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NEWARK, N. J

bet, nesulaukdamas sumanė

įsiunomuoti) sau svetainę! -
karščiausias delnu pk>

I sumanytojui. Trumpai reika-i rengta, — tik reikta sėjikų ir

F. skyriaus valdyba išdrios
ateina prie rinlo ir noriai už-

ko po vienų ypatų, kad tik bū
tų kam nors namus prižiūrė
tu

štai žengia laiptais augštyn 
menkai apsirėdžiusi, skarute 
galvų užsigobusi senutė, apie

am- 
žiaus ir ji eina į svetainę prie 
rinkėjų.

— Ar ir tamsta aukų rink
ti eisi! — klausiame. — Taip 
vaikeliai, — atsako, gal ir aš 
surinksiu kokį centelį tiems 
vargšams.

Matant tokį, roti s, netikėtų 
sujudimų, dar nevarkiečiams 
visai nepaprastų ir tokį pa
sišventimų, nenorom iatuveiži* 
iš akių džiaugsmo ašara.

Apie 10 vaL jau visi buvo 
išsiųsti, jei bent tas pasiliko, 
kuris negalėjo ankščiaus pri
būti.

Pats Dievas, rodos, mu
sų darbui padėjo: oras gra
žus, saulė žeme riedinėjos,

Kaip jau seniau buvo laik
raščiuose minėta, jog New- 
ark’o Tautos Fondo skyrius septyniosdešimts metų 
rengia “Tag Day”, tai tas jau 
jvyko; tik čia man belieka pa- 
ridalinti su kitais tos dienos 
įspūdžiais ir patyrimais.

Tautos Fondo skyriaus val
dyba ir komitetas rengimui 
"Tag D«y” darlnvos nuo se
nai kiek tik begalėdami: rin
ko vardus ant vietos ir krei
pės pas kaimynus, kad kodau- 
giausia surinkus aukų rinkė
jų ir išnaudojus tų dienų, 
jrao miesto mums paskirtų, 
nuo karės nukentėjusių lietu
vių labui

Nedėliej, spalio 17 d., t y. 
savaitę prieš ‘Tag Day’, bu
vo sušauktas visų užsirašiusių 
rinkėjų viešas susirinkimas.

tarta pasiųsti į centrų $1,900., 
kų p. S. Pnuus(kas) ant su- pon. 
atrinkimo Lapkričio 8 d. ir pa
rodė certifikuotame čekyj ant 
minėtos sumos.

Neabejoju, kad Neawrk’o T.

rių vardai;, kiekvienas iš jų Amerikoj
nio pasidarbavimo.

Nors jau nemaža 
čiai pasidarbavo, bet nustoti! ____» « - »
veikti dar negalima. - Jūs L Vyftą, L K X
esate t.krais Tėvynė. Mylėto-;Vlenas » Mrl? kuo .Draugas riynai ir kuopoj
jais iš veikimo, o ne iš vardo; Į P“ kad kuoĮm nu-jg, pas raus tų anlturmių or
tuoiui savo pasišventimu pa- 
rnginsit ir kitus savo kaimy
nus.

Masu katalikiškieji veikėjai

iv u r iiiūnų Neimtu vauuiu-; * * ? . •
moji Amerikos lietuvių sosti-'nutnTno’ .&?rlC* vleJJa 
ne Shenandoah kolonija dingo, j erm, nntarome nusmuomuo- 
l’imoji šliupo gusta, kur jo 
tiek priperėta savų pasekėjų! 
Ar gi pasiduoait jaunutei ir 
mažutei Newark’o kolonijai!

Apsisaugokit ir kitos už 
Newark’ų didesnės kolonijos,

ti svetainę, bet, štai, dar vie
na kliūtis,— tai stotai pinigų

je.
Geriausio jaunimo prietelis.

Neturi Įnik:- pajudinti, kad! Pirmą nutirpintą šviną »n- 
suktųsi, nors, kaip žmonės sa- įleido į foru p. p. J: Ri< s ir 
ko, ratelis jau užstelinotaa, j M. A. Neriami iš N<<w 

prižiūrint keletai desėtkų 
štesniųjų “U. S. S. Cor.

rodvti. ’ stovėdamas ir laukis tepime...

Apsidairykime vistas veikė
jai po savuosius davimus, 
pažiūrėkime ko mums trūksta 
ir tuos trukumus papildykime.

“Tautos Rytas" sujudino
blaivininkus ir so

Cicdikų" kaeokas ir

apsieiti ant gatvių ir padrą- 
srinti rinkėjus ir rinkėjas.

Tų diena pasirodė rinkėjų 
esą dar neperdaugiansia, bet 
jau spindėjo šiokia tokia vil
tis. nes beveik visi pasižadė
jo “Tag Day” dienoje dau- 
giaiiK aUivęsti.

Nekantriai laukėme 24 die
nos spalio, “Tag Day” dienos. 
Spėliojimams nebuvo galo: 
vieni spėjo, kad daugiu-dau
giausia surinks 500 dol., kiti 
tikėjosi net 2,000 dol.

Atėjo laukiamoji dieiftt.
Dar, prieš 6 vai, ryte at

sivėrė Liet svetainės durys ir 
jau aukų rinkėjai urmu sprau
džiasi į vidų, kur jau randa be
laukiant jų Išsiuntinėjimo Ko
mitetą su raštininke p-le Ma
rijona Radzevičiūte.

Čia, prie stalo, susėdę užra- 
žinėjo vardus, kur kurie turi

mėlynus ženklus su parašu: 
"Tagger of the Lithuanian Į 
American Relief Fund New- 
srk, N. J.”į kiti vėl ima iš 
didžiausio maišo skrynutes ir, 
raštininkei pažymėjus numerį, 
išduoda aukų rinkėjoms.

Toliaus, komiteto nariai in- 
lormuoja aukų rinkėjus, kur 
eiti — padrųsina ir jau išsiun
čia.

Čia vėl gatvėje, prieš svetai
nę, dunda, pyška automobi
lių būrys, kaip tik susidaro

Viso išsiųsta rinkėjų apie 
pusantro šimto; visur mūsų 
rinkėjų pilna. Mandagiai mal
dauja nuo praeivių aukų.

Komiteto nariai tuojaus ė- 
mė važinėti, po visas rinkimo 
vietas, kad patyrus, kaip ei
nasi, ar kam ko netrūksta!

Buvo ir nesusipratimų su 
policija poroj vietų, bet komi
tetui atsilankius, viskas buvo 
atitaisyta.

Tarpe rinkėjų buvo tokių 
sumanių, kad savo mandagu
mu beveik nuo kiekvieno aukų 
išgaudavo, ypač atsižymėjo 
tame merginos.

Jau pavakaryj, temstant, 
padeda rinkėjai ir rinkėjos, 
nuvargę, per dienų ant kojų 
išbuvę ir nevalgę, bet, kaip žų- 
siukai, pilnais “gurkliais”— 
skrynutėmis, grįžti atgal į 
svetainę ir sudedi prieš ko
mitetų savo “ uždarbius **/ku
riuos raštininkė po numeriais 
pažymėjo.

Kiti komiteto nariai pini
gus skaito, ir skubinasi, kad 
suspėjus nors aplamai šiokių- 
tokių atskaitų išduoti, nes Vy
čių dr-ja pagerbimui aukų 
rinkėjų surengė vakarų, — 
pastatė “Brangusai Pabučia
vimas'’ ir dainomis pamargi-

tos link tėvynės reikalų.
Plaukinius.

kauskaa ir prakalba: Bran
gus jaunime, aš labai jūsų šim 
sumanymai prijaučiu, o kas

Vietos blaivininkai, pasi
žvalgę po "Tautos Ryto” la
pus

“2mriWw”.
Tai laikai, tai gadynė ! Pla

čiai Bnomo “ririlikų” gene
rolo J. P. Ruselauao “učnius” 
Tarnas pradėjo mokinti vaikė
zus kazoko šokti. Dalykas štai 
kame: ponas Tanm buvo 
“Naujienų” ir “Sakės” ‘pod- 
riadlfiku”. Atsiradus “Bar

kurio sumanumui dėka, 
kas ėjo kuopuikiausla.

B ikia pazyam ti, kad. p. LNė-
ka renka sau ‘bosus”, “riir-

“A* Stori Mhl «ire Ce“ 
kompanijų valdininkų.

Nemažai teko garbės nuo

ATHOL, MASS.
Vyčių susirinkimas

ek-tiek subruzdo veikti, bininkni”. tų 
link tų pinigų rakandų intaisy- atsirado pas blaivininkus dan- 
mui, tai iš. jūs j kiekvienas pa- ginus gyvumo ir energijos su
aukokite po vienų dolerį, o vo idėjoms skleisti. Saliūni- 
aš aukoju dvi 'ešimts penkis ninkai, vien, lietuviškųjų yra

mandrybin” niekas nebeskai- 
to, tai musų l ameliui ir var-

no.
Visi Vyčiai aukų rinkėjais.
Čia turiu pridurti, jog Vy

čių kuopa nutarė vienbalsiai

dan senai L. Vyčių X kuo-L į,..^ -& voi ant tų kieto- api6 80, pastebėję, kad blaivi 
nc iod2ilJ delnų pio. nejnokais

ijiiuas. Tm»jaii> atsirado daug gg p^g gayo komandierių A. 
aukotojų po $1.00, kurie pri-Įj. p. klausti kas daryti, kad 
ridinėjo prie stalo ir pridavė “bnrinees” eeųs tisai “dry”.

pa turėjo tokį gy.ų mėnesi-! 
nį susirinkimų, kaip buvo vie-l 
nas paskutiniųjų, spalio 31 d., 
JSM5. Inėjus svetainėn tikrai 
prisiėjo uusisteb&ti, pamačius 
visų mūsų'kuopos narių skait
lių, susirinkusį vienon vieton 
ir laukiant atidarymo susirin
kimo, kuomet kitais sykiais 
būdavo ateina mažesnė narių 
pusė.

“Vyčio" apsilankymas.
Pasigerėdamas iš taip mu

sų kuopos narių skaitlingo su
sirinkimo, priėjau prie valdy
bos stalo ir pasidėjau savo 
knygas ir didelį mūsų organo: : 
“Vyčio” pundų. Tuojaus vie-l : 
•įas iš narių patėmijo, kad ant | . 
stalo padėjau didelį mūsų laik
raščio pundų ir žingeidauda- 
mas pribėgo paklausti, kas čia 
esu surišta! — Organas, 
“Vytis”—, atsakiau jam. — 
Broliukai, organas “Vytis”, 
štai!, sušuko džiaugdamasis ir 
ant to jo sušukimo apgulė sta
lų visas mūsų jaunimo būrys. 
— Man duok, man duok!! — 
šaukia, rankas ištiesę. Akies

man vardus ir štai, dides
niam mano nusistebėjimui, 
prieina nmAnt<- mergaitė ir 
duoda man 19 centų, prašyda
ma ir jos aukų priimti. Tos 
mergaitės auka buvo geru pa
vyzdžiu mums visiems, o taip
gi tas yra ženklu kitiems, ko
kie pas mulus kūdikius yra 
prakilnūs opiai ir supratimas. 
Tokiu būdu likosi nutarta 
samdyti svetainę ant metų ir 

I to darbo atlikimui likosi iš
rinktas komitetas. Po to sa

lti rinkimas užsibaigė. Vėl vi-Į 
' si sustoja ir rūpestingai at-i 
kalbėję maldų apleidžia sve
tainę, kurion gal jau daugiau 
nesusirihks. gal nueis jau Sa
ron, naujon.

■ Po ilgu svarstymų ponai sa- 
iiūnininkai štai kokius nutari
mus padarė:

ma kai kurie iš jų visai negė-

juos ir dulkina į nurodytų vie
tų ir vėl grįžta skubiai atgal 
kitų vežti.

Ant syk tiek daug suėjus, 
ne visus buvo galima au- 
ttornobibn-nc iSvežihti. kiti Tn-

išpildė. Taigi, kokis Iriaurus 
nesąžiniškumas Nevarko “ei- 
eilikų” tėvo p. A. Žolyno, ku
ris kalbėdamas Did. Liet Ku
nigaikščio Vytauto draugijos 
■nmknlboso anai. mėn. nritvėi-

IUU * P A AG
piktadarių draugijos ir per
sergėjo publiką, kad prie Vy
čių nesi rašytų.

Pinigai suskaityta nors ap- 
grotomis, panelė M. Badzevi
elutė išskaitė visų vardus ir 
kas kiek surinko.

Pasirodė, kad surinkta au
kų virš 1,200 dolerių.

Čia reikia pripažinti didelį 
pasišventimą darbui p-lei Ra
dzevičiūtei, kuri, kaipo rašti
ninkė, darbavosi nuo šeštos 
ryto be atsitraukimo net iki 
dešimtai vai. vakaro; tokiai 
jaunai mergaitei tai perdaug 
buvo, vienok ji savo užduotį 
atliko kuogeriausia.

i Liaiul.Hiaa pinigų ŠUfiJųriįp 
uiiesto svarbiausias vietas:ma8 parodė, jogei “Tag Day’

ir lietuvių tarpo it saka, kad 
toji dirbtuvė bus lenkų ir Sė
tuvių vedama, dera tai pro
ga lenkams ir lietuviams, ku
rie supranta darbų, gauti gėrę 
užsiėmimų.

Šiuo laiku dar tik vienas pe- • 
čius dirba, visi kiti baigiami 
prirengti. K uomet viskas tais 
užbaigia, net 12 pečių bos pa

0, Čia, jo nelaimei atskren
da į Waterbury “Žvirblis” ir, 
pastebėjęs T«no kanapėtą 
švarką, pradėjo jį kapoti. 
Žmogutis pradėjo dar aug- leista į darbų, 
ščiau šokti, kad net “Žvirb- —___ __  1’ ’ _ 1__ 11
lis” stebisi iš to tiso kazoko įg j2 pečių, kiekvienas skyrius 
ir turbūt mano, kad tos kana- tarės savo plieninį

Visa nauja dirbtuvė susidės

pės yra labai revolim 
rištos.

taip-gi kiekvienas- pečius tari

dų angščio. Kiekviena j 
aptarnaus 40 žmonių.

„ ... , ® . Atskirai yna irnliiWi)i~Pasižiūrėk i vaikų elgimo-v• jiimmn. <tzmvininw> ir is<
’«i, tuojaus pasakyti kokie i

Kaip Waterbury platinama 
laikraščiai.

2. Kiekvienas saliūnininkas, 
būdamas girtas, turi nors sy-im, tuojaus pasakysi *mueĮniIB0 plytų na 
kį spjauti ant p. p. J. 6-ne ir i žmonės kur gyvena, kų veikia,.^ dirba 
J. K-vo ir vietos klebono, nešikų skaito. Waterburio ma.............
iš tų veikėjų priežasties saliu-įžiukai su “Naujienomis” 
no biznis džiūsta. Sykiu nu
tarta ir visus blaivinu:

inkų.

spjaudyti.
Jei ir tos priemonės negel

bėtų, tuomet visiems raliūju.- 
ninkams važiuoti į Abarių, 
kur yra dar nemažai laukinių “Vyčių”, 

. , „ r . žmonių ir su jais varyti “fla-Antanas K. Lasius. . ..,J 1

“Sakėmis” po gatves 
ir ties galiūnais kanriĮ 
na. Saliūno lankyto, 
“popieras” rinito.

Kitur stovi vaiki

.naujose dirbtu* 
’ tilpti keli t ūk

rhininku”.
“Šviesa”, “Tautos Bytu” ir Donorą, k 
kitais. Paprastai tie laikosi ničra žuri dii 

Saliūnimnkams rengiantis švarių gatvių kampų, bažny taunes ir vyi 
i į Aliaską, tik laimin- čios, nes ten daugiausia tų! bar dar augi 

j goa kelionės jiems galima pa- laikraščių išperkama.
kukėti. Nuo savęs tik tiek

Ši kolonija, sulig lietuvių ’ priduriu: — “Šiur”, tarp Inu
“ - kinių žmonių ir gyvulių sa-

VVATERBURY, CON
Neveikli lietimų kolonija.

inirksniu ir “Vyčio” jau neli- skaičiaus, turėtų būti veikliau
si visoj Naujojoj Anglijoj, liūnui ir jo tonui parankiau-

jaunimo rankose, kuris ati
džiai akis įsmeigęs į jo pusla
pius,tyliai, tyliai sau lupo
mis krutina. Visi gėrisi,

uže

les pii<-
1 dirbtu

zeju ąiuveMMinuo vaxiuuU j 
paskirtas vielas.

Patarnavo tų dieną automo
biliais šie vietiniai lietuviai: 
p.p. Gotautas, Kralikauskas, 
Masandukas, Vanagas, Ad. 
Aidukaitis ir Kaz. Sudžius; iš 
Bayonne F. J. Milvydas ir iš 
Dranga Simonas Gudavičius 
(Goodis); visi darbavosi per 
kiaurą dieną be jokio užmo
kesčio.

menes -tytyjų,* sutilųuki.s
Iš to galima išvesti, kad. naujų dirbtuvių.

girtuokliai socijalistiškų spau-Į Darbų Donoroje surasti ne- 
dų platina, dori-gi žmonės sunku, mokestis gera, tik vie- 
dorus laikraščius skaito iOii nelaimė, kad trūksta Šia
Sykį pasiunčiau vienų vaiku-į gyvenamųjų namų, 

tį prie P-kos sali fino, nes ten Į greitu laiku ir ta sp 
daugiausia lietuviai savo gerk

nes Waterburyj priskaitoma
virš 12,060 lietuvių. Bet tie-Į
tos Ketuviai negali pasigirti i _. . . _ ___
savo veiklumą; čia nėra mū-jtiek Waterburyj lietuviškųjų les vilgo. Vnikutia-gi sako

šia vieta.
Kiek New Yorke žydų, 

Gardnere, Mass. “cieillkų”,
i: — Kas iš

Ne, tamsta, su šiais laikraš- ti darinį, 
i eisis (katalikiškais) ten noga- vemti ir

musų lietuvių darbui.

sn pa-

renkam.
o dar ko- 
darbo su 
jų ypač

stotis ir gatvekai'ių sueigas. 

Pasišventimas viešam darbui. 
: Kaip jau minėjau, rinkėjos 

yįr rinkėjai pradėjo rinktis

kis tai gilus įspūdis apima 
žmogų, prisižiūrint tokiam

Aukų rinkėjai vis
Jau netoli 8 vai., 

mitetai pilnai turi 
išsiuntinėjimu rinki
skubinosi, kad suspėti apsta
tyti katalikiškas bažnyčias, 
lolū pamJdos nepasibaigs, ir

V** fVf ,
rtgal 1

M

L .y

■ _.
-L- te i <I- i

____ L

20c. ir 
prašiau uonai platinti k 

is laikraščius. 
O. ir tėtė man

kaip pamatė ~niano_ rauko-1 
finos du laikraščiu”. Paro-Į 

Žiūkas “Šri

/

daug daugiaus atnešė, negu 
tą vakarą pagarsinta, bei laik
raščiuose pranešta.

Pririaitant tisas aukas, ku-i 
rios “Tag Day” vardu tapo j 
kasieiiui priduota, viso su
rinkta suvirs $1,460.00.

Ant kiek galėjau sužinoti,
tai Nevvark’o Tautos Fondo 
skyrius paskutiniame laike 
pusėtinai pasidarbavo, nes 
sos globėjams peržiūrėjus ka-

F. skyrius turįs da
virš $2,000. Nu-1

efim pradeia
Heli šviiuires «

■ . .__________________

1

1



■Kfiifc P. S

ir už savaites laitai 
raudonnosiai į darbą

PHILADELP1
j Kimsta. o KMip
i tiek paaukoti t

MV

tebury, ('mm. laikė čia misiją .,,,kauį 
2-10 lapkričio, žmoniiį susi- attuulF 
rinkdavo nelygiai: kartais pil
na. bažnyčia, kurioje telpa 800 
žmmnų, kartais kiek mažiau. 
Misija pavyko gerai. Gerb,

hą mnžolį *'■ St. Šimkus, laikė praladbAsj 
liaus krikšty-PaPkričio 4 d: Juozo Transu 

,sko “White ElepLant Hali“, 
; svetainėje. Prakeiki'.-* rengė 

sstouo iįv Kazimiero parapijos ko- ' 
notėtas.

IftVf) ft- ' - , . „ a - - „ I

KALEI!t *r

Varpelis.

nas
Taip

stangas, kad inkvėpus žmo
nėms Dievo meilę ir prisiri
šimą prie Katalikų Bažny
čios, 
neperdan 
sirado ir ardytojų.

PERU, ILL
lietuviu moksleivių 

gyvenimo.
A. L. K. K. Mok. S. III kuo-

I pa laikė lapkričio 7 d. š. m.

s gyventojai likams’T 
i "atsižymi. At- 

Nedėlios 
dieną (7 lapkričio) misijonic-j 
riti« sakė pamokslus kiekvie- I 
na m luomui atskirai.

kis rudžiu užliejo, kad vieton prakan,j 8np!rinkol
priešų, savo draugus sumuse.;,,^ kurm" atsilmikė, -

Vargas ir tiek mūsų “cici-jpilnai pasitenkino, nes garbus■ sava>t*ni kuopelės
j kalbėtojas taip vaizdžiai Lie- su«nnkimą, kuri atidarė mal- 
’tuvos gyventojų vnrguš nu 'da kuoP°8 P»riiiiinnkas, A. 
į piešė, kad visiems širdis su-l Linkus.
griaudino I Apkalbėjus svarbiuosius da-

I Po prakalbų pats p. St. fiim- l’^ra-
jkus rinko aukas nuo karės uu-’nia8’ irimupsi- )'} o s- 
kentėjusiems lietuviams. Au-|knsij°s tėlu,1Je: Ar ,1“elllok>

Į.tas žmogus yra naudingesnis 
žmonijai, kaip mokytas. A-

J. Fytts DOVANOS
-g

BINGHAMTON, M. Y.
Moterų bvntas.

PaLuJūnų darbas. Lietuvos Tukt-ry ūr-ja pa-L - 5ioį vpat0F- Jnorapa?
Visi ̂ luomai u sdiuk. $5.00, Antanas

Kad praplatinus dauginus didžiausi katalikišką lai 
krašti “Draugą” tarpe dar jo neskaitančių ir pakvie

kurių tarpe buvo rimtų ir 
rų, bet atsirado ir užsigėru- 

’sių pabaldų, kurie sukėlė
< triukšmą ir "orėjo įtraukt kal- 

k bėtoją į diskusijas Šventoje 
vietoje. Tam nepavykus, ke- 
liasdešimts inkaušusių vaiki
nų apleido bažnyčią, garsiai

ją garsą -spyken” p. L. Pro JuoMg
seiką, “Laisves redaktorių. ife Simonas Už-davinis ir 
Buvo garsinta, kad p. Lln>-,Jw ftura; po $L00: Sta 
seika, kaipo užbaigęs ‘Lietu-|8Vg Rimkfniaj!, Feliksas Vn!an. 
voj mokslus ant inžinieriaus, Mofi 5noWM Stokius> Juozas
paaiškins apie moterų tiesas. 
V,TelL. jei iš pono Pruseikos 
Lietuvoj buvę teks inžinierius,

■ koks jis dabar yra motorų tie- 
. sų aiškintojas, — tai gaila tik 
, jo mokslui išleistų pinigų.

Jisai "nič-nieko nepaaiškino. 
Kalbėjo apie tokius dalykus, 
kurie nieko bendro nuturi su 

j moterų klausimu. Pliauškėjo 
apie parapijos reikalus, kuni- 

' gus, katalikus ir kitus tam pa
našius dalykus.
Binghamtono moterys po visų 
tų prakalbų labai subruzdo. 
Lietuvos Dukterų dr-ja visai 
nenorėjusi tokio kalbėtojaus, 
kuriam nž pliauškalus net 12 
dolerių reikėjo užmokėti. Vi-

■ soms moterims kalbėtojas la-
• bai nepatiko ir jos dabar šne- 
i ka, kad geriau p. Pruseika pa

darytų, jei, nusipirkęs už tuos
• 12 dolerių guminius batus, 
i grįžtų Lietuvon ir pabaliais 
! varytų inžinierišką darbą.

Vienu žodžiu, mūsų moterėlės 
irp katalikų misija sukėlė tikrą buntą kelia prieš p. L. 
ą dvasią. Užbaiga sere- Prušeiką.

Dabar Lietuvos , Dukterų 
dr-ja persitikrino, kad pana ’ 

Į šių kalbėtojų niekuomet neap
simoka įsileisti į savo stubą, 
nes jiems rūpi ne moterų tie
sos, bet doleriai.

Raudonuosi s.

girtuokliai - laisvamaniai. Tai 
mat kokia bedievių kultūra. 
Šiuomi jie sau pastatė cha

mizmo paminklą. Gerieji žmo
nės labai pasipiktino tokiu iš
tvirkėlių pasielgimu. Net at
šalėliai rausta iš gėdos, kad 

_ susilaukė tokių savo mokslo 
vaisių. Tas incidentas dau
gumai žmoni!) gal atidarys a- 
kis. Dieve duok!V

Geros pasekmės.
Išpažinties padėti klausyti 

vietos klebonui, kun. K. Urba- 
■paryčiui, pribuvo iš apielin- 
fcės Šitie kunigai: J. J. Jakai
tis iš Worcesterio, P. Meškau
skas iš Atholio, U- Kemėšis iš 
Bostono, A. Daugis iš Nor- 
wo<»d, J. Krasniekasi š Cam- 
bridge, J. Aleknavičius iš 
Lowell, S. Kučas iš Haverhill 
ir L. Tyla iš Nashua, N. H,

dos vakare buvo labai iškil
minga. Ėjo procesija su šv. 
Sakramentu ir misijos Kry
žium. ■ Paskui gerb. mi sijom'e- 
rius suteikė visiems šv. Tėvo

Dalyvavęs.

EASTON, PA.
‘Linksmos’’ krikštynos

gelis K- U., susilaukęs inpėdi-

NEWARK, N. J.
Vyčių vakaras.

Lapkričio 6 d. Newarko Vy
čiai buvo parengę vakarą su

-<3

smąs krikštynas spalio 30 die
ną: užsakė tuziną statinių a- 
laus. keletą bonkų baltakės, 
pasikvietė raudonnosių gvar
dijos orkestrą ir, suprašęs

Sutkus ir K.Šalkauskas; ne
gatyvų — A-jDikselis ir J. 
Pocius. ..

Pasibaigus karštiems gin
čams, teisėjai nusprendė, kad 
ginčus laimėjo negatyvai, t. y.Aliukonis, Jonas Mačialis, S.i- , , . ,.Zaleskas, Kazys Stepšys, Aug. |skydas žmogus yra naudm- 

Tranauskas, Zosė Jocaitė, V.'įT’8 Žm0,nja1’ neffU neD1°‘ 
Adomaitis. Staisvs Virbickas, į • . • •
t tt • -x: i St Bede koiegijos lietuviaiJuozas Kairenčnu, Reninai- -uv„Si,„ moksleiviai dainai gvildena j- 

vairius klausimus ir rengiasi 
prie visuomeniško veikimo.

Labai visi apgailestaujame 
savo draugo J. Poškos, kuris 
apleido šv. Bedo kolegiją ir 
persikėlė Chicagon, kur lanko 
Saldžiausios Širdies kolegiją. 
Linkime veikiam moksleiviui 
geriausios kloties naujoje mo
kykloje. _ Aqua.

das Bekeraitis, Jonas Vaške
vičius ir Simonas Maulis.

Išviso aukų surinkta $38.85.
Tariama visiems aukoto

jams ir p. Juozui Trananskui 
už svetainę ir šviesą, kurias 
suteikė veltui, — nuoširdų a- 
čiū. Varpelis.

~ i 
GIRARDVILLE, PA.

Lietuviški “eicilikai”.
Visokių socijalistų pasauly

je esama. \ Vieni iš jų varo 
nors klaidingą, bet visgi rimtą 
darbą, kiti kalvelius padangė- 
imis gaudo ir nei sau, nei ki
ltiems naudos neatneša, bet gal 
; niekur nėra tokių suki užėjusių 
socijalistų. kaip mūsų fiirard- 
ville lietuviški “eicilikai”. Iš 
skyrus porą ypatų, visi kiti, 
tai tikri padaužos, kuriems 
niekas kitas nerūpi, kaip tik 
prasi vardžiavimai, virimas

1 raudonosios putros ir laisvo
ji meilė. Per kiauras naktis 
mūsų “draugai” bekazirino- 
dami saliūne, garbina girtuo
klystės dievaitį, vysto iš ke
turkojų savo ir kitų prabo
čius ir daug kitų “razumnų” 
dalykų nuveikia. Ir visas tas 
gudrybes jiems suteikia gar
sios “čieilikų” i 
įsteigtos prie “darbinkiškų "

!

MELROSE PARK, ILL.
Vyčiai pilvuoja.

Lietuvos Vyčių 22 kuopi 
g; v ai pratl id t «la r buotis. Pą- 
sKutiniame sus. rinkime, kuris 
įvyko italų katalikų bažnyti
nėje svetainėje, nutarta išrin
kti “Vyčio” praplatinimui 
agentą, kurs rinktų prenume
ratas ir nuolitųs rūpintus or
gano reikalais.“ Tokiu agen
tu paskirta Z. Utbdis.

Mokykla.
Toliaus apkalbėta Vyčių 

mokyklos reikalai. Šiuo lai
ku mokyklą lanko nemažas 
būrelis jaunimo ir kiek galė
dami naudojasi iš teikiamojo 
jiems mokslo.

Čia nėra nei lietuvių bažny
čios, nei lietuvių mokyklos, taiV-AVCf iuun> niucj tai

akademijos, yygįy mokykla labai daug sve- 
o v»li8 nln ” . • . •

laikraščių Laisvės', ‘Kelei- gjek.fiek pramokti lietuvių 
vio” ir kitų.

Neretai Girardville “drau
gai'; giriasi, kad ••ciciiikų” 
vardas taip augštai pakils, 
kad jo niekas nebegalės nei

ria melrosiečių gyvenime; ga-

kalbos ir kitų naudingų daly
kų. Mokytojauja p. Babilius.

Teatras, knygynas, choras.
Išrinkta k misija surengi- 

pastebėti. Labai tas gali įvyk- mu\ ^elrose Parke teatro, 
ti. Jau kad lietuviški “cici- knygynas vis auga. Jau

kalu: “Karės Metu” ir “At
simerkė Akys”. Pirmasis 
veikalas atlikta gana gerai.
Iš merginų geriausia rolę at-i

, x • • kk° p-lė Barbora Vaškevičių-, turime gana daug gerų kny-Ime. tam išktlmm™ ura- nT, v P** “!* 1 nežinomus k>a.s-|^

tojai nebegalėjo nei stubose 
pabūti.

Vienas laimingos šeimynos 
kaimynų, J. S., pareikala
vo, kad skripkočim nustotų | 
ziraėję, nes kitaip būsią ne
versi. Labai nenoroms muzi- ^P®

- “Ter

gy.<m- .neuždgo ir“Atsuuerke ^myt. 
labai silpnai išėjo, gal ddto, 
kad kai-knrie artistai pirmą 
sykį ant scenos pagrindų pasi
rodė. 1

Po lošimo p-ni Jurkaitienė 
----- 1 smagiai sudainavo solo 

Temsta dienelė” ir “Lopši
nė”, ta i p-gi dainavo solo p<> 

! tą dainelių p-ni Bradunie-
Braduniutė. Dai-

tus “Draugo” skaitytojus prie “Draugo" platinimo, mes 
nusprendėme duoti dovanas kiekvienam, kuris tik užra
šys “Draugą" metams kitam arba sau prisiunčiant tie
siog mums $2.00

$1.00

50 c.

VI80 VERTĖS

io c.
10 C.

10 C.
15 C.

$1.00

15 C.
20 C.
15 C.
15 C.

Prie metinių prenumeratorių duosime sekančias 
dovanas

Dovana No. 1
KNYGA OLIVERIS TW1STAS

Laitai indomi apysaka, parašyta garsaus anglų rašytojo Charles Diekens, vertės $1.00

Dovana No. 2
Keturi numeriai mėnesinio Žurnalo “Pažangos" vertės $1.00

Maldaknygė “Breviorčlis ir brAigus Rąžančius vertės $1.00

Dovana No. 4
Knyga Huckleberry Finnas

Šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto XV paveikslas, vertės $1.00

Dovaną No. 5 sudaro šios knygeles
TIESOS ŽODIS SOCUALISTAMS........................................... •.?.
LIETUVOS VYČIŲ DAVANĖLĖ........................................................
KARĖS METU  ........................   ..
KAS BAILYS f .........................................................
BLOGI KŪDIKIŲ PAPROČIAI ..................... ......................
TARP DILGELIŲ ROŽĖS ....................................................................
UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ISS1PLĖTOJ1MAS ................................

VISO

Dovana No. 6 sudaro šios knygos
PELENIŲ JURGUTIS, labai graži apysaka ..............
ŠATRIJOS RAGANOS apysakėlės.............................................
DEGTINĖ ...........................................................................................
KATRIUTĖ ................................. .................................................

Dovana No. 7
KNYGA FABIOLĖ. kuri-.
krikščionių persekiojimo vertės $1.00
Siunčiant dovanas persiuntimo kaštus mes apmokame.
Norėdami gauti dovanas, išpildykite žemiaus telpantį kuponą ir draug sh pinigais 

atsiųskite “Draugo” Administracijai.

UOJUBl suopi,o uaiuu u 
liiuai. Choras irgi tvarkosi, 
repeticijos at si būna kas pane- 
dėlis. Prie choro priklauso 
nemažai jaunimo, bet geisti
na, kad dar daugiau rašytųsi. 
Choro vedėjas p. J. Brazai
tis uoliai darbuojasi. Daug 
mūsų chorui padėjo p. Alek- 

1 sandravičius iš Chieagos. 
Į Neužilgo Vyčiai žada 
Įrengti puikų vakarą.

2mo-lmop sulošti kolų nori 
|pą veikalą, be to bus dainų 
ir kitų įvairumų. Vakaras 

įrengiamas lapkričio 20 dieną. 
■ Prižadėjo su prakalba daly- 
jvauti p. A. Ročkos, “Vyčio” 

’atartina
vargi rungų padėji-Į****“*4 u,i*. V.*keii, ...u- 
i, jautriai piešė jo- j “Cicilikai” irgi veikia

įse Parko “eicilikai”, 
mi Vyčių darbus, iš 
icriasi ir visokiais bū- 
engiasi Vyčiams už- 

“Naujienose” kad

Girardville “eicilikai” išklys 
kaip tos Grigo bitės.

Na, niekas jų labai ir nesi
gailėtų.

"DBAUOO” ADMINISTBACIJAI, 
1800 W. Mth S*. . IU.

Inkognito.

I

.00: P

s 1
Vii

a, kad lie
sa savo 
je ir ne-

rtai nu 
ūtų atk

7 dieną,

Lx

Mat, svet 
ta, kad rė

krikštynas
raudonuosiu aru

Visą sveteli’

p. J. sušuko: 
Vvčiu. mar

CANDEN, N. J.
Prakalbus.

Lapkričio 6 dieną čia įvyko 
Lietuvių Draugijos atstovo, p. 
St. feimkaus, prakalbos, i___

it prakalbų susirinko vi- 
ižai. labai gail 
taip nesi rūpi

U JŲ
St. ftimkna kalbėjo aptolredaktorius.

** Bali” rai vai, jautriai 
isų vargą.
karės nuke

jus aukojo 
tis, $2.00; p<

j Povilą u ak 
is ir Adomi

Jais e 
k<-nkti

sgas, į kimų. Ži noma,

pa- 
Taria- 
trum-

vi-

vei- 
nei

>L 9'»c. j lybės. Pikta cieibkams, kad jų 
jaunieji rateliai, kuopos smun
ka, o Vyčių vis*augn.

Jaunas Vytis.
(Tąsa ant 8 pusi.)-

' .. . , .. . .
ftiuomi HnnHu M.00, ’to užslesvi* 83.00) ni k» judriu žemiam 

palaotO adraau MriknftJ "Dr*a*ą" Ti»u» artus ii smo dovaną No..............

"DajLVOUI aųrtl adnats:

ir Pavardė ........    *.........................

Katrė ........ ..................... ......................................................................................................

ir Valstija ............................................................................... .. ..................................

Vardu

Ko. ir

Dorinai alsatt admu:

Virdu, Pavardė >.

Ne. ir gatvė .....

NiMrtaa ir Vatatiia

S» P*||Srb»

ifovanį laikas baigsis 31 d. Gruodžio. Kiekviena'’ tnri du mėnęrių laiko Irgytr 
vieną ar kelias iš virš pažymėtų dovanų. Dovanų skaitlius nėra apribotas. Kas gaus vie
ną naują metinį prenumeratorių, tas gaus vieną dovaną, kas du, tas dvi dovani ir tt.

Pasidarbuokime visi! Tuomi netik laimėsime dovanas, bet prisidėsime prio 
skleidimo apšvietos, platinant gerą katalikišką laikraštį, ką kiekvienas ir privalome at
likti. * '

Siunčiant laiškus ir pinigus adresuokite ' ’J' •’ * *’ .‘.f

uraugas ruuusning vu
1800 W. 46th St Chicago, I!l.

2

2



| jiuiui, prisieks pamaldai

Redakcijos Pastabos. I triukšmadarius malšintų. jvalkllOS Z

Nekultūringumo
Apsireiškimai

Šiame “Draugo” nume
ryje skaitytojai ras žinutę 
iš ^butelio, Mnss. Ten pri
simenama apie pakeltą 
triukšmą bažnyčioje laike 
pamokslo. Apie tą inciden
tą ir su juo surištais nnoti- 
kiais plačiai aprašė “Dar
bininkas”. Gal kam atrodys 
tas incidentas menkniekiu, 
nevertu atkreipti atidos, 
kaipo keletos laisvamanių- 
išdy kėlių sukeltas triuk
šmas. Bet mintyje turint ir 
daugiau panašių atsitiki
mų, norėtųsi apie tuos, ma
tyt įsigyvenančius, prajo
vus platėliau pakalbėti.

Ypatingi mūsiškiai lais
vamaniai, pradedant nuo jų 
vadų ir baigiant suklaidin
tais žmoneliais. Vadai sa
vo netikėjimui gal ir turi 
kokius nors neva, anot jų 
tikrinimų, moksliškus pa
matus, šiokius ar kitokius 
persitikrinimus, bet savo 
netikėjimo, laisvamany- 
bės tarp žmonių skleidime 
jais nesivadovauja. Jie be
velija apie tikinčiuosius 
kalbėti, kaipo didžiausius 
tamsintus, dvasiškijai pri
kaišioti veidmainiavimą dėl 
duonos pelnijimo, o patį ti
kėjimą ir visas tikėjimiš- 
kas apeigas vadinti “tam
sybes liekanomis”, dagi 
kvailių darbu. Žodžiu ir 
raštu bekalbėdami nieko 
neišmanantiems saviems 
pasekėjams, kad tikintis 
žmogus, o ypač katalikas, 
yra tamsumas, bažnyčios, 
bažnytinės apeigos tik, jų 
žodzi<Trsr''žmonių “mulkini
mo” įstaigos, jie atsiekia 
to, kad ir išties laisvama
niai save skaito begalo ap
šviestais, susipratusiais, o 
visus tikinčiuosius “mul
kiais”. Nėr ko Stebėtis, kad 
mūsiškiai laisvamaniai į ti
kinčiuosius žiūri iš augšto, 
skaito juos kokias tai že
mesniais sutvėrimais. Pri- 
kergkime laisvinamų eL 
gimuose nieku neapri
botą laisvę, indiegtą 
katalikų, bažnyčios, ku
nigų neapykantą — prieš 
akis turėsime gatavą lietu
višką indijoną, galintį su
kelti triukšmą prie kiek
vienos progos, bile tik pa-

[Del laisvamanių indijonis-l 
riaisiamauiai į bažnvčią nedurno, tuomet ir lietuvių| 
naudos sau išgauti, net beh*^8 nukentės. O 
pusirįiimu džentclnu.uiškai, v“ni8 *eras vardas 

IMisielgti, bet mkalingaf-kultūringai 
kad triukšmą kėlus, paro
džius save iudijonais, tau ■ 
kiniais žmonėmis, 
jiems ten reikia?
Dievu, bažnyčia —ko jiems | 
ten lįsti, niekinti katali
kams šventą vietą? Laisva
manio purvina siela nesu-

Ir ko
Netiki Gen. Carranzos 

Prižadai
Kaip skaitytojams žino

ma, Suv. Valst. prezidentas 
. Carranzos 

i valdžią Meksikoje. Kadan-

UIUIIIU 1IU1 * 111» nil iu . v.

prus, neatjaus, kaip tokiais n*’^n’L 
pasielgimais užgauna tikin- ... . . .. , |gi gm. Carranza pasirodė
••man mufaniiR. ne. iit* dar lesąs netik netolerantiškas 

tikėjimo linkui, bet taipgi 
'baisiai persekiojus kataii- 
Ikus ir visas katalikų įs
taigas, — Suv. Valst. kata
likai subruzdo ginti savo 
brolius katalikus Meksikoj. 
Siuntė protestus prezid. 
Vilsonui, kad jis, pripažin
damas gen. Can-anzos val
džią, užtikrintų katalikams 
laisvę, galėtų be persekio
jimų baimės išpažinti kata-

’’ivju jausmus, ne, jie dar 
tyčia pasistengs koskan-

širdį i n zuis t i. Jie tą gali 
daiyti, nes jaučia, kad ša
lies įstatymai juos už tai 
nekaltins, ant jų nebus už
dėta pabauda. Juos tegali 
varžyti vien padorumo, 
žmoniškumo jausmai. Lais
vamaniai jų neturi, jiems 
kelias prie triukšmo atda
ras.

Mūsų spauda smerkė 
lenkininkus, * dariusius 
triukšmus Lietuvos bažny
čiose. Ten lenkininkai vis
gi turėjo šiokį tokį pamatą, 
kad ir lenkiškas kaltais 
“apgulime”. Bet kuo pa
teisinti Amerikos laisvama
nius- triukšmadarius? Jie 
pateisinimo neturi. Kalti 
sufanatizėję, žmoniškymo 
jausmo nustoję laisvamanė* 
liai, bet dar kaltesni jų va
dai, atėmę nuo savų pase- Pa<Liota 
kėjų sąžinės likučius. •

Mūsiškiems 
nuims 
vadams reikėtų drūčiai pa
galvoti apie savo aį 
vaisius. Iš pasėtos 1 
sėklos neskanius vaisius [ 
prisieis jiems valgyti. Iš 
rauti iš žmogaus tikėji
mą, žnioniškumo jausmus

Chicagoje t, v. “Vaini
kų” Dienoje, ant šv. Kazi
miero kapinių buvo pareng
tos mirusiųjų atminčiai pa
maldos. Žmonių priplaukė 
minios, o sykiu ii- laisvama
nių būrys. Prasideda pa
maldos. Laikomos mišios, 
suklaupę žmonės siunčia 
Sutvertoj ui savo atoduk- 
sius, maldas. Ką-gi laisva
maniai? Čia pat ant žemės 
sugulę, su kepurėmis, gar
siai tarpu savęs erza, iš 
žmonių maldingumo juo
kiasi, pypkes, cigaretus ru
ko. Tvarkdariai prąšo bet- 
Uukėb nędaQ:ti, ar bent 
prasišalinti. Nieko negelb
sti. Kaip-gi — jie žiūrės tų 
“tamsunų”, kuriems pa
nieka telemta, jie su jais 
skaitysis, juos gerbs? Nie
kados.' Prisiėjo kviesti poli- 

daryti sumišimas, kad 
arius spėka nuo

Per ii 
(Baltam 
! uą ir d 
pį. Lik

1 7.nTYi)fln

liet

dinio. B

P
pra-

atiacu

loni įsiskverbusi

vokiečių rankas, pašelpos

* prikalė j sinege- 
surnnnytajIim- Vienur ir kitur pasi

rodė trukumas, trukumas pla-
veimiis aaujaiM ^.rują-gi tą skaitlinę reikėtų
jus pa t gu apie 1(X) kartų padauginti.

iki
pag<

sitenkinta kol kas Suvalki
jos zeni lapių. Jam, Pa!M[kj(turbūt zeeeriška), tai parijusių nuo karės pasiliko m-lmakMainėje 
autonaua, daugiausia znun k;ul Anierik^” ĮSų pHSėje. Taigi' r--------
ir medžiagos buvo surinkta. lyntlabi lietuvių. Ištik- komitetą prūsų Lietu-

—i------ --  _ - - - ....................... įvuje, kurie aiiikię šelptai ir
iu?.

Tas būtų gerai, bet, aplin-

žokas. nepilna- l'ad 
tania, kad pahiesnia 
buvo pageidaujamas.

Nors reugta-i prii 
Lietuvos žemiu pio išleidimo,

iTT ".'JS

įšytnu, tokie straipsniai ta
bai pageidaujami ir viršun _____t_____ r ____
nėtas straipsnis pasirodė įteikimas tapo apsunkintas, nes pildyti savo pasiuntinystę, 
labai laiku. Tik viena nema-j Lietuvoje buvusios draugijos! Lpt vėliaus pamato, kad ne- 

klaidafir komitetai šelpimui nukentė-j viskas taip yra, kaij,

niaus gub. ž<nilapius, ku
rie, tiesą pasakius, labai 
pageidaujami.

Didumo ftsnlapis 21 x 28 
colių, kaina vienas doleris. 
Išleista kaštais kini Juozo 
Židanavičiaus. Laida graži.. 
Patartina kiekvienam jį 
įsigyti.

SIUS DIEHOS DARBAS.
Jei ne kitu kuom, tai nors 

sumanymais mes tikrai gali
me pasigirti. Paimk bent ku
rį laikraštį ir tenai s beveik 
kiekviename numeryje rasi 
naujų sumanymą Tarp dau-

Taigi dabar kaip sykis- ir y- 
ra gera proga jauniems gjdy-

kybėms keičiauties, mes neži- ,n3rals ingnuti platesnių pa- 
nome, kas gali atsitikti atei
tyje; gal čia taipgi darbas 
bus sutrukdytas.

Taigi, kad mūsų pagelba
būtų priduota kuogreičiausia 
ir ten, kur ji pirmiausia yra 
reikalinga, tai mes privalome

Sykiu su kitų tautų kata
likų organizacijomis, pana
šų protestą prez. Vilsonui 
buvo pasiuntęs ir S. L. R- K. 
A. Šiomis dienomis iš Wa- 
shingtono p. J. S. Vasiliaus
kas, susivienijimo sekreto
rius, gavo atsakymą paai
škinantį delko Suv. Valsti
jų valdžia pasirįžo pripažin
ti gen. Carranzą. Atsakyme 

i ištrauka iš p.
Eliseo Arredondo, gen. Car- 

laisvama- ranzoB pasiuntinio Was-
ir šneicitikėjisiems ^on’an, paaiškinimų 

^ iSuv. Valstijų valdžiai, ko- 
giteciji^ kiTJ laikysis kon-

blo-J^titncijonalistai, kuriems
• • ■ vadovauja gen. Carranza. 

I Pažymima, kad konstittici- 
. jonalistai, sykiu ir gen. 
jCarranza, pildys Meksikos

dimą. Ar nevertėtų palauk
ti su kitomis, Lietuvos dali
mis, o ypač su visos Lietu
vos žemldpio laida iki karė 
pasibaigs? Tikrai taip atsi
tiks, kad Lietuvos rubežiai 
persikeis, o su jais ir žem-1 
lapis. Dabartinės laidos, La
bai galimas ' dalykas, gali 
virsti į “seną”.

tyrimų ir tuorn pačių kartu 
atlikti prakilnų darbą.

2.) “Iš kur imsime pinigų 
tam reikalui?” Man ding, 
tas būtų visai nesunku. Susi
tvėrus tam būreliui, kiekvie
nas narys galėtų pasiskirti ta

rti ir priimti kitus, la* kolonijas, taip, kad. uei 
vienos nepraleidūs kur tiktai 
randasi lietusių. Pirm išva
žiuosiant visas jas atlankyti, 
laikyti prakalbas, išaiškinti 
rimoitenis šio bucelii) tikslą, ir 
be abejonės, kad aukos plauks 
daug daugiau, negu kad jos 
platikė. 0 taipgi ir tarp sve
timtaučių galima būtų partak-

tfnk«mvsnins snmanvmus.

Man .rodos, bene vienu iŠ 
geriausių sumanymų bus, tai 
p. M. Yčo sumanymas “sių
sti į Lietuvą skrajojantį būre
lį iš 20 - 30 ypatų, susidedan
tį iš gydj-tojų ir šiaip jau pa- 
gelbą galinčių nešt ypatų”.

Gerai žinome, kad dabar ti, rengiant “tag day” etc. 
Lietuvai labai, o labai medi- 
kališka pagalba yra reikalin
ga. Taiga, toksai skrajojan-

lengva. Jie tą ir daro. Bet konstituciją, teises ir kad prielankus straip
Carranzos valdžia nesikiš i 
tikybinius asmens reikalus.

Taip, taip taip. Vienas 
dalykas žadėti, o kitas pil
dyti, ką pasižadėjai. Sunku 
Carranzai tikėti jau ir dėl
to, kad katalikus jis nuo 
seno nemažai persekiojo.

neįstengs jų vieton ko nors 
į žmoniškumą panašaus iš
diegti, nes neturi.

Reikia ir katalikams pa
galvoti. Pasileidusiu lais
vamanio typas aiškus ir ži
nomas; tas juos nuo laisva- 
manybės gali tolinti. Bet | 
baisu, kad nuo laisvamanių Pagyvensime — pamatysi- 
nekultmingumo apsisaugo- me, anot priežodžio.

Anglų Spauda
Apie Lietuvius.

Jau tai dėl karės Lietu
voje, jau tai dėka šiokiam- 
tokiam lietuvių veikimui, 
anglų spaudoje karts nuo 
karto pasirodo straipsniai 
apie lietuvius, Lietuvą.

Pažymėtinas lietuviams 
Knis, tilpu- 

žinoma, 
tonų laik- 

Yorko 
“Eveuing Journal” ir Chi- 
cagos “Eveinug Ameri
can” už 8 i lapkričio. 
Straipsnį X" - ” ___ ■ —
George (Goetaal) Beliko- ne laikas sakyti “kam jisai 
vvitsch ir

kas su jais atsitiko? Ar jie 
tapo inkūnytif Anaiptol! Be
veik viri gerieji sumanymai ir 
liko yunuinymais. Tam prie
žastis, tai minčių skirtumas; 
mūsų išridalinimas į visokias 
partijas ir partijėles, o ypač 
svarbiausi priežastis žlugimo 
net ir geriausių sumanymų — 
tai “aš”. Jei bent kuris pa
duoda kokį nors sumanymą, 
nors jisai būtų ir goriausias, 
tnojaua priešingoji srovė pa
sistengia užslopinti arba visai Itis būrelis galėtų suteikti to- 
neatkreipia atidos. Ne dėlto, kią pageltą, koki labiausia y- 
kad tasai sumanymas nėra [ra reikalinga. 0 taipgi ir a- 
tinkamas; bet dėlto, kad jį su- i merikiečių aukos būtų sunau- 
manė ne “aš”, bet kas kitas, jdotos tam tikslui, kokiam jos

Žinoma, tą turime pripažin-1 yra sudėtus, 
ti, kad niekuomet negali bū
ti vienodos minties pas vi-

3) 0 ar rusų arba vokiečių 
valdžia netrukdytų darbą tam 
skrajojančiam buteliui ? Ka
rės laiku gan yra keblu, net 
ir Suvienytų Valstijų pilietys- 
tė kaip kaita ne ką galėtų gel
bėti. Bet, man rodos, kad ga
lima būtų gauti ingaiiojimą

[nuo Raudonojo Kryžiaus
Kaip kitiems, taip ir šiam | Taigi tuomet, tu- 

snnuuiymui atsiranda ir kliū-lrint TUHvraaliaą ženklą, ga-

im

Draugai ir Pažįstamuliai.
KLAUSIMO DRAUGAS.

Pamėgau po draugų ir artimųjų sielas 
vrirAH. Tokios jos įvairios. ekirtineosl

sis, kiek niurni 
dviejuose aincr 
raiščiuose Nei’

Kaip fenais nebuvę su ki
tais dalykais, bet kuomet 
svarstoma gyvasai reikalas —(tango darbo prisidėti”’ 
tautos likimas, ypač žinomi • Manau, kad nei vier 
laiku, kuomet mirtis galanda dytojas, atsimindamas 
dalgį mūsų tėvynės sprandui, 
kuomet mūsų numylėta močiu
tė ištiesia rankas iš sukliaku- 
sių kraujo pralieto jos sūnų, noma, išėmus tuos, 
šaukia mūsų pagelbos, deda (šeimyniškos aplinkybės nepa- 

) lagamino prof. visą viltį mumyse — tuomet velija.

1) “Ar atsiras no 
patą prie to išganing

ištirt

jar

savot 
pasiuntinystę, ("nešk pagelbą! 
savo artimui”) neatsisakysi 
nuo šio prakilnaus darbo. Ži- Į 

kuriems

plačiau dalykų

Turime daug jaunų gydyto- 
UŽvardiutas sumanė, kodėl ne aš”. Čia rei- jų, o taipgi ir medieinos stu- 

'The Tragedy of Lithuanta' kia galvoti, kokiu būdu ge- deutų, kurie žiūri pro atei

do galimais inkūny

Taigi gerb. s Taryba, 
(gydytojai ir šiaip jau inteli- 
j gentį ja, išreiškite savo nuomo
nes ir kuoveikiausiai pradėki
me šį prakilnų darbą, darbą, 
kurio, kaip jau minėjau nega
lima atidėti rytojui.

O vienok jis ieško, mėtosiu rausiasi ir vis, 
be pasekmių. Blaškosi po sroves, visur iš-j 
bando, O visur sutikdamas su paprastomis į 
silpnybėmis žmones, vėl klajoja nepatenkinti, 
dvasia. . I

V -P

ivisi šaltai žiūri, to paties ką jis nerodo, įli
pu! s į melancholišką nepasitenkinimo ūpą. 
ifiods, kad jo paties darbas jo nepatenkina, kol 
'pas kitus atspindžio nesuranda.

Kokių principų jis prisilaiko, kokią į gy- 
Iveuima rmžvalim turi, koks jo j draugi ja žvilg-

Panašiai elgiasi, kaip toji dvarponį sveika bū
dama, sau ligą tekalbėjusi, bastosi po stebuk
lingas gydymo vietas ir nuo savo artimųjų 
reikalauja užuojautos. Neprijausi jai, — štai 
tau histerika ir pilnas nervų suirimas.

'.Vienatinių būdas i»qn*šia« vu*twa

kyšt Užsidegs prie kokio nors darho greitai, 
kuomet aiškus ir jo širdžiai brangus idealas 
bus nurodytas. Bet padirbės kiek, pamatys kur 
kokį nenuoseklumą, nerangumą, susidurs su 
gyvenimu, ne idealu, jis atšąlu greitai rankas 
nuleidžia. Jei tuomet dirbs, tai tik iš prie
vartos, pareiga varžomas, bet ne iš Širdies.

Visur jis kraštutinumus i mėgia, visame 
pas jį tas apsireiškia. Jtmkavime, gestuose, 
ginčuose, šiaip šnekoje, pagijimuose, nupei
kime, jame ypač. Kartais ieško balanso, bet 
priprastu prie kraštutinume, traukimu g 
jį nustlysta. Pripratęs savo tiki 
nerodyti, juokų krėtime nueina’pert 
kas dažniausia gulima apsklembti 
dž.iu “čerezčur”. Per tai juokas 

varomas kraštulmylies psichologijoj, jausmų išeina skaniu ir už jį kompanijoj n 
išsiveržimuose ir visame, kad tikrojo gyveni- kia pamirksėti ar su pastanga akis i 
mo nebemato, ar bent į jį turi ii

jų pasijudinimą jiet krustelėjimą perplautu, 
kiekviename pasielgime galiu surasti sielos 
atspindį. Maniau, kad kiekvienam pasielgi
mui atsako ypatingas žmogaus sielos stovis. 
Manau taip dabar ir manyčiau, jei omenyje 
neturėčiau asmens, apie kurį noriu kalbėti.

Iš visų, kiek žmonių pažįstų, jis vienas su 
manimi ir kur tik jį nemačiau, nesielgia na- 
turaliftkai. Kodėl taip — aš pats nesuprantu. 
Gal į jo charakterį, gyvenimo pasaulėžvalgą 
tiek netikrumo, suirutės inešė jo begalinis pa
mėgimas ir skaitymus dabartinių tuščių rusų 
modernistų - rašytojų, kaip Arcibaševo, L. An
drejevo, išdalies M. Gorkio ir kitų. Kita syk 
net rimtai galvoju, kad jis, koks yra, yra pro
duktu tų rašytojų, taip intikėjęs į jų raštuose 

omas kraštui inybes ]

žmones principą išpažįsta, ką
tą visuomet gina, giria, pašiepti, pajuokti ne- mis nori prigauti. Kitaip, mes atsidursūaą 
leidžia. Ne tas pas jį. Visu.- ir viską jis gali amžinos nuobodos pasaulėlyje, kaip durių su 

rūdijusios zaviesos, girgždėsime ir vi 
vo monotonišku girgždu ūjją gadinsi 

Mūsų visų nelaimei tokių nuohod
dų pastaruoju Įąiku labafdaug priviso lietuviu 
tarpe.

Girga 
relyje, dr 
bodus gir

kritikuoti, atvirai ir visuomet ką ginti, ta.ly
ties nedrįs. Gal jau ir dėlto, kad visame mc 
l:a įžiūrėti ką nors bloga. To, kame jis nesu
rastų nei mažiausios ydos, jis, rodą, dar neap
čiuopė, Taip saki-.nt, sau t,irtos pasaulėžvn1- 
gos nėra išsidirbęs, nenustoja sirgęs vispus?;- 
kmno liga. Del tos vispusiškumo ligos kiek- 

vie

ema ga

ar su pastanga akis
mo nebemato, ar bent į jį turi išsidirbęs sulyg kyti. Mėgins, 
mn rašytoju recepto pažvalgą. Bet gal ir ta- dėjimus, kalbą 
me klystu, kaip ne sykj apie jj uuuniuuu^ • - ■ ■> ■
kreivai nwtaręs. pastangų. Tas pats eentimeifeliškume.

Visur jia nori kraštutinumus regėti: drau dažniausia perdedamas. Tik jo d raugi jo 
giškume, meilėje — visur. Daug sykių girdė-! mėgs rodyti, bet atras kitokius šaltini 
jau nusiskundžiant, kad negalįs surasti drau i raštuose.

vėl- perdeda;

kalbėsit

eiškimą priim 
nodamas, kad

imanvmėlį. idėją

Kas 
rai past 

įsaku sal

bi

P

įsi

TOM

ai.

panų Ji 
I statyti klausimo ženklam. Jis ir pat 
simo draugu.

Mūsų žiu laiką raštai

ias pa
Kur neis, ki

-U-
m tik. išlžim apta kuriuot nidCfifitiSr

•; v:-

oka, jeigu-gi 
daugiau ua-

oks žmogelis ir ir 
tarpe randasi tol

ar vienatinis toks at- 
s? Jų daugybės.

d ir dabartinis Mon- _
hlass. bažnyčioje su- neišduoda ir 

triukšmas.

go, draugo kokio jis nork Jaučiau, kad jis 
ieško draugo, koks tik romanuose tegalimas, kitu veik neužsiima, kaip 
Jaučiau, kad jis ir manęs draugu netaiko, nors mu, ydų ieško;
gj venimo aplinkybių su juo sustumtas visados g
stengianti būti prietelišku. Žinau, jis tą mato žiojasi į blogąsias puses težii 
ir žino, bet ariju šėu*a, laiko save uždaręsaj~s eĮĮpnumų triešJ 
Jis nori drauge mtayti to, kas gyvenime nega ;kani nors prielankumo apie p 
Įima, lyg koks spiritualistas tikėdamasis su- bės, ‘ šiaip jau t peikti, jei tik iš
rasti žmoguje ko tai misteriško, kas prie jo drista.
sielos priliptų, jį žavėtų. Bet gyvenimas to Į

> iiesn-

būtų. Inbes akis j vieną tašką ir ilgai beri 
įsėdamas į jį, pats save užhipnotizuoja ir, 
lunatikas, tą patį karta

3

3
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Nuo 19d. Lapkričio i. m. Clevelandc išeis

vino pasaulio bė-

straipsniai, poeziją.

dvasioje.

Puamet-iui 65c. Pa-

prezidentas,

orga.io skaitymą,.

kėta .. r.«,hP'M u MKH aiK-KUM n k-k f »; it p,j^k h bxkea a aa.K« k a x k a u m a

mokėta . $2,042.56

*46.841.37

.... *7,990.25

Froemaa, 7- ' *
‘Europos istorija” - 
- Lietuviai Amerikoj 
” Kuomi imnuėf. gyvena”

rtumkiTne Sn-nto reikalus pir
myn.

Su tikra pagarba
Kazys Knušinska

konstitucijos taisyklių naujos1 
tvarkos kuopose bei centre.

Taigi būtų geistina, kad vi
si susiv. nariai, o ypatingai 
kuopų viršaičiai, atkreiptų į

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

u i’h -mč 'tin ?.:■ 
nariams svarbi 

žinia. “Santaika’’

l, ‘‘Būdai aeaovea LiMuvią” — tisu

nebtžiahii, sūri o it*. narių mo-
-tęstis ir aiškius adresus. pa
siųsti Centro Raštininkui ne prag jos mierius ir veikimų

gruodžio., 1915. taipogi permatys visų tvarkų fautiškų Centų, nei Į Našiai--‘,anlu “ydingai č

‘Kraiiv skerdyna” — lua ■

“Petru žemiUi»” — Aitraus -

7.
tiliaikii;

8. “Pledai ir Gražina“ — Mirkąs*, < |
Ant aplikactjoa turi boti kuopa* y 

antspauda, ir ]>araiai viriaiHi* *r era * 
to* ženklelio ui 10c.

Kun. 8. J. Btnickua j

SANTAIKOJE” tilpo j vairiy-į vairiausi« 
ganrioR žiniom.

' SANTAIKOJE” tilps taipgi tyri mokslo 
vaizdeliai ir sveiki juokai.

"SANTAIKA** eis tautiškoje katalrkiškoje
“SANTAIKĄ” leis F. 8xukys, 
SANTAIKOS” kauta bu* metams 

vieais num. 3e.

Firma* numeria paairodys 19 d. lapkričio i. m. Hiiit.<lnml 
prenumeratą, korespondencijas, lai Akuti ir kreipdamiesi m 

visokiais reikalais adresuokite97OM SUSIV. LIET. R.-KAT. AM. 
VALDYBOS ANTRAŠAI:

950.971 Prezidentas, — K. Krutins-

“Santaika”|
Mokslo, Įtolitik'js, poezijos ir satyros 

savaitinis laikraštis.

tų yaroaa ir a-mus «<i- Vią0 $7,269.54
surašę paeUiui, po nu- Liep0#. mėnesyje išma

la,154.57

KUY0O8 GALIMA OAU

REIKALUOSE.

į Artiną
pradedant su 1 J. samdė, 1916 
m. Taigi visiems tiems, ką 
Jai n r yra sniiič :smas organais 
so.tjy -kuopos ir"«•kyrer bus 
subūkytas su 52 Ns 1915 m 
i’u naujų metų organas bus 
siuu’iiH-jamas tu-nis, kurie nt 
žiinokės į Ceafr<» kasą o)to 
seimo paskirtą mokestį: 10c.

R ant mėnesio Su iro reikalams., 
r-Trrni, kad uemtedujas k«le- 
tos organo nmuefių be reika-' 
h>. ir kad ne s'.rl lipdyt orga
no siuntinėji tuo, visos kuopos 
■■ į.at ieniai yra kvieiiami už 
:>:i‘ii>:ket‘ 1916, sausio mėn. 
b.’ 'fcinint, ne eėliita *5 d. fji\, 
’t'.a m. sulig prisiųstos iš

, Centro
mokėsties. pridedant po 10 e. 
ant mėnesio Sii-bm: reikaiams.

4-tniu heriai-

-s iš a plikau

didėsėt Hnr KLAIDŲ rmr AISYmaS.
nmgų sumų u, vai-į ^1^ apyskaita S. L. R. K. 

kų skyriaus mokes&ų. Yra iš- ą įįj0 stovio 'praeitam “Brau- 
siuntinėtos blankus surašymui go” numeryje ' pabaigoje išėjo 
narių adresam. Siunčiant na-1 su klaida.
rių adresus į centrą reikia i Aplama apyakmta ineigti ir 
suiašyti aut tų blankų. j,iaeigų už >-tį Ja-i-tainj šių metų 

turi būti tokiai
Karių adresai. ) IJepos mėnesyje pri-

’agal tiemetimo nutarimo,' lluvo ■■ $5,347.59
nuo 1 d. sausio ateinančių' R*?piWi* nu-neay u- 
1916 m„ nartų antrašus kon-i Pribuvo 
tioliuor eeitro raštininkas., * ll^ '0 1
Todėl visos kuopos, visų ša-) ............. ?*>

Pradeilnut nu šiitu urgand 
numeriu, bus parašyta visa ei
lė informacijų, apie tvarką, 
kokios turės laikytis kuopos ir 
nariai ritėjus į galę naujoms 
susiv. teisėms nuo 1 d. sausio, 
1916 ra., pagal paškutinio sei
mo priimtas reformas. Tai-1 
pogi bus suteikti paaiškim-

-c,.;,;, iriklmi , ; rn5.isj
.mnų. herąančuj ^ivieiMumj uių vrfl sutttisvt()s teln

dais, arba miestų mapos, ant 
kurių irgi galima surast, kaip 
kuri gatvė teisingai rašosi. Į 
Nuo Naujų Metų organą gaus: 
visi nariai, išskiriant vaikus Į 
ir jeigu keli nariai priguli iš j 
vienos šeimynos; tada organą Į 
gaus šeimynoje tik vienas. Ūži

i resus, 
įnoriais, pagal kuopos knygas, 
turi piisn;.-ii 1 cMitro raštinę. Bugpiūčio mėnesyj, jį. 
Adresai turi būti surašyti aiš- mokėta................... 835.02
kiai ir teisingai, ypač gatvių Rugsėjo mėnesyje iš 
užvardinimai turi būti užrašy- 

jti ne taip, kaip lietuviai išta
ria, bet taip, kaip tikrai rašo-;

i si. Geriausiai būtų? kad ktio- 
jpų raštninkai, pirma negu ad
resus rašys, sužinotų, kaip tei-

Viso $6,0.32.15
Atliko susivienijimo

ižde ..... ... .. $1,237.39 
Nuo pirmiau J-buvo

susiv ižde ......... 55,594.23
-----—

Spalio 1 d., 1915 susiv. 
piniginis turtas $56,831.62
Iš toa sumos randasi:
Baukose v.. ...
Pas kasininkų am

rankų . ..

lyn. N. Y.
Vice - Prezidentas, — A. Pet

rauskaitė, 563 N. River si.. 
Wateibury, Conn.

Sekretorius, — .
skas, 112 N. Greene st., Bal- = 
timore, Ma.

=
Kasierius, — Pranas Burba, g 

58 Mnin st., Edwardsville—l,S 
Kingston, Pa.

Kasos Globėjai: — J. Stulgai- S 
tis, 122 cS. Mead st, Wilkes-, S 
Barte, Pa. B
J. B. Valnkonis, 233 Broad-' g 
way, S. Boston, Mass. įį

Dvasiškas Vadovas, — kun. J. E I SS Jakaitis, 41 Providence st, 3 
IVorcester, Mass. g

T S VasiHau <XXUUIIIIIIIIIIIIirilHIIIIIIIIIIIIIIHIII!llHilHIHUlUH!HIHI-

■' ■ ~ | jei trokšti »|iš<ietos;;g'ny,!X^ -

$56,831.62 )
J. S VasiKauska*. t Knygius, — kun. S. J. Strue 

Susiv. Rašt | k««> P- ®. Plymouth, Pa.
1— : Gydytojas, — L)r A. K. Rut

kauskas, 2302 So. Lcavitt 
dvasia, su i ?‘t“* ^8 L- E K A. PADĖKAV0N«. ^t., Chicago, TU.
’ ,uyk$. atemanęntese _

G Į metuose taipogi mokėti nei) b. R. K. Moksleivių Su-moi
1 ............... ...  t kojų s. L. R CHICAGOS APSKRIČIO j

, taip, kai /ių^FonV Vieton to," kiek- )K' A už *W0 0° S. L. R. K. A. ADRESAI:
Melus sutvarkyti adresus ir llžimdan3a8 kokį urėdą kuopo- viwaK nary8 niok(-,# ; sųsivie-l"”“8Pimi. A. J. Sutkus, G329 
kad -n 1-mu No. 1916 m. Iratųlj^ žinos kaip dalykai stovi,;;„,0 j-aiu Fondą no 10 e»n-; *Bt '“k“clJV has iš
galima pasiųsti visiems na-Į kalu ka reik darvti ir kaio • - - i i . Įgaiesime, stengsim s |rfnn. , 1 u . X Z -\ - t-L’ V prasidedant nuo tj 1Mip 1)rM11(MWI L K. K. A nL

*“**• i*“**- kokioj tvarkoj turi buti-sausj0 į 4 . 1916 m. Lėšų Fon- labui. Ačiū visnm-.s. L. R. K. A
uia. " • - - - - • - - - 1

Susiv. raštininkas
J. S. Vasiliauskas.

Ruštiaėe irartelytor- ;t,ii savo doiuą, tėmydami kiek- 
' vieną organo numerį ir su ati
da skaitytų' visas žinias susi-

(ifib kuopų reštininkii yra vienijimo reikaluose. Tokiu nereikia. Kiek-'
būdu teks susipažinti geriau 
su organizacijos

“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo 
laikraštis Amerikoje.

“VYTYJE” telpa geriausi raštai uiūsii jaunų ra- 
S.vtojų, literatų ir studentų.

“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos 
jaunuomenės gyvenimo.

“VYTIS” leidžiamas tautiškoje - katalikiškoje 
dvasioje.

“VYYTĮ” leidžia Lietuvos Vyčių organizacija.
Metams “Vytis” kainoja $1.50, pusmečiui 
75c. L. Vyčių organizacijos nariams “Vy
tis” siunčiamas už mėnesines mokestis.
Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženk
lelį, o vieną numerį pažiūrėjimui prisiusime 
veltui Visais reikalais kreipkitės šiuo ant
rašu:

(t VYTIS”
731 West 18th St - Chicago, 111.<lek kas is- * ~.....  tol »uiu ui. - vuivngv, au.

pasidarbuo-įSo. Fairfield avė., Chicago. O/jiiimiiiiimiiiuiiiitttlIlIlIlIlIlUIIIHMmiltiliiliHitHmmttiiiHHHHiiiiliv^

V S'

PAIEŠKOJIMAI.
Pranas Juškai-.is

KUOPŲ SUSIRINKIMAI.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijai ir pinigus siųskite šiuo adresu:

ŽVAIGŽDE”
5654 Richmond St..

Paieškai! Kazimiero Šukio iš
Wm. Šoris, raštininkai.

■

20 mtų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne-

laiktodžią

k p. laikys
21 d. lap-
po pietų,

a lai- 
nedš-

VnllHll 15 <1. Į 
kad būtų, laiko prieš Naujus

S. L. R. K. A. 
kys [taprastn susi:

J. P. Petraiti,
1565 t 'arana st.,

J. Skrebu,
900 tVasbington avė., 

BRADDOCK, PA.

Jeigu nort turėti gers Urisgorėlj tiri 
i*tai OMiMj pasinlymas: Mes mialųsiiaa 
šito tsiknulili kiekvienam C. O. D. u"; 
»5.7i Ir ekspeso kaštus dėl pertturė- 
ua.. Jei nepatiks, nemokėsiu- nei eea-

Paė-skati Petronėlės Eronaitės, 
iš Kauno gub., Telšių pavieto, 
Bemotavo valsčiaus, Stauelių 
sodos. Atvažiavo į Ameriką 1913 
m Turiu svarbu reikalą. Kas ži-

i. Kas nori įlaugiau infor- 
irijų, kreipkitės šiuo ant ra-

su-
or-
niu

CHICAGO^ ILL.
S. L. R. K. A 39 

mėnesinį susirink i oi,,
Ikriėio, š. m., 3 va]

47—50

b* atsišaukti jus pačius aut šito 
adreso:

Mr. P. Butkus,
Hamburg Plsž-e, 62 Komom st,

NEVARK, N. J.

■^Keikta suprast 
tampos susius ai 

darbe- 7 -

1916 s

Phitadelphia, Pa

i ni

inku

’4*« Įeita m-

Į

rarašė prie Su mo, jei kas bu
vo 20 metų — moka nito 20;

• .''UrinKimui 
būti

s neužsimtdiės prieš 15 d, 
Ižio š. m., lai nerugoja 
egatts organo keletą sa 
Į po Naujų Metų. Rei-

eilutės nereiki: 
-. kaip daugel

lai u
6 m.
ų metų kad 

Centras, taip ir organo 
straci ja fu retų laiko 
i adresus ir siųsti 
įsiems nariams su 1

du pinigai eis: užlaikymui or
gano, išb-idinėjimui knygų, ku
rios bus dalinamos nariams 
veltu, dalis bus skyriama Į 
Tautiškų Centų fondų, dalis j 
Našlaičių Fondų, dalis j Sti . 
pendijos Fondų; apsimokės ai 
gos susivienijimo darbininkų, į 
lėšos susiv. reikaluose, spauda,; 
ekspedicija, korespondencija \

Rast J. J. Palekas. 4B29 
nž gerą, kurio iritMip daug yra^ paU]iJU1. 6t., Chicago. UI. 
mums suteikęs ir veliju, kad Ka i 
talikų Susivieiujiiaas bujotų ir 
augtų.

A. L. R. K. Mefasleivių Su-ino 
iždininkas

prieš SVARBIOS ŽINIOS visiems

SUSIVIENIJIMO L R. K. A.
NARIAMS.

( Šiomis dienomis išsiuntinė-
jom iš centro raštinės visoms Kurje norį orgnn% gautį . 
kuopoms naujos formos blan-,,.^ uiu)u,rio po NaujlJ Me. 
kas. surašymui narių mokės- L tad priyalo adresns dl.au? 
čių siunčiant 1 centrą pinigus. ;gp gu pinigaig JM) 30 WHtų MUOj 
Naujai prisirašančius narius,!. - . - ■ nr:K;llst; ; į”,. ~

Įin-rs.kehaneius ard centro raštinę, ne vėliau 15 d. (gatvė,.

si l»e skirtumo ,išėmus šeimy
nų narius, kurie mokės tik po

apsaugos, rn>» gruodžio šią metų. Tie pini-i Visi nariai ir njiintieji pri«i-
prie pastipus, reikia suias)“įgaį ęig į Lėšų Fondą ir bus at-jrašyti yra kviečia^ pribūti mi- 
ant tos pusės, kur yra pilnu TO|raot| uį trįg mėnesius poiiiėtan Mmriukimaig ’

etų, tai reiškia pra-į A. J Sutkus, rašt.
žinančių metų. Tiems; ____ ____
kurie dabar bus už-'

mo savo numaus !*> ir f polipą u ___ ,ti į Į^Kondą pįri
kbk metų tarėjo, kada prtsi- mokestį; taipogi, jeigu uary6|trip mėnesiu; žinoma, visas

apart mėnesinių ir tuos seimo 
' paskirti;
mokėti laike 1 bertainio. 1916

pikalaffis

ličių fondui, hI 
ir užlaikymui Su-n 
bei apmokėjimai t 

rmlrnl

r vva-rra J ŽlUOUl&j V1S&S
būtų persikėlęs is kitos kuo- niokegti8 turėfl lūokėtL 
pos, tad. pažymėjimų rubrikoj į K)trie gi vė.
užrašyti iš kurios kuopos yra: 
persikėlęs. Antroj pusėj rei-į 

ra- kia surašyti visus narius pa-|
<>iliui po numeriais iš 1 

|knygų kurie tuom syk moka” 
i<- nemoka, tų vardų ne- 
kia ra&yti ir tų numerį ap-j 

palikti' 
kuopų.

1 nemoka, tad ji 
ščin eilutę, taip, 
puslapio užrašo 
tekėjusius narius

,. .. , . . i man prasidės 1 v»l. po pietų,
baus, tiems bus pasiųstas or- * Nerth Rbi„ N,.paUng,. 
ganas taip greit, kaip bus ga-:kit

„.limn sq«nėQ no Nanin Motu ' { ■ ■■-•■• 
kuopos į ^-pR reiįįa žinoti, kad antra-

ų bus keletas tūkstančių. Vi- 
:ub juos reikės tvarkiai su- 
ašyti centro knygose, p 
Padaryt nuorašą ir nusi 
irgano administraciją, i

an'

Ti

Ut:aU4U6u ‘•Ą^sU 
į centro knygas. A 

nn»ėg ūži

yra palikta

Vito šio laiko įtari

kę tuos adresus sutvarkyti 
taigi, kad ir kažin kaip 
biiiant, su tuonai reikės 
trukt mažiausia

NEW BBITAN, CONN
| 8. L. B. K. A 1<i9 kuops lai
kys mėnesinį sieiriukimų 21 d.

Ilapkričio bažnytinėj H|gvetaii>ėj, 
tuojau po mišparų. Visi nariai 

alonėaite pribūti.'nes bus svar- 
ikalų, o tuipgi bus rinki- 
'kretoriaus Z

W JEK8EV VALSTIJA

Piieškau savo pusbrolių Pran
ciškaus, Kazimiero ir Jokūbo 
Būdviečių ir savo draugų Jono 
Šližaičio ir Ignaco Šervido iš 
Kauno gub., Haseiiiių pav. Švėkš
nos par., Balsėnų kaimo. Meldžiu 
atsišaukit šio adresu.

Petras Balsis,
No. 468 Nortb Ampton st 

Eaaton, Pa.

Kauno gub., Panevėžio pav., | 
Miežiškių par., Kulbagalio so- 1 
džiatm. Gyveno Braddoek, Pa , į 
prisiskolino pinigų ir ialrėgo. Į 
Jei kas duos man žinoti, už .tai : 
suteiksiu atlyginimą. Mano ad-: 
resaa:

Fotografijų galerija ant par
davimo. Laibai pigiai ir geroj 
vietoj. Vmi aparatai yra Šunau
ja u si ir geriausi. Pinigų visų 
iš kart nereikia mokėti.

Priežastie* pardavimo: negabu

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠ'I?

Žvaigždę
ŽVAIGŽDE,, yra seniauiias lietuvių katalikų laikraštis, 

16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos 
ir viso pasaulio gyvenimo. *"

PAMĖGINKIT SKAITYT 
Savaitinį Laikražtį 

“LIETUVA”
Didelis S puslapio laikraštis su 
paveikslais, einąs 24-tus metus. 
"LIETUVA" yra politikos, llte- 
r-aturoa ir mokslo laikraštis, pa
duodantis daugiausiai žingeidžių 
žinių iš Lietuvos, Amerikos Ir 
viso pasaulio. Laikmačio kaina

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

Vien* numeri gausite uždyką, 
jei pareikalausi t, adresuodami:

“LIETUVA"
3252 M. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

M SKit, Urit |U8 lilknttį, UI ižtlupMU

“ATEITI”
"ATEITIS” Sema kartus į savai

tei UtaniMikai*. Ketvertais ir Suha- 
totnisir darbo imoįvėius pilnai atsto
ja dirttrasų.

"ATEITIS” eidama 3 kartus į sa
vaitę paduoda naujausias 2i:;iaa is 
visokių atsitikinuį visam pasaulyje.

“ATEITIS" yra vedama gabiiĮ re
daktorių, kuriai saudartmiinkaui* vi
sa ei 1d įžymiausių lietui ių rašytojų.

“ATEITIES" luina tik me
tams ir f!. 50 pusei mot ų. Į ižrube- 
žį 33.ŠO metams ir $2.50 {Minei metų. 
Norintiems "Ateitį* pamatyti, vie
ną numerį siunčiame dykai. Atirsai:

ATEITIS PU8LISHIII6 CO.,
366 W. Bro*d w.y, So. Bo.too, M...

REKOMENDUOJAMI MUSŲ NAUJĄ AUKSINI 23 AKME 
NU aKLtKEUO LAIKBODĖI4.

Auk-iniaį paaukuoti ir kiloki (u 23 
akm«Biini.« parduosime 10,06(1 vadina
mu “Aecuratua” laikrodėlic] tiktai nž 
•0.7& ac-dną. Tie gražus laikrodėliai 

(paikiai ižrėžyii, -Įobeltkvi lukžta1., ge
rai: laiką rodanti, labiausiai kaliau 11 in

Belkaliiigas Tnojans H 
notypistas ir zi-ceris (ant 
jobsų). Atsišaukit iaišk” 

atiškai 1.

4

4



—

Draugijų Reikalai
VALDYB4TAUTOS FORDO

1930 ..%

S. Dargiu 638 W.Sekr.1514 . 1/5.

W. 33 st.,

ŠVENTO ANTANO DRAUGI

JOS. WAUKEGAN, ILL, VAL<

DYBOS ADRESAI:
NEKALTO PRASID. PAN. ŠV.

DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL dėl platesniu

ADMINISTRACIJA:

Chicago, 111

OLEKO—MOKYKLA.
moteris:!

Of LAN6UA6ES
Chicago, iii.

SI a-
Chi-

Rift.
st,.

Sekr.
15th

1048 Wsv 
Maus.

A. K. 
la-avitt

Petrą* Oliševsk a, 
•t.

Ant. Li k niekis,

DRAUGYSTĖS ŠV. JONO 
EVANGELISTO CHICAGO, 

ILL, VYRIAUSYBE.

lietuviškąjį! Švento Kazimiero

Sese

visom* dalyse Amerikos ir Ksnadns 
per pa?tų; taip jau kliasose d ienom ts 
ir vakarai*. Pradėk mokvties tuo
jau*; Mm tai lietuvių išmoko. iAmoksi 
te ir jfia. Rašykite 
paaiškinimų tuojau*.

Dg-AKERICkl SCHOOL 
1741 W. 47th St, 

(arba)
731 W. 18th St,

lieHivėfUI. dabar ii yra \ artojam* 
»ų gerianrių muzikantų Suvienyto* 
Vahtijoae.

Prašyk mūsų katalogo, ji* yra veltui

Georgi &, Vitak Mušte Co
4383 Gross avė., 

CEICAGO, ILL

$6.00
Kainuoja išmokti Angliškų kalbų, 

skaityti ir rašyti per mfi*ų metodą 
mokytie* yra labai lengva ir labai

earl Queen
Koncertinos

DRAUGAS

VISUOMENES
Pirmininkas Dr. 

kauskas, 2302 So. 
Chicago, 111.

Raštinikas Adv. 
kis. 3255 So. Halsted st, 
eago, III.

Iždininkas B. Vaišnora,
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.

Iždo Globėjai:
A. Nauaiedienė, 917

Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 

hington st., Norwood,

Prez. Ig Lieka vičia.
Union avė.

Viec-pret. .Tuos. Šimėnas, 911 
W. 19th PI.

Prot.
18 st.

Fin.
718 W.

Kasininkas
1445 So. Sangamon st.

Maršalka Petras Augustinus 
713 W. 17 PI.

Susirinkimai paskutinį n.^lėl- 
dienį kiekvieno mėnesio 1 vai. 
po pietų Dievo Apveizdos para
pijos svetainėj, 18 ir Union gat-

Zituol* Pirr.rattU ”XĄT414

BiearalfH ‘ KATAUKAt’ ’

TAIPPAT UŽLAIKOMA

ūiiziassM ABIO^ 11 Muzikas Klaidins
Ral><Uiai l.likw ir ri.Mvsi pi»iru» 
r.drr.Mkil» Uulp:

TANAMVJCZ PUBLISHfflC COffANY

SPAUSTUVE

KAIP TAI;

.lucijas, likietus, V„ 
ir kitokius spaudos darbus.

Darbų atlieka dailiai, greitai, gerai i 
UŽ PRIEINAMA KAINA

Su visais reikalais kreipkitės sckao&u adresu:

Draugas Publisiung Co

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

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

Protokolų raštininkas, Anta
nas Samoška, 1338 Sberidan Rd.

Finansų raštininkas. Jeronimas 
Shemulinas, 759 Marion st.

Kasininkas, Antanas Bakšys 
1327 So Victoria st.

Kasos globėjai:
Juozapas Skuldziskis, 1112 — 

lOth st.
Raimunda Rulevičia, 1330 Po 

Jackson st.
1. Maršalka, Pranas Dapkus, 

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

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

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

Pirmininkė — Ona Vaailiu* ė, 
1349 So. Linclon it.

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

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

Finansų rašt. — Elžbieta Ne- 
vardaimkaitė. 1221 Victoria ri.

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

DRAUGYSTES ŠV. JONO 
KRIKŠTYTOJAUS, MELROSE 

PAKK, ILL., VALDYBA: 

Pirmininkas J. Žvirblis, Box 
595 Melrose Park, UI. 

Pirm, pagelb. V. Kiudolas,
! I>OX 151-Melrose Park, III.

Org. užžiūr. prot. rašt. A. -Ja- 
siimkas, 1300 St. Charles avė., 

AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN- May*ood, III.

Mokiname: angliškos ir lietu
viškos kalbų, aritmetikos, knyg- 
vedystėa, stenografijos, typew ri- 
ting, pirklybos, teisių, Suv. 
Valstijų istorijos, abelnos isto
rijon. geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilietystės, dailara- 
šystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ;š 
ryto iki 5 po pietų, vak. nuo 
7:30 iki 9:30.
3360 Einerald ava., Chicago, U.

GOS CENTRO VALDYBA.
Pirm. —Marijona Juškienė,

129 Melrose st., Montello, Mas*.
Viee-piriu. — Pranciška Nu- 

tautaitė, 2006 String st., Chica- 
nu

Rast. —. M. L. Gurinskaitė, 
3347 Auburn avė.. Chicago, UI- j Dl.

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

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

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

Daktarė-Kvotėja: Dr. A.
šlakienė, 3352 S. Halsted st., Chi-

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

Susirinkimai būna kas trečią 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
pirmą vai. po pietų J. VZaichin- 
1)0 svetainėje, 2018 Lake st.

■ kampas 21 atv. Melrose Park.

PEČIUS, RAKANDUS, KAR- 
PETU8 IR MATRASUS.

Pigiausiai ir patogiausiai nu- 
pirkaite pas

Broliss Sasinsklus
4541 So. Ashland avė.,

Drovenr 1781
Pastamo.^n laiku sutelkėme dide- ’ 

U skaičių pečių, virimui ir ap&ildy- ' 
mui, taigi galime parduoti ui fab
riko* kainas, jeigu pirkaite už ga
tavu* pinigu*. Taipgi parduodami 
ant lengvų išmokesčių.

Nesivarginkit su senos rūšies 
prosome. Vartok “taperiai”: No.i 
15 “taperiai” užkaista pati per- 
savę vartojant kerosiną, gasoli-1 
ną arba aikolių. Sveria 5Vi sva-1 
rų. Už porą centų išprosuosi visos j 
savaitės skalbinius. Gali prasuoti i 
kur tik nori: Orinčioj, skiepe aų 
laul;ė po žaliu medeliu. Nėr Valu. 
ir nėra smarvės; galvą neritdu- 
dės. Kaina su prisiuntiinu j ta /o Į 
namus $4.00. Gvarantuojame. Jei ■ 
nepatinka gali gražinti, o mes 
sugražinsime visus pinigus. Tau i 
pyk sveikatą, turtą ir laiką.

Rašyk, steik arba telefonuok 
NEW ERA SALES CO . 

6329 S. Fmrfield av„ Chicago, III. 
Tel. Prospect 456.

1800 W. 46th Street CHICAGO, ILL

Vunaolyne yra: prirengiamoji mokykla, ažtaonių įky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High 8eho<X 

laetaviikesioa Seaera priima pat nava mergaitei moki
nimai ir išaak! ėjimai. Seminarijoje prie regnleriakoja W 
atokalo, arba ir aUkyriam, yra mokinama: menka, paišy ** 
mat, įtarinėjimai ir taip toliam. , '

GEROS MOKINTOJOS PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale mridfivaa kreipties prie Motinos Pero etinės 

(iv antrais:

Mother Superior,

S.

s.

Dvas. Vadovas: kun. F. Ke
mėšis, 50 W. (ith st., So. Boston, 
Mara.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI

JOS, ROCKFORD, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI: 

Pirmininkas, Kazimieras Mik-

DRAUGYSTE ŠV. MYKOLO 
ARCHANIOLO, OOLLINSV1- 

LLE, ILL. VALRYBOS ADRE
SAI:

Prezidentas Juozas Gudelaim- 
kas. 239 N. Heeperia st.

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

Prot rast. Jonas Rudinskas, 600 
N. Guemsey st.

Finan. rast. Pranas Stankaitis, 
916 High st.

Kasięrius Mikolas Gudelans- 
kss, 401 N. Hasperia st.

Rink. Andrius Simanavičia, 
Wing st.

Izidorius Kiinutis, 315 
Center st.,

Kasos glob. N. Giknis, 608 
Short st.

GERA PROGA!
Gramatika angliško* kalbos 

mokyti* be mokytojo (apda
ryta ... .. ......... >M)0

Veikų Draugas arba kaip 
mokyti* skaityti ir rašyti 
be mokytojo ,......................... 15c

Naujas Budas mokyti* ra
šyti be mokytojo ................ 10c

Aritmetika mok in imuisi 
roknndų, so paveikslai* (ap- 

35cdaryta) ...
18

w.

Viso —fl.60
K a* atsiųs iškirpę* nitą ap- 

garshtimų H 11 Draugo” ir 
$1.00 j»er money orderį, tas 
gan* visa* 4 knyga* 60c. pi
giau.

JUS GALETE IŠAUGU!

PLAUKUS
Pn sėkmingas, rnoks- 

Jtftkan gĮdymns dykai 
dei vyru ir moterių.

Ar slinka jums pUu

Ar pratilę jusu plau 
«ui nuo metu? A 
utkreatl kokias nors n« 

• rve ik ūmais ir limpanti 
jie?

Ar randas pini skobęs, 
'metru* otios galvos?

Ar piinki, |.»ei pra
dedi plikei?

Ar kenkia kas iŠ 
Prlei g^dymg. aukščiau pasakytu 11- 

<tu tai stenkitės apsau
goti jo*, i išakyk r t e iluostaota kny
gute Jusu priftmt< kalba:

•TEIS Y Bifi APIE P LAUKUS.’’
Para Ai m eui^pa gar- 

singo Fpecluli*t.«, kuri
oje randas u a irios ži
nios;

Gražybe pi uku,—su 
dėjimas Dinuke ir odos 
galvos. Pi ■ ■/. ištiš slin
kimo plauku ir 'Citamnfl 
—Kaip užlaikyti svei- 
kute ir išauginti pliu- 
kua.—Ir kaip tai i pen- 
kius saviti? turėti gra
žius plaukus -fįlH plHti
kai.—Burzda —ir deka- 
von> * nuo u- gnnešintu 
Wętu. Ketvirtoje savaite.

SAULE

ta kaaztuoja metams: AaerikOįd

Kusijoja ir Europoje (IMatelama,

Kalykite šiądien, o taraite vieaą 
numerį paaiiiarijimoi dykai, ad- 

reauojaat
V. >. MCZIOWSKI — ce.

Mahanoy City, Pa.

??RS?DUODA
VISUR

St Casimirs Seminary, 
6700 S. Rockwcll St. Chicago, III

Gobifilled Br.«let 
w*ut

C'ĮGAUSI KORKOS GALAIS CIGARE TAI

Bos 82

KA-

Juoząs.

Prie išsinarinimo ir jsipįoviia
Tuojau įtrirt SsllerloClara

Wa»hing-

61 Stora-Maršalka G. G lėtas,

Iždi- 
~422

Sius, 1437 S.
Maršalka 

1439 S. 9 st.

ŠVENTO JUOZAPO DRAU
GIJOS, SHEB0YGAN, WIS, 

VALDYBOS ADRESAI:

Iždo globėjai: Jonas Zubinas 
1129 S. Chureh st.

Vincentas Kadze vičia, 411 la
la nd avė.

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikra* tiktai su pažymėta marke 

"IKARA”

Maršalkos, Kazimieras Brazas. 
1543 S. West st., ir Izidorius 
Komza.

vičia, 1025 WaBbington,_st.
S. Vitkanskas, 1038 —

ata^Ul
P. *O. RKHTER • CO.

kfjfmc kult n penslutlmo, mHdtfr »MIb- 
■tl man tojau* ju*u dolerine dėtu t p Csl- 
vacure n. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Saukus” t Pa ui ul kete sykiu kuponą m 

au antaažu^

A. M. Norkūnas !
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus

hebu ii uaksehų vąšelius, iau^ėjkiu; juos
Nebo bakeuko viršai kidivier.as vertas pusę cento pi
nigais. Tie veršiukai turi pilną vertę prie gavimo

te.LLHT

M r« niiamšėme f

Vjce-pirmiuinkas Mikolas Jan
kevičius, 1614 15th st.,

Protokolų raštininkas, Jonas J 
Merėaitis, 1530 S. Wegt st.

Finansų raštininkas ir 
ninkas Pov. P. Petrėnas, 
Island avė.

DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO 
BEIV10, N0RW00D, MAS8.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant 
st.

Pag. P. Kudirka, 31 Frank- 
lin st.

Prot. Rašt. J. Verackas. 1184 
Washington st.

Fin. Rašt V. Sereika, 568 
Pleasant st.

Iždininkas V. Kavaliauskas, 22 
Htaravant avė.

I OAšišB ■ kili ŠkiAjbf VA * ift V M tĮ ‘

M a malka J. Rimkus, 902 
Vine st.

Lankytojai ligonių:
Vincentas Kimutis, 315 Center 

st.
Juozas Prismontas, 607 An

timi avė.
Metiniai susirinknmai atsibfi- 

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

Mew York Cttj gyduoles CALVACUKA 
nuhdko elinkinui plau
ku prašalina platakotca 
ir augina gražius plau 
ku* Už 10 centu artu 
kranus Btarkems prisi
ųsta* sykid au Jusu 
antrašu Męs ižsiuče- 
me ki»*k\ irnam doler
ine dėžute Calvecura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.“ lipia u kete že-

Aežtoje savaite, atspaustą kupon* Bcra jjv buvo®®. |r piuskrtpb 41anderi 
UNION LABOBATORT, Bok BT/. Union, 
N. Y 
UNION LABORATORY.visokių ženklelų 

draugystėms, o j 
ypatingai: ko
kardą, g u z iku- Į 
čiy, metalinių, 
anameliuotų i r 
padengtų cellu- 
kiid’u, i 
vėliavų ir karū
nų.

Stliccu artistiika

F.L A. Norkūnas
, . įl66MtŪJš4 SI. Monttliv, Mm.Auta-1

Piniginis Kuponas
tteikalsukk Katalogo Dovanų. 

MiBO LHPARTmETAS 
9S Pūst Street. Jersoy City, N.J.

P. Loriltar* iic, New Varit City. &t. 1760.

Satp- 30 u^hm UŽDYKA SpecijdJis Pasiidymas AUKSINIS 
ir karu-*

Pirmininkas Skiria Antanas 
909 Indiana avė.

i'agvil>uuU4.us 
735 Indiana avė.

Raštininkas Rutkauskas Juo
zas, 1015 Clara avė.

II. Raštininkas Brusckas 
nas, 1019 Dilangham avė. 
lyn.

Kasos gelbėjai:
Gclbtirda Petras, 1002 

avė.
Bučanckas Mataušaa, 1133;K^ 

Miehigan avė.
Grigalmans Tarno- Į

11 st
Buividas Juozas,

Mūsų U K.
|MJ* 
garantuot* 
vamj Už D

pigti jum*, 
auįu. Reik

5

5



... aąjungn

s ir jo įsteigtos
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$1.500. 000. 00

nes

Paskolai pagerinimui nuosavybes Chicagoje 
Jei Jus norite būdavot! ar manote ingyti 
nuosavybę ir Jums maža pinigų, atsikreipk 

prie musų ir mes Jums pageibėsim.

L” jko” išsvajoto: 
kas nartiirifi

išdirbinių
draug su ja ja veikti. Bet be-į ja; 

laiko, ne bustai katalikai, tokie, kaip į mok

imi gautumei progų tavo dar Į
tolius joj išstatyti. j gindavo. Tas man teikė pro

" ■ ■ į^į Naujųjų vadinti jį katalikiškujaik-
Metų imama tik pusė įstoji-i ra^aB‘ kuomet Katali- 
<uu; dar turite du mėnesiu lai-ikas ’ '”icna ranka statydamas, 
ko, tad nepraleiskite šios pro
gos. Paskui turėsite mokėti kila abejojimas, kas link jojo 
du syk tiek. Tverlite šunims,! kiftalikiatume intencijos.
kur jų dar nėra, o tumiu di-l AiSku kalP d,ena’ j°« kata’

1 diusim. Moterų Sųjungų. flilūžkas laikraštis nešmeiž vie- 
Beveik kiekviena Moterų Sų-I^ ir nejuudins katalikų visuo 

menės veikėjų, kaip tai daro 
“Katalikas” su kun. Keme
šiu.

antrąja ima griauti, tuomet ir likus” pasiekė šiandieninio Įtus (lygi 
stovio. Rasit, ir rašantis tuos 
žodžius, kurį “Katalikas” 
drauge su L D. S. nariais

jMekykiius, kur iirakiianu ra
šyti, skaityti, siuvinėjimo bei 
mezgimo.

Paroda atsibus pradžioje 
gegužio menesio, šv. Jurgio

yra nemažai “Katalikui” pa
sidarbavęs. Na, tiek to. Pa
saulis nėra neklaidingas.

Kaip neimsime, liet akyvaiz-

sna
gudriai siundo 
klebonus, nori 

nyčiose protesto- 
vykinti, gamina 

dikų tarpe. P.
įiašiepia Kristaus 

paliktus bažnyčiai sakramen 
judamas moterystes 

sakramentų prie kontrakto). 
Abudu veikėju drauge su 
“Vienybe lietuvninkų”, ‘Lie
tuva” ir kitais prisimynę va
dina visus Amerikos katalikus 
klerikalais, ir jų akcijų kle-

bmėja žmo-

taigi turite visų žiemų laiko 
prisiruošti, taip, kad puikiau
sius darbus prisiųstumet į pa
rodų.

Vėliaus pati komisija para-

vėtysi pasmerkti ir iškone
veikti katalikiškas organizaci
jas. “Katalikas” gi tai daro 
su K. Sp. Dr., L. Darb. Są
junga ir jos organu. Vienu žo
džiu, visų sau nepatinkami} 
katalikų judėjimų vadina vie
no asmens politika, būtent, 
“kemėšine politika”.

nas iš katalikų jautus širvi lt n; 
kurie jį pamylėjo, jausis su
giltais, užsitikėdami jurnni ir 
skaitydami jį tokiu, kokiu jie

Nebūdamas šio krašto pilie
čiu ir nenorėdamas gauti nuo 
“Kataliko” grinoriaus vardo

Tnip-pat per Moterų Sąjun) 
gos seimą nutarta padirbti 
ženklelius. Buvo sakyta, kad 
bus “Gold Filled” už $1.00; 
tai klaida, už $1.00 gausime 
gryno aukso ženklelius ir vi
si bos vienoki. Kuopos, ku
rios norės ženklelių, turės 
siųsti pinigus iskalno. Ženk
leliai bus gatavi į mėnesį lai-, 

. ko. M. L. Guria .skaitė, j 
Centro Rast i

____ _____ „ ____  ,__ ,... i ir palikdamas jo skiltis S. Ta 
Ypatingai “Kataliko” ve- “

J dejas atkreipia savo plunksnų 
prieš “Darbininkų”, L. D. S. 
organų, su žiburiu ieškoda
mas priekabių, užgindamas 
“Darb.” net krikščioniško 
vardo. “Katalikas” meluo
ja savo skaitytojams, sakyda
mas, jog “Darb.”, kuriame 
darbininkai svarsto savo rei
kalus, įsteigė ne L. D. Sųjun 
ga, bet kun. Kemėšis.

Toliaus sako, jog kun. Ke
mešiui netinka “Darb.” re
dagavimas, kadangi nepažįsta nyb<-je Lietuvninkų

tina, kad Amerikoje nebesa
ma katalikų, o vieni tik klerb 
kalai ir kada jie šimtais kar
tų prašyti ■eprnvardžinoti ka
talikų klerikalais, bet vadinti 
juos tuora Wrdu leno mokslų' 
jie iŠĮ'ažįria (krikšęionimis - 
katalikais),* jie prašymų no 
klausė ir tolinus pravardžia
vo: Jie visuomet intaria ka
talikus ir .iv vadus blogose

nanevičiaus partijos katali
kams siunčiu šį laiškelį 
“Draugo” rėdakcijon, tikėda
masis, jog neatsakys jam 
brangios savo laikraštyje vie 

tos. P. Cibulskis, 
2112 W. 21 PI.

Cbicago, III.

Del Miškinio Pastabi,
1 skilus baisiam riksmui laik

raščiuose (“Lietuvoje”, ‘Vie- 
” ir ki- 

vietos gyvenimo sanlygų. Čia lU08e) B priežasties Dcau- 
BE&jisngnsEP-' ......*'|vėl “Katalikui” norėtųsi skai-i®®” 44 uum. patalpintų “Pa- 
A. L. katalikų visuomene sl Įtytojains akis apdumti, nes, stabij > neiškenčiau ne per- 
•i——....1.1—.,. —nni< ■ onf viai. a **TVo.-i,:-.,,,, t skaitės kelis kurtus tą tiek

“Kžkiiko" Ska iiytojaus Žodis.
posvetkaic saujųjant kiek žinoma, ’ ‘ Darbiniu-: skal^s kelis kartus tų tiek 

Darb. Sąjungų ir jos or-1 ko” redakcijos štaban ineina ; triukšmo sukėlusį straipsiiį. 
kuris padidino taip ne-'buvusis “Kataliko” redakto- ^avo įspūdžius bandysiu na 
.iria katalikišku laikras rius ir vienas iš paprastų dar-1 išreikšti.

Teisybėj tai teisybė, kad 
Pastabų” tonas aštrus, iro-

gan.
fkan katalikiškų laikraš- rius ir vienus tš paprastų dar- i
č'■ čtartfių. “Kata lito*” tino hrenfrų, kurio utraipsfiins pa-1

nu
tartim ir “‘Kataliko’’ vedė
jui. rasit, nuodugniai perskai 
tyti. “Katalikas” matomai, 
liaistoi pyksta ant “Darbiniu- | 
ko
tikas” išvertė kalinius ir pa-į Račkausko nėra visgi iš pirš- 

arta gin- slėpė savo vard^. ■ išlaužta. Kas skaito “Ta.
Bet tų patį pasakys ne vie-' vynų” ir “Naujienas”, tas ga- 

--- ---- — ,, gįaįįytojI^ jį permatyti “Pastabose” a- 
lnmis į garbaus mūsų veikėjo “Kataliko”-skaitytojams, kai- nų laikraščių redaktorių vei- 
katalikų visuomenės dirvoje po katalikams, nekartų prisi- dus. Ir viens ir kitas visa 
Tiuopebiu.š visi “Kataliko” eina rausti iš gėdos už jo ne- **»vo aiela ir gabumais pasi
vedėjo jam užmetinė.jimai nei gudrius bandymus, dviem po- j rįžo būti Kristaus idealų vie-

parapijom} ir kunigų. Kris- 
supjkęe išvijo iš Jemza- 

pirklius. Miški- 
vja nuo katalikų

p. Grigaičius, Račkauskus, ku
rie anei vienas neatlieka baž
nyčios drausmės, nei vienas 
nepriima Kristaus sakramen
tų apie šv. Velykas.

Jeigu tie ponai nesikištų į 
krikščionių reikalus, o juos 
Miškinis hutų iš kokios nors 
privatos viešai taip skandžiais 
žodžiais plakęs, tame atvėjn- 
je Miškinis būtų pasielgęs ne
dorai, nes jam neprivalėtų 
rūpėti prie katalikų bažnyčios 
nepriklausantieji asmens. Bet 
Grig., Rač. netikėdami, ne
praktikuoja Kristaus mokslo, 
mulkina tikinčių žmonių akis. 
Už tai juos plaka Miškinis, o 
plaka labai skaudžiai. Miš
kinio straipsnyje nesama jo
kio šmeižto. Teisybė, ne 
šmeižtas, yra atsiskyrimas 
nuo pačios, p. Račkausko pa
bėgimas iš Kauno seminari
jos. jo pažiūrų neaiškumais;

nirm. straipsnį tų mato net “V. Lietuvnin
kų”. Užklausčiau “V. L.”, 
kame yra to straipsnio melas 
ir šmeižtas! Šmeižtas yra 
neteisingas prikišimas arti
mui to, ko jis niekad nepada 
rė. Jeigu aš Jonų pavadin
siu vagimi, kuomet jisai nė
ra nieko pavogęs, tuomet bus 
šmeižtas, arba, jeigu tik vie
nam Miškiniui būtų žinomi p. 
Grigaičių, Račkauskų, ženybų 
prietikiai, išrilkimas jų viešu
mon būtų nereikalingas ir jų 
asmenims (jeigu nebūtų vieši 
veikėjai) kenksmingas. Bet 
jųjų praeitis, dabartis ir do
riškas eęnsus žmonių daugu
mai žinomi.

Miškinio tikslas, kaip aš jį 
supratau, buvo parodyti žmo
nėms tikrų dalykų stovį, pa-

SeiiMi, Didžiiusii ir liUM.i—•_ • _ n>MMa
UUIIUffllHSII MUM

Vakaruose nuo Stock Vardų

Peoples Stock Yards
STATE BANK

Prie Asiliil Art. Ir 47 gilrtt

»oc >ee»eoo»9t^^o<
“Kas nėr su Kristum, tas 

yr prieš Kristų”, sako šv. 
Raštas. Grigaitis nėra šv. 
Bažnyčios narys, nėra juom ir 
p. Račkauskas, jie neina su 
Kristumi. Tai ko čia pykt ant 
Miškinio už objektyvį - faktiš
kų dalykų perstatymų! Miš-

tuvunrkų” J5 
“Apie mūsų la’kraščius”), ku
riame nupeikiamas “Drau
gas” ir kasiame visiems ka
talikų kunigams prikišama 
bloga, nedora intencija, šiais 
žodžiais “nes jei mūsų šian
dieniniai kunigai turėtų galę, 
tai inkviziciją su visomis bai
senybėmis jvykdintų”.

Akyse - gi “Vien. Lietuv
ninkų” toks”riešas visų Kri
staus t.irnų dergimas yra do
ras darbas. fršioji ištrauka y- 
ra tik vienas iš tūkstančių pa
našių perlų, paimtų iš “V. 
Liet.”, “Tėvynėje”, o da dau
giau “Natįjienose” Kristaus 
bažnyčia, jos valdžia, jos is
torija pašiepiama brutališ- 
kiausiu būdu. Ir kada jie ty
čiojasi viešei iš krikščionių 
šventenybių, kada visokiais mokinti katalikus atsitolinti

Kristaus tarnus intaria nedo
ruose darbuose? Miškinis nie
ko nekalba apie p. Raėkausho 
dorų arba p. Grigaičio neda
rų, jisai tik kalba apie baž
nyčios drausmes nepildymų, 
t. y., kad katalikui nevalia 
vesti žydžių (jeigu in-sikriJcrti-

kiuic tikslas, man matos, yra'na) ir skirtis nuo savo pa- 
pravalyti nepakenčiamų tarp j čios. Kas bažnyčios discipli

nos ir Kristaus mokslo nesi
laiko, juos paniekina, nepri
valėtų, rodos, nei pykti ant 
Miškinio už teisybės žodšias 
anaiptol ne! P. Grigaitės 
turėtų šūktelti, kad. jam gar
bė, jog vedė svetimtautę, 
nes jis pasielgė pagal save 
principo, kuris nepripažįsta 
tautybės, nei konfesijų skir
tingumo. Jeigu p. Grigaitis, 
vedė katalikę ir pripartoye; 
kokioje katalikų bažnyetoje 
sujungtas su ja tapo, tuma et 
jo pykčius turės pamatų ir 
“Draugas” turės atšaukti ne
teisybės apie Grigaiti paskto- 
dunų. <

t Alielna viso pasaulio taisy-

. | nizuojantis, pašiepiantis mūsų jJndaiS) insi n nacijomis rūpina- nuo neprielankių katalikams
isuomenės tariamus veikėjus.
Pastabų” charakteristika 

išsitarimą. jog “Kata- į dviejų vadų, p. Grigaičio ir 
išvertė kalinius ir

anka 
dtškii

Nemanau ginčytis tame rei
kale bu “Kataliku
ii kun. Kemėšio gerų vardų. 
Ką gi, pažvelgus blaiviomis a- nas iš “Kataliko

si liaudį atitraukti nuo vie- žmonių. Jokio kurstymo ta- 
natiniai išgaaingo Kristaus[me straipsnyje aš nematau, 
mokslo, Miškinis. “Drauge” ■ Nedraugaus, netikės žmonės 
44 n. suvijęs kančių žodžių bo- katalikai “Naujienų” ir “Tė- 
tagą, pliekia yeMlmainius, ku- vynės” redaktoriams, tai ir 
rie uetikėdanig Dievu (esama viskas. O to kiekvienas kata- 
Aiaerikoje asmenų, kurie ga- "" ’ ” ’ ’-----
Ii padaryti affidavit’ų, kad 

Dievu; jiems 
apie netikėji

mų, nei katalikų bažnyčios įra.

Tikas privalo geisti, kad savo 
rielai skriaudos neatnešti. 
Inde “Lietuvos”, Grigaičio, 
“V. L.” ir kitų pragariška

iivmcjivacviiię VUt 
Amerikos lietuvių atmosferą. 
Jojo tikslas griežtai padaly
ti katalikus ir jų visus prie
šininkus, nes jau visi vienybės 
šauksmai pasilieka be atbal
sio. Kiek sykių buvo šaukta 
prie vienybės ir ponus Grigai
čius ir Račkauskus, o jie be
velijo tik katalikų antrašu iš- 
sikolioti. Miškinio geismas, 
kad ųetikintis nesidėtų tikin
čiųjų vadu, kaip ir tikintis ka
talikas neaėbrautų su bedie
viais, ir jų raštų neskaitytų. 
To -recepto gali prisilaikyti 
ir Grigaičiai ir Račkauskai, 
ir “V. L.” ir “Lietuva”. Čia 
nėsama “žmonių neapkenti- 
mo”, kaip to nori “V. L.” 
(žiūr. 45 n. straipsnį “Apie 
mūsų laikraščius”). Mes ne
pyksiu), jeigu nuo katalikų at
stos minėti ponai. Anaiptol, 
mes jiems velinam draugauti 
tik su laisvamaniais ir soci- 
jalistais.

Nebaugūs mums beprasmiai 
“Lietuvos” gąsdinimai, kad 
jie išvilksių visus kunigų blo
gus darbus. Jie juos ir iki 
šioliai neslėpė po ragaže. Kų 
tas reiškia pas “Lietuvos” 
dorininkus, kuomet jie visus

šus žmones, viešai visuomenė
je veikiančius, galima viešai 
kalbėti, ir jų blogas bei geras 
puses gvildenti. Kas bijosi, 
kad jų darbai ir elgimosi Be
būtų viešai skelbiami, lai «e- 
siperša j visuomenės vadovas. 
Kas ant kalno lipa, to suply
šusias kelines mato ant žemės 
stovintieji žmonės.

Šešupė.

Pristavas ir dainininkai.

•‘Lietuvos” su “Vienybės Lietuvninkų”, lais
vamanių ofiei-jozų, girgždi jimuai apie katalikų 
Merikaliztną? Pažvelgk, į tų laikraščių skiltis, 
’pmūrausk praėjusių metų šių laikraščių kom- 
ptetuose, — klerikalizmu viskas išmarginta. 
Pradėjus nuo smulkutės žinutės ir užbaigiant 

..

jiems lemta lietuvių dvasių aigaivrati, jų atei
tis. Ir šitiems “Ateities” girgždains galima 
palinkėti amžino girgždėjimo. Gyvenime jie

sų laisvamanių protų, neduoda jiems ramumo. 
Jaučia laisvamanybės apaštalai, kad jų, kai
po pranašų, gadynė jau baigiasi ir girgžda 
taip nuobodžiau monotoniškai girgžda, kad nepasiek.- netik savo tikslo, bet nustos ką buvo, 
net tas pats klerikalizmas pabūgęs savo gim- suradę, 
dytojų, slapstosi nežinia kur. Susiprantan- 
Hern° frsfnlikams 1? to r>r"ždn irpie klerik»liz-i siminkime

w© tiems ponuliams nuodugniai, taktiškai nuro-: laisvamamai; gnuvaucionu ju.->ą idėjoms tas 
Byta, kad klerikalizmo nėsama tarpe lietuvių, Į girgždas — tai grabas, gi katalikams sena 
taikiu vardu nieks nesiviidina ir jokio pamato nuobodos pasaka.
■nėra klerikalais lietuvius vadinti; kaip blaivo ■ Girgžda Račkauskai ant Gabrio, socijali- 
žmogaus nevadinsi girtuokliu, doro — palei- 8tai, laisvamaniai ant katalikų, kodel-gi nesu- 
■taviu, tikinčio —- bedieviu, taip ir lietuvio ka girgždėti jaunuomenės pseudo - prieteliams

'ant jauninki! Laikas dabar patogus, ką tik 
s, j pradėjo organizuotis katalikiškieji Lietuvos 
i Vyčiai.

Me^eik vilko iš miško šaukti, pats atrep- 
'‘Ateitis” su visa savo redakcija, ad-, 

(racija ir sandarbininkais ji 
•t alasavoja ant katalikki ■■ 
Kam esą \

laliko negali pavadinti klerikalu.
Laisvamaniai nr’gia jodinėti ku 

kaipo klerikalais; sako, jie, nenaudėliai, 
kali žiną auklėja. Tiesa, kunigas lietuvio 
liko

suradę.
Daug dar ir kitokių girgždų turime. At-

Lietuvos” girgždus

girgždas apie utelikų parsidavimų carui, apie 
išdavikus, skdttlikns, katalikiškus pavojus ir 
turėsime visų; armijų laisvamaniško pasaulio 
girgždų

Menkučiai jie, silpnučiai, bet girgžda. Pa
vojaus iš jų jokio, vien tik nemalonu darosi 
jų girgždains pasiekus ausį.

Tesilsi jie ramybėje, tegirgždi ant savo 
kapo laisvamanių girgždai. Su girgždais nie- 

bendro neturime.

ir užrimkino savo kambaryje, tik vienas Juo- 
zulis ližei mąstęs žingsniavo po kambarį ir sun
ku buvo atspėti, ar jis klausosi Jono plepalų, 
ar svajoja apie savo Olgutę, su kuria neteko 
pasimayti jau visa savaitė. Rudis už durų 
retkarčiais sulodavo, lyg pritardamas savo po
nui... Ponas-gi vis ėjo karštyn, jojo tulžis 

VpSA MiTrcn “fermi

Husams užėmus Lvovo, mie
stų, pasitaikydavo gana juo
kingų scenų tarp vietos gy
ventojų ir kareivių.

Du Lvovo miesto operos 
dainininku grįžo vėlai iš sve
čių namo. Sutinka juos-gat
vėje kazokas, pildantis nri-

tttoranosrui, Joniu Plikiui, Jonui uaupucuu,j,, 
11- i._ ; _ d.—nun.a. Klausia:Aiiojnau Gražučiui ir Parvalkiečiui Didžiam- 
jam.

Jie buvo tikru rakštimi Jono Plačiabur
nio panagėje... Drumstė jo ramybę, žeidė sa- 
vymeilę, uebleido ramiai bemiegoti...

— Kad juos šimts perkūnų sudaužytų! — 
nuoširdžiai pahnkėjo Jonas Plačiaburnis. — 
Ko tie nenuoramos lenda čia! Ko jie nori! 
Kaip jie išdrįsta peikti mano uolų veikimų 
per tiek daug metų! Aš viską iš kalno perma- 
tas, o jie. žlilri .toliau savo nosies nematą. Gri- 
noriai... Darbavaus išsijuosęs. Užmigdžiau ka
talikų sąmonę, pristeigiau “Pėstininko” agen
tūrą. uždėjau net savo organų “Piktžoles”, 
kuriomis taip šilta ir gera mano pašonėje, kur 
.net kvaili katalikai neša savo “jobsus”. Ir 
ko čia bereikėjo! Tik skinti savo uolaus, sun
kaus darbo vaisius ir laukti laimingos mir- 
ities... Bet ne taip buvo lemta... Iš pat pra- 
1 garo durno sfribalsdojo čia kaž-kokie nenuo- 
; rainos - klerikalai ir manęs nepasiklausę, su-j 
manė įnkurti šalę “Piktžolių” kitą laikraštį 
“Dūmų miesto žinios”. Dar, neduok Perku-Į 
ne, gali jiems pasisekti... Bet ne, to nebus! į 
Never! Kol aš gyvas, “Geležies mieste” ki
to laikraščio nebus. Užtenka “Piktžolių”! 
,Užtenka!.. A, visai punirtara “Pėstininką”, 

sakyti aiit telefono ir sužinoti, ar ne Oi-i jis yra “ wedcome”„. Bet “žinioms” čia nėra 
;artais nori bu juo pasišnekučiuoti. Bet i vietos. Never, never!
įso... . . Į Paskutinį “never” tardamas, kad būtų
(jom tarpu Jonas baigė tuštinti jau aiitrąitikrai panašus į -:never”, trenkė kuiiištiūii į 

“Viuuiii Marian” bonkų ir atvėręs savo pla stalą taip smarkiai, kad visos bonkos sugulė 
čdųjų burnų išliejo ne vieną gražbylystės perlų1 ant žemės, o Juozubs, taręs “good night”, 1

— Kak vaŠa familija!
Vienas iš dainininkų pasi

sako

liaus

ko.

pavardę.
Vy kto! — klausia to- 
kazokas.
Dainininkas, — tas «a-

Jon—s.ko

PAVYDUOLIS.

301^

išvirs

bu

-t s

šia pristovas.
— Dainininkas, — šepelėaab * Ūš 

•kjninkm

mo graudžiai suvaitojo, sukaukė...
Bailuiū*.

‘aukeno?...
ir Juozulis, Jono pagelbininkas, kurs 

pasirodyti tikra emancipacijos 
leprignlmingu, nedrįso priešinties sa- 
” įsakymui, nors jam ir baisiai norė

tam ir jis, maloniai 
godamas, sako:

— Eto čelo riek! 
jego! Bariton eto 
malvtUac’.^iv- Gss.

— Kakoj!
— Tenoras....
— Tienort! — suriko ka

zokas, — bieri jego v tiurmn! 
Eto du rak, tienor!

— A vy kto!
kazokas antro dainininko, to
ris pastebėjęs, kad neparan
ku būti tenoru, kalena dantie 
iš baimės.

klausi

tronemiškt 
Imigie n fc

tokiais nėra.
Kunigas yra ke

(Feljetonėlis).
Tonas Plačiaburnis kažko buvo begalo pik-f 

ervii.gas. Nieko negelbėjo nei bonka' 
Mariau”, nei JonieŠkos prieteliŠku- i

jto day”, — praskabėjo rustus Jono balsas iri 
i nieks iš namiškiu nedrįso dasilitėti telefono!

*lnft±fo1r

— Ta kakoj daininiokas 
—kvočia kazokas.

— Baritonas, — vos gyvJ 
sakosi dainininkas.

— Baritonas! — pristav 
veidas iš rūstaus darosi

sišyi

ehi

6

6



Iš Lietuviu Gyvenimo 
Amerikoje.

VVAUKEGAN, ILL

Iškilmingas apvaikšėtopmas “M* ■ -:i ■ Pei
lė A. Pa vaiki ulė. Buvo <

ATHOL, MASS.

Lietuviai darbininkai rengiA 
prakalbas.

L. D. S. 4-ta kuopa laikė sa
vo susirinkimą lapkričio 7 dre
ną vietos klebono, kun. i'. Me
škausko, būte. Skaitlingai su- 
ririnko seni kuopos nariai, ir 
dar naujų 5 prisirašė. Svar
stant kuopos reikalus, nutar
ta advento laiku parengti pra
kalbąs, j kurias užprašyti kal
bėtoju kun. F. Kemešį.

ir
Kun. P.

Gražus sumanymas.
Paskiaus p. D. Karoblis i- 

nešė. kad kuopos nariai pa- 
s&olintn ninigii Tx D. Sąjun
gos reikalams, kai|»o naujai ir 
visai dar jaunai organizacijai. 
Tam sumanymui tuojaus 
pritarėjų radosi.
Meškauskas ir p. Pr. Tndru- 
lis pasižadėjo po $50.00 pa
skolinti, gi p-lės J. Juškaitė, 
B. Norkevičiutė, p.p. P. la
penas ir K. Miliuką po $20.00 
ir $10.00. Matyti, mūsų žmo
nės turi labai gerus norus ir 
gerai supranta naudą darbi
ninkų organizacijos, į kurią 
priguli mūsų broliai lietuviai, 
jei ją taip gausiai šelpia.

I-abai mums, lietuviams, ata
kavo darbininkiškos organiza
cijos, taigi dabar įsikūrus 
lietuvių Darbininkų Sąjun
gai, nesigailėkime nei darbo, 
nei energijos, kad ją palaiky-

Streikas užsibaigia.
Pas mus buvo kilęs gana di

delis streikas “Union Twist 
Drill Co. ” darbininkų. Rei
kalavo trumpesnio laiko dar
bo ir tos paties mokesties, ką 
pirma gaudavo. Į streiką išė
jo apie 800 žmonių; išviso to
se dirbtuvėse dirba 1100 dar
bininkų. Pastreikavę vienų, ki- 

— tą diei—^muvio darbininkai 
grįžti piję dariai. Žinoma, sy
kiu su visais išėjo ir mūsų lie
tuviai streikuoti, bet pirmiau
sia ir streiką užbaigė. Strei
kas tęsėsi dvi savaiti laiko. 
Daug buvo patraukta policijos 
iš kitur. Svarbesnių riaušių 
neįvyko. Darbininkai dabar 
kaltina unijos organizatorių, 
kad nesuorganizavo gerai visų 
darbininkų. Kurie gavo dar- 
įig_-- tie džiaugiasi, kurių ne
priėmė, — tai aimanuoja.

Vaiky blaivininkų balius.
Sv. Kazimiero Pilu. Blaivi

ninkų kuopos vaikų skyrius 
parengi gražų vakarėlį lapkri- 
čia 12 dieną. Buvo sulošta 
mažas veikalėlis, kuris labai 
gerai nusisekė. Be to padai
nuota. padeklemuota ir palai

noji karta taip uoliai rengia
si prie busimojo tautiškoj dir
voj veikimo.

Žmonių ant vakaro atsilan
kė daug.

Gailiūnas.

NEWARK, N. J.
Katalikai kviečia socijalistus 

kalbėti.
Katalikiškųjų draugijų gy 

venime kaip kada įvyksta la
bai keistų apsireiškimų; nu
krypsta jos nuo pamato ir pa
sirenka sau kreivų taką. New- 
ajko Jaunuomenės Kliubaa

žios draugijų. Spalio 30 die- 
“ ną tas Kliubas, kur dauguma 

narių yra katalikai, surengė 
prakalbas ir pasikvietė už kal
bėtojus Brooklyno socijalietua 
J. Nąviacką ir Jukelį. Pirmas 
kalbėtojas bėdavojo, kad Ru
sijoj esanti bloga politika, ne
tikusi tvarka, kurios delei

ja į Ameriką ir tt. 
lurodinėjo, kaip j*e- 
a«aulis sutvarkyta: 
per daug, kiti per

na, kad visi žmonės privalėtų 
lygiai turėti turto, mokslo, ga
bumų, talentų ir kitų Dievo 
dovanų, nors kitas gal ir ne 
vertas būtų tokių mylistų.

Antras kalbėtojas J. Juka-Į nežiūrint 
lis labai 
Lietuvos 
nė, kad 
Lietuvos 
truputėlį 
kyti. Jisai šakė, kad pakol 
lietuviai garbino Perkūnus, 
patol buvo laimingi, l’askiaus 
aiškino, jog nereikią nieko 
garbinti, nes kas kitus garbi
na, tas nebūna nuo kitų pa
garbintas. Labai peikė kata-

pasekmingo gyvavimo sukak-i galima tik tiek pasakyti, kad] “Kataliko” neva redakcijos 
tuvių, parengė iškilmingų ir-laiiai jautriai trumputes eiles straipsnyje parašyta, kad prie 
labai puikų apvaikščiojimą 1 išpildė; Beje, dar buvo “ex- Burbulo Bis- Tas “Draugo” -
lapkririo 14 d., km., Lietuvių j tra”, tai p. J. Švytoriaus ge Redakcija prierašus daro, (la- 
svetainėje. /

i’ia

Į Apie “Kataliko” katali
kiškumą gali abejoti tik geri f 

i nj -fu- nas minimas, pats savųjų ao- katalikai. Lai v,įmaniai ir
vo dar ir antra prakalba. Kai- respondentų raštus taiso ir 8OC! >allsla) Jau JI P«e palai- 
bėjo Lietuvos Vyčių organi- niekam nei sulūžusio cento už priiskiie.

...... „ i ir- ' *

Apvaikščiojimas, raį išpildytas eilės “Beras- |lįu “Kataliką” užtikrinti, kad 
^Bnrb'ilas. kaipo labai gr-

Tarp tų visų eiilų, dainų bu- nas burbulas, pats savųjų ko-
lietaus 

oro, 
Žmonių

ir ga- 
puikiai 
į sve-

klaidingai aiškino .na šalto 
istoriją. Turbūt ma-j nusisekė.
niekas nežino apiejtainę prisirinko virš kelių šim į 
praeitį, tad galima -tų ypatų. Iškilmėse dalyvavo] 
ir neteisybės paša- Įšv Baltramiejaus, šv. Antano, I 

šv. Juozapo, Tado Kosciuškos, 1 
Dramatiško Jaunimo Ratelio ■ 
ir Aušros Vartų Merginų dr- 
ja “in corpore” su savo vėlia-1 
voinis ir ženkleliais. Be to bu
vo daug svečių, kurių tarpe ir į 

vietos klebonas, kun. K. Zai- 
Irąnalroa

Lietuvių South Baidės Be
nas visas draugijas ir svečius 
patiko maršu, kuris jaunų 
lietuvių muzikantų gabiai su- 
grajitaš, labai įspūdingai išė
jo.

žarijos pirmininkas. p. J. Ka- pertaisymus nėra išmokėjęs, 
rosaa. Ais kalbėtojas aiškino Antras dalykas, Burbulas vr- 
apie katalikiškos spaudos piė- sai nepasitiki nei “kcųisylio Į 
tojimosi ir augimų. Lietuvos’žų” j...............
Vyčius, L. Darbininkų Sąjun kuriuos taip gerbia “Katali-j 
gą ir kitas katalikiškas 
ganizaeijas.

Prie gėry nary ir darbas 
-eknki.

- . .• x • |k» “Lietuva” pakrikštvna, 
o Jurgis 

Spurgis aliejum patepa, — 
tas pradeda neužbaigtų am
žinojo žydo kelionę prie dū
šios išganymo.

or- kas”. Kartais nuo tų recep- 
I tų laikraštis taip surūgsta, kad 
ir Burbulas atsisakytų ten 
burbuliuoti.

Turėtų 
meiviai ir 
kiečio malė

sayo ragai;
katalikus

U*

“Kovo;”^ .-.nijatiuuo ver
gija, nepasisekimai, 
jimas socijalizrpo 
Markso puolimas,

neinokė- 
vystyti, 

klerikalų

darydavo, su tuomi sumaišė 
daug kitų dalykų, taip, kad 
iš visos jo kalbos išėjo tikra 
manualienė. Kol gyvas esu, 
negirdėjau apie bažnyčioj da
romus šokius ir kitus Juke
lio baisius katalikų prasižen
gimus.

Ilgai J. Takelis aiškino, 
kaip ponai sykį nepriėmė

Programas.
3 valandą po pietų prasidė

jo programas.
Pirmiausia, kaip ir pritinka 

darbininkų ant šokių. Darbi- panašiai iškilmei, visiems su- 
mnkai nuo to laiko atsiskirt ‘ Dramatiško Jaunimo
nuo Romos ir pasiliko protas- ] Ratelio Choras, vadovaujant 
tonais. Sulyg jo žodžių da- ■ gabiam ir samaniam vietos 
kartiniu laiku yra tik du luo- vargonininkui, p. P. Bujanau- 

_  katalikų ir dar- gražiai sudainavo Lietu- 
[ vos Himną. Tuojaus po to se

kė to paties choro išpildyta 
daina “Lai gyvuoja”.

Prakalba.
Po dainų ant estrados pa

sirodė p. J. Stankus, Rose- 
lando ir Chicagos pasižymėjęs 
veikėjas katalikiškųjų draugi
jų tarpe. P-nas J. Stankus 
! apibudindamas šv. Baltramie- 
jjafts, draugijos patronų, gy- 
'vcnimn ir nnonelnns. nurodė

• mu: ponų
bininkų protestonų. Jau kad 

1 tas neteisybė, berods, ir aiš
kinti nereikia. Sielvartavo 
dar, kad lietuviai stato baž
nyčias lenkams, airiams ir ki
tų tautų žmonėms. Patarčiau 
ponui Jakeliui nebeduoti kitų 
vargais. Katalikai bažnyčias 
stato už savo pinigus, tad so- 
cijalistams nėra reikalo kiš- i 

Įtis į svetimų dirvų. Geriausi 
padarytų “cieilikų” vadai sa-, , ..' 'vemma ir nuopelnus, nurodėvas klaidas pataisydami, kata-, -x» • • 1 u • ■ ■ „.... ..... . Isavo aiškia ir labai prieinamalikai apsieis ir be jn malones. I u_,u_ v_j >:_i__ •_ __

Dilgele. i kalba, kad lietuvis katalikas 
visuomet ir visur turi pasilik- 

I ti lietuviu - kataliku ir kaipo 
į tokia veikti Tautos ir Bažny
čios labui, 
■persekiojimų ir šmeižimų.
savo gyvenimo faktais priro-l-

Lapkričio 2 d. p-lės A. Bui- dė, kaip daug lietuvių, išvestų 
vidaitės varno dienoje susi- įį doros kelio blogų draugų ir 
rinko pas jų gražus jaunimo draugijų, nelainiei ištikus šau- 
burelis, kuris labai gražiai pa- kiasi tikinčio žmogaus pagel
sti! nksniino. Linksmai pašok- bos ir gailisi klausęs negudrių 
ta, pažaista ir padainuota. Į patarimų. Ar ne geriau būtų, 
Linkiaina p-lei A. Buivrdaitei)— sakė kalbėtojas, — kad lie- 
kuogeriausios kloties gyveni- ] tuvis laikytųsi savų katalikiš 
me, o jaunimui visuomet taip 
padoriai pasilinksminti.

Sheboygano Jaunikaitis.

SHEBOYGAN, WIS.

Varduvės.

BlNGHAMTON, N. Y.
Per anksti apsidžiaugė.

“Laisvės” 90 numeryj skel
biama, kad lietuviška svetainė 
jau gatava, o iki bažnyčios 
pastatvmo taip toH.-kaip rlri

Dievo Namai, 
gali patikrinti 
lietuvių kata- 

labiau augantis 
Taigi n uosi r- 

“eicilikams”

Tiesa, bažnyčios dar neturi
me, bet tegul “cieilikai” ne
mano, kad jos niekuomet ir 
neturėsime. Ateinančiais, 1917 
metai, tikrai papuoš Bingham- 
tono miestelį 
Tų geriausia 
Binghamtono 
likų kaskart 
susipratimas,
džiai patarsiu 
nesidžiaugti iš kalno, kad pa
ikiaus nereiktų aimanuoti.

Sako, svetainė gatava. Taip, 
gatava, bet kuomet prisieis jos 
skolas išmokėti, ne vienam 
plaukeliai pasišiauš. Svetai
nės pastatymas'kaštavo $13,- 
000.00, pinigų-gi inešta tik 
$3,000.00 dolerių su viršum. 
Kuomet kontraktoriai, užbai
gę darbų, paprašys pinigėlių, 
bus nekaip.

dvi ikauuiKttb nuiiHU"
Gerai prisižiūrėjus prie tų žodžiams netiki, tegul per te 

Waukegano iHrilimų, reikia lefoną blausia savo ‘ 
pasakyti, kad jos pilnai atvai-jvaizerio” “Lietuvos” redak-

talikų vąįkimų ir gerus norus. nuo Halsted ghtvės. Tie 
W aukegane randasi nemažai pj]naj galės patvirtinti, * kad 
lietuvių, sakoma, kad rišviso Burbulas, kaipę užbaigęs VaL 
busią arti 2,000 dūšių, daugy- pamigo universitetų, gali at

sakančiai pastabas rašyti.
“Katalikiško Kataliko” 

tarnas Burbulas.

na iš “Darbininko” atsirady-
) Stebiuosi, -kam tas lietuvių ,no- TaiP bent viename pa- 

, , idienraštis j "* * 1 ••j—----,............ —------ 1 vaizeno ■ "ineiuvos redak-,,.. . .. _• ,.-• ...
zdina tos kolonijos lietuvių ka- 1 tariaus, arba kurio nors dak ; K’ek 8ykj1 “s dienraštį, peš

redakcijų užlaiko, skutinių numerių “Kova” pa
sisakė. Turbūt “Darbininkas” 
Jau baigia visus karės frontus 
Užimti, kad “Kova” taip 
susmuko.

tolėjo, vis jo leidėjas bei ve
dėjas priešus atakavo. Gi re
dakcija, anei vampt!

ma katalikai, mažesnė dalis 
sulaisvamanėję ir pakrypę do
roje žmonelės. Katalikai pa-

Tūli pasakoja, kad dien
raščio leidėjas po 10 dolerių

Šliupo “Lithuania” in 
Retrospect and Prospect”

kiau gyvuoti ir savarankiškai, # '
be laisvamanių pagelbos veik- “Lietuva”, besiblaškyda- 
ti. \ eikliausiais katalikiško- j ma po klerikalizmus, • sugavo 
je dirvoje veikėjais' galima chuliganizmą, kurs Jurgio 
pripažinti šv. Baltramiejaus Spurgio malone išvirtęs į 
draugijos pirutoinkii. p. Alek. “Lietuvos” chunchuzizmų, 
Jankauską, vietos vargoninin- pagimdė laisvamaniams 
ką p. P. Bujanauską. žinoma,' 
vietos kleboną ir visas katali
kiškas draugijas. Daug kuo
mi prie katalikiško veikimo 
prisideda ir vielos biznierius, 
p. M. Baronas. Apie jauni-

“Lietuva”, besiblaškyda-
rnins už kariško straipsnio 
parašymų. Vargo, gi vargo 
kiek! Redakcijai mokėk, “li
teratui” mokujt leidėjuLgi 
bepalieka subanurutijęs ge 
ro “kataliko” vardas.

škus kleckus, kuriuos taip pa
mėgo virti laisvamaniškų lai
kraščių redaktoriai.

nau-
jus izmus.

Sulaukę naujų svečių, 
svamaniai vienu balsu 
ko: —’ Tai

lai- 
suri- 

Draugas” ne-
1114, tai nėra ko ir sakyti, tai naudelis kaltas, kad mes pri-
Waukegano veikliausi dalis.

Žadama steigti naujas 
draugijas.

Waukeganiečffli rengiasi sa-j T. . ,. ... „ ,. ■ .<■ j S • (Jis jokio “izmo” nepažįstavo tarpan įnešti dar dauginus . ,,■ ir daktaru pagelbos nereika-gyvuino, pasirjždanu sutverti;, . . r o
s’ L. R. K. A. ir L. D. Sųjun-1 “38’

■perėjome kreivų, raišų ir kup
rotų izmų! ‘ ‘ Draugų ’ ’ pa- 
žjstu nuo senai ir visiems 
atvirai galiu pasakyti: —

Laisvamanių, “katalikai”, 
redaktoriai ir Jurgiai Spur
giai yra tokia nepaliečiama 
šventykla, apie kurių tik ga
lima kalbėti pašnybždomis, 
jiems negirdžiant Jei jie ką 
blogo daro, nedrįsk nieko sa
kyti — jų didybę užrūstinsi.

Bostono “Ateitis” apie 
fondų “santaiką” prabylo. 
Gal jaučia nabagėlė, kad 
ketvirtosios partijos fondas 
ne ką pelnys iš Amerikos 
lietuvių. Kruvon-gi susijun
gus nieks jo silpnumėlio ne
pastebės.

Buvęs “Laisvosios Min
ties”, virtusios į “Pažvalgą”, 
redaktorius taip nelaisvai

Kas kita katalikai! Jų var
dus gali teršti “Lietuva”, 
Račkauskai, “Naujienos”, ir 

------------------- - , katalikai nedrįsta prieš 
nepaisant priešų kuopas. Jau tam ir dir-, • r nieko sakyti, nes gaus už

Iš ya,.^rirv.6 P™ I *Ie' laisvamaniai nori su- tai nuo laisvamanių pamazgų
. v . . . ’ e u8.. . °r, žinoti savo ligų priežastis, i puodų ir viso pasaulio nedo- 

gamzacųų kuopos, pritariant . . “Kataliką” “ ............................
klebonui, kun. K. Zaikauskui. .p. 1 “ . ‘‘ .’, , . .. TT. . kurs laisvamaniams šventaiir žadama sutverti. Vietos). ... , ... .„ ,, , . , . . . Iir “katalikiškai tarnauja,jaunimas labai interesuojasi ir 1 _. , , ,. ..t. . TT . .... .. - Ir šiuo kartu jiems paal-Liet Vyčių judėjimu, tiesiog . „
pageidauja, kad tos jaunimo iPms 
organizacijos skyrius būtų čia 
inkurtas. Galima tikėtis, kad 
su klebono parama ip Lietuvos' 
Vyčių organizacijos kuopa su-: 
ras sau tinkamų vietų Wau-' 
kegano lietuvių tarpe. Gero ) 
pasisekimo!

rybės sugrius ant “nelai
mingų” katalikų galvos.

pradėjo čiupinėti “Jaunosios 
Lietuvos “šonkaulius, kad iš 
“laisvosios ir “jaunosios ' 
nei šipulių nebeliko. “■

kųjų draugijų ir savo amželį 
padoriai pragyventų!

Kalba susirinkusiems labai 
patiko, ką paliudijo ramus 
žmonių užsilaikymas ir atidus 
klausymas.

Jaunimo pasižymėjimas.
Beveik visų programų išpil

dė vietos lietuvių jaunimas, 
susispietęs prie Dramatiško 
Jaunimo Batelio ir dalvvavn-

“Amerikos Lietuva” “nas- 
liedniko” susilaukė. Žmonės

Ir kas stebėtiniausia, Ame
rikos lietuvių plačių katali
kišką visuomenę apspito vi
sokie Spurgiai, Jurgiai, lai
svieji pranašai, “katalikai”,

Nebūtų buvę Amerikoj 
“Lietuvos Žinių” ir “Lietu
vos Ūkininko” atstovybės, 
gal neturėtume šiandien ir 
nelaimingos susiliejimo laik
raščių kelionės į amžinų at-' 
ilsį. Kas-žin, ar “Ateitis” 
keliaus pas susiliejusius laik
raščius!

Burbulas.

tųjų draugijų. Į patingai pa
sižymėjo Dramatiško Jauni
mo Ratelis, kurio dainininkai, 
be pirmiaus minėtų dainų, su
dainavo “Saulutė teka” ir 
“Kur giria žaliuoja”, labai 
gražiai išėjusi. Iš viso ko ma
tyti, kad Waukegane esama 
darbštaus ir gabaus jaunimo, 
kuris prie progos labai rūpes
tingai prisirengė, na, žinoma,- 
ir viską gerai atliko.

Aminiai frasirodė ir lietuvai
tės - mergaitės, kurios vienos 
sudainavo “Gamtos Dainų”. 
Skambūs, rinktiniai balsai, 
prie to pačių dainininkių skai
stumas visiems klausytojams 
tikrai malonių nuteikė valan
dėlę.

Guviai, gyvai Dramatiško 
Jaunimo Ratelio Vyrų Cho
ras išpildė “Serenadų”; bal
sai gražūs, stipri ir gana ge
tai išlavinti.

Deklemaeijų buvo nedaug, 
liet užtai labai gerų. P lės O. 
Burbtiikės padeklemuota

Dar prie iškinūų.
Užbaigiant apvaikščiojimo 

programų, buvo sudainuota 
Lietuvos Himnas. Po to pra
sidėjo žaislai, šokiai, griežiant]

gijos tą vakarą prisirašė daug 
naujų

■_ Lai
Čiai!

narių.
gyvuoja vaukeganie-

Dalyvavęs.

LIETUVIA\ 
KITUR.

LONDONAS.
Tirštas rūkas ištiko spalio

28 ir 29 d. d., tokie dūmai kaip 
kuriems pakenkė sveikatai.

- Tečiaus, sekmadienyje, spa
lio 31 d. jau ora> persimainė 
ir ėmė lyti. i

Nesenai čia valdžia jveae

Anie bažnveia neamunuia - _____
“Lietuva , priminusi kiaušy-' K .“cicilikams” rūpintis paei- 

statysime jų ir be jų pagel-

“ 4p&ivieĮ‘’lis’'.

tojams dabartinius Lietuvos 
vargus, ne vienų sugriaudino; 
p lės St. Aširutikės — “Nenu-

................ —™a-. --'J.".1. . . ,j_—=g----------------------------------=

Nuolatinis Priaugus Naujų Kostumeriu. I

link girtavimo.
Dabar jau karčiame j neva

lia viens kitam “užsifnndyti”, 
turi kiekvienas sau pirkti gė
rimų.’

Tarpe lietuvių ..šiais laikais 
meilė prie rudžių ir kiek su-

Kriaučių darbai sumažėjo, 
bet daugiausia mažose dirb
tuvėse, tečiaus tikimos, kad

Kalnavertis.

r;

i

Vyry Siutai ir (kartotai

£ Sukatos

Krautuvė 
atdara

Mes turime nemaža rinkinį *14-75 vyrų 
ir vaikiną 
Jarymo iš

drabužių pirmos 
vilnonio materi, 

šilkais siuvinėtų 
vietoj, visokių m

Mes didžiuojamės tuo, kad daug naujų kostume- 
rfvr vrn šfttuMnma Itfa'rmrdtJnnV'

dus žinote, Kū tas reiškia — nei vienas žmogus 
nerekomenduoja, j ką jis pats netiki — pasitiki 
mums ir tuo, kų mes parduodame. Tas tiesiog pripado- 
ma iš mūsų nuolatinio ir tikro augimo.

Klti nu.1 wslulyias

r ilsies pa
do, rankų

Plakamus uii

į[Krautuvo

• N T ę T n n

7

7
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kiečir. būriai ties Jelov- 
ivo nušhmti mūsų artile- 
ugriimi. Mūsiškiai ka-

Vokiečių toli Šaudančios amo-j 
tos stengusi daužvti imi si J 

is ties DvtiiSko tSuprnmui 
išvaikė vokiečių j-aitari- Vokjefių raitarija U|

1749 S». miM.ILl.
>us adresas 
. Sadovaja, ] 
Iprava.

- Į 2) Maskvoje, r ■ .
š Pabėgėliu Wį»". komitetas!1

•pueijatlatf metinę Ir valkų llfoaa

VALAM DOS

Tie- mūsų vielų tvoi 
liko vokiečių kūnų kalnui, 
pakilu puolę AOlltl ulukuu,

' ta‘ Jdymas virto į pašėlusį griaus pimo Draugijas. Pirmininkas
eciam v le<’!a3įmi-i, nuo kurio griuvo kaminai ladv. Petras l^mis. Miliutin- 

ati.m-t'.gnMiavo vetl^jH^ inW<1 patgai skij pcr. 18> b. 9
ĮDvinskas ir stiprumos palei ! Turi 64 ir še

šias darbo aab^us. Smulkes
nių žinių neturim^. Prašome 
atsiųsti.
.3) Aleksandrovske, Jekate- 

rinoslavo gub. Liet. Dr. sky
rius. Kuit Julius Narkevi 
čius. Kriepostnaja, 79.

uzmaujmo py- j
“ pusantro mė-

" ties l)vinsku “-vttldži,l'
a pradžioje Dvcėsko |! ;‘rw SI;
» vokieėiai sutraukė Į pasiėmę.
N įffifu kanuumenę,, ; ' • ueiu>*j> at;, tūtų stovėjo nepajudinami ir

kuri ėjo nuo Zarasų ša še jum,! '’^s 'tetos, kaip ne-as H užpuolimų bangos
ir nno Dūkštos, perkirsdaina|lail’ Iri’eit nesi igia. .(atsimušdavo nno mūsų pozi- 

§ ęe!cž:::kr!i į Dvinskų nuo Pa-į 8 rijų, kaip nuo uolos,
nevėžio, taipogi užimdami! vi-iv‘‘* pradėjo užpuldinėti link- u G”)

i są Padauguvj mio Naujary- j :tos aP’^'^e- Viršum mūsų j _______ ‘
ges ir. Jukubštadto.. Pirui Jie-ittP*ta8'* Pakila sklaidyti vokie

čių orlaiviaij vokiečių raiteliai i KAME SUTVARKYTA PABĖ-

SRAN6EUS& šafranas

3261 $8. KALSTĖS SI.. CHUI86

n*, vmutm
DR. J. JONIKAITIS

3337 8o. Morgan, ft, 
CHICAGO, ILL

minėki

fe rė. Jų orlaiviai nuolat skrai
dė Dvmsko apieliukėjo, atlėk
dami net iki Panėmunėlio, kur 

r* Vienų vokiečių aeroplaną pa 
šovė mūsų artilerija. Vokie
čių raiteliai stengėsi prasi-
Bprausti pro ežerų angas, bet i 113118 galjbę geležies 

nuklydę lr sprogimų, kad mūsų apka-

vėl parilėda valIriotĮes P<> GĖLjų SUŠELPTO DARBAS, 
tarp-ritorius ir pabalius; di- 
yjūisios-gi vokiečių spėkos r.ž- 
sigriovė ant Sesiklių sodžiaus 
palel^geDkelį, į vakarus nuo 
Dūkštos. Tarp Ovilių ir Oi- 
čii-ų vokiečių artilerija palei-

daug vokiečių žuvo 
pelkėse. Daugiausiai vokiečių 
buvo susirinkę į piet-vakarins

sai susilygino su žeme ir vo
kiečiai įsiveržė Inibrodų mie-

Lietuvių Draugijos Centra- 
|1R įima Kumitet&S mikentėju- 

siems dėl karės šelpti skelbia 
štai šias žinias, kame ir kaip 
yra susitvarkęs pabėgėlių šel
pimo darbas.

1) Petrapilyje.
a) Lietuvių Centralinis Ko

mitetas. Pirmininkas Valst. 
Dūmos atstovas Martyno

nus. kun. kaprt. Pranas Ka- 
valiauskis. ĄS

5. Dysnoje. Liet. Dr. sky
rius. Kun. Vincentas Taškfl- 
nas.

6. Jekaterinoslave. Liet Dr. 
skyrius. Inžinierius G raurog- 
kas. Centro Komiteto inga- 
liotiuis Kazimiero Jonas Ken- 
tra. Europos viešbutis.

7. Išime, Tobolo gub. Inga-

Valandas: Sli|? 10 ryto, !Hg3pc 
piet ir 7 Aif 9 vakare.

N. L L f ANA.1EVKZE
Gydytojas. Chirurgas

Ir Akušeres

1249 S. MORGAN ST. CH1CAGO

T^. VhA. t»al

SENIAUSIA TAMPYMO BANKA CHItfAGOJŽt 
THE HIBERNIAN 

BANKING ASSOOATION
ĮKURTA 1H7 M 

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLS IR ASAMS ST.
TAUPYMO DNFAITTAMENTAS

Priimam Depozitus pradedant auo VIENO DOLERIO ir dw-

Atdaru vumtoc vutanM nan e-toa iki 8-toa vai. vakaro.
REAL ESTATK DEPARTAMENTAS

perka ir parduoda propertm aat komisijas; itkolektaoja 
randas n prižiūri propertėe; parduoda geros vertės mergišius; 
skolina pinigas ant įtaisytu ssvasžių (properftu).

Vyriškų Drabužių Išpardavimą
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$» iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augačiau. Nau

šiejų. Rugsėjo 2 dienų prasi
dėjo vokiečių atakos tarp Za
rasų plento ir Samaros ežerų 
(į pusę Panevėžio geležinke
lio) ; tečiaus vieta užpuoli
mams buvo kibsi nepatogi: 
maži ežerėliai, balos, upelės. 
Seikėjo visaip sukinėties, ran- 
gytis, o čia mūsiškės armatos 
tikt šutina, tikt pleškina vo
kiečius. Jie per dvi dieni 2 
ir 3 rugsėjo užpuldinėjo mū
sų pozicijas nemažinus 10 sy-

1 Sau. Sunkiųjų artileriją vo
kiečiai buvo šičion atsivežę iš 
Kauno, taipgi dalys anuotų 
buvo nuimta nuo senų laivų. ' 
Šovinių kruša birėjo ant mū-'^r 
&ų, bet krito priešais mūsų aį>-1 
kasų. Tečiaus ir mūšų arti
lerija buvn ne menkesnė. Ar I

lyta daugybė.' 
"iiėšigailčYą.: 

ios šauliai sc

pusės nno Unkštos vokiečių so
pėtai su granatomis rankose, 
prisidengdami savo artileri
ja ir kulkasvaidžiais ir dar ly- 
tfeami ginlriiKrtii volos pedis- 
tų, užpuolė mūsų apkasus apie 
Šteiderno miestelį ir paėmė 
juos: bet jau ant rytojaus 6 
rugsėjo mes tuos apkasus at- 
siėmėm durtuvais. Vokieėiai 
čia paliko daug savo šautuvų 
ir karės tnedeges Diena vė
liaus, 7 nigs., vokiečiai vėl ant 
mūsų užsigriuvy ir pasisbnku 
j pirtus.

Tarp Zarasų ir Drukšės eže
ru vokiečiai surinko didele v ..... ... aSgslS i^R ,, • pae pabėgėlių rpikalams. Re-'braške.ira ir vėl užvirto ' . .. . , . „ , ...j j. .. dakcijos sekretorius Prano 13. Korolevalhose — Min-

Sekretoriais Adoniu Stani
slovas Šilingas.

Kasininkas Juozo Juozas 
Kubilius.

Komiteto dalykų valdytojas 
kun. Juozas Tumas.

b) Pabėgėlių rašomasis ir 
žinių teikiamasis Biiuas. Val
dytojas Julijono Kazimieras 
Šalkauskis.

Pereselenč. Uįp»vl.
8. Jaroslaviėje. Ingalioti- 

nis Kazimiero Motiejus kun. 
dr. Gustaitis. Jo padėjėjas— 
Penkaitis.

9. Kazanėje. Ing. Antanas 
Jaroševičius, Prumišlennoje’ 
učilišče. Arba; 3-ja Soldat- ; 
skaja, d, Amineva. Jo padėjė-i 
jas Matas Valeika. Ten pat. s

c) Vakariniai bendrojo lavi-j 10> Kalugoje, lug. Petro 
nimos kursai. Direktorius An-1 Kazimieras kum šlarma.
tanas Purenąs. , ( 11. Kliučiki, gselž. stotis Sa-,

d) “Lietuvių Balsas”, laik-Jratovo gub, Ing. Adomo Pet- i 
rastis, einąs du kart per sa- ras Jasinskis. ,®
vaitę, skiriamas tuo tarpu y-j 12. Kostromoje. Žiūrėk: Ri-

, let’ja pradėjo leisti šminins 
sir puodinguis dūmais. Rčikė- 
"jo ■užsimantr respi eiftorius 
ftbščTfis nnt lūpų ir rrokiės) 
vilkti laukan''apsvaigusius, ir 
vienkart ginties nno Vokiečių 
pėstininkų užgrtuvimo. Žino
ma, darbas buvo nelengvas. 
Tečiaus nuostoliai nno vokie-l 
cių šovinių nebuvo perdaug I 

antĮ 
aus atmušė vokiečių ata-j 
Smėlynės gi apieJinkėje 
arstai už Zarasų

;) įneš išmušėm vo-j 
jų pinmithiių apka

sui, paėmėm augsią kalną, 210 
imtinių ir 2 kulkasvaidžia.

Taip muštasi kasdien, tai

pačių vokiečių. Vieną syk be-j 
šaudant patėmyta vokiečių pu
sėje kažin kokia trioba, apie 
kurių važinėjo automobiliai, 

"šiūravo vokiečių oficieriaL ilidcli, nes mūsų pu 
Mūsiškė batarėja pradėjo lei- ’Jd 
šti po kits kito žavius į tij na- k*’1!' 
mą ir, kaip matai, tartum iš (t* 
kokio skruzdėlyno, ėmė bėgio- Ąo pi 
ti į visas puses vokiečių ofi- kiečiu: 
cieriai- ir kareiviai. Vokiečiai 
kib<>jo ant mūsų vielų tvorų, 
veržės priešakm, traukės at
gal ii- vėl grįžo, slinkdanii bū
riais ir būreliais pirmyn. Ry
tą, ' 
čių 
jnu 
vos ežerų; voki

iLiudvikas Noreika. Isko reikėjai: ' “
Visos 4 įstaigos tuose-pat 14. Minske. Tiiet. Dr. aky- 

namuose No. 29 Baskovo gut rius. Myk. ~ ’’ —
velėje. Telefonas 652—02.

I a) Petrapilio Lietuvių” Drau Povilas Zitkevičrtfe. Ja padė- 
Igija nukentėjusiems dėl karės r jė jas And rieja tm _ Andriejus 

>vo prosp. MartuseviČius.
Pirmininkas] IR Nižniarne Novgorode.

Dūmos atstovas kun.' Ing. kun. Antanag Ivaška. Jo 
padėjėjas Juozo1 Pranas įšo
kąs.

16. Omske i lig. Juozapo 
vai- i Stanislovas Lukinflkis.

‘ šelpti. Lermo
" j No. 50, b. 28.
U Vals'
. I Juozas Laukaitis.

Jos įstaigos:
b) Bendrabutis negalintiems 

įdirbti paaugusiems ir
yv-u ,kams. Pirmasis: Smolenska- 

Ija ui. 11. Prievaizdos: adv. 
Spurga ir Musteikis.

14, b. 60 ir 62. Prievaizda A. 
Busilas.

vienoje, tai kitoje lietoje. 
Smarkiausi mūšiai ėjo 8, 9 ir 
10 rugsėjo Zarasų apielinkėje,' ‘ 
bet užvis atkakhaus muštasi

. -jsėjp dienų. Prūsų ' 
tų pestimu- (gvardijos 6 pulkai žengė iš

4-tą rugsėjo visos vokie- 
atuko. buvo galutinai at-' 
lūs tarp O vylių ir Sama- ;ll-tų ragi

tų, Železnodorožnaja ui. 22 — 
K,' b. 14 su valgykla eia gy
venantiems. Prievaizda: kun. 
Matulionis.

e) Vaikams prieglaudos-mo- 
2rr-l4hB®- T»iem-AtP 1 tfriTė

jslris. Kolė- 
menskaja 38 nl > Ing. Juozo

17. Pskove. Ing. Karolis 
Adomavičius. Zapsknvje, Ro- 
zovyj, per. d. MiMt^skoj.

18. Poltavoje. Ing. Antano 
Petras Miceričini

19. Penzoje. Ing. Vincento 
Stssislorss Povilais

$). Kazanėje. Ing. Kazi
miero Kazimiera^ Gaigalas.

kodemas Rast utis. (Jis ir 
Kostromoje), leldšere Anta
ninė DlarMIisn -t

bitui: 6jiitojis k CMrargis
32S9 S. tlatsted St. Chicsgo.

Gydo MtekU. turai motrrų, nik, ir

Tel. RmMMpk 524*

A. A. Šiakis
ADVOKATAS

19 30. LaSALLC Si, 
(Room StS) CĮuogo, 11L

TH. Tart. MOS - -

liBti’Yiškas Sriborics 
Seeutuii.s pigiaoauas ^raborius 
ir UrinttojM dėl pamttčlių-aa*

F, A. MAtRtKA 
utį. Mm m. ciictia.

JOSEPH MOLiTOR
AwaiT*aTAi

Room. HE4-MM

Katalikukos Bažnyčios meno epncinii- 
žicumM. A4 ntečten Šv. Kryžiau*

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWH OF LAKE SAV4NGS BANK

40OQ—4oe2 s. w«a st. cmutn m.

Ir IMT lUttu. Ik

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

1415 So. Halsted St. Chicago, I1L
Atvira kasdiena (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

PASKUBĖKITE!
Visi, kurie tik ketinate užsisakyti “Žvirb
li”, paskubėkite prisiųsti antrašus ir 
nuuieratas (taipo-gi ir “Žvirblio” agen
tai), nes už kelių dienų išeis ‘^Žvirblio” .2 
N., o 1 N. jau nebėra. Didžiai gailėaitės, 
jeigu pasivėlinsite/užsisakyti “Žvirblį” ir 
nematysite jė 2 N. Todėl paskubėkite! ku
rie prisiuntėte užsakymus, gausite 2 N;

"i. 8u žema pagarba

“ŽVIRBLIS”
Box 576, Fomt Cltj, Pa.

Platinkite
“DARBININKĄ’

.U. O. me.auus.a. iiueuai-. — iMsęsamejvtf ęM*-ziouje>. 
( f) Antroji. Lž Nestos Var- ing. kum Juoz.aų bavukaiiis.

. 23. Smolenske. ' Ing. Stani-
Prievaizda: slovo Povilas Matulionis, An

tano /Antanas č’emeekis; feld- 
šeris: P. O. Jokubems (Du-

-Lattesop paežeriais? Netot 
Neprieinanids mfisų poziciJi-uo mūsn .nnkisn volūerin pė-. ■ - - . , _v

^.Jstininkai, ėję išsiskirstė p<>- Žetezn«xloroznaja ui. 23, b. 
ir! vieną, susiglaudė ęilion ir puo-i1’ ,.’r.
įr.Hč ant piūsų. Vokiečių artile- kun' Matnlioms. 
jplrija vienkart ėmė tvatyti niū- Trecioji. Staro-Peter- 

1 Uų užpakalines pozicijas, kad jS°^k‘i I,r- H b. 8. Prievaiz-> ehovskaja ui., d. Močnlskago 
to iš ton 'negalėtų mūsų gelbėti.- ^: A’BuMlas'

I h) Ketvirtoji. Vosilians Sa 
la, 10 linija 4, b. 9. Prievaiz

jos privertė
užsiraustiSus

nov
Bet

jo išlaikyti suriku 
Mūsų ha tarėjos iltį

andvma.
Zubrickis. 
Penktoji, 
la M«ds.

Ja. Pri

priv. kv. Barouasa).
24. Samaroje it Sirzanėje. 

Ing. Kostantiim Jxįt®s Aug

irske. ■ Ing. Petro

ojo —~ tuo i'matę ir girdėję. Kaip pas- į 
negyvi, net kiaus apsakiaėjo vokiečių ne- 
...m, lu-viai. jie niekuomet nebūtų1 

tikėję, kad rusų ainio tos augę i 
Lėtų tokiem
dar taip staiga. Vokiečiu ma Į

ratove.
veatras

kalo-

Piymouth National
BANK

Kapitalas su pervirsiu 
$165,000.00.

Šitoji Ranka prižiūroma 
Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sūdė 
tų pinigų. Galima susikalbėti i 
lietuviškai.

O. N. Postlethwaite, 
iždininkas. —- Į

Mandagus patarnavimas. 1

“DARBININKAS” yra leidžiamas Darbinirtkų Sąjungos.
"DARBININKAS” eina tris kartus j savaitę; utarnin- 

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

“DARBININKAS’’ kaštuoja metams $3.00; pusei me
tų- $1.50.

“DARBININKAS” už 1 dolerį eina per keturiug mė
nesius.

“DARBININKO” subatinį numerį galima užsisakyti 
skyrium. Metams $1.50, pusei metų

“DARBININKAS” apsiima būti lietuvių draugijoms 
organu.

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

Km iš narių tokios draugijos norėtų turėti visus 
tris savaitės numerius — turėtų dar primokėti metams 
$1.25, arba išviso jam atsieitų “DARBININKAS” $2.25. 

Adresas;

—75c.

8 puslapių

i, papratę kuities tiktai 
era arnotų priedanga,

ti) Siūvuno. Pirma, Zarot 
naja uL 30, b. Ll. Prievaizda

b ėjų
ar<|-ių galybę. Trys ro- 
imu., buvo visai išbin-

o) Antra. Smolensko g, 11, 
Prievaizda : Mnsteikis.

alaja Serpojpvskaja 56.
27. Taloje. Ing. Mykolo 

kun. Riiseėkas. P
tes vedėja Domicėlė 

ui. ii, 
aizdaitovlevū — Muruvleva.

28. Tvėrėje Ing. Antano 1
Antanas kun. Bruknė. Jo pa pj 
dėjėjas Adomo Jonas Bytau- Į sienskis.

Inas Žalt
29. Tirti

nūs.
Vyrą

broueže. Liet. Dr. sky- 
Tumėnas, 
imnazijos,

Dominik.
■ Moterų

įsai.
34. Vidžemy.

Jo padėjėjas Anta-

(Liflendijoj).
Julijonas Ja-

Liet. Dr. sky- 
epoaavičius ka- ia

iiiavoje, liaus g., 
Vincen-

•Darnminkas
241! W. Broadway 8o. Boston, Mass.

' 5DBrKLI\C05 5/ TUMtt
H ! : Musteikis, to Jurgis knn. Semenavicius.

3L Ufoje. Štai Masiulis, 
Lernrnn- (Lagernaja Gora, d. Ivanovą. 
Vedėjas :į 32. Vitebske Ing. Mykolo' 

feniksas Valiukas, Novo-Mo-j 
u Draugi- ra*ir..|rij per. d. No. 7.

Palukaitis, Škėma.

38. Feldšerė Avižonytė, dar 
lu skrajojančiu feldšeriu, dr. 
JibeJėna“ Maskvoje dr. AL

10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1-00
moka gero
nea dibtr su»ilankei ferTao«?o» prc>f<». 
į*ru liuku. M c«u Ife t u vys,, malkas i 
W kad ii* t aviai Ubai myli huk», tode

„.UiUklkonlll

8

8



ChicG^oie,J mūsų tėvelių, brolių ir seselių
kariauta Streeterville. t ž-
uništų nebuvo, tik 3 asmenis stoti jiems pagelboij. Kad Jri-

I sužeista. taip negalim, tai nors auko-
Dąbar Streeter’is paleista mis per Tautos Fondą gelbė- 

j» kaucija. Apgiuiniui savo fcšm badaujančiuus mūsų bro- 
i z.vlilėfe 11UO Cldcagos policijos liūs, sakė jis . Pereita peri 
žada kreiptis prie Suv. Val- 

įdžios, kad atsiųstų jam pagel-

vyne Lietuva. Drg. 8. K. Vai- 
tiekaitis nušvietė da’mitinį

TM»dAiimA ir VUtlMI Vyrų
Mes i

ISTORJIA SU KAP. 
STREETER’IU.

Chieagoje, ne Chieagoje gy
veno ir tebegyvena dabar pa
garsėjęs kap. Streėter. Netu
rėjo nei didelių turtą, nei sa
vo žemės. O nuosavios žemės 
sklypelio įsigyti norėjo. ■ • £

Kiti turi savus Įlotus, tai 
kodelgi aš negaliu turėti?” —Į 
tarė jis vieną gražią dieną. Su i 
nieku žemės nenusipirksi, tad ! 
jis sumanė kitaip žemės in-' 
gyti. Apžiūrėjo Miehigan’o : 
ežerą, o kadangi tas niekam Į 
nepriklausė .pradėjo į ežerą1 
Žemes vežti. Vežė, pilė ir su-' 
'L-..tx__ ai-*. Jono Kr. turėjo naremru-
DtptlV ouu novu, >'iutU a ii V ■ ..

tenai gyvenančių ir ragino
■e ypatlM 
norime,

svetainę. Aukų surinkta $24.- 
85c.

Aukojo šitie draugai:
Po $1.00: J. Balnis, St Za- 

landauskis, Fr. Stasiulis, P. 
Gribas, P. Veikutis, J. Žibi
nąs, V. Blažys, A. Paukštis, 

j D. Žiogas, S. Batodonis, K. 
i Burkauslds, J. Toleikis, J.

Nedėlioj, 14 d. lapkričio, p. Kundrotas, P. Gedminas, T. 
Juknevičius, K. Buika, B, 
žūtis. V. Brazauskis, A. Met- 
rikis, S. K. Vaitiekaitis, V. 
Dervinskis.

Po 50c.: M. Dobilas, J. Ku-

Juokai? — kaip kam čia vi
sai ne juokai.

ROŽINIS BALIUS.

jaustumėte* pus mus, kaip W- 
mie. Jūs neolite (išdaryti klai
dos čia pirkRaudami. Mes duo
dame mūsų >aeių štampas, už 
kūrina duodami $3.50 vertė* pn- 
kią. Krautuve atdaro savaitėje J 
vakarus: Pagedėlyje, Ketverge ir 
Subatoje. Mes uždarome nedėlic- 
mis krautuvę, išskiriant vyfti 
drapanų departameutą, kuris at
daras iki vMfeslmnlo.

Pirk visus.Kalėdinius dalykus 
čia ir gauk dykai drabužiams 
prabą nuo 4 d. gruodžio.

Advt.

. į-., kėjirnu

dėl itrintoo

PAIN-EaPELLER
J*u nuo Įjo metų yr* viena ii numylėtų 

naminių būdų pas tauvniku* ir 
visame pasaulyj-

Tikras tiktai .u pažymėta marke 
“J K A RA”

lr tMrtęlfuteM viaftą* aptiekosi r-xba

J. J. Eitas svetainėj, dr-stė

“Nesidairyk ir nelauk” pas Jus 
bizni ateinant. Pats eik paskui 
jį — per Bell Telefoną. Platu
mas be rubežiaus, geros linijos 
kiekviename laike, kiekvieno 
privatinio ofiso durys greitai ab 
sidaro dėl “Long Distance’ šaukėjo.

jos namus. Be valdžios ži- ls* v' ro'-*hi babti-
nios namų Chieagoje negali- priežasties sekmadieniais
Dia statyti, reikia, kad tam tik-Į ^Hūnų uždarymo, balius bu- 

Ivo be svafgalų. Oras buvo 
šaltas, taigi ir žmonių buvo 
nedaug.

Mergaitės, kurios laimėjo kus, K. Adomėnas, A. Čapas, 
daugiausia rožių, gavo dova- A. Zaveckis, J. Genčiauskis, 
nas. Bet kaip pasųodė? La- A. Genčiauskis, A. Bronušas. 
bai keista, kad dr-ja, kuri va

ri žmonės užtvirtintų pienus. 
Kimba valdžia prie kap. 
Steeter’io. “O kas jums gal
voj?” atsako jis valdinin
kams, “žemė ne jūsų, nepri
klauso prie Clneagos.
pats susipiliau, ji yra mano.

Po 25c. J. Jonavičia, J.
Klumbis, P. Žansitis, P. Šini-

AŠ ją
Smulkesnių aukų 35c.
Šitos aukos vienbalsiai nu- 

Michigauo ežero g<‘ surasti mergaitėms tinka- tarta pasiųsti į Tautos Fon- 
nosies. mų dovanų, bet teikė... svai- jr kad būtų sunauduotos

Ji yra ant ežero ir ir aš ją. dinasi katalikiška, nepasisten- 
pakrikštiju “I"
di strik t u”. Nekiškit 
kur nereikia”.

Valdininkai, pakaušius pa- 
krapštę, turėjo neši uties. Na
mas pastatytas; virsta į ga
liūną. Bet Streeter’is “lais- 
iiės” neperka. “Ir kam aš

galų bonkas. Pasirodo, kad ir sušelpiniui lietuvių, nnkentė- 
uaujoji draugija, dar ką tik jusiu nuo karės. Būtų nau- 

geresniu dingą, kad dažnai įvyktų to-susitvėrusi, neina
keliu, kaip kad ir senosios, ku
rios beveik visos yra “miela- 
širdingų” salitinininkų ranko-

kių vakarų ir kad visur vie
šuose susirinkimuose nebūtų 
pamiršti mūsų brangios tėvy
nės reikalai.

Prie progos noriu dar pri
minti, kad viršminėta dr-stė 
turi parengusi balių su išlai- 
mėjimu Padėkavonės Dienoje,

pirksiu, kad aš nepriklausau j s*‘-
prie Chicagds?” Bando poli-j Dovanojimas mergaitėms 
cija kištis — kap. Streeter’is svaigalų, mano nuomone tai 
su revolveriu išvaiko. Ne ką ll,'ra j°k‘ dovana, bet tik mer- 
darysi su tokiu žmogum. ‘gairių papiktinimas, iš jų pa- _____________________

Išeina įsakymas nedėliomis ■ sityčiojimas. Juk visi žino, 25 <j. lapkričio. J. Žalandaus- 
saliūnus uždaryti. Visur jie|kad 5iuo laiku dauguma mer-j 
užsidaro, o Streeter’is savo' yra blaivios ir svaiga-
girtą įstaigą laiko atdarą. _ _

kamgi duoti tokią dovaną, iš "" Draugijos įsteigimo 
kurios laimėjusi neturi jokio IiaS]aiz.ianlB prieKiau<i0S 
nei no?

Mj-. J‘»s. Skripee iš James 
City, Pa., sirgo tomn pačiu 
laiku, kaip kentėjo ir jojo 
žmona. Apie tai jisai rašo 
sekančiai: “Užtietėjimas 
dari* man daug bėdos, ir 
taipogi mano pačiai. Mes 
taijHigi turėjome galvos so
pėjimą, skaudėjimą skilvy
je ir nugaroje. Mes užsisa
kėme ir gavome Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vy
no Elisriro. Musų skaus
mai išnyko, taip pat ir už 
kietėjimas. Ačiū Dievui, 
mes dabar jaučiamės sveiki. 
Su tikra pagarba. Jos. Skri- 
pee, Birt 46. James City, 
Pa.” Užkietėjimas gali bū
ti daugelio5 ligų priežastim

Kiekvienas gaus dykai 
didelj “Draugo” Knygyno 
Katalir.gą. Prisiųskitė savo 

. .. ....i ,vardų ir pilną aiSKų adresą

Adresuokite:

Draugas Pub. Go.
1800 W. 46th St.

Chicago, III.

Jūsų Bell Telefonas pasiūlo progų padidinti 
Jūsų pardavinėjimą, nepadaugiuant Bkasčin, 
Pasinaudok proga.

Bell Local ir Long Distence Linijos jungia visas 
Vietas Suvienytose Valstijose ir Kanojoj.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Cjfficial 100

visai nevartoja. Tai
Kimba policija, bet jis su 
ginklais sako ginsiųsis, nes jis 
gyvenąs pats sau ir niekam 
blogo nedarąs. Policija ir. 
taip sukinėjosi ir taip uostė, 

. tetineko negali išmanyti, kaip 
panosėj saliuną uždarius. Mė
gino ponevalia priversti už
daryti — gavo nuo Streeter’io 
ir jo pačios kailin. “Dabokite 
Chicagą, o ne “Michigano eže-. 
ro distriktą”, čia ne jūsų biz
nis”, gaudavo atsakymų.

Ateis nedėlia — Streeter’js 
biznį varo išsijuosęs. Alaus 
tenkas tūkstamimis pardavi
nėja, nieko nebodamas. Ki
taip,neliko kas darytį kaip 
tik užkariauti Streeterville, 
nes taip jau buvo vadinamas 
“Michigano ežero distrik-

kio svetainėje 4531 So. Pauli
na St. Visas to vakaro pel
nas eis aut naudos Labdarin-

pelno?
na-

,ti. Jūs privalote vartoti Tri- 
tierio Amerikonišką Kar
taus Vyno Elisirą. Jisai 
suteikia palengvinimą skil
vio ir vidurių trukdėsiuose, 
inažakraųjtagume ir kūno

REIKALAUJAM, gėry ir teisingo 
vyry, kaipo reprezentantų po visns 
miestus ir miestelius. Geras uždarbis 
gėriams vyrams, galima dirbti dieno
mis savo paprastu darbą ir galima už
dirbti gerus pinigus vakarais, jr ki
tas atliekam u i s laikais nuo paprasto 
darbo. Atsišaukite ypMtiškai ar per 
laišką, o gausite visas informacijas 
ir tikrus davadus.

Arkanaae Fanus Company
JOHN D. SIMANOWSKI.
239 R*ilway Exchange Bldg

Plono 'Vabash. 381

Taigi pereita nedėlia Chica- 
gos policija išsirengė į “ka
rę”. Užkariauti einanti ar
mija buvo toki: 35 policistai, 
2 “patrolvagonu”, sužeis- 

teikti' evAffv
jas su anmulansu ir S “šni
pai”, iš anksto į Streeterville 
įsigavusių. Priešingoji pusė 
buvo silpnesnė — 2 vyru, 2 
moteri ir vaikas.

Apie 9 vai. “apgulimas” 
prasidėjo. Išsitraukę revol
verius, policija apsupo Stree- 
terville. Streeter’is, pamatęs 
“priešininkus”, stvėrė šautu
vą ir išbėgo iš stubos “ata
kon”. Rods, šovė, l»et nepa
taikė. Policija greitai jį per ■ 
mušė, sužeisdama. Pasigirdo!

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina 

tikėjimo klausimus, atsako j visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios.

Paduoda gražių doros apysakų-trumpai sakant 
rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

Laikraštis eina du kartu j menes;
Kaina 75 c. metams 1

1 mo. į misilpnėjįflae. nervingume
■ Verta būtų paremti toji1*1" immiegoje. aKina $1.00. 
draugija, kuri rūpinasi netik 1 Aptiekųse. Jos. ’ Triner, 

i savo reikalais, bet taipgi vi- j Manufactiurer, 3333-1339 S. 
. j suomenės ir labdarybės f

11 d. lapkričio 8 vai. vaka- s]aįg-
re atsibuvo L. Vyčių 24 kuo-.
pos paskaitos iš muzikos sri
ties. Skaitė p. A. Pocius.

Klausytojai turėjo progą iš-j
girsti daug iudomių dalykų a-Į 
pie muzikos ypatybes, jos iš
sivystymą.

Sekė svarstymai kuopos!
reikalų. Nutarta parengti: ATKINS & FREUND Depart- 
Naujų Metų sutikimo draugiš- Įment krautuvė, 4806—13 So.

I avė., yra geriausia pir- 
įkhno vieta; toji krautuvė jau 
.^5 metai, kaip čia randasi ir vir- 

... gft.

Reporteris.

NUO VVEST - SIDĖS. tik-'Ashland avė., Chicago, III.

Biivęs ant vakarėlio.

TOWN OF LAKE
Ypačiai dėl “Draugo' 

Skaitytoju.

Anųjų .Metų sutiKimo araugis-iraeut 
ką vakarėlį fr naudingai besi- Ashland 
linksminant laukti naujų me- 
tU-

Beje, nutarta kiekvieną au
si i rinkimų surengti kokių pra- 
knlbėlę ar paskaitų. Tam tik
slui paskirta pusė valandos 
laiko. Susirinkimai ateityje I 
bus laikomi seredos vakarais, | 
no® Vffvėrrodė rtcTL'nn v"

lykuose:—
Parėdnėse.
Pagražinimų dalykėliuose.
Linų išdirbiniuose.
Vyrams reikalinguose daly- 

kuosa
“ 1M1

rimai Kursai.
Visi nariai taipgi ir svečiai 

'kviečiami lankyti susirnki- 
mus.

Narys.

ŠEIMYNIŠKAS VAKARĖLIS.
Subatos vakare 13 d. lapkr. 

š. m., draugystė šv. Antano iš 
Padvos ant Town of Lake tu
rėjo šeimynišką vakarėlį V. Į 
Deni uskio svetainėje. Vaka- i 
rėlis buvo surengtas pagerbi-i

’dn šuviu iš kitos pusės. Tai.'mtii sąnarių, neėmusių pi 
buvo priežastim kitas Stree
terville “pilietis”, turėjusis 
“popcoriio” biznį ir vežimą. 
Policija šovė. Pataikė kulką 
“bizmerio” moterei. 
apgultieji turėjo ] 
įVisus sufodmta j “patrolvu- 
gonus” ir nuvežta į policijos 
stotį. Ant “karės” lauko pri
buvo ugnagesiai ir sugriovė 
būdą, kur pardavinėjama bu
vo trūktai, taipgi ir vežimas. 
Po to prasidėjo turto konfi.s-

p- pos iš dr-stės iždo per 10 me
tų. Buvo parengta vakarie
nė, susirinkę sąnariai linksmi
nosi. Tarp visokiu prakalbu 

Po to j buvo aiškiai nurodyta draugi- 
pariduoti j jų mieris ir nauda iš prigu- 
” ‘ ' Ib'-jimo. Nepamiršti buvo ir 

ateini visų lietuvių reDcalai.
| Iš prakalbų reikia paminėti J. 
Balnio ir S. K. Vaitiekaičio 
gražias kalbeles. Tolinus drg.

i M. Dobilas aiškino tikslą 
j Labdaringos Sąjungos ir jos

, 222 2_2.'2, __ -‘namą, našlaičių šelpimą ir už-
,”,5 šautuvai, 1 revol- J laikymą lietuviškos dvasi 
r keli šimtai patronų. Imūsų priaugančio! gentkartėj. 
ro®os areštuota dar 11 j Dra. J. Balnis aiškino, kad to

ne tai ingulos, ne tai lkinese susirinkimuose nebūtų

bonkų; 264 tuščių alaus

Kūno tiinimui reumatiz-

Reikalauju Agentų Coneeti- 
cut valstijoj "dirbti prie In 
surance Go. Algą mokame 
nno $25.00 iki $50.00 doleriu 
i savaitę. Atsišaukite: 
v ▼* zv A sryrszvMT u . XV. vrz*. x ovii 
Manager for Conn.

647 Main st, 
Hartford Conn.

Kas atsiųs savo adresų, gaus vienų numeri dykai.

1644 Waba&sia Avė. Ghicago, III.

yra verti tiek, kiek 
auksas.

f 
I Pirma negu pirksite

Kalėdoms Dovanas
Ateikit ir peržiOrėkit mūši) 
diemantu, 14 K. laikrodėliu 
ir žiedų setus; taipgi si
dabro dalykus ir laikro
džius.

Pinigai gražiname, jeigu 
esate nepatenkinti.

t Kiekvienas gva- 
rantuotas

S. A. Iglowitz
ht 4641 So. Ashland Avė. a

Į Pietus nuo 14 St.

Tčmyk numerį!

siaustuose, drautranuose. i.  . ■_____________- - - -__________
Muslino apatiniuose užvaiką- j 

luose, moterų galvos parėdnuose.
Apautuvuose.
Langų uždangose.
Naminiuose dalykėliuose.
Mėsoje ir grocernės pardavi

muose.
Šviežiose daržovėse.
Vynuose ir likeriuose. ...
Vaistuose.
Rakanduose, plunksnose, dy- 

vonuose ir ciratose, lovų Sprenži- 
nose ir matracuose. Į

Geriausios augštos vertės 
laikrodėlių, žiedų ir branak- 
menių pasirinkimas žemiau
sią kainą Jus rasite pas,

H. JOFFEY
4625 So. Ashland Avė

CHICAGO, ILL.

lepaprastas išpardavimas 
Ki mBnael

Pečiai po $5.00
ir augščiau

Ateik anksti ir 
sutaupyk pinigus. 

Krautuve atvirava-

dieną.

$6?žL,»s SPECIJALIS PASIŪLYMAS 28 PREZENTAI DOVANAI!

,-ad aifi.su 14 K. Gold Fillad I-sikrodėlids „
t' tu ir 85 rentas pridotko markėmk arba karterį, 

»,« tos rūšies mechanizmo pasauly, ir prie kfekvi'-iio Lai 
Branzaliet* (Miiųaturc) BranzaUetą nu 1-aikrMitliu,'Veidro...,, _ - 
katę dėl degtukų, (Miniature) Buditainkų. Kada atnefr tnn į namua la 
Jas. Jeigu nebūtam nžganedintan, tai nepriimk, o mes tau sugrųžinaim

rantuota aat ze . 
į -u 'kaMnkų.
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