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Suteikime Gražią Do
vaną Lietuvai.
Artinasi Lietuvių Diena. Šv. Kazimiero diena,
4 d. kovo, bus apvaikščiojama po visas lietuvių ko
lonijas, kur tik randasi tikrų tėvynainių. Nėr rei
kalo ir minėti, kad toj dienoj bus prisiminta nelai
minga mūsų tėvynė, vargingas ir baisus mūsų vien
genčių padėjimas. Toj dienoj bus aukojama Lietu
vos vargų sumažinimui.

Įvairių aukų rinkimo būdų jau buvo mėginta.
Buvo raginama įvesti paprotin vienos dienos už
darbio aukojimų Lietuvos reikalams; buvo skatina
ma rinkti aukas prie kiekvienos progos, Tautos Fon
do įvedama nuolatinis kas savaitė bent 5 centus au
kojimas. Tie ir dar kiti aukų rinkimo būdai yra
gražūs ir turi pasisekimo. Bet sulyginus su tėvynės
reikalais, kaip maža turi pasirodyti suma saaukota
Tautos Fondui! Po netoli pusantrų metų aukų rinki
mui Tautos Fondan tebuvo suaukota apie 35 tūkstan
čius. Kad šiaip taip užlopius tautos reikalus, reikė
tų sudėti ne tūkstančius, bet milijonus. Nors mi
lijonus sudėti įstengtume, jei būtų tikrojo pasišven
timo ir didelio lietuvių susipratimo,bet šiuo laiku mi
lijoninių aukų iš lietuvių pusės nieks nebesitiki. Per
vėlai mūsų tautiškas susipratimas pradėjo kilti, nepergiliai tas pats susipratimas tegalėjo šaknis
įleisti.
Gražių Tautos Fondui ir tuo pačiu tautos reika
lams aukų visgi turėtume padaryti, kad ir atei
nančioje Liettfvhj Durnoje. IS savo {msės paduotume
štai kokį sumanymų, kurio įvykinimui reikalinga bū
tų apie tūkstantis pavienių žmonių, šeimynų ir drau
gijų. Sumanymo tikslu yra surinkti iki ateinančiai
Lietuvių Dienai ir per tų dieną 10,000 dolerių iš 10
dolerių aukų, kaipo dovanų-aukų Tautos Fondui.
Tegu kiekvienas iš reikalingo tūkstančio asmens, šei
mynų ar draugijų paaukoja nemažiau dešimties do
lerių, o reikalinga suma bematant susidarys. Esame
tikri, kad reikalaujamas aukotoji} skaičius atsiras.
Nemanome, kad lietuviai amerikiečiai lyg tiek yra ne
susipratę, jog ir tūkstančio duosnių asmenų neturėtų.
Tegu tik sukrunta mūsų biznieriai, o jie patys vieni,
aukodami nors po 10 dol., sumes daug didesnę su
mų, negu $10.000.00 Pridėkime prie to inteligentijų,
dvasiškius ir svietiškius, prikergkime pasišventusius
ir geriau uždirbančius darbininkus, prijungkime drau
gijas, organizacijų kuopas — ne dešimtį, bet kelissyk
tiek tūkstančių galėtume suaukoti.
Toli nesiekime. Užsibriežkime šiais metais iki
ir per Lietuvių Dienų surinkti $10,000 iš dešimt do
lerinių aukų, bet tai padarykime išties. O jei dešimtdelerinių aukų bus sumesta daugiau, negu užsibriežta, tuo didesnė garbė bus lietuviams.
Tautos oFndo valdyba sutinka įvesti į atskaitas
atskirų rubrikų tiems, kurie aukodami po $10.00, skirs
ji i
$10 — $10,000 Fondą.
Nes tokis obalsis pasistatyti, kad iš tų 10 do
lerinių aukų sudarius 10,000 dolerių. Gali pasitai
kyti, kad pavieni asmens ir draugijos aukos kelias
dešimtis dolėrių. Tuo geriau, nes jie tuomi “pava
duos” kelius aukotojus.
Kad sumanymas nebūtų vien sumanymu, duo
ta jau graži pradžia,
$10 $10,000 fondų jau auko
jo po 10 dol.:
1-3. kun. dėk. M. Kraučunas ($30.00)
4. Dr. A. K. Rutkauskas,
'
5. Adv. A. A. Šlakis,
6. kun. A. Ežerskis,
7. kun. F. B. Serafinas,
8. kun. I. Albavičius,
9. kun. II. Vaičiūnas,
10. J. E. Karosas,
11. J. B. Kaupas,
1.2. Paulius Mulevičius,
13. Izidorius Nausieda,
14. A. J. Sutkus,
15. Al. Prečinauskas,
16. kun. P. Lapelis,
17. kun. M. Krušas.
18. kun. A. Skrypka.
šios aukos buvo induotos Tautoa Fondo valdybai
ir “Draugo” redakcijai, kuri nusiųs T. F. iždiniu-
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Vokiečiai Atakose Ant
Prancūzų Laimi.
Mete Bombas, ftad Nužudžius
Prancūzijos
Premierą.
*
#

1897.

No. 7

Amerikos Žinios
PASITRAUKĖ KARĖS
SEKRETORIUS.
Lindley M. Garrison, Suv.
Valstijų karės sekretorius pa
sitraukė nuo savo vietos. Prie
žastis pasitraukimo: preziden
to AVilsono nepritarimas Garrisono vedamai politikai ka
riuomenės sustiprinimo ir Fi
lipinų neprigulmybės klausi
me.

narchistų užmanymų (“Kelei
vis” anuomet tai vertė į juo
kus ir vaikų žaislus).
Susekta, kad anarchistų tam^.
tikras komitetas iš 15 asmenų,
visa tai plianavo. Areštuota
anarchistas Allegrini.
Į kų toliau išsivystys tas vi
sas dalykas — vėliau teks su- •
žinoti.

MŪŠIAI VAKARUOSE EINA reik atlaikyti vaviečių užpul- tebuvo viso labo 219.4 mil. r.
dinėjimus. Mat; {vokiečiai
tvoKieciai vis pajamų. Tai aišku, kad mo
SMARKYN.
Prancūzijoj mūšiai nesiliau dar tebemanantif kuomet nors kesnių pajamos anose šalyse
Rvgų į sa penkeriais metais yra 60 nuo
ja, bet vis smarkyn eina. užimti Dvinskų
Prancūzai tvirtinanti, kad da vo rankas pasifiaati. Vokie šimčių padidėjusios. Palygi
vienas da nus tatai su visos europinės
bartiniai vokiečių užpuldinė čius stebinantis
VVILSONAS STATO SAVO
jimai ir atakos didelės reikš lykas, tai nepaprastas rusų ar Rusijos pajamomis, kurios
DIDELIS ANARCHISTŲ
KANDIDATŪRA J
mės neturi, nes vokiečiai ant tilerijos pagerėjimas. Iš tos tais pačiais metais išnešė
PREZIDENTUS.
SUOKALBIS.
puolius daranti mažomis jėgo tai priežasties nei vokiečių a- 1828.9 mil. rub., pasirodo, kad
Suv Valstijų prezidentas W.
mis ir didelius nuostolius pa- takos nenusiseka ir jie vis viršuj minėtasis skaičius su
Atkeliavus J. M. Chicagos
ant
vienos
vietos
tebetrypiandaro 1Q procentų visų Rusijos arcivyskupui G. W. Munde- AVilsonas sutiko kandidatuoti
nešanti. Kaip ten dalykai, ne
ti.
pajamų.
stovėtų, bet vokiečių atakos
lein’ui į paskirtų diocezijų, šių metų prezidento rinkimuo
Šiaip jau rūsų ^ronte dabar
nesiliauja ir jie šį-tų laimi.
prasidėjo visa eile priėmimo se. Jisai pasitiki ,kad daugu
Anų apimtųjų kraštų plotas
Vokiečiai praneša, kad jie daugiausia mūšių eina oreiškilmių. Viena iš tų buvo ma Amerikos piliečių balsuos
išneša 275,245 ketvirtainių ki
Taliure apielinkėse atėmė iš Rusai niekaip negali apsidirb
pokilis Universiteto Kliube. Į už jį, nes jam ir dabar pre
lometrų. Taigi sulyginus su
prancūzų apie 700 jardų ap ti su vokiečių Isepellinais, o
tų pokilį buvo sukviesta dau zidentaujant, vidujinė ir užruvisos europinės Rusijos plotu,
kasų, suėmę apie 300 karei vokiečiai nespėjanti rusų or
gelis svietiškos ir bažnytinės bežinė šios šalies politika bu
jie sudaro 5.2 proc.
vo vedama kuogešausioj tvar
valdžios asmenų apie 300.
vių ir jiems tekę keletas kul laivių šalin gintų Bombas vo
koj.
(“Dabartis”)
ka s vaidžių. Netoli Sept-le- kiečiai nuolatos mėto tai ant
Kuomet po vakarienės pra
Kaipo pamatų savo kandi
Haut jie taipgi atėmę apie 400 Rygos, tai ant Dvinsko, tai ant
dėta sakyti pasveikinimo kal
datavimui,
AVilsonas paduoda
jardų prancūzų apkasų ir su kitų miestų. Rusai tų pat da
Kauno tvirtovės komendantui bos, pagarbos žodžiai naujai šiuos jo vedamos politikos ap
ėmęs kiek belasvių. Taipgi ir ro ant vokiečių užimtos Min
pribuvusiam
arcivyskupui,
15 metų katorgos.
sireiškimus :
kitose vietose vokiečių vis taujos ir kitų neėstų.
staiga koks šimtas žmonių pa
1. Užrubežinė politika buvo
Vyriausybės pranešimu, ge
bandoma veržtis pirmyn.
sijuto blogai, o vienas net
vedama
pilnai prisilaikant Sū
KĖSINOSI NOŽUDYT1
Iš Londono pranešama, kad
perkrito. Ten esantieji dak
neli. Valstijų įstatų ir žmo
nėjusi tam tikra Dvinsko ka
BRIAND’Ą.
atsižvelgiant į tokius mažus
tarai išsyk nusprendė, kad
giškumo dėsnių.
rės apygardos teismo komisi
vokiečių laimėjimus, kuriuos
valgyje būta nuodų.
Kad sustiprinus ryšius su
2. Užlaikymas Suv. Valstijų
prancūzai savo pranešimuose Italija, Prancūzijos premieras ja. Teismas nusprendė atim
Buvo
visaip
spėliojama,
taikoje su visomis pasaulio
dar labiau numažina, ir suly Briand’as su keliais ministe> ti gener. Grigorjevui karinin
kaip
nuodai
galėjo
valgyje
at

viešpatijomis.
ginant su dideliais vokiečių riais buvo nukeliavęs į Itali ko vardų, laipsnius, ordenus ir
sirasti.
Kol
daktarai
apie
tai
3. Prisirengimas prie galin
nuostoliais, laimėjimai virsta ją. Reikėjo pasimatyti su medalius, bajoro titulų ir vi
ginčijosi,
o
laikraščių
repor

čios
kada nors kilti karės.
į pralaimėjimus. Ant galo ir Italijos karaliumi. Bet kadan sas teises ir išsiųsti katargos
teriai
vargo
tuos
ginčus
apra

4. Šalies gerbūvio pakėli
vokiečiai ne visur laimi. Vie gi karalius yra mūšių laukuo darbams penkiolikai metų.
šinėjant, tuo laiku chemistų mas.
tomis ir jie yra užpakalin nu se, tai ir Briand’ui prisiėjo
(“Liet. Bals.”)
laboratorijose buvo tyrinėja
Demokratų
partija
jau
stumiami. Spėjama, kad da ten važiuoti. Apie tai sužino
mi valgiai, ypač sriuba. Ne smarkiai pradėjo agituoti už
bartiniai mūšiai iš abiejij pu jo austrai. Norėdami nužudy Ant Vilniaus miesto vokiečiai
snaudė ir policija. Ji tyrinė A\7ilsono kandidatūrų ir būti
sių atsiėjo į kokius 75 -100 ti Briand’ų, austrų lakūnai
uždėjo 75,000 markių,
jo virėjus, patarnautojus, ki nai pasirįžo jį antrų - syk iš
tūkstančius vyrų.
mėtė bombas ant traukinio,
pabaudos.
tų namuose darė kratas.
kelti į Suv. Valstijij preziden
Iš tų mūšių daromi įvairūs kuriame važiavo Prancūzijos
Chemistai
surado
sriuboj
tus.
Nesenai Vilniuje iš kokios
išvadžiojimai.’ Vienu iš tų y- premieras. Ar austrams pa
aršeniko
nuodų,
o
policija
su

ra, kad vokiečiai stengiasi su sisekė Briand’ų nužudyti, tik tai priežųsties buvo kilęs gais
sekė žmogų, kuris prisidėjo
ardyti prancūzų ir anglų plia- rai nežinia, nes kol kas jokių ras. Pranešama, kad daug
prie
valgio gaminimo, bet ku ROOSEVELTAS EINA IŠVIEN
nus. Mat spėjama, kad pava- apie tai žinių iš Italijos ne namų ten išdegę. Vokiečiai,
ris pokilio dienoje nuo darbo
SU REPUBLIKONAIS.
saryj prancūzai su anglais pereina. Žinoma tik, kad pa vietoj padegėlius sušelpus, dar
pasitraukė.
Pas
tų
tai
žmo

Buvęs Suv. Valstijų prezi
tyčia uždėjo 75,000 markių pa
rengiasi ofensyvan, t. y. viso
sikėsinimas buvo.
gų buvo atrasta aršeniko ir ki dentas T. Rooseveltas, kaip
baudos. Už kų? Ogi vokie
mis jėgomis bandys mestis
tų nuodų, sprogstančios me praneša kaikurie anglų laik
čiai sako, kad tas gaisras jų
MĖTĖ BOMBAS ANT
ant vokiečių, prasimušti pro jų
džiagos ir pluoštas anarcliis- raščiai, irgi manus spraustis į
karės plianams yra pragaiš
linijas ir vokiečius iš Pran
ČERNOVICŲ.
stiškos literatūros.
Prasidė
cūzijos ir Belgijos išvaryti.
Iš Vienos pranešama, kad tingas, nes miestui išdegus, jo tardymai ir juo tolyn, vis Suv. Valstijų prezidentus. Kol
kas Roosevelto kandidatūra
Tas reikalauja ilgo prisiren rusų ir prancūzų lakūnų bū nėr kur kareivių, nei provizididesni anarchistų plianai su dar oficijališkai nepaskelbta,
gimo. Kad prancūzams su ang rys buvo nuskridęs ant Čer jos, nei amunicijos sutalpin
sekami. Manoma, kad nužiū- bet netrukus paaiškės, ar jis
lai s nedavus atsakančiai pri novicų pereitų nedėlių ir mėtė ti. Kad vokiečiams blėdis, tai
rėtasai virtuvės tarnas Crones
sirengti, vokiečiai daranti a- bombas.
Austrams pasisekę tiesa. Bet kuogi vilniečiai kal buvo pasikėsinęs nunuodyti pats kandidatuos, ar parems
kokį nors kitų republikonų
ti, kurie į dar vargingesnį
takas.
lakūnus nuvyti.
visus svečius. Tik dožų nu partijos kandidatų. Greičiau
padėjimų inpuolė, negu vokie
mažinęs.
Nunuodyti nepasi sia Rooseveltas, su republikoAPIE DVINSKĄ IRGI NEMA Kiek gali Vokiečų apimtieji čiai? Ir dar baudžiami!
sekė gal ir todėl, kad išsyk nais susidėjęs, rems tų partijų
Rusijos kraštai mokėti
ŽI VEIKIMAI.
sriuba buvo rengiama ant 2 būsimuose prezidento rinki
.
mokesnių?
Lietuvoje vargas.
Rusijoj atakos ir didesni
šimtų žmonių, bet Crones pra muose.
karės veikimai nuolatos šoki
Koks pasidarė nuostolis Ru
Kaip
“Lietuvių Balsas” sišalinus, sriubos buvo paga
Republikonų partijos lyde
nė ja iš vieno fronto galo į ki sijai, Vokiečių bei Austrų ka praneša,
Švedijoj
susitve minta ant 300 asmenų. Tai riai nurodo, kad labai pavojin
tų. Pietiniame fronto gale, riuomenei apėmus jos kraš ręs Lietuvai šelpti komitetas, gi nuodai liko labiau atskies
ga būtų AVilsonų palikti ant
kur priešais rusus veikianti tus, parodo šie mokėtųjų mo vokiečių užimton Lietuvon bu tais.
kitų trijų metų prezidentu,
austrai, priekin nuolat briau- kesnių skaičiai. Visos Rusi vo nusiuntęs
savo atstovų.
Betyrinėjant dalykus, pa nes AVilsono vedama politika
jasi rusai. Rusai ten turį ne jos pajamos 1911 metais* buvo Nors pilno raporto iš atstovo
aiškėjo, kad valgio užnuodiji- nėra užtikrinimu šios šalies
maža pasisekimo. Nors rusai šitokios:
dar neapturėta, bet jau esama mas tebuvo vienu iš daugelio romaus padėjimo.
Preziden
ten kartais gerokai pirmyn
228.4 mil. rub žinių ,kad Lietuvoje esantis
Lenkijoje
anarchistų plianų. Vėliau vi tas AVilsonas neįstengęs ap
pasivaranti, bet iš Černovicų,
21.9 v
Kurše
didelis vargas. Stoka ir mais sa anarchistų eilė turėjo jau saugoti
Amerikos
piliečių
Bukovinos sostapilęs, austrų Lietuvoje:
to ir drabužių. Viskas begalo imtis už bombų ir kitokių žu Meksikoj ir ant jūrų, kur žu
jokiu būdu negali iškrapštyti.
Vilniaus gub. 15.1 99
brangu ir neviskų galima gau dymo priemonių.
99
Susekta vo daug Suv. Valstijų paval
Dabar rusai yra devyniose
17.1 v
Gardino „
ti nusipirkti. Lietuvių Drau susirašinėjimai tarp anarchis dinių.
99
Prezidento stengima
angliškose myliose nuo Černo
„
9.9 n
Kauno
gija ,dalis likusių jos narių tų, iš ko paaiškėjo, kad jų bu sis Suv. Valstijų gerbūvį pri
99
vicų.
tebeveikianti. Liet. Draugija vo plianuojama Chicagoj iš skirti savo veikimui esųs ne
Kuomet rusai veržiasi pir
Viso labo 352.5 mil. rub. turinti 141 skyrių. Bet jau
sprogdinti katedrų, “Fede tikras. Suv. Valstijų gerbūvį,
myn Bukovinoj ir Galicijoj, (Apimtoji Volynijos dalis čia lėšų vargingus žmoneles už
ral”, ir “Peoples Gas” na anot republikonų, pakelė ne
tuo tarpu jiems apie Dvinskų dar neskaityta). 1907 metais laikaitai visai neturinti. Vo
mus ir nužudyti apie 40 Chi prez. AVilRono politika, bet
kiečiai, suprantama, nieko ne cagos bankierių. Taipgi visa Europos karė, kur iš Ameri
duodanti, o šiaip jau žmonės eilė sprogdinimų ir užmušėjys- kos šiai s laikais išvežama alabai suvargę.
kui. Taigi visi aukotojai prašomi aukas siųsti T.
čių turėjo atsibūti po visų A- mnnicija, ginklai ir provizija.
F. valdybai, ar “Draugo” red., ar kitų katalikiškų
Galima numanyti, kad var
Švedijoj komitetas rengiasi merikų. Pažymėtina, kad alaikraščių redakcijoms, kurios tuojaus siųs T. F. iž
žytinės
šių metų prezidento
stoti į pagelbų, yra jau pini nuomet nepavykusia mėgini
dininkui.
gais siuntęs; dabar drobužius mas išsprogdinti New Yorko rinkimuose bus gana smar
Kas daugiau?
katedrų, buvo vienu iš tų a- kios-

ę?

nerolo -Grigorjevo bylų nagri

Lietuvon gabensiu.

-X:.".Z

BRIDGEVILLE, PA.

Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.

Visokiiį tautų žmonių
čia randasi.

Išviso 65.09. Atmetus vakaro
suruošimo išlaidas $5.00, per
duota 2-ro skyriaus Tautos
Fondo iždan $60.09.

apdengtas klebonijos stogas,
įvesta elektros šviesa į Baž
nyčių ir klebonijų, mokykla
įregistruota valdiškoms teisė
mis, kurioje mokytojauja trys
seserys iš Notre Dame vie
nuolyno,—visa tai įsteigta ger
biamojo klebono pastangomis.
Dar taisoma parapijos svetai
nė, kurioje telpa apie 500 as
menų. Estrada bus puikiai
išpuošta lietuviškais reginiais.
Žodžiu sakant, puošiama sulig
puikiausios ir naujausios ma
dos, kas kainuos apie 6(X) dol.

lų reikšmę.
Labai daug Juoko publika
turėjo iš tų paveikslų, kuriais
brvo vaizdžiai parodoma gir
tuoklių gyvenimas.
Sausio 30 d. taip-pat buvo
rodoma judamieji paveikslai
iš nuotikių Liet. Vyčių Žaidi
mo Dienos, įvykusios Brocktone. Be to buvo dar rodoma
daug ir kitų labai indomių da
lykų, kaip tai: vieno turtuo
lio gyvenimas, “Saulės” na
mus Kaune ir tt. Per šį va
karų kalbėjo K. Česnulevičių-’,
moksleivis.
P. Bražinskas.

Bridgeville, vienas iš Pitt
Garbė Bridgevilliečiams.
Ragauskis, J. Bartaška, J. Du- Gyventojų Poąuonocke prie sburgh’o priemiesčių, randasi
WESTVILLE, ILL.
Bridgevillyj Lankęsis.
delis, J. Stankūnas, V. Krau- kaitoma apie 3000, iš kurių apie 10 angliškų milių nuo
SLRKA. nariai taikosi prie čelis, J. Danieliauskas, J. če- 800 yra lietuviai.
Pittsburgh’o. Miestelis apgy
ventas didumoje italų ir vo
nauju reformų.
rabiejus, R. Čerabėjiėnė, V.
Darbai.
BINGHAMTON, N.. Y.
kiečių; kiek mažesniam skait
SLRKA. 94 kp., sausio 16 Vasilkiutė, J. 'Zamblauskas,
Pirmas lietuvis, J. Kranau- lyje airių, lenkų ir lietuvių.
Katalikai vis geriaus tvarkosi.
d., laikė savo metinį susirin M. Novašinskas, J. Mįcius, A.
skas, čia atvyko
24 metai Valdžia miestelio vokiečių ir
kimą, kuriame dalyvavo be Blažis, J. Andriukaitis, V. Va
Binghamtone gal ne ant juo
atgal; jis ir dabar dar labai airių rankose.
Pramonė vo
veik visi nariai. Išvažiavus lantis, Pr. Gaižauskis, A. Dilgražiai ir turtingai gyvena. kiečių, žydų ir išdalies italų kų subruzdo lietuviai katali
iš mūsų miestelio kuopos pir- kus, V. Pocevičius, J. Paliukai. Nesenai — 30 sausio, jie
Dirbtuvių čia randasi tik rankose.
minin., A. Modeikai, susirin- šaitis, J. Jakutienė, K. Šagsutarė kviesti kunigų iš Utica,
kimų atidarė raštininkas A. S. Įždienė, J. Danieliauskienė, O. trys, kuriuose dirba apie 300
N. Y. su pamaldortiis kas ant
Iš lietuvių veikimo.
Kiti darbininkai
Vaitkus. Paaiškinus apie įve-j Marcinonienė. Išviso Vander- darbininkų.
Koncertas.
Lietuvių Bridgevillyje ran ra savaite, o 6 vasario jau nu
dimų naujų reformų pagal 30 grifte surinkta 72 dol. ir 30c. dirba ant ūkių.
Atidarymui naujai išpuoš
dasi apie 50 šeimynų ir kita tarė inkorporuoti į Syracuse
seimo nutarimų, nedaug tebu-:
Vasaros laiku privažiuoja iek pavienių. Lietuviai susi diec. nupirktus del būsiančios tos svetainės, rengiama pir
vo priešingų, tikt tie kiek ne
daugiaus darbininkų, nes esti dėję su lietuviais gyvanan- bažnyčios lotus. Kaip dabar mas koncertas AVisconsino
W. FITCHBURG, MASS.
pasitenkino, kurie .jau apisedaugiaus darbo prie tabako čiais Sagine, Morgane
tinis
parapijos
komitetas,
valstijos
lietuvių
tarpe.
Prakalbos.
ir
niai, nemoka skaityti ir ku
PHILADELPHIA, PA.
auginimo,
kuomi dauguma Traveskine
Sausio 30 dienų šv. Kazi
Šv. Petro bažnytinis choras,
sudarė lietuvių taip ir kaikurie iš susi
rie nesuprato gerai dalykų
ūkininkų
užsiimama.
rinkusiųjų
priešinosi
tai
Rymo-Katalikų Šv. Antano
vadovaujant vietiniam vargo- miero draugystė surengė pra
Išsiuntė drabužius nuo karės
stovio.
inkorporacijai.
Bet
aiš

ninkui, B. Nekrašui, išpildys kalbas ; kalbėjo kun. F. Ke
nukentėjusiems Lietuvoje.
Daug lietuvių turi savo vardu parapijų. " Nusipirko
Bet gerai dalykus išaiški
kus
prirodymas,
iš
vie to koncerto didesnę dali. Kon mėšis, “Darbininko” redakto
Vasario 5 d., kun. J. J. Kau farmas ir šiaip jau gana ge gražių, kad ir nedidelę, baž
nus, visi nariai sutiko mokė
nos
pusės,
kunigo
Vanago,
bu certas atsibus vasario 12 die rius.
kurioje
klebonauja
išsiuntė
Brooklynan rai gyvena. Kaikurių lietuvių nyčių,
ti pagal naujų reformų reika lakis
Žmonią prisirinko pilnutėlė
kun.
Vincas T. Abraitis. vusio ant to mitingo, jog ka nų, 1916.
nuometų ir Y Lėšų iBush Co-> kuri prižadėjo vež turtas siekia iki 40,000 dol.
lavimus
talikiškų
kunigų
tada
tik
ga

svetainė. Kalbėtojas aiškino
Klebonijos dar neturi,
bet
Fondų po 10 c. į mėnesį, ir ti drabužius nukentėjusiems
Darbai.
lima
gauti,
kada
turėsite
ka

Lietuviai biznieriai.
lietuvių
darbininkų reikalas.
apsimokėjus skolų už bažny
po 25c. I skyriaus nariams, nuo karės lietuviams, 16 skry
Šiame miestelyj darbai eina Taip-pat prakalbų laike buvo
talikiškų
bažnyčių
—
rėdysites
Iš biznerių
geriausia lai čių, žadama statyti ir klebo
kurie ligšiol ne nuo metų mo nių drabužių ir 1 skrynę agerai, tik tas nedirba, kas ne dalinamos knygutės.
kosi P. Adomas Naiva; jis nijų. Skolos už bažnyčių esu pagal R. K. Bažnyčios Ame
valinių;
tas
viskas
svėrė
du
kėjo.
Toliaus buvo dalina
rikoje įstatų; iš antros pu nori. Smarkiausia dirba panSoeijalistai ir laisvamaniai
užlaiko
valgomųjų
daiktų tik $3000.00
mos visiems nariams už dy tūkstančiu svarų. Tuos visus
čekų dirbtuvė; šios dirbtuvės labai sujudo išgirdę kalbėtosės
—
gyvas
paveikslas
su
pir

Bridgeville ir kitos vietos
krautuvę.
kų knygutės “Lietuvių-Len drabužius ir avalines suauko
užveizdos vaikščioja po namus jaus žodžius, pradėjo vyručiai
apgyventos lietuvių gan nuo maisiais lotais pirktais del baž
Kitų valgomųjų
daiktų
kų Unija”.
Jei kas negavo, jo šv. Kazimiero parap. lietu
nyčios, o apverstais del salės— ieškodami merginų darbinin net trukšmų kelti, bet juos
Paminėtini kriaučiai krautuvę laiko G. Simanavi senų laikų, bet veikimas jų
įdar gali gauti tų knygučių, at viai.
kių. Gera proga nedirban greit apmalšinta.
pradeda pasirodyti tik dabar, pertikrino bemažko visus, jog
Plungė
Kazimieras
ir
Deksčius.
A.
Kvietkauskas
turi
sišaukiant žemiau paduotu
čioms merginoms čia gauti
Kun. F. Kemešį “sukritikuo
apsigyvenus čia katalikų ku negalima dėti savo pinigų ant
antrašu. Toliaus buvo renka nys, kurie davė po penkiolikų, “Dry Goods” krautuvėlę.
darbų.
vėjų.
Ne
prošalį
būtų
pri

ti” buvo pakviestas Šeštokas
nigui. Daugelį kartų mėginta
ma valdyba naujiems metams. ar daugiau gerų siutų. Julija
Ąžuolas.
minti
ir
apie
anuos,
kurie
sa

iš Worcesterio, bet nabagėlis
čia tverti įvairiausio plauko
Draugijos.
valdybų pateko šios ypatos: Poškienė keliolikų porų ava
vę
vadina
Binghamtono
“
apne tik kad kun. Kemėšio nesu
laisvamaniškų ir socijalistiškų
Iš draugijų gyvuoja šios:
liglaikinu pirmininku išrinkta linių; viena mergina už $10.00
švieta
”
.
Tie
poneliai
ir
savo
kritikavo, bet patsai likosi sa
draugijų ir kad ir pasisekė
Jonas Urbonas, A. S. Vaitkūs pripirko naujų drabužių; iš S. L. R. K. A. 45-ta kuopa,
t PERU, ILL.
šlamštuose ir lūpomis platina
vo įsitikinimuose sumuštas.
laisviesiems
tūlas
draugijas
♦— rašt., J. Žiuris — kas. Li Bala., Pa. T. Mičiuliutė daug turi 40 narių; Šv. Kazimiero
tarp
katalikų
lietuvių
visokius
Protarpiuose gražiai pade
sutverti,
tečiaus nariais jie
šv. Bedo kolegija.
gonių lankytojai: K. Mičiuda, drabužių sukolektavo. Garbė Karalaičio pašalpinė draugija
melus,
šmeižtus,
net
grųsiniklemavo
p-lė V. Steponavičiū
girtis negali. Didžiuma lietuVasario 6., 1916 m., A. L.
J. Kupstas ir P. Juknevičie tiems ir visiems kitiems au narių turi 100, kapitalo turi vių
tebėr neorganizuoti įjmx,8> jeigu an^ tikro toje kotė ir-p. A. Stepanovius.
$1000 ir L. Vyčių 36-ta kuo draugijas. Šv. Antano para- lonij°3e susiorganizuotų R. K R. K. M. S. III-čia kuopa tu
nė. Nutarta, kad kiekvienas kavusiems .
Prie šv. Kazimiero dr-jos
rėję mėnesinį susirinkimų, ku
pa, narių turi apie 20.
narys, išskiriant vaikus, tu
lietuvių
parapija.
Ar
gi
pri

Teatras ir koncertas.
pijai reikėtų susitarus su
rį atidarė pirm. p. A. Dikse- prisirašė 8 nauji nariai.
ri mokėti 10c. į metus, kaipo
tiems
‘ ‘ apšviestuo- lis.
Veiklesnieji lietuviai: p.p savo klebonu tuojaus suorga derėtų
Buvęs prakalbose.
Vasario 6 d., šv. Kazimiero
raštininkui algų, iš to taip gi
liams
”
užsiimti
vaikėzų
dar

J.
Kfanauskas,
A.
Naiva,
J.
parapijos Vyčiai ir mokyklos
nizuoti S. L. R. Kat. kuopų.
Susirinkime buvo svarstyta
bus apmokami visi pinigų ir
bais?
ir
M.
Juškievičiai.
vaikai, sulošė “Vaikai m'.*Xv”.
Tautos
Fondo
skyrių
ir
Vy

apie daug svarbių dalykų. Bet
laiškų siuntinėjimo kaštai. To
ATHOL, MASS.
Katalikas.
Beveik visas lošimas atlikta
čių
kuopų.
Tas gelbėtų para
viskas ramiai ir nuosekliai
liaus išduota atskaita iš 1915
Mėgsta gerti ir kaziriuoti.
Vasario 7 d., L. Vyčių 1.0*
gražiai dainuojant.
Ineigos
pijai, i nt r auk i ant neorgnizuoapkalbėta. •
metų kuopos stovio. Narių vi
Išskiriant kokius 5 blaivus, tųjį jaunimų darban.
kuopa laikė mėnesini susirin
skirtos šv. Kazimiero mokyk
Pasibaigus seniems ir neuž
so buvo 95- Pinigų sumokėjo
kimų. Atidarius susirinkimų,
los naudai. Publika buvo la visi kiti baisiai maukia bra
CLEVELAND, OHIO
baigtiems
kuopos reikalams, p. į“
$375 .96. Kuopos ižde pinigų
Tautos Fondo 2-ro skyriaus
senasai kuopos pirmininkas,
bai patenkinta U 2 tokių te voro raugų.
V. Stulpinas inešė, kad pa-į
Parapijos vakaras.
nėra. Šiame bertainyje prisi
prakalbos.
Įp. A. Grigaliūnas, užleisdamas
atrų ir koncertu rengimą esa
Saliunu yra du;
lietuvių
duoti kai-kurias knygas ap
rašė 4 nauji nariai.
Šv.
Nedėlioj,
6
d.
vasario,
Sausio
30-tų
d.,
š.
m.,
pasi-'
savo vietų naujam pirminin
me dėkingi Yyčiains ir Šv. Ka saliuno nėra.
daryti. Apsvarsčius, likosi nų__
_
A. S. Vaitkus,
vaJurgio
parapija
surengė
darbavus knn. V. T. Abro
kui, p. D. Karobliai, p&sftkėzimiero mokyk’os mokiniams,
tarta duoti apdaryti. Be to9?kp. raštininkas
karų.
Laikraščių
mažai
teskaitomaičiui,
įvyko
Tautos
Fondo
,
,
....
.
VvČiams atsisveikinimo prao ypač vadovams !Sim. Kvietg.
nutarta
padidinti
knygyn,,
kaltoę
kartn pert)ėg0
Box 43, IVestville, III. kui ir Jonui Podėliui.
ma; liuosu laiku žmoneliai 2-ro
skyriaus
prakalbos.
Vyčiai ant programo.
priperkant daugiaus knygų
geria ir kaziruoja.
kuopos praeitį nuo pradžios
Klausytojų
prisirinko 250.
AVestville, III.
Vyčių 25 kuopa statė 3 ak
Žvirblis.
P-as A. Linkus pranešė, kad
jos susitvėrime.
Vyčiai gi
Pirmuoju kalbėtoju buvo pats tų dramų — “Lizdas naminio
Springvaliečiai užkviečia su j jam už pereitų metų tarnystę
Jaunimas.
kun. V. T. Abromaitis, vietos Liūto”.
rengti vakarėlį kovo 4 d., Lie
Is jaunimo darbštesnieji Į klebonas, kuris gana jautriai
išreiškė nuoširdžių padėkavoLošimas
nusisekė
neblogiau

PITTSBURGH, PA.
HARTFORD, CONN.
tuvių Dienoje. Tas ir-gi nu nę. Po to užėmė pirmininko
Ant. Rudokas if p-lės Kra-Sužadino
Bridgevilleeius ausia. Taip, kaip ir visuomet,
žinutės dapildymas.
nauskaitės; nors jos čia gimę koti nuo karės nukentėju atsižymėjo p-lė B. Skripkaus spręsta. įvykinti.
Vyčių ir moterų vakaras.
vietų p. I). Karoblis, prabilda
V. Beisogalis.
Vasario 6 d. Lietuvos VyauS§? bet tikros lietuvaitės, siems. Antras kalbėjo J. Mi kaitė Elžbietos rolėje, p. A.
Straipsnyje “Kun. Dr. A. Ma
mas nuoširdžiais žodžiais |
liauskio Prakalbos’, padėtame čių ir Moterų Sųjungos kucp nesigėdi lietuvių ir uoliai liauskas iš Pittsburgh’o. Tar Stasiliūnss Nikodemo rolėje.
Vyčius ir kviesdamas visusdarbuojasi
Vyčių
tarpe.
•‘Drauge” N. 5 reikia pridėti, pos pobažnytinėje svetainėje
prie sutikimo ir draugiškos
pe prakalbų dainavo “Biru
Taipogi gana gerai savo už
•
WAUKEGAN,
ILL.
meilės;
jis pasakė: “Visi kaip
«. jog B. Vaišnora aukavo 5 dol., surengė gražų vakarų su la
Viena jau baigė “Business tės” choras iš Pittsburgh’o, duotį atliko p-lė O. Žvingivienas, vienas kaip visi”.
A- AEukas $1.50, J. Žalagie- bai margu programų. Vaka
Iš lietuvių atletų veikimo.
College”, o antra tebelanko kurs tapo pakviestas p. J. liutė Rožės rolėje ir p. B. Švenas $1.50, P. Janulis $1.00 ir rų vedė p. A. Pateckis.
Paskui p. D. Karoblis, kai
V. Grajausko. Chorui/ kelio caitis Jokūbo rolėje.
“Grammar School”.
Sausio 23 dienų, š. m., švZ. Linkevičius $1.00.
Išviso
Kiti-gi silpnai, bet jų irgi Baltramiejaus Lietuvių Atletų po buvęs delegatas nuo mūrų
Vyčiai laiko savo susirin nės lėšas apmokėjo pats J.
P-lės A. Stravinskaitė, U.
ten aukų surinkta 113 dol. 56
Stambi tai negalima kaltinti, nes, kaip Kliubas laikė metinį susirin kuopos apskričio seime, Mon
kimus pas p. J. Kranauskų, V. Grajauskas.
Gurkliutė,
Z.
GUikliutė
ir
P.
tello, Mass., papasakojo pla
cent.
auka iš p. J. V. Grajausko girdėjau,
p. Ruseckas, re- kimų.
Skupaitė padainavo “Aiškiai kuris duoda kambarius jiems
čiai apie to seimo nutarimus
pusės.
Aukų svetainėje su zišėrius ne kaip ten mokino,
Šis susirinkimas buvo vienu
šviečia saulutė”; gana gerai už dykų.
mesta $65.00. Aukavusių var o kartais net visai neateidavo iš labiausia nusisekusių; pa bei kitokias smulkmenas.
daina išėjo.
Vyčiai mokinasi du veika
Šiame susirinkime mūsų
VANDERGRIFT. PA.
dai seka:
kun. V. T. Abro ant repeticijų.
duota atskaita iš kliubo pra
lu: “Netikėtai” ir “Tarnas
Paskiaus p. A. Kučas per
kuopa
nutarė Įsteigti “baspmaitis aukojo $5.00; J. V.
Toliaus jausmingai padekle eito veikimo atletikos ir piniInpainiojo” Mokinimu rupi
Kun. Dr. A. Maliauskio
skaitė iš “Draugo” straipsnį
Grajauskas, ir Martinas Mic mavo p-lė J. Skripkauskaitė ir gišku žvilgsniais — visus na ball” ratelį; tokiam sumany
nasi p.p. G. ir M. Juškeviprakalbos.
“Garsūs kalbėtojai”; S. Knei
dauguma jaunų vyru kar
kunas po $2.00;
po $1.00: S. Pašavickas.
rius pilnai patenkino. Senųjų mui
"
• Lietuviai katalikai čia ge žis skaitė “Apšvietą tarp mo čiai.
štai
pritarė.
Mažytė -mergaitė, V. Šul- viršininkų raportai irgi visus
aukojo: J. Labanauskas,
J.
Neužlgo bus statoma scerokai susipratę; mėgsta skai terų”,
taipgi iš “Draugo”;
Bet dar vienas pažymėjimo
Leonaitis,
A. Šimkus,
J. ciukė, per du kartu gana dai užganėdino.
noje.
tyti geras knygas ir gerus p-lė U. Gurkliutė perskaitė iš
vertas
dalykas, tai tas, — kad
Stočkunienė, L. Jankevičius, I. liai pagrojo ant smuiko, pri
Toliaus nutarta kogreičiau
,
.
.
....
laikraščius.
Gi laisvamanių “Darbininkų
Dovanėlės” Reikia lietuviškos bažnyčios Toli sius, A. Gutauskas, P. tariant p-lei M. Vaišviliutei sia atspausdinti Lietuvi, At- nnw kuopa. riip. ne vien t*
bei socijalistų raštų jie nenori “Kad ir pasileisiu, bet nelėtu Kliubo konstitueij,, ku-jsnv! kuopos reikalai, bet ja.
Lietuviai savos bažnyčios Poškevičius, J. Monkevičius, ant pijano.
imti nei į rankas. To susi apsileisiu”. P-lė A. Čibaitė iš
ri jau baigiama sutaisyti iri'”*'™ ,r,k'tl. svarbūs mūs,
Vyčių
choras,
vadovaujant
dar neturi; naudojasi airių, A. Zimontas, A. Markūnas, I.
pratimo vaisiai pasirodė ir 3 tos pačios knygutės skaitė
liet neužilgo vyskupas žada Vasiliauskienė, P- Andriekus, p. V. Greičiui, padainavo ke netrukus galima bus jų paduo- ..
.. .
. ,
.
vasarioTų vakarų Vander- straipsnį “Kibkime i didžiau..
v
tinanties kovo 4 d., musų kun
M. Žilinskas, A. Sankoris, M. turias daineles, iš kurių “Pa ti
duoti ir lietuvį kunigų.
spaudon.
. ._
’ . 7
grifte buvo prakalbos kun. Dr. sį savo neprietelį; p-lė P. Sku
,
. .
T. , .pa pasirjzo savo pastangomis
.
Antanavičius, O. Paulauskie- vasaris Tėvynėje” labai pu
šv.' Baltramiejaus Lmtuv.ų
ų
tfatra,|sH
’A. Maliauskio. Per prakal paitė iš “Vyčio” 5 num. per A. Naiva ir J. Juškevičius nė? L itkauskas, V. Sabaliau- blikai patiko.
Atletų
Kliubo
narių
skaičius
kuris I sk
p. šftltunis, L Stralbas mūsų žmonės mokėjo užsi skaitė straipsnį
veikalų nukentnjusių lietuvių
“Lietuvos huvo paa vyskupų,
Ant pabaigos Vyčių kvar
R stralčiunienė, L. tetas labai puikiai padainavo paaugo šiame susirinkime 3 nuo karės naudai- Taipgi šia
laikyti taip ramiai ir kultūriš duktė, kur žengi?”. .Pagalios jiems pasakęg, kad kai tik
nariais. Pirmiaus buvo 2.) na
kai ,jog kalbėtojas labai išgy S. Kneižis dar perskaitė iš turės lietuvi kunigų, tai prie(Taulonis> j Mickūnas> P. Le- dvi daineli ir net buvo iššauk
me susirinkime nebuvo užmir
riai, dabar turėsime jau 28.
' |]iugig> g sterelauskas, R Mitrė mūsų žmonių kultūriškumų. “Draugo” straipsnį “Kuriuo pirmos progos duosiąs.
šta nei lietnvių moksleiviai,
ti atkartoti.
'
Kaip žmonėms patiko tos keliu”. •
nuo karės audrų pabėgėliai;
Jeigu lietuviai susipras ir kus> m. Abromaitis; po 50c.
Pasibaigus programui, pra i
Nauja valdyba.
prakalbos, tai parodo, kad ir
jiems buvo renkamos aukos,
Publika labai ramiai ir ati- uoliai imsis steigti parapijų, aukojo: P. Jakštienė, J. Ka- sidėjo šokiai ir šiaip žaidimai.
Šiems metams išrinkta nau
aukų skaitlius, kurias sudėjo džiai klausėsi skaitymo; ma o jai dirva jau prirengta, ta-'tauskas, J. Kareinskas, V.
Žmonių buvo labai daug, ir ja valdyba, į kurių inėjo: J. tik gėda prisipažinti, kad ma
ta mažutė lietuvių katalikų ko tvt, jai patiko naudingi pasi- da naujų gyvenimų pradės.
žai buvo tesurinkta, — vos tik
Šimkus, I. Savukaitis, A. Kna- gana ramiai visi užsilaikė.
Šarakojis — pirm., C. P. Nelonija.
$1.50.*
skaitymėliai. Buvo net ma
Pelnas šio vakaro eis nau vardauskas —’ vice-pirm., N.
beikis, K. Stankus, A. SebasApšvietos stovis.
Kp. Kotespondenlas.
Aukojo:
inyta užvesti diskusijas — patinas, A. Givildis, K. Žukaus jos bažnyčios naudai.
E. Zupkus — sekr., M. E.
Apšvietą
dvasiška
ir
tautiš

J. Gurgelėtis $5.00. ,
i sikalbėjimus, bet del vėlaus
Našlaitė.
kas, S. Gvildienė, A. Mitkaitė,
Gustas — fin. sekr., J. J. Junka klestėte klėsti.
Po $2.00: B. Kazuclis,
| laiko tas atidėta. Tuomi va
O. Miliutė, J. Zaleskas, C.
Čius — kasier., R. Juška —
Dar čia reikalinga būtų
K. Dimša.
karas ir užsibaigė.
WORCESTER, MASS.
Kučinskaitė, M. Kavaliaus
maršalka.
“Z.”
A. Butkovskis $1.50.
Pageidaujama kodaugiausia sutverti L. D. S. ir A. L. R. kienė, J. Belickis, S. Saba
KENOSHA, WIS.
K. Moterų S-gų kuopas.
Tautos Fondo skyriaus susirin
Po $1.00: V. Kučmanas, P. tokių vakarų.
liauskas, T. Gelčis, S. GibesTikiu,
jog
neužilgo
ir
tas
kimas ir prakalbos.
Parapijos veikimas.
Krainas, B. Bumelis, B. Kai
Be,porteris.
tis, S. Vaitukaitis, N- Šednis,
MONTELLO, MASS.
įvyks, ,
Sansio
dienų atsibuvo T.
vaitis, J. Donkauskas, J. Vei
Nuo praeitų metų vasario
A. Malinauskas, K. ŽnraliauJudamieji
paveikslai.
Fondo
skyriaus
prakalbos ir
zias, A. Smeiliūkienė, M. ZaiDar turiu pažymėti, jog skis, Toni. Sbaron,' K. Rut 10 d. apsigyveno pas mus kun.
Sausio 23 d. parapijos sve visuotinas, metinis susirinttK
kauskienė, J. Kamienoris, J.
POOUONOCK, CONN. ’ tamsūnų “cicilikų” čia tėra kauskas, M. Rutkauskienė, J. Antanas Balinskas, kuris sa
X Rutkauskas, J. Radzevičia,
tik 0.1, užtat ir tyro oro tu Sabastinas, F. Ručmanas, S. vo darbštumu ir sumanumu, tainėj, Liet. Vyčių kuopai pa mas.
Gražus miestelis.
Pirmiausia senoji T. Fondo
V- Moteikis, R. Šedvikienė, A.
rim iki valios.
Mikalonis, J. Urbanavičius, F. galima sakyti, iš miego prikė sirūpinus, buvo rodoma juda
Šis miestelis stovi gana
Vinis, A. Čekanauskis, S. Kū
Toliaus daugiaus parašysiu Bimba, J. Baniavičius, J. Rau lė visų parapijų. Pavyzdžiui, mieji paveikslai apie ,Blaivy- skyriaus valdyba išdavė aš
kalis, M. Jakulienė, J. Rulis, gražioje vietoje ant Farming- apie vietos
lietuvių veikimų linaitis, V. Stapoliavičia, P. tik per vienus metus atmokėta bę. P. A. M. Norkūnas prie praeitų metų veikimo atskai
tt. Buktienė, J.‘ Zalunskienė, tono upės kranto, 10 milių bei nuotikius.
Zdanavičius.
Viso surinkta skolos net 2,000 dolerių, ir mašin««dttbiwwiv J- Rama- to}. Pasirodė, jeg senasis ko$582W);
smulkių aukų $6.59. daug kas pataisyta, kaip tai: Aauska^Hį paaiškino paveiks- naitata» puikįAi tiarbavosi.
V* Bruksi s, K. Vidūnas, P. rftstumo nuo Hartfordo.
Jonas Jaunasis.

J

Žmonių ant šokių prisirinko dyti kai kuriems labai yra sun
gana daug ir v si gražiai link ku.
Štai, kada kalbėtojas
sminos.
Nuo vakaro pelnas pasakojo* apie Lietuvos var
paskirta draugijos naudai.
gus mūsų brolių ir seselių
Saldžiausio
Vardo Jėzaus skurdų ir badų jo kalbų su
draugija gyvuoja puikiai. Tai trukdė koks tai -tamsuolis.
vieną iš tvirčiausių 'VVorces Kalbėtojas turėjo persergėti,
Lietuvai į pagelbą.
lai tau amžina šviesa tesvieterio pašelpinių draugijų.
kad ramiai užsilaikytų, nes da
Vietinis Tautos Fondo sky čia!
Šios draugijos susirinkimai gali koks nemalonumas išeiti.
rius vienbalsiai nutarė laikyti
atsibūna kiekvieno
mėnesio Bet kurgi! Kada svečias pra
Vyčių vakarėlis.
“Tag Day” vasario 19-tų d.,
Vasario 13 d., 8-tų vai. va
trečios savaitės subatoje.
kalbų tęsė toliaus, vėl tas žmo
subatoje. Bus tai viena iš di
kare
bažnytinėje
svetainėj©
gus ėmė kelti trukšmų. Gir
Jakaičio
prakalba, kurioje gino.
P. Z.
Žmonių per abu vakaru buvo
džiausių new britainiečių Lie
apie Vyčių draugijų, tiks
dėdamas tokias baisenybes jis
Juozai, sako, ar tu iš gana daug susirinkę. Gražiai
garbus kalbėtojas aiškino tau
tuvių Diena, nes lietuviai bei
Moterų
prakalbos.
lų;
apie jos., reikalingumų kal
drįso šaipytis ir juoktis iš sa
tiškų susipratimų. Prie to moto išėjai, kad karės laiku nusisekė.
Visi liko užganė
lietuvės su visomis išgalėmis
Vasario 6 d. mūsų moterys vo brolių vargų. Argi tai ne
bės tarp kitų kalbėtojų kun.
perskaitė iš “Darbininko” a- cas-žin kur užsimanei važiuo dinti.
stengsis toje dienoje pasidar
parengė
prakalbas.
Kalbėjo
J. J. Jakaitis iš Worcesterio.
gėda, kad net iš svetainės jis
ji
pie sandariečių konferencijų.
Ten Buvęs.
buoti Lietuvos nukentėjusių
kun.
F.
Kemėšis
apie
mote-1
turė
jo
būti
išmestas.
Juokai ir tiek. Tai mūsų
dėlei. Ir kas-gi negalėtų nors
Nauja T. F. skyriaus valdyba. autiečių baugštumas.
rų judėjimų, ragino visus ir
Ar'tai ne girtuoklių darbas,
Dar
dienos uždarbį pašvęsti tiems
Po prakalbų išrinkta šiems karei esant Europoje, jie jau
visas prie pažangos ir susi kurie girti į svetainę įsibru
nelaimingiems mūsų gal tė
COLLINSVILLE, ILL.
NORVVOOD, MASS.
metams nauja valdyba: kun. lijosi po Amerikų keliauti.
pratimo. Antras kalbėjo kun. ka?. Vieton paklausyti, kas de
vams,
broliams,
seserims,
J. J. Jakaitis — pirm., Jonas Juk mirtis ir kambaryj besėSLRKA. 161 kuopa vasario
J. J. Jakaitis, vietos klebo dasi mūsų Tėvynėje trukšmų
Sukaktuvės.
draugams, bičiuoliams,
&
ir
"
19
dienų, š. m., rengia bažny
Vaitkus ir p-lė T. Urbanavi džiant su dalgiu gali per kakVisi kiti atidžiai pra
Vasario 6 d. L. Labdarystės nas. Labai suprantamai ir pa kelia.
džiaut
jų
verksmų,
aimanavi

čiutė — pirm. pagelb., Kaz. ų švastelėti.
tinėje svetainėje dideles pra
dr-stė
apvaikščiojo metin 3 mokinančiai kalbėjo. Paskiaus kalbų klausė ir nevienas susi mų - šauksmų: — susimylėkite
Grigaitis — ižd., Jurgis Tolukalbas. Visi lietuviai ir lietu
Floridos valstijoj
galima sukaktuves nuo svetainės pa kalbėjo klier. Čaplikas.
griaudinęs kalbėtojo pasakoji
ant mūsų bent jūs, Amerikos vaitės nuoširdžiai prašomi ant
bas ir Ona Stasevicienė
iz- oyventi ir gana gerai, Tūk
Prie M. Sųjungos kuopos mais apsiverkė. Ir kurgi ne
sistatymo. Nors jau yra be
Lietuviai!
do glob., Kasp. Mažeika
šių prakalbų atsilankyti ir pri
stančiai akerių žemės stovi veik pusantrų metų kaip sve prisirašė 16 naujų narių.
apsiverksi !
Kaip negailėtis
Lietuvių Dienų ir jos tikslų, sidėti prie SLRKA. 161 kuo
prot rašt., T. Migauskas ir P. uščiais. Už mažus pinigus
Buvo dar renkama aukos motinos Tėvynės, mūsų Lietu
tainė pastatyta, bet aiškino,
jau gana plačiai ir iškalno pos.
Zataveekas — fin. rašt., Juoz, gražų žemės gabalėlį įsigyti.
Kalbės p. A. Sutkus.
Li vos kraujuose papludusios.
kad metines sukaktuves buvo vakaro lėšų padengimui.
angliškieji laikraščiai išdėstė; Pradžia 7 vai. vakare.
Sukis ir Pet. Lubinas — marš Žiūr, vokiečiai
kusius pinigus apie 6 dol. pa
O, ir kalbėtojo kalba! Kiekt‘
puikiausias pamiršę parengti.
, .
v. ,v.
.. iir kų-gi mes is svetimtaučių
Gaila, kad prie Tautos Fon farmas įsitaisė, augina orenKomitetas.
tai nuoširdžių jausmų parode,'.
;.
,
.
... J
Kalbėjo iš So. Bostono ‘Ke skirta į Tautos Fondų.
,
.
,
,
.
...
.
.
’
begalime
daugiau
reikalauti,
do skyriaus veikimo neprisi čius, bananus ir kitokius vai
leivio” red.,
Smelstorius ir . Vakaro vedėja buvo p-lė M. kiek tai meilės turi prie savo
jeigu mes patys lietuviai neat
deda moksleiviai, nes ir šiame sius. Kiti užsiima gyvulių au
Šukiutė.
Tėvynės, kad pasišventė atva
“Ateities” red. A. Rimka.
kreipsime atidos prie to skau
CICERO, ILL
anai rinkime jų bemaž nesima ginimu ; kiaulių,. karvių ir tt.
žiuoti į svetimų šalį — ieško
Pirmojo kalba, tai buvo vie
daus Lietuvos gyventojų likitė.
Draugystės Sopulingos Die-*
Gali vokiečiai puikiai iš žem nas katalikų ir jų vadovų iš
ti jai pagelbos.
mo? Užtad kibte kibkime ū
Po to kalbėjo klier. J. Bak dirbystės ir gyvulių auginimo
vo
Motinos administracija:
Dau iš mūsų rokuoja:—na,
niekinimas. Jo kalbos negali
mai - energiškai prie to svar
šis apie tėvynės meilę. Po išsiversti. Ar tai lietuviai ne
Prezidentė: M. Doviataitė,
ir kas tai do vargas kalbėti.
ma nei aprašyti, nes tai vie
DU BOIS, PA.
baus — neatidėtino darbo, ir
prakalbų buvo renkamos au galėtų. Bet jie atvažiavę į
vice-prez.: M. Junčiutė, sekr. 3
Bet, brolau, sesutė, stok į kal
nas nešvarumas. Katalikų ki
sulaukę vasario 19-tos dienos,
kos nuo karės nukentėjusiems Amerikų inkimba “šapo” ma
V.
Urbutienė, fin. sekret.: N.
Kun.
Dr.
A.
Maliauskio
bėtojo vietų, — tada pats pa
taip nevadino, kaip bepročiai,
lai kiekvienas lietuviškas vai
Lietuvoje.
Surinkta 9 dol. su šinos ir pei' kiauras
Kaikariutė, iždin.: A. Jokusoprakalbos.
dienas pasiutę velniai, vergai, o ki
matysi tuos vargus. Važiuok
kas, mergaitė, vyras, mergina, nienė, iždo glob.: J. Lulcoševicentais. Toliaus pasilikęs po prie jos tupinėja. Ir ne kų
Vasario 4 d., 1916 m. atsi iš vieno miesto į kitų, tran
tus žodžius, kuriuos minėjo,
jaunas ar senas atliks svar
viso ko komitetas tarėsi apie jie gauna iš to sunkaus dar
čienė, U. Šarpetienė, M. Ta
negalima dėti į laikraštį, nes lankė pas mus su prakalbomis kykis iš vietos vieton; neži bių užduotį netik pasidarbuo
Lietuviškos Dienos surengimų
mašauskienė, maršalkos:
M.
bo.
doras žmogus iš jų pasipiktin gerb. kun. A. Maliauskis. Tai nai ir kaip ir kur tave žmonės damas paskirtoje dienoje, bet
P. Z
Makarienė,
A.
Šlikienė.
Na-t
Norėčiau priminti savo tau tų.
Bet kaip
“cicilikams”, pirmas, kiek žinau, iš visų A- sutiks.
kartu ir dienos uždarbį pašvę- rių draugystė turi 130.'
tiečiams ir, ite kaipo koks a- tai tas nėra naujiena. Ji} ap merikos pribuvusiųjų iš Lietu
Daug reikia vargo ir sveika
sdamas Lietuvos nelaimin
gentas arba žmonių išnaudo švieta tame gludi.
vos svečių, kuris, važinėdamas tos nustoti, kad tuos žmones
DU BOIS, PA.
giems.
tojas, nes tokiu neesu, kad čia
A. Rimka kalbėjo apie ka po lietuviais apgyventus mie prie tėvynės meilės sužadin
Laikas ir mums neiv britoLietuviai darbuojasi.
gali kiekvienas, kas netingi rę, bet mažai kų buvo galima stus ir miestelius, su prakalbo ti.
niečiams pabusti,
parodyti
Beskaitant visi} draugų —
dirbti, sau gana gražų gyve suprasti, nes dalykus labai mis užklydo ir pas mus. Gerb.
Čia turiu priminti, kad dori
svetimtaučiams tų, kad mes
'Draugų”,
matosi
nau
nimų sudarytu
maišė ir jokios taktikos netu svečias savo kalboje, aiškiai žmonės, kurie atjautė tėvynės
patys prijausdami Lietuvos
jienos
—
korespondencijos
Floridos valstijoj Amerikos ri; verčiau p. A. Rimka su nupiešdamas dabartinį var vargus užsilaikė laike prakal
nelaimėms, ieškome ne patar
iš įvairių įvairiausiai užvar
piliečiai gali net dykai žemės prakalbomis neužsiimtų, nes gingų ir didžiai apverktinų bų rimtai, parodė savo susi
Kas iš jūsų neturi tėvynė*
ties, tik pagelbos nukentėju
dintų miestų, miestelių ir ki
gauti, duodama apie 160 ake visai neturi iškalbos ir savo mūsų brangios tėvynės Lietu pratimų, nes laike kalbos su
siems savo broliams: maldau je - Lietuvoje giminių ir pųžįtų lietuviais užgyventų vietų
rių.
kalba publikos visai neužinte- vos padėjimų, parodė visiems metė $93.35. O klebonas pa
jame
medžiagiškos pašelpos su štamų? Kas iš jūsų negirdėjo
tečiaus iš šio miesto nieko ne
Žemė gan
gera;
derlius resuoja. Žmonių ant prakal didį reikalų jų šelpti.
aukojo net penkias dešimts do
kuria nelaimingieji galės badų apie vargus ir vaitojimus mū
girdėt
Neatsilankęs
šiame
puikus, du-syk į metus galima bų buvo susirinkę apie 60; gal
Taipgi aiškiai nurodęs didį lerių.
Išviso
sumesta $223
prašalinti; meldžiame ne tik sų brangios tėvynės Lietuvos,
gražiame mieste, beabejonės
vaisių susilaukti. Oras svei iš tos priežasties tiek mažai reikalingumų gero katalikiško dol. 35 cent.
manytų, kad čia visai nesiran
duonos dėl
likusiųjų, bet kuri jau antri metai, kaip
kas.
Vietinis choras, vadovau
susirinko, kad tuomi pačiu laikraščio Lietuvoje — kokiu
ir maldos įnirusiems. Taigi maudosi kraujuose ir ašarose t
da lietuvių arba kad ir yra ke
Paukščių čia ir gi visokių laiku buvo prakalbos bažnyti ligšiol buvo “Viltis”, idant jant p. J. Mikutavičiui, sudai
stipriau, malonusis
lietuvi, Ar-gi galėtu Įarp^mūso broolios šeimynesr-tai jie nieko ne
esama: žųsų, ančių priskrenda nėje svetainėje, kurias paren mūsų nuvarginta tėvynė turė navo “Eina garsas nuo rubeeiradar siunaningiau privalome lių, Amerikos lietuvių atsira
veikia, nedirba — ramiai šau
nemaža; galima pasimedžioti. gė šv. Kazimiero Karalaičio tų sa* užtarytojų ir apginėjų žiau”, “Kur bėga Šešupė”,
snaudžia. Bet čia vistiek yra
darbuotis, nes argi gali mūsų sti nors vienas, kurs nepasi
Man patinka šis kraštas, ma dr-ja. Kalbėjo iš “Darbinin nuo visų priešų, gerb. kalbė “Vyčių Himnų” ir užbaigė
ausys būti užkimštos, gir- gailėtų verkiančios, žūstančios
kitaip. Lietuvių čia gyvena
nau, kad ir visiems patiktų, ko” administracijos J. Rama tojas ragino visų kiek galima dainas su “Lietuva Tėvynė
gana didelis ir gražus būrelis,
džiant tų liūdnų melodijų: — ir mūsų pagelbos prašančios
jei čia apsigyventų. Iš New nauskas ir A. Kneižis. Žmo paaukoti to laikraščio palai Mūsų”. Visus giedorius kun.
O. ne! Amerikos
jie vis šiek-tiek knita, šį-tų
susimylėkite tautiečiai
ant tėvynės?
Yorko čia galima atvažiuoti nių buvo prisirinkę apie tris kymui. Tam naudingam tiks Dr. A. Maliauskis apdovanojo
lietuviai
jau
nekartų parodė,
veikia, dirba, tik nenori vie
mūs — Bado Karės — Ug
už 18 dolerių.
šimtus ir prie dr-stė prisira lui surinkta viso $35.32.
savo paveikslu. Giedoriai už
kad jie savo tėvynę myli. To
šai girtis. Suprasdami nau
nies — Mirimo aukų!
J. A. S. šė 30 naujų narių.
Vietinis klebonas, kun. M. dovanų itšaria nuoširdų ačiū.
dingumų ir gerumų draugijų
“Tag Day” bus užbaigta dėl ir mes, pisitikėdami prieDarbai pas mus eina gerai. J. Urbanas aukojo $5.00.
Vakarų vedė vietinis klebo
ir reikalingumų prie jų prigu
prakalbomis bažnytinėje sve ankuniui ir duosnumui mūsų
Jonas Rakauskas $1.50.
nas, kun. J. Dumčius ir p. J.
Pipiras.
apielinkės lietuvių, Nedėlioj,
lėti, čionykščiai lietuviai yra
WEST PULLMAN, ILL.
tainėje.
Sekantys asmenys aukojo Mikutavičius.
vasario 27 d., rengiame Lie
susispietę keliose draugijose.
Nedėlioję, vasario 6 d., vie
SLRKA. kuopos prakalbos. tuviškų Dieną (Tag Day} ir
po dolerį: K. Vaisieta, J. BagTėvynę
Mylinti.
Seniausia iš jų ir turtingiau tiniai Vyčiai ir giedoriai, pa
Vasario 6 d-, SLRKA. kuopa
džiunas, A. Mikelionis, A. JušCLEVELAND, OHIO.
nuoširdžiai kviečiame Scransia nariais ir medžiagiškai, tai rengė “Slaptų balių” Vyčių
parengė
prakalbas.
Kalbėto
kelis, A.' Čėpla, K. Bartkus, P.
tono, Pittstono, Wilkes-BarSaldžiausios Širdies V. Jėzaus pirmininko Juozo Kudirkos ir
Liet. Vyčių susirinkimas.
jas Juozapas Šaliūnas iš WaLastauskas, A. Masickas, J.
COALDALE,
PA.
rių ir kitų artimesnių koloni
draugija. Antra yra šv. Jur jo brolio Justino Kudirkos
terburio aiškiai ir detaliskai
Vasario 7 d., Vyčiai turėjo Navickas, J. Kvederavičius,
jų lietuvius atvykti ir daly*
gio; trečia Vytauto ir Kliu pagerbimui. Minėtiems nieko
Teatras.
išaiškino naudų bei pašelpų,
mėnesinį susirinkimų. Pirm., M. Bagdžiunienė, J. Katkaus
vauti šioje Dienoje. Vakaro
bas. Gyvuoja čia jų tarpe nežinant, diktas buris Vyčių
Nedėldienyje, vasario 6 d., išeinančių iš Susivienijimo, pa
p-lei O. Žvingiliutei, atidarius kas, A. Ivanauskas, J. Kara6 vai. bus prakalbos angliš
ir SLRKA. 78 kuopa, tik visai ir giedorių susirinko į jų gy
susirinkimų, prie kuopos prisi niauskas, D. Miknienė,
B. 1916 m. šv. Jono parapijos ak rodydamas tai per pavyzdžius. koj kalboj; paskui bus lošia
neturtinga nariais.
Rodos, venamus kambarius ir visi ra
rašė 38 nauji nariai, kas pa Pranckevičienė, Ona Povilai- toriai - mėgėjai pobažnytinėje Kalba užinteresavo klausyto mas teatras (Piršlybos); laiko
džiaugiasi vos tik 21 nariu, bet
miai laukė jų ateinant. Tik rodo, kad Vyčiams jaunimas čiutė, F. Aravičius.
svetainėje lošė “Amerika Pir jus taip, kad rezultate, vieti
pertraukų garsūs Amęrikos
tikimasi, kad neužilgo pradės jiems prasidarius duris, visi
labai pritaria' ir stoja jų eilėn.
Nuo kitų smulkiais surink tyje”. Teatras, kaip iš pini- nės kuopos narių skaičius pa kalbėtojai
sakys lietuviškas
daug geriau gyvuoti, augti ir sušuko: ura! Pirmiau prakal
giško taip ir iš artistiško at sididino.
Šiame susirinkime daug daly ta $10.82. ‘
prakalbas. Ant galo po visų
bujoti.
bėjo pirmininko padėjėjas, J. kėlių likosi nutarta.
Prane
Laike prakalbų vietinis var žvilgio puikiai nusisekė- Lo
Liūdnoms
sukaktuvėms
smulkmenų bus gražios lietu
Per pusantrų metų čionykš Kyla, išreikšdamas susirinki
šus iš Centro komiteto apie gonininkas, K. Vaisieta, gra šti teatrus coaldaliečiams tai
paminėti.
viškos dainos.
Tas viskas
čių lietuvių padėjimas buvo mo tikslų. Pirmininkas taipdalyvavimų “Lietuvių Dieno žiai padeklemavo tum vaka ne-naujiena — juk jie beveik
Vasario 9 d., lietuviškoje įvyks p. J. Freedmano salėje.
labai vargingas, apverktinas.
pat išreiškė visiems padėkų. je”, kovo 5 dienų, 1916 metų rui pritaikintas eiles, ir jau kas savaitė juos lošia, tad su bažnyčioje buvo metų atmintis
Main st., Forest City, Pa.
Netekus lietuvio klebono, jų
Toliaus
sekė
deklemacijos, - visi vienbalsiai nutarė da nų mergaičių būrelis maloniai prantama ,kad ir jųjų akto — egzekvijos už a. a. kun. Juo
Iš kitur atvažiavusiems sve
bažnyčia tapo uždaryta. Per
dainos ir žaislai. Be to sve lyvauti užsimokėdami įžangos ir jausmingai pagiedojo “Lie riai - mėgėjai išsilavinę ir drą zapo Žebrio, ir Jievos Gilmi
čiams bus parūpinta nakvynė
tų laikų apleisti buvo visi tikė čiai turėjo pasigaminę skanių
po 25c., Toliaus kovo 6 d., tuva Tėvynė Mūsų”.
naitės vėles. Vietiniam klebo
Gana siai ant scenos pasirodo.
jimo dalykuose — kaip tėvai
švariuose viešbučiuose už vi
(bealkolinių)
gėrimų ir už nutarta surengti prakalbas ir gražus ir skaitlingas susirin
Indomu ir tas, kad daugu nui, kun. Grikiui, į pagelbų pri
taip ir vaikai. Tečiaus Augškandžių.
Pasibaigus baliui, už kalbėtojus prašyti p. Al. kusiųjų būrelis ant prakalbų mų rūbų turėjo susikolektavę buvo sekantieji kunigai: kun. sai pigų primokėjimų. Visas
Čiausiojo Apveizda jų neap pirm. J. Kudirka, ištarė vi
pelnas eis tiktai nuo karės nu
M. Račkų, “Vyčio” redakto užsilaikė pagirtinai gražiai. nuo atvykusiųjų iš Lietuvos, Winters, Daly, Krause, Mc.kentėjusioms.
leido.
Ant Kalėdų, 1915 m.
siems nuširdų ačiū, linkėjo vi rių ir p. Pr. Purvį, studen Po viskam, kiek galima buvo tad kaipo originališki, paei Keon, Sullivan ir Ambotas,
susilaukė jie vėl savo tautos
Tautos Fondo skyriaus
siems geros kloties ateityje ir tų. Užgavėnių vakare turėti matyti, visi išsiskirstė užsiga nantieji iš tėvynės didžiai pa
Žmonių
prisirinko
labai
kunigų, savo dvasiškų tėvų —
Pirm. Ig. Girdaitskas,
užkvietė svečius į bažnytinę šeimyniškų vakarėlį su puikia nėdinę.
tenkino publikų. Nes vieniems skaitlingai, tarp kurių mato
klebonų, kun. M. J. Urbonų, svetainę pažaisti. Žaislai tę
Iždin. Kun- A. Jana^as^
vakariene. Fin. rašt. p-lė B.
Matęs J'ų Džsiganėdinirną. prisiminė, kaip dar jie nesenai, ma buvo ir municipališka val
kuris, kiek jau teko matyti,
sėsi iki vėlumai. Vakaras Skripkauskaitė išdavė metinę
tokius pat rūbus nešiojo; čio- džia, visi parodė užuojautų
\
-----------------------yra tikrai pasišventęs, kaipo
praleista linksmai.
nais-gi gimusiems buvo gana praeitais metais nužudytam
atskaitų; paaiškėjo, kad nuo
geras kunigas, darbuotis dėl
8.
indomus lietuviškas stylius ir klebonui ir jo tarnaitei.
pradžios Vyčių kuopos gyva
MINERSVILLE, PA.
Dievo garbės, dėl išgabymo
mada. Pavyzdin, kad ir Be
vimo buvo ineigų $414.60, išei
Hsėkis rainiai kun. Juozai,
dūšių; dėl gero Bažnyčios ir
kampio
skrandinis
ir
klumpės,
gų 208.22 dol.
Gryno pelno
Prakalbos.
labo savo tautos, neužmiršda
lieka
$206.38.
Labai
puiku,
Vasario 6 d., atsilankė pas pagaliaus lietuviškas pečius
PLYMOUTH, PA.
mas ir savo nelaimingos ašaSausio 23 d., coaldaliečiai
kad Vyčiai taip gražiai ir bro mus gerk svečias, kun. Dr. A. pačių aktorių padarytas, Tai
Tose ir kraujuose paskendu Račiūno judamieji paveikslai.
sukomliškai visi išvien darbuojasi. Maliauskis. Nedėlioję svečias vis-gi darbštūs tieji coaldalie sulošė savo pačių
sios tėvynės Lietuvos.
Vasario 6-7 dienų, lietuvių Ne nuostabu, kad viskas auga
nuotų
komedijų:
“
Krikšty

atlaikė šventas mišias (sumų) čiai.
Lai žydi tarp mūsų visų pobažnytinėje salėje atsibu
Sekančios ypatos dalyvavo nas*.
ir bujoja.
ir pasakė labai įspūdingų pa
broliška meilė, vienybė ir su vo p. Račiūno judamieji pa
Dar prie to svarbu pažymė
Špokas.
mokslų. Tų pat dienų, vaka lošime. Ponas J. Bugarevitikimas! h
veikslai. Buvo parodyta la
ti, kad visas uždarbis eina į
čins
—
Vinco
siuvėjo
rolėje;
p.
re ,tapo surengtos prakalbos.
Duboisiečiai.
bai
daug
paveikslų
iš
Pasi
Svetainė žmonių prisirinko J. Skinkis — Bekampio rol.; tuščių parapijos kasų.
karės
baisenybių
lau
baigus
teatrui
buvo
dar
pa
pilnutė. Visi norėjo sužinoti- p-lė Ona šišlauskaitė — BeWORCESTER, MASS.
ko.
Buvo matyti kaip ca
paklausyti kų tai kalbėtojas kampienės rol.; p. Mg. šiš rapijos ferai. Tad pasirodo,
ALLENHURST, FLORIDA.
ro kariuomenė traukia per Saldž. Vardo Jėzaus dr-jos
lauskaitė — Agotos rol.; p, kad toji jaunutė lietuvių Coalpasakys apie Lietnvų.
Geras kraštas — geras
miestu*, susirėmimai, ir sero
vakaras.
Knn. Dumčius, vietinis kle M. šišlauskaitė — Antano ro dale kolonija — nesnaudžia —
gyvenimas.
planų lekiojimas.
Tarpuose
Vasario 5 d. “Father Ma- bonas, perstatęs gerb. kalbė lėje; p. J. Laivonas — Piršlio bet juda, kruta ir tokiu būdu
“Draugo” num. 5-tame til- p-ni Račiūnienė sudainavo ke thew’s Hali” svetainėje Saitoji, prašė publikos, kad užsi rol-; p. Čiginskis — žydo Faib- puikiai gyvuoja, nes kur vie
po keli žodžiai apie Floridos b-tų dainelių. Josios švelnus džiausio Vardo Jėzaus drau
laikytų
ramiai
ir
rimtai. čiko rol.; Jonikis — Pienie- nybė, tai ten ir galybė!
padanges.
Toje žinutėje ^sa- dainavimas labai patiko žmo gija parėhgė šokius.
Prutenis.
Lengva pasakoti, bet tų išpil-nukas.

Pažvelgus /į vvorcesteriečių koma, kad Floridoj lietuvių vi nėms. Maži vaikučiai, kun. J.
nuveiktus darbus, tikrai gali sai kaip ir nėra. Nėra ko ir Struckaus išmokinti, labai gra
su dainavo
“Už giružės
Lietuviai juk bijo
ma iš šio miesto lietuvių pa stebėtis!
sidžiaugti. Naujai bažnyčiai toliaus kur ir kojų iškelti, nors teka upė”.
Ant pabaigos buvo parody
praeitais metais sudėjo apie ten gyventi būtų ir labai pa
ta “Lietuviškos’ Dienos” pa
30,000 dolerių ir į Tautos Fon togu.
Pernai rudenį, išvažiuoda veikslai, kų p. R. pats nutrau
dą, surinkome 3,000 dolerių.
Be to buvo daug pasidarbuo mas į .Floridų, buvau nuva kė pereitų vasarų. Dauk įvai
ta, rengiant prakalbas, spau žiavęs į New Haven, Conn. sa rumų buvo matyti.
vo draugams Su-Diev pasa
Galų gale buvo visų sudai
doje ir tt.!
Po atskaitos sekė kun. J. J. kyti. Tai jie mane tiesiog bau nuota
“Lietuvos Hymnas”

New Britaino Kronika,

BRANGŪS BROLIAI IR
SESERYS!

LIETUVIŲ DIENA

NEBETOLI.
APAVAIKŠČIOKIME
Ę BRANGIA MUMS
DIENA IR AUKOKIME T,
FONDUI NORS VIENOS
DIENOS UŽDARBBI.

Redakcijos Pastabos.
Su Plikiu Nėr Ko
Peštis.
Jaunimo
tarpe kartais
žaidžiama
žaislas “avižė
le”, rods, vadinamas. Žais
lo svarba gludi tame, kad
kiekvienas iš žaidžiančiųjų
tarpo pa si skiria kokį žodi
ir ant
visokiu
paskirto
“avižų kupriaus” užklau
simų,* turi neprasijuokti ir
kitokių žodžio, apart pasis
kirtojo, neištarti. Toks tai
žaislas.
Polemikoj
su “Katali i
ku” prieita prie viršminėto
žaislo. Gali
“Katalikui”
išparodyti jo klaidas, gali
gražkalbiauti,
išsemti ar
gumentus, proto išmintį —
jis į tai neatkreips atidos,
o tik kartos savo seną gies
mę. Ir n,ors tokiu savo pa
sielgimu “Katalikas” visus
juokina, bet jis pats savo
rimtumo
skraiteš nenuNore visi pirmesni “Ka
taliko” straipsniai
apie
“Kemėšinę politiką”, “ar
timo meiles-”, visokie ant
kunigų, katalikų
veikėjų'
ir laikraščių užsipuldinėji
mai tokį įspūdį darė, bet
jame tilpusis
straipsnis
“Nennsiramina” už vasa?
rio 10 d. pilnai ir galutinai
tQ nuomonę sutvirtino. Ton
vėl kartojama apie S. V. įs
tatymų laužymą,
išnaujo
giedama apie artimo meilę.
O kad davus tikrą artimo
meilės pavyzdį, gan triumfaliai sušunka: “jūs esate
didžiausiais
farizejais!”
Nepavydžiame.
Težydi
“Kataliko” špaltose farizejystėl
^Galėtume,
“Katalikui”
~3aiig"*ST~pasakeli, išnaujo

varumą, bet ką tai gelbės“#
“ Kataliko” redakciją kad
ir intikrinsi,
bet “Kat.”
leidėjų užsispyrimo logika
nepergalėsi. Tą pačią visur
ir visuomet dainą giedantis
daktaras nuo Halsted gat
vės išnaujo atkartos
per
“Kataliką”, ką nuo seno
gieda “Kataliko” redakci
jos vardu.

Viena šeimynos motina
pasakoja, kad ko nors užsigeidžiusio
vaiko niekaip
nepertinkrinsi. Gali jam išparodinėti, kad tas daiktas
jam nereikalingas, gali tam
panaudoti visą iškalbą, pri
vesti geriausia
parinktus
pavyzdžius, tik tas nei bis
kį vaiko neintikrins, kuo
met turima iš jo pusės at
sakymas: “Bet aš noriu!”
Tokį vaikišką
pašmeižti,
apjuodinti norą ir užsispy
rimą turi “Katalikas” ir
“adyiser in cliief” mena
mas daktaras.
Prieš pli
ką pagiežos
norą argu
mentai neveikia. “Katali
kas” — plikas. O su plikiu,
nėr ko peštis.

Dar Dvi Mokyklos
Tapo Inregistruota

Pereitame
“Draugo”
num. tr.inpai paminėjome,
kad Dievo Apveizdos para
pijos mokykla tapo įregistruo'-a, t. y. teisėmis suly
ginta su valdiškomis mo
kyklomis. Turėjome uiažą
klaidą: valdiškų mokyklų
teises ingij o tuo pačiu lai
ku ne vien Dievo Apveiz
dos par. mokykla, bet taip
gi ir Aušros Vartų parapi
išparodyti
jo klaidas, iš jos mokykla. Apie tai tų
dėstyti visų užmetinėjimų parapijų klebonams, kun.
Krušui ir kun. F. B.
neraeijomališkumą ir neš- M,

Serafinui, buvo Cook coun ri gražų, i dailų • muzikos
ty mokyklų superintenden dailei pašvęstą laikraštį.
to pranešta sekančio turi Nesitikdjome, kad už to

s&iuoii duobėn, lupulė pats pono laisvamanio žingsniu, ves nėra uoto vienybėn eitu
duobės kasėjas p. A. Rimka prieš jį protestus kelia. Ma Vien tik “tautininkai” nori
“Po zaslugam i čest”, anot no nuomone, galima buvo ir tos vienybės, lutos srovės nuo
kią kainą, kaip 3 dol. me rusų priežodžio.
daug geriąus laisvamaniams jos šalinančiusios.
nio laiškais:
tams, “Muzika” galėti; bū
Gal keli meti atgal socija- savo pasipiktinimą parodyti
Nesuprantu, ar mūs “tauti
J
listo
- demokrato
pasistengi ne protestų kėlimu, bot darbu. ninkai” nesupranta vienybės,
ti taip puošniai leidžiama
My Dear Sir:
mai apjuodinti lietuvį kunigą- Vietoj
visokių
išnešimų, ar jie suprasdami nori savo
In aecordanee vvitli the re- ir tiek daug medžiagos su
veikėją
ir
būtų
turėję
pasek

ir dar manomų išnešti prieš p. skaitytojams akis apdumti, ir
roinmendation of our Distriet teiktų. Bet leidėjų ir re
mes
ir
gana
prielankias
lais

A. Rimką papeikimo rezoliu juos suklaidinti.
Superintendents, tho Provi dakcijos, matomai, ne pel
vamaniams.
Bet
šiuo
laiku
p.
cijų, reikėjo tyliai, visai ne
dence of God*) School, has no (kas vargu galima) žiū
Jau mes visi žinome, kaip
A.
Rimkos
neapsirokuota
ir
atkreipiant į p. A. Rimkos ne Brooklyno seimo rengėjai ig
been placcd on the accrcdit.d rima, bet kad muzikos my
labai klaidingas žingsnis pa gudrų politikavimą atidos, už noravo katalikiškas organiza
list, and its graduates may
lėtojams suteikus jų troš daryta. Amerikos lietuvių ka
n»w be adnūtted to the publie
protestuoti katalikiškos spau cijas. Katalikų-gi Politiška
schools of Chicago
without kinių užganėdijimą.
talikiškai visuomenei paaugus dos ir katalikiškų organizaci sis Seimas Chieagoj kvietė vi
Iliustruotas
tekstas, susipratime, negudrūs laisva jų parėmimu. Protestai ma
examinatiou, on presentation
sas sroves ir organizacijas.
at the high schools of cred u straipsniai sutalpinta ant manių prieš katalikus žygiavi žai naudos suteikia, tik liereiTaipat Tautos Taryba po ke
tials shovving graduation.
16 didelio formato pusią mai, tik ir gali pilnu nepasi kalo mūsų laikraštiją į pole lissyk tą patį darė.
Bet nė
Very t r uly Yours,
pių. Priede duodama 8 pus sekimu užsibaigti. ’
mikas nuvaro, bereikalo laik viena iš pakviestųjų ^srovių ne
. John D. Schoop,
Šioje gadynėje ir gudriau raščiams priduoda kokios tai išklausė katalikų pakvietimo.
dainų miš
Superintendent or Schools. lapiai gaidų:
riam chorui, vyrų chorui sia laisvamanis neką pelnys, smulkutės politikos toną. Išei
Dabar vėl “tautininkų” su
besikišdamas
į
katalikų
tina'
bemaž
tas
pats,
kaip
su
šaukta suvažiavimas per nau
*) Antrame atvėjuje Our ir pijami skambinti.
kėjinio apeigas, nes katalikas |tuo kurpiu, kur batus besiū- jus metus Philadelpbijoj. Po
Lady of Vilno.
Patartume visiems, kam
jau išanksto permato, kad lais damas vis į tą pačią skylę ylą jo kvietė visas sroves, bet
apeina muzika, turėti savo
vamanio veidmainiaujama ir pataikydavo. Batų taip ir ne- Tautos Tarybą paliko nuoša
At prie nieko kito neinama, kaip
Abi tiedvi mokykli veda namuose “Muziką”.
pasiūvo.
lyj; būk nežiną.
seserys Kazimierietės.
skiras numeris 40c., prenu tik katalikų bažnyčios griovi
Tilpo laikraštyje p. A. Rim
Kadangi “Lietuva” yra is
' •
Iš tų ir kitų mokyklų įre merata metams $3.00. Ad mo.
kos laiškas, tilpo to laiško pa dalies tautininkų organu, ir ji
adresas: P.
Kaip ten nebūtų, p-no A. aiškinimas, vienas kitas pro mano yra beveik kas numeris
gistravimo galima padary ministracijos
ti gan malonius
išvadus. O. Box 172, Brooklyn, N. Rimkos laiškas, o ypatingai jo testas ir gana. Jei norime sa peržiūrima, tai iš jos peržval
forma ir tarinys mums katali ve parodyti gerais tėvynai gų ir noriu šiokius tokius patė
Viena, kad mūsų lietuvių Y.
Žinome ir su niais, gerais katalikais, vieto mijimus čia padaryti. Kaip
“Muziką” leidžia ir re kams aiškus.
parap. mokyklos nėra nei
prantame dabar gerai s a kuo je protestų kėlimo aukokime žinoma, “tautininkai” ir soci
kiek žemesnės už kitas, kad daguoja p. St. Šimkus.
mi turime reikalą. Save žing Tautos Fondą, siųskime vie- jalistai yra nusikalę (nežinia
ir valdiškas mtokyklas (ką
sniu ponąs Rimka parodė sa- ną kitą centą “Motinėlei”, su iš kokios medžiagos) taip jų
mūsų mokykloms primeta
vo tikrąjį.veidą, atskleidė lais- šelpkime Labdarybę, išsirašy- mėgiamus “klerikalus”, kaipo
laisvamaniai ir ką nori inVamanių taktikos dėsnius, ko- kime tą patį “Darbininką”, srovę, o apie katalikų veiki
kalbėti dr. A. L. Graičiu
kių prisilaikoma kovoje su kuris, kaip,man atrodo, ir su- mą jie visai neužsimena. Ro
nas). Antra, kad mūsų mo
idėjos priešu. Berods, niekas į kėlė p. A. Rimkos “išpažin dos jų visai nebūtų.
kyklos suteikia mums dau
dabar neabejoja prie ko pa ties klausimą”. Tuomi, man
Pamenu “Lietuvos” p, Sgiau, negu kokios
kitos
tys eina ir kitus veda laisva rodosi, ir nuvargusiai tėvy Šimkaus telegramos recenziją,
mokyklos. Jos suteikia ly
manybės apaštalai. Kristaus nei Lietuvai pasitarnausime ir kurioj pranešė, kad Bostone
“Ateities” redaktorius, p. skelbiamos idėjos norima gud katalikišką spaudą ir organi
gų išlavinimą, kaip ir val
surinkę per jo prakalbas su
diškos mokyklos (tą, kaip A. Bimka begėdišku būdu pa riu politikavimu paversti į zaciją sustiprinsime ir, galop, virs $800.00.
matome, pripažįsta
val sikėsino ant išpažinties pa mugės vietą, Kristaus pasekė parodysime • laisvamaniams,
Ten “Lietuva” prikišo chislapties išgavimo, pasiųsda jus paversti į perkučius ir pa kad katalikų lietuvių mokama
džia) ir priede
išmokina
cagiečiams, kad jų daug di
mas “Darbininko” redakto skiaus balsiai surikti: — “žiū netik kalbėti, bet ir dirbti.
tikėjimo dalykų ir lietuvių
desnė kolonija už Bostono, o
riui, kun. F., Kemešiui, laišką rėkit, ką daro katalikai ir jų
Liaukimės,
vyrai,
protestus
kalbos. Jos ir lietuvystės
nei pusės tiek nesumetę karės
su užklausimais, ar jis per iš vadai!...”
Bet... užmačios, rašę, nes tuomi ne ką ir nu
nukentėjusiems aukų p. St.
dvasią auklėja, palaiko.
pažintį panaudoja p. A. Rim kad ir. gudriausiai sugalvotos, veiksime. Darbu pasirodykiŠimkaus prakalbose. Ir už
Malonus
tai apsireiški kos nurodytus būdus, kuriais
subįra į smulkiausias skevel- me susipratusiais protestan metė, kad Chieagoj “klerika
mas ir malonu tai pastebė kun. F. Kemėšis neva stengėsi das, susidūrę su kieta krik tais esą.
lai” tame buvę kalti, nes su
ti.
agituoti prieš
Ateitį” ir ščioniško tikėjimo uola.
K—a.
erzinę visuomenę savo partijo
“Gabiją”.
Nėra tad ko stebėtis, jei ir
mis, ir toji aukų nedavusi.
Laiškas p. A. Rimkos tilpo p. A. Rimkos pastangos nu
O kad Bostone “klerikalai”
Dailės Žurnalas. “Darbininke” ir, kaip galima ėjo vėjais.
taip nepasielgę Jai ir aukos
buvo tikėtis, iš katalikų pusės Tr tas mums nesvarbu. Kas
plaukusios.
Tikrai maolnų įspūdį su iššaukė protestą prieš negud
dieną mes su laisvamanybės
Teisingai imant, man taip
teikia naujas
mėnesinis rų “Ateities4* redaktoriaus
“dora” ir “pakanta” susidu
išrodo
: jęLCfeįcagoj “klerika
laikraštis “Muzika”. Jei žingsnį, kutiuomi jis, beabejo riame ir gerai su jomis apsir
lai” neaukojo, tai reikėjo
visi sekantieji
numeriai,- nės,. manė sukelti plačioje lie pratę. Šiuo žygiu norėčiau
“tautininkams” tai padaryti,
apie ką neabejojame, bus tuvių visuomenėje nepasiten vieną kitą žodelį tarti ir pa
Taip vadinami mūsų “tau ir suaukoti daugiaus, negu tai
tokie, kaip pirmas nume kinimą kun. F. Kemešiu.
tiems protestantams, kurie la- tininkai”, beperstojo verkšle
padarė.
Atsitiko taip, kad kitam ka- Įbai teisingai
ris, galėsime džiaugtis tu
pasipiktindami na, kad pas kitas lietuvių sroBostone taip-gi: reikėjo tau-

žodelis Prote
stantams.

Vienytes

Jis-gi pakelia vandens stiklinę. Žilas jau, greta jo, tu uždirbtą. Ne! taip daugiau negali būti. Turi
sėdintis vaizbininkas, kurs rankoje laiko jau aštuntą atsitaisyti. Ir kuomet prasiblaivė truputėlį ir nuo
taurę, prakalba į jį pamokinimo tonu:
dugniai apsvarstė viską, tuomet prisižadėjo sekti
— Tai yra labai nemandagiai iš ponaičio pusės. moksleivio blaivininko pavyzdį, (nes jis tai veikė jo
Jaunikaitis rausta, bet gi pastovinčiu ir tvirtu galvoje neduodamas ramumo ir primindamas jam jo
tonu jau atsako:
tėvą). Tuo laiku jo sąžinė, rods, suteikė jam ramu
Inteligentiškos šeimynos valgykloje sėdasi už
— Aš pačiame pamate pasmerkiu girtybę, dėl to mą ir apturėjęs džiaugsmą ir linksmybę, lyg naują
stalo gan turtingos kilmės ponių ir panų draugija, tai negeriu ir nenoriu suteikti pasipiktinimo mano turtą, pagalios tvirtai prisiekdamas pats savyje, iš
idaut pagerbus namų ponios varduvių dieną. Žmo draugams moksleiviams ir mano pasekėjams.
tarė:
Po užbaigtai puotai visi stoja. Šis ir anas blašnės protingi ir atbojanti apie visuomenės gerbūvį.
—Gana, nebegersiu daugiau!
Puošnus ir išdidus prirengimas. Reikia linksminties kia sensityvį žvalgsnį ant moterų ir slepia savo ap
Ir nuo tos valandos tas vaizbininkas prisiekė
prie stalo. Narnų poni žino geriausį linksmybės suža svaiginimą betiksliomis kalbomis. Viena - gi kukli daugiau nebegerti. Taip užsilaikydamas jautėsi blai
dinimo būdą. Savo dailia rankute pripildo vyno tau panaitė į ausį mokytojui šnabžda:
vu, sveiku, tvirtu ir viskas pasekmingai vedėsi; buvo
pavyzdingu žmogumi ir liko visų gerbiamas. Be tores svečiams. Ant veidų pasirodo nžsiganėdinimo
— Apturėjau svaigulį galvoje.
Ir tuomi kokietuoj a atsiremdama į jo petį.
gi ką pirmiau pragerdavo ir praleisdavo ant įvairių
reikšmė, žinant iš anksto, kad visoks nuliūdimas taps
paskandintas vyne. Pradžia pašnekesiams tarnauja
Tikrą ir didžiausią - gi pagarbą užsipelnė moks puotų, dabar-gi tuos pinigus atiduoda įvairiems lab
įvairieji mandagumai ir prielankumai, nes lyg*ir ne leivis visos draugijos akyse. Kai-kūrie juomi neuž darybės tikslams ir šelpia moksleiviją.
Tai ką padaryti gali vieno liktai moksleivio blai
pridera, kad nuo pat pradžių kėlus jautriau sužadi ganėdinti, bet tame jų neužsiganėdiniuie slepiasi pa
vybės pavyzdis ir doras užsilaikymas; panašieji blai
nančias minties ir jausmo temas. Vynas - gi sutei vydas, kad jaunikaitis yra didžios pagarbos vertas.
Senas-gi vaizbininkas užsidegdamas cigarą į na vybės pavyzdžiai, ypačiai iš katalikiškosios mokslei
kia “gražiau sužadinančio kenksmingumo”, anot jų.
vijos pusės, sutinkami labai dažnai, bet dauguma iš
Beveik visi lyg visai ir negeriantieji. Vienok mų ponios sūnų patylomis prašneka:
— Matai! Tavo sėbras - draugas, tai tikroji bo mūsų ir per akinius negali jų matyti ir taip juos
kiekvienas turi gerti, nori, ar nenori. Mokytojas,
kavaleri8, amžiaus apie 40 metų, ginasi, nors ir sve ba; mūsų klebonas vos dvi tauri tegali išgerti; mū pralenkia, be atidavimo prigulinčio paminėjimo bei
J. Matutis.
tinga namų poni 'jį spiria prie gėrimo. Tolesniai sų kaimynas su sunkumu šeštoje užsispiria, bet gi aš pagyrimo.
galiu išgerti nuo aštuonių iki dešimts ir tada tik sa
pusiau perpykna nuaišypsojančiai taria:
— Jeigu ponas negali gerti, tai negali rūkyti ir kau: “Gana, nebegeriu daugiau!”
Moksleivio gi draugas užsidega ir drąsiai at
nieko ponas negali...
Mokytojas tampa įveiktas ir geria, slėpdamas sako :
— Tasai- gi mano draugo pasielgimas tiesiog
kartumą, bet prisiidamas linksmą išžiūrą ir maloniu
imponuoja man, ypačiai jo valios tvirtybė ir proto ra
balsu į namų ponią prataria:

Moksleivio Blaivytes
Veikme.

Prisiartinus prie kranto, duria į jį kiekvienas
savo pagaliuku, traukia ant kranto, norėdami pasi
gauti kaip kokį didžiai branginamą daiktą.
Jonukas, būdamas už kitus vikriausis, labiau
ir dirbo prie kiekvienos pasitaikiusios progos.
- Žaisti prie tekančio upelio vaikučiams niekada
nenusibosdavo.
Tik labai atšalus kojoms ir ran
koms, kada jau visai nebegalėdavo trivoti nuo šal
čio, tada visi susėsdavo ant savo pagaliukų ir jodavo
namo raiti taip greit, kaip galima.

Jonukas daugiausia mėgo jodinėti raitas. Jo
damas, niekada nemanė, kad tai jis sėdi ant pa
prastos šakos, aplaužytos lazdutės ir pats savo dviem
lojutėm bėgo žeme. Ne. Jonukas visada savo vai
dentuvėj persistatė, kad jis joja ant didelio augšto
širmo žirgo, kuris per vieną minutę gali aplėkti visą
pasaulį. Matė, kaip jo pašonėj kaba didelis, aštrus,
šviesus, žibantis kietas plieninis kardas, prieš kurį
;uri sudrebėti visas pasaulis. Norėdamas savo ne
suvaldomo žįrgo bėgimą dar pagreitinti, Jonukas
spauzdavo kojų pintiniais žirgui į šonus. Tik ne
laimė, taip bandydamas daryti dažnai parpuldavo
ant žemės kniūpsčias. Bet tas nei kiek jo gražiau
sių žavėjančių svajonių nepertraukdavo. Atsikėlęs
kuogreičiausia vėl jodavo toliaus.
Kai kokiame nepasisekime ar supykime, Jonu
kas lietuviškai nebekalbėdavo, bet visados rėkdavo
kitokiu net jam pačiam nesuprantamu balsu ir šneka.
Rėkdavo Jonukas supykime svetima kalba dėlto, kad
tada persistatydavo save didžiausiu valdonu. O val
— Ha! kad jau maloni poni liepi, taigi reikia...
mybė, dėl to-gi tai prieš jus visus prižadu sekti jį
diškieji viršininkai, Jonukas žinojo, kad lietuviškai
Rimtas gydytojas žino, kad vynas kenkia, vie visą savo gyvenimą ir būti tikruoju blaivininku.
Pavasaris. Saulutė, kuri per žiemą buvo lyg ap nekalba.
Tą patį vakarą tam vaizbininkui pavalgius gan
nok geria, idant prisitaikinus prie namų apeigų ir
Taip prabėgo žavėjančios, daug žadančios jau
prastą vakarienę, tapo jis pašauktas per jo dirbtu temus, pridengus savo šiltuosius skaisčthosius spin
nesua rdžius gero draugijos ūpo bei humoro.
Suaugus Jonukui jau į vyrus, su
dulius, dabar maloniai prašvito. Dienelės, buvę atau-' nystės dienos.
Apielinkėe kaimynas pasakoja linksmas “faceci- vės užžiūrėtoją, kad užbaigus dienos interesą. Kaip
laukus 20 metų, kūdikystės nesuvaldomos svajonės
Susies, kasdieną darėsi vis šiltesnės ir šiltesnės.
jas”, o riobesnias nuplauna vynu; prie šeštos taurės tai stebėtinu būdu jis pamatė, kad dienos bėgis, ne
Vaikučiai, sulaukę šilto, ramaus, malonaus pava pradėjo nykti. Ir tas šaunasai nesuvaldomas raite
būnant jam dirbtuvėje, neatnešė jokios naudos, bet
apsistoja, tardamas: .
lio žirgas ir jo pašonėj kabantis blizgantis kardas iš
— Bet-gi meldžiu, meilios ponios, bus tai pas- dar blėdį suteikė. Nepasekmingai tad užbaigęs die sarėlio, negi begalėjo ramiai nusėdėti surukusioje
nyko iš jo vaidentuvės. Išnyko šaunasai žirgas su
\ptinė, nes kelias ne per labai geras!
nos reikalus dirbtuvės ofise, be to-gi jausdamas gan pirkėje, nebėgioję po laukus, kuomet jauno pava
blizgančiuoju kardu, bet skaistasis, malonus poniškas
Namų ponas kenčia, nes uždrausta jam alkolio girtu ir nerangiu, norėjo jau eiti į namus ant pailsio. sarėlio saulutė, rodos, žeme riedinėja.
Vaikučiai išbėgę iš pirkios, visi linksmi, pilni ateities gyvenimas neišnyko.
vartosimas ir gailiai žvalgosi ant įvairios rūšies bu Bet netikėtai ir staiga jo vaidentuvė pradėjo veikti
Dabar išnykusio žirgo vietoje, Jonukas matė gra
telių; iš jo krūtinės išsiskleidžia tykus gailesio atsi- ir prisiminė "dienos nuotikius. Moksleivio blaivinin džiaugsmo, pasitenkinimo, bėgiojo apie platų užplū
žius, puošnius ruimus ir minkštą žibančią, aut augštų
duksėjimas, kad “nelemtasis likimas” taip jį bau ko paveikslas stojo jo akyse ir nedavė jam ramybės; dusį uuelj. Pavasario vėjas jų visai nebaugino. Nie
sprenžinų linguojančią karietą su ketvertą arklių ir
jis taipogi priminė ir jo tėvą, iš kurio paveldėjo ko neatbojo, nepaisė ant paraudonavusių kojų, ran
džia nuo galėjimo vartoti “Dievo dovaną”.
‘' knčiorium” pri šaky Į e.
Gale stalo sėdi jaunas, gyvumo pilnas, mokslei turtą. Taip, jo tėvas buvo blaivininku, nes kitaip ne kų, bet visi gėrėjosi, džiaugėsi pamatę upelį, nešantį
Gia vėl Jonukas svajoja. .Tis sėdasi į minkštą,
per žiemą sušalusį ir atitrukusį nuo kranto didelį Vi
vis, namų ponios sūnaus draugas. Jo taurė neliesta. būtų sugebėjęs turto sukrauti ir palikti jį savo sūnui,
linguojančią karietą ir lekia - važiuoja po nepapraaŠankia jį, kad iškeltų tostą namų ponios sveikatai. kuris dabar naikina tą turtą, gal kruvinu tėvo prakai do gabalą.

IMS,

Vasar. (F/br.) 17, 1916. N. 7.

8

vo pasipiktinimą ■ v ž katalikų dr suvažiavimų, tai prieš tuos na
nors su maža auka prie S. L. R. K. A. PITT
blanką ir parašytų ryškiai, persekiojimą, o geiib. kun. F.Įnieko nebuvo sakyta.
Tegu šio
darbo prisidėti.
SBURGH,O APSKRI
taip, kad kiekvienas galėtą Kemešiui išreiškė užuojautą ir tie už dienas
-■
...
, - ,.
.
'Uvo -parūkuoja
„-^^Lroliai-ir sesutės darbini,įNes
to
visuotinas
perskaityti
įjpatana jam toliau darbuoties,teisingai ir už kelią, bet tokią kai, dirbkime visi išvien, nes' TIES VALDYBOS ANT
sąnarių ir Sus-mo gerovė v< kaipo tikram lietuviui y Ry-lhuvo patėmyta, kad dienos kur vienybė, ten ir galybė,
RAŠAI:
Ikalutija,
mo-Katalikų kunigui.
nieko nekaštuoja, ir darbo ne-l Piiiigus reikia siųsti kasieKaikurių kuopų atstovai (la
17. Pirmsėdis, padėkavojęsd'eik sugaišuoti, tai tokiems rinus vardu: Jonas Jaruševi-I Prezidentus Jos. J. Tuivė užklausimus, kaslink lėšų
atstovams už atsilankymą ir {buvo patėmyta, kad tik už ge-,čius, 1048 \Vasbington street. masonis, 208 E. lith avė.,
fondo skyriaus, nes dabar kai
Homestead, Pu.
I1UU
ra,llV užsilaikymą, uždarė su- .lyžinkelio kaštus užmokėtų, už Nonvood, Mass.
įkuria
kuopų raštininkai nesu
V j/miTo^
,no.,siriūkimą su malda 7-tą vai. Iženas, kad jie neimtų nieko.
Toliaus tame susivažiavime!
Vice-prez. J. Miliauskas,
pr
'vakare.
.linus _išrodė
labai
didelė-MIUV1L-nnOSIlikosi išrinkta organizatoriai. 1910 Carson, st., Pittsburg,
ikesnių lentelės ima nuo visų
•mis išlaidomis pereitų me- Taigi kuopos
d. J. /SidAn.s,
nesnauskite: Pa.
dygiai po lt) eentų j mėnesį
pu
išlaidos.
Buvo
kalbėtasi
rengkite
prakalbas,
užkviesApskr.
pirmsėdis.
imą surengti vakarą
su pro- jir s iuntinėja visiems sąna
...... “*** —
,apie
kuopų
sekretorius.
Kuo(lamos
žemiau
nurodytus
kalSekretorius Kostantas
Juozapas J. Palekas,
gramu.
Užmanymas parem riams organą, neatsižiūrėda
ipų
sekretoriai
labai
daug
už-bėtojus.
Organizatoriais
likoApskr.
raštininkas.
Vaišnoras,
408 Tubor
st.,
tas ir vienbalsiai priimtas mi į šeimynas, iš kurios pri-į
jdyką dirba, jokio uzmokesnio si išrinkta šie asmenys:
Pittsburgh, Pa.
surengimas pavestas įįį"^ prie toR pačįos kuopos'
negaudami,
nes
kuopa
neturi
Kun.
F.
Kemėšis,
242
W.
valdvbai ir paskirtai komisi-{beut kelios ypatos.
Kasininkas
kun. S. J.
iš ko mokėti jiems algos. Broadway st.„ So, Boston,
Čia atstovams buvo aiškin
Čepananis, 318 — 4th avė.,
i Kuopos dar taip turi mokėti Mass.
ti- Sekantysis prieŠ-seiminis ifa, ka<Į |ie savo kuopą susi:po 25c. extra del delegatų* Pranas Gudas, “Darbimn- IHoiuestęąd, Pa.
Sekmadienyje^ vasario 6 d. susirinkimas, kuris
privalo
puaįčkintų, kad
, siuntimo į seimą, jeigu kuri ko” redaktorius, 248 West ! Dvasiškas vadovas kun.
(Tebr.), 1916, Aušros Vartų'būti labai svarbus, atsibus ne" {pagal seimo nutarimo visi inokuopa nori siųsti. Sako, kad Broadway str., So. Boston, M. J. Kazėnas, 318 — 5th
parapijos svetainėj, 2323 W.dėlioj, 7 d. Gegužio
(^ay)’įka į lėšų fondą po 10c. į mėjiiuo naujų narių pusė įstojimo Mass.
st., Donorą, Pa.
23rd pi., Chicago, III., S- L. 1-mą vai. po pietą, 1916 m.,i nesi ir organą gauna veltui.
Perskaitęs ‘"Draugo” 1 No.
,
,, ,
. .
„ . t
patėnhjau Redakcijos pasta-!
? ai v '!sai inazai Į
onas Jaruševičius, 1048
R. K. A. Chicagos I-mo aps-šv. Jurgio parapijos svetainėj, į
— *prį‘,
SLR
RKA. pri.. Jer-'UaUJU narilJ rasosi, nes jiems IVashington street, Norvvood,!
ingaliotiniai
(at32-ro
pl.
ir
Auburn
avė.,
Chi-*
u
vvras
ir
mo
teri
kričio kuopų
is tos pa- bose pažymėta, kad New
•
B08T0N0 S. L. R. K. A. APsfi į?i()s ^inivnos arba dar ir ke- sey apskričio konferencijoj brangu mokėti, o nuo jaunų Mass.
Toliau visi paprasti
stovai) turėjo metinį susiva
visai nieko nelieka, nes mažas! L. Bugnavičius, Leviston, SKRICIO VALDYBOS ANT
susi rinkimai bus laikomi kaSjletas vaikų> o ju> gyvena visi nieko gero nebuvo nutarta,
žiavimą.
RASAI:
įstojimas. Tai mes nutarėme,-Me.
(antrašo neturiu),
1. Susirinkimas buvo atida j 3 mėnesius, Ant papiastųjų !v;euoj vietoj, tada tik vienas kaip tik vieni protestai. Tai
kad kuopų sekretoriams būtų! P. Mikalauskas, 248 West
Pirmininkas, J. M. Vieraitis,
rytas per pirm. p. A. J. Sut-į susirinkimų tolimųjų miestų i^os įeimynOS naris, būtent vv- gi aš norėčiau pažiūrėti ar tie
mokama 5 c. nuo dolerio ir Fourth st., So. Boston, Mass. 12 Tutinau st., Worcester, Mass.
fon(ų moka kas{protestai buvo teisingi, ar nekų, su malda, 3-čią vai. po kuopos gali prisiųsti savo ūž-Įras j
nuo prikalbinimo naujo nario Į Patartina visiems kreiptis
Sekretorius, J. Vaičiulis, 52
Įmanymus,
patarimus
ir
nuta-Į
m
auo
po
10e
? o kiti visi mo.įteisingi.
pietų.
po 2oc., tai jie tada dirbtų kiek i prie šių organizatorių, o ypa- Hulyoke st., Northampton, Mass.
2. Priėmimas mandatų (pa rimus per laiškus (žinoma, tikįRa fįk po 5c ir toji šeiniyna
Mes visi gerai žinome, kad'galėdami, prikalbinėtų naujus Į tingai kun. Kemėšio ir p. Pr. Kasierius. J. Jaruševičius, 1048
gauna-tik vieną organo nume- teisingi protestai atneša nau-Į narius ir eitų po stubas kolek-iGudo, nes jiedu, kaipo (lan
liudijimų) nuo atsilankiusių tos, kurios negali prisiųsti sa-į O'
\Vasiiington, st., Nonvood, Mass.
vo atstovo.). O Chicagos ir rį. Bet jeigu šeimynoje ranjų kuopų ingaliotinių:
dą, o neteisingi protestai at- tuodami, nes jiems užsimokė-1 giau suprantą, ir turėdami
15 kp., Chicago, Ilk J. Žakas apielinkiii kuopų atstovai pri. dasi keletas nuomininkų pri nesą blėdį.
Putniausia, kad j tų siek tiek tas jų darbas. O | daugiaus laiko visuomet pavalo būti ant kiekvieno
klausančiu prie Susivienijimo,
ir J. Tumasonis.
Y0UNGST0WN, OHIO.
ir del tų 25c. ir priverstino or-'dabar, kaip nieko negauna, tai {tarnaus. Šiuomi tarpu mūsų
33 kp., Roseland, IU., Kaz. Bu rinkimo be jokių išsikalbmė- taį tokįe nėra skaitomi vienos gano del visų SLRKA. narių, kągi ir norėti iš jų, kad jie |kasoj pinigų dar nėra. todėl S. L. R. K. A. 63 kuopos valdy
binas, ir Izidorius Čepulis. }ianl- Visi susirinkimai bus šeimynos nariais ir jie visi Rodos, tie 25c. yra mažas pi daug dirbtų, [r taip sekr.{kuopos užkviesdamos kalbėtobos antrašai:
laikomi,
šv.
Jurgio
parap.
sve

moka
po
10c.
į
lėšų
fondą
ir
39 kp., Chicago, III., B. JoniPirmininkas, Kaz. Stupinkenigas, bet jeigu New Jersey daug dirba visai už dyką. At-jjus turi pačios apmokėti t kevičia,
945 Box, Struthers, O.
'kiekvienas iš jų gauna orga- valstijos visos kuopos mato, siminkime, kad “Insurance
kavičiutė, E. Burusaitė ir A. tainėj, Chicago, III.
lionės lėšas kalbėtojams. Kuo
7.
Išreikšta
pageidavimas,
Raštininkas,
Jon. KasparavL
tai
paaiški- kad tie 25c. nereikalingai už- kompanijos moka 15c. nuo do- pos gali padaryti nors po 10
ną.
Tokius
J. Sutkus.
kad
apskr.
valdyba
užkviesInimuš atstovai privalo duoti dėta ant narių ,tai mes dele-jlerio ir 1 dol. už naują narį. centų ineigų ant prakalbų ir čia, 945 Box, Strutliers, O.
85 kp., Chicago, III., J. J. Pa
Kasierius,
Sabaliauckas, 28
lekas, Kaz. Varanavičienė ir Jy Centro prezidentą atvažiuo- ;savo kuopoms.
ga tai turėtume teisę kuopų nu Tai matome, jie iš to ir gy- tokiu būdu apmokėti.
Murduek
st.,
Youngstown,
O.
A. Beinoraitė.
rti į Cbicagą ir čia atlaikytų, Kaikurie iš atstovų davė tarimus apsvarsčius, paduoti į,veninių padaro, ir kompanijai
Bostono SLRKA.
Lig.
prižiūr.,^Broniai.
Dru3klausimus
link įstojimo organą, kad visi žinotu kuo didelis pelnas yra.
99 kp., Chicago, III., J. Gu- bent keliose arba ir visose
Apskr. pirmi n.
kauckienė, Tijudale avė.,
lonijose
agitaty
viskas
P
r
ak
a
l-Į
m
o
k
esnių,
kurių
pusę gauna {mūsų kuopos neužganėdintos.
rinskas.
. Jonas M. Vieraitis. i Youngstovn, O.
Dar ir daugiau buvo nuta
100 kp., Chicago, III., V. Ra- h.as.’ \s..kur’1^ ^abejonės, su-,knopa, o kįįa yra siunčiama Jeigu mes būtume besielgę ki rimų, bet užteks tuom sykiu.
i Lig. prižiūr. Jonas
Kidolis,
sivienijimas turėtų didelę nau-,: Celltrą. Ant to klausimo pir taip, kaip kuopų buvo nutardzevičia ir P. Cibulskis.
,
620
Box,
Struthers,
O.
i
Taipgi duodu žinoti visoms
imininkas aiškino, kad visokių ta ,tada mes būtume buvę ne-{kuopoms N. J. valstijos, kad
101 kp., Chicago, IU., M. Pet- ^9! Meldžiame
visus kas tiktai
8. Nutarta išrinkti apskri-{įstojimų pusė pasilieka kuo- teisingi ir priešingi savo kuo-{kįta konferencija atsibus pa SEKANČIOS KNYGOS
raitis, St. Kybartas, P.
nori prisirašyti prie mūsų kuo
GALIMA GAUTI S. L. i pos, arba turint kokius reikalui
Stropaitė, D. Ercaitė, E- čio literatišką komisiją, kuri pOs ižde, o antra pusė yra pų nutarimams. Nors visosj>aig0je kovo mėnesio, kad priantrašais, o
R. K. A. KNYGYNE: ! kreiptis valdybos
Macijauskaitė, Amilija Pa- susidėtų bent iš 4 asmenų, ku- siunčiama į Centrą, bet kuo- kuopos New Jersey valstijos 'rengtumėte naujų inešimų pai
busite
aprūpinti.
dleckaitė ir Ona Kinel aitė. {rie vienas po kitam pasisteng- p,,s privalo užmokėti daktarui tuos 25c. moka, bet'beveik nuoįfĮuotį delegatams del apsvars1. “Būdas senovės Lie
kiekvieno nario kuopos sekre- tymo ir išrinktumėte atsakąn137 kp. Rockford, IU., Povvilas tų rašyti straipsnius apie Su-{kvotėjui iš savo pusės.
tuvių” — Daukanto.
siviemjiiną į organą ir j kitus! 13. Išrinkta Chicagos 1 ap torius gauna “ vėjo ”, rodos,
P. Petrėnas.
čius delegatus. Diena bus pa
2. “ Christamątija ” - ii(t kp., Spring Valley, III., J. gera* laikraščius; organe agi- skričio SLRKA. valdyba 1916 jis tuos 25c. būtų oMėjęs. Ka
garsinta vėliaus.
kun. Miluko;
Grudis.
jtatyviški straipsniai iš Chica- metams.
da sekretorius išpasakoja ka-l
Su augšta pagarba,
3. “Europos istorija” *—
154 kp., Aurora, UI., Antanas gos apskričio privalėtų pasi
Prezidentas — Antanas J. me dalykas, tada ima ant vi-{
Pirm. N: J. valst. apskr. {Freeman;
SW0YER8, PA.
kiekviena
savaite.' Sutkus, viee-prez. — Stanis- sos valdybos rugoti ir kiti vi-{
Vaišvilas ir Antanas Balči- rodyti
Antanas
Biskys.
4. “Lietuviai Amerikoj’’ ! S. L. 1L K. A. 77 kuopa lai’konis.
Taip-gi pageidaujama, kad vi-lovas Kybartas, rašt. — Juo sai atsisako nno Susivieniji
; kys mėnesinį susirinkimą vasa- Jono;
10a kp., Chicago, III. Rapolas sės kuopos, o ypatingai kuo-!zapas J. Palekas, ižd. — Jur- mo. Sako, mes velik prisira-*
' rio 20 d. š. m., p. M. JannkAndriliunas, ir Ona Venc- pų viršininkai, pasistengtij ra-1 gis Žakas, maršalka — Rapo- šysinie prie draugystės, tai'
5. “Kuomi žmonės gyvei vičiaus salėje, 4 vai. po pietų,
kaitė.
inėti į organą apie visus sa-las Andriliūnas. •
mums daug pigiaus pareis.
na” — Jociaus;
i Bus svarbūs reikalai svarstoiha.
170 kp., Indiana Harbor, Ind.,\va svarbesnius veikimus. Taip Literatiška komisija:
Nors tokiems nariams iš-' i
6. “Petras Žemaitis
į Visus narius atsilankyti nuošir
J. Paulauskis.
{gi pageidaujama, kad netik vy
Jurgis Tumasonis, Povilas pasakojama, kad draugystė •
Astrauskis;
džiai kviečia
lei kp., Collinsville, III., pri riausybė, bet ir visi Sus-mo p. Petrėnas, Stanislovas Ky- gali kartais subankrutyti, bet
Antanas Katkevičia, sekr.
7. “Kražių skerdynė” —
siuntė laišką su pasveikini sanariai pasistengtų rašyti {bartas ir Juozapas J. Pale jie ant to nepaiso. Sako, ar
kun. Žilinskis;
mu, ir prisidėjo prie Chica st rapsnius į prieinamiausius kas.
BOSTONO APSKRIČIO KUOPŲ
daug subaukrutijo ?
8. “Diedai
ir Gražina”
Y0UN0ST0WN, OHIO.
gos apskričio ir prižadėjo laikraščius. Atstovai privalo iorąrtnūaforiat:
ATIDAI.
Panašiai yra ir su privers—
Mickaus;
pildyti visus apskričio nuta tai aiškinti .ant savo kuopų suGerbiamosios mūsų apskri
Povilas P. Petrėnas ir An- tinu organu. Žinoma, yr/ dar
S. L. R. K. A. 63 kp. laikys
Ant aplikacijos turi būti
rimus.
sirinkimų.
.
tanas J. Sutkus.
čio
kuopos
ir
visi
nariai:
savo mėnesini susirinkimą 20 d.
žmonių, ką nemoka skaityti.
kuopos
antspauda,
ir
para-j
vaBar;0 pjjg m 2:30 vai. po pie
9.
Svarstyta
klausimas
geį
Surengimui
apskričio
nauViso atstovauta buvo 13 kp.
Su tais tai didžiausia bėda. Ką Praeitais, 1915 metais, Padėnerališko agento (organizato-{<laį vakaro sū programų, J. mes, sako, veiksime su orga kavonės Dienoje atsibuvo Bo šai
viršaičių
ir krasos Į tų. Vokiečių katalikų svetainėje.
Atstovų buvo 27.
riaus),
kuris
būtų
palaikomas
i
Tumasonis,
St.
Kybartas,
Ka

Į Gerbiamieji
nariai ir narės,
3. Buvo skaitytas protoko
nu, kad nemokam skaityti, la- stono SLRKA. apskričio kuo- Ženkleliu už 10c.
Kun. S. J. Struckus. i‘""'O’^kite visi susirinkti ir už
las iš pereito susirinkimo, ku is lesu fondo ir kuris per vi- zimiera Varanavičienė ir val biausia yra bėda su našlėmis pų suvažiavimas So. Bostone,
simokėti reikalingas duokles, ir
ris buvo lapkričio 7 d., 1915. są metą niekuo kitu neužsiim- dyba.
nemokytomis. Jos net ima;Lietuvių bažnytinėje salėje įnepamirškite atsivesti nanjų na
Protokolas vienbalsiai priim- tų, kaip tik agitacija už Šu
14. Chieagiečiai atstovai iš verkti, mokėdamos tuos extraĮvyko sesijos, kuriose daug
rių. Nauji nariai, norintys pri
tas.
i sivienijimą.
naudingų dalykų nutarta. Gal SUSIV. LIET. R.-KAT. AM.
reiškė didelę padėką ir pagar- mokesnius.
sirašyti prie mūsų kuopos, ne
-4. Ant pareikalavimo kaiku-1 Nutarta, kad tą dalyką pir-j bos žodį tolimųjų miestų kuoTai matote iš ko tie pro- kai-kurie ir užmiršo apie tuos
VALDYBOS ANTRAŠAI:
praleiskite geros progos, nes da
rių atstovų, nutąrta išrinkti (ina apsvarstytų kuopos aut sa-ipoms už prisidėjimą prie ap- testai kįla, ir tie protestai pa- nutarimus: tad aš, kaipo ap
Prezidentas, — K. Krnšins- bar bus duodamos dovanos vi
vieną organizatorių, kuris už vo susirinkimų ir tuos savo jskričio ir už prisiuntimą savo sirodė esą teisingi. '
,skricio pirmininkas,
tunu
kaš, 59 Teneyck st, Brook siems užsimokėjusiems nariams.
siimtų tvėrimu naujų ir tvirti-, nutarimus priduotų apskričio atstovų. Taipgi išreiškė pa
Žinoma, tokiu bus, ką sakys jums, broliai ir sesutes, kaiVisus nuoširdžiai
kviečia atsi
lyn, N. Y.
nimu senųjų kuopų, laikyda valdybai, arba tiesiai užmany- garbos žodį atstovams, kurie ir pirmiau sakė, kad tie 25c. {kuriuos nutarimus paaiškinti
lankyti.
Vice - Prezidentas, — A. Pet
mas agitatyviškas prakalbas mą paduotų sekančiam seimui, ir dideles lėšas pakeldami vis- ir priverstinas organas na-įpl«ciaus, iš ko jus suprasite
J. Kasparavičia, kp. raštin.
rauskaitė, 563 N. River ai.,
po įvairias lietuvių kolonijas,
lO. Pakelta klausimas del gi atkeliavo.
riams yra reikalingi. Žmonių kokios naudos galima tikėtis is
Waterbury, Conn.
prigulinčias prie šio apskri- visuotino balsavimo. Po trum-Į Nutarta, kad prieš sekan mintys nesutiko nuo pradžios Tų nutarimų.
Sekretorius, — J. S. Vasiliau
čio, k. t. Illinois, Indiana, i po apsvarstymo, vienbalsiai {tį susirinkimą raštininkas pa- pasaulio ir nesutiks iki pabaiVienu iš svarbiausių liūtaiibayonne, n. j.
skas, 112 N. Greene st., Bal
AVisconsin įr Michigan valsti-(nutarta, kad ant sekančio sei- si stengti} išsiuntinėti visiems
mų
buvo
įsteigimas
taip
vaS.
L. K. K. A. 60 kp., lniky»
gai. Vieniems pasirodo vie
timore, Md.
rno būtų pravestas SLRKA. .atstovams paraginimo laiškus, nas daiktas arba darbas geru, dinamos Mielaširdvstės Kasos
jose.
mėnesinį
susirinkimą vasario 18
Kasierius, — Pranas Burba,
d.
1916
m.,
7:30 vakare P. MilKilo klausimas, kns padengs sąnariams visuotinas balsavi- * Kuopos, kurios negali prisių- o-kitienis pasirodo, kad tas y-{ (nepriverstinos). J tų kasą
458 Main st., Edwardsville
vido salėje, 26 E. 21-st st, Visi
{kuopos turėdamos kokį atlielėšas keliaujančio organizato mas, kad Centro valdyba bū-j sti savo atstovo, kad malonė ra blogu, ir tt.
—Kingston, Pa.
nariai, ypatingai nenžs i mokėju
Daugiausia
einasi
apie
padi-{kainą
eentų,
gali
paaukoti,
>tų
renkama
ne
vienų
atstovi}
tų
nutarimus
prisiųsti
per
riaus?
Kasos
Globėjai:
—
J.
Stulgai

sieji privalo pribūti ir užsimo
Laiškai bus taip-pat diniiną kapitalo. Taigi ir mes Į patingai jei ,<,loPa parangia
P. Petrėnas davė užmany ant seimo, bet kad balsuotų už laišką.
tis, 140 So. Maria St., Tvil kėti ir pasiimti dovanų knygą
balių, na, ir atlieka pelno 10
Dabargi; sunaudoti, kaip ir atstovų pa
mą, kad surengti visoms kuo juos.-visi sanariai.
tą tarėme, kad padidinti ka
- P. Sedvydig, kp. rašt.
kęs-Barre, Pa.
dol., tai gali paaukoti $2.00
poms prakalbų maršrutą ir ta kurios kuopos neišgali pasių- aiškinimai.
pitalą galima kitokiu būdu,
J. B. Valukonis, 233 Broadda pačios kuopos organizato- Hti ant seimo savo atstovo, tai | 16. Stanislovas" Kybartas, neskriaudžiant narių, kaip tai: apsl»ičio kasai. Tai kuopai
way, S. Boston, Mass.
riauš lėšas apmokės, nes ren- lieka be balso. Tas dalykas i atstovas 101 kuopos, Chicago, Skolinant pinigus ant didesnių bus garbė, nes ji prisidės prie
WILKES BARRE, PA.
Dvasiškas Vadovas, — knn. J.
giant maršrutą kelionės lėšos (privalo būti apkalbėtas visų IU., atsišaukė į apskričio kuoprocentų, ant 5 - 6 nuošimčio bendro darbavimosi Sus-mo
Ačiū.
Jakaitis, 41 Providence st.,
atsieis daug pigiau. Užmany kuopų susirinkimuose ir nu-įpų delegatus, aiškindamas, lietuviškoms atsakančioms į- narių skaitliaus padidinimui,
17 kuopa, S. L. R. K. A. pa
Worcester, Mass.
{kad kaikurie cicilikai ir lais- staigoins, ant pirmo Mortge- nes iš tų pinigų bus galima
mas
paremtas ir vienbalsiai balsuotas už ar prieš.
siuntė narių adresus j Centro
11. Kaikurie kuopų raštinin-{vamaniai, būdami priešais S. čiaus. Jokios rizikos, rodosi, apmokėti kelionės lėšas agi Knygius, — kun. S. J. Struc Raštinę 25 riiąnn sausio, o
priimtas. Kurioms kuopoms
4 tą
kus, P. O. Plymouth, Pa.
nebūtų patogu prie prakalbų kai ir šiaip sanariai nusiskun-lL. R. K. A. ir katalikų tikė- nebūt ir pasididintų kasa daug tatoriams, už naujų kuopų
dieną vasario nariai jau aptuprisidėti, tas joms nėra pri dė ant Centro sekretoriaus,! įimo, ėmė smarkiai užpuldinė- geriau, nekaip mokant po tuos tvėrimą ir prakalbų laikymą. Gydytojas, — Dr- A. K. Rut rėjo organą “Draugą'’.
kauskas, 2302 So. Leavitt
Todėl nčiuo|įauie Susivieniji
jis neduodąs atsakymų ant už- ti gerb. kun. F. Kemešį, už jo 25c. su prievarta. Pažiūrėki Antra, bus galima atspauzverstinai. •
mo Raštinei, ir “Draugo” ad
st., Chieago, III.
5. Buvo svarstoma kokiu klausimų sus-mo- reikaluose, nenuilstantį darbavimosi lie- me šiandien į bankus arba dinti tam tikras agitatyviškas
ministracijai už jų greitą patar
blankas,
kurios
bus
pakabin

būdu galima būtų įsteigti ap arba prisiunčiąH neaiškius at- tuvių katalikų labui. Vienas Building and Loan Associjanavimą.
skričiui nuolatinį iždą.
Ant sakymus, parašęs ant antros iš tų laisvamanių (A. Rimka, cijas, kurios skolina žmonėms tos lietuvių užeigose, kur jas
Pranešame, Jog 17 kuopa, lai
galo nutarta, kad jokių mokes pusės nusiųsto jam laiško. ‘ ‘ Ateities ’ ’ redakt.), pasiuntė pinigus. Jos milijonais skai pa s t eilė ję mūsų broliai, su 8. L. R. K. A. ADMSAI:
kys mėnesinius
susfrinkinros,
nių ant kuopų neuždėti, nes Vienbalsiai nutarta, kad Cent jam net grasinantį laišką, rei to savo turtą. Nors mes jų pras Sus-mo naudą ir noriai CHICAGOS I APSKRIČIO
parapijos svetainėje 3-čiame nosekretorius
užklausimų kalaudamas išduoti paslaptis
ir taip daug jau sąnarių ru- ro
nepavysime , bet vis padidinti prie jo rašysis.
valanda po
Pirm. A. J. Sutkus, 6329 dėldienėje pirmą
laiškus
greitu
laiku
atsakytų
Aitas
užmanymas
gana
svar
goja, būk esą mokesniai porišpažinties sakramento.
savo kasą galėtume.
So. Fairfield avė., Chicago, pietą.
dideli. Apskritys privalo pats ir kad visados prisiųstus jam
Už tokį to laisvamanio neToliaus buvo kalbėta kas bus ir mes turime jį remti,
Hckrctorius, Julijona Stulga.
surasti būdą kaip padidinus laiškus Sus-mo reikaluose lai- kultūringą laišką katalikų ku link sumažinimo išlaidų Cent jeigu norime padauginti S. L. III.
tienė,
isytų ant rekordo, o atsaky-|nigui, Clneagos apskričio knoRašt. J. J. Palekas, 4628
savo iždą.
Pirmininkas PeėrM Aeertėfcu.
ro valdybai, Tegu kairiem rei- R. K. A. narių skaitlių. Taipieniu nAfių meldžia

SLRKA. CHICAGOS I APSKRIČIO METINIO SUSI-v,.^...
RINKIMO PROTOKOLAS. *

K-i

D R A

DEL NEW JERSEY AP
SKRIČIO NUTARIMŲ.

SUS-MO L. R. K, A.
REIKALAIS.

R 8KX SES'aSJfflJižL jcųn H s

Draugijų Reikalai
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt st,
Chicago, III.
Raštinikas Adv. A. A. Šio
kis, 3255 So. Habted st., Chi
cago, III.
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Iždo Globėjai:
AM
• A- • 017
♦ j
A.
Nausiediene,
917 XV
W. 33 st.,

Chicago, III.

Kasininkas
Ant. Leknickis,
1445 So. Saugatnon st.
Maršalka Petras
Augustinas1
713 W. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį nedėldienį kiekvieno mėnesio 1 vai.
po pietų Dievo Apveizdos para
pijos svetainėj, 18 ir Union gat
vės.

DRAUGYSTĖS SV. JONO
KRIKŠTYTOJ AUS,
MELROS

Jonas Jaroševičius, 1048 Was
pARK, ILL., VALDYBA:
hington st.. Norvvood, Mass.
Pirmininkas J. Žvirblis, Bos
-----------------595 Melrose Park, III.
i Pirm. pagelb.
V. Kiudolas.

AM. L. B. K. MOTERŲ SĄJfUJ r,„5 15l Melrose Park In
GOS CENTRO VALDYBA.
Org. užžifir. prot. rast. A. Ja-

Pirm. —Marijona
Juškienė, ' sinskls, 1300 St. Charles avė.,
129 Melrose st., Montello, Mass. iMaywood, III1.
Vice-pirm. — Pranciška Nu- 'Kasininkas J. Stefonkevišia,
tautaitė, 2006 String st., Chica 5001 12 th st., Cicero, III.
go, III.
Susirinkimai būna kas trečią
nedėldienį
kiekvieno* mėnesio,
Rast. — M. L.
Gurinskaitė,
pirmą
vai.
po
pietų J. AVaichiu3347 Auburn avė., Chicago, III.
2018 Lake st..1
Ižd. — Antanina Nausiedienė, lio svetainėje,
kampas
21
atv.
Melrose Park. i
917 W. 33rd st., Chicago, III.
III.
Iždo globėjos: Pranciška Ma
cijauskaitė, 4358
S. Fairfield
NEKALTO PRASID. PAN. ŠV.
avė., Chicago, III.
Ona Nausiedaitė,
1447 S. DRAUGIJA, WAUKEGAN TLI.
50th avė., Cicero, III.
ADMINISTRACIJA:
Daktarė-Kvotėja:
Dr. A. S.
Pirmininkė — Ona VaailiiPė,
Slakienė, 3352 S. Halsted st., Chi 1349 So. Linclon st.
cago, III.
Vice-pirmininkė — Anastazi
Dvas. Vadovas: kun. F. Ke ja Pavalkykė, 1340 So. Park avė.
mėšis, 50 W. 6th st., So. Boston,
Prot. rast. — Antanina KasiMass.
liauskiutė, 1345 So. Park avė.
Finansų rašt. — Elžbieta Nevardauskaitė, 1221 Victoria st.
ŠVENTO ANTANO DRAUGI Kasininkė — Marijona ZeleJOS, WAUKEGAN, ILL., VAL uiakiutė, 1320 So. Lincoln st.

DYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Steponas Keliotis, 1344 So. Jackson st.
MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Pagelbininkas, Kazimieras Bur Po Naujų Metų sausio mėne
ba, 1416 So. Park avė.
syje pradės eiti laikraštis
Protokolų raštininkas, Anta
“ MUZIKA’*'
nas Samoška, 1338 Sheridan Rd.
Pašvęstas vien Muzikos
Finansų raštininkas. Jeronimą
reikalams.
Shemulinas, 759 Mariou st.
Kasininkas, Antanas Bakšys. Prenumerata ir apgarsinimai

1327 So. Victoria sc.
Kasos globėjai:.
Juozapas Skuldziskis, 1112 —.
IDth A.
Raimunda Rulevičia, 1330 So.
Jackson st.
1. Maršalka, Pranas Dapkus,
1407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Didjurgis, 1327 So. Park avė.
Susirinkimai po aštuntai kiek
vieno mėnesio, apie pirmą va
landą po pietų. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, ROCKFORD, ILL., VAL
DYBOS ADRESAI:

jau priimami.
Siųsdami pre
numeratą ar šiaip kokiais reika
lais kreipdamies, dėkite adresą
tokį:
r-“MUZIKA”,
3214 Cedar Street.,
Philadelphia, Pk.

‘MUZIKOJE” skaitytojai -<w
pamokinimų, kaip reikia muzi
ką suprasti ir kaip ją išreikšti.
“MUZIKOJE” nors ir bus vi
sos muzikos
judėjimo srytiei
atspindys, bet daugiausia
biš
rašoma apie mūsų lietuviškąją
muziką ir jos apsireiškimus.
“MUZIKOJE” bus išguldon.a
muzikos istorija ir teorija.
“MUZIKOJE” bus spausdina
ma gražiausios lietuvių liaudies
dainos su gaidomis.

‘ ‘ MUZI KOJE
Dainininkas
choristas
ir
choro
vedėjas
kiek-*!
Pirmininkas, Kazimieras Mikviename
“
Muzikos
”
numeryje
l
las, 1020 — 1022 S. Mai'n st.
trims ir ketu-1
Pirm. pagelbininkas ir Iždi atras: dviems,
ninkas': P. P. Petiėnas,
422 riems balsams dainų, o taip-pat ;
ras
įsi and av.e,
.
. ir didesnių veikalą solistams
Protokų raštininkas: J. J. Mer i11
wu čaitis, 1530 W«t at..
!
7“*•
Finana,
raatin.: J. Zobinar, ”*»«.
”tras
1129 So. Churcb at,
!'r f™’’'T”',-

Iždo globėjai: V. Radzevičius! “'MUZIKOJE Sk,a,b,nant,e.
j ji pianą, ras gražių veikalų piair F. Patašius,

Darbininkas”

3360 Emerald Avė., Chicago,

Box 576

GAIETE

JUS

111

IŠAUGĖTI

PLAUKUS

Mano adresas:

U

i

Mokinimo Vai_ndos:
NUO S RYTO IKI 5 VAI,.
PO PI ET. VAKARE NUO
7:30 JKI 9:30

“Žvirblio” Kaina Angliojoj 5 šilingai.

PASEKMINGAS,
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.

ŽVIRBLIS”
-

- _ -

, Forest City, Pa.
EgjSffl! -

3B
n

J&t
ijltjt

Didesne!

Didesne!

ii

So. Boston, Mass.
o

“TIKYBA ir DORA”

Jau išėjo PAŽANGOS No. 1. 1916 m.
ir eis regulariai kas mėnuo.

Nuo Naujų Meti} eina padidinti. Įvairaus skaity
mo tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai ticK.
kiek pirma buvo (kiekvienas tą laikraštį skaitydamas
atras nemaža savo dvasiai paguodose atras taip-pat
išaiškinimą visokių abejojimų ir užmttinėjimų tikėjimo
dalykuose.)
Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko ta
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį
(štampą) gaus vieną numerį pasižiūrėti. Prenumeratą
galima siųsti už krasos ženkleliais.
Adresas:

'Pasiskubinkite užsirašyti Pažangą! Tai vienatinis,
didelis, lietuvių kalboje mėnesinis literatūros moks’o,
politikos ir visuomenės iliustruotas laikraštis, stovintis
ant krikščioniškų ir tautiškų pamatų!
Nė savaitraštis, nė dienraštis nepavaduos mėnesi
nio žurnalo, kuriame visados rasi savo sielai maisto.
Skaitykite, visi Pažangą, nes
PAŽANGA duos Jums gražių pasiskaitymų, kurie nie
kados nesęsta.
PAŽANGA svarstys politikos ir visuomenės reikalus
aiškioje visiems suprantamoje kalboje.
PAŽANGOJE rasi svarbesniuosius dalykus, apie ku
riuos rašo kaip lietuvių visi laikraščiai, taip
ir kitų tautų. Kad ir vien tik Pažangą skai
tydamas nebusi aklas visuomenės viešame gy
venime !
PAŽANGA tėmys ir užrašys ant savo lapų naujausius
mokslo išradimus, kuriuos mes turime žinoti.
PAŽANGA turi biblijografijos skyrių, kur bus nurodo
mos naujos knygos ir jųjų vertė. '
PAŽANGA galutinai duos vietos noriai lavintis jau
niems literatams ir mokslo vyrams savo skiltyse.
PAŽANGOS kaina metams tiktai $3.00; pusmečiui
$1.50; trims mėnesiams 75c., atskiras nu
meris 25c.
Knygynams ir agentams bus daromos didelės nuo
laidos, kad visiems butų lengviau
prieinamas taip
svarbus laikraštis.

B
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“Tikyba ir Dora”
1631 W. North Avė.
Chicago, III.

Ar slinka jums pluakai?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar
užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir
limpanti jie?
Ar randas pluiskotes, niežas odos galvos?
Ar, plieki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu liga,
tai stenkitės apsauguoti jos. i'žsak.vketo
ibtostrota knygute jusu prigemtą kalba:
• TEISYBE APIE PLAUKUS.”
Parašlta europos garsingo specialisto,
kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku.—sudėjimas plauko ir
odos galvos. Priežastis slinkimo plauku
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą, ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius Šave
lis turėti gražius plaukus.—žili plaukusi.
—Barzda.—ir t’ekavunes nuo užganėdintu
i.liętu.
GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles CALVACl'KA sulaiko slinkimą
plauku prašalina plaiskotcs ir augina gra
žius plaukus U* 10 centu arba krasos
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu.
Męs išsiuceme kiekvienam dolerine dėžutė
Calvacura-—cs N. 1 ir knygute “Teisybe
Apie Plaukus." išplaukėte žemiau atspau
dą, kuponą ir siusketb šianden.
Union Laboratory. Box 637, Union, N. Y.

UNION LA3ORATORY,
Box 537, Union, N. Y.
UiuCiu i dedamas 10 centu dėl apnio; ėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti
,.;.iii tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura
N. 1 ir knygute
‘teisybe Apie Plaukus.”
iPasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

I GERA PROGA! I
•4.
Gramatika angliškos
kalbos
y’ mokytis be mokytojo (apda$

į?

jįj

ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvi
savaitinį iliustruotą jaunimo laikraštį

ta

0

ryta) ........................................ $1.00
Vaikų Draugas arba kaip
mokytis
skaityti ir rašyti
be mokytojo .... ....................... 15c
iį
NaujlS Budas mokytis raį*į šyti be . mokytojo .....................10c
Aritmetika mokiniinuisi
§ rokundų, su paveikslais (ap-

Jei Trokšti Apšvietos

“VYTĮ”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis Ame
rikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, literatų
ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jaunuomenės
gyveninio.
“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
“ VYTĮ”-leidžią Lietuvos Vyčių organizacija.
Metams “Vytis” kainoja $1.50, pusmečiui 75c. L. Vyčių
organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesines
mokestis.
I’risiųsk savo antrašų ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui. Visais reikalais
kreipkitės šiuo antrašu:

A daryta)

gŽ
g

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

L
jįt

'75
/,

35c g

____ K

Viso —$1.60 I

Kas atsiųs iškirpęs šitų apgarsinimų
iš
“Draugo” ir ’ij
į* $1.00 per money orderį,
tas

iŠ

S

H

gaus

visas

4

knygas

60c.

pi-

I g'au-

I

P. Mikolainis
R- F. D. Route 2,
HUDSON, N. Y. §
JS
s

“VYTIS”

Kreipkitės visais administracijos, redakcijos, agen
tūros reikalais šiuo adresu:

731 W. 18th Street

Chicago, III.

—(
1

Pažanga
P. O. Box 204

”
’’

Angliškos kalbos
Lietuviškos kalbos
A ritinetikos
Knygvodystės
Stenografijos
Typevvriting
Pirklybos teisią
Abeluos llistorijos
Suv. Valst. Historij >■
Geografijos
Pilietystės
Politiškos Ekonomijos
Dailarašystės

‘J.tt.t
>5

<<1

Broadvvay

”

sus vargus ir nelaimes, kuomet paimsite Į savo rankas
“Žvirblį”. Visi tie namai, kuriuos lankys “Žvirblis”, va
dinsis šviesus ir džentlemoniški — kaina pavienių N.N.
10 centų. Reikalingi agentai, kurie nuo kožno dolerio
gaus po 25 centus; o kas suras daug metinių prenumera
torių, tai nuo kožno 100 metinių prenumeratorių gaus po
5 dol. dovanų (pinigais). Parašykit savo aiškius adresus.

“DARBININKAS” yra leidžiamas Darbininkų Sąjungos.
“DARBININKAS” eina tris-kartus į savaitę; utarninkais ir ketvergais —4 puslapių; subatomis—8
puslapių.
“DARBININKAS” kaštuoja metams $3.00; pusei me
tų — $1.50.
“DARBININKAS” už 1 dolerį eina per keturius Mė
nesius.
“DARBININKO” subatinį numerį galima užsisakyti
skyrium. Metams $1.50, pusei metų —75c.
“DARBININKAS” apsiima būti lietuvių draugijoms
organu.
Draugijų nariams eitų subatomis — 8 -puslapių
numeris už $1.00 metams. Tik sąlyga, — kad visi nariai
“;
imtą laikraštį ir įmokėtų po $1.00. Mokesnį galima fu
f:::
būtą sumokėti ir kas pusmetis — po 50 centų.
Kas iš narių tokios draugijos norėtų turėti visus
tris savaitės numerius — turėtų dar primokėti metams
$1.25, arba išviso jam atsieitų “DARBININKAS” $2.25.
Adresas:

.

Amerikos Lietuvly Mokykla

M

Visi lietuviai, lietuvės ir lietuvaitės, skaitykite ir pla
tinkite “Žvirblį”, kurs ištisiems metams prekiuoja tik
vienus doleris! o prisijuoksite daugiau, negu už dešimtį
dolerių. “Žvirblis” su linksmomis ir juokingomis nau
jienomis aplankys jūsų namus kas-mėnuo. Užmiršite vi

A. M. Norkūnas
\ Vienatinis Lietuvis Išdirbęjas

visokių ženklelų
draugystėms, o
ypatingai: k okardų, g u z ikučių, metalinių,
anameliuotų i r
padengtų' celluloid’u, šarpų,
vėliavų ir karū
nų.

GIRARDVILLE, PA.

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

Laikas Visiems prie Šviesos

(ic^ v tr

Jei trokšti
'ti tikrą šviesą,
užsisakyk laikraštį
“Šviesą”, kurį skaitydamas pats apsvisviesi ir kitam ga
lėsi prie šviesos parodyti kelią.
“Šviesa” rašo labai daug pamokinančio apie žmogaus
pažangumą. “Šviesa” kainuoja tik 50c. metams.

Inui.
V
Žodžiu
—
“
Muzika
”
užganė

SV. JURGIO KAREIVIO
dins kuodaugiausiai muzikos my
DRAUGYSTĖS, N0RW00D,
lėtojų troškimus nešdama jiems
MASS., VALDYBOS
dvasinį ir grožės maistą.
Jei pats sugebi — į “Ežį” rašyk.
ANTRASAI:
“MUZIKOJE” bus spausdina
Nori sveiko juoko? — prie “Ežio” eik.
Pirmininkas, Stasys % Kadaras, mi M. Petrausko, St. Šimkaus ir
Pažink pirmų “Ežį”, ir tuokart peik.
1038 Washington st.,
kitų lietuvių kompozitorių veika
Pirm. pagelb., Pranas Kudir lai.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai
ka, 31 Franklin st.,
amerikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk ad
“MUZIKOJE” tilps paveikslai
Protokolų raštininkas,
Jonas atsižymėjusių muzikos srytyje ir
resą ir gausi pasižiūrėjimui numerį uždyką; o kai pa
Ruškis, 18 Tremont st.,
geresnių lietuviškų chorų.
matysi, tai visad “Ežį” skaitysi.
Kaina metams
Fin.
raštininkas, J. Versec “MUZIKOJE” bendradarbiau
75
centai,
pusmečiui
40
c.
pinigaisiunčiami
money
kas, 1184 Washington st.,
ti pasižadėjo visi lietuviai muzi
orderiais.
Iždo globėjai:
kai.
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st., Arčiausia prie “Muzikos” sto
Adresas:
Barnasius Jankauskas Willow vės ir ją redaguos vienas gabiau
st.,
sių mūsų muzikų, St. Šimkus, baiu
99
Martinas Bulkšas,
39 Tre-jgęs VaršavoR
Konservatorijos
uiont st.,
! vargonų skyrių ’' i f Petrogrado
213 Station Road, Dykehead Stotis < Scotiand
Maršalka, Stasys Kamila, 39 J Konservatorijos
kompozicijos
• ■*
•
skyrių.
.Tremont st.
“MUZIKA” išeidinės kartą į
mėnesį.
-.
—
“MUZIKA” susidės,iš 16 pus
DRAUGYSTĖS SV. JONO lapių straipsnių, žinių ir 8 pus
EVANGELISTO OmOAGO,
lapių (didelio formato) gaidų.
ILL., VYRIAUSYBĖ.
Tai gi Muzikos Mylėtojai, su
Prez. Ig Liekavičia,
1930 S. kruskite, kad mūsų laikraštis iš
Union are.
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 16 puslapių
siplatintų kuoplačiausiai ir kad
Vicc-prcz. Juoz. Šimėnas, 911 nuveiktų kuodaugiausia.
didumo. Kainuoja metams 60 c.
“MUZIKA” kaštuos metams
W. 19th PI.
Adresas:
Prot. Sekr. S. Dargis 638 W. $3.30, pusei metų $1.50. Atski
ri numeriai 40 centų,
18 st.
Rev. J. Valaitis
* Fin. Sekr. Petras Oliševsk.s, Pardavinėtojams bus duoda
J? 28 Cherry St.
.
Shamokin, Pa.įį
mas nuošimtis.
718 W. 15th st.

Maršalka: J. Makauskas.

“ŽVIRBLĮ

Mokina

“DARBININKĄ’

W.

ŪQQ srasjaica «g® e giaatasckskit ksmh

Skaitykite

Platinkite

242

<

šie

“Tautos Rytas”

vieša
46

Congress
Avė.
6

Man pavestus
darbus atlieku
artistiškai.

M. A. Norkūnas

n

1G6 Melrose str.,

Montello,

Waterbury, Conn. »»»*««»«»»«»«
Geriausias būdas dėl jtrinimo
Neturi stokuot nei viename name
D-ro Rlcbt.r ki

PAIN-EJtPELLER

Vienintelis Bepartyviskas Laikraštis

I Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų
II
naminių būdų pas letuvnikus ir
visame pasaulyj.

Tikra? tiktai su pažymėta marke
"ĮKĄRĄ”

25e. Ir 00,

1 mmultetTiiTii j

P.

14-SO Wa.hington Strnat,

g

Ui visą metą tik $2.00
Už pusę metą tik $1.00

Rašyk Adresą tokį

15 Millbury Street,

Worcester, Mass.

i

“LIETUVA”
D,dol!s 3 puslapių laikraštis su
paveikslais, cinus 24-tus metus.
•‘LIETUVA’ yra politikos, lite’’«tuios ir mokslo laikraštis, paduodantis dauginusiai žingeidžių
žinių iš Lietuves, Amerikos ir
viso pasaulio. Laikraščio kaina

Kalia metams $1.50, Pašei meta 75c.,Kanadoje ažrubežiaus, $2.00

“AMERIKOS LIETUVIS”,

N«w Ynrk. N. Y.

PAMĖGINKIT SKAITYT
Savaitinį Laikrait]

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.
Prisiųak aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

buteliuk*. Tįsoto aptiekoeo akn
■taftai ano
AD. RICMTER « CO.

Hį Ulonų numerį gausite uždykų
Jt* Jei parclkalnujlt, adresuodami

“LIET U V A”

įj

3232 SO. HALSTEJ STREET

2 \

CHI3A3O, ILL.

$

4
X

M
Į!i
X

S

i

* I

ine (kur be abejo’
Utttį
iinkų
” buvo Biireng
ju;a
tos praknį bos) sumesti kelis
tiškume N;

syk daugiau auką negu sv.
Petro parap. svetainėje, (kur
nors nežinau, bet taip manau,
vien katalikai aukas metė).
liet čia ‘‘Lietuva” nieko nepatėmijo, nors reikėjo pagal
šventą teisybe. Katalikų dar
bo nepripažįstate, tai nors
“klerikalams” tą garbę ati
duoti privalote, užtai, kad jie
kelissyk daugiau suaaukojo,
negu tautininkai, kurie visur
ir visados taip mielai save
pirmon eilėn stato. Čia, mat,
“Lietuvai?’ teisybės nesinorė
jo pasakyti, nes pasaldus tei
sybę, būtų tas pat, kų prisi
pažinus, kad “tautininkai”
prieš katalikus tiktai nykštu
kai ir su jais negalima skai
tytis kaipo “lygus su lygiais”.
Paimtume Tautos Fondų, Lie
tuvos Šelpimo ir Autonomijos
Fondus, ir ta’s pats išeitų.

bužinskas ir b K. Krušinskas, žia, kad be ingaliojimų jiedu su
Vargu jie ga pu prieš piet. Gal kun. Dobužinskiu atvyko dėlto,
po pietų susitprturaėt. Jie neturėš ingaliojim liet. katalikų vi
suomenės. Tai etos pradėjote ta
rybas su utkfcirais žmonėmis, u»
su mūsų organizuota visuomene,
tad ir pasitarftųgs didesnės svar
bos negalės tupėti. Vis dėlto pa

sitart verta.

kad, kaip buvo aiškinta, A. L.
T. Sandaros komisija
kreipėsi
su pakvietimu į kun. F. Keme
šį, o ne j Tautos Tarybų. Kun.
Dobužinskas šitai patvirtina r
praneša, kad jie negalės ve i i
galutinų tarybų, bet galės maž
daug išreikšti ūpų keliolikos ka
talikų veikėjų, taipgi busiu ga
lima apkalbėti sųligas ir praneš
ti sa vienišiems; galutinas taiybas vesti busiu galima su Tau
tos Taryba.
5. Svarstoma klausimas: ar nė
ra principijalių kliūčių, kurios
neleistų abiem čia esančiom sr <vėm bendrai veikti tam tikruose
atsitikimuose. A. J. Staknevičius
pabriežia, kad ne tik su sand-.riečiais, bet ir su soeijalistais tam
tikruose atsitikimuose jie, kata ikai, pasiryžę veikti išvien. Ir be
ilgesnių kalbų visi penki atstovai j pirmininko - paklausima:
“ar nėra., ir tt.”, atsakė: “ne,

Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilnų už

tikrinimų.
Pradėk taupyti šiandie;

nas doleris,

reikalinga tik vie

kad pradėti taupymo darbų.

Su pagarbų Kun. F. Kemėšis.”
Jau sausio 30 d. paaiškėjo, kad
vieton p. K. Krušinsko nuo ka
talikų politikinės srovės daly
vaus A. J; Staknevičius. Tuo bū
du, soeijalistams atsisakius, kon
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS MOKYKLA.
fereneijon atvyko: Dr. A. Damb
rauskas iš Philadelphia, Pa., A.
kaučiūose metuose susitvėrė nei srovei per kun. F. Keraėšį Rimka, “Ateities” ir “Jau.i.
Moterų Sąjungos kuopa:
| Pakvietime buvo prašoma jiems Liet.” redakt. iš Boston, Mass.
Prie Ashland Aie. ir 47 gatrii
ir J. 0. Sirvydas, “Vienybės
Chicago, III. Nekalt. Prasid. Parankiausiu būdu ir tinkamiau Lietuvninkų” redak. iš Brook
siu keliu pasirūpinti, kad sau
Šv. Marijos Pan. par. kuopa
sio 30 d. New Yorkan atvyktą lyn, N. Y. — visi trys nuo A. L.
— 20.
po tris jųjų srovių atstovus su T. Sandoros, ir kun. J. V. DobuŠv. Kryžiaus parap. — 21. kiek galint platesniais ingalio.ji- žinsbas iš Nevvark, N. J, ir A. J.
E. Cambridge,'’ Mass. — 22 mais bendrai pasitarti apie tai, Staknevičius, vyriausis kontrak\Vaterbury, Conn. — 23.
ar nebūtų galima dabartiniu me torius, iš Bloomfield, N. J. —
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka į
nėra, ir bendrai veikti galima”,
abudu nuo katalikų srovės.
Sekančiose miestuose tve mentu visoms srovėms išvien vei
6. Antras klausimas buvo. Ro vakarus nuo Stock Yardų.
Beto, konfereneijon kaipo svekti Lietuvos likimo reikaluose ir
riasi kuopos:
čiai
atsilankė:
1)
Ščegauskas,
kiuose
atsitikimuose ir dalykuoLcm tikslui įsteigti bendrų Ame
Vėl “Lietuvos” No. 4, kuri Hazleton, Pa., Minersville,
se
galima
bendrai veikti?
2) Vinikaitis, 3) Čiurlionis. .4*)
rikos Lietuvių Tarybų ar kitokiu
pažvalgoje aimanuojama, kadp>a-> Homestead, Pa., BrookPo ilgesnų pasikalbėjimų ir susiprato, i. ir kad galutinai 1a- aiškinimu visų pasitenkinta ip
vardu pavadintų įstaiga. Sausio kun. Petkus, 3) kun. Pakalniš
riaiities dvi atstovi skaičiaus
Kocijalistai .stačiai nuo vieny-,l.vn» N. i.
27 d. ALTS. komisijos susinėsi kis, 6) V. Vaitkus, 7) A. B. apsikeitus nuomonėmis visų vien- busimoje taryboje, rodos, ims ofieijaliai Tautos Tarybų pakvio,
sti pavesta kun. J. Dobužinskiu
bės atsisako, o su “katalikais” Tikimės, kad trumpu laiku mų sekretorius J. O. Širvidas g - Strimaitis, 8) P. Norkus, 9) Vii-j balsiai pripažinta, kad gali būgalima susitaikinti.
montas,
10)
Ambraziejus,
11)
[
ti
maždaug
trys
pamatiniai
benir J. O. Sirvydui.
snsitvers
kuopos
ir
kituose
ar tas. pats ėsą. Net p. Yčo
vo štai kokius atsakymus:
9.
Vienbalsiai
pripažinta,
kad
Liutkauskas,
12)
Strumskis
—
,
drojo
veikimo
objektai:
paraginimas
per telegramą miestuose.
A. Nuo socijalistų.
11. Sekantį srovių atstotų .u*
padaryti
visi iš New Yorko arba Brook- j 1. šelpimas nukentėjusių nuo netrukus reikalinga
link vienybės “klerikalams”
“Soėialist Party of America.
31. L. Gurinskaitė,
važiavimą
keturiais balsais pi i«a
lyri, N. Y., ir 13) p. Kulys iš į karės lietuvių arba rinkimas tam antras abiejų srovių atstovų su vieną (kuris stovėjo už Boston^
uepagclhėjęs.
Centro Raštininkėj Lithuanian Dranch.
Maspeth, L. I., 14) R. Karuža iš tikslui aukų čia Amerikoje Ii > važiavimas, kuris jau galėtų ap Mass.) nutarta, padalyti vasariu
________________
Philadelphia Pa.
Ar šiaip ar taip mums ka-l
dirbti bendrojo veikimo ir tary
Pbiladelphia, Pa. ir 15) kui>. tuvių ir amerikonų tarpe;
I
229 N. 6 st.
22 d. New Yorke, 10 vąl. išryto,
talikams sprendžiant, vistiek 1
Svagždys iš Paterson, N. J.
2. rūpinimąsi išgauti arba iš bos sųstatos detalius.
12 Nutarta no protokolu pa
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26
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“tautininkai” su mumis neno
2. Prieita prie priezidiumo kovoti Lietuvai laisvę;
10. Katalikų atstovai pabi-.eSROVIŲ ATSTOVŲ KONFE- ! p-;ii J- °- Sirvidui,
sirašyti visiems penkiems sieri vienybės ir mūsų
tautos
rinkimų. Visi penki srovių at- 3. ekonominė Lietuvos restau- žia, kad tolimesnės tarybos gali
HERCUOS SAUSIO 30 D.
120 Grand. str. Brooklyn, N. Y.
vių atstovams ir pasiųsti aŽMtjų.
veikimo nepripažįsta. Jie mus
stovai pirmininku vienbalsis na- racjja (atstatymas) karei pasi- būti vedamos ofieijaliai tik s i srovių laikraščiams atspausihii*
Gerbiamasis
Tamsta
:
ignoruoja.
į 1916 lVt. BROOKLYN, N. Y.
M. J-: baigus, kuri galima bus vykiu Tautos Taryba. A. Rimka čia ti.
šiuomi Tamstai pranešu, k id sirenka vieną iš svečių
\
inikaitį
iš
New
Yorko,
N.
Y.. tį per kaplių įr žmonių orga- pastebi, kad jeigu Tautos Tary
Alės, vien turime ir tuojaus]
1. Sausio 30 d. Tony’s Ho LSŠ. Pildantysis Komitetas di13 Laikraščiams protokolų iš
darbuotis tautos labui, kaipo j tel, 145 B?oadway, Brooklyu, džiuma balsų nusprendė nesiųsti Į sekretorius nominuojama ir , nizavimų Amerikoje ir Lietuvo ba pastatyti ant lygios lentos su siuntinėti pavesta konferent-ijos
krikščionys ir katalikai, tolei, įN7: 15
vak. JŠirvy- ;nuo lss. jokios komisijos į tau- ! vienbalsiai išrenkama A. Rimka, je, per žemių parceliavimą, pra- ALT. Sandara, t. y. žiūrėt į ją
sekretoriui A. Rimkai.
kaipo į politikinės srovės vienu
kolei “tautininkai” -be;graba- j das,.-“Vien.-Lietuvninkų”
re- ’ tininkų srovės šaukiamų konfe- ° sekretoriaus pagelbininku
monės įstaigų steigimų ir tt.
14. 10 vai. vak. konfercnvijoa»
Įjodami po tuščią “klerikaliz-i
Sandoros t-jr-eneijų į Brooklyn, N. Y. 30 d. kun. J. V. Dobužinskas.
Be šių vyriausiųjų momento tę, ir jeigu prie tam katalikų po
pirmininkas
uždare suairūaJHmi^ .
3. Kalhama apie atsilankius ų reikalavimų yra dar imigraci litikinės srovės atstovai dar no
koalieijri organizuoti korairi sausio 1916 m.
mo
maišą įienusnauzye saui.
išreikšdamas
padėkų., visiems- -Lri manyti, kad ir busimiji abie
. • ,
- , j
. :jcs varo n atidarė posėdi, pasveiIš to Tamsta suprasite, kad svečių teises. Vienbalsiai nutar- jos sutvarkymas ir tt.
- nosies atsidūrė i katalikus, irG. ,
.....
lyvavusiems
už
rimta užsilaikyu.
jų srovių taryba privalės remtis
, , . .
.. i a md amas nusirinkusius sraviu LSS. nemano eiti blokan su • ta. duoti svečiams patariamo,o
7.
Apie
bendras
veikimo
prie

nepamatys-,
kad-ir m-‘ esatim. i atstovus
+
=
• sveetus
-•
.- traumai
.
mažiau ar daugiau panašiais pi- mų ir tvarkos palaikymų. Pas
r
J
ir
ir
ALTS.
: balso teisę su Jprašymu, kad sv
mones smulkiau, del laiko sto
kui dar po keliolika žodžių pra
Jlnomet gal ir bus galiniu pu-į D
f
paaiškindamas, prie kokių ap-j Velydami viso labo, liekuosi į čiai savo teise stengtųsi naudo- kos, nekalbėta, bet jeigu susi- matais, tai galų gale išeitų tas,
taria visi penki srovių atsto/uit
šnekėti apie vienybę.
linkybių ir kokiems tikslams
Su tikra pagarba J. V. Stikso?, į tis tik labai svarbiuose atsitiki-I darytų srovių, koalicija ar blo- kad TLT. Sandara tik įstotų į
išreikšdami vrltj, kad ateity,|»v
I'lanks-.iius. šisai surinkimas įvyko.
LSB. sekretorius”, linuose — kuomet turi ką svar- kas, tai iš vien veikti bus gali katalikų politikinės srovės orga
bus galima ne tik bendrai pari(Čia apleidžiame A. L. T. S. B. Nuo katalikų polit. srovės, i baus pranešti, — kad tuomi duo- ma tik tekiuose dalykuose ir nizacijų. Kun. Dobužinskas pa
tarti, bet ir daugelyje- atsitikimų,
“26 sausio 1916 m.; ti daugiau progos
išsikalbėti atsitikimuose, del* kurių Paeinan aiškina, kad jisai mano, jog
suvažiavimo nutarimus, su dalyišvien veikti.
Gerbiamasis:ofieijaiįams srovių atstovam i. tieji srovių atstovai išvieno su Tautos Taryba, kuri dabar yra
ku liendro mažai teturinčios.
1. A. Rimka,
MOTERy
išreiškėja
tik
katalikų
politiki

Red) i
Į koalicijų su soeijalistais aš i Beto, žodžio gavime oficijaliaį tiktų.
Konferencijos sekret.
nės srovės aspiracijų, nori tartis
ALTS. išrinktoji komisija, to- netikiu.
Blokas su tautieči
į srovių atstovai prieš svečius tu8. Apie koalicijos arba bloko
Pasirašo
-.
ir tartusi su Amerikos Lietuvių
def, pildydama ant . joa uždėtųa-: l utų labai pageidaujamas., Bet i ri pirmenybę “;
sųligas del laiko ir katalikų sro
Tautine Sandara ar kitomis 1^ ***5'.’ SiuT" Dobužinskas,
pareigas, sausio
10 d. inteikė1 vargiai ir jis galės įvykti,' kol J 4. Apie atstovų ingaliojimus. vės atstovų platesnių ingaliojiKonfe r. sekr. pag.
tų srovių organizacijomis, kad
Pradedant 1916 metus Mo- oiieijalį pakvietimą soeijalistams, lygybės principų kitaip suprasi- A. J. Staknevičius paaiškina, del-. mu stokos mažai kalbėta. Bet jau išnaujo sutverti bendrą sro 3. A. J. Staknevičius,
k®®- sekretorių J. \. Sta-įme mes ir Tamstos. 30 sausio su į ko jisai atvyko vieton p. K. Kru-; apsikeitus nuomonėms paaiškė
terų Sujungė
kuopos
4. J. O. Sirvydas.
vių arba Amerikos lietuvių tarvsparčiau pradėjo au,,ii Se- )s*u^ev^Kl h- katalikų politiki- , Tamstom gal pasimatys kun. Do- Į šinsko (šisai negalėjo) ir pabrie- i jo, kad ligšiol buvo tik daug ne- bų. — Šiuo kun. Dobužinskio pa- 5. A. Dambrauskas, M. D.

čiausias, neregėtas vietas. Važiuoja jis, laksto po
gražiausias plačiausias Paryžiaus gatves. Iš ten vėl
į Berlyną, San Prancišką ir AYashingtoną. Tik ne
l»e vienas. Sėdi šalę jo jauna, graži, šilkai ir auksu
išsipuošusi skaistveidėlė. Su ja Jonukas mano lai
mingai perleisti savo gyveninio dieneles - valandėles.
Sustoja Jonukas
su savo numylėtine - skaista
veide prie gražiausių, augščiausių ruimų. Eina Į
juos, vaikštinėja syjciu su kitais, būryje visokių sau
lygių ponų, ponių. Tarnai stovi prie kiekvienų du
rių, kaip stulpai nejudėdami. Tik vien Jonukui pro
juos einant, faanai lenkia savo galvas. Jonukas pil
nai patenkintas. Čia aplink spindi - blizga visokios
gražybės, puošnumai. Čia vėl šalę jo po rankai ei
na graži kaip anielėlis čiaukštugelėlė, kurios malonus
žvelnus balselis kiekvieną žavėte žavi...
Laikas bėga kaip vanduo, dienelės savaitės ir
metelius palikdamas vieną po kitam užpakalyje. Jo
nukas, nors sunkiai dirbo, nematydamas gyvenime
Šviesesnės ateities, neturėdamas pasistatyto tikrojo
gyvenimo tikslo, pasiganėdina vien savo gražiomis,
žavėjančiomis laimingo ateities gyvenimo svajonė
mis. Laukia diena po dienos jų prisiartinimo.
Taip paskendęs betykslėse svajonėse ir lūkes
čiuose apie būsiančią laimę, Jonukas, sulaukė jau ir
40 metų.
Jaunimo .būrelyje Jonukas kuomet buvo dar jau
nu, visados būdavo pageidaujamas, mylimas. Ne
viena mergaitė apie jį sukinėjosi, trinėsi. Puošėsi,
pirko vis naujas suknias, kedeno dabino plaukus,
miltavo - baltino - taudonavo veidelius, brūžavo - švie
tė šepetuku savo smulkiuosius baltuosius dantukus.
• * ' J. •'
— Ir vis tik dėlto, kad greičiaus galėtų patraukti prie
savęs Jonuko surambėjusią širdį.

Bet. Jonukas, niekados neatkreipė atidos į tai
ir niekad nenorėjo draugauti su sau lygiomis mergai
tėmis. Visos mergaičių dedamos pastangos Jonuko
prie savęs patraukimo nueidavo niekais.
Negi Jonukas ir galėjo taikintis, draugauti ar
mainyti aiit paprastos darbininkės - mergaitės, savo
gražųjį svajonėj matomą angelėlį.
Jonukas žinojo, kad prasta darbininkė - mergaitė
negi pataikys vaikščioti sykiu su juo po gražins puoš
nius ruimus ar minkštoj, linguojančioj karietoj va

žinėti.

Sulaukė Jonukas jau ir 43 metų, bet nė minkšto-

ffios, lingHo.įančioH kari*4o», nė skalsiojo savo ange-

Visados daryk biznį su banka,
KURI YRA BANKA

lėlio dar vis nesurado
do. Susirūpino labai Jonukas, jos, tai pašalpinės, tai mokslo, teatro ir dailės ir
apie savo taip seųaii ir karštai laukiamo svajonių' daug kitokių, kurias išskaitliuoti užimtų perdaug laineišsipildymo. Labiausia susirūpino tuomet, kai pa-!ko.
matė, kad jau ant galvos plaukai pradeda balti, žy-i
Bet štai vieno dalyko, kuomi net mažesnės kolo
dėti. Suprato dabar Jonukas, ir aiškiai pamatė, kad nijos didžiuojasi, mums baltimoriečiams trūksta. Na,
visos jo jaunystėj pradėtos svajonės jį skaudžiai ap ir ko? Galsaliūnų? — užklausite. One! Kur mums
gavo. Ir jis to savo skaistojo angelėlio, gražiųjų rui- saliūnų trūks. Mes jų turime net perdaug. Bet ne,
mų, nė minkštosios karietos niekada ingyti nebe-Į ne! Aš ne tai turiu omenyje. Aš kalbu apie rimtą
galės ir nebepamatys.
dalyką. Aš noriu pasiskųsti, kad mums trūksta
Juodas vaizdas pasirodė prieš Jonuko akis, kada choro! Taip.
Mums baltimoriečiams labai buvo
pamatė savo gyvenimo tuštumą. Tamsūs ateities pageidaujamas choras. Sakysite: “Kaip tai? Tiek
vaizdai pradėjo sukinėtis jo galvoj. Sustojo Jonu turite įvairių “susaidžių” ir nei viena iš jų neturi
kas, atsigrįžo, pažvelgė atgal. Pamatė savo praeities choro j” Susigėdęs turiu prisipažinti, kad ne! Mes
gyveninio tuštumą, nedasiekiamų svajonių perbėgtus ikišioiiai neturėjome choro. Nors, tiesą pasakius,
kelius ir susiėmęs rankoms galvą graudžiai apsi dažnai vakarais praeinant pro šalį karčiamų arba
verkė.
.
'
kaikurias lietuviškas stubas, galima išgirsti dainuo
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balsu, tai klausytojas nors ir bėgk iš svetainės ausis
užsiėmęs. Taigi ve tau ir pirmeiviai! Per kelioli
kos metų nei k einenūžengė pirmyn. 'Kaip seni baltimoriečiai pasakoja, kelius metus atgal kur kas ge
idaus gyvavo, bet dabar vis silpnėja. Taip dalykams
riogsant, man vėlei gera proga pavadinti šiuos “pii
jneivius” “atgaleiviais”.
Ant galo štai priėjome prie katalikų. Katali
kams už choro neturėjimą pabaltinas dalykas. Nes
tiek ^puikaus jaunimo, nors, kas tiesa, pusiau ap
snudusio. Nemaža kaltė ir vargonininko, p. P. G—sko,
kuriam senai jau reikėjo turėti chorą, o ne snausti.
Kas tiesa, vargonininkas p. P. Gr.. skas turėjo “bunčių” mergaičių bent kiek pralavinęs, kurios laike pa
maldų bažnyčioje, jam begrojant ant vargonų, šiaip
be taip pagiedodavo.
— Grįšiu atgal prie savo jaunystės draugą, su jant salo, duetus, kvartetus ir dažnai “chorus”: Ir
Laikas bėgo. Choro reikalingumas Baltimorėje
kuriais jaunas būdamas ir paskendęs puikybių sva dar tokias savotiškas daineles, kaip štai: “gerkim matėsi labiau ir labiau. Pagaliaus parapijonys piajonėse nenorėjau draugauti, sušnabždėjo balsas Jo broliai ir aš gersiu” arba “šok gėręs, šok negėręs” dėjo apie tai dažniau kalbėti. Kilo klausimas: kodėl,
nuko širdyje ir jis atitraukęs rankas nuo akių
kitos visos lietuvių parapijos turi gerus chorus, o
ra- ir tam panašių.
\
dėjo dairytis aplink.
Bet ne! aš nekalbu apie panašios rūšies muziką mes, baltinio rėčiai, ne? Kodėl kitų parapijų vargo
— Eisiu dabar prie jų!
ir dainas. Pastaroji tinka tiktai rudžio garbinto nininkai darbuojasi, o mūsų vis prie savo “take it
Ir žengė Jonukas keletą žingsnių atgal, bet vėl jams. Aš sakau, kad mums trūksta gero choro, kuris easy”. Bandė vienas kitas iš parapijonų asmeniškai
greit sustojo ir užsimąstė. — Ne, nebėra jau jų, suteiktų blaiviems dvasios peną. Taip regis malo su vargonininku apie chorą kalbėti, bet p. P. Gr—kav
nebeturiu kur eiti. Tos, kur prieš mane dabinosi, nu būtų išgirsti tautiškas liaudies daineles, nuramini nei kalbėti daug nenorėdavo. “Kodėl nerengiu cho
sukinėjosi, šiaųdien jąų yra motinos seimininkės. Ne mui suvargusios nuo dienos rūpesnių savo sielos. Taip ro, tai mano “personai business” — atsakydayo
beturiu draugų. Grįšiu nors atgal į Lietuvą, ten ir kartais būtų malonu klausytis ir gėrėtis švelniomis Parapijonys nerimavo. “Taip būti negali” — kai
vienam bus ramiau gyventi.
Lietuvos dainelių melodijomis, kurias jaunystės die bėdavo: “Ypač dabar, kuomet mūsų Baltimorės ka
Bet kaip?
Pinigai uždirbti visi nuskrido sy nose teko girdėti Lietuvoje. Bet veltui troškimai. talikai atbudo iš letargiško miego. Teatro srytyje
kiu su jąunystės svajonėmis,
Ateities gyvenimui Kitokių koncertų čia neišgirsi, kaip pirmiau minėjau. jau net “pirmeivius” pralenkia. Mes turime twėt»
buvo skirta puošniuosiuos ruimuose. Ta viltis iau
Niekas ir nebandė reikalauti nuo vietinės “cici ir chorą”.
žuvo.
Nutarta - padaryta. Buvo parapijas susirinki
likų” kuopos, nes kaip jau žinome, mūsų “raudo
/ Betikslė puikybė, Jonuko praleista jaunystė, da niesiems” nerūpi dailė, muzika. Parengę kokį “spy- mas. Reikalaujama, kad vargonininkas p. P. Gr— kns
bar jam lėmė kitokį.
čių” ar mitingą išniekina viską, kas gerą ir dora, būtinai sutvertų parapijos chorą.
Apgailėjo Jonukas savo praeitį, jaunystės die o perša susirietę savo sutrūnėjusį “cieilikizmą’’. Ir
Po karštų ginčų pagaliaus visgi parapijonys pri
nas. Bet kas iš to, kad jau po laiko. Betyksliai pra taip jau, ant kiek teko patėmyti, Baltimorės “cici- spyrė vargonininką p. P. Gr—ską sutverti gerą efeo
leistas jaunystės gyvenimas viską suardė.
likai” nyksta palengva ir greit galima tikėtis visai rą, kuris giedotų bažnyčioje, o taipgi laiks nuo lai
ko parengtų viešus koncertus. Vargonininkas p. P.
išnyks, it kamparas.
Toliaus, vietiniai “pirmeiviai”,
^uo jų tikė Gr—akas, pakrapštęs galvą ir giliai aiswbisė.jęs apsi
tasi daugiaus ir laukta sutveriant choro, nes tie nuo ėmė.
•keliolikos metų jau turi čia teatrališką draugiją ir ne
Taigi dabar jau girdžiame, kad greitu laiku rėn
mažą narių skaičių. Bet ir šie taip silpnai teveikia. gi am a net koncertas. Dieve padėk!!! I ^uksm ie su ne
Jei nuo laiko iki laiko vargais negalais atvaidins ko kantrumu pirmojo koncerto Baltimorės naujojo choro.
kį veikalelį ir vėl miega galvas užsivynioję. Berods, P-ae P. Gr—skas nors ir daugiau dabar darbo turi,
(Feljetono vietoje)
ir
“ehorpalaikį ,
bet.. . bet ką daryti. Baltimoriečiai už jo pasidarbavimą
Berods, pas baltimoriečius galima rasti viską, kuomet tai turėjo
Valio, Baltimorės choras!!!
ką ir kitos lietuvių kolonijos turi. štai įvairios par hm... atsiprašau už išsitarimą, nei šis, nei tas. Užsi bus dėkingi.
t s savo
FtJ. Kadfrf/iitis.
tijos - partijėlės, ratai - rateliai, “ susai dės ”-~drhugi- lipę keli ant scenos, kaip pradės traukįi. kas

sigydyti iš tos ligos ir daugiau
nešmeižti Baltimorės lietuvių,
vyrų ir moterų. Aš iš savo
pusės linkiu Tyru Gyvūnėliui
ir jam panašiems, kad persto
tų laikraščių skaitytojus vai
kaikurių
Amerikos
miestų šinti savo nesveiku maistu, bet
Pastaba.
kuopas. Priguli prie jos gar grynu ir sveiku.
Pastebėjau, kad mūsų mieste
sūs lietuviškoje dirvoje veikė
daug atsirado žinių ir žine
Taigi nenusiminkite, bet
jai. Turime Vyčius, kurių
lių į Įvairius laikraščius rašėĮstokite į darbų ir darbuokitės
kuopa, kaip ant mielių auga,
jų, taip, kaip grybų po ge
taip, kad sulauktumėte gerų iš
nes abiejų lyčių jaunimas
ram lietui. Vieni rašo rim
savo darbo pasekmių ir kad
skaitlingai prie kuopos prisi
tai ir gražiai, taip, kad malo
jūsų darbas būtų vertas parašo. Pirmiaus jie buvo kai
nu ir smagu paėmus laikraštį
kurių
asmenų
persekio godonės.
paskaityti, o kiti rašo nedo
K. J. L.
jami, ir šmeižiami neteisin-'
rai ir be jokios logikos. Tie
gai. Moterų Sąjungos kuopa, Iš lietuvių moksleivių veikimo.
pastarieji, kaip man atrodo,
kartas nuo karto veikia, pra
šmeižimo liga serga, nes, kad
S. L. R. K. Moksleivių Akalbas laiko ir teatrelius lošia.
juodina, tai juodina visus Balmerikoje 6-ta kuopa, prie ku
Tautos Fondo skyrius dar
fcifnorės lietuvius netiktai vy
rios priklauso 9 nariai (turi
buojasi gerai ir Lietuvos pa
rus, bet ir moteris be jokio
me viltį, kad ir daugiau prisivargėliams renka aukas ir
.
išėmimo. Norėdami visus su drabužius. Gi Spaudos Drau- dės’ nes
?a esama)’ na0
maišyti su purvais, pertato
gija darbuojasi iš visų pajė pat kuopos užsimezgimo, rodo
juos, kaipo girtuoklius su rau
gų, kad praplatinus gerus laik gana didelį gyvumų. Vienas
donomis nosimis, kuriems nie
raščius ir geras knygas Balti tik mėnuo, kaip kuopa užsi
kas daugiau nerūpi, kaip tik
morės lietuvių tarpe. Taipgi mezgė o jau ji stovi tvirtose
tai dideli “skuneriai” ir pandarbuojasi moksleiviai, kiek vėžėse. Nežiūrint to, kad prie
tukė po pantukės.
galėdami dėl mūsų Tautps. kuopos priklauso kone visi čia
Toks Baltimores liųįuviii aBlaivybės kuopa taipgi dirba, gimę ir augę, noriai lankosi
pipiešimas yra visai nesųži-Į
kad praplatinus Baltimorės ant susirinkimų ir su.dideliu
niškas apjuodinimas.
Mūsų
lietuvių tarpe Blaivybę; o gi pasišventimu studijoja Lietu
balti mor iečiai ir baltimoriedar Teatrų Mylėtojų Draugi vos istorijų, literatūrų ir raš
tes nėra tokiais, kokiais juos
Susirinkimai daroma
ja savo perstatymais liaudį liavų.
mūsų Baltimores žinių rašė
kas
antrų
ketvirtadienį. Kožprajuokina. Tai kaipgi gali
jai perstato lietuviškai visuo
ma tvirtinti, kad Baltimorės naine susirinkime vienas paei
menei Amerikoje, — bet yra
liui narys prisirengia iš isto
dirvonas yra apleistas?
visi dorais ir blaivais imant
rijos, kitas — literatūros. Gi
O gi buvau dar pamiršęs alabai mažų vyrų ir moterų
gramatikų apsiėmė aiškinti
nuošimtį, kuriuos būti} gali pie Labdarybės Draugijų, ku Pr. Juras.
ma pavadinti tikrai girtuo ri gyvuoja po Šv. Vincento de
Paulo vardu, kurių klebonas
Vasario 10 d. buvo laikytas
kliais.
su
gerais
parapijonais
uždėjo,
susirinkimas. Apsvarsčius kuo
Gal už tai vadina girtuok
liais, kad nepriguli prie Blai su tuo tikslu, kad sušelpus vi pos reikalus medicinos mok.
vininkų Draugijos? Jeigu už sus vietinius lietuvius pavar Jonas Bučnis kalbėjo apie
tai, tai korespondentai labai gėlius be jokio skirtumo. Jau Kristijonų Donelaitį: jo bijoklysta, nes ir be prisirašy ne vienas ir ne viena tapo pa- grafijų ir vietų kokių jis uži
mo prie virš minėtos Draugi valgidinti, ir aprėdyti. Argi ma savo darbais mūsų rašti
galima už ta Baltomorę pa joj. Toliaus Pr. Juras pa
jos galima būti blaivu.
aiškino apie lietuvių rašliavų.
Tyrų Gyvūnėlis rašo, kad vadinti apleistu dirvonu.
Blaivybė yra boikotuojama,
Labai keistai atrodo, kaip Istorijos tų dienų nebūta de
varžoma ir pašiepiama. Tas tie patys rašėjai, vienų kartų lei stokos laiko. Nutarta nu
neteisybė, nes niekas jos ne
iria visus Baltimorės vei pirkti į kuopų Simano Dau
boikotuoja, nevaržo, nepašie kėjus, kad konaigeriausia vei kanto Istorijų dėl platesnio
pia, bet dar žmonės yra para kia, o kitų kartų nei vieno vei susipažinimo ir vienų Prano.
ginami, kad konaidaugiausia kėjo neranda, tiktai perstato -Sekančio susirinkimo prograprie jos prisidėtų, ir kitas kuo Baltimorę, kaipo tuščių ir ap me dalyvaus p-lės Ona Cespas savo narių skaitlium pra leistų dirvonų. Tai matot, niutė, E. Abromaičiutė ir mėd.
lenktų.
Blaivybės boikota- kaip tie rašėjai patys sau mok. Jonas Vebris.
vimai, varžymai ir pašiepinfai, prieštarauja. Laikas būtų išKp. Korespondentas.
tai Tyrų Gyvūnėlio vaidintu-,
vės išsivaizdinimai. Aš iš sa
vo pusės, Tyrų Gyvūnėliui lin
kiu iš tikros širdies, kad jis
nustotų ašaras liejęs, o pra
dėtų rimtai darbuotis Blaivy
bės srytyje, neužgauliodamas
nieko; ir taip darbuodamasis,
beabejonės, pamatys
gerus
Lapkričio 17-tą, 1915 gauta iš:
ateityje vaisius.
P. Lavrinavičiaus, Tolleston Sta. Gary, Ind.................... $ 10.00
Gruodžio 13-tą
Tyrų Gyvūnėlis, matyt, ne
žinojo kų išpradžių rašyti, tai J. Antanaičio — aukas surinktas kun. dr. Maliauskio pra
kalbose, Cicero, III. '...........................
76 50
prisikabino prie uždangos ir
23-čią
.............................................. ..
pačios svetainės. Ant uždan
300.09
gos yra nupieštas Gedimino Kun. F. Meškausko, Athol, Mass........................................
27-tą
.
•e
Kalnas iš “Lietuviško Albu
K. J. Bajorino,'North Adams, Mass..................................
37.85
mo”. Jam bežiūrint į tų pa
Kun. H. Vaičiūno radinį p. J. Krawcziuno gat. Chicago III.
5.00
veikslų. ėmė rodytis jo aky S. Pranio aukas Tautos Fondo
skyriaus ir Dr. A. Rut
se, kokie ten Šveicarijos kal
kausko $5.00 Newark, N. J. ........................................... 1805.00
nai, kurių jis savo gyvenime Kun. J. Krasnicko aukas sur. laike pamaldų už žuvusius
gal nematė, tiktai savo vaidinkarėje, Cambridge, Mass............. -................................
7000
ttivėje, būdamas svetainėje, iš Kun. J. Krasnicko aukas sur. vakarelyj pas Mikų Augį,
Cambridge, Mass.............................~.............. . .................
700
sivaizdino.
Laimė tik, kad
Tautos Fondo Skyriaus,
parašas išgelbėjo, o kitaip bū A. Vaitkaus pelną iš baliaus
Westville,
III
..........................
.........................................
34.25
ti} suklydęs. Ir be parašo per
C.
C.
Žiogo
aukas
surinktas
Cedar
Rapids,
la
..........
...........
7.50
skaitymo galima lengvai per
C.
C.
Žiogo
aukas
surinktas
A.
Toleikio
Hartshorne,
Okla.
2.00
sitikrinti, kad tai yra Gedimi
J. Apsego aukas surinktas East Chicago, III......................
6.00
no kalnas, nupieštas, o ne koTautos F. Skyriaus No. 2, Pittsburgh, Pa.........................
139.17
Kfe išsvajoti Šveicarijos kal
D. Žutauto aukas surinktas krikštynose, Chicago, III. ..
7.00
nai. O. kas link svetainės, tai J. Bravinsko ir A. Sabo aukas surinktas šešių dr-jų, Phi
nebuvo jokio tvankumo, nes
ladelphia, Pa............ .................. .................................
582.82
fruvo didelis šaltis tame laike Kun. J. Raštučio aukas surinktas laike šventimo Bažny
čios, Jersey City, N. J. z..................... . .......................
55 09
Baltimorėje, taigi oras, kaip
5.00
reikia, o kas link atsidavimo Prano Gudlewskio, Mahanoy City, Pa..................... ,*..........
šeimyniškam Šv. Antano dr-jos va
luptais ridikais svetainėje, tai J. Balnio aukas sur.
karėly.), Chicago, III...........................................................
24.85
turbūt pats Tyrų Gyvūnėlis
Buvo per daug jų privalgęs, Kun. M. J. Kazėno aukas sur. Nedėldieniuose 21 ir 28 lap
kričio, 1915, Donorą, Pa................................... .............
27.97
nes kiti to kvapo nepatyrė.

Baltimores Naujienos.

Tautos Fondo Kasininko
Atskaita.

Kun. A. Jurgučio aukas surinktas Export, Pa. ............

f

Tyrų Gyvūnėlis labai džiau
Kl. Monstavičiaus aukas sur. krikštynose, Athol, Mass. ..
giasi, kad sveėiai-sveteliai ap
Kun. G. F. Jonaičio aukų B. Butkevičiaus So. Omaha, Nebr,
lankė nuo senai užmirštų ir
Kun. A. Kodžio aukas: K. Vinco ir N. N. po $10.00 V. Bra
apleistų Baltimorės dirvonų.
zauskienės ir D. Mazonaites po $5.00, Brooklyn, N. Y.
Turbūt Tyrų Gyvūnėlis mė- J. S. Vasiliausko aukas Tautos F. Skyriaus Baltimore Md.
godamas rašė, kad tokias ne Kun. J. S. Martišiuno aukas sur. prakalbose Indiana, Har
sąmones parašė, ir menkai te
bor, Ind...................... .................................................
žino apie Baltimorę, kad taip A. Kvedaro aukų Kar. Aniolų Choro Brooklyn, N. Y. ...
jų žemina. Argi mes neturi J. J. Paleko aukas sur. Lietuvių dienoje Lapk. 22, 1914,
Chieago, III........................................................................ .
me čia veikėjų, kurie dirba iš
F.
Permino aukas surinktas, Detroit, Mich...................... .
sijuosę mūsų numylėtos Tau
“
Darbininko
” aukas iš Chelsea, Mass................... .
....
tos labui 1 Turime mes užtek
J. Raibikio aukas sur. parašus renkant Girardville, Pa.
tinai veikėjų, kurie nenuilstan
“Draugo” aukų M. Juozapaičio iš New Haven, Conn.
čiai darbuojasi mūsų Tėvynės
J. V. Kovo aukas: Dr-jos Aidas, Šv. Onos dr-tės $6.75, M.
reikaluose. Mes čionai beveik
Jasiutės $5.00 ir D. Plungienės $1.00. AVaterbury, Conn.
turime viskų, kų ir kiti lietu “Kataliko” aukas surinktas J. Gasauskio, Pleasant
viai turi. Žiūrėk, turime di
Prairie, Wia.............. ...................................... .......
delę SLRKA. kuopų, kuri na i“Kataliko” aukas surinktas J. Vaičiulio Perriš, Cal.........

rių skaitlium net perviršina Kun. P. Lapelio aukas surinktas Visų ŠŠ. parapijoje (Ro-

seland) ChiMgo, UI.................
A. Zaliecko aulų J.' Kauolyuo So. Boston, Mass.............
Kun. J. KazakĮs už lapelius išleistus “Tikybos ir Doros”
adin. ChicagB, III...........................
Kuo. J. VaišiUo aukas surinktas Šv. Vincento Bažny-

Kun. J. Amboto aukas surinktas Vyčių 6-tos kp. Hart
ford, Conn. y '
................ ...............
“Draugas” J. Jadvilkio aukų ......................
A. Zaleeko aukas Dr-tės po globa Motinos ŠŠ. S. Bos
ton, Mass...............................................
Lietuvių Piliečių Draugijos Pittsburgh, Pa.......................
Sausio 24-tą, 1916 m.
M. Maseikos aukas surinktas Kūčių vakarą pas Nausiedų,
Chicago, III................ . ..................................................
Kun. J. Misiaus aukas surinktas Šv. Luko parapijoje,
Ellswerth, Pa.........................................................................
P. Bajoro aukas surinktas 87 kp. S. L. R. K. A. prakal
bose, N. S. Pittsburgh, Pa. ..........................................
Tautos Fondo Skyriaus aukas iš Manchester, N. II........
J. Kalvaičio aukas: J. Kailiukaitis $1.50, A. Bobavičius, J.
A ndruške vičius, P. Kalvaitis, M. Burkinskaitė ir K. Arstikis, po $1.00 ir M. Valinčius 50c. surinkta pas Bo
bavičius laike vakarienės, Rockford, 111..........................
J. Raibikio aukas surinktas Girardville, Pa................ w.
A. Neverdausko aukas surinktas prakalbose New Britain,
Conn.
.......................................................... . ........
Kun. P. Meškauskio aukas surinktas, Athol, Mass............
A. Čiginsko aukas surinktas, AVorcester, Mass..................
J, S. Vasiliausko aukas surinktas Baltimore, Md.........
Kun. J. Vyšniausko aukas surinktas Montreal, Can.........
Sausio 24-tą, 1916 m.
A. Zaleeko aukas Tautos F. Skyriaus, So. Boston, Mass

66.35

26.70

200.00

7.00

29.00
40.71
93.05

275 30
100. :0
26.90

16.00

63.25

35.00
5.90
5.00

52.00
36.90
30.00
101.71
12.95

$5,490.83

Adomaičiutės ir Valaneiunaitės auka N. Pr. ŠŠ. Marijos
P. dr-jos, Chieago, III.......... .... ...............................
Adomaivičiutės ir Valaneiunaitės auka L. R. K. M. S. A.
1 kps. Chicago, III....................... -..............................
••
Adomaičiutės' ir Valaneiunaitės aukas Šv. Onos Dr-tės,
Chicago, III......................................... ............... ............. ..
Macijauskaitės auka L. R. K. M. S. A. 3 kp. Chicago, III.
F. M. Vaišvyliutės auka L. R. K. M. S. A. 14 kps. Sheboygan, AVis.

...........

25.00
34.50

25.00

25.10
6.60

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

A. Zaleeko auka L. R. K. M. S. A. 13 kp. So. Boston, Mass. 30.00
A. Šlegaitės anka Mot. Dievo Sopulingos dr-jos Cicero, III. 5.90
Sausio 24-tą, 1916.

Ona Bajoraitės L. R. K. M. S. A. 8 kp. auka, Baltimore, Md.
A. Povilaitienės $2.00 ir A. Urbienės $1.00 Curtis Bay, Md.
S. Šlegaitės aukas surinktas Tj. R. K. M. S. A. 2-ros kp.
vakare, Cicero, III. .;
................................... -.»•••
M. Šukiutės auka L.R. KM.S. A. 5-tos kp. AVorcester, Mass.
J. Šefeltaitės auka L. R. K. M. S. A. 10-tos kuopos, Phi
ladelphia, Pa.........................................................................
A. Marcinauskaitės auka L. R. K. M. S. A. 4-tos- kuopos
Chicago, III................................................................... ••

25.50
3.00

31.11
7.97
16.55

13 00

Labu Moterų-Merginų Kalėdinin Fondan inplaukė ..
$276.33
Vasario 5-tų, 1916 gauta iš J. Grudžio aukas surinktas
50.00
tarpe lietuvių Spring Valley, III...................................
Ankos inplaukusios laike p. Šimkaus prakalbų.

Gruodžio 27-tą, 1915 gauta
iš Kun. N. I.
Lukošiaus
33.81
AVest Pullman, III............................ ............. •
Labu iš visų Fondų inplaukė Tautos Fondan ......... $ 34,423.27
Išmokesniai Tautos’ Fondo, Lietuvių Informacijos Biuro, ir Tautos
Tarybos reikalais.

Išmokesniai pranešti lygi
Spalio 30, 1915 įskaitant ir
pasiųstuosius L. D. N. Karės Nukentėjusiems šelpt 41,451 Rb.
......................
$ 16,533.69
Gruodžio 21, 1915 Nukentėjusiems dėl karės užimtose vo-.
kiečių vietose, per Dr. Gaigalaitį ........... ............ ^2222?
Sausio 10-tą, 1916 J. Gabriui Liet. Inform. B. reikalais 526.50
25.00
»»
” ”
Kasininko kaucijos-Atnaujinimas 1916
»»
” »» Dr. A. K. Rutkauskui, krasos ženkleliai
50.00
ir kiti reikalai Tautos Fondo
,T. , v
.............
1,601.50
Viso labo .................................... .
••• ............... AiaioKio
Viso išmokesnių lygi vasario 5-tai d. š. m......... . ........
’

Balansas Tautos Fonde ........................... .............................

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

Viso labo

$34,423.27

B. VAIŠNORAS,

Tautos Fondo Kasininkas.

Naujas Veikalas, Surengtas
Vienam Balsui ir Piano

44.70

MEILĖ

ATIDAI.

40.00
Jau išėjo iš spaudos.
A. Aleksandravičiaus,

Muzika

siųsti

14 Antanukas. Viena dailiausiųjų Boleslavo
Prūso apysakų............ ............................................ 15
38 Braižinėliai, talpinanti labai indomias apy
sakaites ..................
-n
mtalpa interesuojanti, ....................................... 75
62 Fabiolė. Arba Bažnyčia katakombuose, .... 1.00
68 Gyvenimas Gen vaitėa .. ................................... ..
69 Gyvenimo Pamatai ....................................... ’ ’-py
82 Huckleberry Finnas ........................................
75
83 Imk ir Skaityk ..............................................
5
85 Šatrijos Raganos apysakėlės .............................. 25
128 Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyvenim°, ................. -.................................. .
$1.00
147 Lietuvaitė. Parašė J. Kvietkovskis.................... .-50
159 Maldos Galybė.............. .. ................... >
25
163 Matulė Paviliojo.
................................... ,40
174 Ponas Tvardauskas...................................................
197 Oliveris Twistas................................................. $1.00
201 Pajauta, Lizdeikos duktė; arba Lietuva XIV
amžyje. ....................
$1.00
Ta pati audimo apdaruose ............................ $1.25
201 Pasaka apie kantrią Aleną, ...................... ,20
238 Pūščios Dvasia.............
59
355 Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizdelis ... .10
356 Deklematorius. Deklamavimui eilių ir mono
logų rinkinys...................................................... 59
358 Draugas. Vieno veiksmo drama...........
10
369 Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte...............................
is
394 Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
scenai vaizdelis ......................................................
398 Katriutė. Triveiksmis dramos
paveikslėlis .75
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 Ethnologija, arba istorija apie žemės tautas. 2.001
708. Istorija abelna................................................ . 1.00
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 ? , ... ,1P
822 Lietuvių Tautos Memorijalas.......................... „ .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 Šaliūnas.
........................... . ............................. 5
947 Mandagus Vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka, .5
950 Apaštalystės Maldos Statutos................................ 25
959 Apsvarstyk! ....................... . ». .......................... 5
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......................
J5
1099 Krikščioniško Mokslo Katekizmas,..................... 15
1100 Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis II. .25
1103 Angliškos kalbos vadovėlis, tiems kurie nori
laiku pramokti angliškai............................. .
.25
1108 Kaip rašyti laiškus, lietuvių ir anglų kalbose .75
1123 Rankvedis angliškos kalbos. Praktiškas bū
das išsimokinimui angliškos kalbos pačiam
per Bave be pagelbos mokytojaus................. , 1.25
Su audimo apdarais
.................................. 1.50
1131 žodynas lietuviškai angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbos. Sutaisė A. Lalis.................... 6.00
1132 Žodynėlis lietuviškai angliškai ir angliškai lie|
tuviškos kalbos..................'..................................... 50
Tas pats gražiais skuriniais apdarais t............. 75
1133 A. — B. —C. Rašymo ir skaitymo Pradžiamoklis................................................ ...... ............. 25
1134 Skaitymo Pradžiamokslis...... ■.........
35.
1138 Geografijos vadovėlis, ........................................... 75
1187 Blogi Kūdikių Papročiai, supaveikslais...............20
1214 Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M.
Gustaitis ................................................................. M
1215 Lietuvių Katalikų Metraštis, 448 pusi............... 73
No. K17 Visuomet Bu Dievu. Maldaknygė

krasos

lietu

viama katalikams visokio
amžiaus. 256
puslapių, mažo formato, juodais viršeliais
su auksuotu kryželiu ant viršaus, labai dai
li knygelė. Kalba gryna. Kaina tiktai ....
No. K396. Mažas Naujas Aukso Altorius. Dailiais-

<0

viršeliaia, 382 pusL Kaina tiktai .................... 60
No. K416. Balsas Balandėlės arba Mažas Šalt
inėlis. Be “Officium”, su dadėjimu litani

žodžiai

L. šilelio. Kaina 40c. Gauna
ma “Draugo” Knygyne.
Pinigai galima
ženkleliais. *

IR PLATINTI ŠIAS.

100.00

Aukos inplaukusios Moterų-Merginų Kalėdiniu Fondan
Gruodžio 27-tą, 1915 gauta iš:

12.00
100.00

14.00
5.00

70.')0
4.50

Vasario 5-tą

Viso į Tautos Fondą inplauke ligi vasario 5-tai d. š. m.

VISIEMS LIETUVIAMS Iš DAUGELIO

MŪSŲ KNYGŲ PAS IULOME SKAITYTI

J. V. Kovo aukas surinktas laike Mišparų Šv. Juozapo
Bažnyčioje, AVaterbury, Conn...................... ..................
Kun. I. Iričiuros aukas surinktas Šv. Kazimiero Bažny
čioje, Freeland, Pa........................................................... .
C. Kairio auk. surinktas vestuvėse K. Kairio, Shamokin, Pa
P. Montvilos Narių duokles Tautos Fondan
Skyriaus,
Brooklyn, N. Y...................................................................
A. Zaleeko aukas surinktas vakarelyj L. R. K. M. S. A. 13
kp. ir Vyčių kuopos pagerbimui varduvių kun. F. Ke
mėšio, So. Boston, Mass.................................................. • •
M. Mikėno aukas Tautos F. Skyriaus, Cedar Rapids, la.
Kun. J. Valaičio sukas surinktas Shamokin, Pa.............
S. V. Kulikausko- aukas surinktas kun. Pakalnio prakal
bose, Waterbury, Conn....................................... ...............
M. Vitarto aukas surinktas prakalbose, Braddock, Pa.

MUZIKOS MYLĖTOJŲ

28.60

1.00

čioje, AVest rittsburgh, Pa.....................

7.00
7.05
10.00

382.84
28.75
H.90
33.23
2.00

93.00

jų, maldą ir giesmių prie Panelės Šv. Juo
dais dailiais apdarais. 576 pusi. Kaina tiktai $1.00
Aapart tų “Draugo” Knygyne randasi daugelis ki
tokių knygų. Katalogas siunčiamas ant pareikalavimo.

e

Adr suokite:

DRAUGAS PUB. 00., 1800 W. 46 Ct., OHIOAOO. ILL.

t

REIKALAVIMAI,

Žodelis M. TAUTOS FONDO REIKALAI.
A. Dobilui.

Reikalingas vargoninin
kas
suprantantis
gerai
bažnytinę mušiką ir mo
kantis vesti beną. Mokes
tis už beno vedimą extra.
Užtikrinta $80 mėnesiui.
Apie išlygas sužinoti pas
Kun. Dr. V. Bartušką,
312 S. Poplar St.,
Mt. Carinei, Pa.
(4-9) _____

Telephoce Main 53

JOSEPH MOLITOR

Koncertinos

DR. A. YUSKA

ARKITĖKTAS

LIETUVIS GYDYTOJAS

laume Laurent Forbes Vys
SHSAMOKIN, pa.
-/į
$10.00
Aukos surinktos, antroj pusėj kupas Joliette, Que.
Jankauskaitė Juozapa
1.00
1915 m.
Lukšas
Aleksandras
.50
.50
Nors geri), kun. «T. Stat Šimakauskus
.50 Kitus smulkiomis aukomis 14.50
kus, Lietuvos Vyčių 13-os kuo Juos. Kavaliauskus
8.00
pos dvasiškas vadovas, savo Blaiv. 46 k p. auka
$26.00
Viso
J. Mozuraitis, su.
6.20
ir minėtos kuopos vardu aiš
N. Mieste surinkta
1.00
kiai atsakė p. Motiejaus Do S. Mieste surinkta
76 — 102 raktų oktavos ir trigubi
1.00
bilo negražiems užsipuldinėji Semulienė
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
SPRING VALLEY, ILL.
10.00
sų geriuusių muzikantų Suvienytose
mams ir šmeižtams, tečiau ne K. J. Valaitis '
Šiuomi išduodu atskaitų su
2.80
Valstijose.
i
rinktų aukų mūsų miestelyje:
paliauja purvinti kaip kun. J.
Prašyk mūsų katalogo, jis yra veltui
Reikalingas
ūmai
geras
bei
.................. $30.00 1. Brostvininkų Draugystė $5.00
Statkaus, taip ir Liet. Vyčių
Viso
blaivus vargonininkas gerai su
Kun. J. Valaitis. 2. 146 kp. S. L. R. K. A. pa
vardų po nešvarų, katalikus
prantąs savo amatą.
rengė vakarų, nuo kurio
teršianti laikraštį “Naujie
4663 Gross avė.,
KUN. E. V. GRIKIS,
liko pelno............................ $5.00
nas”.
CEDAR RAPIDS, IA.
CHICAGO, ILL
$14.00 404 Church st., New Brįtan,
Jeigu p. Dobilas* kaipo ge Čia paduodame vardus ir pa 3. Bažnyčioje kolekta
Conn
4. Iš pirmiaus surinktų au
ras katalikas, (kaip pats išsi vardes, kurie aukojo lig dole
Kada persigaldai
kų buvo ...................
$26.00
tarė) šv. Kryžiaus parapijos rio, ir daugiau. per prakalbas
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
Vargonininkas
ieško vietos.
$5O.o5 Choro vedime prityręs ilgametisusirinkime, laikytame gruod. 12 d. Gruodžio, 1915 m.
D-ro Rlchter’lo
Viso
...........................
2.00
17 d., 1915 m., padarė savo Martinas Mikėnas
Minėtas
aukas pasiunčiau Į nė praktika. Meldžiu atsišaukite
2.00
kalboje klaidų, apšmeiždamas Juozapas Brazauskas
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
Tautos Fondų per Adv. A. A. į “Draugo” Redakcija.
. ,Po $1.00: Pt. Biogienė, Viri.
Tikras tiktai su pažymėta marke
L. Vyčių 13-tų kuopų, tai ir
Šlakį, Tautos Fondo Raštininkų,
(4-7)
“ĮKĄRĄ”
Matikas, S. Jesiunas, Juoz. Šy25c. ir 50c. buteliuką# visose aptiekose arba
turėjo atšaukti savo šmeižtus, viekienė, Ant. Adomaitis, Juoz. Chicago, III.
stačiai nuo
J. Grudis.
F. AU. RICHTER & CO.
kaipo geras katalikas. Vie Vaišvilas, Kaz. Blazaitis, Juoz.
Vargonininkas. Atsakančiai 74-80 Wasliington
Street,
New York, N. Y.
toje pataisyti savo klaidų - Toleikis, Pranas Žebrauskas. žinantis amatą priedermes, išsi
prasižengimų prieš Lietuvos Smulkiu surinkta
lavinęs choro ir orkestros vedi
$8.50
PARSIDUODA!
SHAMOKIN, PA.
tVyčiij organizacijų, dar gi 'Viso labo.................... $21.50
me, styginės
ir dvasinės, su
BUčEBNE
ir GRO8E1NE
Aukos surinktos laike vestu mokslo baigimo
paliudijimais,
liaus brenda į purvynų, pats
Geriausioj vietoj lietuvių ir l«v ,
vių p. K. Kairio su Alena Va- paieškau atsakančios vietos. .. kų apgyventoj. Ėlektrikos mai iv.
purvinasi ir į kitus jais drab
kavai ir mėsai malti.
lentinaitė.
CEDAR
RAPIDS,
IA.
,
P. Kamantauskas,
sto. Jeigu jau p. M. Dobilas,
Musų biznis išdirbtas yra p r M
Po $1.00: Juozapas Kazickis, 404 Church st., New Britain,
20
d.'gruodžio,
1915
m.,
vieti

metus. Visiems , gera proga.
kaip geras katalikas, to blogo
Pardavimo priežastis:
sai j- jntta
Dominikas Šaltmiris.
Conn. apleidžia šį miestų.
nemato, tai mes, nors visaip nis Tautos Fondų skyrius bu Po 50c.: Izidorius Tolišauskis,
vo parengęs balių. Pelnas pas
IG.
USSOROWBKI,
išvardinti, privalome tai nuro kirtas dėl nukentėjusių nuo ke Viktorija Kiseliauskaitė, Alena
4807 S. Ada St.
Chica |o, IU
dyti.
rės. Balius pelnas
$8.65 Kairienė, Kazimieras Kairis.
( »-8)
Jeigu p. M. Dobilas būtu Vietinis T. F. skyrius prisiun Su smulkesnėmis viso — $5.95 Paieškau darbo pas gerą ūki
doras katalikų šeimynos na tė pinigų visa labo
Persiuntimo lėšų padeng.
.05 ninką (farmerį).
$36.90
Esu jaunas
rys, ištikus kokiam nors nesu Vietinis T. F. skyr. Raštinin
Viso prisiųsta ........... $5.90 vaikinas ir aut visako atsakan
Aukas priėmiau. Labai širdin tis. Gal kas iš gerbiamų farme
sipratimui paieškotų sau tar kas,
Martinas Mikėnas.
gai ačiū visiems aukotojams už rių norite sumainyti farma ant
pi ninkystės savųjų tarpe, o ne
Šiuomi pranešame, kad mūsų
jų duosnumų Tėvynės nukentė prapertės. Mes turime
puikų
ieškoti
prietelių - užuojautos
agentas Jurgis Tumasonis yra
jusiems dėl karės.
naują vienų lubų mūrinį namą
pas tos pačios katalikiškos
ingaliotas
užrašyti mūsų laik
A.
A.
Šlakis,
M0NTREAL,
CANADA.
kartu su storu ir
gyvenimui
šeimynos priešus.
raštį “DRAUGĄ”, taipgi par
T. F. Raštin. kambariais
labai geroj vietoj, davinėti mūsų išleistas knygas.
Liet. Vyčiu 13-osios kuopos Jo Malonybė Joseph Guillietuvių apgyventoj.
Priežastis
nariai viešai protestuoja ir
Jis taip-gi užrašo ir kitus ka
mainymo; sūnus nenor gyventi
pasmerkia p. M. Dobilo užsi
talikiškus
laikraščius, k. a.:
mieste, nori būtinai eit ant far
“Darbininką”,
“Vytį”, “Pa
puldinėjimus ant gerb. kun. J.
a.a
5? mų gyvent. Mano adresas:
žangą
”
,
“
žvirblį
”
ir kitus. Tai
Statkaus,_ kuris viešai apgy
S. Kazlauski,
y
gi
norėdami
užsirašyti
kurį iš
nė mūsų, Lietuvos Vyčių 13-os
.. Box 145, AVESTVILLE, ILL
viršminėtu
laikraščių, kreipki
se
kuopos vardų.
'
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Kooins 1003-1004
167 W. Wftshington S t.

PAIN-EXPELLER

LIETUVIŠKA
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Adresas:

NEW ERA SALES CO.,
Avė.,
CHICAGO.

C329 So. Fairfield

a-a

se

ILL.

.aVoVaaVoVa-* c-K'aVica*aa*a'.»-a*aaV«v#*#-;c,

Balsuok už tą žmogų, kuris
kovos už tavo teisias.

Henry H. Wessel
Republikony Kandidatas
Į

Aldermonus nuo 29
Warda Primarės Vasario
29. Ir moteris galį balsuo
ti.

Nedėliojo, vasario 20 d. Colurr^bia
salėje, 48 ir
Jeigu, mes 13-ta L. Vyčių Paulina, st., atsibus^ Didelis susirinkimas (Mass Meekuopa kreipėmės per laiškų į ting), kame užkviečia visus lietuvius
gyvenančius
šv. Antano dr-gvjų, reikalau 29 Warde.
dami doriško atlyginimo nuo
p- M. Dobilo, kaipo nario tos
draugijos, mažų klaidų tepa- n
i
Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie
darėm. O jeigu šv. Antano
tuvoj bei Amerikoj
draugija leidžia savo nariui ir
pati lenda į papiktinantį laik
44
raštį “Naujienas”, tebus leis
ta mums manyti, jog šv. An
tano draugija, kaipo katalikiš Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas
ka, teršia į savo lizdų.
ir padailintas, talpins:
Vardu L. Vyčių 13-osios
1. Vėliausias žinias ii karės.
kuopos
2. “Seno darbininko atminimu*" nevadintus "Svieto
7?. Keperša, pirm.
perėjūnas“ (trankimasis po Vokietiją, Luremburrą
Žodelis šv. Antano dr-gijai.

Išeivių Draugą”

A. 8. Prečinanskas,

ir Daniją).

3.

“Draugas” Ge
riausis Lietuviu
Draugas.
Skaitykite
“Draugą”.

Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą "Ii Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos".
4. “Škotijos Lietuviai"II Lanarkshire, III Linlithgowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
5. “Lietuviai Anglijoj".
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius,

straipsnius.

i

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vier’
pvaariausią ir skaitymui verčiausią laikraščią.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:

metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centą).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut

Moasend, Lanarkshire,

Scohand.

Paieškau savo tikro brolio,
Petro Urbonavičiaus, iš Kauno
gub., Šiaulių. pav., apie 3 metus
gyveno Kuršėnų miestelyj ir iš
ten iškeliavo į Ameriką. Apie
15 metų, kaip Amerikoj. Pra
šau atsišaukti
arba kas kitas
būkite malonūs pranešti adresu
Constantine Urbonavicz,

1930 So. 8th st., Cedar Rapidr.
Iowa.

Priimame pinigus Į Banką užčddyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
rocentą ratom i b ant metų. Siuučiame pinigus
visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šif kortes ant visų
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokiu&j*aštus ir do
kumentus visose kalbose ir duodsS rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatttkai ir per laiškus. Tik kreipkite®
viršminėtu antrašu.

CHICAGO, ILL.

T«l. Yards 1532

Dr. J. Kulis
Lietumis Gydytojas ir Chirurgas
3259 S.'Halsted St.

Chicago.

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, užsisenčjuaias ir paslaptingas vyrų ligas.

Plymouth National
BANK
Plymouth, Pa.'

Phone 616

§ Dr. J. d. Golemhiowski

.i
Gydytojos, Chirurgas
Kapitalas su perviršiu
ir Akušeras
$165,000.00.
8 Valandos: 9 lig 11 ryto, 7 lig 9 vakare.
Šitoji Banka prižiūroma | 1005 Marion St. Watkegan, III. ~
Suvienytų Valstijų valdžios.
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti
Phone Drover 780
lietuviškai.
Valandos: 8 li£ 10 ryto, 1 lig 3 po

G. N. Postletkivaite,

piet ir 7 lig 9 vakare.

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydytojas, Chirurgas
ir Akušeras
Bylai Vyri, Miltą Ir Valką Liga*
| 3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

INDĖK JŪSŲ

“DRAUGO”

SUTAUPYMUŠĮ

A. A. Šlakis

Lietuviškas Graborius

Administracija.

DIRBTUVE DEL VAŽIUOTOJŲ
Sutaupo pinigus. Pirk tie
siog, ir sutaupyk $10 ar
$20 ant dviračio.
RANGER DVIRAČIAI
94 modeliuose, spalvose ir
didume. Didžiai pagerin
ti; kainos numuštos. Ki
ti pasitikėtini
modeliai,
$11.95 ir augščiaus.
MES SIUNČIAME DY
KAI Jums dėl 30 dienų
išmėginimo.
Mūsų didelis katalogas
DYKAI
rodo viskų naujų dėl dviračių. Tai
eneildopedija
informacijos,
kurias
privalo turėti kiekvienas.
Rašyk
mums.
6YNOS, lempos, ratai ir reikme
nys už pusę paprastos kainos. Kele
tas gerų vartotų
dviračių paimta
pardavimui nuo $3 iki $8.
Nepirk dviračio, šynų ir reikme
nių pirm negu jūs parašysite ir su
žinosite apie mūsų stebuklingų pa
siūlymų, žemas kainas. Rašyk dabar.
MEAD CYCLE CO.,
Dept. A—334

Chicago.

Farmos

norėsite.
Turėsite ant farmos sau
i užtikrintų
gerų
vStas
laiku farma pati išsimokės visokios

_________
tortingais farmienais. Rašykite tuoj
PArsiduoda Rakandai (Fu:-gau»ite Lietuvių Kolonijos mapų ir
nitnre) labai pigiai. Viskas be-f«rmų katalogų dovanai. Ilk Įdėkite
• i •
•
.-už 4 c., štampų dėl paėtoii kaštų.
veik nauja. Savininkai priversti
Tikra, ftdre„R;
išvažiuoti į kitą miestą.
A. KIEDIS and CO.
REAL ESTATE
Mta. A. Aleksandravičienė.
PeeplM State Bank Building
4504 S. Paulina st.,
/2 floor).
SCOTTVILLE, M K H.
I

3337 So. Morgan, at.,

P

J.
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Gydau Vyrą. Moterių Ir Valkų Ligų.

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S. Wocd St. Chicago, 111.

Pirkite pas mus farmas didžiau
šioje
Lietuvių Farmerių
Kolonijoj
Paieškau Onos Kyaliutės, kai Amerikoje.
Ta kolonija yra musų
mo Vedegiškių, Ilguvos par. 2 uždėta 1905 metais, ir jan apgyvonmetai, kaip iš Lietuvos. Meldžiu dinome su 360 lietuviais. Mes esame
seniausi ir didžiausi farmų pardavė
jos arba pažįstamų suteikt man jai lietuviai Amerikoje.
Mes par
duodame teisingiausiu budu,
išduo
antrašą.
dame pirkėjams warantuotus popie
Bronius Dizbanis,
rius, Deeds ir čystus Abstraktus be
jokių ekstra mokeščių.
Mes turime
390 New Grove st.,
šimtus visokio didumo farmų
par
^Vilkes Barre, Pa. Į duoti: išdirbtų, su užsėtais javais,
su sodais ir budinkais.
Žemė
der
(7-9)
lingiausia: lygi su juodžemiu ir mo
liu, ir molis su gera smelžemė. Ge
riausia žemė dėl visokių Javų, dar
PARSIDUODA.
žovių, sodų,
pievų ir dėl ganyklų.
setas, Turime daug žemės neišdirbtos, ge
Pilnas salės rakandų
ros, kuri parduodamu visokio didu
National” registeris, 3 Pbia- mo plotais, pigiai, po $6,00 akelis
ir brangiau, ant lengvų išmokėjimų.
nai (1 elektra varomas).
Kiekvienas
gali
tokios žemės paVisi taip geri,
kaip nauji. simti, ir dirbdamas mieste išmokėti,
Ateik ir pamatyk. Mes parduo įgydamas tokiu budu geriauiių far
mų. Pasiskubinkite nusipirkti žemės,
sime už jūsų kainą, kurie busite nes ji greit eina brangyn. Atvažiuo
kite pas mus, mes užtikriname jas,
patenkinti. Kreiptis prie:
kad surasit farmų pagal savo norų,
ELLI8,
ir už kų busite dėkingi. Kviečiame
5728 So. State st., Chicago, III visus miestų darbininkus ir biznie
rius apsigyventi gražiame ir
8V0\
kame krašte,
kur
yra aplink vai
Parsiduoda saliunas, lietuviais kams mokyklų, bažnyčių, geležinke
liu ir gerų žvyruotų kelių, aplinkoje
apgyventoje vietoje. Biznis iš pirklybinio miesto Seottville s ir
miesto
Ludmgton, Mlch.
dirbtas ir “laisnis” užmokėta pačtavo
Nusipirkite musų kolonijoje farmas,
iki gegužio 1 d., š. m.
bims taip
patiks ant musų farmų,
fcd apie miestų
nei p.mislytl ne

1737 So. Union avė,, Chicago.
(7—9)

DR. J. JONIKAITIS

ir užtikrink jūsų ateitį ste n
Tel. Randolph 52 46
buklingose derliose žemėse Ar
kansas ir Louisianoj. Daug ko
lonijų jūsų tautos žmonių jau
ADVOKATAS
įsisteigė prie Rock Island gelž19 SO. LaSALLE St.
kelių, ir jie turi gerą pasisekiIRoom 815) Chicago, III..
mą. Jūs tą pat galite padaryti, irŲ
Re». 325S So. Halsted St.
ši žemė parsiduoda nuo $5 'ki
Tel. Drover 5326
$10 už akerį. Mūsų Immigraci-i
jos Biuras gali suteikti vispuses.;
pasitikėtinas informacijas apie ' Tel. Yards 1138
ūkininkavimo progas territori- i
joj, kurią mes pasiūlome. Rašyk j
tės šiuo antrašų:
z
jūsų pačių
kalba pas L. M. i Seniausias, pigiajasias graborius
Allen, Passenger Traffic Mana-į ir tirinetojas dėl pavargelių-naš
J. TUMASONIS,
aižių.
3427 Auburn avė., Chicago, III. ger Rock Island Liness, Roonv
P. A. MAŽEIKA į
Pas jį galima
gauti
ir 718 La Šalie Station, Chicagoj
81B tikini Un...
SbiCIBO,
METRAŠTĮ.
III.
(4

PAIEŠKO MARTINO
PRA
NAŠO, 18 m. amžiaus, 5% pėdų
augsčio, tamsių plaukų, švaraus
veido. Į Ameriką atvažiavo ko
vo mėn. 1914 m. Gegužio 18 d.
1915 nuėjo su tėvu pas nekurį
agentą 28 SS. Canal st., prašyti
darbo. Išsiuntė j mainas neva į
Springfieldą. Birželio mėnesyje
tėvas gavo žinią iš Benton. Ky.
ir nuo to laiko nieko apie jį ne
girdėjo. Tėvas labai susirūpinęs
ir prašo kas apie jį žinotų pra
nešti už ką bus labai dėkingas.
Tmmigrants
Protective Lea- T—
gue, 1140Vį S. Michigan avė.,
Chicago.
Geriausios
M. Jurgelionienė.

Aasišaukite:

BANKA

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

PRANEŠIMAS^

GYVENIMAI ŠVENTŲJŲ, dėl kiekvienos dienos per vi
sus metus, vienoje knygoje, tvirtais audimo ap
darais. Kaina .... ............................................................... $ 3.50
RANKVEDI8 ANGLIŠKOS KALBOS. Lengvas
būdas
greitai pramokti angliškai pačiam per savę, tvir
tais apdarais ..............................
$1.50
KIŠENINIS ŽODYNĖLIS lietuviškos ir angliškos kalbos
.50
DAINOS parašytos kuli. Vienožinskio, .........................................
.15
MOKINTIS RAŠYTI VADOVĖLIS, ........................................................ 10
Viso vertės $5.75. Kas prisius $5.00 tas alpaikys visas ras
knygas ir puiku šv,. Tėvo Popežiaus XV paveikslų dovanai.
(Norinti gali pirkti ir atskirai kiekviena knygą).

CORNER 18th STREET

Phone Yards 272

PAIEŠKOJIMAI.

Minėtosios kuopos nariai
džiaugiasi turėdami savo tar
pe toki narį - dvasiškų vado
vų. - • • - •
P-as M. Dobilas negudriai
nori per “Naujienas” išsitei
sinti iš savo kaltės. Aiškina,
būk tai 13-oji L. Vyčių kuopa
susideda vien iš vaikų -jaunaniečių. Tame. labai klystama,
nes 13-oji L. Vyčių kuopa su
sideda ir jos reikalus veda ne iį
vaikai, bet pilnamečiai, abiejų
lyčių katalikai lietuviai, šv.
Kryžiaus parapijos jaunimas.
*|’aigi p. M. Dobilas, prasižen
gė prieš visų L. Vyčių orga
nizacijų, pavadindamas jos na
rius tamsuoliais. Ir jeigu tam
sta, p. M. Dobile, viešai neat
šauksi, tai žinosime su kuo tu-'
rime reikalų. Per laikraščius
kaipo su tokiu žmogum, neap
simoka veltui laikų leisti ir
laikraštyj brangių vietų už
imti atsakinėjimams į tuščius
‘ ‘ Naujienose ’ ’ plepalus.

1749 So. Halsted CHICA60, ILL.

Chicago

Katalikiškos Bažnyčios mano speciatiškunias. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

įGeorgi & Vitak Music Go.

Naudingos Knygos:

Phone Casal 2118

Pearl Queen

Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

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

“SANTAIKA’
2120 St. Clair Avė. N. E.

Cleveland, Ohio

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
|NURTA 1887 M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.
TAUPYMO DBPAHTAWENTAS

Priimam Depozitas pradedant n«o VIENO DOLERIO ir daagiaa, bž karivos mokam 3 naolimčias ant metų, karį prid*dam kaa paaė metų.
Atdarai Šntaitoc Vakarai! nuo 6-tos iki 8-toa vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos: ičkolekt*pj»
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės mcrgičitia;
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčių).

Vyriškų Drabužių Išpardavimą
Mes gvaran tuoj ame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigu 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, . I1L

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

p. J. Skinderio malonų į juos šokta ir žaidta. Nemažai gy
atsinešimą suteikė jam dova vumo inešė nkrajojanti krasa
ną, varduvių dienos atminčiai. ir bufetas bei svaigalų. Pagal
Ten Buvęs. skaičiaus gautų atviručių bu
vo
dalynamos
dovanos:
maldą atkalbėjo kun. A. Sta
pirmą
gavo
panelė
A. TChicagos L. Vyčių Apskritys
niukynas.
MOTERŲ VAKARAS.
Andriulaitė,
antrą
— E. susilaukęs 11 kuopų, arti tūk
PROTESTAS.
Judėjimas lietuvių moterų Volte raitė, abidvi 4 kp. vytės. stančio narių, sumanė organi
L. R. K. Labd. Są-gos de Suvien. Valstijose kas kart di Pasekmės vakaro gana geros, zuoti Chicagoje L. Vyčių Aplegatų susirinkime 27 d. sau dinasi, o drauge ir jų veikimas nes kuopa pelnija arti šimto kričio bendrą chorą. Sumany
sio, 1916 m., šv. Jurgio par. auga. Tadgi paskutiniuoju lai dolerių.
mas pradėta vykinti gyveni
salėje, po apsvarstymo visų ku susiorganizavusios lietuvės
J. Oriii-us.
man. Apskričio ingaliota cho
ro organizavimui komisija lai
ATSIBUVUSIO ŠV. JURGIO reikalų, nutarė išnešti protes moterys į vieną didelę orga
tą
prieš
“
Ateities
”
redakt.
ke savo posėdžio išdirbo plianizaciją
A.
L.
R.
K.
M.
Są

PARAP. SVETAINĖJ.
A. Rimkos pasielgimą, rašant jungą pradėjo ištikrųjų veikti 39 KUOPOS S. L. R. K. A.
nus, sustatė chorui įstatu pro
Susirinkimą atidarė pirm.
užsipuldinėjimo
laišką
kun.
F.
jektą ir nutarė šaukti choristų
ir šviesti savo tautietes, reng
P. Mažeika, pakviesdamas de
SUSIRINKIMAS.
legatus prie maldos; Gerb. Kemešiui. Delegatai tokį A. damos vakarus, teatrus, pamo Vasario 13 d., 39 kp. S. L. ir abelnai Vyčių susirinkimą.
Susirinkimas įvyks ketverge
kun. A. Staniukynas atkalba Rimkos pasielgimą griežtai kas.
R. K. A. laikė savo mėnesi 24 d. vas., B vai. vakare, šv.
pasmerkia.
Tadgi
ir
20
kuopa,
nesenai
maldą. Raštininkui nepribuRašt. S. Kybortas.
susitvėrėrusi prie Nek. Pra nį susirinkimą. Į susirinki Jurgio parapijos svetainėj.
vus, tam susirinkimui vienbal
sidėjimo šv. M. Panos para mą atsilankė narių skaitlingai.
Taigi širdingai kviečiame
siai j rašt. išrinktas S. Kybar
Apsvarsčius kuopos bėgančius Chicagos ir apielinkės Vyčių
pijos,
sekmadienyje,
6
’
d.
va

tas. Tapo peršaukta kuopą
ŠEIMYNIŠKAS
VAKARĖLIS, sario bažnytinėje svetainėje reikalus, štai prie ko prieįja. kuopų narius minėtan susirin
delegatai. Pasirodė sekantis
AUKOS.
buvo surengusi puikų vakarė- Raštininkas, p. Sutkus, paaiš kiman atsilankyti.
skaitlius: 1-os kp. — 9; 2 kp.
Šv. Kryžiaus Giesmininkų į su padoriu programų. Pro kino apie Tautos Fondo sky
Chorui organizuoti
— 2; 3-os kp. — 5; 4-tos kp.
draugija,
prie
šv. Kryžiaus gramą išpildė beveik vien mo riaus reikalingumą ir davė su
Komisija.
9; 5-tos kp. — 6; 6-tos kp. —
manymą, kad sutverti čia T.
parap.,
subatoj,
vasario
12
d.,
terys.
Vakarėlį
atidarė
vieti

4; 7-tos kp. 1. Viso 36 deleg.
Fondo skyrių. Nariai vienbal
Gerb. kun. F. Serafinas aiš buvo surengus šeimynišką va nis klebonas kun. A. Briška.
siai sutiko. Valdyba išrinkta
kina apie išleistą knygučių karėlį. Minėtoji draugija kas Vakarėlio vedėja buvo p. Pr.
iš sekančių asmenų: pirm. —
vertumą, kokią naudą gali inėtai surengia savo nariams Macijauskaitė. Dr. Šlakienė
Dom. Gabumas, rašt. — Kaz. GERAS STIMULATORIUS.
atnešti. Nutarta išsidalinti po panašų vakarėlį, tečiau šis bu nuosekliai nupiešė moterų is
Dargis, iždin. — Pr. Yonas,
Maža stimuliacija kai kada
visas kuopas lygiai. Paėmė vo kiek indomesnis, negu pir toriją nuo senovės laikų iki
kolektoriais
—
Vincas
Klovas
mieji
kada
nors
atsibuvę.
dabartinio- Po nuoseklios kal
yra reikalinga net tuomet,
1- os kp. Pranas Veriga — 200,
ir Iz. Marcinkus.
kuomet išrodo, kad viskas
2- ros kp. Petronėlė Šukienė Vakarėlyj buvo surengtas nors bos panelės vaidintojos — at
Ant
galo buvo ir daugiau
trumpas,
bet
įvairus
progra
A. ,
„ , ,
dirba gerai. Žmogus turi nevaidino pamokinantį vaizdelį . , ,
200, 3-čios kp. Anastazas
dalyku aptarta. Nutarta ga-!laukti iki tol> kuomet jo svei_
iš lietuvių moterų kasdieninio
Valinčius — 200, 4-tos kp. M. mėlis.
Draugijos pirmininkas p. V. gyvenimo:
‘ Kūmutės
ant vėnioje surengti prakalbas. !kata sullyksta> bet tnri užlai.
J'knnbrauskas — 200, 5-os kp.
vr„. buvo “Drauge minė. kyt. ,r 8utv;rtinti
imdalnas
Nors
Roz. Paliunaitė — 200, 6-os Daukša, vietinis vargom, ati gatvės”. Kiekviena iš jų sa
kp. Ant Nausieda — 200, 7-os darant vakaro programą pra vo užduotį atliko tikrai artis ta, kad 39-toj kuopoj yra veik dažnai dožas Trinerio Ameri
lūs
nariai,tai linksma
vra
koniško Kartaus Vyno Elixikp. kun. F. Serafinas — 97. kalbėjo apie vakarėlio reikš tiškai. P-ni Nausiedienė vaiz
Iškeltas klausimas dėl direk mę, paragindamas visus links dingai ir iškalbingai išdėstė mums pasigirti ir šį kartą, kad rų. Tos gyduolės išvalys jo
torių. Patarta peršaukti pa mai, gražiai pažaisti. Toliaus reikalą moterims ir mergai mėnesini!} mokesnių sumokėjo vidurius ir sustiprins juos tuo
vardėmis ir kurie atsisakė, į perstatė A. Prečinauską, ku tėms kibti į mokslą ir žengti $111.60.
pačiu laiku. Vartok jį taip
Kaip
malonu,
kad
visi
na

ris
trumpai
apibėgo
žmogaus
jų vietą išrinkti naujus. Į di
greitai, kaip greit pastebėsi
prie tobulesnio gyvenimo, ku
rektorius pateko: Kun. Anta darbininko sunkias aplinky ris žada mums laimę, nes ap riai lankosi ant susirinkimų, permainą savo apetite arba
nas Staniukynas, 1-os kp. kun. bes, kurios nekartą suvaržo ir sileidimas gręsia ištautėjimo ir kiek galima veikia.
nuo silpnumo,
nesmagumo
Narys.
’A. Skrypka, pp. St. Marcinke trukdo prieiti prie geresnio vi pavoju. Toliaus sekė skambi
konstipacijos, nerviškumo, be
vičius ir J. Eli jošius,-2-os kp. suomenės veikimo. Nurodė, nimas ant pi j ano; išpildė p-lė
miegės. Vartok jį nuo groPetronėlė Šukienė, 3-čios kp. kad kiekvienam darbininkui Nausiedaitė. Iš p-lės Nausiemuliavimo organų ligų kaipo
SUSIRINKIMAS.
kun. A. Ežerskis, B. šatkaitė, yra naudinga pašvelnimmui daitės galima tikėtis ateityje
pirmą pagelbą ir įsitėmyk,
4. kp. kun. M. Krušas, P. Ma sunkių darbo dienų susieiti geros pijanistės, nes ir dabar Nedėlioj, 13 d. vasario, šv. kiek gero tau padarys. Apcijauskaitė, 5 kp. P. Mažeika, panašiai į tokius vakarėlius ir jau atsakančiai sugeba pijaną Kryžiaus parapijos svetainėj, tiekose Kaina $1.00. Jos. Trigražiai laiką pra valdyti.
€-os kp. M. Mažeika, 7-os kp. linksmai,
P-as K. Grigalius, 85 kp. SLRKA. turėjo savo ner, Išdirbę jas, 133—1339 So.
leisti.
Toliaus savo kalboje vietinis vargonininkas taip-gi susirinkimą.
kun. F. Serafinas.
Ashland avė., Chicago, UI.
atsinešė
į dabartinį Tėvynės prisidėjo prie programo, išpil- Po perskaitymo protokolo ir
Svarstyta apie sutvėrimą
vargingą
padėji dydamas savo muzikališką da po apsvarstymo savųjų reika
naujų kuopų parapijose, ku Lietuvos
Nuo šalčio naudok Trinerio
mą,
plačiai
apipėšė
mūsų
bro lį. Užbaigė programą vieti lų išdavė roportus nuo Chicariose dar nėra. Nutarta kreip
Linimentą ant savo krūtinės
tų parapijų ldebonusj^b lių- sesučių -suhkų padėjimą. nis klebonas išreikšdamas ačiū gos I apskričio susirinkimo,
ir gerklės. Nuo reuoatizmo,
sutvertų kp. Paprašyti Ttlebo- Baigdamas kalbą ragino auko visiems prisidėjusiems prie kuris buvo 6 d. vasario.
neuralgijos, nesveikų raumenų
nų ingaliotos ypatos: Nekal ti nors po kelis centus nuken programo ir dalyvavusiems Raportai vienbalsiai priim
Pagal apskričio atstovų ir jungių. Kaina 25ir 50 cen
to Prasidėjimo P. šv. parap. tėjusiems nuo karės Lietuvoje. vakare. Po programėlio už ta.
tų, per krasą 35 ir 60 centų.
— F. Macijauskaitė, West Dalyvavusieji muzikalėj pro baigimui visi, jaunimas ir su užmanymą, kad reikalauti ant
Advt.
Pullman — Petronėlė Šukienė. gramų dalyj pagirtinai atliko augusieji, dalyvavo žaisluose. sekančio seimo SLRKA. sąna
riams visuotino balsavimo,
Aptarta mokesniai į Centrą savo užduotis.
• —Kas?
mūsų
kuopa ant to vienbalsiai
Aukos.
iš kuopų. Palikta po seno.
sutiko. Kaslink generališko, JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
įnešta per kun. F. Serafiną,
Kalbėtojui padarius pra
apmokamo iš lėšų fondo or Trumpa, Lietuvių Kalbos
kad joki nauji sumanymai ar džią, susirinkusieji gausiai at
BALIUS, SVAIGALAI IR
ganizatoriaus dauguma balsų Gramatika, sutaisyta Moį[
permainymai nebūtų vykinami jautė labdaringą darbą. Nors
MUŠTINĖS.
be visos vyriausybės susirin susirinkusiųjų būrelis nelabai
Subatoje, 12 d. vasario A. atmesta. Nutarta gavėnioj su Rytojaus Juozo Damijonai
didelis,
tečiaus
aukų
sumesta
kimo. Vienbalsiai priimta,
Čėsnos saliūne šv. Antano dr- rengti agitatyviškas prakal
čio.
Nutarta paraginti kuopas, $30.75.
gija ant Town of Lake turėjo bas. Ant galo prisirašė kele
Vienatinis
savos rūšies
kad rengtų prakalbas ar va
Aukotojų vardai:
savo balių. Neapsieita be svai tas naujų narių ir susirinki
lietuvių kalbai
pramokti
karus dėl pritraukimo daugiau
Po $2.00: J. Letukas, Jul galų ir muštynių iš to būta. mas ramiai liko užbaigtas.
Reporteris.
narių prie Labdarybės.
Skinderis, St. Melinavičia.
vadovėlis. Vartojamas dau
Muštynėse dalyvavo ir drau
S. Kybartas duoda patėmi- Po $1.00: V. Daukša, A. Pre gijos “pravadyrius” Mot. Agumoj lietuvių kalbos mo
jimą iš laikraščio “Darbinin činauskas, B. Keperša, A. Sal- Dobilas, kuris protestus į
NEPAMIRŠKITE,
kyklų.
ko”, kad Baltimorė, Md. Lab- dūkas, Fr. Skrodenis, L. Kro- “Naujienas” rašo ir tuo šv.
kad dr-stė Panų Nek. Pras.
Kaina 35 c. Pinigus gali
gai Są-gai yra paaukota 200 ževski, F. Kairis, A. Zobela, Antano dr-jos vardą nemažiau
šv. M. Panos rengia puikų ba ma siųsti krasos
ženkle
margų žemės. Kilo klausimas: J. Šūkis, A. Venckevičia, J. gadina, negu muštynėmis.
lių, kuris įvyks nedėlioj, 20 d. liais, jei perkasi viena. Suar Chicagos Lab-gos Są-gos Melinavičia, J. Reksnevičius,
Štai kokios pasekmės tų drvasario, šv. Jurgio par. svet. inoje daugiaus dolerio iš
Centras galėtų ką bendrai Fr. Peirauskas, F. Žudickis.
jų, kurios balius, šokius saNepraleiskite progos su jauni.
, °
. .
veikti su Baltimorės, Md. labPo 50c.: K. Šūkis, J. Lia- iūnuose rengia ir svaigalus
perkant money orderį. •
dariečiais. Kol kas nutarta chavičia, J. Martinavičia, A. vaitoja. Gėdą lietuviams ka- mu susipažinti ir linksmai lai
Gaunama
ką pramisti. Visi kuoskaitlinsusirašyti su nurodyta ypata. Petrauskas, J. Jasulaitis, II. alikams daro tos draugijos,
“Draugo” Knygyne.
Tam atlikti ingaliotas S. Ky Stanevičiūtė, M. Drukteinaitė, nirios be svaigalų negali ap giausiai atsilankykite.
Bus puiki muzika, vadovau
bartas.
P. Dargis, B. Ambrozaitis, E. sieiti. Bet ir nedyvai: patys
jant p. B. Ežerskiui.
ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
M. Mažeika praneša, kad Skinderienė, P. Žudickis.
saliūnininkai toms draugijoms
glų kalbą labai trumpame laik»
Pradžia 6 vai. vakare, įžan
Po 25c.: V. Liachavičia, A. vadovauja.
p-lė Oenavaitė Jančaitė (seri
jūsų name arba kliasose dienomis
ga 25c. ypatai.
bei vakarais.tašyk pt«iikinimq. Dovana1
ja 7-ta, No. 24) buvo laimėju Jucevičia, A. Brazauskaitė, O.
Reporteris.
merican School U Languagea
Nuoširdžiai visus kviečia
si 1-ną toną anglių ir paauko Strolbvskaitė, J. Nutautaitė,
731W. 181h St. 174i*.?7lh St. J
CHICAOO. ILL.
Vakaro Rengėjos.
jo per 5-tą kp. į Lab. Są-gos T. Blinstrupaitė, F. GapševiCentrą.
Delegatai išreiškė čiutė. K. Bondzinskaitė, St.
Vyčių 4 kuopos vakaras.
Nedėlioję, vasario 6 d. atsi
p-lei G. Jančaitei dėkingumą. Laurinaitė, A. Rumšaitė, M.
Nutarta surengti balių geg. Jociutė, K. Ercaitė, J. Juraš buvo Vyčių 4 kuopos vakaras.
mėn. Svetainę paimti ingalio ka, 0. Sukaitė, O. Šulinskaitė, Pirmiausia lošta vieno veiks
ta : Mažeika ir Rozalija Paliu J. Šulinskas, O. Bondzinskai mo vaizdelis “Degtinė”. Lo
naitė.
tė, A. Kušleikaitė. Smulkių šimas pasisekė labai gerai.
Ypač atsižymėjo p. L. Šimutis
S. Kybartas praneša dele sumesta 50c. Viso $30.75
Garbė šv. Cecilijos giesmi
Kandoros rolėje; p. P. Bal
gatams, paaiškindamas apie
ninkų
dr-gijos
nariams
už
gra

tušis
— šaltyšiaus rolėje. Pa
“Ateities” redaktoriaus A.
800 S. Halsted St. Kampas Polk gat.
Rimkos rašytą laišką 16 d. žią auką. Ingaliota A. S. Pre- skui lošta “Už Tėvynę”, čia
gruod., 1915 m., gerb. veikė činauskas aukas perduoti Tau atsižymėjo p. L. Šimutis ir p.
jui kun. F. Kemešiui su grą- tos Fondui.
V. Puzaras kareivių rolėse,
Scenoje Stato:
Vakarienę pavalgius, taip- bet geriausia savo rolę at
sinimu ir reikalavimu iš kuni
iš
go, kad išduotų išpažinties Sa pat buvo visokio turinio kai liko p-lė O. Kavaliūnaitė —
kramento paslaptis. Po trum belių su gerais linkėjimais šv. Motinos rolėje.
Veikalas iš gyvenimo 4 atadanguose. Rolę Privat-Docento
po svarstymo, visi vienbalsiai Cecilijos chorui ir josios na
P-as K. Pakštas šiame va “Vlado” los Artistas A. VITKAUSKAS.
pasmerkė tokį A. Rimkos pro riams. Kadangi tos svetainės kare kalbėjo apie lietuvių
Laike antraktų koncertuos parinktus tam tikrus koncerti
testą, nekultūrišką pasielgimą savininko, (kur įvyko šis va liaudies dainas ir pasakas. nius veikalus p. Pocius.
ir nutarta paduoti į 2 laikraš karėlis) Julijono Skinderio, Ant galo Vyčių skaitlingas, p.
Pradžia koncerto 6:30 vai. vak.
Pradžia veikalo 7: vai. vak
čiu “Draugą” ir “Darbinin sekančioj dienoj pripuolė jo A. Aleksandrvičiaus gerai išVietos teatre numeruotos ir apribuotas skaičiui tik 250. Li
ką” protestą. Tam ingaliotas varduvių dieną, taip gi nema lavintas ir vedamas choras, kusieji bilietai parsiduoda Olszcwskio, Tananevičio bankuose ir
S. Kybortas. Su tuo užsibaigė žai sudėta jam nuoširdžių lin skambiai užtraukė keletą gra “Naujienų” fedakcijoje.
susirinkimas. Susirinkimą už- kėjimų. O kadangi šv., Ceci- žių dainelių ir Vyčių Himną.
Kainos: $.50, $.76, $1.00.
darė pirm. P. Mažeika, pa-Ii jos benas Įniko savo repe- Tuomi programas ir užsibaiA. VITKAUSKO, Teatralės kuopos Administracijn.
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PROTOKOLAS,

Telefonas Pirm Visako

Pirm išsirengiant į kelionę, kad
pasimatyti su tolimu biznierių,
sustokit ir prirengkit jį prie pa»
simatymo, pasikalbėdami per
tolimos distancijos telefoną.
Praktikavimas “telefonuoti,, pirma” sutaupina kartais bergždžią kelionę, kuomet neran
dama žmogaus nuvažiavus.
, į • ^*4$

Chicago Tclcpbonc Company
Bell Telephone Building
Official 100

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETEL1
Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių
leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vieną laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00. '
Užsakant abudu.............______ _____ —........................ $3 25
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.90
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —
•
Viši kartu ___________________ —..... —...... —........... $5.25
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”_ $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir
Dora.” — Visi ....................... ...»........... .—........ ».... ......... $5.75
9) “Draugas” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu.............. $2.75
10) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis”
,
$1.50. Visi ................. ............. .................. -.................,..$4.00
11) “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora,1’
’‘
Visi
... ............ 1....... ..... ............-.......... ....................... $&.50
12) “Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu _......................... $3.75
13) “Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu............... ......... $1.75
14) “Draugas,” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”
ir “Darbininkas”___________ _____ _____ ________ $6.50
15) “Draugas” $2.00, (arba “Žvaigždė”) ir “Žvirblis”
•
— $1.00. Abudu.............................. ... —............................ $2.50
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu---------—,...$1.50
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu ____ ____________ $2.00
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu .............. ........ $3.25
19) “Draugas,” “Vytis,” “Žvirblis.”
Visi............ . .... $3.50
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir
“Žvirblis.” Visi........ ...... ................ —..... —.............. -... $y2p
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”
“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi -------- --- »----- _... $625
22) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”
“Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.”
Visi........... $7.25
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00,
kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir
taip baisiai pigus, tr “Pažanga,” — $3.00, ku
rios leidimas dar nėra pilnai paaiškėjęs.

Pinigus už augščiau, nurodytus laikraš
čius siųskitę šiuo antrašu:
DRAUGAS PUB. C0., 1800 W. 46 ST., CHICAGO, ILL.

Tamsta

Busi

Jeigu ateisi pas mane nusiimti
fotografiją, mano pareiga yra kiek
vienam padaryt pagal norą Ir už
žema prekę, dūkstančiams esu dir

A

A. Vitkausko

bės ir visi yra užganėdinti. Jeigu
jums kas, pagal jūsų norą nepa
darė, tai a8 padarysiu. Nutraukiu
paveikslus visokiose spalvose pa
vienius ir didžiausias grilpas, dionos laiku ir nakties, nes turiu įtai

teatrale kuopa

sęs puikiausią galeriją. Ant parei
kalavimo ateinu į namus.

Tel.

H U L L HOUSE TEATRE

Nedėlioję, 20 d. Vasario, 1916 m.

I’,, programui

linksmai

Jl

P. CONKAD
3130 S. Halsted St.

Drover 6349

r

Lietuviai!
Skaitykite ir Platinkite Lietuvių
Katalikų Savaitinį Laikraštį

Mirtų Vainikas”

kvieBibinins visus prie įnaldus ;t iv.ijus toj panoj svetainėj, už'gv.

Užganėdintas.

ŽVAIGŽDĘ
“ŽVAIGŽDĖ” yra seniausias lietuvių katalikų laikraš
tis, 16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių
iš Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.
METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Koreespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

ŽVAIGŽDE
3654 Richmond St.,
1

Pbiladelphia, Pa.

