje kombinacijoje. Nieko nė daugiau, ne 
mažiau nesiranda ant šios žemelės, kaip kad buvo 
mūs prosenolių laikuose, tik mūsų gyvenimas pasiro
do esąs daug pilnesnis. Protavimas buvo tai suderi
nime ir vartojime to, ką turėjome.

Kaip galima sakyti, kad moteris vyro protu p»o- 
tauja? Tai taip, kaip sakyti, jos savo proto suvi’ni 
neturi. Susiraminkit, nes gal ne visi taip mano. 
Moterfs, kokią bulvienę išvirtuinėt, jei vyriškų protųį 
vartotumet — nes ir valgių virime protų reikia var
toti / Juk mes protų visuomet vartojame nuo atbu
dimo i šryto iki užmigimo. Taip bent Augelis 

i ekologija mokina.
Daleiskinie, kad moterys jau vyrų protu gy» 

na. Ir tai kodėl ? Ar buvo joms proga savo pi otų' 
išlavintiAr gavo jos mokslo ir kiek šimtų 
paskui vyrus gavo progų mokslus ragauti? Ir 
gali klausti, kodėl jos neprotauja!

Moterys per amžių amžius tik klausė vyrų 
kynius ir neišdrįso kitaip pasielgti. Vienok išdrįsta 
moteriškai protauti.

Dabar užduosiu p. Purėnui keletu klausimų jo 
paties rašto:

1. Kodėl moteris negali savo protu protauti?
2. Kodėl moters vaidentuvė negali skristi pasa»* 

lio erdvėmis, kaip ir vyrų?
3. Kodėl moteris negali būti filozofė?
4. Kodėl moteris bevelija mažesniu pasiteakietfV
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W aukegano Kronika.
VVAUKEGANO DRAUGIJOS.
Aplamai sakant, čia randa

mi beveik visų mūsų organiza
cijų skyriai - kuopos. Ar jos 
gyvos ir ar veikia, tai Inis ki
tas klausimas. Čia turime T. 
Fondo skyrių, SLRKA. 177 
kuopų, naujai susiorganizavu
sių Liet. Vyčių 47 kuopa. Iš 
lokalių draugysčių, veikliausia 
Uiis Dr-stė šv. Antano. Gal
būt dėlto, kad turi vienų iš 
rimtųjų laikraščių pasiskirus 

organų, kas ineša draugi
joj nemažai gyvumo 
auti laikosi taipgi dr-stė šv. 
Baltramiejaus ir šv. Juozapo. 
Taipgi randasi Šv. M. P. Ra- 
fancavos moterų dr-ja ir Nek. 
Pras. P. Šv. merginų dr-stė. 
Be tų turime taip-gi Base- 
Uallininkų šv. Baltramiejaus 
kliubą.

Iš antros pusės ,taip vadi
namų “tautininkų” randasi 
f Aetuvos Sūnų ir Dukterų dr- 

Laisvės” Mylėtojų, L.

Susitvėrė Vyčių kuopa.
Nedėlioj, vasario G d., po il- 

gų*ir beveik triukšmingų dis
kusijų, Dramatiškas .Jaunimo 
Ratelis nutarė pakeisti savo 
vardų, prisidedant prie Lietu
vos Vyčių organizacijos. Tuo 
tikslą buvo pakviestas p. P. 
Mulevičius, Liet. Vyčių Cent
ro Raštininkas, kuriam paaiš
kinus Vyčių tikslų ir tvarky
mosi, likosi sutverta kuopa iš 
21 nario. Kuopai numeris 
tuojaus suteikta 47-tas. Vyčių

Nepra- kuopai valdyba palikta buvusi 
panaikintame Ratelyje; bū
tent S. Gadeikis, pirm., M. 
Šimulyniutė, prot. lašt. T. 
Stenulis, f i n. rašt., T. M. Ba
ronas, ižd. ir S. Jokubauskas 
ir B. Juškaitė, iždo glob.

tis — .25.
l'ž jų duosmimų priklauso 

jiems garbė. Pasitikima, kad 
vietos lietuviai savo kasdieni
niuose reikaluose taipgi žinos, 
kad visad yra geriaus turėti 
reikalus su savaisiais, kurie 
reikale taipgi savuosius šel
pia.

Visas to vakaro pelnas buvo 
iškalno nuspręstas pavesti lie
tuvių bažnytėlės kaurų (car- 
pets) nupirkimui. Taigi už
dirbta nemažai. Gryno pelno 
pasirodė net $153.40! Netan- 
kiai toki pelningi vakarai esti 
ir didelėse lietuvių kolonijose.

Už tų visų parapijonys esą- Bajoriutė.

Katalikų Spaudos Dr-jos kuo
pos susirinkimas.

Sausio 30 d. atsibuvo Spau- Tuom 
dos Draugijos kuopos susirin
kimas, kuriame tapo užtvirtin
ta šiems metams ta pati val
dyba: J. Karalius — pirm. J. 
Pautienius — ižd., prot. rašt.
Pr. Jurui atsisakius, jo vietų 
užėmė p-lė M. Danmkaičiutė, 
fili. raštininkė likosi p-lė A.

VISIEMS LIETUVIAMS Iš DAUGELIO 
MŪSŲ KNYGŲ PASIŪLOME SKAITYTI 

IR PLATINTI ŠIAS.

ja.
Teatrališka

me daugiausiai dėkingi p. Pra
nui Bujanauskui, vietos vargo- 
ninkui ir tos kuopeles pirmi
ninkui. Tik ačiū jo darbštu
mui ir pasišventimui viskas 
taip gerai nusisekė. Nemažai 
pasidarbavo ir kuopos rašti
ninkė, p-lė O. Vasiliutė. Taip- 

jgi pp. A. Jankauskas, Jero-

l’o to nutarta duoti 
ryti Metraščius, kad tokios 
gražios knygos puoštų mūsų 
namus ilgiausius metus. Išrink
ta penki asmenis į 
skyrių. Gaila, tik,

Dai norių dr-ja.
Tose d augumu vadovauja 
cilikučiai”.

ci-

rikiniasi, kad po Vyčių vė-jnimas Šimulynas ir Kaz. Bur- 
liava galės sutilpti visi jau- ba.

To vakarėlio Įspūdis pasi

Mūsų biznieriai.
Atsiželgus į komercijai? pu

sę, vietos Jietuviai taipgi nė
ra peiktini. Dauguma savo 
reikmenis perka pas savuo
sius. Lietuviai biznieriai sa
viesiems patarnauja neblo
giau*, kaip kitataučiai. Kiek 
aft tam karte galiu atminti, 
•ne.,s turime sekančius lietuvius 
biznierius: Aptiekorius Juo
zas Bruzevičia, graborius, J. 
Petrošius, valgomų daiktų už
laikytojai: F. Baronas, A. 
Petkus, J. Ašmys, F. Buksas, 
F. Truškauskas, A. Kripas ir 
M. Ambroziūnas. Duonos pa- 
gųmintojai J. Ašmys ir V. 
Gabrys. Spaudos, siuntimo 
pinigų ir panašiuose reikaluo
se patarnauja T. M. Baronas, 
saldainių Jr smulkių dalykų 
užlaikytojai J. Matulėnas ir 
M. Rakauskas- Šaltyje ang
liais ir karštyje ledais aprūpi
na A. Rynkšelis, K. Burba, J. 
Jakutis ir A. Raulaitis. Bar
zdaskučiai : P. Leškis, F. Si
daravičius, J. Vaitekūnas ir J. 
Bnitkus. Kalviai: L. Jankus 
ir S. Kačiušis. “Lietuviškos 
užeigos” ir “trokštančiųjų 
susiraminimo šaltiniai”: J. 
Shimulinas, P. Vembris, M. 
Budriūnas,, F. Balkus, F. Liu
das, B. Mačiulis ir S. Ulins- 
kis.

Abelnai, lietuviai čia užsi
laiko neprasčiausiai. Dauge
lis turi nuosavius namus ir po 
kelintų grašių bankose. Dar
buojasi dauguma American 
Steel and tVire Co. Uždar
biai sulyginant su kitų miestų 
yra pusėtini. Dabartiniu lai
bu darbai eina gerai ir naujai 
atvažiavę lengvini darbus gau
na.

Lietuviai užlaiko taip-gi ir 
parapijų (šv. Baltramiejaus). 
Klebonauja gerb. kun. K. Zai
kauskas. Su parapijonais 
gražiai sugyvena. Turi lietu
viai parapijinę mokslainę. Mo
kytojauja Seserys iš šv. Ka
zimiero Vienuolijos.

Draugijose ir viešame judė
jime nemažai yra pasižymėję: 
F. Bujanauskas, A. Jankaus- 
$<as, Jeronimas Shimulynas, 
K. Burba, S. Keliotis, T. M. 
Baronas, M. Rakauskas, A. 
Bakšys V. E. Zupkus (base- 
tiallininkas), 0. Vosiliutė, L. 
Zupkiutė, M. Šimuliniutė, M. 
Bukauskaitė (solistė).

Dalis viršminėtų biznierių ir 
veikėjų, sulig miesto rube- 
žftras, yra North Chieagos gy
ventojai. Bet kadangi visi vei- 
kia išvieno ir priklauso prie 
ylonos parapijos Waukegane, 
Cai visi jaučiasi esu Wauge- 
£ano gyventojais ir vieno mie
sto lietuviais.

Iš laikraščių čia labiausiai 
mylimas ir skaitomas “Drau-

nuomenės sluogsniai.
Jei tvarkiai elgsimės, galė

sime pritraukti prie savęs vi
sas giedojime ir teatre gėru
sias spėkas. Galėsime taip-gi 
turėti gimnastų bei atletų sky
rius. Galėsime įsisteigti va
karinę mokyklų, kame turėsi
me progos prasilavinti savo
sios kalbos ir literatūros. 
Daugel ko gero galėsime nu
veikti ir išrasti ir tas viskas 
priklausys nuo mūs pačių. 
Pennatymas idealo, ir santai
ka yra labaiausiai mums rei
kalinga.

Jaunasis Vytis.

liks ilgam laikui mano atmin
tyje. Čia žmogus jautiesi lyg 
tarpe savo giminų, lyg visi 
būtų tavo broliais. Linkėčiau 
visiems tVaukegano lietuviams 
katalikams rašytis į tų taip 
pavyzdingų kuopelę, ypatingai 
moterėlėms.

“Cicilikų” vakaras.
Tų patį vakarų, antroje sve

tainėje, atsibuvo vakaras Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų dr-stės. 
Sulošta “Jaunavedžių Nak
tis” ir “Saliamono Sapnas”. 
Kad persitikrinus, kaip seka
si mūsų broliams “laisvie- 
čiams”, nukiutinau ir pas juos 
pasižiūrėti, čia inkėlus kojų

ras M

14 Antanukas. Viena dailiausiųjų Boleslavo 
Prūso apysakų............................................... ............... 15

38 Braižiuėliai, talpinanti labai iudomias apy
sakaites • ...... ............ ........ .4*1
intalpa interesuojanti.................................................75

62 Fabiolė. Arba Bažnyčia katakombuose, .... 1.00
68 Gyvenimas Genovaitės .....................  50
69 Gyveninio Pamatai ................................................... 10

82 Hnckleberry Finnas ................................................... 75
83 link ir Skaityk ............................ '............. » .5
85 Šatrijos Raganos apysakėlės .................................25

128 Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gy
venimo, .........................................   $1.00

147 Lietuvaitė. Parašė J. Kvietkovskis.......................... 50
159 Maldos Galybė..................,.................................... ..  .25
163 Matulė Paviliojo. .............................. 40
174 Ponas Tvardauskas.................................   40
197 Oliveris Tvistas.....................       $1.00
201 Pajauta, Lizdeikos duktė; arba Lietuva XIV

anižyje.................................................    $1.00
Ta pati audimo apdaruose ...................  $1.25

201 Pasaka apie kantrią Aleną, ................................20
238 Pūščios Dvasia................................. 50
355 Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizdelis ... 10
356 Deklematorius. Deklamavimui eilių ir mono

logų rinkinys....................................................... .50
35S Draugas. Vieno veiksmo drama............................ 10
369 Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija vie

name akte .....................................................................15
394 Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis

scenai vaizdelis .......................................................... 15
398 Katriutė. Triveiksmis dramos paveikslėlis .U5-
401 Karės Metu. 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........................................    JO
544Eilės Pranciškaus Vaičaičio............................... 75
566 Meilė, Poema.................................................................. 15
635 Dangus........................................................................ .50
641 Gamtos istorija Pagal P. Bert. Vertė Dr. A.

Bacevičia.......................................................... «... .50
703 Etimologija, arba istorija apie žemės tautas. 2.00
708 Istorija abelna...................................... ..............  1.09
710 Istorija Suvienytų Valstijų....................... .. ... 1.00
735 Lietuvos Istorija...........................................................25
759 Rašto Istorija................................ ............... , ... 1.00
790 Ar Kristus turėjo brolių ir seserų?................ 5
809 Evoliucija ne Revoliucija...........................................49

*819 Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga?............ 10
822 Lietuvių Tautos Meraorijalas.................................... 10
827 Patrimpo laiškai.......... :................. ..........................45
843 Tiesos Žodis Socijalistams..........................................10
915 Sveikata, arba trumpas kelias į sveikatą .. 2.00 
917 Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir

Kova Su Jais............................................................... 15
930 Katekizmas apie Alkolį. ..................5
932 Pilnosios Blaivybės Katekizmas................................40
935 Saliūnas. ............................................ .. ..... .5
947 Mandagus Vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka, .5
950 Apaštalystės Maldos Statutos................................... 25
959 Apsvarstyk! ................................................................... 6

987 Gyvenimas Šventųjų, Visų metų ............ 3.50
988 Gyvenimas Šventųjų, Skuros apdaruose $5.00 

1016 Lourdes’o Švenčiausios Pan. Marijos mėnuo 30 
1050 Reikalingiausios giesmės, bažnyčioje giedamos .2 
1095 Vienuolinė Luomą............................................... w5
1099 Krikščioniško Mokslo Katekizmas,....................... 1.5
1100 Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis IT. .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 bū

das išsimokinimui angliškos kalbos pačiam
per save be pagelbos mokytojaus.....................1.25
Su audimo apdarais ..................................... 1.50

1131 Žodynas lietuviškai angliškos ir angliškai-lie-
tuviškos kalbos. Sutaisė A. Lalis. .................. 6.00

1132 Žodynėlis lietuviškai angliškai ir angliškai lie- j
tuviškos kalbos............................................. 50
Tas pats gražiais skuriniais apdarais................ 75

1133 A. — B. —C. Rašymo ir skaitymo Pradžia-
moklis.................................................................................15

1134 Skaitymo Pradžiamokslis .......................... 35.
1138 Geografijos vadovėlis, ...............................................75
1187 Blogi Kūdikių Papročiai, su paveikslais................ 20
1214 Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M.

Gustaitis ................. 1)
1215 Lietuvių Katalikų Metraštis, 448 pusi................. 73
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 40

No. K396. Mažas Naujas Aukso Altorius. Dailiais-
viršeliais, 382 pusi. Kaina tiktai ............... .60

No. K415. Balsas Balandėlės arba Matas Balt- 
inėlis. Be “Officium”, su dadėjimu litani
jų, maldų ir giesmių prie Panelės Šv. Juo
dais dailiais apdarais. 576 pusi. Kaina tiktai $1.60

Aapart tų “Draugo” Knygyne randasi daugelis ki
tokių knygų. Katalogas siunčiamas ant pareikalavimo.

Adri suokite:

DRAUGAS PUB. OO., 1800 W. 46 CHICAGO. ILL.

mins moksleivius ir džiaugėsi 
iš savo smulkučio darbo.

tarpu publika, nežiū
rint priešų pastangų, išrei
škė moksleiviams užuojautų, 
nes susirinko apie porų šimtų 
žmonių. Reikia žinoti, kokie 
mūsų inteligentai Jai toką bus 
ir visa tauta. Taigi reikia 
katalikiškų moksleiviją remti 
ir auklėti inteligentus katali
kus, nes visas mūsų tautos

apda- branduolis, netik tautos, bet 
ir tikybos gerai išauklėtoj 
inteligentijoj gludi.

Vakaras parengtas tokiam 
prakilniam tikslui, kaip palai
kiams katalikiško laikraščio 
“Moksleivio”, jau tik nieko 
blogo savyje neturi ir vi
siems galima būtų jį remti.

Labai gaila, kad pas mus 
pasitaiko priešingai.

J. P. K.

Tautos F. 
<ad neper-

daugiausia usnių lankosi ant 
susirinkimų, tai negalima pla- 
tin ine spaudos d iiig gyvumo 
parodyti.

Iš Liet. Vyčiu veikimo.
j uoni pačia laiku ir Vyčiai 

laikė savo susirinkimų. J. S. 
Vasiliauskui pirmininkaujant 
pradėjo Vyčių kuopa plėtotis 
ir kas kart gyvesnė darytis. 
Laikui bėgant gal susilauksi
me iš savo jaunimo gerų jau
nų veikėjų. Iki Sieliai tai vis
ką veikė nedrąsiai.

Tautos Fondo skyriaus 
darbavimasis.

Sausio 30 d. vakarų, 8-tą 
vai. įvyko Tautos Fondo sky
riaus susirinkimas. Po visų 
kitų apkalbėjimų nutarta 
rengti Baltimorės mieste 
“Tag Day”. Išrinkta komisi
ja pavaikščioti po lietuvių ves-

Veikli lietuvių kolonija.
Praeitame “Draugo” No. 

paminėjau apie S. L. R. K. A.Įmanė apėmė nykumas. Žmo-jtuves parinkti nuo karės nu- 
177 kps. vakarų, atsibuvusį 30
d. sausio. Viskas tam karte 
man nebuvo žinoma. Taigi 
sulig pasižadėjimo dabar pa
rašysiu biskeli plačiau.

“Kur vienybė, ten ir galy
bė”, — sako sena patarlė.
VVaukeganiečiai lietuviai ka
talikai tų gerai supranta. Jų 
vienybė ypačiai pagirtina. Čia 
gyvuoja parapijinės dr-gijos: 
šv. Antano, šv. Baltramie
jaus ir šv. Juozapo, vyriškos; 
taipgi šv. M. P. Ražanėavos 
moterų ir Nekalto Plas. P. Šv. 
merginų ir, rodos, tokioje ko
lonijoje joms visoms sunku 
būtų ir sutapti. Bet neatsi
žvelgiant į jų skaitlių, veiki
mas ir santaika pagirtina. Jei 
rengia vakarų viena katra iš 
draugijų, visos kitos tų va
karą remia jei ne kuo kitu, tai 
nors savo atsilankymu. Jei 
rengia kita, jos darbas irgi vi
sad mielai būna paremtas 
Nesenai čia
vo viršminėta

nių tik saujelė ir visi lyg nu-įkentėjusiems aukų. Taip-gi nu
sigandę. Taigi bijodamas, kad tarta parsitraukti dėl šeimy- 

ninkių už 2 dol. blankų aukų 
savo šeimynose rinkimui.

ir manęs neapimtų nykumo ir 
desperacijos liga, veikiai išsi
nešdinau. Lai sau liuosai 
trepsi... Abelnai pastaruoju 
laiku mūsų “cicilikams” šva- 
kiai “gešeftas” eina. Nelai
mės, skandalai ir nepasiseki
mai vejasi vienas paskui kitų. 
Jau ne vienas iš “gudriųjų 
cicilikų” net ir lyderiais bu
vusių, suklupo, ir pažinę savo 
klaidas pradėjo grįžti į seną
sias vėžes. Iš to tik džiaugties 
reikia. Vienok nemažiau ir at
sargumo. Kaip ten su tokiais 
nebūtų, visgi jų siela yra gy
dytina - reformuotina.

Darbai.
Šiame laike dėl darbo nie

kas čia nesiskundžia. Visi dir
ba kiek tik sveikatos turi. O 
kada žmogus dirba, tai ir gy
vena. Todėl, norinti gvven- 

Jti, o neturėdami kuom, atke 
SLRKA. 177 liavt‘ i TVaukeganę, nesigai-

tik susiorganiza

kp. Išsyk manyta, kad vieti- ’(‘s 
nių draugijų nariai j jų šaltai] 
atsineš. Bet pasirodė kaip 
tik priešingai. Kad ir ant bu
vusio vakaro žmonių prisirin
ko pilnutė salė; jau tuomi iš
reikšdami pilnų tai jaunutei 
kuopelei užuojautų ir pasiti
kėjimų. Naujos kuopos komi
tetai sugebėjo pasirodyti savo 
darbštumu surengiant tą mar
gą vakarėlį. Užkviesta kalbė
tojai; nusamdyta muzikantai, 
surinkta daugybė įvairių da
lykų išlaimėjimams, — kas 
visgi reikalavo nemažai pasi
šventimo ir sunkaus darbo. 
Negaliu užtylėti nepaminėjęs 
duosnumo mūsų lietuvių biz
nierių. Štai jų vardai ir kiek 
vertės dalykų aukojo:

Juozas Bruzevičia, nptieko- 
rius daiktų vertės $5.00, Pra
nas Baronas — $5.30, Jonas 
Ašmys — $4.15, Jonas Šimu
lynas — $9.50, Petras Vemb
ris — $6.25, Pranas Liudas — 
$5.25, Pi anas Dalkus — $3.50, 
Juozas Dackevičia — $5.00, 
Ignas Stalerskis — $3.40, M. 
Bud ritmas — $3.50, Ben. Ma
čiulis — $3.50, Jonas Sadaus
kas — $2.00, .J. Truskauskas 
— $4.45, Kaz. Petkus — $3.50,
J. Gabrys — $2.20, P. Rimše 
lis — $408, Pr. Buksas $2.40,
P. Mikalauskas — .70, Juozas

Paulius Mikėnietis.

MUZIKOS MYLĖTOJŲ 
ATIDAI.

Naujas Veikalas, Surengtas 
Vienam Balsui ir Piano

MEILĖ
Muzika
žodžiai

Jau išėjo iš spaudos.
A. Aleksandravičiaus.
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna
ma “Draugo” Knygyne.
Pinigai galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Katalikai subruzdo veikti.
Baltimoriečiai lietuviai ka

talikai labai subruzdo darbuo
tis ideališkoje dirvoje. Kiti 
net nesupranta kas pasidarė, 
kad čia katalikų taip smarkiai 
veikiama. Kai-kurie iš “strio- 
ko” pradėjo katalikų gabes
nius veikėjus bombarduoti ne
logiškais " užsipuldinėjimais. 
Tik trumpu laiku čia sulošta 
“Verpėja po Kryžium”, “Tai 
politika” “Betliejaus Staine- 
lė”. Stebuklai ir tiek! Ant 
syk atsirado gabių artistų. 
Stebisi iš katalikų veikimo 
mūsų sutingę priešininkai, ku
rie patys iš didelio nerangu
mo nieko negali veikti, tai ir 
kitiems pavydi. Kovo 4 d. 
manoma pastatyti scenoje ‘Ge 
dimino Sapną”. Visi su di
džiu uolumu prie to veikalo 
rengiasi, nes pelnas skiria
mas. Tautos Fondui.

Netik mūsų seneliai
'išsigando katalikiško jau
nimo darbo, bet ir 
“tautininkų” lošėjai. Pasibi
jojo net “Rutvilę” lošti, metė 
į šalį, — nors ir su anglų pa
gelba mėgino pastatyti (kaip 
“Katalike”, pasigarsino). Ne
drįsta “tautininkai” rimto 
darbo dirbti, už tai kitus pra
vardžiuoja klerikalais. Vieni 
tik juokai, kad iš tokio mažo 
katalikų pasijudinimo visi 
Baltimorės laisvamaniai su
drebėjo.

J. P. K.

Kas pradės?
Sulyg Pil. Blaiv. Sus-mo 

A. 4-to seimo nutarimų likosi 
išdalinta mūsų parapijai ir 
draugijoms atsišaukimai, kad 
jos rengdamos vakarus ir ki
tus pasilinksminimus nevar
totų svaiginančių gėrimų. 
Bet klausimas kįla, kas pra
dės vykinti tuos nutarimus. 
Štai parapijos susirinkime 
vietos klebonas, kun. Lietu- 
tuvninkas, buvo užsiminęs, 
kad parapijos rengiamuose 
“feruose” reikėtų be svaiga
lų apsieiti. Vienas parapijonų 
patėmijo, kad be rudžio nei 
šis, nei tas, o antras tai tie
siog pasakė, kad be svaigalų 
siekt biznis išeitų. Taip viskas 
po senobei ir paliko.

Apie draugijas tai nėr ko 
ir kalbėti. Tos paprastai sa
vo vakarus buzoje mirko.

Blaivininkai čia nuo visų 
paniekinami. Juokiasi iš jų 
tamsuoliai, šaiposi ir švie
suoliai.

Bet ar ilgai dar Baltimo
riečiai taip garbins girtuo
klystės dievaitį? Laikas jau 
būtų susiprasti ir parsiskirti 
su nekultuoju raugu. Tik kas 
pradės?

J. J. B.

Moterys vis labiau bruzda
Sausio 

L. R, K. 
kp. laikė 
rimą, šv. 
;ainė je.

30 1916 m., S.
Moterų Są-gos 8-ta 
sivo metinį susirin- 
Jono parapijo., sve- 
Snsirinkimą atidarė

“Draugas” Ge
riausia Lietuviu 

Draugas.

Skaitykite
“Draugą”.

“Draugo” Kompletas 1915 m. 
gražiai apdarytas vienoje kny
goje galima gauti “Draugo” 
Knygyne. Kainuoja be prisiun-

Moksleivių vakaras.
S. L. R. K. Moksleivių A 

6 kuopa lošė veikalus: “Tie 
sos Žvilgsniu” ir “Kurčias 
Žentas” vasario 2 d. Šv. Jo
no parapijos svetainėje. O. 
Česniutė skambino ant pijano, 
V. Česniutė pagriežė ant 
smuiko, Pr. Juras pagrajino 
ant mandalinos ir S. M. ant 
gitaros. Programe buvo padė 
ta, kad dainuos M. Damukai- 
čiutė; publika nesulaukė tų 
dainų. Jau A' išanksto buvo 
žinoma, kad ■■bus dainų, nes 
mūsų didvyri® griežtdt^lfflp- 
nė giesmininkams moksleivių

ex-pirmininkė. Pirmiausia bu
vo svarstoma vakarinių kursų 
reikalai, mat, mes visgi pildo
me 1-jo Moterų Seimo nuta
rimus: kaip visos kuop-,3. taip 
r mes įsteigėme vakarinius 

kursus, parūpinon porą gerų 
mokytojų, užvedėm net kelias 
riiasas. Bet darbas sekėsi nei 
šio, nei to... nežinau nė kaip 
čia pasakius... kokios priežas- 
ies deli mes tos mokyklos ne- 
ankom. Gal nematome rei
kalo — nesuprantame mokslo 
svarbos ir laikome jį už nieką.
O antra, daugumas moterų y- 
ra užsiėmusios šeimyniškais 
reikalais, tai ir laiko neturi.

Nors ir labai apgailestauda
mi, turime viešai pasisakyti:
tursai jau uždaryta?

Vietoj - gi mokyklos per su
sirinkimą nutarėm: kiekviena 
kuopos narė turi užsisakyti 
laikraštį “Darbininką”.

Gal toliaus nereikės užda
rinėti be laiko kursus?

Valdyba šiems metams iš
rinkta sekanti: V. Frankienė 
— pirm., M. Kvederienė — 
vice-pirm., A. Bajoriutė — fin. 
rašt.,V. Matukaičiutė — prot. 
rašt., M. Vaškevičienė — kas. 
M. Mandravicknitė — tvarkd.

Linkėtina naujai valdybai 
pasekmingai pasidarbuoti, kad 
per šiuos metus )mūsų kuopa 
pasidinti



TAUTOS FONDO REIKALAI.
BALTIMORE, MD.

Smuikuoto.' per S. h. R. K. A. 
Centro valdybos, laikytus pr;: 
kalbas:

Po $5.00: t). Cieerkiutė, A. 
Cieerkiutė.
M Linkiutė $2.00

Po $1.00: kliu. J. Iiietnvnin 
kas, V. Genceviciiis d. Kubikii- 
tis, P. Burba, P. Adomaitis, M. 
Apanaviėionė.

Po 50c.: B. Luotelė, .1. Klišie- 
«iė, B. Mat,įkaitis, O. Sakeviėie- 
nė, O. Re,neikiu!ė. Ii. Kazlaus
kaitė, J. Petkus, M. Duinukui- 
tienė, A Mandravickis, A. Rė
kus, ,1. P. K., ,7. Iv iškiš, V. Ra- 
ziulis, .1. Bieža, M. Karalius. A. 
Remvikis, A. Sakeviėius, Auko
tojas.
Smulkiu auką surinkta 74.72

Išviso.............................$47.72
Visus šituos pinigus S. L. R. 

‘K. A. 134a kuopa perdavė Tau
tos Fondo skyriui. Visiems au
kotojams ir Susiv. 13-tai kuo
pai, Tautos Fondo skyrius, ta
ria nuoširdų ačiū už gražią au
ką vargstantiems mūsų broliams 
kerės sūkuriuose.

J. Karalius,
T. F. skyriaus rast.

Tanike, ieiutė, 
Audri,iškaitė, 
Veiduke, J.

t

PRACTICAL ENGLISH 

School,

4645 So. Ashland Avė.

Nailepsza w tej okoliey szka- 
la, ktora na.jdoskonalej každego 
nauczy ezytaė, pisaė i roznin 
\viaė po angielsku.

Wyklady odbyivają się trzy 
razy na tvdzien: we ivtorek, 
srodę i piątek.

WORCESTER, MASS.
Po $5.00.

Uršulė Vasilaitė .......... $50.00
Mrs, Margaret $5.00
Simonas Stasevieius $3.00
(Vladas Kimša, Ant. Mažeika, | 
Juozas Vargamatis 
Juozas Alita, .7. Petraška, Juli
jonas Yaitevičius, Rronifdava 
hfarcinliaitė.

Po $1.00.

Bronislava Marei,įkaitė, Andriu* 
Mutlaiiskas, Petras Lozorius, 
Kazimieras bukos ‘virius, J. Lat
vis, -I. Stanaitė V. Žiogaitė, M. 
Baksint ė, F». Kulošiunienė, B.

d. Valinei,is. O, 
d. l’aupiis. Al. 
Dominaiėiutė, J.

Balčiūnas, Katarina Valiuniutė. 
Martinas Valeika, Pranas Pei
kus, Stasys Kužeuiėkas, Juozas 
V.tiėilius, Juozas Stočkus, Jonas 
Rainukeviėia, Ona Liuterškiutė. 
Vin. Kereiši.s, Magdė Karaliū
nienė, Kazimieras Tunikas, Ona 
Moliaueiulė, Petras Kandrotavi- 
ėius, dievą Frankiutė, Kazimie
ras Matulis, Ant. Račkauskas, 
Petras Valatka, Petras Budvi- 
tis. donas Dziurvis, Damašius 
Kliutas, Motiejus Rainis, Marė 
Alilcevičdenė, J. Tėtulis, Mar
celė Stoėkiutė, Pranas Monkevi- 
«ius, Katrė Lekavičiūtė, Agnieš
ka Čepulienė, Ona Čirvinskiutė, 
Marė Grigienė, Monika Kienovi- 
čiutė, Elžbieta Šimkiutė, Uršu
lė Adojnaičiutė, Ona Mančie tė. 
Ant.. Gražulis, Juozas Siubaila, 
Ant. Bruožis, Joanna Ivrakaus- 
kaitė, Jonas sliora, Rozalija Ra
čiūnaitė, Jonas Vaitiekaitis, Ona 
Pokvtė, Marė Jakaieiutė, Balt
rus Vaitiekaitis, Kasparas Mažei
ka, Juozas Simanavičius, Zlg- 

Kiulakis, Pranas Zatavee- 
Ona Gudeliutė, Aleksan- 
V i rba 1 iauskiutė, Protą ž i us

^9 P) j Za vitaitis, Juoz. Gilius, Magdė 
Jaunauskaitė, Vincas Liaudįns- 
kas, Viktorija Šaulienė, Juozas 
Vainius, Juozas Savickas, Balt 
rus Vaitiekaitis, Jonas Vaitkus. 

Po 50e..

mas 
kas,

Mažeika i^ra

Korzystajcie 
buožei!

z dobrej sposo-

-i f s » ©•» a-) s >©» - * c» w®

Peari Queen
Koncertinos

76 — 102 raktą oktavos ir trlgubi 
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
są geriausią muzikantą Suvienytose 
Valstijose.

Prašyk mūsą katalogo, jis yra veltui

Georgi & Vitak Music Go.
4663 Gross avė.,

CHICAGO, ILL

Jei nori turėti ger$ ir pigų laikraštį, užsirašyk

“Santaika”
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros 

sa vai t ini s I a i k r aš t is.
“SANTAIKOJE” telpa įvairių -įvairiausios viso pa

saulio bėgančios žinios.
“SANTAIKOJE” telpa taipgi tyri mokslo straipsniai, 

poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
“SANTAIKA” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioji1. 
“SANTAIKĄ” leidžia P. Szukvs.
“SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65e.

Pavienis num. 3c.
Siųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiš

kus ir krei|>dainiesi su visokiais rei
kalais adresuokite s

“SANTAIKA’

2120 St. Clair Avė. N. E. Cleveland, Ohio

■,ų
gi

S

Telephooe Main 53

JOSEPH MOL1TOR
ARKITEKTAS

Rooms 1003 1004 
167 W. VVashington St. Čhicago
Katalikiško* Bažnyčios mano speciali- 

ikumas. Ai stačiau Sv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600- 4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus i Banką užčėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią

rrocentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus 
visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šif korte* ant visų 
linijų J krajų ir iš krajaus, taippri tikietus ant 
pjeležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Bunka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatBkai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršrainčtu antrašu.

Phone Canal 2118

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 So. Halsted CHICAGO, ILL.
CORNER 18th STREET

Phone Y ar d s 272

DR. J. JONIKAITIS
Cydau Vyr|, Moterių Ir Valkų Ligas. 

3337 So. Morgan, st.,
CHICAGO, ILL.

-Tai

Sąmoninga gaspadine
visada turi savo namuose buteliuką

D-ro Rlchter’lo

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

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekoso arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 VVathicglcn Street, Ncw York, N.Y« I

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJS
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
|KU*TA 1887 m

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST,

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa- 

giaa, až karinos mekam 3 naoiimčiu ant metų, kurį pride
dant kas pašė metų.
Atdaru Šubatoc Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL E8TATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iikolektnoj* 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės mcrgiSins; 
ckolina pinigu ant įtaisytų savasčių (properčių).

•»>
Plymouth National

BANK
Kapitalas su perviršiu 

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūroma 

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

G. N. Postlethivaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Tel. Yarda 1532

Dr. J. Kulis
; Lietutis Gydytojas ir Chirurgas

3259 S. Halsted St. Chicago.
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir 

vyrų. Specialifikai srydo limpančias, užai-
ssnčjusias ir paslaptingas vyrų ligas

Phone 616

| Dr. J. d. GolembMi f
Gydytojos, Chirurgas

ir Akušeras &
Valandos: 9 lig 11 ryto, 7 lig 9 vakare.

1005 Marion St. Waskegas, III. |

Vin. Galinis, R. Dvarcckis 
Petras Palevočius, Ant. Sabe.-į Ona Vieversienė.
Ikuiskas, Klimas Miklušis, Juo-j Viso per prakalbas kun. ’ Pjrk sau odos ir batų taisymo 
zis Glavickas, Ona Ga,minkė dr. A. Miliausluo. *219 ™; dalykus nuo
Juozas Gulančius, Juozas Žak-' Smulkių aukų surinkta $45.80. 
rtvičius, Juozas Savickas, Jonas’ Ant.Rackauskas smulkių au-į 
Seilius, Juozas Glikas, Juozas j;u ,]{O 
.Šimkus, Tadeušas Valutis M,
Mikuž.icnė, Stefanija Žurliutė 
Marė Jnraičiutė, Vincas Kela.
Motiejus Ūlavike.s, Viktorija

Vyriškų Drabužių Išpardavima

Zvarčiukč, M. DobraValskiub

KO.
Smulkiu aukų. 
Albinas Stankums

Viso.

$1.85.
$219.70.'

$.45.
• $3.00 ‘
$275.3O..i

Ateik.
K. KAPLAN & SONS 

Wholeseller
Odiniai dalykai ir avalines j 

krautuvėms daiktai.
1646 W. 47th st.

Mūsų kainos yra žemiausios

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jusu 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 vakarais.

DEŠIMT MI LUINI; AKRU 
nejudintos žemės Arkansas ir

Louisianoj laukia kolonistų. Ga
nyklos per dešimt mėnesių, gau
sūs lietūs, derlius nuo penkių 
iki penkiolikos tonų per akėti, 
nereikalinga uždangos dėl ūkės 
gyvulių, ir didelis mėsos parei
kalavimai, yra viršenybės. G?.re| 
žemė nuo $5 iki $10 už akeri! 
prie Rock Island gelžkelių. Mes 
galime suteikti jums vispuses, ] 
pasistikėtinas žinias — inforina- 
eijas apie ūkininkavimo progas 
territorijoj, kurią mes pasiūlo
me. Rašyk jūsų pačių kalba pass! 
L. ii. Allen, Passenger Trafi'ie; 
Manager Roek Island Lines,’ 
Room 718 La Šalie Station, Clii Į 

'eago, T1L (3)1

Phone Drover 780
Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 

piet ir 7 lig 9 vakare.

DF. A. J. TANANEVICZE 
Gydytojas, Chirurgas 

ir Akušeras 
GjUu Vyrų. Moterą Ir Valką Ligai 

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Tel. Ranaolph 52 46

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St.
(Room 815) Chicago, III.

Rei. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

Tel. Ysrds 1138

Lietuviškas Graborius
Seniausias, pigiaaasias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargėlių-naš 
aičių.

P. A. MAŽEIKA
315 Aubtirn Avė. CHICAGO

zkvieciame Visus
Atsilankyti į Musų Ofisą

Nedelioj, Vasario-Feb. 13 d.
uo 9 vai. ryto iki 3 po pietų

1916 m

Visiems bus DYKAI Pasivažinėjimas Atomobiliajs
Su musų naujais ir šiltais limosinais napaisant koks oras nebūtų, lytų ar snigtų nieko neatjausite

Bsis Didžiausias Lotų Išpardavimas Naujoj Lietuvių Kolonijoj
Meldžiame visų atsilankyti ir pamtyti tnos lotus. Nuvažiavimas ir parvažiavimas jums nieko 

nekaštuos, tik aidėkit ant to vieną valandą-adyna laiko, į tą laiką nuvažiuosit 
ir sugrįšit atgal

Meldžiame atsivesti savo pamilijantus, draugus ir pažistamus. Šitas LOTŲ pamatymas gali 
suteikti gerą pelną visiems kas tik pirks. Daug pinigų nereikia ir su $10 gali pirkti.

J. SINKUS &
MORTGAGE BANKERS

3151 So. Halsted St. Tel. Drover 6775

CO.
Chicago, III.



DRAUGAS Vasaris (Feb) 10, 1910, N. G.

Chicagoįe.
CHIGAGA IŠKILMINGAI SU-nos buvo malonios, Cebato-
TINKA NAUJA ATRCIVYS- 

KUPĄ.
Chicagos kataliai su iškil

me rengėsi sutikti naują savo 
vadovą, Jo Mylistą Chicagos 
Arcivyskupą, G. W. Miinde- 
leiit Jau pereitą savaitę spė
ri jale iš Chicagos delegaci
ja, susidedanti 1$ 50 kunigu, 
pralotą ir kitą iš Bažnyčios 
vyriausybės, nukeliavo New 
Varkalį. Joj inėjo ir šie lietu
viai kunigai: dek. M. Krau- 
čiūnas, M. Krušas ir F. Se
rafinas. Daugelis iš rytiniu 
valstiją kunigą ir apie 25 svie- 
tiškių išlydėjo naują arcivys
kupą iš N e v. \ol'ko peieitą paiėisti. Kaltas sėdynių su- 
panedėlį. Specijalin tiau i- ,uuneravįinas> o į sėdynes iš- 
nin sykiu su arcivyskupu sė
do apie 200 palydovą, tame 
tarpe kelintas vyskupų ir de

kuiu juos 
bejudinti ?

rinus motina (p-lė E. Rudaus- 
kaitė) buvo gan gera. Tik 
kur jau čia iš jaunos j seną 
perdirbsi: nežiūrint senutės
grimo, jaunumu spindėjo. 
Dvariškiai, tarnai.
suakmenėjusius ir 
Ramybėj telieka.

Jei tarnus palieku ramybė
je, tai už tai salėj patarnau
tojai publikai ramybės neno
rėjo suteikti. Atves, pasodins 
vienoje vietoje, ateis kitas — 
“mufuoja” į kitą vietą. Ne
spėjai naujoj vietoj sušilti, vėl 
“šiftuoja”. Daug nemalonu
mą iš to buvo ir net smarkes
ni žodžiai po svetainę buvo

skambinant, šokta.
Skanią vakarienę parengė 

jaunos ir darbščios vytės p- 
lės C. Filipavičiutė ir S. Biri- 
jonaitė. Ačiū joms už tai. 
Taipgi ačiū p. A. Pociaus 
triasui, surengta programėlis, 
kuri laike vakarienės išpildė 
kuopos nariai.

Neužmiršta nė nuo karės 
nukentėjusieji. Aukojo šie as
menys :

Kun. F. Serafinas $2.90.
Po $1.09: A. Dūdas, K. Fe- 

ravičius, J. Mikaliūnas, J. 
Mickevičius.

Didelis Jaunimo Balius
RENGIA

LIETUVOS VYČIŲ 16 KUOPA 
Nedalioj, 13 d. Vasario [February] 1916 m.

ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖJE 
Pradžia 7 valandų vakare.

Vakaro programas bus trumpas, bot labai 
įvairus, nes susilies iš visai uuujų,'biekuni dar neži
nomu, muzikos ir dainų šmoteliu. l’o programų, 
griežiant pp. Ežerskių orkiestrai, trauksis šokiui 
iki nakties vėlumui.

Visiems gera proga pasilinksminti. Nuošir
džiai visus užkvieėia. VAKARO RENGĖJAI

Po 59c.: St. Birijotaitė, m. ] avėtai nėję Apaštalystės Mal-toms lietuvių katalikiškoms
Adomaitis, A. Sainuliutė, D. Idos Dr-ja laikė savo susirin- draugijoms.

Ant. Janušauskas, sekr.Runkelaitė, A. aKleckas, J. Ci-iki,n»> kuriame svarstyta apie 
linskis, St. Paurazas . j drabužią rinkimą nuo karės
B. Kazlauskas 25c. Smulkiais j nukentėjusioms Lietuvoje. 
59 centų. Viso labo $10.25. Į Vienbalsiai nutarta aukauti

-I" Ii-,

3re
įr

n

Greitas Kelias — Telefonas

legacija ir Chicagos.
Utarninko ryte delegacija 

susidedanti iš 590 Chicagos i 
žymesnių katalikų sėdo j spe-j 
rijalį traukinį, kad La Porte, 
Ind. sutikus naują arcivysku
pą. Tą pačią dieną J. M. Ar
civyskupas tun
išvysti.

vadžiotųjų su numeravimo Šlakį, 
sistema neapsipažinimas; so
dino ne ten, kur reikėjo.

Publikos buvo daug. Po vi
sam šokta-

Jis.

Pinigai inteikta p. P. Ci 
bulskiui, kuris pasiųs Tautos 
Fondui per raštininką adv. A.

P

drabužius, kiek kas išgali ir
raginti kitus 
aukavinio.

prie drabužių

C.

Atjautė prakilniam darbui.
Šv. Kazimiero vyrų ir mote- 

irų draugija laikė savo mėne
sinį susirinkimą, nedėlioj 6 d. 

j vasario, Aušros Vartų svet., 
• apsvarsčius G’h. L. R. K. Lab-Susitvėrė L. D. S. kuopa.

Šv. Jurgio parapijoj (antjdarybės Są-gos centro valdy
čio iau *Chicacu ^ridgeporto) vasario 7 dieną, bos atsišaukimą, nutarta pri- riaus 
lJ J S'jtos parapijos salėje susitvė-Įsidėti prie viršminėtos Sąjun- F. h

rė iš 15 narių L. D. Sąjungos į S’ns
Ant. įšventinimo iškilmių į- Ifcnopa. Naujos L. D. S. kuo- 

žymiansiais svečiais ir cere- j pos nariai žada uoliai pasi- 
monijarais bus apaštališkas: darbuoti Chicagos lietuvių 
delegatas iš AVashingtono, J.! darbininką tarpe.

sekinių.

Protestas.
Apsvarsčius draugijos rei

kalus, pakelta klausimas, kaip 
gerinus reikėtų platinti kata
likišką spaudą ir . draugijas 
ir apginti jas nuo bedieviu 
užsipuldinėjimo. .

Perskaityta ‘‘Darbininke” 
tilpęs “Ateities” redakto- 
iaus p-no A. Rimkos kun.

TĖMYKITE!
L. V. 24 kp. rengia vakarą, 

kuris atsibus subatoj, 12 d. 
vasario, M. Meldažio salėje 
Statoma puikus muzikalis vei
kalas “Nastutė”. Vaidinime 
ims dalyvumą gabiausios L. 
Vyčiu 24 kuopos artistiškos 
spėkos, taipgi žymiausi Chica
gos lietuvių dainininkė — so
listė p. O. Pocienė.

Todėl visi kas tik gyvas at
silankykite ir gėrėkitės tikrą
ja muzikos daile.

Po perstatymui, šokiai ir

Sutaupykit laiką, iškaičius ir išvengkit ne
patogumu diktuojant laišką — išvengk dvie
ju ar trijų dienu ats.ikvnm per kragą lau-

' i «tsaiii.iiiai3i
Atsigvįžk prie jūsų telefono ir užbaigk dalyki] grei

tai ir patenkinančiai per tiesiogini pasikalbėjimą 
Kili ilgos distancijos linijomis. M tli

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

mokėdama nuo kiekvie
no nario po 12 centą metams.

P. C.

Kemešiui laiškas, pasike-įtautiški žaislai, 
sinantis ant išpažinties slap- Pradžia 7:30 vai. vakare, | 
tybės išgavimo. Visų Apašta-j Įžanga 25 ir 59 centą ypatai 
Įlystės Maldos dr-jos narių Rengėjai.

vardu išnešta prieš p-no A

•^8
KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIASS.

M. Jonas Bonzano ir Dr II. 
Moeller, Cincinatti Arcivys
kupas.

Per keletą dienų po pribuvi
mo naujo arcivyskupo tęsis 
dar įvairios iškilmės.

Gerą pa-

Darbi ninkas.

NORTH SIDE.
Vasario G d. buvo čia s v.

i Mykolo parapijos 
vaiku vakaras.

mokvklos

Susitvarkė Tautos Fondo j 
skyrius.

5 d. vasario, laike draugiš
ko susirinkimėlio p. D. Kaz
lausko stuboj, prisiminta- nu
kentėjusieji nuo karės lietu
viai ir Tautos Fondo reikalai. 
Išreikšta pageidavimas, reor
ganizuoti apmirusį šios apie
linkės Tautos Fondo skyrių ir 
kogreičiausia užsiimti drabu
žių rinkimu Lietuvos pavar
gėliams.

Pasirodžius atsakančiam 
• skaitliui narių, nes susirašė 
( 11 asmenų, kurie pasižadėjo 

po $1.00, išrinkta

Rimkos nekulturišką pasielgi
mą protestas ir sykiu papei
kimas laisvamanybės pasekė
jams už kišimosi į katalikų 
bažnyčios reikalus, su kuria 
jie visus ryšius sutraukė.

Gerb. kun. F. Kemešiui 
išreikšta didelė jo pasekmin-

NEPAMIRŠKITE.
Kad A. L. R. K. Moterų Są

jungos 7 kuopa rengia puikų 
vakarą, kuris atsibus nedėlio
ję, 13 d. vasario, p. Kanvmvs- 
kio svet., 2931 \V. 22 PI., kam
pas Oakley avė., (Aušros Var

Baigiant rengti “Draugą” Vakaro programas buvo ga- 
spaudon, gavome linksmą ži- “» įvairus: buvo dainos, de
nių, kad Dievo Apveizdos pa- klenmcijos, trumpi dijalogai, 
rapijinė mokykla tapo sulyginuskanibillimas ant i>U»no, due
tą teisėmis su valdiškomis mo-tas ir sa
kyklomis. Mokyklą veda se-| Be šitll smulkmenų suvaidi- 
serys Kazimierietės. Plačiau 110 dramą “šventoji Agnie- 
apie tai bus kitame numeryje.tė”- Gal kas nusišypsos, kad,

-___________(vaikams duota vaidinti drama. su.n. ‘.
Bet, ištikrųjų, kur man teko Pa'kin<)jl valdyba, ^Firm. J. 
'matyti vaidinant tą dramą, tai i^Įikalnmas, įašt.“Užburtas Kunigaikštis’ 

scenoje.
Pereitą nedėldienį šv. Jur-

(nepamenu, kad kur gražiau
P. Cibuls- 

įkis, ižd. — D. Kazlauskas,
(Raštininkas ingaliotas kreip- 

nesuprauta ltiesi Prie T- F- centro valdy’į būtų suvaidinę.
, .- ,. į Vaikai, tiesa, ___ ........... . . „ . . .gio par- saleje teko išvysti . , . . • z- z- įbos išdavimui carterio Atei, 7, v (kas tai yra jausmas ir atjauti- .fellvuĮ . .scenoje “Užburtą Kunigaikš

tį”, operetę. Jau išankstoj 
buv
pastatymu 
bliką užganėdins, bet ir-nu
stebins.

mas vaidinime, bet jų siek1

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių 
leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per 
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vieną, laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau l .is 
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida,
1) "Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.

Užsakant abudu ........................ ................................... $3.25
2) "Draugas”— $2.00, "Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “Žvaigidė” — $2.00, "Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) "Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” — 9

Visi kartu ......................... ...... i.... .......... ........................ $5.25
5) "Žvaigždė”— $2.00 ir*'Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2 25
6) "Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”-— 75<\. Abudu $2 25
7) "Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
8) "Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir

Dora.” — Visi ....................... ............ ...........................  $5 73
9) “Draugas” — $2.00, “Vytis” $1,50. Abudu............. $2 75
10) "Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis”
- $1.50. Visi ....... ....... ........... *....... .... ...... :......................$4.00

11) "Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora,”
Visi .............. ...... ............................................................ $1,50

12) "Darbininkas” ir "Vytis.” Abudu.......................... $3.75
13) "Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” zVbudu....................... $, 75
14) "Draugas,” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

ir “Darbininkas”..... ............ .......................................... $/ .50
15) "Draugas” $2.00, (arba “Žvaigždė”) ir "Žvirblis” i

duvoje tų parap.).gani katalikiškoje 
veikimui užuojauta. Tariame 
kun. F. Kemešiui nuoširdų 
ačiū už mūsų ir inusų jauni
mo auklėjimą.

Apašt Maldos dr-jos inga- 
liotiniai:

A Jo mas Stiilginskas, pirm., 
Antanas (Jr^ius, rast.
M. Dambrauskas, iždiniu.
S. Kibortas,

M. F> e i t ik i en ė,

Z. Bartkaitė,

M. Tčavaliunaitė,

L. Tamašauskaitė,

O. Kinelaitė,
.V. A uaustinavičintė.

Nepraleiskite progos pama
tyti statomą scenoje vaizdin
gą veikalą “Karės Metu”. 
Apart to bus sakoma monolo
gai, deklemacijos ir tt.

Darbą atliks gabiausios šios 
apielinkės artistiškos spėkos. 
Visi, kas tik gyvas, ateikite ir 
gėrėkitės.

Pasibaigus programų i bus 
šokiai ir tautiški žaislai.

Įžanga tik 25 cent.
Rengėjai.

$250 
$5.50 
$2,00 
$3.25 
$3 50

— $1.00. Abudu... ................................ ......................
16) "Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu
17) "Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu ............. . ............
18) "Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu ..............
19) "Draugas,” “Vytis,” "Žvirblis.” Visi.
20) "Draugas,” “žvaigždė,” ‘Tikyba ir Dora” ir

"Žvirblis.” Visi.........................................................
21) " Draugas, ” “ žvaigždė, ” " Tikyba ir Dora, ’ ’

"Darbininkas,” ir "Žvirblis.” Visi ..............
22) "Draugą'’,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

'liautis susirinkimas nutarta 
sušaukti 15 d. vasario Aušros 

8 vai. va- 
emiant T. 

F. konstitucija. P. C.

, l VU ««« ——-jyra tokįog> j<ad mokijlant jį.SUSdUKU m u. vasai
10 kalbama, kadeto veikalo b} alial|lilll;J Tni pa.|Vart.j parap. svet.,
itatymu Birute, netik pn-. . .kare ir veikti, pasirper šitą vakarą

, Vaidino tie maži artistai su Damos, choro ir so- ... , .... „ ... ... . tikru, rodos, persiemimu, rojo, žadėjo išeiti nepaprastos, . ... , ...v ... , . 1 .. . dos, jaute ištikrųjų, ką veikia,žadėjo būti nauja scenenja ir rp . , . ,,, , .. , ’ , J i Tai patvirtina ir ta aplmky-daugelis kitų dalykų. I. . . . _ ...’ ‘ i be, kad mus lietuviška publi-
Iš anksto pasirengęs stebė- ka, kuri tragiškiausiuose vie- 

tis, nusistebėti tegalėjau tik tose paprastai juokiasi, o per 
iš vieno dalyko: veikalo pasta- šį vakarą, — nei vienas nesi- 
tymas nei manęs, nei aplamai (juoke, o šiaip tykiai, rainiai 
žiūrėtojų nenustebino. Nesą-.užsimąstę, kaip užžavėti sėdė- 
kau, kad veikalas buvo suvai- jo.
dintas prastai, ne, jis išėjo Na ir publikos susirinko 
gan gerai, bet visgi ne taip, tiek, kiek retai kada mūs sve- 
kaip mano ir daugelio buvo tainė mato. Net buvo neina- 
tikėtasi. lomi šeimininkams, kad netu

rėjo vietos susodinti. Nebent naujos, "

CHICAGOS I APSKRIČIO, S.
L. R. K. A. DELEGATŲ 

SUSIRINKIMAS.
Vasario G d., 1916 m., įvyko 

delegatų susivažiavimas. Po
sėdis prasidėjo apie 3 vai. po

L. D. S 25 KUOPOS 
PROTESTAS.

Sausio 23 dieną L. D. S. 
25 kuopa Dievo Apveizdos 
parapijoj laikė ekstra susi
rinkimą, kuriame buvo plačiai 
apkalbėta p. A. Rimkos, 
“Ateities” redaktoriaus, lai-

GELTONI ŽMONES 
Žmonės ,serganti geltoniige,

turi geltoną išvaizdą. Kai ku
rie tiki, kad tas sirgimas nė
ra pavojingas ir jis prasiša- 
lys be jokio gydymosi. Tai 
yra didelė klaida. Geltonligė 
gali būti simptomu pavo
jingos kepenų ligos ir reikia 
visuomet greitai gydytis. 
Vartok Trinerio Ameriko-

_ i

"Darbininkas,” "Vytis” U1 Svirblis.” Visi $7.25
$1.00,

skas, lasytas kun. k. Keniė-' ,į^kjj Kartaus Vyno Elixirą. 
h šiui, reikalaujant išdavimo iš- j:

Pasla- pastiprins tavo kūną. Gelto- 
Jna spalva laipsniškai padarys 

sveikai išvaizdai. Jis

L. R. K. A. po šias valstijas:
rp; _ i i •• • ivjv vk'iub nubudimi. iwuvniillliuois, A\ isconsiii, Indiana irliesa, dekoracijos naujos, . ... .. .v r- M- i- \ • ivt z i , • z • z i- tiktai prakalbos svečiu iš Lie-1Michigano. Nutarta išrinktibet labai paprastomis atrodė.i, .. , , , , i i_ :z__:

pietų. Pirmiausiai peršaukus m ,-r. .
delegatus nasiroilė kad -it i ’ 1UK<ua,I;,<un *' .‘‘-(Jis reguliuos tavo vidurius irdelegatus pasirodė, kad ai Ipazmhes sakramento 
stovaujama yra 14 kuopų. Vi- ptįps
so delegatų .,4. IA J). S. 25 kuopos

Pakeltas klausimas, kokiu ,M,(,:u„n4.A:n ;s t,mm a . .
bū,In iit nnlufiiili PaS,'),anH J° b *°klO p. A. ĮfaIp g, sutelks JUDIS gėlą UpC-budu gaktų piaplatmti Su. iv. jjjn)kog neknlturiško žingsnio ^., 

ir nutarė viešai protestuoti

Pasarga: čia dar nepaminėti: “Moksloisis” -
kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir 
taip bnisini pigus, ir “Pažanga,” — $3.00, ku
rios leidimas dar nėra pilnai paaiškėjęs.

nariai ivįptns

tuvoa tiek sutraukdavo.
Nežinau, ar visi liko paten

kinti, bet su kuriais teko šne-!maršrutą po visas kuopus ir
, i . i i- • i ikėti, nesuranda užtektinai pa- kur tik randasi lietuvių ko-trukumų, o labinusia su drą-i . , ,»• • i •• z • er m.- *
_ . , t, z • • • ‘ gyrimo zodzm. l\ai-kurie no- Jonijos tverti naujas SLRKA.
bos stoka. Pateisinimas — ne1 ‘

Geros buvo dainos, muzika, 
bet kaž-ko stokojo. Vaidinto
jai neprasti, bet su nemaža

profesijonalai vaidintojai, bet 
scenos mėgėjai.

Publikos šnekų besiklausant.

ri, kad būtų kada nors pakar
tota.

teko išgirsti aštrios kritikos, kykloje mokytojauja ir 
teko ir pagyrimų nusiklausy
ti. Bet iš visų dauginusia pa
gyrimų susilaukė p. E. Jaku
tis, vaidinęs svarbiausią ir 
sunkiausią Jono čėbatoriaus 

Jis nemenkas dainiiiin-

du organizatorių dėl agitaci
jos varymo ir išdirbti jiems

Kuopas.
Nutarta išrinkti

Gnrbė šv. Kazimiero vieniui- rūšinei, straipsnius 
lyno seserims, kurios toje mo-^organizaciją iš 4

ir prašalins tavo silpnu- 
. . Ligose, sujungtose su

piies lnisianianių pastiingas (konstipaci ja, turi būti visuo- 
iardyti žmonių /venč*iausius inet vai.toja,na Raina $1.90. 
(jausmus ir įsitikinimus. Sy
kiu protestuojama ir

iną-

komisiją 
apie šią

svem'inusius
• v j Aptiekose. 

pi ies (Įj| |)(,|aSt 
“Ateities” bendrovę už (Ashland 
kymą redakcijoj tokių žmo
nių. kurie nemoka pagerbti 

tiesu.tikvbos Sustingi*

įve

Jos. Triner, iš- 
133:5—133.9 So.
Chicago.

raumenis
Reikalaujame katalikiškos (Giri būti trinamos 

visuomenės vardu, kad p. A.!’’0 Linimentu. .1

ir
su
is

junges
L r;ne- 
taipat

asmenų. •Ri)uka atšauktų savąjį paklv- įeitai prašalina reumatizmą
'aka' Įdimą. Kitaip visuomet priej’r neuralgiją. Kaina 25 ir 

su sa\o auklėtiniais tą puikų, ą ik ag*,.' ».ps ii( io n.io į>vogos stengsimės per krasą .5.) ir G9
vakarėlį suruošė. Padarė jos (dni dėl padengimo lėšų. Te-l|jetuvinins nurodv,l6ti kokin centų. Advt.
didelį malonumą mokinių tė-Įl^n.a. plačiai apkalbėta apie:-in(>niu egnnm Anu?1.ikoSS lip-----------------------------------------
vams, patiems vaikams ir vi- Susivienijimo agitnvimą ir nu-l|uvįn tnrpe

tarta duoti įnešimą į Seimą,siems svečiams.
Labai būtų pageidaujama, kad Susiv. išleistų agitatyviš- 

kas ir gero tenoro savininkas. p<a<{ punašiais dalykais jos lie-,kU knygučių.
Tiko jo dainos. Daktaras (p.ituvius dažninu pavaišintų, | Taipgi nemažai kalbėta a-

role

A. Glcbaitis) savo išvaizda ir 
aštrumu netik nelaimingą Če- 
batorių baugino, bet tokį pat 
jausmą ir publikoje kėlė. Reiš
kia, atsakantis. Fon Laube 
(J. Kazananskas) poniškai po 
sceną švaistėsi, o kunigaikš
čiui ka’p tik stigo poniškų mn- 
nerų. Margarieta (p-lė O. 
Rudauskaitė) labai nedrąsiai 
ant scenos jautėsi, per tai ty

Juozapas Šimkus, pirm. 
AJomas Stalginas, rast. 
Jonus Rusteika, ižd.

REDAKCIJOS ATSAKAI,
nors tai nepigus darbas, betįPic Susiv. organizatorių, kad
naudos mūsų dvasiai būtų ne-'toks organizatorius nemažai pRĮgjgpjo PRIE A L R 

V. K. naudos atneštų. Buvo ir kito
kių klausimų, bet visų negi ga
li surašyti.

Neužilgo galėsime sužinoti 
iš apskričio protokolo.

Reporteris.

maža. FEDERACIJOS.

Gražus vakarėlis.
L. V. 24 kuopa (Aušros 

Vartų par.), 39 dieną, turėjo 
draugišką vakarėlį. Ne vy
čiai negalėjo dalyvauti.

Vadovaujant p. A. Pociui Iš DIEVO APVEIZDOS

Pinigus už augščiau, nurodytus laikraš
čius siųskite šiuo antrašu:

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

Tamsta Busi Užganėdintas.
Jeigu nti'iM pus mini,* nusiimti 

fotognifiji), mano pareiga yra t i< k- 
\ i nuiii pmlarvt pugi.I norą ir ui 
žemu |iri>lų'. Ti'iU-.|i,iKi;iui-i c-,i 11'- 
buu ir visi yru iižguiu'-Jiuli. .!<’igu 
į'iiii!, kn“, pug;tl jūsų norą nepa* 
ilurė, t.'ii : « pmlury >iu. NiitriniM i 
pro eiklius Matikio;,* spalvose pa- 
vienius ir ili.lžinusįns grupas, ,Uo
lius laiku ir nakties, nes turiu ji ai- 
M*.i puikiausia galerija. Ant purei- 
kn,avinio ulei,m j numus,

P. COHRAD 
3130 S. Halsted St.Tol. Prover 63ii'l

a,,:',;-..

p. Motiejui A. Dobilui. — Pu
sikiilbėjiine sn redakcija Tinu
sia prižadėjai savo “atsaky- 
iiiiį“ kitur nelalpinti apait 
“Draugo”. J kitus laikraščius, 
sakėte, tik tuomet patalpinsite,

Sausio 23 dieną Liet. Kar.(.iei Tamistu atsakymas “Drai;

ŪSŲ metodų išniekinsime jųr. an- 
g'ų k i'bą labai trumpame laiu 
j« ų name atba k lianose dienom'*, 
bei vakaraia.lliyk pjai«Li.n^. Ocnana*

Antcri;aa Sc^col d 
731 W. 18'h St. 174.'*. 47th St.

CHICAGO, IU..

Kazimiero Brolių 
serų <Ir-ja laikė ftv, 
Arkaniolo parapijos

s v.

nėję metinį ^susirinkimą, 
kurį v 
nutarta

REIKALINGI VA/INtJANTI AGENTAI
kieti vielų,mo mieste Vnž.i- 
ii.'li- ir m.lvli u mjo CMC' RANOEK,"
sykit susiiinžlnliiuti su 
mūsą specijallų pasni'y- 
mu.

PRISTATOMAS OV-
KAI įlel 30 Ji.'iiii 
ginimo. Klausk I !‘'*V 
lio katalogo i, e 
iiin ą stebiiklk.y '•‘i1’ P*v 
siūlymo, kuo! ■ 
ryto nnt. • o.’. ' "*

(busite nustebinti m , mažonilH k o 
i įiomis Ir patymėti. i -iyį?'" 1 

01 RVhYS, so x -li-.b ",<■ i ’l

TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS

GRAMATIKA
r vgp. ge“ netilptu. Savo pasižadėjimo 

Ifjkolo I "‘'’^P’l’^te, ni’s iš naujo nuke
liavote pas “Naujienas”. Lai 
mingos kelionės !r Mes nenorime 
turėti jokių saulikių su žmonė
mis, kurie duop prižado nesi 

na* aumuvmi

svetm-

ne L. R.
kurį visų Į narnp—viennnTTiai

Sutaisyta J. Damijonaičio 
Jau Galima Užsisakyti “Drau
go” Knygyno. Kaina 35c.
Siųskit užsakymus draug su I* 
pinigais, adresuojant “Qrau

jtpiiu v: 
OI

\ iru, ui, 
„no $3.00 iki 
lempntos, ratu.

Hz 1>US<’ 
Irk *'* i ritėjo.




