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Atsišaukimas i Amerikos 
Lietuvius.

Gerbiamieji! Nelaimių audros suūžė ant mūsų 
tėvynės. Baisioji karė, nei liūtas suteriojo brangių
jų Lietuvų. Juodieji varnai jau krankia, tikėdamiesi 
maisto!

Lietuvos turtai ugnimi sudeginta, jos sūnūs iš
žudyti arba našlaičiais bastosi po platųjį pasaulį. 
Mūsų brolių lavonais išklota tėvynė ir visas karės 
laukas!

Dirstelk į Lietuvų —tai tikras kapinynas: ūki
ninkas jau neina prie žagrės, nes neturi kų sėti; dirb
tuvių tik apdegę griobai riogso; prekyba nustojo pir- 
kikų ir pardavėjų; pabėgėlis pagrįžęs iš svetur, ne
pažįsta gimtinės savo apielinkės, neranda savo trio- 
bavietės, tik kaikur pamatysi žmogų, įsiraususį že
mėn; kas per ironija: gyvi žemėn lenda!!

Pažvelgk į plačiųjų Rusijų, į suledėjusį Sibiru: ten 
rasi šimtus tūkstančių savo brolių lietuvių. Ten jie 
žudo savo sveikatų, dorų ir gyvastį; žuvus savo tė
vynėj, bent kaulai ilsėtųsi mylimojoj šalyj, gi ten!... 
Vilkai palaidos kūnų, varnai jį apraudos!...

Bet netik tenai vargo ir ašarų klanai. Būriai 
mūsų brolių dejuoja taipgi nelaisvėj. Iš Vokietijos 
plotų girdisi liūdni lietuvių balsai: “Duonos mums, 
nes alkstųme, drabužių — nes šalta! Mes esame 
basi, apskurę. Mes trokštame dvasinio peno!!..” 
Įr tai šaukiasi'netik narsūs kareiviai, ištvermingos mo 
terš, bet merdėjantieji seneliai ir maži vaikeliai. 
Taip, seneliams, kurie troškTP sa vo kaulus sudėti ton 
Žemelėn, kų juos augino ir maitino, neleista<nnmirti 
tėvynėj! Vaikeliai, pirma negu pažino savo tėvy
nės grožybę ir atjautė jos motiniškų pamylavimų, tu
rėjo bėgti iš jos karės griausmų lydimi! Šaukiasi 
jie dabar prie savo motinos gimdytojos ir motinos - 
tėvynės, bet veltui: pirmoji žuvus; antroji toli. Jei
gu dar kaikurių vaikelių motinos ir girdi jų šauksmų, 
tai nedidelė iš to nauda, nes jų šauksmui tegal atsa
kyti vien savo ašaromis-...

Kuomet per Belgijų perėjo karės audra, visas 
pasaulis liūdnai atsiduso ir ištiesė gausių pasigailė
jimo dešinę. Lenkams nūn užuojautos pilni laikraš
čiai, pagelbos - gi siunčiami milijonai... Apie lietu
vius-gi kas žino, kas rūpinasi!! Niekas, arba ly
giai kaip niekas. Nebent kų patys! Kitų - gi ver
tus, ar lietuviai neturi tiesos būti gelbiami! Ar jie 
neužsitarnavo to L Ne! Jie turi tiesų būti gelbia
mi, nes kenčia nekaltai. Jie užsitarnauja pagelbos, 
nes istorijoj sulošė tam tikrų rolę!

Kol kas, mes Fryburgo lietuviai, atsižvelgdami 
į lietuvių šauksmus iš belaisvės, kreipiamės prie Tam
stų: neatsisakykit ištiesti pagelbos rankų ir šiems 
vargšams! Šelpkite juos kas kuo galite: pinigais, 
drabužiais, knygomis ir kit kuo.

Tarp šių vargšų gal randas Jūsų tėvučiai, ar bro
liai, ar sesers, — tie, kurie Jus ant savo rankų užne- 
šiojo, kųsniu duonos ir meiliu žodeliu dalinos. Jei
gu jūs dar ramybės laikais rėmėte juos savo patari
mais ir sunkiai uždirbtu skatikū, juo labiau dabar 
neapleiskite jų šiame varge. Tarp svetimų gyve
nant, dega jų širdys prie Tamstų: kaip jie norėtų su 
Jumis pasimatyti; pasikalbėti ir savo vargus apsa
kyti. Bet... jie to negal. Jie tiesia savo rankas prie 
Tamstų ir laukia pagelbos!

Mažas mūsų būrelis bent tuomi mano jiems pa
sitarnauti, kad stengsis sužinoti belaisvių gyvenimo 
vietas ir jų vargus — reikalus; be to galės patarpi
ninkauti pinigų, valgių, drabužių ir knygų persiun
time; Šveicarijoj visa kas pigiau, negu Vokietijoj, 
taigi geriau čia nupirkti ir išsiuntinėti.

Tam tikslui Fryburgo lietuvių draugija “Litua- 
ni’a” (buvusi' “Rūta”) išrinko komitetų, ir jo pir
mininku kun. A. Steponavičių.

Taigi sukruskim, Broliai, ir eikim pagelbon be
laisviams: maitinkime juos alkstančius, guoskime 
vargstančius, šluostykime skausmo ašaras! To rei
kalauja nuo mūsų belaisviai, tėvynė ir Dievaži!

Su tikra pagarba
\ Komitetas.

Friburgas, 16-XI-,

“DRAUGAS’-DIENRASČIU
“Draugo” prieteliams ir skaitytojams, manome, bus 

linksma žinia, kad “Draugas”, ligšiol lankęsis |kas sa

vaite. dabar pradės lankyti skaitytojus kasdieną.

Išleidinėti “Draugą” kasdien “Drauge” Bendrovę vertė daugelis priežasčių. 

Viena iš didžiausių — reikalas lietuviams katalikams turėti tikrai katalikiškoj ir
v. • • • « 1
tautiškoj dvasioj dienrašti. Kuomet pasaulis verda, kas valandą atsitinka žmonių li

kimą nusveriantys nuotakiai, savaitinio laikraščio rolė ir vertė savaimi mažėja. 

Kiekvienas, kuris indomauja, kas dedasi pasaulyj, yra priverstas ieškoti žinių po 

svetimtaučių ir ne katalikiškoj dvasioj einančius dienraščius. Kad lietuviams kata

likams nebūtų reikalo semti žinių, o sykiu ir dvasios nuodų iš mažos dvasios laik

raščių, — “Draugo” Bendrovė pasiryžo išleidinėti dienraštį, tautiškoj ir katalikiš

koj dvasioj.
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Vokiečiai' Veržia 
si Prie Verdun.

DIDELIS MŪŠIS PRANCŪ
ZIJOJ.

Vokiečiai, matomai, nori at
kartoti Prancūzijoj istorijų su 
visais Karpatuose pereito pa
vasario. Į šiaurius nuo pran
cūzų tvirtovės Verdun’o jie 
sutraukė didžias kariuomenės 
spėkas, didelę kanuolių, amu
nicijos gausybę ir mano pra
simušti per prancūzų linijas. 
Prancūzai tvirtinanti, kad vo
kiečių kariuomenės toj vietoj 
esu sutraukta į 750,000. Su 
tokiomis milžiniškomis jėgo
mis, vokiečiai gulo ant pran
cūzų. Pastarieji neatleikė ir 
pasidavė kiek atgal. Bet ko
vojo ant kiekvieno žingsniu ir 
skynė atakuo jancms voki©-

Taigi Balandžio pradžioj “Draugo” Bendrovė išleidinės “Draugą” kas dieną&U8 kaip rugius su dalgiu.
Apskaitliuojama, kad vokie
čių toj milžiniškoj kovoj krito 
apie 200,000. Vokiečiai pama
tė, kad su prancūzais kovoti, 
tai ne su rusais pereitų pava
sarį, kuomet rusai neturėjo a-

Dienraštis “Draugas”
Išeis 4 puslapių kasdieną. Kaina dien

raščio nepaprastai pigi —

$3.00 METAMS \
$1.75 pusei metų ir $1.00 3 mėnesiams

(Užrubežyje — $6.00 metams ir Chieagoje siunčiant pačtu— $4.50).

Savaitraštis “Draugas” eis, kaip ėjęs, kaipo Susivienijimo Lietuvių R.— 

Katalikų Amerikoje ir draugijų organas. Savaitinio “Draugo” kaina bus tik

$1.50 metams. (Užrubežyje $2.50)
_ A

Užsimokėję “Draugo” skaitytojai, Susiv. Liet. R. Kat. Amerikoje nariai 

gaus savaitinį “Draugą”. Kurie-gi norės’ prenumeruoti dienraštį, pasiūloma to

kios išlygos: v.

Užsimokėjusiems prenumeratoriams, likusioji savaitraščio prenumeratos da

lis bus priskaityta prie dienraščio, prenumeratos, taip kad metams tereiks primo

kėti kas nedateks iki 3 dol.

SUSIVIENIJIMO LIET. R. KAT. AMER. NARIAMS, primokėjus 2 dol. 

metams, dus siuntinėjamas ir dienraštis. .j :.>-į I ^1.I ............. - - • •

Atsisakius “Drąugo” redaktoriams, pp. Juliui Kaupui ir Jonui Karosui, 

toliau “Draugą” redaguoti, “Draugo”, kaip dienraščio, taip ir savaitraščio, redak

torium bus KUN. DR. ANTANAS MALIAUSKIS, buvęs “Vilties” bendradarbis 

ir vėliau redaktorius. “Draugui” sandarbininkauti pasižadėjo dabartiniai redak

toriai, pirmesni sandarbininkai ir visa ei Iš kitų.

Kas neatidėliojant, tuojaus, prisi ųs 3 dol., kaipo metinę prenumeratą, gaus 

dovanoms Amerikos Lietuvių Katalikų / .

(f 4 ~ ~ X. i a 99

$

etraštį
kurio kaina yra 75 centai

K *
Kad gavus tą dovaną, užsisakykite “Dienraštį “Draugą” tuojaus. 

Visais reikalais kreipkitės adresu:

DRAUGAS
1800 W. 46th St

PUB. C0.

RUSAI PERSIJOJ IR UŽKAU
KAZĖJ TURKUS 
TEBEGENANTI.

Sykį turkai neatsilaikė prieš 
rusus ties Erzerumu, jie ne
galinti niekur atsilaikyti. Tur
kams nepasisekimas nepasise
kimų seka. Nesenai rusai 
pranešė, kad jie užėmė Persi
joj miestų Kermanshah, kurį 
laikė užėmę turkai. Apie svar
bų Trebizondo miesto paėmi
mų nieko nesakoma, bet visų 
yra manoma, kad tas miestas 
turės greitu laiku rtfsams tek-, 
ti. Turkijoj karės veikimus 
dabar trukdo dideli pusnynai, 
taip kad rusams turkus bege
nant prisieina brįsti vietomis 
per sniegų ligi krutinės. O 
kad taip dalykai stovi, ne kų 
galima padaryti.

Austrų ir vokiečių su ru
sais fronte žymių veikimų nė
ra. Bent apie. tai praneši
muose tylima.

stojo. Turbūt išnaujo tvarko
si, kad vėliau vėl ant prancū
zų pultis, nes vokiečiams la
bai rūpi paimti tvirtovę Ver
dun. Tuomi jie norinti paro
dyti, kad tebėra tvirti ir to
kiu būdu pasaulio akyse iš
kilti.

Labai galimas dalykas, kad 
vokiečiai Verdun įstengs pa
imti. Jie jau vienų tos tvirto
vės fortų užėmę. Bet į vo
kiečių užimtų fortų paleista 
toki ugnis iš prancūzų pusės, 
jog vokiečiai ten negalinti iš
silaikyti. Vokiečiai irgi dide
lę atidų ir kanuoles atkreipė į 
tų fortų, kad ir prancūzai nie
kaip neprieinanti.

Prancūzai nesitikinti Ver-f
dunų išlaikyti savo rankose. 
Tas matosi iš to, kad jie, sa
kosi, jau visas iš ten kanuoles 
ir amunicijų išgabenę. Bet 
kol vokiečiai įstengs patį mie
stų pasiekti, daug, daug tūk
stančių turės galvas padėti.

PORTUGALIJA SUĖMĖ VO
KIEČIU LAIVUS..

Portugalijos padėjimas y- 
patingas. Ji nuo seno yrff'pa 
dariusi sutartį su Anglija, kad 
jei pastaroji stos karėn, Por
tugalija turinti jai pristatyti 
10,000 kariuomenės. To vi° 
nok nepadariusi. Taigi, kad 
nors kokiu būdu vokiečiams, 
Anglijos priešams, nesmagu 
mų padarius, ji suėmė apie 40 
vokiečių laivų. Tie laivai, 
karei prasidėjus, kad nepa-

CHICAGO, ILLr z

ii Reikalingi Agentai

SUBMĄRINy VEI-
KIMAS ATSINAUJINA.

Tiek nesmagumų Amerikai 
pridirbę vokiečių submarinai 
išnaujo pasirodys. Nuo 1 d. 
kovo vokiečiai žada skandin
ti be persergėjimo visus lai
vus, kurie su savimi turės 
kanuoles. Talkininkai spėjan
ti, kad vokiečiai mananti 
jiems šposų iškirsti. Daug 
kalbama apie tai, kad vokie
čiai pasidirbo naujos rūšies 
laivus, kurie naikins Anglijos 
ir talkininkų prekybų jūromis. 
Pastaruoju laiku nemaža lai
vų nuskandinta. Nuskandinta 
prancūzų kariškas laivas Pro- 
venee, neminint bent 10 kito
kių laivų.

V
RUMUNIJA KARĖN 

NESTOSIANTI.
Nors talkininkai, ypač ru

sai, visokiais būdais stengia
si Rumunijų karėn prieš vo
kiečius pastūmėti, bet pasta
roji nemananti karėn stoti. 
Perdaug esu baugu mažoms 
valstijoms kištis į tokių karę, 
kur didžiulės valstijos imasi. 
Tų pat ir Graikijos valdžia 
sakanti.

VISI LAUKIA PAVASARIO.

Kovo mėnesiui atėjus, pa
vasariui ir šiltesniems orams 
užstojus, visų su neramumu 
laukiama kas įvyks karės lau
kuose. Mat visų spėjama, kad 
pavasaryj prasidės tokie ka-

kliuvus prancūzų ir anglų ran-Jrįg veikimai, tokie mūšiai ir 
kosna, ieškojo prieglaudos žudynės apie kokius pasaulis
Portugalijos uostuose (por 
tuose). Ten jie laukė karės 
pabaigos, kad po jos į Vokie
tijų sugrįžus. Dabar juos Por
tugalijos valdžia suėmusi, lai
ko, kaipo savastį, ir nemanan
ti vokiečiams tų laivų grųžin- 
ti.

“Birž. Vied.” praneša, jog 
tarp sausio 15 ir 25 d. būsiu 
pašaukti stoti kaiiumcnc

ir pamanyti bijodavęs. Daug 
laukiama iš rusų pusės paro
dant, kų-jie gali.

Rusijos
Vidaus reikalų ministerija 

rado reikalingu išdirbti taisy
kles, kurios leistų 1917 metų 
naujukams (jie netrukus, tur 
būt, bus šaukiami kariuome-
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Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.
MINERSVILLE, PA.

Katalikai daugiau veikia. -
Jau daugel žinučių buvo ra

šyta iš mūsų miestelio į 
“Draugų”, vis-gi viena dau
giau bus neprošalį.

Šis miestukas turi aštuonis 
ar devynis tūkstančius gyven
tojų; tarpe tų yra daug lietu
vių, kurie pasidalinę į dvi at
skiri srovi: katalikų ir “tau
tininkų’. Katalikai gal, kaip ir 
visur, turi didesnį šeimynų 
skaitlių, ir, rodos, veiklesni

Miestelis yra išsiplėtęs tar
pe kalnų, kuriuose randasi 
daug anglių.

Kada lietuviai apsigyveno.
Apielinkė yra pasipuošus 

vietomis augštomis pušelėmis, 
kurios vasaros laiku puikų re
ginį sudaro. Indijonams iš 
čia pasitraukus, kaip užra
šuose pažymėta 1793 metais, 
šioj pakalnėje apsigyveno tū
las Thomas Reed. Užsiėmė 
girių kirtimu. Lietuviai pra
dėjo čia apsigyventi gal nuo 
1887 metų. Po kelių metų, 
kada lietuvių būrelis padidė 
jo, susitarė ir sutvėrė katali 
kų parapijų.

i Draugijos.
Iš daugumos mūsų mieste 

lio draugysčių, reikia pažymė
li, jogei Švento Vincento Fer
rari jaus pašelpinė draugija 
jau tapo uždėta 1894 m.; ji y- 
ra apščiai sutaupus pinigų ir 
padidėjus nariais.

Iš Piliečių Kliubo veikimo.
Vasario 20 dienų, š. m. lie

tuvių saujelė susirinko pono 
Aukštakalnio svetainėje ir in
korporavo Amerikos ūkėsų 
kliubų po vardu “Lietuvių - 
Mokslo - Politiškas Kliubas” 
(Lithuanian 'educational and 
political ciub), Minersville, 
Pa., kairis darbuosis politikus 
reikalais ir. bandys platinti 
mokslų tarpe s&vb narių, taip
gi ir lietuvių neprigulinčių 
prie kliubo. '

Galima tikėtis, jogei nepa
mirš darbuotis ir labui Tė
vynės Lietuvos. Šio kliubo ko
mitetas kviečia visus lietuvius 
piliečius prisirašyti.
’.« t: Vincas.

•tuvoje.
Apvaikščiojimui išdirbta se

kantis programas:
1. Atkviesti į Atholį gerų 

kalbėtojų, kuris rengiamo va
karo pradžioje apibūdintų 
Lietuvos dabartinį sunkų pa
dėjimų, 2. Choras sudainuos 
Tautiškų ir Vyčių hinmus, 3. 
Deklemacijos, 4. Sulošimas 
“Karės Metu”, dviejų veiks
mų vaizdelio.

Daug mes kalbame, rašome, 
jausmingų žodžių prisakome 
Lietuvos vargus atsiminę; ma
žai tik veikiame tų vargų pra- 
šalinimui. Artinasi Lietuvių 
Diena — stokime visi į darbų 
ir kiekvienų sumanymų Lietu
vos labui tų dienų vykinamų, 
paremkime kuosmarkiausia.

lė A. Petrauskaitė, SLRKA. 
vice-pirmininkė. Kalbėtoja gy
vai ir detališkai nupiešė gir
tuoklio likimų. Apie moteris 
prisiminė. Vėliaus ir SLRKA. 
reikalais prabylo. Patarė ne
klausyti tų, kurie katalikiškų
jų draugijų vienybę ardo.

Galutinai ragino moteris ir 
merginas rašytis į Moterų Sų- 
jungų. P-lės Petrauskaitės 
kalba klausytojams labai pati
ko.

Korespondentas.

Norwoodo Kronika.
>> laik

raščiai tik prie saliūno baro 
apšvietos tegali pasisemti.

Skubiai apleidžiau tų vietų 
ir nuėjau į švarių kataliko 
lietuvio krautuvę, kur suradau 
tikrų darbininko prietelių, ka
talikiškų laikraščių.

Katalikui lietuviui ne vieta 
saliūne, tai, kaip matyti, Hart
fordo lietuviai katalikai ten ir 
nesiskverbia. Socijalistai - gi 
parankiausios įstaigos savo 
apšvietos praplatinimui ir ne
gali surasti.

Jaunikaitis.

Kaip veik persiuntimo kai- jalistų “darbininkiški 
na sumažės, Raudonasis Kry
žius tikisi ir toliaus priiminė
ti siuntimui ir senus drabu
žius. t

Apie tai bus pranešta laik
raščiuose.

Su pagarba,
Matas Milukas.

SHEBOYGAN, WIS.
iš moterų judėjimo.

Vasario 20 dienų, Sheboy- 
gano moterys parengė gražų 
vakarų, kurio programas susi
dėjo iš dainų, deklemacijų ir 
teatro.

P-lė A. Karkaziutė ir P. Či- 
žauskas padeklemavo neblo
gai keletu eilių.' Po to sekė 
“Čigonės” sulošimas. Gana 
gerai išpildyta; ypatingai pa 
sižymėjo p-ni M. Ickenevičienė 
(Viktės rolėje.); nebloga buvo 
poni (Karkaziutė); puikiai 
savo užduotį atliko “čigonė” 
(D. Kacevičienė). Lošime dar 
dalyvavo: J. Jankevičius, P. 
Trepeniukas, J. Juknelienė, J. 
Mickeliūnas.

Antras veikalėlis ‘‘Kūmu
tės” irgi neblogai išėjo.

Turiu dar pažymėti, kad ir 
mes slieboyganiečiai galime 
pasidžiaugti gera pijaniste; 
tai p-lė A. Kacevičiutė, 
kuri ir šiame vakare palinks
mino publikų savo gražia mu
zika.

Programui užsibaigus ir p- 
lei A. Kacevičiutei ant pija- 
no grajinant, visi sudainavo: 
“Lietuva Tėvynė Mūsų”.

Moterų Sųjungos kuopa vi
siems už jų vakaro parėmimų 
taria nuoširdų ačiū.

A. K. Buvęs.

BROOKLYN, N. Y.
šv. Jurgio par. choro vakaras.

Vasario 12 dienų, šv. Jurgio 
parapijos svetainėje atsibuvo 
puikus vakaras šv. Jurgio pa
rapijos choro parengtas. Su
lošta “Audra Giedroje”. Ar
tistai roles gerai atliko ir pub
lika pilnai buvo patenkinta. 
Lošime dalyvavo K. Kriaučiū
nas, A. Makštutė, J. Vedren- 
skaitė, J. Anumavičius.

Po lošimo šv. Jurgio parap. 
choras sudainavo gražiai ke
letu dainelių. P-lės Mileniutė 
ir J. Vedrenskaitė išpildė du
etų “Ankstyvas Paukšteli”.

Chorui vadovavo p. K. 
Strumskis.

Publikos ant vakaro atsilan
kė arti 300 ypatų. Tikėtasi 
daugiaus žmonių susilaukti, 
bet brooklyniečių dauguma iš 
papratimo labiau mėgia rudį 
kur suėjus traukti, ne kaip 
ant gražių ir dorų vakartį lan
kytis.

Brooklyne labai pageidau
jama blaivininkų kuopa.

Pasvalietis.

VVATERBURY, CONN.
Iš SLRKA. 91 kuopos veikimo.

Vasario 20 d., parap. sve
tainėje atsibuvo SLRKA. 91 
kp. susirinkimas. Apkalbėjus
kuopos bėgančius reikalus, iš-{užima

CICERO, ILL. < -
šv. Antano i& Padua dr-ja.
Šv. Antano draugija inkur- 

ta Ciceroje sausio 23 dienų, 
1911 metais. Per penkius sa 
vo gyvavimo metus visiems 
sirgusiems nariams atmokėjo 
pilnai pašelpų ir dviejų miru
sių narių pomirtinę inteikė 
kam buvo paskirta.

Narių draugijoje priskaito- 
ma apie pusantro šimto, 
pinigų kasoje randasi su
virs septynių šimtų dolerių.

Prie draugijos gali prigulė
ti kiekvienas lietuvis katali
kas, sveikas kūnu ir protu.

Visuomeniškame lietuvių gy
venime šv. Antano draugija 

nepaskiausių vietų;

NEW BRITAIN, CONN.
J- ■ L V, i. - . ...

t “Tag Day”.
Vasario 19 dienų atsibuvo 

mūsų miestelyje “Tag Day” 
nuo karės nukentėjusių lie

BRIHGTON, MASS.
Darbininku vakaras.

Vasario 21 dienų vietos Lie
tuvių Darbininkų Sųjungos 22 
kp. buvo surengusi puikių 
pramogų: teatrų ir koncertų. 
Artistai - mėgėjai buvo pa
kviesti iš So. Bostono. 17 kp. 
Vyčiai sulošė “Vienas iš mū
sų tur apsivesti” ir “Tėtė 
pakliuvo”.

Pirm lošimo, p. J. Rama 
nauskas pasakė prakalbų, ku
rioje jis gana faktiškai priro- 
dė, kad čia reikia sutverti 
Vyčių kuopų. Nors karštai 
ragino savo trumpoje prakal
boje p. J. Ramanauskas tver
ti Vyčių kuopų, bet organiza
vimo darbų atidėta kitam syk, 
nes laike teatro, kaip ir nepa
togu užsiminti tokiais reika
lais.

Toliaus prasidėjo lošimas. 
Pirmiausia sulošta “Vienas iš 
mūsų tur apsivesti”. Loši
mas gana puikiai išėjo; lošime 
dalyvavo p-lė L. Žukauskaitė, 
(tetulės rolėje), Petras Grin
kevičius (Kristapas), D. An- 
tanavičia (Ferdinandas), ir 
p-lė P. Bagdoniutė (Onutė).

Po to sekė muzikališka pro- 
gramo dalis. P. Grinke
vičius padainavo “Miš
kas ūžia” ir “Kur bakūžė sa
manota”, pritariant pijanu p. 
M. Karbauskui; p. Antanavi 
čia dainavo “Saulelė raudo 
ną” ir ‘‘Vai putė, putė”, p-lė 
Al. Natėp^evičiutė t “ Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka”. 
Dainos labai gerai pavyko.

Antras lošimas “Tėtė pa
kliuvo”, taip-gi kuopuikiausia 
pavyko; pasižymėjo D. Anta-

Kaip visur, taip ir čia.
Paprastai, kaip visose kito

se lietuvių apgyventose kolo
nijose randasi visokios spal
vos žmonių, taip ir pas mus. 
Veikia visokius darbus: gerus 
ir blogus. Katalikai dirba 
žmonijos labui; rengia teat
rus, prakalbas, diskusijas; žo
džiu, viskų, kas neša žmonėms 
naudų, nors ir tankiai nuo at
žagareivių yra niekinami. 
Antroje eilėje stovi “cicili
kai” (ne socijalistai), kurių 

Kiek galėdami per Lietuviu Ltikslavs vien niekint kas yra ka

tuvių naudai. Nors. šaltis ir
labai siautė, vienok' moterys - P^Sio“rdėI

Dienų aukokime nuo karės nu
kentėjusiems Lietuvoje.

Gailiūnas,

talikiška, nors tai būtų ir pra
kilniausias darbas. Šiuo žygiu 
apie juos nekalbėsiu, tik noriu 
truputį priminti apie pseudo- 
katalikus, kurie save vadina 
neva tikraisiais.

Laisvamanių prakalbos.
Vasario 20 d., š. m., T. M. 

D. 36 kuopos atsibuvo pra
kalbos lietuvių svetainėje. 
Kalbėtojais buvo Baniulis ir 
Vitaitis abu iš “Ateities” re
dakcijos. Pirmasis savo kal
boje nurodinėjo T. M. D. nuo
pelnus ir išrokavo visus T. M. 
D. išleistus leidinius. Toliaus, 
aiškino apie mechanikų, bele
tristikų, kitokius dalykus. Jam 
kalbant publika vien tik žiop
sojo, o ir tos ne kiek buvo. 
Vos apie keturias dešimts y- 
patų; vieni vaikšto, kiti bur
ba tarpe savęs. Kalbėtojas 
tai matydamas ir užbaigė "savo 
kalbų, sakydamas: “matau, 
kad mano kalba jums neapei
na, tad-gi ir užbaigsiu”

Antras kalbėtojas suprato 
kokio turinio prakalbos reikia, 
kad padarius publikų gyva 
Išsirito ant estrados su “kra- 
likais” ir “bepročiais”; a- 
kies mirksnyje visi nubudo. 
Kaip pradės šmeižti katalikų 
Tautos Fondų ir tuos žmoųgs,

TAMAOUA, PA.
Prakalbos.

Utarninke, vasario 8 dienų, 
čia buvo atsilankęs kun. Dr.
A. Maliauskis, Lietuvos Ka
talikų Draugijų atstovas, ir 
laikė prakalbas apie baisiųjų 
dabartinę karę ir mūsų tėvy
nės vargingų likimų. Prakal
ba buvo vakare Dubausko sa
lėje. Žmonių prisirinko daug.
Kun. P. Gudaitis, šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonas, 
perstatė kun. Dr. A. Maliaus- 
kį už kalbėtojų. Gerbiamas 
kalbėtojas pradėdamas savo 
prakalbų prašė, kad visi už
silaikytų ramiai ir netrukdy
tų kalbėti. Prakalbos visus, 
išskyrus laisvamanius, paten
kino.

Sekančios ypatos aukojo 
“Vilties” palaikymui: kun. P.
Gudaitis — 50 dol., kun. P. K.
Čėsna — 1 dol., p-ni O. Šuke 
vičienė — 1 dol. Smulkių aukų 
tapo surinkta apie 12 dol., tad 
viso labo — 64 dol.

Ant galo-gi dar gerbiamas 
kalbėtojas ragino po karei lkurie tam tikslui dirba, net
grįžti į Lietūvų.

Prutenis.

rinkta šiems metams nauja 
valdyba. J. Rikteraitis — pir- 
min., J. Bernotas—vice pirm., 
iV* J. Stankevičia — prot. raš- 
tin., J. B. Šaliūnas — fin. raš
tui., A. Ragickas — ižd., S. Le- 
kavičia — tvarkd.

Siame susirinkime nieko 
svarbaus nenutarta, nes daug 
laiko pašvęsta dabartinės S. 
I*. R. K. A. tvarkos paaiški
nimui.

Kuopos susirinkimai įvyks
ta kiekvieno mėnesio trečių 
sekmadienį, parapijos svetai
nėje, 1-mų vai. po pietų. Pa
geidaujama, kad visi waterbu

kiekvienų gerų sumanymų pa
remia.

Juo z. Stankevičia, sekr.

HARTFORD, CONN.
Skįrtingais keliais eina.
Pasitaikė man sykį būti 

Hartforde ir eiti taip vadina
ma Sheldon gatve. Patėmijau 
ant vieno namo sienos para
šų: “Lietuviška Užeiga”. Už- 
sukiau vidun. Paprasta ame
rikoniška karčjama, tik su lie
tuvišku saliūnininku už baro.

vyrai - mergaitės su ypatingu 
uolumu stengėsi išrišti svarbių 
užduotį, maldaudami medžia
giškos nuo karės nukentėju
siems lietuviams pašelpos.

Vietos lietuviai užsipelnė 
sau garbę. Vos saulei paki
lus, jau lietuviai ir lietuvaitės 
su prašvitusiais veidais kibte 
kibo prie kiekvieno žmogaus 
einančio per gatvę; tartum sa
kyte sakė: argi nepasigailėsi 
mūsų kenčiančių brolių Lietu
voje!” ,

Malonu buvo matant, kaip 
amerikonai ir žymi kitataučių 
dalis dėjo aukas mūsų tėvynės 
reikalams.

Gėrė darbo ir pasišventimo 
pasekmės — 702 dolerių tapo 
aukų surinkta. New britainie-Įrengiamosi prie tolesnio jo bu
čiai šiandienų gali būti visoms {davojimo. Kaip matyti iš 
Amerikos lietuvių kolonijoms plianų, tautiškas namas bus 
pavyzdžiu, kaip reikia geram gana dideli Si Ant antro gy- 
darbui padirbėti. venimo bus intaisyta didelė

Lai visi Amerikos lietuviai svetainė, kuri labai brighto- 
taip pasirūpina badaujančios mečiams reikalinga.- Sušilau

je), p. P. Grigas (Obuolio ro
lėje ir p-lė A. Narenkevičiu- 
tė (Mariutės).

Aplamai imant, lošimas bu
vo geras.

Po visa ko pažaista ir pa
šokta.

Svetys.

Tautiškas namas jau statoma.
Jau daug laiko prabėgo, 

kaip buvo sumanyta čia staty
ti lietuvių tautiškų namų, ku
ris galėtų būti šio miesto lie
tuvių kooperacijos įstaiga su 
sankrova ir kitais reikalin
gais skyriais.

Darbas jau pradėta; namui 
pamatas dedamas ir sparčiai

koktu pasidarė. Gi katalikų 
vietos Tautos Fondo skyriaus 
pirmininkas sėdi ir klausosi, 
nes jisai, mat, buvo tų prakal
bų vedėju. Prieš tokį žemų 
kat. Tautos Fondui užmetimų, 
kaip va, kad, “kas duoda kle
rikalų fondan dolerį, tai tegul 
žino, kad 30cv iš dolerio eina 
nukentėjusiems, o likusieji kiše 
nėn”, tik nepasakė kieno kiše
nėn — niekas neatsiliepė. Pa
skui kun. Kemešį degino ant 
laužo, toliaus siūlė 50 dolerių 
tam, kas suras “Ateitvįe” 
laisvamaniškų straipsnį • O 
kas indomiausia, kad kalbėto
jas susirietė ant estrados (net

PHILADELPHIA, PA.
Rytiečių Moksleivių Apskričio 

Suvažiavimas.
A. L. R. K. M. S-mo ryti

nės kuopos: New Yorko, Bal- 
timorės, Philadelphijos, pasi
naudojant ateinančių šv. Vely
kų liuoslaikiu, nutarė padary
ti Moksleivių S-mo apskričio 
suvažiavimų.

Moksleivių apskričio suva
žiavimas atsibus Philadelphi- 
joje balandžio 24, 25, ^6 d. d. (
(1916). Dienomis bus daromi,aš žiūriu kų jis čia nori dary- 
posėdžiai, vakarais bus ren- |ti), nagi, dairosi per langus 
giama įvairūs programėliai. kur toji bažnyčia. Turbūt no

rėjo jų griauti, bet pamatęs,

rai, kiti biskį silpniau, bet ap
lamai imant, nusisekė neblo
gai. Paskiaus deklemavo šios 
ypatos: T. Kavaliauskas, P. 
Kučinskas, Aid. Jaruševičiutė, 
B. Jaruševičiutė, J. Jaruševi- 
čiukas, P. Karniliukas. Prv- 
juokino publikų savo nudavi- > 
mais, kaip tai, viščiuko gaudy
mais ir traukinio ėjimo atvaiz- 
dinimu. Ant galo padainavo 
porų dainelių M. Karaliūtė ir 
S. Atkačiūnaitė, pritariant J. 
Červokui ant smuiko.

Pipiras.

Moterų prakalbos.
Vasario 20 d., įvyko bažny

tinėje svetainėje prakalbos, 
surengtos Neperstojančios Pa
gelbos Panelės Švenčiausios 
moterų dr-jos. Pirmiausia kal
bėjo apie moteris ir 
merginas p-lė Kašėtaitė; 
suteikė moterims ir mergi
noms daug gerų pamokinimų 
ir labai papeikė Čia augusias 
ir atvažiavusias iš Lietuvos 
merginas, kurios gėdisi savo 
kalbos, nori tapti auglikėmis. 
Ragino moteris rašytis į orga
nizacijas. P-lės Kašėtaitės, 
kalba padarė labai didelį įspū
dį ant klausytojų. Antras kal
bėjo Pr. Gudas, “Darbininko” 
redak. Jis kalbėjo apie drau
gijų naudų ir jų reikšmę vi
suomeniškame gyvenime ir ra
gino rašytis į jas. Paskiaus 
kalbėjo vietinis klebonas, kun. 
A. Daugis, kuris savo kalba 
visados padaro gerų įspūdį; 
taip ir šiuo sykiu.- Kalbėjo, 
apie vietinių lietuvių reikalus 
ir daugelį gerų pamokinimų1 
suteikė moterims. Taipgi4 
buvo ir deklemacijų; išpildė 
M. Vesulaitė, A. Jaruševičin- 
tė. - >

Prisirašė prie dr-stės apiej 
20 naujų narių. Publikos buk 
vo atsilankę apie tris šimtus: 
ir, kaip girdėjau, visi buvo už
ganėdinti, nes visi kalbėtojai, 
savo užduotį atliko gerai.

Pažymėtina, kad N. P. P. Š. 
dr-stė daug darbuojasi tautiš
koje ir katalikiškoje dirvoje.

Pipiras.

“Cicilikų” vakaras.
Marksiečių - “cicilikų” 133

Prie vieno stalelio, pačioj 
riečiai ant susirinkimų lanky- saliūno kertėj, sėdi koks tai
tusi ir prie kuopos prisirašy-

V. J. Stankevičia, rašt

BROOKLYN, N. Y.

Drabužių Rinkėjams žinotina.
Žymiai pakilus prekių į Eu

ropą persiuntimo kainai, A- 
merikos Raudonasai Kryžius 
prašo paskelbti, jog senų dra
bužių siuntinėti lietuviams, 
nuo karės pabėgėliams, Rusi
joje toliaus neišgalįs.

Taigi gerb. drabužių rinkė
jai teikeis senų drabuay dau- 
giasM aapriinuBėti. o tuos, Jcu-įtaos

vyrukas ir varto laikraščius. 
Paklausiau jo kokius Isikmš- 
čius skaito. Atsakė, kad dar
bininkiškus ir nėr kitiems par- 
davmėjųs. Paprašiau parody
ti. Paduoda mm “Keleivi”, 
“Kovų” ir “Šakę”. Užklau
siau ar neturi “Draugo”, 
“Darbininko”, ' “Pažangos”, 
“Santaikos”, “Vyčio” ir ki
tų katalikiškų laikraščių. Sa
ko, tokių neplatinus, kurie ga
liūnų biznio negarsina.

— Tai gal “Ežį” ir “Žvir
blį ♦* galėčiau gauti, — teirau
juosi.

Drauguti, liaukis apie 
laikraščius ir kal-

Rytų Moksleivių S-mo kuopas 
ir pavienius narius prašoma 
pasist,engti skaitlingai suva
žiuoti į apskričio seimų. Mok
sleiviai ir moksleivės iš augš
tesniųjų mokyklų, kurie ir 
nepriguli prie A. L. R. K. M.

kad bokštas labai augštas ne
išdrįso, tik pasakė: “bažny
čios savo laiku sugrius” 
(triukšmingas delnų ploji
mas). Aš maniau, kad tai 
Pruseika kalba, nes tik tas

kuopos nariai subruzdo veikti. 
Vasario 13 dienų surengė kon
certų, pamargintų teatru, dai
nomis ir tt.

Sulošta “Pirmasis Varg
dienis”. Nonvoodo “draugu- 
čių” 133 kuopos nariai pasi
rėdę velnio drapanėlėmis šo
kinėjo su savo moterėlėmis po 
scenų. Nejauku net buvo žiū
rėti į tų nepaprastų reginį — 
“cicilikų” pasipuošus^ praga
ro karalaičio rūbais, į kurį jis 
netiki.

Užsibaig uit koncertui, ant 
estrados p įsirėdė 133 kuopos 
pirmininkas ir pradėjo sugin
ti žmones, kad lankytųsi ant 
tokių vakarų ir rašytusi prie 
133 kuopos. Pasigird, kad 
kuopa galinti geriausia atvaiz
dinti lietuvių gyvenimo apsi
reiškimus.

Tuojaus po to ir pasirodė, 
kaip “cicilikai” lietuvių gyve
nimų pažįsta. Išėjo koks tai 
jaunas vyrukas ir, neva dekle- 
muodamas, kunigus šmeižė, 
Kristų pardavinėjo ir kitokius

S-mo, yra kviečiami atvykti į |Vienas moka taip kraipytis, bet 
mūsų apskričio suvažiavimų, jnaano apsirikta, tai būta Vitai- 
Nes tame susivažiavime susi- |ėio. Turiu priminti, kad pas 
pažinsime, 'pasidalindami nuo- mus dažnai lankosi Vitaitis su 

prakalbomis, bet dar pirmųmonėmis; pasiteirausime apie
užduotį, koki mus laukia atei- sykį taip žemos rūšies prakal- 
tyje. Taipgi norintiems bus sakė. Nežinia, kodėl' Ar 

Dabar, tiesų pasakina, ir galima prisirašyti prie M. Su- slistantis už skustuvo tveria- 
vietos veikliam jaunimui sto-'sivienijimo. Mes būdami na- {«! Ar viskas pas jį angštyn 
ka patogios vietos, nes nėrariais lietuvių tautos, privalo-(kojomis apvirto! Tas labai 
kur susirinkti. Prisieina į kims taikinties prie mūsų tautos kenksminga ir pačiai T. M. D., 
tataučių sales eiti ir brangiai uždavinių, kurie pačiame savOjUės ten priguli nemažai ir ka-

kę savo tautiško namo, Brigh- 
tono lietuviai pradės gyviau 

Kadangi “Tag Day” su- judėti

tėvynės reikalais. Tik gerų 
norų reikia, o "darbas pasiseks.

rengimo iškaščiai siekė 70 do
lerių suviršum, Tautos Fondo 
centro iždininkui Vaišnorai 
pasiųsta 640 dolerių.

Garbė New britainiečiams 
už prakilnų darbų! Ir toliaus 
su tokiu pat uolumu pasidar
buokime. Štai artinasi šv. Ka
zimiero šventė, Lietuvių Die
na, paskirta nuo karės nuken
tėjusiems aukų rinkti. Padir
bėkime ir vėl. Momento svar
bumas kuoaiškiausia mums 
nurodo,, kad Lietuvos reikalais 
turime nuo širdies pasirūpin
ti

“Tag Day” užbaigta pra
kalbomis. Kalbėjo P. KneiŽis 
“Darbininko” redakcijos na-

Lietuv

už jus mokėti.
Lietuvių tautiškas namas,

kaip apskaitliuojama, kaštuos 
arti 15,000 dolerių. 1

Svetys.

ATHOL, MASS.
Penkių vietos draugijų ir T. 

Fondo skyriaus delegatai su
sirinko klebono bute apkalbėti, 
kaip reikia /tinkamiau apvaik
ščioti Lietuvių Dienų, šv. Ka
zimiero šveStę, kad sutraukus

pamate reikalauja vienybės, talikų.
Prie jos tad ir eikime. 

Manantieji į Moksleivių ap
skričio susivažiavimų atva
žiuoti malonėkite laišku pra
nešti suvažiavimo komitetui; 
ypatingai norintieji dalyvauti 
vakarėlių programuose: kalba, 
daina, eilėmis, teatru ir tt., ne- 
sivėluokit prisiųsti savo pasi
žadėjimus. Moksl. apekr. Su
važiavimo komitetas:

M. M. Mikas,
Kun. J. ĮZimblys,

L.F<

Buvo renkamos aukos lėšų
padengimui; surinkta 2 dol. katalikų tikėjimo apeigas nie-
21c. Prisirašė prie kuopos 3- 
4 nariai.

Štai tau ir bespalviai ir jų 
kultūra! —

L——lt#.

L D. S. kuopos vakaras.
Vasario 19 dM L. D. Sąjun

gos 3-čia kuopa surengė vaka
rų su įvairiu programų. Pir
miausia buvo sulošta du vei-

‘Tarp

kino. Paskiaus prikišę katali
kams girtuokliavimų.

Labai gerai. Tik gaila, kad 
mūsų “draugučiai” m-mnto, 
jog jų tarpp, net ir 13.3 kuo 
pos narių skaičiuje ir už ka
talikas aršesniij buzos mėgėjų 
randasi. Pirmi-"1 l iU* * 
vę pataisyti. « paskiau* kitus 
mokinti. Velnių rodyimųyka- 
nigų, tikėjimo šmeižimu “ci-

»» nieko nebenu
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GRAND RAPIDS, MICH.
Vyčiai remia $10 - $10,000 

Fondą.
Vasario 16 d., š. m. Lietuvos 

(Vyčių 43 kuopa turėjo gražų 
vakarų, nuo kurio pelno pusę 
skyrė į naujų $10 - $10,000 
Fondų. Vakaro programas su
sidėjo iš sėkančių šmotokų: 
1. Eilės, deklemavo p. K. Rin
kevičius; 2. Vietinio T. Fondo 
skyriaus pirmininkas, p. A. 
Bernotas, skaitė Tautos Fon
do valdybos atsišaukimų, ir 
kalbėjo apie aukas; 3. Eilės, 
deklemavo p. Joch. Pivariū- 
nas, atliko labai puikiai; 4. 
“Karės Metų” sulosimas; ar
tistai gerai iš savo užduoties 
išėjo, daug žmonių net verkė. 
Tarpe aktų p. St. Blozaitis de- 
klemavo eiles ir šv. Kazimie
ro choras sudainavo “Trys 
Sesytės”.

Po teatrui buvo renkamos 
aukos. Ankojo: kun. J. Ger- 
vickas $1.00; po 50c.: J. Matu
laitis, D. Denevičienė, Ado-

Jonas Stukšis su p-le M. Ben- ir M. Janušauskaitę, kurie Retai pasitaiko užgirsti to-
doraitė. Vestuvės buvo šv. 
Jurgio svetainėje. Dovanų 
sumesta 215 dol.

Vasario 15 dienų atsibuvo 
vestuvės K. Andriušio, vyčio, 
ir p-lės A. Pauriutės. Į švento 
Jurgio svetainę susirinko ne
mažai jaunimo ir gražiai pasi
linksmino. Vyčiai padaina
vo keletu dainelių. Dovanų 
jauniesiems sumesta 230 dol.

šv. Jurgio dr-jos “pažanga”.
Šv. Jurgio draugija panai

kino šimet velykines korteles. 
Kaltininkų neapsimoka nei 
ieškoti. Galima tik pasakyti, 
kad visi truputį kalti.

Lietuviai bizniu nesirūpina.
Grand Rapidse labai mažai 

biznierių raudasi. Lietuvių 
sumanančių biznį vesti yra 
daug, bet nenori į pramonijų

puikiai tame vakare pasirodė, kių prakalbų, kaip p-lės Pet 
Taip-pat bereikalo ir p. M. railaitės. Tai bent mergina. 
Ruseckui tiek daug nedorybių Gyvai, nuosekliai ir visiems 
prikišama. Kaipo reziserius prieinamai kalba. Daugiaus 
ir teatro mokytojas savo už- mums tokių lietuvaičių.
duotį atliko gerai.

Nereikėtų mūsų korespon
dentams skleisti užgaunančių 
kitas ypatas žinių.

Teisybę Mylinti.

P-as Jonas Parapi jonas
Draugo” 5 num. “Clevelan- 

“do Naujienose” labai netikrai 
nušviečia vietos lietuvių gy
venimų.

C. L. T. Choro draugija nė
ra taip baisiai susmukusi, 
kaip kad nori korespondentas 
parodyti. Jinai prie jokių 
laisvamanių nesišlieja, bet til< 
rai prisilaiko katalikystės 
principų. Chorų veda suma
nus muzikas, tad nėra ko bijo-

Antanas B.

maitis, J. Paūlauckas; po 
25c.: J. Pivariūnas, M. Greb- «živilė” rengiama scenon.

lįsti. Tuo tarpu čia galėtų ge ,. . . V1 . . . ~,. - , , ? tis apies jo žlugimų. Apie C.rai gyvuoti ceverykų krautu-1_ r . . . y. • , • < . , • L. T. Ch. draugijos dorų galives, mesinycios ir kitos istai-. ...... ,. ,T w. ,, . paliudyti ta pati -Vyčių kuo-gos. Dauguma lietuvių per- 1 , • -y . • •r . . . . ,. . , • , pa, kuri iš choro narių ir sukasi stubas, o 1 bizni nekimba. r., .sidare.

liauskas, Skužinskienė, A. U 
žas, P. Kučinskas, J. Sajauc- 
kas, J. Kurantavičia, K. Mac. 
Išviso didesnių aukų surinkta 
5 dol.. Kitų pavardės neuž
rašyta ir likosi jų aukos pri
skirta prie smulkiųjų, su ku-

(t

riomis išviso susidarė 11 dol. 
81c. Liet. Vyčių kuopa auko
jo 8 dol. 19c. Tad ir susidarė 
graži sumų 20 dolerių į $10- 
$10,000 Fondų.

V. Stasevičia. s

Susitvėrė Vyčių choras.
Vasario 20 jdienų čia susi

tvėrė iš mergaičių ir mergi
nų Vyčių choras. Prisirašė 
30 narių. Choro vedėju bus V. 
Stasevičia; chorų tvarkys ir 
prižiūrės p-lė M. Šlapikaus- 
kaitė.

Vestuvės.
Vasario 22 dienų apsivedė 

Jonas Petrauskas, našlys, su 
p-le Ona Beliukaitė. Vestu
vių iškilmės atsibuvo Liet. Sū
nų dr-jos svetainėje. Svečiai 
jauniesiems sumetė dovani} a- 
pie 400 dol. •

Tų pačių dienų susituokė ir

Ar negeriaus mūsų korės-
Šv. Kazimiero choras ir Vy-'Ponde,ltai Parytų .. viat°”

čiai rengiasi kavo 5 dienų pa
statyti scenoje “Živilę” šv. 
Jurgio dr-jos svetainėje. Ar
tistų Grand Rapidse yra gerų, 
taigi galima tikėtis, kad teat
ras nusiseks kuopuikiausia. 
Lauksime!

Draugijos tariasi surengti 
bendras prakalbas ir parink
ti karės nukentėjusiems aukų.

Paskaita iš astronomijos.
Liet. Vyčiai užprašė su pa

skaita kun. A. Petraitį, astro
nomų iš Chicagos.

Oras pas mus dažnai mai
nosi. Dienomis šilta, nakti
mis šalta. Darbai gerai eina.

Sešupis.

klaidingi} žinių į laikraščius 
rašius, arčiau susipažinti su 
vietos lietuvių gyvenimu.

Julijona.

Darbai gerai eina.
Čia darbai eina, kad ne vis

kas pyška. Iš kitur pribuvu
siems nesunku darbų surasti, 
ypač merginoms. Ponai bo
sai vaikštinėja po stubas ir 
ieško darbininkių.

Miestelis gražus, gyvenimas 
labai linksmas. Lietuviai la
bai geros širdies. Užvis la
biausia man tinka Liet. Vy
čiau Puikiai tvarkosi, auga ir 
bujoja. Socijalistai kaip ir 
visur.

J. Ruseckas.

CLEVELAND OHIO. 
Užmiršta paminėti.

“Draugo” num. 7 tam patė- 
mijau žinutę, aprašančių šv. 
Jurgio parapijos vakarų, kurį 
savo spėkomis vasario 6 die
nų parengė L. Vyčių 25 kuopa. 
Korespondentė “Našlaitė”, iš- 
gyrus keletu artistų, visai nie
ko besako apie S. Pašaveckį

COALDALE, PA.
Vakarai parapijos naudai.
Šv. Jono parapijos choras, 

vadovaujant vargonininkui, K. 
Mikalauskiui, vasario 21 d., 
surengė balių Girdausko sa
lėje, parapijos naudai. Kiek 
teko girdėti, balius nusisekė 
puikiai; parapija uždirbo a- 
pie 130 dol. Daugiausia prie 
baliaus surengimo pasidarba
vo choristės: p-lės Marė šiš- 
lauskaitė ir Ona Malinauskai
tė. Beveik visos choristės da 
lyvavo surengime ir daug pri
sidėjo prie taip puikiai nusi
sekusio baliaus. Sekančios y- 
patos dalyvavo: Mg. šešlaus- 
kaitė, K. Anckiutė. H. Bazar, 
M. Pagoniutė, K. Kalinauskai
tė, J. Jonikiutė, M. Skinkiutė 
ir M. Bliudžiuniutė. Iš vyrų 
dalyvavo: p. J. Malinauskas, 
A. Malinauskas, V. Kalasins- 
kas ir C. Jozinskas. Kalbama 
dar, kad moterys rengia vaka
rienę ant kovo 4 dienos irgi 
parapijos naudai. Taigi coal- 
daliečiai gražiai pradėjo staty 
ti savo bažnyčių, dabar-gi 
stengiasi gražiai jųjų užlaiky
ti, tam tikslui rengdami drau- 
gijiniuspa silinksminimus.

NEW BRITAIN, CONN.
Mergina kalbėtoja.

Vasario 19 dienų, New 3ri- 
taino lietuviai turėjo “Tag 
Day”, kurios užbaigimui pa
rengta prakalbos. Kalbėjo p 
Kneižis iš Bostono ir p-lė Pe
trauskaitė iš Waterburio.

mūsų tautos reikalas dor.orie- nok, kad išrūnys neužsimokė- 
čių nebuvo apleistas. Ka* tik 
ištiesė rankų pašelpos reika
laudamas, nebuvo atstumtas.
Nukentėjusių nuo karės labui 
čia dirbama išsijuosus. Per 
Tautos Fondo skyrių jau ne
mažai aukų nuplaukė iš Do
noros Centran ir vis dar te- 
beplaukia. Štai pastaromis 
dienomis nutarta čia sureng
ti “Tag Day”. Puikus suma
nymas! Reikia tikėtis, kad jis 
įvyks. Vietinis klebonas kun.
M. Kazėnas labai remia tų su-

VVILKES-BARRE, PA. 

Teatras.
Vasario 20 dienų, š. m., šv. 

Trejybės par. pobažnytinėje 
salėje buvo statoma scenoje 
“Valkata”, 4 veiksmų drama.

Smarkiai darbavosi vietinis 
choras, vadovaujant p. J, 
Stulgaičiui, idant veikalas bū
tų atliktas gerai. Ir, tiesų sa
kant, pusėtinai nusisekė. Nors 
ne visi lošėjai gerai atliko sa
vo roles, bet visvien gerų įspū
dį padarė ant publikos. Kai- 
kurie artistai - mėgėjai dar 
pirmų kartų buvo scenoje, bet, 
matyt, kad turi gabumus. Y- 
pač “Valkata” (p. Ant. Janu
sas) gerai išėjo. Taip-gi Liud
mila (Magdalena Mačiulioniu- 
tė)buvo gera; Linavičienė, 
Liudmilos motina, (Juzė Aū- 
giutė) nepaprastai pasirodė; 
Zigmantas (C< Seilius), Fad- 
diejus (Feliksas Česnauskas)1 
buvo neblogi. Linavičius (J, 

mus ir prisižadėjo duot atsa-1 černauskas) — prastai atro- 
kvmus, mūsų “cicilikučiai šo-blė;'Zonė, tarnaitė (Marijona, 
ko su didžiausiais klausimais, Jarmaliutė) labai energiškai 
manydami kalbėtojų “suby-
tinti”. Bet skaudžiai apsiri-

jęs.
L. Jonas.

VVAUKEGAN, ILL.
Prakalbos — Vyčiu 

susirinkimas.
Nedėlioj, vasario 27 d., rū 

nesniu vietinio klebono ir L. 
Vyčių 47 kps. Lietuvių Salėje 
įvyko prakalbos. Kalbėjo p. 
A.’ M. Račkus, “Vyčio” re
daktorius, iš Chicagos.' Kal-

manymų ir daro viskų, kadbėtojas vaizdingai ir aiškiai 
“Tag Day” nežlugtų. Yraįišparodė mūsų “cicilikų” klai• • 1 !• • V M A — 1 -XX.Donoroje ir keliolika pneš- 
ginių, kurie visomis keturio
mis bando pasėti nesantaikos 
sėklų tarp klebono ir parapi
jom}. Toji nesantaika jau re
gis prasideda, — jos vaisiai 
bus labai nemalonūs patiems 
donoriečiams, jei Donoros lie
tuviai - katalikai nesusipras ir

das ir nesupratimų to, ko jie 
kitus mokina, t. y. paties soci- 
jalizmo. Atkartotinai klausė, 
kad nors vienas iš “ciciliku- 
čių” pasakytų nors vienų sa
kinį iš “Kommunistų Manifes
to” arba Markso “Kapitalo”, 
bet mūsų gudrieji “ciciliku
čiai” tylėjo. Galop, kada kal-

toliau sauvaliaus, kurstomi ke- jjėtojas pakvietė duoti klausi
.IX.- — —X X—— ’ IL. ~ IX mno iv zl Ain zlnnl oloo

DONORĄ, PA.
Gražios vietos — geri žmonės.

Šis gražus, švarus miestelis 
auga, kaip ant mielių. Stuba 
dygsta po stubai ir vis dar vi
sų darbininkų negali sutalpin
ti. Mat čia nesenai pastatė 
milžiniškas geležės dirbtuves, 
tai žmonių priplūdo devynios 
galybės. Lietuvių skaičius ir 
dikčiai paaugėjo. Sekmadie 
niaie bažnytėlė vienų vyrų 
prisigrūda. Šio miestelio lie
tuviai gali būti priskaitomi

lių neišmanėlių. Donoros lie 
tuviai gerai pamena tuos lai
kus, kuomet ieškojo kunigo po 
visų Amerikų ir negalėjo ras
ti. Tie laikai gali vėl sugrįž
ti... Kun. M. Kazėnas darbuo
jasi Donoroj jau trečias me
tas. Jo stropaus ir išmint in
go gaspadoravimo vaisiai vi
siems yra matomi, tečiau yra 
tokių Donoroj asmenų, kų blo
gai apkainuoja tų uolų kuni
go triūsų. Donoriečiai būkite 
protingais! Daugiaus nieko 
naujo.- Darbai eina gerai. 
Žmonės uždirba pusėtinai ir 
kad ne tas alutis - saldus mi- 
dutis, tai kitas galėtų gyventi 
tikrai karališkai. Dabar-gi y- 
ra tokių ponaičių, kų uždirba 
po 3 - 4 dolerius į dienų, o siu- 
telis vos ant nugaros laikos; 
kišeniai kiauri, kad nei bonka 
nenori laikytis, alkūnės ir gi 
kiauros, kad net gėda ir į sa- 
liūnų įeiti. Tai tikri Donoros 
sportai. Lietuviai turi kele
tu tokių sportelių. Manding 
jų yra ne tik Donoroj, bet ir 
Charleroi ir Monessen ir net 
Homesteade su Pittsburghu. 
Apie Pittsburghu nėra ko nei 
minėti, tai lietuviškų sporte
lių tėviškė. Drųsios reikia 
gaspadinės, kad tokį sportelįprie labai susipratusių ir gan 

veiklių žmonių. Joks viešas priglausti ant burdo, nes, ži-

ko. Visus duodamus klausimus 
kalbėtojas taip aiškiai ir fak
tiškai išaįškino, kad mūsų “ci- 
ciliučiai” nuleido nosis, o pu
blika plojo, be pasigailėjimo 
sugėdinant “cicilikuČius” ir 
dėkojant kalbėtojui.

Po prakalbų parapijos salė
je atsibuvo vietinės Vyčių 47 
kps. susirinkimas. Formaliai 
perrinkta kuopos valdyba ir 
galutinai susitvarkyta. Nau
jų narių prisirašė 16, iš kurių 
dalis gražiosios lyties. Po su
sirinkimo Vyčiai pažaidė sa
votiškus žaislus; vėliaus dau
guma ėjo į Lietuvių svetainę, 
kame atsibuvo šv. Baltramie
jaus Base - ballininkų kliubo 
balius.

Mūsų “cicilikučiams” smū
giai krinta vienas paskui kitų 
Pastaruoju laiku tikrai pra
dėjo elgties lyg apkvaišę: šau- 
nasi, kariasi, girdosi, tai už
puldinėja mažas mergaites. 
Matome jau aiškiai prie ko ve
da “cicilikizmas” ir “šakinė” 
literatūra.

P. Mikenietis.

išėjo.
Po teatro pasirodė ant sce

nos “Amerikos Kūmutės” ir 
monologas “Ar aš kalta”, ku
rie labai daug juoko suteikė 
publikai. Po to visi žmonės 
išsiskirstė į namus. Publikos 
buvo prisirinkę gana daug; vi
sas pelnas buvo skiriamas 
naujų scenerijų intaisymui. 
Daugiaus tokių Unksmių va
karėlių.

Girdėjau, kad šv. Trejybes 
parap. choras mano atkarto
ti “Valkatų” kovo 5 dienų Š. 
m., parapijos naudai. Kas 
negalėjo praėjusį kaitų pama
tyti veikalo galės tai padary
ti dabar. -

Kumutė.

\»u-j .3. f

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Mano straipsnyje: “šis-tas 
apie mūsų spaudų ir josios 
reikšmę” įsibriovė nemaloni 
klaida. Buvo atspausta: “Iš- 
tikrųjų, kad ne, nes kas' gi gali 
užginčyti, kad tikėjimas yra 
blogu bei piktu dalykui Jeigu 
kas pasikėsintų tų užginčyti, 
tas papildytų melagybę pasau
lio istorijoj”. Turėjo būti ši- , 
taip: “Ištikrųjų, kad ne, nes 
kas gi gali pasakyti, kad tikė
jimas tautoje yra blogu bei 
piktu dalyku? Jei kas pasikė
sintų tai pasakyti, tas papil
dytų melagybę pasaulio isto
rijoj”. Ir tas vienas žodis: 
“užginčyti” (turėjo būti pa
sakyti). “Naujienų” redakto
riams davė progų parašyti 
nonsensinį straipsnį, į kurį at
sakysiu sekančiame “Drau
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Naujas “Draugo” Spaustuves Presas,
• . e

kuriuo bus spausdinama dienraštis

go 99 numeryje.
A. Tamoliūnas.

REDAKCIJOS ATSAKAI.
p. Antanui B. iš New Britan, 

C'onn.: Gavome žinutę ir $1,00 
pinigais. Nepažymėta, už kų tas 
$1.00 siunčiama. Malonėkit pra
nešti.

“Draugas” Ge- 
riausis Lietuviu 

Draugas.
Skaitykite

“Draugą”.

LSZSZ52525Z5
Užslraiyk sau ar mvo pažįstamiems 

Lietuvoj nei Amarikoj

į VIENYBE LIETUVNINKU!
Eina jau 30-tus matas. 

Pr.nnm.rata $2.00 matams; $1.00 
puta* metų. Kanadoje $2.30 metams; 
$1.23 pusti matų. Anglijoj, Lietuvoj Ir |įj 
kitur $.1.00 metame; $ 1.30 pasai m. Cj 

Pamatiniui vienų num. ėlun&am dovanai 
Knygų katalogą siunčiamo ant paroika- "J

tavim, dovanai.

J. J. Pauksztis A Co, 
I2S-124 Ura



Redakcijos Pastabos.
Pirmeivių Pramin

tais Takais.
Nesenai Bostone (vasa

rio 20 d.) buvo Tautos Fon
do skyriaus prakalbos. A- 
part kunigų A. Maliauskio 
ir F. Kemėšio, kalbėjo ir
žvmūs amerikoai: Tb. M.•>
Nolan, “Sonverville Intcr- 
j irise” vedėjas, Geo. Shelds 
istorikas, B. A. Gilinau, 
Harvardo universiteto pro
fesorius.

Viskas gražiai atsibuvo 
ir, rods, tik džiaugtis iš to 
tereikėtų.. Bet štai p. J. 
Kerdiejus “Ateities” 24 
num. rado, reikalingu iš 
prakalbų netik nesigerėti, 
bet tris graudžių verksmų 
špaltas prirašyti. - Dėlto, 
kad prakalbas sakė kunigai 
jis matė jau “kunigų po
litikų”, kad kunigai Tau
tos Fondų remia, jis T. F. 
klerikališku pavadina. Gi, 
kad T. F. mažutę inplaukų 
dalį skyrių Lietuvai laisvės 
išgavimui, p. J. Kerdiejus 
pasako, būk tai “klerikalų 
politikai.” Kalbėtojų šne
kos apie vienybę niekas ki
tas, kaip akių muilinimas.

Tokie p. J. Kerdiejaus 
išvadžiojimai “Ateityje” 
mus nestebina. Juk tokias 
nesveikas, belogiškas min
tis jau nuo seno platina 
“Ateitis”, supinneivėję 
laisvamaniai ir jiems pa
našūs. Mus kiek nustebino 
p. J. Kerdiejaus tuos pa
čius nonsensus skelbti pa- 
siketinhnas tarp ameriko
nų. Štai kų jis pasakoja:

Na ir čia vot vienas iš klau
sytoju, gerai kalbas angliš
kai, paėmęs balsą gali tiems 
amerikonams aiškiai paaiš
kinti kaine dalykas ir kaip 
tuomet amerikonai pažiūrė
tų?.. Ir tas kada nors atsitks 
(mūsų pabraukta “Dr” Red.) 
galėjo ir dabar atsitikti, bet 
žmonės dar laukia, kad gal 
New Yorke susidarys “koa

licija” ir kolkas neverta da
ryti išsišokimų, kurie gali 
būti lietuviams labai kenks
mingai.

Ir kų ant tokių despera- 
tų bauginimo pasakyti? Pa
tys pripažįsta tai “išsišo
kimais”, “lietuviams labai 
kenksmingais”, bet jie ka
da nors tai padarys! Nežiū
rint nei to, kad patys ma
to, jog lietuviams tai kenks. 
Ar galima tokius pava
dinti lietuviais, tautų my
linčiais, tautininkais? Tai 
aiškiausi desperatai, kurių 
katalikų, pravardžiuojant? 
klerikalais, neapykanta vi
suose atsikimuose ima vir
šų, net ir ant lietuvystės. 
Ir po to dar lyg ant 
pasityčiojimo šaukiama, 
kad “visuomenė turi va
ru versti savo vadus 
prie tvarkos”. Apie 
kokius vadus p. J. Kerdie
jaus prisiminta ? Aišku, 
kad savęs nepriskaityta, 
nors jo protavimui ir lie
žuviui tvarkų reiktų pada
ryti.

Tiesų pasakius, iš mūsiš
kių laisvamanių, a la Lie
tuvos pirmeivių, nieko ki
to, apart “išsišokimų”, ir 
nelaukiame. Į Lietuvos pir- 
meivijos vadus pretenduo- 
jųs p. Rimka, persikėlęs į 
nelaimingos “Ateities” re
dakcijų, tikime, nesykį pa
gamins “išsišokimų”, ku
rių taip pilna pas Lietuvos 
pirmeivius. Grasinimas 
Tautos Fondo šmeižimu 
tarp amerikonų nėra nau
jas. Lietuvos pirmeiviai 
tų patį darė su “Lietuvių 
Draugija nukentėjusiems 
dėl karės šelpti”. Tenai 
tų “lietuviams labai kenks
mingų” darbų atliko pir
meiviai, po lenkų, žydų ir 
mūsų spaudų bešmeiždami 
Lietuvių- Draugija, bepra- 
vardžiuojaut kunigiue, kle- 
rikališka. Tikslas? Užken

kti draugijai, kad jai au
kų neduotų, išvadoj, kad 
nuo karės nukentėjusiems 
lietuviams pašalpos nebū
tų. Tų patį “lietuviams 
kenksmingų” darbų šių 
Tautos Fondo pas svetim
taučius šmeižimu afišuoja 
“Ateitis”, p. Kerdiejus.

Lietuvių Draugijai pir
meivių šmeižtai neužkenkė. 
Atpenč, pirmeiviai save ga
lutinai susikompromitavo 
lietuvių, rusų visuomenės 
akyse. Pamatyta, kad pas 
juos katalikų neapykantos 
kur kas daugiau, negu pa- 
sirįžimo kų gero veikti. 
Nepakenks nei mūsiškių 
laisvamanių ant Tautos 
Fondo užsipuldinėjimai. 
Šmeižikams negelbės nei 
„gerai angliškai kalbėji
mas”, kuomet savo plepa
lais apie klerikalus, “kuni
ginę politikų” parodys sa
vo neišauklėjimų. Klerika
lus lietuviams išgalvojo 
laisvamanių ir pirmeivių 
vadai dėl tokių, kaip p. 
Kerdiejus, bet ne rimtiems 
ir apšviestiems ameriko
nams. Neprityrusį lietuvį 
gali klerikalu apgauti, bet 
ne apšviestesnį žmogų iš 
svetimtaučių tarpo.

Tepasirodo mūsų laisva
maniai su savo “lietuviams 
kenksmingais” darbais, te
pasirodo su dorišku ir lie
tuvystės bankrutu!

Blokas Gali Susi
daryti.

Nesenai “Darbininke” 
buvo paskelbta Tautos Ta
rybos narių nuomonės apie 
t. v. koalicijų ar blokų su 
sandariečiais ir dėl žadė
jusios įvykti 22 d. vasario 
konferencijos. Sutraukoj, 
T. T. narių nuomonės to
kios: sandariečiai —- tai
mažas žmonių būrelis, ne- 
atstovaujųs jokios dides
nės organizacijos. Kaipo 
su tokiais, rimtai nėr ko 
tartis, už tai nei atstovų į 
konferencijų nutarta ne-

siųsti.
Bet susiartinimo pageL 

davo kaip katalikai veikė
jai, taip ir didžiuma san- 
dariečių. Tuomet žymesnie
ji rytuose katalikų veikė
jai pradėjo tarybas su san- 
dariečiais, prašydami Tau
tos Tarybos iugaliojimo 
tartis. Ar ingaliojimus ap
turėjo, ar ne — kol kas ne
turime pilnesnių žinių. 
Mums žinoma tik tiek, kad 
Newarke dienos ir yisos 
nakties pasitarimus davė 
šiokius -tokius vaisius^ 
Svarbiausias sumanymas 
jau pradėta vykinti, tai su

Nors maža dar yra “Litbua- 
nia’os” komiteto padaryta, te
čiau jog baigiasi 1915 metai ver
ta ir iš to trumpa apyskaita pa
daryti :

1. Išsiųsta į Holzminden'ą (p. 
Velyko, mokytojaus, vardu; čia 
yra suvirs 300 lietuvių):

Lapkričio 13 d. 24 lietuviškos 
knygutės ir 4 maldaknygės.

Gruodžio 4 d. batų, drabužių 
etc. siuntinys 12U2 kilo svaru
mo:

1) 4 poros batų 12 f r. 80 cen.
2) 2 poros batų (dovanos)
3) 6 poros pantaplių 8 fr. 75c.
4) 12 pr. škerpetkų 10 f r. 25c.
5) 6 poros škerpetkų 7 f r. 20c.
6) viena pora batų 13 f r.
7) dveji marškiniai ir vienos

kelnės (dovanos)
8) 4 tuzinai rožančių ir 2 tu

zinai škaplierių 10 fr. 
Gruodžio 11 d. 2 siuntiniu val
gių vertės 36 fr. 45 cen.
Gruodžio 24 d. a) 165 kilo duo
nos. — 107 fr. 25c.

b) 30 marškinių (flanelinių)
— 57 fr.

c) 48 dėžutės kondens. pieno
— 20 fr. 40c.

d) 10 svarų arbatos — 21 fr.
e) 50 ryšuliukų cukraus —

3 fr.
2. Į Minden išsiųsta (kun. Ka
tiliaus, lietuvio, vardu; čia yra 
apie 100 lietuvių).

Gruodžio 10 d. 27 lietuviškos 
knygutės (dovanos)
Gruodžio 17 d. valgių siuntinys 
už 19 fr. 5 oen.
Gruodžio 24 d.: a) 62 kilo duo
nos — 40 fr. 30 cen.

•e
tvėrimas “Lietuvių Ben
drovės Prekybai ir Pra
monei”. Bendrovei pinigų 
jau pasižadėta $1,500. Toji 
Bendrovė po karės supirki- 
nės Lietuvoj dvarus, žemes 
ir lietuviams išpardavinės. 
Naujos korporacijos šėrap. 
parsidavinės po 10 dol.

Galutinas katalikų ir* 
sandariečių pasitarimas tu
rėjo įvykti 24 d. vasario 
Philadelphijoj, Pa. Apie 
jį jokių žinių neturime. 
Lauksimu pranešimų ir 
tuomet su skaitytojais pa
sidalinsime.

b) 50 blokų čekolado (pigus 
ir maistingas)—40 fr 50c.

c) 30 dėžučių Maggi — 12 fr.
d) 20 marškinių — 38 fr.
e) 48 dėžutės condens. pieno

— 20 fr. 40 c.
3. Į Cellelager išsiųsta (kun. As- 
tosevieiaus vardu; čia yra 21 
lietuvis).
Gruodžio 10 d. 24 liet. knygutės 
ir 2 maldaknygės (dovanos). 
Gruodžio 17 d. siuntinys valgių 
už 17 fr. 75 cen.
Gruodžio 24 d.: a) 21 kilo duo
nos — 13 fr. 65 c.

b) 11 blokų čekolado —8 fr 
91 c.

c) 4 svarai “Cocoline” — 
4 fr. 40 c.

d) 4 svarai arbatos — 8 fr. 
40 c.

e) 21 ryšuliuką sukraus. — 
1 fr. 26 c.

7. Į Ingolstadt (Bavarijoj nu
siųsta 2 knygos (dovanos).

J Gueterscloh (Westfalen) 
valgių siuntinys už 23 fr 55 c.

6. Į Cellescbloss nusiųsta 2 
valgių siuntiniai už 43 fr.

Korespondencija, ‘ ‘ internatio- 
ual” markės ir siuntiniai atsiėjo 
28 fr. 40c. ’

Taigi išviso išleista iki 
1—1—16 ..............  625 fr. 37 c.

Pinigų ligšiol gauta:
Spalio 13 d. nuo Londono lie

tuvių £5 (124 fr. 50 cen).
Gruod. 14 d. nuo Mancheste’rio 
“Taut. šelp. Fondo” £10.12 
(266 fr). i
Gruod. 27 d. nuo Londono lie
tuvių £10 (247 fr.). Išviso gau
ta iki 1—1—16 637 fr. 50 c.

Kovo (Mareli) Z, 1910. N- 3.

Taigi 1916 metams lieka 12fr. 
13 o. v

Drabužiais ligšiol gauta: 4 
šilti marškiniai, 2 poros batų, 
rankšluostis, 1 pora škerpetkų, 
kepurė, 2 švarkai; taipgi gauta 
72 lietuviškos knygutės.

Iš Lietuvon siųstų laiškų kaiku- 
rie grįžo ir reiks kitais keliais 
leisti, nes dar kruša Lietuvoj ne
sutvarkyta, o kariškoji krasa 
tik retai apsiima patarpinin
kauti; tečiau kaikurie laiškaįi 
nuėjo Lietuvon ir laukiama at
sakymo.

Nuo belaisvių gauta 65 laiš
kai ir 3 fotografijos — atviru
kai: 1) dvi fotografiji belaisvių 
vaikų mokyklos iš Hoįzmindeno 
ir viena kunigų ir Guetersloh. 
Vieną mokyklos fotografiją 
siunčiame laikraščiams, o kitas 
dvi dedame “Lithuanijos” ar
chyvam

Amerikos ir D. Britanijos lie
tuvių laikraščiuosna jau buvo 
siųsta atsišaukimas, “Lituania’- 
08” komiteto išrinkimo paliudi
jimas ir daugelis laiškų. Čia pa
duodame keletą dar nespauzdin- 
tų laiškų.

Iš Lauban (Schlesien) rašo 12 
—XII— 15 (laiškas gautas 23 — 
XII): “Patvirtindamas Tamstos 
laiško gavimą, turiu garbę štai 
ką jums pranešti: Lauban’e yra 
327 vyrai, 217 moterų ir 177 vai
kai; išviso 721 lietuvis. Mus at
lanko katalikų kunigas. Pamal
dos laikoma tris kartus į savai
tę, bet išpažintį atlikti lietuviai 
negali jau štai apie per šešis mė
nesius. Jų medžiaginis padėjimas 
pepavydėtinas. Iš viršminėtų 
721 lietuvio nė viens neturi pi
nigų ir dėlto jiems pagelba būti
nai reikalinga. Už pagelbą, ko
kia ji nebūtų, nužemintai dėko
ju vardan visų lietuvių iškalno. 
Laukdamas Tamstos atsakymo, 
pasilieku su tikra pagarba” se
ka parašas: Jonas Valiulis (N. 
439. Kviegsgef-lager Lau
ban, Schlesien Baracke 
3 a). Buvo rašyta J. M. 
Lvavo vyskupui Dr. V. Ban- 
durskiui, kuris nūn rūpinasi be
laisvių (visų) likimu Austrijoj, 
užklausiant apie belaisvius lietu
vius ir pasiūlant reikale kapelio
ną ką nors iš čia gyvenančių lie
tuvių kunigų, arba nurodant iri

są daugybę vokiečių nelaisvėj 
bebunančių. 14—-XII —-15 jasai1 
rašo iš VienoB, jog vargiai daug 
lietuvių bus austrų nelaisvėj, 
nes jie kovoja dažniausiai žiemi
niuose frontuose. Visgi ketino 
pasistengti sužinoti dalyką ir jei
gu atsiras lietuvių, mūsų prašy

mą inteiks tam tikrai valdžiai.
Belaisvių dvasinių dalykų 

klausime ir šiaip mūsų kores
ponduojama su Rymu ir kaiku- 
riais vyskupais Europos valsti
jose.

21—XI — 15 Juoz. Dovydai
tis rašo iš Ainberg (Bavarijoj): 
“Jūsų laiškų gavau 19 š. mėn. 
ir skubinu pranešti jums, jog 
Amberge yra išviso 8 lietuviai, 
kuriems labai reikalinga pagel
ba dėl žinomų Jums priežasčių. 
Vardai jų ir pavardės: Vincas 
Samule vas, Kaz. Šimkus, Košt. 
Patašenckas, Bonifacas Lukaua- 
kas, Jonas Uitys, Klemensas 
Kičklinskas, Kaz. Bazilevičius 
ir Juozas Dovydaitis. Su tikra 
pagarba ir prielankumu: toliau 
parašas (Dovydaitis).

Iš Cbemnitz (Sacbsen) Juoz. 
Alšauckas (aficieras, 5 komp. N. 
752) 6—XII — 15 rašo: “Pagal 
Jūsų prašymą siunčiu vardus ir 
pavardes lietuvių: 1) Juozas 
Liutkevičius, 2) Jonas Burišauc- 
kas, 3) Antanas Steponaitis, 4) 
Jurgis Mičetskis, 5) Juozas Šei- 
des....

Iš Regensburg’o (Vokiėt.) ra
šo 21— XI — 15, jog tenai esa
ma 5 lietuvių.

Holzminden’o (Hannover) mo
kiniai 24.—XII— 15 rašo: “Mes 
lietuvių belaisvių mokyklos auk
lėtiniai tariame gerbiamąja ei 
kunigui, kun. Dr. Viskantui, 
“Lituania’s” Komitetui ir drau
ge visiems broliams lietuviams 
mūsų lietuvišką ačiū už jūsų 
tėvišką rūpesnį apie mus. Už tai 
prižadame gerai mokytis ir sa
vo kasdieninėse maldose prasy
ti Dangaus Karalienės, kad už
laikytų Jus sveikus Iš priežas
ties ateinančių Švenčių ir Naujų 
1916 metų siunčiame nuo savęs 
ir vardan savo tėvų širdingiau
sius linkėjimus viso gero!

Turime viltį, jog Apveizda iš
klausys mūsų maldas ir 1916- 
taią metais mūsų Mylimojoj Lie
tuvoj atsilankys ramybės Anio- 
las, vietoj armotų trenksmų. 
Tuomet tai mes asmeniškai ga
lėsime padėkoti savo gerada
riams. Pavesdami jus išimtinai 
Aušros Vartų Šv. Panelės glo
bai, pasirašome dėkingi moki
niai:

I grupė:
Vencevičiutė Anelė, 12 metų, 

Januliutė Alena, 10 ra., Keriutė 
Liudvika, 12 m., Rudaitis Juo
zas, 13 m., Jokšai Leonas, 13 m., 
Kaz. Petrauskas, 11 m., Masiliu- 
kas Antanas, 13 m., Jokūbaitis 
Vincentas, 11 m.

Pasiaiškinimas — ne pasiaiškinimas.
Jaučiu priedermę pasiaiškinti. Tylomis nega

liu praleisti kelių moterų atsiliepimų — kritikos, ku
ri man keletas naujų dalykų parodė. Jei kas manys, 
kad aš bandysiu čia replikų duoti, su moterimis dėl 
jų užimamos vietos polemikų varyti, tegu ant syk nuo 
to manymo atsikrato. Aiškinsiuoe, savo prasikalti
mas mažinsiu, ant ko kito stengsiuos suversti. Nes 
jau toks nerašytas gyvenime įstatymų.® gyvuoja, kad 
kiekvienas stengiasi savo kaltes kaip galint suma-, 
žinti, o jei galima... juos ant kito nugaros sukrauti. 
Naudosiuos ta teise, lygiai kaip gerbiamoji Eglė mo
teris beteisinant pasinaudojo.•

Nudžiugau, nustebau ir galop susigėdau, pama
tęs, kad mano draugi) ir pažįstamulių afišavįmas yra 
skaitomas. Netik skaitomas, bet dėl to feljetonai ir 
net rimti straipsniai rašomi. Besidžiaugdamas, be
sistebėdamas ir besigėdydamas, galop priėjau prie 
nuomonės, kad čia ne juokai, kad man reikia nusi- 
gąsti. Nusigąsti dėl savo palaido, kaip nbago bo
tagas, liežuvio. Pasijutau esąs be išauklėjimo, esąs 
be etikos. Kas, jei mano kelios apie moteris pasta
bėlės prisidėjo prie moterų sukeršinimo, moterų prie 
vyrijos neapykantos padilginimo, o vyrams daviau 
progos sarkastiškai iš moterų pasijuokti? Pasiju
tau draugijoje inešęs kiek blogo jausmo, padaręs 
negero. Žodis — ne žvirblis; išlėkė — nebesugnusi. 
Kų pasakiau, atsiimti nebegaliu; gėdytis-gi, muštis 
į krūtinę esu pasirįžęs.

Prisiminė man viduramžių ricieriai - karžygiai. 
Del anų moteriškas žodis buvo įstatymu. Del mote
rų nžganėdinimo jie tnrni ruošė jėtis savo šonkauliais 
laužė. Del gražesnės malonios šypsos buvo pasirįžę 
su visu pasaulin kariauti. Aš-gi anųlaikinių ricie- 
rių privalumus taip gerbiąs, pasielgiau, kml vieton 
šypsos susilaukčiau piktos grimasos. Tragedija!

Ir po to, darx gerbiamoji Eglė man visą klausi
mų eilę uždavė. Aiškinti — nemalonumus ir trnge-

galo gal kitas pamanys; kad tylėjimu apreiškia sa-Įkomškoj dvasioj ir su anglų kalbos pamėgimu. Žinot 
amerikonės idealus? Šilkinė šlebė, teatras, išpuoštas 
salionas, automobilius; turtingas vaikinas už vyrą, 
tušti garbė, pagyros. Kas daugiau? 0 beje, labda
rybė. Labdarybė ne iš priedermės supratimo, bet su 
manymu, .kad už tai užsitarnaus geraširdės vardą, 
kuris vis-gi yra malonus. Labdarybė dėl garbės.

Ji visus tuos idealus buvo pavelde jus. Su jais 
klaidžiojo po lietuvius, su kuriais likimas, surišo, ir, 
manau, nesykį apgailestavo tų likimų. Iš lietuvio ne
puošnaus, angštaus kambario veržėsi į srdvus rui
mus, puošnius saliomis. Automobilius ilgai jos gal
voj vaidinosi. Pas lietuvius to nematė, o kur ret
karčiais tai matydavo, pavydėdavo. Kas kita pas 
amerikonus. Į amerikonų skurdžių armijas nežiūrė
davo, bet ten, kur auksas, puošnumas, pinigai. Nėr 
būdo į ten dasigauti, tai nors vienų jų ypatybę ga
lėjo savintis — kalbų. Stūmė prie to ir kitas da
lykas: amerikonų svetimtaučių, svetimos kalbos pa
nieka. O ji taip bijosi tos išdidžios paniekos, pašai
pos! Su lietuviais nesutapo, prie amerikonų neprili- 
po- Su savo svajonėmis ant rnbežiaus stovėjo. Prie 
automobilių, puošnumo tik nepaprastas laimikis galė
jo nustumti. Į kitų pusę pats gyvenimo bėgis traukė.

Ji skaitė amerikoniškus romansus, kur tiek daug 
nepaprastų atsitikimų, milijonierių meilės su papras
toms merginomis. Ne. Ne milijonieriaus ji laukė, 
bet to laimikio, ko tai nepaprasto, kas jų nuneštų į 
ten, kur žibučiai, linksmumas ir neatbūtinas auto
mobilius.

Diena po dienos plaukia, o nieko nepaprasto ne
atsitinka. Patsai sukuriavimo bėgis su lietuviais ją 
sustumė ir nubodus laukti, pamažu linko, s vyro, kol 
į lietuvių judėjimų neįsitraukė. Realybė išvaikė sva
jones.

Įsisiūbavęs lietuvių judėjimas, draugijos, pama
žėl jų užinteresavo. Pamatė, kad ir čia galima gar
bės sau liaurių skinti, uoliai besidarbuojant, veikiant. 
Tuštybių svajonės išnyko. Ji dabar uoli lietuvių vei
kėja, nemaža triūso padedanti.

Puošnumo, išdidumo siekimai užleido vietą ki
tokiems. Gal pramatė, kad žmįigų ne išlaukinis pa
puošalas dabina. Žmogų puošiu daug gražesnės sic- 

dorybėa.

vo išmintį ir taktų, kurių su palaidu liežuviu tiek ma
ža teparodžiau.

Bijaus laikraštyje daugiau vietos užimti, kadan
gi visas dalykas sukasi apie labai mažų ir mizernų 
tašką — mano asmenį su visomis netakto klaidomis. 
Bijaus daugiau mano draugų ir pažįstamųjų aikštėn 
vilkti. Del menkų savo diplomatiškų ypatybių, gink 
Dreve, galiu dar kų užrūstinti ir draugo netektį. 
Pliuso iš to nėr, o man nuostolis nemažas iš apri
boto draugų skaičiaus.

Yra apie vienų rašytojų - literatų (ne mūsų pec- 
kelių šeimynos) pasakaitė, kaip jis iš draugų pasida
rydavo sau priešus. Parašys kokių apysakaitę, iš
vilks kokį apysakaitės didvyrį, apibūdins jį, o jo ku
ris nors draugų visas apysakaitės didvyrio nuodė
mes, klaidas ir silpnybes ant savęs prisiims. Sn 
anuoju literatu nebekalba, rankos nebepaduoda. 
Kaip, gird, jis drįso apie jį rašyti-

, Taip tai atsitikdavo sn anuo literatu. O su jūsų 
nužemintu popieros peckeliu gali dar aršiau ištikti, 
kur kone pirštn į asmeniu s duriama. Nebekalbėsiu 
daugiau apie savuosius. *

Po visų pašiepimų ir kritikų, kurias, rods, ga
na aiškiai supratau, tik vieno dalyko negaliu išrišti, 
tai gerb. Lakštutės trigubo linkėjimo, lygaus užkei
kimui. Ji, sn užgauta moteriška ambicija, man tri
gubai palinkėją nesurasti sau pačios, kaip amžinas 
žydas ramybės. Ar ji tai padarė iš savo begalinio 
gero velijimo, ar taip inbauginti norėdama?

Baigiu, baigiu ir vis nepabaigiu. Pasiryžau ty
lėti, liet netylėsiu. Kas bus, kas ne, o dar vieną iš 
savojo ratelio asmenį aikštėn vilksiu.

žemiškas sutvėrimas. >
Kaip ne keista yra, bet esu romantiku. Kiek

viename dalyke, nnotikyje stengiuos. įžiūrėti ką tai 
nepaprasto, simboliško. Skrieju į padanges, žvaigž
des nuo žemės paimtas ant dangaus kabinėju. Tik 
susitikai su ja, — bematant ant žemės nutūpsi. Ko 
tai nežemiško idealas išnyks, ištirps, pasiskleis ir .i U 
pamatęs, dikčiai pajunti žemiško kvapo, negndrybė 
ir, atsiprašau, tuštybės, smulkumo, kuriam ir mill

sagiablL-^ .......... .............  .

sų gerinami, kuomet anieji ir paniekos ir pasmerki
mo susilaukia.

Toji evoliucijinė transformacija vienok visko ne
galėjo iš jos išrauti, kų nuo mažens amerikonizmo 
dvasia buvo inkvėpus. Tuščias pasididžiavimas dar 
ir šiandie joj tebėra. Pamėgo ji apsireiškusius lie- 
tnvių judėjime siekinius, bet ne pačius lietuvius. 
Lietuviai tamsūs, nemokanti apsiėjimo, pas juos eibės 
trukumų. Ji dar negali įžiūrėti primityviško geru
mo, būdo, širdies gražių ypatybių, kurie sunkiai pa- 
stebiami per etiketas, cukrinio apsiėjimo štokų.

Bet kam tų pasakoju? Gal toji, apie kurių čia 
rašau, senai kvatojasi, kad į jų nepataikiau. Ir kur 
čia nesijuoks, ir nepyks, kad jai priskaičiau visus blo
gumus, o gero nei už grašį neparodžiau. Ji ir tuš
čių svajonių vaikytojo, ji ir pavyduolė, ir puikybės 
pilna, ji ir nutautusi ir visų eilę kitokių privalumų: 
turinti.

Nėra pasaulyje to žmogaus, kurs neturėtų blogų 
pusių. Bet pas kiekvienų užtiksi ir gražių ypatybių. 
Kalbėk tik iš šviesios pusės, nurodyk kas gera — bus 
lygu komplimentų sakymui, saumylybės kutenimui* 
glostymui. Tai daryti būtų labai diplomatiška, bet 
podraug ne draugiška. Kiek tamsesnes vietas pano- 
džiau-gi vien dėl to, kad su panašiomis ypatybėmis 
asmenų Amerikoje nemažai teko sutikti.

Ar jos visos užtai pyks, bars, ar siųs linkėjimus, 
kur sprandų švelniai nusisukti, visai nebosiu. Nes su
čiaupiu lūpas, nutilsiu.

Purenąs.

Oi Tie Korespon
dentai.

(Feljetonas)
Nepageidaujami paukščiai tie korespondentai. / 

Jie visur išlando, viekų ištyrinėja ir pagalinus, žiū* 
rėk, laikraščiams parašė. Dažnai paslapties dalybą 
aikštėn iškelia ir kaip ant delno išdėsto, kuomi kar
tam ir žymius aamenius nemaloniame padėjime^
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- Ivtaip pasielgęs, jei jam rū- ženkleliu už lOe.
gerovė. O kas-pėtų Su-mo

link p. Miliausko pasuki
mo, jog mūsų. kuopa susi

darė iš senu narių, tai ne- 
1 tiesa. Kuopa susidarė iš 9 Prezidentas, 
naujų narių ir trys buvo 

, užtikrinę, ’ kad prisirašys 
ant sekančio- susirinkimo.
Kaslink senųjų, tiesa, trys 
persikėlė, bet tik vasario 
mėn., š. m., o mūsų kuopa 

j susitvėrė lapkričio mėn.

Kun. S. J. Struckus.

SUSIV. LIET. 
VALDYBOS

R.-KAT. AM. 
ANTRAŠAI:

K. KraT'.L

Draugiją Reikalai
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas 
kauskas, 2302

A. K. Rut- 
Leavitt st,

WESTERNPORT, MD. ikai? Atsakymas aiškus —
Susiv. L. It K. Am. )3CtD\''k iivliūt jokios organi-

Taigi iv minėtos 13915 m- ilns,l ku"Pa dal,a1' 

nariai turėtu su-
kiiona laikytam savo susi-Įuieijos. 
rinkime vasario 13 d. 1916,J kuopos turi 21 sąnari.

Alekserio na-i Plasti, arba ir kitos-pana- 
\ nutarė į jokį LėšųJ^ai manančios, kad išnešti 
indą nemokėti, tik nuTiv nutarimus priešais Seimų

Klemanso 
mi
F< >nd
rė mokėti
mis, po 70

, daugiau

Tiesą rašo p. Miliauskas, 
kad Brooklynu kuopos tu
ri tik po kelis dešimts są
narių, ir be mūsų yra darkas nutarimus , yra

nieku, kaip pasirodymas, 
savęs nekultūriškais ir ne_ į tinių., asmeniškų 

mlokes- suprantančiais organizaci-Įn1^ i tas kuopas nei
inai sukėlė mūsų kuopoje‘j°s tvarkos. Nes pačios

organą 
nėr iii et 4 kuopos. Taip, bet nuola- 

nesutiki- 
opas nei 

aš, nei mano drangai nebū-
didelį triukšmą, taip kad kuopos geimuose pelavo j
viršaičiai kuopos nežino 
ką daryti, nes gali kuopa 
iškrikti, Alės viršaičiai 131 
kuopos prašome patarimo 
kitų kuopų ir Centro val
dybos, ką mes turim daryti 
ir kaip neprileisti prie iš
irimo kuopos. Mes viršai- 
•iai 131 kuopos stengėmės 

įįą kuopą didinti, bet tie ne
ikę mokesuiai stabdo mū

sų veikimą. Sąnariai pro-

Ituine rašėsi, jei nebutūnu 
atstovus” įstatymus sudaro i sn^v^r^ nauj°s kuopos.
_ nustato tokią tvarką,; Gi sakydamas, jog mūsų 
kokia nariams yra prieina-, ku°Pa susiriėrė kitų kuo- 
miausia ir lengviausia pa- bū sugriovimui p. Miliaus 
laikyti. Tuos dešimtukus,, skaudžiai^ apsirinka 
kaip lygiai ir kitas mokės-imes_^ ne\ vieno .seno są-

ir

nis priėmė Seimas ir dėlto 
priėmė, kad be to negalima

nario, kuris neatsineša įs 
savo kuopos persikėlimo 
paliudijimo į savo kuopą

kas, 59 Teneyck st, Brauk-' Chicago, 111. 
lyn, N. Y.

Vice - Prezidentas, — A. Pet
rauskaitė, 563 N. River si.,
"VVaterbury, Conn.

Sekretorius, — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Greene et, Bal- 
timore, Md.

Kasierius, — Pranas Burba,
458 Main st., Edwardsville 
—Kingston, Pa.

Kasos Globėjai: — J. Stulgai
tis, 146 So. Meade St, Wil- 
kes - Barre, Pa.
J. B. Valukonis, 233 Broad 
way, S. Boston, Mass.

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

Knygius, — kun. S. J. Strac- 
kus, P. O. Plymouth, Pa^

Gydytojas, — Dr- A. K. 1Wt- 
kauskas, 2302 So. Leavitt 
st., Chicago, III.

apsieiti, kad tas buvo neiš
vengiama. Užbaigdamas ši
tą trumpą paaiškinimą, 
nuoširdžiai patariu aug- 

tėstuoja, ir nėra užganė- i šėiau minėtai kuopai laiky- 
dinti. Tokie apsireiškimai,;tis sėtojo priimtos tvarkos, 
kenkia visai orgiliazacijai.' daryti taip, kaip visos ki-

Organizatorius St. Lugis,it,,s ku0I”’s ,laro ir i l’7"s- l’atariu eiti 'enktinė- 
Kasierius H. Karalevicz, jeigu ksj matote 'mis su musų kuopa naujų

seimo įstatuose ar tvarkoje i narių prie S. L. K. K. A. 
į nepraktiško, netinkamo, ar j prirašvnėjimu. Taip palen-įjjj 
i reikalaujamo pakeisti, tu- įktiniavę per metus, paura-j _ p

S. L. R. K. A. ADRESAI; 
CHICAGOS I APSKRIČIO

Pirm. A. J. SYitkus, 6329
nepriėmame. Svarbiausiu-^ Fairfield ave<> Chicago,
musų pasiryžimu 
binti prisirašyti 
sąnarius.

Ir p. J. K. Miliauskui, 
vieton ką bereikalingai tal

Rašt. W. Weisengoff.. 

Prierašas.

yra kal-įI1L 
naujus i Rašt j j Palekas, 4629 

S. Paulina, st., Chicago, Iii.
Ižd. J. Žakas, 3339 So. 

Emerald avė., Chicago, III. 
Organizatoriai:
A. J. Sutkus, 6329 So. 

Eairfield avė., Chicago,

Visgi labai gerai, kad h ite pilną teisę paduoti ine-! tvsime, kas dauginus mi-!|an(j
šios kuopos viršaičiai ne-j Šimus Seimui ir Seimo de 
galėdami įvesti tvarkos pas • legatai matydami, kad jū- kam pritinka 
save kuopoje, reikalauja i sų nuomonė tikrai gera, ga-1 vardas, 
patarimo kitų. Iš to galima iima pritaikinti organizaci-į Sis mano 
suprasti, kad jie organiza-į joj. nėra abejonės,
ei ją brangina ir tvarką sas priimta

veiks dėl Su-mo labo, iri

P. Petrėnas, 422 Is- 
ave., Rockford,_I11.~

Kusiuįiikas Ant. Leknickis, 
144a So. Sangamon st.

Maršalka l’etrus Augustinus 
713 \Y. 17 PI.

Susirinkimui paskutinį uodėl- 
dicuį kiekvieno mėnesio 1 vai. 
po pietą Dievo Apveizdos para
pijos svetainėj, 18 ir Union get 
vės. * ' '

Raštinikas Adv. A. A. šia
kis, 3255 So. Halsted st., Clii- 
?ago, Iii.

Iždininkas B. Vaišnora, 1514 
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa. i ------------------------

Ižde Globėjai: ; DRAUGYSTĖS SV. JONO
A. Nausėdienė, 917 W. 33 st., i KRIKŠTYTOJAUS, MELfiOS 

Cbicago, Iii. | pARK, ILL., VALDYBA:
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- Pirmįninkas j. žvirblis, Bos 

hington st.. Nonvood, Mass. !595 Melrose Purk> m.
Pirm.

AM. L. R. K. UIOTERŲ SĄJUN
GOS CENTRO VALDYBA.

-Pirm. —Marijona Juškienė, 
129 Melrose st., Montello, Mass.

Vice-pirm. — Pranciška Na- 
tautaitė, 2006 String st., Chicą- 
go, III.

Rašt. — M. L. Gurinskaitė, 
3347 Auburn avė., Chicago, 111.

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

Iždo globėjos: Pranciška Ma
cijauskaitė, 4358 S. Fairfield 
avė., Chicago, 11L

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

Daktarė-Kvotėja: Dr. A. S.
šlakienė, 3352 S. Halsted st., Clii- 
cago, IU.

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

ŠVENTO ANTANO DRAUGI
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Steponas 

tis, 1344 So. Jackson st. 
Pagelbininkas, Kazimieras 

ba, 1416 So. Park avė.
Protokolą raštininkas, Auta

pagelb. V. Kiudolas, 
Box 151 Melrose Purk, III.

Org>užžiūr. prot. rašt. A. Ja- 
sinskas, 1300 St. Charles avė., 
Mayivood, III.

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

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

NEKALTO PRASID. PAN. ŠV. 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL 

ADMINISTRACIJA:

Pirmininkė — Ona Vaailiufė, 
1349 So. Linclon st.

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

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

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

Kasininkė — Marijona Zele-
Kelio- “iakiutė, 1320 So. Lincoln st.

ardytojausi: BOSTONO S. L. R. K. A. AP- nas Samoska> So- 1<'tor,H \v. 19 Pi.
St.
■ Finansn raštininkas, JonaspaaisKimmas i RASAI: , u . v,Or- v- , • ,1 . •! i. . | Baksvs, 132/ So. Victoria st.,

bus bei atsak vinas vra pirmas i Pirmininkas, J. M. Vieraitis,
12ir paskutinis. Dauginus į

SKRIČIO VALDYBOS
RASAI;

ANT-

Bar- APaštalystės Maldos S. Š. V. J 
Dr-stės, Dievo Apveizdos para 

pijos valdybos adresai:
Pirm. — A. Stnlginskas

l’ag. — 
W. 20 st.

Rašt. —

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

Lietuviškos kalbos 
Aritmetikos

’ ’ Knygvodvstvs 
Stenografijos 
Typewriting 
l’irklybos teisiu 
Abelnos Ilistorijos

” Suv. Valst. Ilistorijos 
(iex)grufijos 
Pilietystės
Politiškos Ekonomijos

” Pailarušystės
Mokinimo VataudO3:

M'O 8 KVTO IKI 5 VAL.
PO PIET. VAKARE NUO

7:3(1 IKI 9:30
3360 Emerald Avė., Chicago, 11b

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Ar slinka Jums pluakal?
’.r pražilę jusu plaukai nuo metu? 

klas
Ar
iriškrėsti kokias nors ne sveikumais 

i limpanti jie?
Ar randas plaiskotes, niežas odos gaivus? 
Ar plinki. bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu ilg i.

; tai stenkitės npsauguoti jos. l'žsakykcto 
i uosti ola knygute jusu prigoratą kalba:

'TEISYBE APIE PLAUKUS,’’
I’nrašita europos garsingo specialisto, 

liurtojj randas įvairios žinios:
Gražybe, plauku,—sudėjimas plauko Ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užtaikyti sveikatą ir U>au- 
rlnti plaukus.—Ir kaip iai i penktus sava
ris turėti gražins plaukus.—žili plaukusi. 
— Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
Idiotu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs gal.-me pertikrentl kiel.vienn, kntl 

gyduoles CALVACl’BA sukliko slinkimu 
plauku prašalina plaiskotes Ir nugina gra
žius plaukus U* 10 centu arba krasos 
markėms nrlslustus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiue. me kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.’’ Išplaukėte žemiau a tapau- 
• tą kuponą jr ęiuskete šianden.
Union Laboratory. Box 537, Union, N. Y. 
JNION LABORATORY,

Box 537. Union. N. Y.
. iueiu i dedamus 10 centu dėl npmn- 

'• jl:n<> kaštu persiutimo. meldžiu išsiųsti 
•i inj uis jusu dolerine dėžutė Calvacura

M. 1 ir knygute 'Teisybe Apie Plaukus.” 
iCasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

y j y, j t.

vo kuopoje nori palaikyti. 
Bepig, sakoma, duoti tiems 
patarimą, kurie jo reika
lauja, bet ant kiek man 
yra žinoma, randasi ir to
kių kuopos viršaičių, kurie 
patys kelia triukšmą ir na
rius- klaidina. Visupirmhį 
prašyčiau narių, atkreipti 
domą į organizacijos prin
cipus, tikslą ir užduotis; 
patarčiau rūpintis susipa
žinti su organizacija ge
riaus; suprasti organizaci
jos atsakomybę, pareigas, 
veikimo būdą ir tvarką. O 
daryti? --Štai ką: reikia, 
idant tą atsiekus, ką reikia 
kad kiekvienas narys per
skaitytų pats, arba jei skai 
tvt nemoka, paprašytų ki
to, su atida ištisą Susiv 
konstituciją, naujos konst. 
dabar yra pasiųsta į kuo
pas po 3 ekaų tai gali gauti 
paskolinti pas kuopos se
kretorių, pagol bus at
spaustos ir išsiuntinėtos vi-

•Kusivionijimo raštv ližmvibiėjattūB
J. S. Vasiliauskas

P. S. Jeigu toji kuopą
atsakinėsiu, ues jie 
kuopoms uei pačiam

ne-
nei
Su-

uorėtų, arba būtų reikalas, nn,i jokio pelno neneša, o
gali pranešti man laišku ir 
kaipo nepertoli nuo Balti
nu irės, gal galėsiu atrasti 
laiką, pats nuvyksiu padė
ti jiems susitvarkyti.

ATSAKYMAS APSK. OR
GANIZATORIUI P. J. R.

MILIAUSKUI.
»

New Yorko S. L. R. K.

gal tik blėdį.
V. Z. Banaitis, 
174 kuopos sekr.

Tatman st., Woręenter,.;Mass. į „ ,.. . .
Sekretorius, J. \aieiuluy , p2! „lobėiai- ‘

Hulyoke st., Northainptbn^ Jlass.' giooejai..
Kasierius, J. Jaruševičius, 1048
Washington, st., Norwood, Mass.

J GERA PROGA! |
Kautanavicia, u4<ia a

ž> Gramatika angliškos kalbos
Cž? mokvtis be mokytojo landa- 51 

Liud. Sabaliauskaitėje

M

Kasiniąkas, Antanas Bakšys. 1714 s. Viiion avė.,

KUOPįl SUSIRINKIMAI.>>
COLLINSVILLE, ILL.
S. L. R. K. A. 161 kuo

pą laikys savo mėnesinį su-
.sirinkimą 5 d. kovo 1916. L Susirinkimai po aštuntai kiek- 
j Rus svarbių reikalų aP‘! vieno mėnesio, apie pirmą va 
1 evarstymui ir dalinama ! landą po pietą. Lietuvią svetai-
; knyga “Lietuvių ir Lenkų nėj, 9 ir So. Liintaln gatv. 
į Unija. Kiekvienas neatDfi-j švento MYKOLO DRAUGI- 
j tinai privalo pribūti ant:jog> R0CKF0RD--4IA., VAL- 
jšio susirinkimo. Jei norite DYBOS ADRESAI:
įsigyti taip puikia dovana Pirmininkas, Kazimieras Mik-

Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas, 
; J 558 W. 14 st.-,

Leonas Krikštinavičia, 1326J j£d. — A. Gpišius, 732 W. 
So. Victoria St., ' 19tli -st.,

Adomas Jonaitis, 1326 So. Į Kasos glob.: Zof. Bartkevi- 
Lineoln St. . eaitė. 1828 S. l’eoria st.,

1. ^Maršalka,, Pranas Dapkus. Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
1407 So. Park avė.

2. Maršalka, Antanas Didjur-
gis, 1327 So. Park avė.

Knygius Pranciškuj Kaptu- 
irauskas. 1321 So. Victoria, St.

NEW JERSEY SLRKA.
APSKRIČIO SUSIVA

ŽIAVIMAS.
New Jersey valstijos S. L,

R. K. A. Apskričio susivažia- Įaį Hėpraleiskite šios pro-jlas, 1020 — 1022 S. Main st.
viinas arba konferencija įvyks kuris atsilankvs i pirin’ pagelbininkas ir Iždi-. , . , - - - 'gos, nes „v,.......v

ai- A. apskr. organizatorius, p.'kovo 19 dieną, š. m., Felikso anf viršininėto susirinkimo ninkas: p- p- P(*ūėnas, 422 
l<i- J. K. Miiauskas, “Drau- Molvido svetainėje, 21-st Kast! - \ - Island av.e,
iv. g0” No. ii atHakvdamas į st., Bavonne, N. J. įgaus nuneta kiltdo Protok,, r«Minink»»: J. J. Mer
S, t...’ „.a’„tu ai lvi.„. .T»r«»v »n.kri«nNepamirškite atsives- &itis, 1530 tVcst st„iu(af!o korespondenciją, til-iVisos New Jersey apskričio ... , ... „ o

r d-’ 1, v v v- • tl liauni nariu! 1 Finansų raštin.: J. Zobinas,kuopos užprašoma šiame susi- “J* »
v • , , ,. . ,v . , -ir 8ni.a, vuStin 'R29 So. Cburcb st.,važiavime dalyvauti ir išrink- • *>uKas, rasim, i _—

x /, • x- l « i —fždo rlobėjai: V. Radzevičiusti delegatus išanksto. Geisti- i ------------------- l. ® v.
, j * *. v , ntraiiOA ttt 'ir F. Patasins.na, kad atstovų suvažiuotu

pusią “Dr-go” No. I, tvir
tina jog p. Tulaba padarė 
klaidą sutverdamas B’ook- 
lyne naują iš 12 sąnarių kodaugiausia, ues daug svar-

siems nariamfc, reikia kad ri^prtoVntiTsnriv^ reikol,( reUtė8 "P“*'“’ 

kiekienas narys sektų or- ■ ni jimą suvirs dešimties 
ganizacijos judėjimą, tai • naujų narių, tai klaidingas 
yra: kad kiekvienas narys darbas. Nejau-gi? Man ro- 
skaitytų Susiv. organą, tė- dos, kad kiekvienas, kuris 
mytų seimų veikimą, een- j nešioja organizatoriaus

Konferencija prasidės tuo
jaus po pietų, nedėlioj, kovo 
19 dieną.

J. Daukys, apsk. rašt.

Maršalką, 
zis, 622 W.

Jatn,-

tro valdybos ir pavyzdingų' vardą, kas metų bertainį 
kuopų. Tąsyk, užtikrinu, padarytų panašią klaidą
persistatvs visi dalykai 
kitokioj šviesoj. Nereikės 
tąsyk triukšmų bereikalin
gai kelti ir daryti tokius 
nutarimus, kurie vien tik 
kuoptis vardą pažemina, 
daugiau nieko.

Todel-gi, link nutarimo 
131 kp. nemokėti į Lėšų 
jFondą, galima pasakyti tą 

itį, ką būtų galima pasa
li, jeigu jie būtų nutarę 
J jokių mukesnių ne- 

k,i į Kusiveinijimą 
iu daiktū, kad 

gyvuo
—ghini

(prirašytų prie Su-mo bent 
dešimtį narių), tai visi tu
rėtų tik džiaugtis iš to. 
Bet gaila, kad dauguma 
mūsų organizatorių tokių 
“klaidų” nedaro, bet už
siganėdina nieko neveiki- 
kimu, arba užsipuldinėji
mu ant veiklesnių Su-m,o 
sąnarių.

Toliaus p. J. K. Miliaus
kas kaltina Centro sekr. už 
išdavimą mūsų kuopai nu
merio. Klausimas, ar Cen
tro sekr. galėjo neišduoti 
mums numerio ir atmeąti

siy,, 12

SEKANČIOS KNYGOS 
GALIMA GAUTI S. L.
B. K. A. KNYGYNE:—

1. “Būdas senovės Lie
tuvių” — Daukanto.

2. “Christamatija” -- 
kun. Miluko;

3. “Europos istorija” — 
Freeman;

4. “Lietuviai Amerikoj” 
— Jono;

5. “Kuomi žmonės gyve
na” — Jociaus;

6. “Petras Žemaitis” — 
Astrauskis;

7. “ Kražių skerdynė” — 
kun. Žiiinskis;

8. “Diedai ii r Gražina”

CHICAGO, ILL.

S. L. R. K. A. 101 kps. hujū- 
ririkiiiiiiN atsibjis, kovu d. 1916 
m. Apveizdos 1)»et o į»hv mokyk
lon kambaryje, No. 4. Pradžia 1 
vai. po pietą. Y:si natia*‘. kvie
čiami atsilankyti: taipgi, kurie 
įlar neužsimokėjo seimo paskir 
tu 25c., būt npageidaujama kad 
atsilankytu ir užsimokėtu. Ne
pamirškite atsivesti ir naują na
riu prisirašyti.

D. G. Žulckaitė, rašt.

Maršalka: J. Makauskas.

SV. JURGIO KAREIVIO 
DRAUGYSTĖS, N0RW00D,

MASS., VALDYBOS 
ANTRASAI:

Pirmininkę^, • Kadaras,
1038 \V^siiington st.,

Pirm. pagelb., Pranas Kudir
ka, 31 Franklin st.,
Protokolą ruštininkas, Jona3 
Ruškis, 18 Tremont st.,

Fin. raštininkas, J. Versec
kas, 1184 \Vasbington st.,

Kasiems, Viktoras Kavaliaus- 
JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS kas, 22 Sturvant avė, >

Iždo globėjai: Į
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st., į 
Barnasius Jankauskas Villo^J

Trumpa Lietuvių Kalbos 
Gramatika,' sutaisyta Mo , 
kytojaus Juoso Damijonai

čio.-
Vienatinis savos rūšies 

lietuvių kalbai pramokti 
vadovėlis. Vartojamas dau
gumoj lietuvių kalbus mo
kyklų.

Kaina 35 e. PiiJigus guli
ma fliųati krasnsl ženkli

kasi Siena. Rn

— Mikolas 
15 st.,

Susirinkimas kas pirmą ne- 
dėdienį mėnesio, Apveizd. Die
vo parap. salėje, 3 vai po pietą.

Jau išėjo pirmas numeris

“ Muzikos”
Turinys:

Nuo redakcijos.
Šis-tas .apie dailę.
Mūsų chorai.
Daina ir gyvenimas. 
AEuzikos teorija su pavyz

džiais.
Apie elioni vedimą.
Prie mūsų bažnytinio gie

dojimo.
Gaidų Turinys:

Mes paadinuosim (mišriam 
chorui).

Beauštanti aušrelė:
Oi močiut, motinėle (due

tas).
Vai broli, broli (vyrų cho

rui).,
Pulkim ant kelių, Dievas 

mūsų apginėjas.
Pirmoji nelaimė (pijanui 

solo).
Atskiras numeris 40 e. me

tams $3.00.
“MUZIKA”

P. 0. Box 172,
Brooklyn, N. Y.

■t.,
Martinas Balkšas, 39 Tre
mont 8t,,

•"Maršalką, Stasys Kamila, 39 
Tremont st.

DRAUGYSTES IV. JONO 
EVANGELISTO OHICAGO,

ILL, VYRIAUSYBĖ.
Prez. Ig Liekavičia, 1930 S
ion ava.

Viee-prez. Juos. Šimėnas;- 911

~,J--

ryta) ..................
Valkų Draugas

mokytis skaityti 
be mokytojo ....

$1.00 § 
arba kaip 
ir raSyti $

...................18c u
Ifaujsa Budas mokytis ra

Syti be mokytojo .... ,... 10c
Aritmetika Bokiaiinuisi 

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

Viso —fl.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

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

IIUDSON, N. Y.

0

8

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

visokių ženklelų 
draugystėms, o 
ypatingai: k o- 
kardų, guziku- 
čių, metalinių, 
anameliuotų i r 
padengtų cellu- 
loid’u, šarpų, 
vėliavų ir karū
nų.

Man pavestna 
darbus atlieku 

nrtiatiškai. ■ a

M. A. Norkūnas
1G6 Melrose str., Montello,

Oertauiias būdas da Itrinimo
Meturi stokuot nei viename name

D-ro Richtor'lo

PAIN
Jau nuo 50 melų yra vienu iŠ numylčtą 

namiuią būdų pas letuvnikus ir
visame pasaulyj.

Tikra? tiktai su pažymėta marke
3So. ir S<K butel/uku ransa aptlekoso arba 

•tiu'ial nno
P. Al). RICMTER « CO.

14-80 SVaabtoKtoa gtrwt, N«w Y«rk, N. Y.

DIRBTUVE DEL VAŽIUOTOJŲ.
Ir primokamai! persianti 
mas dėl naujo 1916 
“RANOBR” dviračio 
(baicikelio). Rašyk tno- 
Jaua, kad gauti mūsų di
deli katalogą ir apeci- 
Jal| |>asiulyniii. Stebuk
lingi pagerinimai. Ne
paprasti pasiulyiuai 1916 
m. Jūs negalite pirkti, 
negavę mnsų vėliausią 
Kiro-

Valiuojančiu Agentu”, ir 
di'lel'uio piuign-i su dvira-

PAMĖGINKIT SKAITYT 
Savąjtinj Ląiliražti

$ “LIETUVA”
;iį Uldelia 3 puslapių laikraštis su 
Ifi pa veikalais, einąs 24-tua metus, 
i “LIHTUVA” yra politikos, itte- 

r a t liros ir mokslo laikraštis, f>a- 
duodantis daugiausiai žingetdėių 
tiulų iš Lietuvos, Amerikos , ir 
viso pasnnlio. Laikraščio kaina

Ui visą metą tik S2.00
Ui pusę metą tik $udo

Vinną numarj irk*.



r (Mareli) 2, 1916. N. 9. <4 I •
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Collinsvilles Kronika Laikas Visiems prie Šviesos
»« »€ »«»«»&♦&»«.»'»»*» »T<**
Daug veikiama, mažai rašoma. L>° $1.00: Dr. J. J. Vizgir-šį - tų parašyti, čia lietuviai 

das, Bernardas Stumbras, M. kaip apsigyveno, jau bus apie 
Gudeliauskas, K. Juška, J.|12 metų. Pirmieji lietuviai 
Norgaila, J. Vaitukaitis, V.!kaip tai: p. Jonas Norkus, J.

Randasi Amerikoje daug lie
tuviškų kolonijų, apie kurias 

dik-niažai girdžiania, o kur 
veikiama. Viena

. i Bcresevičia, J. Juknienė, A. ■(ludeliauskas, M. Gudeliaus- 
.. . ., ,. ... .Stankus, .1. Dapkus, M. Sim-ikasir kiti. Čia oras tyras ir
ni\av Collinsville, kįenė, T Matulionis, P. Mas- labai sveikas. Darbai šiais lai-

111. ls sios lietuvių kolonijos kįen^ (Jaižaitienė, P. A- kais eina, net viskas pyška, 
retai pamatysi laikraščiuose Vilkienė, A. Ažus, V.įČia kitokiu užsiėmimų nėra,
žinutę. Nors mes ne*urime Maskaitis, J. Vaičiakauskas, {kaip tik anglių kasyklos, kur
lietuviškos katalikiškos bazny- g Bartkus, J. Jenušis. [beveik visi lietuviai dirba. Ūž
čios, bet prie mūsų tvirtai ka-i !darbiai sulyginus su kitų ko-
talikiška dvasia laikosi. Visi . Po 5Qc.: J. Gudeliauskas, 1 .: ,()nijų yrfl 'nemažį> taį ir lie.
lietuviai katalikai esame pri- Pranaitis, J. Klimas, J. Žilai-., ..
siglaudę pre airių katalikiškos Lis, J. Norkus, J. Kovelaitis. Irp.j, 
bažnyčios, ir dvasiškus reika- M- Kavelaitienė, P. Anibro-

<iai

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį 
“Šviesų”, kurį skaitydamas pats apsvišviesi ir kitam ga
lėsi prie šviesos parodyti kelių.

“Šviesa” rašo labai daug pamokinančio apie žmogaus 
pažangumų. “Šviesa” kainuoja tik 50c. metams."'v- •

Šviesa
46 Congress Avė. Waterbury, Conn.

••

pasiturinčiai gyvena.
vienas dar keistas apsi-

' r t v t i • | reiškimas gyvuoja, tai girty-rus aprūpina mus gerb. kun. zaitis; I.Kliautis, J Lamins- j (). get tikimė kad ir jį
“ " - - - kis, k. Balčiūnas, I. vairia- v, m ,. ’ - žlugs neužilgo. Tautiškoj ka-kauskas, M. (ludeliauskas, K. , . - ,. . , .v,r ... . , . , ... talikiskoj dirvoj atsižymėjęi Vaičiakauskas, A. Maskaitis, .. T t vr • jo , v . ,, „ ... . . yra šie: Dr. J. J. Vizgirdas,B. Asmonis, M. Kavaliimiene,.-r, cu i T -»T , t • ’ p. Stumbras, J. Norkus, J.
ryje pasižadėjau plačiau para- Kavaliūnas, J. Jesulis, V. Gudeljauskas> M , Gudeliaus-
šyti apie įvykusias 19 d. va- }Cunįls’ S- Ale^sas, J. Jurk-jkag, R žnkag, j Laurinaitis
sario prakalbas, taigi šiek- sas’ K- Pasukoms. i ir kiti/
tiek plačiau pabriešiu. Kada 

— ,,,, ..t ii 1 o m<)c. : B. i aiciakauskas,musų 161 SLRKA. kuopa pra- . _ v ... T... .. • A. Taresevicius, J. Kimutis,dėjo rengti minėtame laike T _ , . ... ’ „ ’, • i i J- Trekinaitis, M. Ramanaus-prakalbas ir pagarsino, kad,. . ~
persikviecia kalbėtoja p. A. J,. , .. . _ , ’ - ,e, v rn • _ —z< •' kisauskas, A. Žukas, I. Žukas,iSutkų iš Chieagos— musų “ci-| ’ ’ ’•... ... ..... J. Stankus, K. Juodis, E. Plaukučiai pradėjo net iš kai- ,. ... . —’ . ., , ’ . v .. ...... kinaitiene, V. Aleksaitis, 1.lio nertis, nežinodami kaip su-’ . -- ------------- _r.— — -—
rasti būdų pakenkus minėtoms i^?1^vie.ne’ P*lmynų ir tiek pat pavienių,
prakalboms. Ant galo “sudū- 1 uvl®ne’ • Siūtis, J..Nau-(visi sutikime sugyvena, iš.

Kerševičius, iš Lewingstono.

161 kp. SLRKA. prakalbos
Per

Turime mes ir kelius lietu
vius biznierius, bei ainatnin- 
kus. Turime 1 gydytoji 
veiklų veikėjų, d-rų J. J. Viz
girdų, 1 barzdaskutį, 6 svai
galų pardavinėtojus. Lietuvių 
čia priskaitoma apie 200 šei-

mojo - sugalvojo” štai ką: ,k!enė> K Vilkinto, M. Girdžiu- 
sušaukti visų savo “abazų”|Vlene’
ir surasti būdų užkenkti, arba Į Smulkių aukų 86c. Išviso j Collinsville draugijos.' 
visai neleisti tų “nenaudėlį” $39.36. Gyvuoja čia nemažai lietu-
kalbėtojų. Sumanyta - padary-j Ant galo kalbėtojas pade-1 viškų - katalikiškų draugijų,
ta. Mūsų “cicilikučiai” šaukojo publikai už gausias au- | Pirmiausia draugija šv. Miko- 
vo susirinkime štai prie ko kas, ir trumpai paaiškino apiejlo Arkaniolo turi apie 85 na

rius ir puikiai gyvuoja. Yrapriėjo: kad užkenkus Susivie-(skaitymų gerų knygų bei laik 
nijimo L. R. K. A. kuopai lai- raščių ir prisiminė apie išleis 
kyti prakalbas, nutarė savo'tų Katalikų Spaudos Draugi- 
pačius “dručiausius mokslin-'jos “Metraštį”, kurio čia pat! 
čius” pasiųsti į minėtas pra- ' užsiprenumeruota 15 egz. ir 
kalbas ir nusinešti, paliktas užsisakė nemažai katalikiškų - 
“M. X. Mockaus” knygas, kad jautiškų knygų. Beje, būčiau 
būtų lengviaus, anot jų, “su- pamiršęs, kad čia nemažai už-' 
kritikuoti kalbėtojų”. Nutarėįsiprenumeravo “Žvirblio” ir 
tų dienų surengti smuklėje ba- (visi džiaugėsi įsigiję taip juo- 
lių, kad publikų atitraukti nuo kingų laikraštį. Abelnai imant 
prakalbų. zPo visų savo su-'minėtos prakalbos nusisekė 
galvojimtvmūsų-Pcicilikučiai”.kopuikiausiai. Negaliu pra
laidai linksmai šaukė, kad vis-'leisti nepaminėjęs, kad mūsų 
kas nuveikta. Bet jų tas ^miestelyje tai pirmos katali- 
džiaugsmas neilgai teužsiliko. [kiškos prakalbos įvyko, prie 
Mat, mūsų žmoneliai jau pažį-jjų surengimo daugiausiai pasi 
sta kas per paukščiai tie
cilikai” vra.

J

Didesnė! Didesnė!

“TIKYBA ir DORA” •«
Nuo Naujų Metų eina padidinti. Įvairaus skaity

mo tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek. 
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 j mėnesį. Kaina liko ta 
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį 
(štampą) gaus vieną nuųferį pasižiūrėti. Prenumeratą 
galima siųsti už krasos ženkleliais.

Adresas:

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

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

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 ne pa v aduos 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 _įr jųjų vertė.

PAŽANGA galutinai duos vietos noriai lavintis jau
niems literatams ir mokslo vyrams savo skiltys-.

PAŽANGOS kaina metams tiktai $3.00; pusmečiui 
$1.50; trims mėnesiams 75c., atskiras nu
meris 25c.

Knygynams^ agentams bus daromos didelės nuo
laidos, kad visiems butų lengviau prieinamas taip 
svarbus laikraštis.

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

Pažanga
z.tt.a.f•hmm

L>*,***o* P. O. Box 204 OIRARDVILLE, PA.

skiriant kelius “cicilikučius”.

P. S. Užsimokėjusieji Draugo B-vei negavę žurna-1 
lo, tuojau kreipkitės administracijos adresu.

Platinkite

“DARBININKĄ’

------------ x---------------------------------------------------------

u EŽYS ”
čia ir SLRKA. 161 kuopa kuo
pa. Susitvėrė gruodžio mėne
syj, 1915. Puikiai auga; per 
tris mėnesius laiko jau susi
laukė apie 40 narių ir vis dar 
rašosi. Patartina yra kiekvie
nam lietuviui prisirašyti prie 
šios kuopas. Turime mes ir 
daugiau draugijų. Laisvės 
Mylėtojų dr-ja, SLA. kuopa, 
net turime ir “cicilikučių” 
kuopų, tik numerio nežinau, ir 
kiek narių turi (man rodos a- 
pie pusantro tuzino). Tautiš
kame veikime yra pasižymėju
sios: Šv. Mikolo Ark. dr-ja ir

rašyk.
“Ežio”

“ei- darbavo: p. B. Stumbras, J. SLRKA. kuopa 
(ludeliauskas, J. Norkus, M.

į minėtas prakalbas žmonių 
prisirinko pilna svetainė, tdip- 
pat ir mūsų “didžiausi moks
linčiai” su Mockaus knygo
mis atsilankė. Kuopos pirm. 
p. B. Stumbras, atidaro vaka
rų

Gudeliauskas ir K. Žukas. 
Prakalboms pasibaigus, prisi
rašė 8 nauji nariai prie 16.1 
kp. SLRKA.. Linksma vra
mums pasidalinti žinutėmis su 
iplųčia visuomene, kad ir mū
sų miestelyje lietuviai prade-

Tai takios tokelės iš mūsų 
padangės.

Collinsvillio Mažulis.

“Cicilikų” vakaras.
Pamačiau pagarsinimus mū

są “cicilikų, kad bus maVgas

“DARBININKAS” yra leidžiamas Darbininkų Sąjungos. 
“DARBININKAS” eina tris kartus į savaitę; utarnin- 

kais ir ketvergais —4 puslapių; subatomis—8
puslapių.

“DARBININKAS” kaštuoja metams $3.00; pusei me
tų — $1.50.

“DARBININKAS” už 1/ dolerį eina per keturius >ė- 
aesius.

“DARBININKO” subatinį numerį galima užfiaakyta 
skyrium. Metama $1.50, pusei metų —75ę.

“DARBININKAS” apsiima bftti lietuvių draugijoms 
organu.

Draugijų nariams eitų subatomis — 8 puslapių 
numeris už $1.00 metams. Tik sąlyga, — kad visi nariai 
imtų laikraštį ir įmokėtų po $1.00. Mokesnį galima 
būtų sumokėti ir kas pusmetis — po 50 centų.

Kas iš narių tokios draugijos norėtų turėti visus 
^ris savaitės numerius — turėtų dar primokėti metams 
$1.25, arba išviso jam atsieitų "DARBININKAS” $2.25.

z Adresas:

o#t.o.tMM

Jei pats sugebi — į
Nori sveiko juoko? — prie “Ežio” eik.
Pažink pirmų “Ežį”, ir tuokart peik.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygj 

amerikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk a 
resų ir gausi pasižiūrėjimui numerį uždykų, o kai j 
matysi, tai visad “Ežį” skaitysi. Kaina metai
75 centai, pusmečiui 40 c. 
orderiais.

pinigai siunčiami mon

...—sAdresas‘

213 Station Road, Dykehead Shotts Scotla

“Tautos Rytas

Perėto nz kalbėtoją p. da . ir veikti ------- • lo , . ■
A. J Sutkų. Kalbėtojas pla-;Tnicollinsvilwiai stokinK.j"’k"r’s v”"™ '*,oj
cai kalbėjo ap.e SLBKA. or-: įe (]al.ho h. l.r tok.oj svetamej. Manau

“Darbininkas”
242 W. Broadway So. Boston, Mass.

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

Adresas:

Re v. J. Valaitis

ganizacijų, faktais prirędė ko
kių turi naudų prie jos pri-

|pne
Rašvkimės visi prie SLRKA. 
161 kuopos, o nereikės klajoti,galintieji nariai ir ragino <lė- uj kai k|ajoj. ,.a|)a

tis prie jos. Kada kalbėto- 1^. ei,.i|ik„fiai „ 
jas prisiminė apie “cicilikų” ,
darbelius tie nosis nuleido iki ■ y /
žemes, neturėdami ko atsaky
ti, tik spruko pro duris laukan. Prakalboms užsibaigus, p.

sau, reikia pamatyti, kas ten 
per vakaras. Nuėjau. Prie 
durių reikalauja 50c. įžangos, 
stoviu ir mųstaū, cit ar ne. 

{Viena, neaiškus jų programas, 
o antra abejojau ar tik nebus 
bereikalingai prikišta 50c. 

Prieina nekoks “cicilikutis”

M*.’1 28 Cherry St. - - Shamokin, i

Geriausios Farmos

Žmonės dėl to delnais plojo,!A. J. Sutkus, paaiškino apieL. Mkl). k„ tal|W ei„a,‘“*T„nj 
o mūsų “eicilikuėiai” iki vie- Tautos bondo skyrma ir jų |1M viel)as pu'lkiauaių vaka.
nam išbėgiojo. Kalbėtojas 
pertraukė kalbų. Antras 
kalbėjo dr. J. J. Vizgirdas. 
Jis kalbėjo labai nuosekliai a- 
pie draugijų gyvenimų ir pla
čiai nurodinėjo kaip yra rei
kalingu kiekvienam prigulėti 
prie draugijų, o labiausia at
kreipė domų į SLRKA. Taip- 
pat nemažai paaiškino apie 
dabartinę Europos karę ir ra
gino susirinkusius sumesti 
nors po kelius centus nuken- 
tėjusiems dėl karės lietuviams. 
Užbaigus daktarui kalbėti, 
antru kartu kalbėjo p. A. J. 
Sutkus apie dabartinį lietuvių 
vargingų padėjimų Europoje, 
aiškino, kad labai yra reika
lingos aukos mūsų broliams 
lietuviams nukentėjusiems dėl 
karės, pakvietė iš publikos ke
letu vyrų, kad pereitų per sve
tainę parinkti aukų dėl karės 
nukentėjusiems. Kada perė-

veikimų i/ pabarė čia sutverti 
Tautos Fond.) skyrių, ant -ko 
vienbalsiai ;• stota. Nutarta 
išrinkti pilnų valdybų ir veik" 
ti taip, kaipo kitų miestų sky
riai; j valdybų išrinkta se
kančios vpatos; pinn. — Mi- 
kolas Gudeliauskas, rast. — B. 
Stumbras, iždininkas — Juoz. 
Gudeliauskas; kolektoriais K. 
fcukas ir J. Laurinskas, Pa
sitikime, kad ir collinsvillie- 
čiai neatsiliks nuo kitų kolo
ritų, nes jau pradžia puiki, o 
antra į Tautos Fondo sky
riaus valdybų patys veikliausi 
asmenys ir geri tėvynainiai 
pateko.

rų bus! Išsiplikau tikietų ir 
einu. Tik žiūriu, kad jokio 
progranio nėra, tik girtų ba
lius. Supykau ir mąstau kam 
man reikėjo čia eiti. Buvau 
sumanęs tuojau keliauti na
mon, bet nusiraminau, it lau
kiu kas bus tas per vakaras. 
Pražiopsojau visų vakarų ir 
nieko gero neužgirdau, kaip 
tik šmeižimų katalikų ir kata
likų kunigų, o labiausiai 161 
SLRKA. kp., nes, sako: dabar 
susitvėrė ta negeistina kuopa 
ir žiūrėkite, kaip prie jos ra
šosi net ir prakalbas jau su- 

f rengė ,o mes gavome iš jų 
prakalbų nieko nepešę išbėgti.

F/e»d5 tJ Da/yvffVMsių.IViskų nesurašysi; tik tiek ga
liu pasakyti, kad mūsų “cicili

Pirmieji lietuviai ii!Š!aU .'•"k»rS praloSė O«- 
vo pridėti savo gryno sknti- 

Collinsville, III. kO, nes žmonių visai mažai at-
Nors nesmagu yra prisipa- Įsil®!^ ’r veikiai išsiskirstė, 

žinti, kad ikišiol iš mūsų pn-iTai«i Paariu collinsvillie-jo rinkėjai ir pasirodė, kad iš- • .:ftarns netikėti i mūsų “nirili
vJha nnlni anrinlrn *39 36 dangės nieko nesimatė viešai lcinms’ npUK<T1 I ”>usų uaĮi-o aukų $......... veikiant, bet aš pastebėjau 8 M” garsinimus, nes apsigau-

Aukojo sekančios vpatos: 1-Draugo»’>4uutę į$
L-

|(( jsite, taip kaip aš apsigavau.
U44----

Pirkite pas mus farijias didžiau 
šioje Lietuvių Parmerių Kolonijoj I 
Amerikoje. Ta kolonija yra musų ■ 
uždėta 1905 metais, ir jau apgyvead 
dinome su 360 lietuviais. Mes esame i 
seniausi ir didžiausi farmu pardavė-1 
jai lietuviai Amerikoje. Mes par
duodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus popie
rius, Decds ir čystus Abstraktus be 
jokių ekstra mokesčių. Mes turime 
šimtus visokio didumo farm^ par
duoti: išdirbtų, su užsėtais javais, 
su soaais ir budinknis. Žemė der 
lingiausia: lygi su juodžemiu ir mo
liu, ir molis su gera smelžemė. Ge
riausia, žemė dėl viuokių javų, dar 
žovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų. 
Turime \daug žemės neišdirbtoė, ge
ros, kuri parduodamu visokio didu
mo plotais, pigiai, po $6,00 akelis 
ir brangiau, ant lengvų išmokėjimų. 
Kiekvienas gali tokios žemės pa- 
simti, ir dirbdamas mieste iimokėti, 
įgydamas tokiu budo geriausią far- 
mą. Pasiskubinkite nusipirkti žemės, 
nes ji greit eina brangyn. Atvažiuo
kite pas mus, mes užtikriname jus, 
kad surasit fąrmų pagal savo norą, 
ir už ką busite dėkingi. Kviečiame 
visus miestų darbininkus' ir biznie
rius apsigyventi gražiame ir svoi- 
kame krašte, kur yru aplink vai 
kams mokyklų, bažnyčių, geležinke
lių ir gerų žvyruotų kelių, apllnkėje 
pirklybinio miesto flcottville ’a ir 
paftavo miesto Ludlugton, Mieh. 
Nusipirkite musų kolonijoje farmas, 
jums taip patiks ant inuaų farmų, 
kad apie miestą nei pamislyti no- 
noresite. Turėsite ant farmos sau 
Užtikrintą gerą gyvenimą; trumpu 
laiku farma pati išsimokės visokias 
skolas, ir jus liksite ) kelius metus 
turtingais farmierisis. Rašykite tuoj 
gausite Lietuvių Kolonijom mnpą ir 
farmų k*t*loRk dovanai. Tik idėkite 
už 4 e.į štampą dėl pnčto.i kaštų.

kras adresas:

A. KIKDIB and CO.
BE AL BSTĄTB 

T -p Jes SMto

Watch Chain 
M kt. aolid 

gol<l; can be 
uaed na 

doiihlc chain. 
22M cnupona.

CIGARETTES
CORK TIP

5c ior 10
Parduoda visi krautuvninkai

Padaryti Iš parinktino maišytą Tur
kiško tabako, NEBO Cigaretei Iš
duoda gardų kvapsn|.

GRYNI—PILNI KVAPSNIO 
— LENGVI.

Puikios dovanos namiškiams, nu
mylėtiniai ar pačiai už

COAKTIP

EB Og.
(įGAMTTE:

Ro1low Ground Karor. 
Black ov.tI hanl 
ruhber hnndle.H Coupona.

X

NEBO KUPONUS ir Baksukų viršukus
Taupyk Juos. _

NEBO baksuko viršukai verti kiekvienas pusę 
cento pinigais arba gauk už kuponus dovanas.

Piniginis Kuponas Kožnam Bakse.
Reikalauk Dovanų Katalogo.

Kingslon Statinnarv 
• Tuh Wringer. 

Warranted 3 jftrt
for family tiac.

•S* coupons.

NEBO BEFARTMENT 
M First Street, Jersey City, N. j.

P. Lorlllard Co., Ine., N.w York Clly,—tįt. t7SO



Kovo (March) 2, 1916. N. 9.

II grupė:
Petrukiutė Julijona, 12 metų, 
Dovydaitis Jonus, 11 m., Čibir- 
kiutė J ieva, 13 m., Čibirkiutė 
Ona, 10 iu., Nyčkus Jonas, 13 m., 
Janulis Juozus, Dovydaitis Kaz. 
13 m., Masiliūnas Julijonas, 9 m.

Šie visi patys pasirašę ant laiš- 
k» ; toliau p. Velykas priduria, 
jog III grupė, kurioje yra 14 
mokinių dar neišmoko pusirašy- 
tu • •

Jogei kaikurios priežastys su
trukdė šių žinių išsiuntimą, tai 
pridedu, kas seka.

Kun. M. Bruudza rašo 4 sau
sio 1916 m. jau iš Berlyno: 
“Mes visi Seinų vyskupijos ku
nigai esame paliuosuori ir va
žiuojame namon. Guetersloh’je 
iš lietuvių liko tik kun. Kėblaitis 
ir kun. Rusteika. Kun. Katili- 
lius irgi važiuoja drauge. Aš ra
šiau taipgi iš Guetersloh. Aš esu 
sveikas ir dabai’ laimingas ir ra
inus”..,.

Iš šio trumpo laiškelio matyt, 
jog abudu Gargždų kunigu irgi 
grįžo Lietuvon. Kun. Astasevi- 
eius-gi ir kun. Petrauskas (abu 
iš Seinų vysk.) taipgi ir kun. 
Spakevičius (Kauno vysk.), 
kaip galima spręsti iš paskuti
nių laiškų, neišvažiavo drauge 
su anais. Kun. Rusteika (Vevir- 
jičėnų kleb., Kauno gub.) nese
niai atvyko į Guetersloh iš Starl- 
sund’o.

fiiąs, kiek linksmesnias žinias 
užslopina vėlesnės liūdnos. P. 
K. Šimkūnas ras 23 — XII — 
15 iš Amberg (Bavarijoj). "Am- 

• berge yra tiktai trys lietuviai: J. 
Dovydaitis, K. Kurkliriskas ir 
K.. Šimkūnas (vargonininkas) vi
si Kauno gub. Jau 5 mėnesiai, 
kaip neturime jokios žinios apie 
savuosius. Čia buvome 8 lietu
viai, bet kiti išvažinėjo prie 
ūkės darbo (mano pabr. K. A. 
B.) . Mes lietuviai neturime jo
kios pagelbos..’

Indomus p. K. P. laiškas ra
šytas 5—1—16 iš II. “Būkit ma
lonūs kreiptis į H. ar mūsų ko- 
mandantųrą arba į Ministeriją, 
prašant kad kaip galima grei
čiau sugražintų mums mūsų vai
kus, kuriuos, kuomet mes buvo
me Ragainėj (Ostpr.) priversti
nai atskyrė ir nusiuntė prie dar
bų, mus atvežė čia į M. Tarp 
paimtų prie darbų yra nepilna
mečių : P. Petrauekas, 14 metų, 
Ona Petrauckiutė, 16 m., jųdvie
jų adresas S.....

Taipgi paimta Justina Masi- 
liuuiutė 26 in., Elžbieta Masiliu- 
niutė 17 m., Elžbieta Sabensk i li

te 27 m. ir kitos; jų adresas P...
Be to Aleksandrus Janulis 14 

m., adr. B.... Iš Tilžės; paimta 
Julė Kloviutė 18 m. ir Juozas 
Klova 14 m.; taipgi ir Agota 
Vizgaičiutė 17 m., jos tėvas ir 
motina yra čia.

Šių vaikų motinos labai neri- 
mastauja, nežinodamos koks jų 
padėjimas, ypač jaunų mergi
nų.

Jeigu jūsų patarpininkavimas 
pas tam tikras valdžias pagel
bės mūsų vaikų ypač jaunų mer
ginų sugrąžinimui, būkime la
bai dėkingi Jums.

Su pagarba drauge ir už ki
tus,

(Pasirašęs) K. P. 
19—5—5—16.

Iš viršminėtojo p. Valiulio 
laiško sužinojome, jog 721 lie
tuvių Lauban’e pasilieka be dva
sinių dalykų aprūpinimo. Iš 
kun. Brundzos-gi laiško paaiškė
jo, jog Mindene irgi liko 100 
lietuvių be kapeliono. Nūn iš P. 
Šimkūno laiško sužinome, jog 
lietuviai skirstoma prie ūkės 
darbų. Apie lietuvių skirstymą 
prie ūkės darbų sužinome taip
gi iš laiško, gauto 9—1—16 nuo 
kun. Astasevieiaus iš Cellelager 
ir iš kitur. Tai liūdnas apsireiš
kimas: jau drauge gyvenant lie
tuviai nebuvo aprūpinti dvasios 
dalykuose, dabargi, kuomet iš
siskirstys, neliks ne vilties tai 
atlikti. Nūn plačiai kalbama 
apie kapelionų lietuviams rei
kalingumą, kad jie apvažiuotų 
visas buveines, kur’ esama lie
tuvių. Tas yra būtinu reikalu! 
Tečiau kuomet belaisviai išsis
kirstys prie lauko darbų, nė 
šiint/s kapelionų neįstengs jų 
aplankyti.

Kitais žvilgsniais, žinoma ge
ra 'i yra, kad duodama belais
viams darbas. Galima tikėtis, 
jog civilius belaisvius paleis 
prie darbų į savo kraštą; bet ar 
ištikrųjų taip bus?!

Nuo Londono lietuvių gauta 
7—1—16 £10 ’277 fr.) beto kun. 
Matulaitis pranešą, jog išsiuntė 
skrynią su drabužiais ir knygo
mis. Nuo Danijos lietuviu per 
p. Giedraitį gauta 40 fr. 53 
cent. ir nuo p. Cepliausko 10 fr. 
Visiems tariame širdingą ačiū 
vardu belaisvių! Išlaidų- šiais

DRAUGAS

Lietuvių vaikų mokykla Holzmindene, Vokietijoje. Tuos 
ir daug kitų vaikų vokiečiai iš Lietuvos išgabeno vokiečių

nelaisvėn, .

metais buvo 6 fr. 10 c. Taigi 
18—1—16 kasoje yra 304 fr 56c.

1. P. Petras Mieškauskas ra
šo 19—XII— 15 iš Minden’o 
(Westfalen, Germania No. 9357, 
komp. 9, Blok. 2): “Prašau pa
ieškoti mano brolio Kazimiero 
(Stanislovo) Mieškausko iš kai
mo Ličunų, Panevėžio pavieto, 
Kauno gub., kurs turbūt gyve
na Chikago’j ar gal kur kitur. 
Jau ilgą laiką negaunu nuo jo 
žinių... Aš esu nelaisvėj jau nuo 
7 rugpjūčio 1914 m...”

2. P. Juozas Kavolis 19—1— 
16 rašo iš Muenster (Muenster i. 
Westfalen, Germania. Kriegsge- 
fangenenlager, N 20055, Blok. 
2, N 3): “Prašau sužinoti kur 
gyvena mano broliai Jonas ir 
Konstantinas Kavoliai. Tūrbub 
jie gyvena Shenandoah”..

Gerbiamieji giminaičiai ar jų 
pažįstami gal bus malonūs pa
tys parašyti ieškantiems, arba 
parašyti man adr.: Albertinum, 
Fribourg, Suisse, ir aš pranešiu 
jiems.

Taip! “Lituania’os” komiteto 
kasoje belieka vos 304 fr. 56 c. 
Nelaisvių gi reikalaujančių pa
gelbos tūkstančiai. Kas gi 
mums nūn daryti!! Londono, 
Manchesterio ir Danijos lietu
viai jau parodė savo geraširdin- 
gumą. Ypač Londono lietuviai! 
£25 au gauta.

Su vilcia nūn laukiame nuo 
jūsų Amerikos lietuviai!

1 Kun. A. Steponavičius,
“Lituania’os” Komiteto - pirm. 

Fryburgas 
18—7—16.

KAIP IŠVENGTI NELAI
MĖS NAMUOSE.

(Dalis paimta ųįįiš “Chicago 
Daily News”) 5'

Įvairūs pranešimai apie ne
laimes pasirodo labai dažnai. 
(Šeimininkės privalo atkreip
ti atidos į šiuos persergėji
mus).

Tuomi tikslu čia yra surašy
ta keletas naudingų persergė
jimų.

Dr. John Dies Robertson, 
city healts commissioner, juos 
patvirtino ir praneša viešai 
šiaip:

1. Neišstatykite gyvasties 
pavojun, kuomet langus plau- 
nat iš lauko.

2. Nelipkite ant sukrautų 
kėdžių ar kitų panašių daiktų, 
kad dasiekt kų ųors augštai.
Tuom tislui yra žmogaus pa

rūpinta kopąeaitės. Šimtai 
moterių kasdieną krinta pali- 
pėjus ant krėslų ir panašių 
dalykų.

3. Niekuomet nelaikyti špil
kas, vinis, guzikns ar pinigus 
burnoje. Netik galima nuryti, 
susižeisti, bakterijomis užsi
krėsti, bet taip-gi yra tai ne
švarus paprotys. Burna ne
buvo mums duota kaipo trečia 
ranka arba fešenius, bet dėl 
valgimo. >

4. Nedirbti jęlušniojė kuknioj, 
arba virtuvėje; turėkite vir
tuvę gerai išgėdintų. Namai, 
kad būtų apie 65° F. šilumos

laipsnio. Neperšildykite kam
barių ir neįpraskite visuomet 
šildytis prie pečiaus.

5. Nepalikite klosetų arba 
šėpų ir komodų durių ir stal
čių atdarų. Jūs pačios ar kas 
kitas galite užkliūti ir skau- 
diai užsigauti.

6. Nepalikite daiktų ant tre
pu, kaip tai, šluotų, šepečių ir 
tam panašių dalykų, nes pa
verčiate trepus į čiužynės vie
tas.

7. Neikite į laukų plonai ap
sirėdžiusius priimti mėsos nuo 
bučeriaus ar duonos nuo kepė
jo-

8. Nelaikyto vaistus išsklai- 
dę po visus kambarius. Turė
kite jiems paženklintų vietų. 
Visi vaistai kad turėtų para
šus priklijuotus parašytus aiš
kiai su juodyla.

9. Visi nuodingi vaistai kad 
būtų paženklinti knipo nuodas 
ir dar špilka inkišta į kamštį, 
kad ir nakčia grabaliuojant 
būtų žinia, kad nuodas.

10. Nepalikite drabužius ar 
daiktus ne tam tikroje vietoje.

Lengviau yra surasti, kaip 
viskas turi savo vietų.

Tvarkoje yra gražybė.
Gamta yra tvarkiai surėdy

ta; šeimyninkės stengkitės ir 
savo namus panašioj tvarko
je vesti, o namai bus gražybės 
vieta.

5. A. S.

Iš SJyUNGIEČty 
VEIKIMO.

CHICAGO, ILL
Pastarais laikais chicagie- 

tės moters labai subruzd. Čia 
tik trumpai pažvelgsime Chi- 
eagos Moterų Sųjungos kuopų 
veikimų paeiliui:

Kuopa 1, Šv. Jurgio parap., 
nesenai surengė nepaprastų 
vakarų, taip vadinamų, lc. 
“bazarų”, viskas buvo už lc., 
net ir inėjimas buvo lc. Kiek
žinoma, kuopa uždirbo pusėti-
nai 1-moji kuopa turi geni Usnėto" a^a^mo*^Sni' sį>7ę-

kalbėtojų, dainininkių, lošėjų 
ir pijanysčių.

Kuopa 2, Cicero, UI. Ši

Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini' 
gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
tikrinimą.

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

. Visados daryk biznj su banka, 

KURI YRA BANKA

Pcoples Stock Yards
STATE BANK

Prie Ashlini Alt. ir 47 gatvės

Išteklius arti $6.000.000 
Po valstijos priežiūra.

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka j 
vakarus nuo Stock Yardų.

kuopa ypačiai atsižymi valgių Apskritį, kad suvažiavus da 
gaminime; vakarienės pataiso legatėms iš visų kuopų būtų
kuopuikiausias; iš jų galima 
tikėtis taip vadinamų “expert 
cookers”.

Kuopa 3, Dievo Apveizdos 
parap. Nelabai senai teko man 
būti ant paskaitų, ant kurių 
geras buris moterų ir mergi
nų atsilankė. 3-čioji kuopa tu
ri gana gabių lošėjų ir siuvė
ju

Kuopa 4, šv. Mikolo parap., 
labai skubinasi siūti ir mekzti, 
kad nepavėlavus į Moterų Sų
jungos Parodų, ir yra suren
gus keletu puikių vakarų.

Kuopa 7, Aušros Vartų pa
rap., surengė labai puikų va
karų, sulošdama “Karės Me
tu”; iš to vakaro galima sprę
sti, kad esama veiklių moterų.

Kuopa 20, Nekalto Prasidė
jimo Šv. Marijos parap. Dar 
jaunutė kuopelė ,o jau įsten
gė parengti vakarų, kuris pui
kiai nusisekė.

Kuopa 21, Šv. Kryžiaus pa
rap., nesenai susitvėrė, o jau 
turi 36 nares. Taigi iš virš

sti, jogei kuopos stovi labai 
puikiai, bet jos ir tuomi neuž
siganėdina. Dabar sutvėrė

galima plačiau svarstyti rei
kalus ir geriau rengtis prie 
Parodos, kuri įvyks gegužio 
pradžioje. Tas parodo, jogo! 
moterys jau ištikro pradėjo 
darbuotis ir nenustos veiku
sios. Išpradžių kitos mėgino 
pajuokti, kitos sakė: “Tai tik 
ūpas užėjo ir trumpu laiku vėl 
pražus”. Bet kad jau painu 
tė, kad čia ne juokais daro
ma, tai ir pačios pradėjo ra
šytis į Sąjungų.

Ant kiek esu patyrus iš kuo
pų ir pavienių narių, Sųjna. 
gai yra puiki ateitis, nes mo 
terims nusibodo mokėti po 
$1.00 už tuos mirusius narius 
ir klausytis tų vaidųvkų rasi
me pašelpinėse draugijose. 
Sąjungoje už mirusių nerei
kia mokėti $1.00 jr korų rfk 
ra; vietoj to Sąjunga turi pui
ki] Apšvietos Skyrių, iš kurio 
narės gali daug kuo pasinau
doti. Beje, būčiau užmiršusį 
dar vienų dalykų, kad Chica
gos kuopos kiekviena turi va
karinę mokyklų, kuliai' 
Sųjungietės ir kur pačios Sų • 
jungiėtės mokina.

Sąjungieįių Reporterių.

šymo? Dar ne vienas dažnai už tai gauna karčių pi- juos bala!!! Visi, tarytum susitarę, “brūkšt” Bal- 
pirų. Mat, paspirgintas asmuo, t. y. pakritikuotas timorės blaivybės stovį ir iškėlė aikštėn ir parodė 
per kokį šelmį korespondentų, niekad nenusileis ir plačiai visuomenei ir uždainavo vienų dainelę: “Bal- 
Jienutylės, nors ir nusijaustų kritikos labai vertas, timorė girta, Baltimorė girta”... Žinoma, baltini#-. 
Sako, negražu apsileisti ir nutylėti prieš koki “mųl- riečiai blaivininkai suprato, kad jų ta kritika nepa- 
kį”. štai tuojau ir pila sieksninį atsakymų. Kuo- liečia, bet užtai girtuokliai (atsiprašau už išsitari- 
mi sukelia bereikalingas polemikas. mų, norėjau pasakyti išųigėrių) labai užsigavo! Tar-

Neilgai ieškoję rasime ir pavyzdį. Štai paini- pe tų užsigavusių yra ir p. K. J. L. Matomai ir p. 
mine nors Baltimores pastaruosius nuotikius. K. J. L. įsigeriąs, nes stengiasi vietinius pateisinti.

Baltimorėje, kol beveik nebuvo jokio veikimo, Ir tų Baltimorėje randa tik mažų nuošimtį! Ir vėl 
mažai buvo ir korespondentų. Atsiras koksai nedrų- aš negaliu nuo juoko susilaikyti... Kažin kų p. K. J. 
•ne, parašys keletą žodžių apie kokios nors “sosaidės L nori “sufulinti” ar kitus ar save? Taip save! 
mitingų” ar apie kokį streikų ir užbaigtas kriukis. Tik save, nes kitus sunku, ypač tuos, kurie gerai ži-

Šiemet žymiai pakilus Baltimores veikimui - ju- no baltimoriečių gyvenimų ir jų būdų. Aš nuo sa- 
vlėjimui, atsirado keletas naujų korespondentų, kurie vęs duočiau patarimų. Jei ir nenorėtų mano pata- 
**Draugų” pamylėję, atrivai savo nuomones išreikš- rimu pasinauduoti, visgi aš padarysiu tų “štukų”. 
darni, pradėjo rašinėti. Taip berašinėdami, beabe- Aš patarčiau p. K. J. L. gerai pažvelgti į tas vie- 
jonės, vienus pagirdavo, bet dažnai kai-knrients ir tinęs ūžiančias karčiamas, į “stubas”, kur vakarais, 
per “padrikas” kliūdavo. Pagirtieji džiaugdavosi, ypač subatvakariais ir šventadieniais, skamba bonku- 
v papeiktieji raukydavosi. Net vietinis gerb. klebo- tės, ritinėjasi bačkutės ir liejasi rudis, ir surinkti sų- 
nas .T. L., iroi£ jo kritika visai nepalietė, visgi per pa- žiniškų statistikų, tuomet p. K. J. L. pamatytų ai 
mokslą gerai korespondentus “pabardavo” tarda- girtuoklių Baltimorėje mažas nuošimtis, ar blaiviųjų 
naas: “Kų rašinėti į laikraščius, geriau šį laikų eiti nemažesnis. Jeigu p. K. J. L. būtų panašių statisti- 
bažnyčion,” arba: “Atsirado.tų rašytojų, kaip gry- ką padaręs pirm pastabos rašymo, aš “bečinn”, ne
to? po geram lietui; kol jų nebuvo, viskas buvo ra- būtų reikėję jos visai nei rašyti. Pagaliaus, gal bu
mu ir tylu.” Paskui parapijouims paprašius gražiai, vo tas tik rašyta, kad “subytinns” tuos Baltimorės
klebonas apsistojo laike pamokslų korespondentus ir 
korespondencijas kritikavęs. Laikas bėgo, o tie ne
lemtieji korespondentai vis savo varė, kartais vos 
pusės “Draugo” neprirašydami žinių ir kitko iš Bal- 
timorės. Pagaliaus tūlas K. J. L. nesulaukdamas 
galo korespondencijų rašinėjimui ir pritrukęs kantry
bės (matomai, nedidelę “pančiakų” jos turėjo) 
“šmakšt” '“Drauge” No. 7 ir užvažiavo korespon
dentams per “kalnierių”, sūrų pastabų.

Daugiausiai savo šioje pastaboje K. J. L. tai
kino į nabagų tūlų “Tyrų Gyvūnėlį, čia man nerūpi 
“Tyrų Gyvūnėlis” nei toisinti nei barti, tai jau jo 
peties dalykas. Man štai kas begalo juokinga, tai p. 
K. J. L. pnstaba, kuria bando atsakyti, anot jo žodžio, 
šmeižikams, o taipgi prie progos nupiešti Baltimorę, 
kaipo labai blaivių lietuvių kolonijų. Juokiausi sal
džiai... Na, ir kaip nesijuoksi iš p. K. J. L. tuščių 
pastangų, girtąjį vadinti blaivu ir tvirtinti savo, tuo
met, kuomet visuomenė žino ir mato savo akimis, kad 
itikrųjų gusUfl •• Ar ne juokdarys?-..

irespondentų dajbėĮis, kad<<jAli ll'.lli

korespondentus. Jei taip, tai aš abejoju, kad p. K. J. 
L. pasisektų tokiu būdu atsiekti užmanytojo tikslo, 
ne? tie “bomai” korespondentai, nemanau, kad liau
tųsi rašę arba rašinėtų varžydami savo pažiūras.

Taip-.. Nepageidaujami paukščiai tie korespon
dentai, bet kų daryti? Juk sunku ir jiems vargšams 
intikti kiekvienam skaitytojui. Jie rašo kiekvienas 
pagal savo nuomonės. O jei kuris ir “paspirgina” 
kų, “dont blame them”, nes daugumas to ir užsitar-

Bl. Kada g utis

Pasikalbėjimas.
Vinčienė. Na, sveika, seselė, ar girdėjai naujienų? 
Ona. Kų jau čia girdėsi: daug sviete naujienų, taip

kad visų ir nesusvarstysi.
Vinčienė. Tai jau tavo paprotys nežinoti ir negirdėti... 
Ona. Sakyk-gi, mieloji, kųgi jau tokio užgirdai? 
Vinčienė. Nugi žinai, Susivienijimo kuopa rengia pra

kalbas “Jurgineje” salėj, bus 3 ir 8 vakare.
Ona. Vaje, tai galvelė mano, aš nieko nė nežinojau... 

Bet, sesytė, man dyvai iš kur tu tų žinai?...
Vinčienė. Nugi, mreliausia, ana va kunigėlis sakė po 

pamokslui bažnyčioj, — ir da pasakė, kad bus 
net du redaktorių iš pat Chicagos.

Ona. Na tai svietie mano, kad tu būtumei nepasa
kius... Dabar žinai kų? Aš pas tave ateisiu, o 
paskui sykiu išgėrę arbatos eisim paklausyti pra
kalbų ir pažiūrėti tų redaktorių, kaip jie atrodo!

II dalis.
(Namie kalbasi tarp savęs).

Vinčienė. Tu man vis sakydavai, kad Chicagoje tai 
visi bedieviai ir “cicilistai”... Ir jei kas nors 
kelis syk atlankęs vakarinę “grammar škulę”, tai 
jau toks išminčius, kad jau į niekų nebetiki... O 
šis, mat, kalba lyk kunigas, ir, sako, daug žinąs, 
ir kalėjime nesimokines, ir į beždžionę netikįs.. O 
“cicilistai” su savo mokslu, sako, sapnuoja ne
miegodami. Ne sveiko tai jau proto žmonės, ži
nai sesele!

Ona. Tai žinoma, aš visuomet sakydavau ir sakysiu, 
kad niekur nėra mokytesnių žmonių, kaip toje 
Chicagoje. Tik paklausyk, kas nedėlia daro su
sirinkimus salėje ir kalbėtojai vis iš Chicagos... 
Paklausytum tik, kaip jie kalba, rėkia net susi- 
riezdami: “Neklausykit kunigų, tai paleistuviai, 
tinginiai, veltėdžiai ir tt. Snvo-gi laikraščius gyrė 
net išsišiepę: Skaitykite, sako, geriausius pasau
lyje laikraščius “Keleivį,”, “Laisvę”, “Naujie
nas” ir da žinai kokį, gi “Šakę”. Sakė, kad 
“Sakėje” galima tiesiog semti visas jų gudrybes. 
Daugiausia apie tuos kunigus ir jų gaspadines... 
Matai mokslas kų daro!

Ftw€t>H7r~Vni kų jau tu ten gero išgirsi, kaip pliauš
kalus žmopįų nesveiko proto!

Vinčienė. Jog čia ne apie kunigų kalbama. Tau ton 
pripasakoja, kad paeini iš beždžionės, o aš ir pa 
mislit bijausi apie tokį žvėrį. Brrr... Dienų da 
šiaip-taip, o nakčia, kad pasivaidintų “bedr*- 
myje”, tai jau tiesiog... Giltinė iš tokios gimi
nės! Teisybė, tik tokie gali ir paeiti iš bež
džionės, kaip jie patys, nesąmones pliauškia, ka-tąp 
ir jų diedukas uodegotasis.

Ona. Kam jau taip: tik tu nueik keletą kartų paa 
“Sūnus”. Pasiklausysi kaip tai dailiai apie paė- 
jimų iš monkės šnekama, tuomet ir menkės nesi
bijosi; o žinai, kokias jie dainas dailino ja, ’hki 
net sienos plyšta. O kaip uždainuoja “Atsime#- 
kime nuo senojo svieto”, tai, rodos, jau pali
kus šį Svietų į daugi; kopi... Kaip parėjus namo 
užmiegi, tai vis sapnuojasi tas kalbėtojas su baa- 
zdžiuke ir choras. Tai, širdutė, žinai, kad gy
veni ant svieto. Kaip prabundi, tai norėtųs vėl 
užmigti, kad tik pamatyti dar sykį tų barzdžia- 
kę...

Vinčienė. Ona, liaukis, niekus kalbėjus — sakai bež
džionės nebijaisi, bet žinai, kad su ta gimine neA 
ir Dievas į dangų neįleistų, nes viskų augštjm 
kojom apverstų... Gremėzdas! O tas choras, tai 
jau neduok Dieve: plaukai visų pasišiaušė, nak- 
taizos raudonos, rodos, kad tie vyrukai, jau į kur# 
drožia. Man žiūrint į juos prisimena Lietuvoje 
1905 metuos “manopolių karžygiai”. Tieji taip 
pat dainavo “Atsimeskime nuo senojo svieto” ir 
eidami per sodžių prieblandoje atkyšę revoNe 
rius, gųzdindavo ūkininkus, reikalaudami pinigų. 
O pamatys kur kokį kazokų, ar žandarų, tai tik 
šmukšt kur į senų pirtį, į jaujų, ar j girių, ir tnųi 
sau nabagutis, lyg zuikis už kopūstų... Na, e 
neduok Dieve, pagaus tai jau netik antausius afc- 
skaldo, bet dar ir Sibiru tenka pamatyti. Tea 
kai išveža, tai jau gali dainuoti apie “Naująjį 
svietų”, išsijuosęs. “Senojo” jan nebėr.

Ona. Žinai kurna kų, man rodos, tn šiandien išmokai 
nuo to garsaus kalbėtojo tų visų gudrybių, kų 
“Jurginėje” čirškė. E, širdelė, tų pagonų Vy
čių visai nereikia. Tikrų betvarkę daro. Dievaa- 
žino, kas iš jų gal būt.

Vinčienė. Kas jau tau, jau tu pradėsi suvis klysti 
Vyčiai — katalikai.

Ona. Einu, einu, mat tave galas!
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Baltimores Naujienos,
Sunku vieniems veikti.

•Sunkus padėjimas Baltimo- 
ros lietuvių katalikų. Gal dėl 
to; kad mažai veikėjų katali- 
Sdskose draugijose, o daug pa- 

• —fėgų reikia indėti į jas. Paiin-

Ačiū, ačiū, gerbiamas Tam
sta. Bet vaistų visgi nerei
kalauju, nes esu, rodos, svei
kas.

Ponas K. J. L. pamatęs 
spaudoje nelabai gražioj švie-4rijno kad ir šias svarbiausias .

Draugijas: SLRKA. 13 kuopą. SOJ P«rstatant kai-kuriuos mu- 
Wl„. Rlaivi,rinku S-.no 13 ko.. 5'i ne™ veikėjus, taip uzsrga-Piln. Blaivininkų S-mo 13 kp., 
Katalikų Spaudos Draugijos 
kuopų, Tautos Fondo skyrių. 
Kiekvienos išvardintų draugi-

- jų komitetuose rasime tuos pa
čius asmenis ir, gali sakyt, vis
kas ant jų pečių sudėta. Jei
gu reikia kur kas nuveikti, tai 
sunku narius prisišaukti — 
niekas prie darbo nenori pri
sidėti. O kaip kada tau, vai
kine, kad užveš koks didvy
ris skaniu žodeliu, tai imk ir 
nuleisk rankas. Pajėgas pa
kerta. Rodosi, mestum viskų 
j. šalį, bet nėra kam vietos už
imti ir vėl reikia kęsti dantis 
sukandus. Pasigauk koki darb- 
štesnį vaikinų, kuris norėtų 
padirbėti, tai ant to visa did
vyrių šaika užpuola iš išėda iš

„ tarpo veikėjų ir vėl palieka
me vieni idėjos sunkenybes 
vilkti.

Baltimoriečiai, lietuviai ka
talikai, argi jus nepradėsite 
•uoliau katalikiškų dirvonų pu- 
•rentif Ar ilgai dag gerėsitės 
laisvamanių kenksmingu vei- 
kimu’ J. P. K.

“Cicilikų Mesiją”.
Vasario 16 d., vakare, koks

- .tai Mockus laikė “cicilikams” 
Musijąs, kaip jie patys savo

- ptekatuose pavadino. Tas ne- 
tpraustaburnis visaip žeidė ka

talikų tikėjimų; tad tūli tų
“Cicilikų” mesijų suareštavo, 
4r»et paleistas po 500.00 dol. 
•kaucijos, vasario 18-tų dienų 
antru kartu blevizgojo. Mer
ginos pradėjo jį bombarduo- 

iniais. Policija turėjo 
darbo kol publikų apramino.
4 f Cicilikai ’ ’, laisvamaniai •- ir 

-Miuptarniai negali suprasti, 
.kas čia pasidarė, kad Balti
nio rėje toks dalykas galėjo į- 
vykti. Gėda baltimorieeiams, 

f- kad toks valkata mūsų miestų 
apteršė.

Byla nuėjo į miesto rotušę, 
“cicilikai” kaip muilų nurijo. 
G iš kitos pusės gėda ir kata
likams, kad bėga tokių pliuš- 
kių klausyti, o paskui visų 
Žmonių akyse save pažemina.

Parapijos ferai.
Parapijos “ferai” atsibu

vo vasario 17, 18 ir 19 dienas, 
įmonių buvo neperdaugiau- 
sia; tik paskutinę dienų, tai 
jau1 buvo daug. Viskas gra- 

. žiai pavyko, tik gaila, kad vie
nam kambaryje svaigalai bu
vo pardavinėjami.

Sušalo lietuvis.
Vasario iš 13-tos į 14 d. ra

do sušalusį lietuvį West Por
te už miesto ribų. Išsigėręs, 
nuvažiavo jis į savo paprastų 
vietų daugiau svaigalų pasiieš
koti ir krito alkolio auka. Su
šalęs p. Mikulionis bažnyčios 
nelankė, kataliku nebuvo, tai 
ir palaidotas miesto‘kapinėse.

J. P. K.

Ne taip kalbi, kaip reikia, 
p. K. J. L.

Sveikinu Tamistų, it tų gry
bų išdygusį “po geram lie- 
•4ui”, naujų korespondentų. 
Labai malonu: pasidaugins 
neskaitlingas mūsų būrelis. 
Tad su džiaugsmu spaudžiu 
dešinę.

Prieštaravimus, “pasta
bas”, kuriomis Tamsta apdo
vanojai mane (Tyrų Gyvūnė
li) — laikau už komplimen 

Žinoma, kaipo prie pirmos 
pažinties. Nes tiesos ten ne 
rastumei.

<)uoda p. K. J. L. man ne 
mažų pigulkų iš savo “homeo

patijos” sandelio ir ramina

vo, taip intužo ant korespon 
dentų, kad nenorom turi žmo
gus spėti, kad K. J. L. yra jų 
šalininku.

Seniau korespondentai buvo 
viešai koliojami, vadinami ju- 
došiais ir dar blogiau.

Bet tai priemonei pasiro
džius nieko nereiškiančia, 
griebtasi pastarosios per 
spaudų. Čia, žinoma, kolio- 
nių tilpti negali, tai nors su
švelnintai perstato mane šmei 
žiku melagium, privesdamas 
argumentus, kurie priešinasi 
teisybei.

Paliečiau blaivybę (už kų, 
matomai, p. K. J. L. ausys ir 
kaista), nes tas reikalas turi 
būti priskaitomas prie svam
biųjų. O kadangi esu blaivi
ninku, tad visus santikius pa
žįstu ir žinau kokių užuojautų 
turime. Tad dar pakartoju: 
Blaivybės dirva čia apleista, 
veikėjai suvaržyti, blaivybė 
boikotuojama. Tų gali paliu
dyti Baltimores BĮ. kuopa ir 
net visas Susivienijimas.

Bet, kadangi p. K. J. L. 
priešinasi tai tiesai, tai pri
verstas esu nurodyti faktus tų 
liudijančius.

Tarpe baltimorėčių randa
si daug susipratusių ir net ke
letas blaivių. Bet prie Blai
vybės nepriguli vien dėlto, kad 
klebonas tam nepritaria. Pa
prašys blaivininkai, -kad laike 
pamokslo paragintų- žmones 
prie blaivybės, tai pirma pa
sakys: “Kas nori, gali prisi
rašyti”.... Paskui pradės kri
tikuoti blaivybę, išaiškins, kad 
kartais išgerti nieko nekenkia; 
prie Blaivybės prigulėti gali 
tik girtuokliai, kurie nesusi
valdo.

Štai tau ir užuojauta! Tai 
tau ir paraginimas! • Savo žo
džius remiu tikra tiesa, užtai 
drųsiai kalbu ir reikalui esant 
galiu priparodyti daug dau
giau.

Ogi kas gali užginti faktų, 
kad buvo fėrai salėje po baž
nyčia su svaigalais.

Daugybę, daugybę atsitiki
mų galėčiau privesti, bet ma
nau užteks, kad “D.” skaity
tojai suprastų, jog baltimorie- 
čiai nėra visi blaivūs, išėmus 
mažų nuošimtį.

Tebūnie ir taip. Tad aš a- 
pie tų nuošimtį ir kalbu.

Baltimoriečiai veikia, — sa
ko K. J. L. Taip. Veikia ir 
darbštūs, it skruzdės, bet kiek
vienas jų veikimo žingsnis y- 
ra sunkiai atkovotas.

Moksleiviai vargšai kiek pri- 
kentė... Kuomet rengė vaka
rų “Moksleivio” naudai, už
drausta bažnytinėm kontor- 
kom dalyvauti. Užtai progra
mas nukentėjo.

Vietoj paraginimo, barta. 
Taip, kad žmonės nežinojo ar 
čia eiti vakaran ar ne. Ma
žai ir teatsilankė. Vyčiai, sa
ko, p. K. J. L., kaip ant mie
lių auga. Pas Vyčius tų “mie
lių” gal ir perdaug-yra. Nes 
kuomet moksleiviai parengė 
vakarų, tai šaliniam .name lin
ksminosi, net langai drebėjo. 
Kad tik kuris nenueitų teat- 
ran, kad netektų centas - ki
tas “M.” fondan. Nors p. K. 
J. L. man primeta, bet, ma
tomai, pačiam baltimoriečių 
veikimas visai svetimas. Nes, 
sako, turime “Teatro Mylėto
jų Draugijų”. Netiesa. To
kios visai neturime. Yra čia 
toki prie T. M. D., bet ji su 
katalikų veikimu nieko netu
ri. Kad būt ir ta, tai pagy-

kalus bekepant, pastarieji kar
toja ir kartoja tuos pačius ap- 
sivartydami, it tų blynų. Mes 
katalikai teatrališkos draugi
jos neturime. Teatrus paren
gia įvairios draugijos, re
miant keliems pasišventu- 
siems asmenims, kurių prie
šakyje stovių moksleivis Pra
nas Juras. Bet tas nabagas 
atsiima, oi, atsiima už savo 
pasišventimų. Duok Dieve 
jam kantrybę viskų nukęsti ir 
greit užmiršti skriaudas, ko
kiomis jį apdovanojome.

P-a s K. J. L. norėdamas su
kurstyti baltimoriečius prieš 
mane sako, būk'aš juodinus 
“Baltimores vyrus ir mote- 

” nors to niekur ’nėsu paris' .
daręs. Matomai K. J. L. tuo
mi nori save pateisinti. Del 
visa ko dar pasakysiu ponui 
K. J. L., kad aš rašiau (ir ra 
šysiu) teisybę, nežiūrint, kad 
tas Tamistai ir netiks. Taip-

Prie Lietuvių Dienos.
Artinasi Lietuvių Diena, šv 

Kazimiero šventė. Worceste- 
rio Tautos Fondo skyrius pil
dydamas Chicagos Politiškojo 
seimo nutarimus, rengiasi ko
vo 4 dienų iškilmingai apvaik
ščioti, kad daugiausia surin
kus nuo karės nukentėjusiems 
lietuviams aukų.

Kovo 4 dienų iš ryto atsibus 
pamaldos šv. Kazimiero baž
nyčioje. Vakare - gi, aštuntų 
valandų, bus iškilmingi mišpa
rai. J_.

Toutos Fondo rengiamas va
karas įvyks ant rytojaus, ne- 

* dėlioj, A. O. H. svetainėje. 
Vakaro programe dalyvaus

Į
sų Worcesterio katalikiškų 
magijų atstovai Sv. Kazi- 
lero parapijos choras, vado- 
lujant p. J. Czauskm, su- 
amuos daug gražių dainelių, 
aipgi bus ir benas. Is drau- 
ijų dalyvaus šios: šv. Liud- 
iko Broliškos Pašelpos, šv. 
'azimiero Karalaičio, Šai
žiausio Vardo Jėzaus, S. L.

K. A. 41 kuopa, Lietuvos 
yčių 25-ta kuopa, Lietuvių 
enas, SLRKA.'25-ta kuopa, 
u D. S. 7-ta kuopa, S. L. R. 
:. Moksleivių 14 kuopa, šv. 
Zazimiero parapijos choras, 
š moterų draugijų dalyvaus: 
v. Vardo Marijos, S. L. R. 
L A. 5 kuopa, L. R. K. Mo- 
»rų Sų-gos 6 kuopa, šv. Onos, 
[arijos Vaikelių. Dar tiki- 
įasi, kad ir daugiaus draugi- 
į prisidės.
Kalbėtojais į šį vakarų pa- 

viesta kun. A. Petraitis-ir p- 
i Petrauskaitė.

P. Z.

LR K A. 41 kps susirinkimas.
Vasario 8 dienų, SLRKA.

1-ma kuopa laikė mėnesinį 
n si rinkimų- Išrinkta šiems 
letams nauja valdyba, į ku- 
ių pateko: Petras Lubinas 
- pirm., Anelė Mitrekevičie- 
tė — iždin., Jurgis Aleksas— 
ašt., Jonas Daušonas — fin. 
ašt. Ateinantį. susirinkimų 
aldyba bus dapildyta. 
Praeitais metais SLRKA, 

:1 kp. neatsižymėjo veiklumu; 
ruko kuopos nariams gero va- 
lovo. Šiemet, užėmus vietų 
įaujai valdybai, gal daugiaus 
ius pasidarbuota. Reikėtų vi- 
liems Worcesterio lietuviams 
katalikams paremti šios kuo
jos veikimų, prisirašant į jos 
įarius.

p %
...Vyčiai darbuojasi.

Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa 
r-gi-nesnaudžia. Štai vasa 
rio 17 dienų surengė puikų

bet ne kiršinkite.

šv. Onos moterų dr-jos 
vakaras.

Vasario 10 dienų, šv. Onos 
moterų draugija parengė šo
kius šv. Kazimiero par. svetai
nėje. Šiame vakarėlyje buvo 
sulošta monologas “Čigonės 
atsilankymas ”; išpildė p-nios 
O. Stasevičienė ir M. Klieri- 
kaitienė. Taip-gi buvo ir de- 
klemacijų, kurias atliko p-ni 
O. Sneideraitienė. Viskas ge
rai nusisekė.

Svečių buvo daug ir visų 
gražiai pasilinksminta: pašok
ta ir pažaista.

Šv. Onos moterų draugija 
yra pašelpinė ir labai daug 
darbuojasi tautos labui.

P. Z.

Mūsų parapija kjla.
Lietuvių šv. Kazimiero pa

rapijos reikalai, klebonaujant 
čia kun. J. J. Jakaičiui, koge- 
riausia tvarkosi. Per 3 me
tus worcesteriečiai naujos baž
nyčios naudai ir parapijos 
skolų apmokėjimui sudėjo 
52,000 dolerių. Skolos para
pija turėjo 26,000 dolerių, iš 
kurių 21,000 dolerių laike 18 
mėnesių atmokėta.

Šiandienų jau turime nau- 
is bažnyčios gatavas sienas, 

kontraktoriams jau atihokėta 
ir dar pinigų kasoje randasi a- 
pie 6,279 dol. 98c.

Ir viskas tas vyksta lietuvių 
susipratimui augant, ir mūsų 
klebonui uoliai darbuojantis 
savo tautiečių labui.

Duok Dieve, kad visuomet 
Worcesterio lietuvių tarpe 
toks sutikimas ir vienybė vieš
patautų.

J. P. Vitkus, kolekt.

Klaidos atitaisymas.
“Draugo” num. 7-tame ne

teisingai parašyta apie mote
rų prakalbas. Nuo karės nu 
kertėjusiems surinkta $4.30, o 
ne $6.00. Prisirašė prie kuo 
pos ne 16 narių, bet 13. Bū
tų geistina, kad koresponden
tai pirm rašymo į laikraštį pa
siteirautų apie tokius dalykus 
pas kuopos valdybų.

Kuopos Raštininkė.

Redakcija.

LIETUVIŲ DIENA
NEBETOLI.

APAVAIKŠČIOKIME
TĄ BRANGIĄ MUMS

DIENĄ IR AUKOKIME T.
FONDUI NORS VIENOS

DIENOS UŽDARBBĮ.

gėlių vakarų” su šokiais, dai 
nomis ir deklemacijomis. Pir
miausia gražiai pašokta; pusė 
devintos Vyčių vyrų choras 
sudainavo “Vyčių Himnų; p. 
A. Čeginskas — solo “Šių 

akceli”; p. P. Steponkus —
Skiniau skinimėlį”. Dainos 

visiems patiko.
Buvo suteikta dvi dovanos 

tietas, kurie daugiausia gėlių 
gavo. Išlaimėjo p-lės M. Za- 
veckaitė ir A, Barauskaitė.

P. Z.

Suvalkų
ŽemĮajiĮS

Gaunamas

“DRAUGO” KNYGYNE 

Kaina su prisiuntimu 

$1.00

* MUZIKOS MYLĖTOJŲ 
ATIDAI.

Naujas Veikalas, Surengtas 
Vienam Balsui ir Piano

\ 'J
ta/j

Kiekvienas gaus

U I K I Ų 
DOVANŲ!

1 kas per mane užsisakys sau 
lietuvišką Laikrašti.

)] Hovantį ir laikraštį suraSna iltių- 
»iu kiekvienam, kuris '■'« «vo
adresą ir už 2e mnrk<

MEILĖ
Jau išėjo iš spaudos. Muzika 
A. Aleksandravičiaus, žodžiai 
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna
ma “Draugo” Knygyne.
Pinigai galima siųsti krasos 
že dileliais.

VISIEMS LIETUVIAMS Iš DAUGELIO 
MŪSŲ KNYGŲ PASIŪLOME ^KAITYTI 

IR PLATINTI ŠIAS.

14 Antanukas. Viena dailiausiųjų Boleslavo 
Prūso apysakų............... .. .... .......... J5

38 Braižinėliai, talpinanti labai indomias apy
sakaites .... •••••• •••••,..•«•• w.• ,<• 4o
intalpa interesuojanti, .................................. .75

62 Fabiolė. Arba Bažnyčia katakombuose, .... 1.00
68 Gyvenimas Ge. vaitėa .. .....................................50
69 Gyvenimo Pamatai .. .... ..................... .. .TO

82 Huckleberry Finnas .............. . . ..^ .75
85 Šatrijos Raganos apysakėlės .... ........ .25

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

147 Lietuvaitė. Parašė J. Kvietkovskis. ,......... . <60
159 Maldos Galybė. .. . .............v.•» .25
163 Matulė Paviliojo. ............................. .. .40
174 Ponas Tvardauskas..................... „... ...... .40
197 Oliveris Twistas.................................. . $3.00
201 Pajauta, Lizdeikos duktė; arba Lietvva XIV

amžyje....................................................................$1.00
Ta pati audimo apdaruose ...... ....f.,. $1.25

201 Pasaka apie kantrią Aleną, ......... ........... .20
238 Pūščios Dvasia................. .... .....60
355 Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizddis <?., .10
356 Deklematorius. Deklamavimui eilių ir mono

logų rinkinys...................... »............... ..... 50
358 Draugas. Vieno veiksmo drama .. ..,........ .10
369 Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija vie

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

sienai vaizdelis......................... . ....................... .15
398 Katriutė. Triveiksmis dramos paveikslėlis .35
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......................................... ..........50
544Eilės Pranciškaus Vaičaičio..................... .. 75
566 Meilė, Poema.......... . .... .............  ......... .15
635 Dangus................................... ................................ .50
641 Gamtos istorija Pagal P. Bert. Vertė Dr. A.

Bacevičia. • • • • •••••• •... • •... •• •... ...... .50
^703 Etimologija, arba istorija apie žemės tautas, 2.00

708 Istorija abelna....................... ............ .. 1.00
710 Istorija Suvienytų Valstijų.........  ..........  ... 1.00
735 Lietuvos Istorija......................... .... ..................... .25
759 Rašto Istorija........................... .............. .... M. 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 Išsipletojima Budai ir

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

s 959 Apsvarstyk! .................. ................... .........r.. .6
987 Gyvenimas Šventųjų, Visų metų ............ . 3.50

988 Gyvenimas Šventųjų, Skuros apdaruose $5.00 
1016 Lourdes’o švenčiausios Pan. Marijos mėnuo 30 
1050 Reikalingiausios giesmės, bažnyčioje giedamos .2 
1095 Vienuolinė Luomą............ . ................ ...................... C
1099 Krikščioniško Mokslo Katekizmas, '........... 16
1100 Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis H. .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 Žodyi.«g lietuviškai angliškos ir angliškai-lie-
tuviškos -kalbos. Sutaisė A. Lalis..............*.... 6.00

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

1133 A. — B. —C. Rašymo ir skaitymo Pradžia-
moklis.................................................. ........ ..............^5'

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

Gustaitis ..7................... .r . ........................... lj
1215 Lietuvių Katalikų Metraštis, 448 pusi ........ .. .75
No. K17 Visuomet Su Dievu. Maldaknygė lietu

viams katalikams visokio amžiaus. 256 
puslapių, mažo formato, juodais viršeliais 
su auksuotu kryželiu ant viršaus, labai dai
li knygelė. Kalba gryna. Kaina tiktai .... <0

No. K396. Mažas Naujas Aukso Altorius. Dailiais*
viršeliais, 382 pust Kaina tiktai .............. 60

No. K415. Balsas Balandėlės arba Mažas Šalt
inėlis. Be “Officium”, su dadėjimu litani
jų, maldų 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.

Adr -uokite:

DRAUGAS PUB. 00., 1800 W. 48 t., 0HICAGO. ILL.
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Amerikos Žinios TAUTOS FONDO REIKALAI.
NAUJAS AMBASADORIUS 

RUSIJON.
Suv. Valstijų valdžia į nau

jus ambasadorius Rusijon pa
skyrė D. R. Francis, buvusį 
prez. Clevolando laikais vidu
rinių reikalų Suv. Valst. se
kretorių ir Missouri valstijos 
gubernatorių. P. U. R. Fran
cis sutiko užimti jam pasiūly
tą vietų ir jei Rusijos valdžia 
sutiks jį priimti trumpu laiku 
išvažiuos į Petrogradu.

■RINIMO DARBININKU 
PADĖJIMAS.

Kėnogha, Wis. automobilių 
“Thom. Jeffrey Co.” dirbtu
vių administracija pranešė sa
vo darbininkams, kad sumaži
na dienos darbo valandas ir 
padidina mokestį ant 10 nuo
šimčių. Naktimis dirbantieji 
darbininkai tedirbs 45 vai. į 
savaitę.

REIKALAUS NUO TURKIJOS 
PASIAIŠKINIMO.

Suv. Valstijų valdžia šiomis 
dienomis per savo ambasado
rių užklaus Turkijos valdžių, 
kų žino apie anglų laivo “Per
sija” nuskandinimą Vidurže- 
minėse jūrose. “Persija” nu
skendus žuvo Amerikos konsu
las R. McNeely. Vokietija ir 
Austrija kategoriškai užreiš- 
kė, kad jos nieko bendro netu
ri su “Persijos” laivu žuvi
mu. Tai gal Turkija kalta?

10.25
20.65

8.00

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu

$165,000.00.
Šitoji B anka prižiūroma

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

O. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Tol. Randolpb 52 46

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 

19 SO. LaSALLE S t.
IRoom 815) Chicago, IU. 

Ros. 32S5 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

LIETUVIŠKA BANK A 
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

Pbons Canal J1I5

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 So. Halsted CHICAGO, ILL.
CORNEK 18tb STREET

MILŽINIŠKAS ODŲ PA* 
REIKALAVIMAS.

“The Chicago Hide, Fur 
and Wool Co.” dirbtuvių fir
ma Denver, Col. gavo užsaky
mų nuo talkininkų ant 500,000 
avių kailių ir 2550,000 jaučių 
odų. Tai didžiausis kada nors 
padarytis užsakymas ant šios 
rūšies tavoro.

SAKO, MAINIERIAI 
LAIMĖSIĄ.

Gaunama žinių, kurios dar 
pilnai nepatvirtintos, kad 
Pennsylvanijos, Ohio, Indiana 
ir Illinois valstijų minkštojo 
anglio kasyklų darbininkų - 
mainierių reikalavimai bus 
šiomis dienomis kasyklų admi
nistracijų išpildyti. Už kele- 
tos dienų, jei viskas eis ge
rai, bus padaryta tarp darb
davių ir darbininkų sutartis, 
kuri įeis į galę nuo kovo pir
mos dienos.

TAUTOS FONDO RAŠTININKO ATSKAITA.

Spring Valley, UI., — aukų nuo vietinių lietuvių bei drau
gijų (pris. p. J. Grudis) ...................................................... $50.00

Kingston, Pa., — aukų nuo krutančių paveikslų (pris.
kun. J. V. Kudirka-) ..................................................... t. 58.50

Chicago, III., — aukų surinkta per Bridgeporto T. F. Sky
rių (pris. p. J. Kaupas) ...................................................... 285.25

Chicago, m., — aukų nuo L. Vyčių 24-tos kps. (pris. p. P.
. Cibulskis) ........... .....................................................................

So. Boston, Mass., — aukų pris. per-“Darbininko” Red. 
Brooklyn, N. Y., — inokesuiai 8 narių sulig T. F. konsti

tucijos (pris. p. K.. Dumblis) ............................................
Philadelphia, Pa., — aukų nuo šv. Kazimiero parapijos,

(pris. p. K. Driža) ............................................................... 49.10
Scranton, Pa., — aukų surinkta krikštynose pas p. Juozą

Seniaucką, (pris. kun, J. Kuras) ............. .....................
Scranton, Pa., — grynas pelnas nuo vakarų, surengtų per 

šv. Cecilijos chorą ir šv. Vincento BĮ. Dr-jos (pris. p.
A. Sodeika) ............................................................................. 122.85

Gary, Ind., — aukų prisiuntė p. Povilas Misiūnas per “Ka
taliko” Redakciją ................................................................. 23.50

Braddock, Pa., — aukų nuo p. K. Lukšio, (pris. “Katali
ko” Redakcija) ............................ ........................................ 7.00

Perriš, California, — aukų nuo p. J. M. Vaišvilos, (pris.
“Kataliko” Redakcija) ...................................................... 10.00

Kewanee, UI., — aukų nuo p. B. Valaneiuno (pris. ‘“Ka
taliko” Redakcija) ............................................................... 10.00

Rockford, UI., — aukų prisiuntė vietinis T. F. Skyrius per
p. J. K. Guoką, ižd................................................... w.... 25.00

Oregon City, Oregon, — aukų surinkta tarp vietinių lietu
vių (pris. p. J. F. Gaižauskas) ...................................... 25.80

East St. Louis Ui., — aukų surinkta laike p. A. J. Sutkaus
prakalbų (pris. p. J. Perminąs) ...................... ............ 15.20

Beloit, Wis., — aukų surinkta per šv. Antano Draugystę
(pris. p. Geo. Neckrasli) ................................... ................ 131.35

Chicago, III., — aukų surinkta laike susirinkimo T. F. Sky
riaus No. 7, (pris. p. P. Cibulskis) ............... .................. 34.00

PRANEŠIMAS. 
Šiuomi pranešame, kad mūsų 

agentas Jurgis Tumasonis yra 
ingaliotas užrašyti mūsų laik- 

8.00 j raštj “DRAUGĄ”, taipgi par- 
davinėti mūsų išleistas knygas. 
Jis taip-gi užrašo ir kitus ka
talikiškus laikraščius, k. a.: 
“Darbininką”, “Vytį”, “Pa
žangą”, “žvirblį” ir kitus. Tai 
gi norėdami užsirašyti kurį iš 
viršminėtų laikraščių, kreipki
tės šiuo antrašų:

J. TUMASONIS,
3427 Auburn avė., Chicago, III.

Pas jį galima gauti ir 
METRAŠTĮ.

“DRAUGO” Administracija.

Joaeph J. Eliaa, Savininkas. 
4600-4802 S. Wood St. Chicago, UI 
Priimame pinigus l Banka užčfidyjimui nuo 
vieno drierio ir daugiaus ir mokame trečia 
procentą retomis ant metų. Stuučinme pinigus 
| visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame iiflcortoa ant visų 
linijų t krajų ir iž krajsus, taipgi tikietus ant 
geiežiukellų po visa Amerika ir Europa.

Musų Banks išdirba visokius raktus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se y pati! kai ir par laiikus. Tik krelpkitSs 
viržminStu antražu.

Pearl Queen
Koncertinos

VOKIETIJOS PRIĖTELIAI 
SENATE VEIKIA.

Suv. Valstijų prezidentas-

AIRIAI ORGANIZUOJASI 
AMERIKOJ.

Suv. Valstijų airiai pasta
ruoju laiku pradėjo žymiai or
ganizuotis , tverdami naujas 
draugijas ir organizacijas. Ne
senai žymesniųjų airių veikė-

Viso ............................................................... $894.45

AUKŲ Į MOTERŲ KALĖDINĮ FONDĄ.
Worcester, Mass., — nuo 5-tos kuopos A. L. R. K. Moterų

Sąjungos (pris. p-lė M. Šukiutė) .................................. 4.30

Viso.............................................,.................. $4.30

,Wilsonas labai keblame pade- 30 sudaryta nauja organizaci- 
jime atsidūrė. Senate randa- > “The American - Iri»h his-
si gana daug senatorių vokie- torical society” Illinois vaisti
nių kilmės, kurie viešai prisi-J°3* organizacijos skyriai 
laiko Vokietijos pusės. Prade- jau randasi 41 valstijose 
jus Wilsonui reikalauti, kad

ABELNA SUTRAUKA.

Aukų inplaukė per dvi savaiti ......................................... $894.45
Aukų j Moterų Kalėdinį Fondą ................................ . 4.30
Pagal paskutinę T. F. Iždininko Atskaitą buvo .......... .. 34,423.27

Tol. Vardo 1631

Dr. J. Kulis '
Lietutis Gydytoji^ Ir Chirurges ■' 

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

vyrų. Specialižkai gydo limpančias, užai- •
sančjusias ir paslaptingas vyrų ligas.

Or. A. J. TANANEVICZį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas; Ir (y mint (Ma: 
3249 SO. MORBAN ST. 

V Blandos: 8 iki 10 ryto
1 iki 3 popiet 
7 iki 9 vakare

Tel. Drover 7600

Ofis. ant F. Kart Aptiekęs 
1913 SO. HALSTED ST! 
Valandos: lOikitTdj

3 iki S po piet 
ir vakaik.

Tel. Canal 1576.

133?

DR

So. Morgan, 
CHICAGO.

Vokietija liautųsi jūrėse ka
riauti submarinomis, vokiečių 
šalininkai apreiškė, jog jie se
nate sukels didžiausių trukš
mų, jei AVilsonas nepamainys 
savo politikos.

Senatoriai Iloke Smith iš 
Georgia ir Gore iš Oklaliomos 
valstijų i nešė bilių, kad ame
rikiečiai tik tais laivais teke
liautų, kokius jiems nurodys 
vokiečiai, tuomet ir nelaimių 
nebūsią.

Turbūt neužilgo vokiečiai 
pradės ir Ameriką valdyti?

AMERIKOS ORLAIVININKAI 
RENGIASI KELIAUTI APLINK 

PASAULI.
Du Amerikos orlaivininku 

H. Adams ir I). W. Dauglass 
rengiasi ateinančių vasarų 
“biplane” konstrukcijos hyd- 
ro - aeroplanu apvažiuoti ap
link visų pasaulį. Kelionę jie 
pradės iš San Franeisco ir 
paskiaus keliaus per Honolu- 
lu, Manilą, Kiniją, Indiją, 
Port Saidų ir Ispaniją ir iš 
ten per Atlantikų grįž į Bos
tonų.

LENKAI IEŠKO PARAMOS 
PAS VALDŽIĄ.

Lenkų Centralinio Gelbėji
mo Fondo atstovai tariasi su 
Suv. Valstijų valdžia kas link 
siuntimo nukentėjusiems nuo 
karės lenkams valgomųjų pro
duktų, Muzikas Paderewskis 
ir p. J. Smulskis lankosi Wa- 
shingtone pas senatorius ir 
prašo jų paramos, kad Suv. 
Valstijų valdžia pasirūpintų 
sutvarkyti valgomųjų produk
tų siuntimo reikalus.

Suv. Valstijų sekretorius 
Lansing prisižadėjo lenkams 
pagelbėti, tik iš kalno pranešė, 
kad tai bus labai sunku įvy
kinti.

Viso inplaukė į Tautos Fondą ............ $35,322.02

A. aJslakis,
-««•» « r.- - j : — ♦ • PTI * S* 5 -• '

Tautos Fontįo Raštininkas.
- v.-f

I $10~$t0,000 FONDĄ 
AUKOJO:

34—35. Kun. Al. Skrvp- 
kos 25 metų kunigavimo 
jubilėjaus pagerbimui 
svečių sumesta .. $20.00 i

3G—37 Lietuvos Vyčių 43 
kp., Grand Rapids, 
Mieli...............................$20.00

38. Kum J. S. Martišiu- 
nas -----•............... $10.00

FORDAS UŽMOKĖJO $400.-
000 Už TAIKOS MISIJAS.
Pagarsėjusi Amerikos mili

jonieriaus Fordo taikos misi
ja, kaip praneša Fordo sekre
torius, kaštavusi net 400,000 
dolerių. Jau beveik visi dele
gatai sugrįžo iš Europos ir tik 
ten likę dar mėgins kariaujan
čias viešpatijas taikinti. Žlu
gus visam sumanymui, nieko 
gero nebesitikima iš pastarų
jų pastangų.

SUV. VALSTIJŲ GYVENTOJU 
SKAIČIUS.

Suv. Valstijų gyventojų re
vizijos biuras praneša, kad 
sąusio 1 dienų, 191 (i metų šios 
šalies gyventojų skaičius siekė 
101,208,315.

Daugiausia gyventojais pa
sididino New Yorko valstija, 
nes nuo liepos 1 dienos, 1915 
metų iki sausio 1 d., 1916 m., 

\sios valstijos gyventojų skai
čius paaugo 93,408 žmonėmis.

Sulig gyventojų skaičiaus 
Suv. Valstijos šiaip dalinasi: 
Valst. New Yorkas 10,179,971, 

,. 1,234,031.„ Connectieut 

„ New Jersey 2,914,928,

8,453,004,
3,690,748,

NULINČIAVO JUODUKĄ.
50 vyrų ir vaikų Garters- 

villės, Ga. gyventojų išplėšė iš 
vietos kalėjimo juodukų J. Me 
Corkle ir, pakorę jį ant me 
džio ties City Hali, jo kūnų su-

ė kulipkomis.
\ToCorkle buvo

„ Pennsylvania 
„ Massachasetts
„ Ohio ................. 5,119,491,
„ Indiana.............. 2,807,480,

., Illinois .............. 6,100,800,

„ Wisconsin.........  2,486,941
„ Tennessee ........ 2,279,691,

„ Texas ................. 4,386,638
„ Louisiana.........  1,815,218,

-talk

OREGON CITY, ORE.

Tautos Fondui dėl karės nu
kentėjusių aukojo šie asmenys: 
Bkirius Joseph $5.00

Po $1.00: J. Ruskis, J. Gai
žauskas, I*. Ratnikas, O. Alip'.e- 
kaitė, P. Jereckaitė, J. Kar- 
bauskis, R. Sideravičius.

Po 50c.: M. Vaitkevičius, K. 
Laurašonienė, Ad. Rukštelė, A. 
Tavianskas; O. Tavinskienė, ’6. 
Kuzniinskienė, Ant. Vitolas, G 
Stukaičiutė, O. Laurašonienė, J. 
Mikėnas, Aug. Sidaravičienė, 
P. Sakudla, K. TJtka, P. Vaitke
vičius, Kl. Želvis, F. Jbnulis, P. 
Navolinskas; Ig. Laurašonis, M. 
Laurašonienė, P. Kibartienė, A 
Kibartas.

Smulkesnių surinkta $2.60
Viso išsiųsta A. Šlakiui $25.05

J. F. Gaižauskas,
Raštininkas 37 kuopos, S. L. 

R. K. A., Oregon City, Ore.
Aukojo Kaz Vitalas 1.00 

Viso ................. $26.05

NORTH ABINGTON, MASS.

REIKALAVIMAI.
Reikalingas vargoninin

kas suprantantis gerai 
bažnytinę muziką ir mo
kantis vesti beną. Mokes
tis už beno vedimą ertra. 
Užtikrinta $80 mėnesiui. 
Apie išlygas sužinoti pas

Kun. Dr. V. Bartušką, 
312 S. Poplar St.,

Mt. Carmel, Pa.
(4-9)

Vargonininkas. Atsakančiai 
žinantis amatą priedermes, išsi
lavinęs choro ir orkestros vedi
me, styginės ir dvasinės, su 
mokslo baigimo , paliudijimais, 
paieškau atsąkapčios vietos. ..

P. Kamantauskas,
404 Cliurdi st'./,ftew Britain,

--------------------------------.---------------r--------------------- — ...---------------

Po $2.00 aukojo: P. Šatas, T.
Šidlauskas, J. Saulėnas, K. Ma- 
linauskis, J. Arlauskas, A. Šid
lauskas.
S. Kalinauskas $1.25

Po $1.00: R. Zulontfs, 8. Zn- 
louienė, K. Plevickas, O. Perek- 
štytė, U. Pąjjfakciškienė, A.
Ruškevičius, J. Kusbarskis, T. 
Reševičius, Z. Ginevičius, A. 
Balčiūnas, M. Savickas, S. Bal
čiūnas, F. Ravinskas, P. Buka- 
veckis, J. Valunta, P. Lukazc- 
veckis, M. Vinevičius, J. Ned- 
zvickis, A. Dzikevičius, V. Ruš
kevičius, F. Jutkevičius, V. 
Glinevičius, K. Franklevičius, 
A. Petrauskas, V. Malinauskas, 
J. Saulėnas, J. Dambrauskas, 
V. Janušauskas, J. Miliauskas, 
P. Drevinskas, M. Juknauskas, 
M. Jankauskas, F. z Barauskas, 
J. Zaikazeivški. Po 75c. A. 
Kašinskas, F. Rumka, G. Ruš- 
kevičia, J. Matckevičius, J. Jut
kevičius, V. Tamkunas, K. Gi- 
bievieius, K. Višneivskis, *.

EAST ST. LOUIS, ILL.

Aukos surinktos liake prakal
bų 20 d. vasario, 1916 m.

Aukojo sekanti:
Po $1.00: Ona Bartuševičienė, 

Jonas Kranauskis, Ant. Jurgėla, 
Ignacas Pužauskis, Jonas Poš- 
kevičius, Jonas Barcaitis.

Po $50o.: Ona Šipalienė, Pet
ronė Ruikiutė, Mikolas Gaukan- 
tas, Petras Kulpinskis, Vincas 
BleskeviČius, Alena Mikalaus
kienė, Anastazija Mikalauskie
nė, Jonan Adomaitis, Juoz. Ge- 
deškienė, Marė VaiSkiutė.

Po 25c.: Danielius Rančas, 
Jurgis Bendikas, Ben. Kasera- 
vižia, Alena Pocievičienė, Alena 
Sabatienė, Ona Ugienė, Jurgis 
Kiserauskas, Jonas Sugintas,

Sausio 21 d. parengtoae pra- Petras Barbšis, St. Budzinaus- 
kalbose dėl sušelpimo lietuvių | kis, Ap. Daujotas, Jonas Skir- 
nuo karės, kur kalbėjo kun. Ur- i mantas, Alek. Rančas, 
banavičius ir p. M. Norkūnas, Smulkių aukų .95
susitvėrė T. F. skyrius. Išviso 20 d. vasario su-

Pirm. —. J. Saulėnas, pagelb. rinkta ........... <................. $15.20
— J. Arlausko, kasininkas — Visiems aukautojams vardan 
S. BalčinnAs, kasos globėja* —Tautos Fondo i ariame nuoširdų 
R Zulouusė La. rašL..-’’- 1^'* asiųsti i

7—9)
Conn.

76 — 102 raktą oktavos ir trlgubi 
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi 
sų geriausių muzikantų Suvienytose 
Valstijose.

Prafiyk mūsų katalogo, jis yra veltui

Georgi & Vitak Mįsle Co.
4663 Gross avė.,

CHICAGO, ILL.

Kada persišaldai
įtrink kaklų, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Richter’lo,

PAM-EXFELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. batalinkna viaoae aptiekoae arba 
atniiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Wastiingtoo Street, Ncw York. N. Y.

Pirk sau odos ir batų taisymo 
dalykus nuo

Ateik.
K. KAPLAN & SONS 

Wholeseller
Odiniai dalykai ir avalines 

krautuvėms daiktai.
1646 W. 47th st.

Mūsų kainos yra žemiausios

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau savo brolių: Jono, 

Aleksandro ir Felikso Gaudėšių, 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių I 
pav., Triškių vai., Vainočių kai
mo. Yra svarbus reikalas: Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Domini kaa Gaudesius,
28 N. 9th st., Kansaa City, Kan.

Advokatas S. J. Andalman, 
paieško Jono Puslio, dirbusio 
prie Chicago Railway Co., buvo 
sunkiai suženstas ištikus ek- 
spliozijai ant 40 avė. 26-tos gat
vės gatvekariui. Tas atsitiko 
savario 29 d., 1912 m. Tuomet 
Jonas Puslis gyveno 818 W. 18 
st. Dabar žada greitu laiku at
sibūti teismas. Bet advokatas 
negali jo niekur surasti. Kas ži
no ar jis pats teatsišaukia ad
resu :

S. J. Andalman,
139 No. Clark st., Chicago, III.

Paieškau darbo pas gerą ūki
ninką (farmerį). Esu jaunas 
vaikinas ir ant visako atsakan
tis. Gal kas iš gerbiamų farme- 
rių norite sumainyti farraą ant 
prapertės. Mes turime puikų 
naują vienų lubų mūrinį namą 
kartu su Storu ir gyvenimui 
kambariais labai geroj vietoj, 
lietuvių apgy ventoj. Priežastis 
mainymo; sūnus nenor gyventi 
mieste, nori būtinai eit ant far
mų gyvent. Mano adresas:

8. Kaalauski,
.. Bok 145, WESTVILLE, ILL

6—8) _________
Parsiduoda saliunas, lietuviais 

apgyventoje vietoje, Biznis iš
dirbtas ir “laisnis” užmokėta 
iki gegužio 1 d., i. m.

Aasišaukite:
1737 So. Union ava, Chicago.
(7-9)

ŪSU metodą iimokinsime jus an
alų kalbų labai trumpame laike., 
jūsų name arba kliaac&e dienomis 
bei Takarais.lsir* etaiikiaimų. Berausi

American Sckool uf Languagea 
?31W. 1Ml«. 174. V. 4719 31.

CHICAGO, ILL.

T elephone Main 53

JOSEPH MOLITOR
AR K ĮTEKTAS

Rooma 1003-10M .‘I
167 W. Washingtoa St. Chicago
Katalikiškos Bažnyčios mano speciaii- 

škumas. Ai stačian Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoji

Tol. YarOa 1139

lietaTiškas 6raboriii$
Seniausias, pigiaaasias graborius ' 
ir tirinetojas dėl pavargčli-ų-naž 
aičiu.

P. A. MAŽEIKA» . , , f
3315 Auburn avė., Chicago

b
-

DEL ŪKIŲ LIETUVIU KOLQ-• 
nijose. Arkanąas ir Louisiano- 

je, kreipkis prie “ ImmigratiųA.p
Bureau of Roek Island Lines.’;. 
Daug progų ingyti gerą, už že» 
mą kainą žemę.. Mes galime su-' 
teikti jums vispuses, pasitikėti-^ 
rias žiniais —informacijas ap;cr 
ūkininkavimo progas territori^ 
joj, kurią mes pasiūlome. Ražytf* 
jūsų pačių kalba pas L.
Allen, Passenger Traffic Mana-u 
ger, Rock Island Lines, Roepa-, 
718 La Šalie Station, Chicago^ji 
IU- U). ’A '

il

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1997 M
PlgTVAKAWH»lg KAMPAS LA 8ALLE IR ADAMS ST,

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant nuo VIENO DOLERIO ir da» 

gia«, už kariRoe mekam 3 nsoiunčiu ant metų, karį pridė
tam kas pašė metų.
Atdaras Subatoc Vakarais nuo 6-toa iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iikolektaoj* 

randas ir pmžiuri propertes; parduoda geros vertės morgižius; 
skolina pinigas ant įtaisytų savaažių (properžių).

Vyriškų Drabužių Išpardavimą
Mes gvaran tuoj ame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $6.00 ir augščiau. Nau 
ji ir’ neatimti ant orderio padaryti siutai už pvsę keires $4. 

$6 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.60. 
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
1415 So. Halsted St. Chicago, 111.

Atvira kasdieną (ir Nedalioj) dienomis ir vakarais.

Paieškau Onos Karaliūtė*, kai
mo Vedegiškių, Ilguvos psr. 2 
metai, kaip iž Lietuvos. Meldžiu 
jos arba pažįstamų suteikt man 
antrašą.

Bronius Dlzbauris,
300 GrOT> ............ IK

Vienintelis Bepartyviskas Laikraštis

i UBMMdtoTITn i
r1 -r——-a-«ii a— i ■«. ... ■»< —    ' : . —s ~

Vienintelis lietuviškas bepertiviškas 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.

KaiM matam $1.50, Pusi meta 75c.,Kusdsje ažrubežiaas, $100 
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėsimo. 

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS”,



D RAUGAI

icagoje Didelis Vakaras su Perstatymu
REN G1A

KATEKIZMO

VYČIŲ SUŽIEDOTUVĖS. 'P’jauu, Justinas Kudirka pa- 
Vasario 27 d.', p. Jonas Bet- 'Sugrįžk^ M. Zioiub-

»aitis, Liet. Vvėių 24-tos kp., kouskaitė ir H. Žiogaite due-
AuSros Vartų parapijos ir p-lė •» «';aiįu8’„ S‘aZU8
Agota Bunišaitė priėmė mote- > J““1*8 . • S; Kaivaos-
rvstės sakamentų -šv. Kry- kaitė, *H. Žiogaiti ir H Kar
taus parapijoje ant Town „fjvauskaitė trio • Pasidainno- 
l.nlro P.lė Rmntaite nėr ilmi . H. Ka rv-nskuitel a- 

kompanuojant, broliai Kudir-

Draugyste Šventos Petronėlės
Nedėlioj, 5 d. Kovo (March) 1916 m.

ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖJE, 32 PI. Ir Auburn Avė.
“Kūmutes”
Įžanga 25 ir augščiau

Bus suvaidinta vieno 
veiksmo komedija 

Pradžia vakaro 7 vai. vak.

Lake. P-lė Rumšaitė per ilgą 
laiką priklausė prie vietinės 
Iv. Cecilijos bažnytinės giedo kai duetą “Vilija”, vyrą
»ių draugijos ir Liet. Vyčių kvartetas “Miegok sa dzia, 
13-tos kuopos. Minėtos (Irau-ilr broli, broli . S.
gijos giedoti, choras, pagerti-!Augstuolis padeklemavo Jau-
•damas savo buvusių veikli^"“““ J'. ,K"d!.l,ka °^u?k- 
MK, laike šliubo gražiai at- !l>« »ėsme’, Choras Suza- 
giedojo Veni Creator ir Sr.id!llk Jan8nlus’’ ‘ Per S™1?’ 
taeilijos Bimną. Ilgiausi, me-8lrel«” lr “I^ovi, Him-

Programas bus trumpas, bet įvairus. Po programai šokiai. Šis vaka
ras jau bus paskutiniam nedeldienyje prieš užgavėnes, taigi bus gera pro
ga visiems pasilinksminti. ‘

Nuoširdžiai visus kviečia vakaro RENGĖJOS.
Orkestrą P. A. Ežerskio. «

tą jaunavedžiams.
Vytis.

Inas”.
Viskas galima sakyti pui

kiai sulošta. Daugiausia ža
vėjo publiką įvairios dainelės, 
kurios buvo sudainuota gra
žiai ir rimtai. Svečią prisi
rinko pilna svetainė — kaiku- 
riems ir sėdynių neteko. Lai
ke šokią buvo pardavinėja
mos gėlės, tik gaila, kad ją 
greitu laiku pritruko, nes kai- 
kurios mergaitės, jau kaip tik

BLAIVININKŲ PARODA IR 
PRAKALBOS.

Lietuvią R. Katalikų Pilną
ją Blaivininkų Sus-mo 21 kuo- 
>a, šv. Kryžiaus parapijoje 
»engia parodą ir prakalbas, 
kurios įvyks kovo. 12, 13, 14 d.
.vakarais bažnytinėje svetai- buv0 besirengiančios ir.
■eje. Gerbiamieji ir gerbia- fiyti gėlių įr ti ir.
mosios malonėkite atsilanky- dovanėl kaip štai da. 
« koskaitlmgiausiai ,nes turė-ivėjas ic neteko . Kitu kart 
■nie progų mgirsti apieų Blai-Vyfiai ketina daugiau turėt; 
Sybes prakilnių idėjų, ir apie|gėli Pelnas paskirta para. 
•Ikolio keiiksnimguinų, kuris .pijaL Be to reikia priminti> 
taip tvirtai yra jsisaknėjęs kad vienas j5 biznieriU) chas 
•ia Amerikoje po mūsų bro

Vyrai!
šita įstaiga yra tik vyrų gydymui. Jeigu ieškote patar

navimų sąžiningo ir teisingo gydytojo, atsikreipkite į ofisą dėl 
išekzaminavojimo. Tas jums nieko nekainuos ir jūs nesat pri
versti čia gydyties, jei nenorite.

Geriausios Europos ir Amerikos metodos. ši įstaiga yra 
ntaisyta su visais naujaisiais instrumentais ir elektros intaisais, 

kurie yra reikalingi, kad nuodugniai ištyrus Jūsų ligą. Ypatinga 
atida yra atkreipiama prie inkstų, pūslės, nervotumo, kraujo li
gų' ir abelno nusilpnėjimo.

Jei reikalingi gydymo, atsigaukit j ofisą dėl patarimo. Dvi
dešimt trijų metų gyvavimas šios įstaigos yra garantija tam, kad 
būsite gydomi pasekmingai.

PASITARIMAI UŽLAIKOMI SEKRETE.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbon St. - - Chicago.

Kampas Monroe, penktas- augšta#

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. Nedėliomis nuo 10 iki 1 
Taipgi Paned., Seredoj, Pėtnyč. Snbat. vakarais nuo 7 iki 8 vai.

(Imk elevatorių į S augštą).

Mažiems vaikams sutai
syta pagal kun. R. R. Mc- 
Eachen’ą

Kun. M. Krušas
Dievo Apveizdos parapi_ 

jos klebonas 15 c. viena.
Mokykloms ir perkup- 

čiams 45 nuošimtis nusilei
džia..

Siuntimą apsimoka pir
kėjai.

REV. M. KRUŠAS 

717 W. 18 st., Chicago, III.

FERAI! FERAI!
NEW PHILADELPHIA.

Pa.
Del padengimo lėšų at

naujintos Saldžiausios Šir
dies Jėzaus bažnyčios,ren
giami Fėrai, kurie prasi
dės nedėlios vakare 20 d. 
vasario ir trauksis kožną 
vakarą iki 5 d. kbvo. Vaka
rai bus pamarginami viso
kiais įvairumais: prakalbo
mis, šokiais, žaislais, daino
mis, teatrais ir tt. Kviečia
ma kožną vakarą kodau- 
giausia susirinkti.

Komitetas.

Kovo (March) 2, 1916. N. 9.

$68,000 Orderis Telefonu
Vienas gerai žinomo automobilių išdirbėjo agentas 

pastaruoju laiku davė automobilių orderį sumoje 
$68.000 per Tolimos Distancijos Telefoną.
Biznierių skaičius, kurio vartoja Tolimos Distancijos Bell

Telefonų patarnavimą perkant ar parduodant, nuolatos anga.

Bell linijos ištiestos po visą šalį ir pasiekia 70,000 vietą, su
teikiant neapribotas progas biznįo padidinimui.

Komas Bell Telebonas yra Tolimos Distancijos Telefonu.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.

ką lietuvių, tarnavo ir tarnau
ja, nešė ir tebeneša milijoni- 

•«es aukas ant jo aukuro: tur
tą, sveikatą, dorą ir tt. Taip
gi gerbiamieji broliai ir sese
rys, jeigu mums rūpi blaiva 
•fceitife ir pagerinimas savo bū-

Zube, daug prisidėjo prie šio 
Vyčių vakaro, aukodamas vi
sokių valgomų daiktų, o kitus 
atidavė už pigiausią kainą. 
Lai jam klojasi biznyje.

Subatoje, vasario 26 d. toj 
pačioj svetainėje atsibuvo šv. 
Petro ir Povilo parapijos ba-

.■no, atsilankykime į minėtas liuSj taip.gi su koncertu Pr0. 
prakalbas, nes bus pakviesti' mas buv0 trumpaSi tet 
vieni iš geriami, kalbėtojų. na indBmus. Bažnytinis cbo.

Lietuvos Pelėda. rag padaįnav0 apje šešetų dai-
nelių. A. Kaulakiuks šešių 
metų vaikiukas paskambino 

BRIDGEPORTAS. pijaną. J. Kyla ir S. S. Augš- 
Bridgeporte nieko naujo ne-jtuolis padeklemavo, J. Kudir- 

atsitiko pereitą savaitę. Žadaika atlošė monologą “Silkių 
kūti daug vestuvių, bet tas ne bačka”. Broliai Kudirkai pa- 
naujiena, nes prieš užgavėnias Į dainavo -duetą “Viltis”. Po 
,visur anų būna. Būna baliai ir į tam smagiai pasišokta. Lir- 
.visoki koncertai, ypatingai sa- dėtis, kad ne mažai pelno pa 
Sūnų svetainėse. Viena ypa
tybė, tai Bridgeporto saUūni- 
Btnkai daro gerą biznį nedė
tomis, nes kur tik pažiūri, o 
pamatai saliūną, tai žinok, kad 
lasai žmogelis turi svečių pil- 

savo stubelką. Tie svečiai, 
tai vis lietuviai troškulio pa
gauti, traukia “nidį” mokė
dami kitur net “extra” už bu
teliuką.
Ketverge 2 d. kovo, Labda
rių 5 kuopa rengia balių su iš- 
Mimėjimais, - kur pirkusiems
•e

į Naudingos Knygos:
GYVENIMAI ŠVENTŲJŲ, dėl kiekvienos dienos per vi

sus metus, vienoje knygoje, tvirtais audimo ap- j
darais. Kaina ............................................ '............. $ 3.50 !

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. Lengvas būdas 
greitai pramokti angliškai pačiam per savę, tvir
tais apdarais .................................. ,.......... ................ •$ 1.50

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS lietuviškos ir angliškos kalbos .50.
DAINOS parašytos kun. Yienožinskio, ..........................................15
MOKINTIS RAŠYTI VADOVĖLIS, ........... .. ............. .................10

Viso vertės $5.75. Kas prisius $5.00 tas alpaikys visas tąs 
knygas ir puiku šv. Tėvo Popežiaus XV paveikslą dovanai.

(Norinti gali pirkti ir atskirai kiekviena knygą).
. Adresas:

6320 So. Fairfieid Avė.,
NEW ERA SALES CO.,

CHICAGO. ILL.

Jei nori turėti gerą ir pigą laikraštį, užsirašyk

rapijai atliko.
8.

SUSITVĖRĖ L. VYČIŲ CHI
CAGOS APSKRIČIO CHORAS.

Pereito ketvergo, vasario 24, 
dieną Chicagos Vyčiams bus j 
minėtina, nes toj dienoj su-j 
tverta L. Vyčių apskričio cho
ras. Narių susirašė 30, bet 
manoma greitu laiku tą skai
čių padvigubinti, o gal ir pa-

rijas bus’ įžanga ilvkai,'tik-ltrig,!biati- Choro ™dėju bas
tai reikės parodyti tų' tikieėiu-,^,™1 z''10,na.s. n,uz,kas P- A

Aleksandravičius ,o choro p r- f; 
mininku p. J. Kazanauskas. 

į Nariai veikėjai (Vyčiai) į (no
ro kasą nieko nemoka. Nariai 
rėmėjai po 5 dol. metams ir už 
tai gauna tikietus į choro ren-

Pereitą panedėlį atsibuvo 
parapijonų mitingas” pas 

>oetą Mickų.
Kas buvo nutarta, tai dar

»•

nežinoma, bet “trustisai” sa- ,
k. , i . ii • i * • giamus koncertus, vakarus uz-e, kad kun. dekanui buvo tai , . T . ’.................dyką. į narius rėmėjus įsi-paskutinė diena aut Bridge
porto. Gnlas juos žino, kož- 
Bam savo susirinkime vis pa- 
skutįniuoja!

Toliau ir-gi nieko svarbaus. 
> Beje, ateinantį panedėlį, pa
rapijos mokyklos vaikai žada 
■drengti gražų vakarą mokyk
los naudai. Bus, kaip girde
li, labai indomus vakaras, nes 
taikai visados parodo ką gali. 
Taigi, kurie dar vaikų lošimo 
Bematė, tai turės progą pama
tyti ateinančiam panedėlyj.

X.

rašė trys. Choras kasoj jau

“Santaika”
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros 

savaitinis laikraštis.
“SANTAIKOJE” telpa įvairių-įvairiausios ųiso pa

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

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

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

kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite: *•

“SANTAIKA’
2120 St. Clair Avė. N. E. Cleveland, Ohio

jungos Rezoliuciją kaipo ne
teisėtą;

1. Bažnytiniame chore nega
li imti dalyvumą nutolusieji

turi $22.56. Praktikas laikysi nuo tikėjimo, tai vienas daly- 
kol kas šv. Jurgio par. salėj, lĮ(ag _
krtvorgais. Kviečiami Vytės £ Vargonininko yra prie- 
ir Vyčiai dėtis į chorų, kuris dcrmė |a,kytis jstatlJ gtjun. 
žada būti vienu iš geriausių gos. prieSingai elgdamasis pa- 
betuvių chorų Chicagoje. ,icka nevertu savo vietos; dėl

Rep.

VARGONININKU SUSI
RINKIMAS.

Chicagos L. R. K. Vargo
nininkų kuopos susirinkimas 
įvyko 3 dieną sausio, 1916 m. 
Laike kurio buvo svarstyta 
daugelis dalykų vargonininkų 
reikaluose ir jųjų Sąjungos. 
Nemalonų įspūdį mūsų kuopai 
suteikė Vargonininkų Sąjunga 
prisiųsdama nutarimų rezoliu-

W. PULLMAN, ILL.
; Nedėlioję, vasario 20 d., K. 
ij>ownarowicz and Dowiat sve- 
lainėj vietiniai Vyčiai 35 kp. 
parengė teatrą su koncertu.
Vadovaujant vietiniam varg. j ei jų kas link buvusių kivirčių 
•J. Kudirkai, buvo statoma sce -P. K. Diržio su kun. Petkum. 
Boję “Kūmutės”. Po to sekė Į Taip kad sudėjus faktus kun. 
loncerto programas. Vietinis j Petkaus su p. Diržio be faktų 
•boras padainavo “Vyčių- priparodymų pasirodo kun.

i IUS ita, ūžt

K. V. MASAITIS.

3^ Hanover st., AVešt- 
field, Mass.

Yra “Draugo” agentas 
Westfield’e ir apielinkėje. 
Pas jį galima užsisakyti 
“Draugą” ir užsimokėti 
prenumeratą.

“Draugo” Adm.

Svarbu Lietuviams Žinoti
Kas turite gimines arba pažįs

tamus sename krašte ir negalite jų 
surasti, rašykite tuojaus į mus, o mes 
.urasime su pagelbą svetimų šalių 
konsuliato.

Del chic&giečių ir apylinkės: Kas
nori ypatiškai pasikalbėti, priimame 
subatomis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 3 iki 6 vai. po p.

Consult General Infor
mation Bureau,

3246 Union avė, D. Chicago, Ei.

Kas prisius 10c. krasos ženk
leliais ir penkis savo draugų 
adresus tik nė iš Chicagos, tam 
nusiųsime puikią dovaną.

ČASH NO CREDIIT CO. D. 
3246 S. Union avė., Chicago, III.

REIKALAUJAME 500 AGEN
TŲ, pradavinėjimui mūsų tavo- 
rų. Gvarantuotų ELGIN laikro
dėlių ir kitokių daiktų. Labai ge
ri daiktai ir pigiai parsiduoda. 
Galit dirbti vakarais. Rašykit į:

CASH NO CREDIT CO. D. 
3246 S. Union Avė., Chicago, III.

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 _____ ____ „.t._______ :................. . ..........$3.25
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugai,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” — r

Visi kartu ____________ ___ ____ ___ ___ _____ _ _ $5.25
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75e. Abudu $2:25
6) “Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75e. 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 _ _____ ________ .1..... ....... .... . .... ..... ........J4.00
11) “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”

Visi __ ?.________ ............ ...... . ....... ....... ............. .L.... ...—.? $4.50
12) “Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu....... .... ...................$3.75
13) “Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu................ . .......$1.75
34) “Draugas.” žvaigždė,’’ “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

jr “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 ,.b............... ............. ... $2.00
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu ...... ......... ......$3.25
19) “Draugas,” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi................... $3.50
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir

“Žvirblis.” Visi............................................. ............ ...... $4.25
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi .......................... $6.25
22) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.” Visi..........$7.25
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.0$, 

kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir 
taip baisiai pigus, ir “Pažanga,” — $3.00, ku
rios leidimas dar nėra pilnai paaiskėjęs.

DIDELIS SKIRTUMAS.
I)u daiktu iš šalies žiūrint 

atrodo tie patys, nors juose y- 
ra didelis skirtumas. Paimki
me dvi gyduoles. Abi jos gali 
prašalinti konstipaciją ir abi 
jos tai padaro. Viena jų vei
kia negreitai, skausmingai ir 
pavojingai, kuomet kita veikia 
greitai, be skausmų ar blogu
mų. Viena jų kūną nusilpni
na, kita - gi ji sustiprina. Tai

PANEŠIMAS.
Moterų Sąjungos 3-čia kuopa 

rengia gražių pasilinksminimo 
vakarą 5-tą dieną kovo. Vaka
ro pradžia 5-ta vai. po pietų. 
Djevo Apveizdos parap. svetai
nėje, ant 18-tos ir Union gat
vių. Tikimės svečių atsilankimo, 
ant mūsų gražių šokių ir žaislų 
vakaro, nes įžangą tiktai 15 e. 
vpatai. Užtikriname vislesni už- 
gnnėdinimą.

Rengėjos.

tokio pasielgimo ir nekaltiems 
p?isieina nukentėti.

Jeigu Sąjunga gina tokį na- tokis yra skirtumas tarpe 
rį vietoje nubausti, reiškia, daug kitų gyduolių ir Trine- 
kas nors čia negero arba ne- rio Amerikoniško Kartaus Vy- 
aišku. Chicagos Vargoninin- [no Elixiro. ftitos gyduolės ne-
kų kuopa pasiuntė protestą, 
bet į tą visai neatkreipta ati
dos, elgėsi taip kaip jiems pa
tinka.

Tokiu būdu Chicagos Var
gonininkų kuopos nariai esa
me suspenduotais.

Kolkas neturime nieko bend
ro su rytiečiais vargoninin
kais ligi ateinančio Seimo, to
dėl jokios atsakomybės dėl sa
vęs nepripažįstame jei Sąjuu-

padarys kokių nesąmonių.

tik išvalo kūną naturališku 
būdu, sustiprina jį tuo pačiu 
laiku, bet taipgi prašalina 
daug vidurių ir žarnų ligų, 
nerviškumą ir anemiją. Kai
na $1.00. Aptiekose. Jos. Tri
ner, Išdirbėjas, 13.°—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

Kam kentėti skausmus, kuo 
met Trinerio Linjmęntai gali 
juos prašalinti.
nuo reumatizmo,

Mėginkite 
neuralgijos,

10,

BALIUS su PROGRAMŲ.
Tautos Fondo naudai, pareng

tas keturių šv. Mykolo parapi- 
pijor, draugijų:

Šv. Juozapo Globėjo, šv. Ce
cilijos Bramat. Dr., šv. Myko
lo Ark., Lietuvos Vyčių 5 kp.

Nedėlioję, 5 d. kovo (Mareli) 
1916 m., Wicker Park Didžioje 
svetainėje, 2040 W. North avė., 
arti Robey st., ir Milwaukee avė.

Programa bus labai įvairi: 
Kalbės kun. P. B. Serafinas ir 
Dr. A. K. Rutkauskas, Tautos 
Fondo pirmininkas. Dainuos du 
choru: vienas vyrų antras miš
rus šv. Cecilijos Draugijos

Beto, bus monologų, eilių, 
dainavimo solo ir tt. Muzika 
“Lietuvos” Orchestros po va
dovystė A. Budriaus. ' ftio vaka- 

visas pelnas eis {lietuviams
ėsuputnno.u.jtj

Pinigus už augščiau, nurodytus laikraš 
čius siųskitę šiuo antrašu:

DRAUGAS PUB. C0., 1800 W. 46 ST., CHICAGO, ILL.

Tamsta Busi Užganėdintas.
Jeigu ateisi pas mane nusiimti 

fotografiją, mano pareiga yra kiek
vienam padaryt pagal norą ir ui 
žemą prdkę. Tūkstančiams esu dir
bės ir visi yra užganėdinti. Jeigu 
jums kas, pagal Jūsų norą nepa
darė, tai aš padarysiu. Nutraukiu 
paveikslus visokiose spalvose pa
vienius ir didžiausias grupas, die
nos laiku ir nakties, nes turiu įtai
sęs puikinusią galeriją. Ant parei
kalavimo ateinu į namus.

R. CONRAD
Tel. Drover 6369 3130 8. Halsted St.

Lietuviai!
Skaitykite ir Platinkite Lietuvių 

Katalikų Savaitinį Laikraštį

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
KoreespondencijaH ir pinigus siųskite šiuo aJkęsu:

ŽVAKE________
lnhi




