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Gerbiamieji Amerikos 
Lietuviai.

(Koks mėnuo laiko atgal gavome nuo gerb. 
kun. A. Steponavičiaus žinią, kad jo “Dr.” ‘re
dakcijai yra išsiųsta atsišaukimai ir pluoštas apie 
belaisvius žinių. Tų straipsnių nesulaukėme. 
Čia talpiname kitų atsišaukimų, kuris turėjo pa
sirodyti prieš šventes. Bet kadangi šiomis die
nomis jį tegavome, tik dabartiniu numerin su
spėjome patalpinti. Iš savo pusės galime tik 
tiek paaiškinti, kad Šveicarijoj susitvėrė komi
tetas, kuris su belaisviais susirašinėja ir jiems 
pagelbų teikia. To komiteto pirm. yra gerb. kun. 
A. Steponavičius. Kas su belaisviais norėtų su
sižinoti, jiems reikalingų pašelpų suteikti, tesiun
čia viskų komiteto pirmininkui šiuo antrašu: 
Kun. A. Steponavičius, Albertinum, Frybourg, 
Suisse — Svvitzerland).
Artinas Kalėdos — toji linksma šventė, kų su

ramina nuliūdusius, paguodžia pavargusius, stiprina 
pailsusius. Sveikiname Jus su Šventėmis ir Naujais 
1916 Metais, linkėdami kloties darbuose ir viso gero! 
Drauge jungiame kokarščiausius pasveikinimus ir 
širdingiausius linkėjimus nuo lietuvių belaisvių, kurie 
trokšta juos per mus centus išreikšti!

Praskambės- po pasaulį malonus “Gloria’os” ai
das, primindamas Tų, Kurs atėjo šin pasaulin ramybe 
nešinas. O, šiais laikais kaip tik toji ramybė rei
kalingai Paguoda ir. ramybė reikalinga tiems, kų 
per dienas ir naktis ant šalčio vargsta, sveikatų ir 
gyvastį aukoja. Paguoda ir ramybė reikalinga ir 
tiems, kų netekę pastogės ir tėvynės, bųstosi svetur, 
tarsi našlaičiai. Toji pat paguoda reikalinga taipgi 
tiems, kurių širdys plyšta, netekus sau brangių as
menų. Juk dabar Europa — tai kapinynas, po kurį 
klūpčioja geduliuose sukakę nuo senatvės tėvai, ma
ži broliai ir sesutės!..;

Skausmas veria širdį, kuomet pamuštai apie be
laisvių likimų. Kada kiti belaisviai, jau nuo senai 
aprūpinti drabužiais, gaus per Kalėdas siuntinius su 
įvairiais pasveikinimais ir dovanomis, mūsiškiai tik 
su nuliūdimu žiūrės į tai, patys nieko negaudami; no
roms - ne - noroms išsiverš iš jų krūtinių išmetinėji
mas ant savo likimo. Jie klaus savęs, kodėl jie toki 
pastumdėliai, apie kuriuos nėr kam nė atsiminti, ko
dėl jie nelaimingesni ir žemesni už kitas tautas? Bet 
neras atsakymo. Šalčio ir nuliūdimo spaudžiami lys 
lietuviai į “barako” kampų ir tenai apsilies grau
džiomis ašaromis.

Taip, tai liūdnas faktas, bet faktas. Visiems, 
kurie kreipėsi prie mūsų, galėjom suteikti tik vienų, 
kitų suraminimo žodį, bet ne pagelbų, nes mes ikšiol 
gavome vos 23 dolerius. Visgi mes pasiliekame prie 
vilties, kad netoli toji valanda, kuomet gailestingoji 
Jūsų ranka pasieks vargstančius belaisvius! Atsi
prašome, Gerbiamųjų, kad tokioje valandoje ir to
kiose aplinkybėse įneš įsigilinom į tokių temų. Die
ve duok, kad kiti metai būtų laimingesni! Turėki
me viltį, kad pasibaigs šių baisenybių audros ir vėl 
nušvis saulelė ramybės, vienybės ir visokios laimės.

Su augšta pagarba,
“Lituania’as” Komitetus.

Fryburgas, 11 - XII -15.

Iš “Vargų Padanges“
Kadangi mes nežinome, ar kas nors iš siunčia

mų raštų pateko per laikraščius visuomenės žiniai, 
randame reikalingu padaryti trumpų dalykų aprašy
mų.

Lapkričio (pr. m.) viduryje buvo išsiųsta Ameri
kos “Draugo” ir Škotijos “Iš. Draugo” Redakcijoms 
vienkart 1) atsišaukimas delei belaisvių, 2) “Litua- 
nia’os” komiteto išrinkimo paliudijimas ir 3) dikto- 
kas pluoštas žinių apie belaisvius. Be to, vėliau bu
vo siųsta vienur ir kitur žinių apie belaisvius.

Beto į 4 Vietas išsiųsta po keliasdešimt liet. kny- 
ęų lt.br oiiunj,11 taipgi vienur išsiųsta drabužių ir 

val^ų šiek tiek.
iš išsiuntinėta į 18 vietų, tečiau 

Nelengva komunikacija.,!#’!

Dabartiniuose Galicijos Amerikos Žinios 
Mūšiuose jau 2oo,ooo 

Žuvo.
KRUVINIAUSI MŪŠIAI 

GALICIJOJ.
Kaip iš karės Galicijoj pra

nešimai pažymi, tokių baisių 
ir kruvinų mūšių pasaulis dar 
nebuvo regėjęs. Pasakojama, 
kad pats caras Nikolas II bu
vo atlankęs kariuomenę Gali
cijoj ir įsakęs ant žūt būt

dimas kanuolių st įugimas. O 
penkių mylių rate visur trio- 
bų langai išbirėję. Bo to bu
vo daromos atakos. Rusų pa
sistūmėta kiek priekin, bet li
nijų perlaužti neįstengta, nes 
perdaug jau austrų ir vokie
čiu būta apsidrūtinusių, o 
prieg tam ir dideliausi nuo-

prasimušti pro austrų Ir vo- s^°^ai panešta. Daug nuosto- 
kiečių linijas. Po to, su nau-!^,l‘.^ur^° *r aus^ra’ su vokie- 
jais metais, prasidėjo krūvi-Į ^a^8’ kad nebeturėjo spė-
niausi mūšiai. Pasakojama, rllsus užkabmįb. '
kad ant neilgo fronto vienoj 
vietoj buvo sutraukta

Galop abi pusi pavargo, 
prarasdamos apie 200,000 vy-

4,000 kanuolių ir paleista to- rų. Taigi mūšiai apie tas vie- 
kia šovinių kruša, kad per ke- tas visai aprimo. Kitose vie-
turiasdešimts ir penkiasde tose taip-pat jau didelių susi-
šimts verstų aplink buvo gi r-^Tėmimų nebūta

Ikšiol mažai atsirado norinčių siųsti laiškus kam 
nors Lietuvon. Keletas laiškų jau pasiųsta ir laukia
ma atsakymo. Teisybę sakant prie laiškų] siutinė
simo dkug kombinacijos ir kliūčių: rašyti neikia vo
kiškai, nežymėti iškur laiškas rašoma (nors tai būtų 
neutralė šalis), nedėti savo adreso, o tik įstaigos, per 
kurių siunčiama, neuždaryti laiško; tečiau to asmens, 
kuriam siunti, adresų reikia ant konverto parašyti; 
šį laiškų dedama į kitų didesnį konvertų drauge su 2 
internacijon. markėmis ir kitu laišku, rašyti į tų 
įstaigų, per kurių norima siųsti. Ant šio konverto de
dama įstaigos adresas, markė ir siuntėjo adresas/ 
Jeigu kas mums siųstų su tikslu toliau persiųsti, tai 
užtenka perstatyti dalykų, kurs pavedama aprūpinti 
ir paduoti tikrus adresus.

Laiškus galima siųsti per 1) “Deutsche Frieden- 
gesellschaft, Stuttgart, Germania”; 2) Raudonąjį Da
nijos Kryžių ir 3) privatinius asmenis, gyvenančiu^ 
Vokietijoje.

Ineigų ikišiol buvo 124^ frankai nuo Londono 
lietuvių ir šis-tas iš drabužių bei knygų nuo Fryburgo 
lietuvių.

Žinios apie belaisvius iš paskiausių laiškų: iš 
Minden (AVestfalen) 16-XI-15 rašo: — “Vakar 
gavau laiškų su prašymu prisiųsti lietuvių sąrašų ir 
apie jų padėjimų... Mindane esame lietuvių, bet ne
daug... apie 100. Apskritai iš dvasinio atžvilgio lie
tuviai aprūpinti užtektinai, tiktai kaikurie neturi rą
žančių ir maldaknygių, elementorių, kalbamokslių... 
Iš medžeginio atžvilgio lietuviai reikalauja pagelbos, 
nes neturi nė pinigų nė užtektinai drabužių arba bal
tinių. Teisybė, vokiečių valdžia rūpinasi apie be
laisvius ir dalina drabuži-us ir baltinius, bet belaisvių 
yra daugybė, ypač rusų, taip, kad sunku visus užtek
tinai aprūpinti. Susirašyti su tėvyne visai negalima. 
Belaisvių sąrašo nesiunčiu, nes dažnai mainosi: jie 
būriais išvažiuoja kitur, o pas mus atvažiuoja nauji. 
| keletą dienų po to, kaip nusiunčiau laiškų lenkų ko
mitetui, atsiųstų baltos duonos lenkams ir padalinta 
tarp jų, (lietuviams gi nieko, nors rinkdami aukas len
kai sako, jog ir lietuviams renka; K. A. S.).

2) Veronika Alvikienė 28 - XI -15 iš Holzininden 
rašo: “Aš, Veronika Alvikienė esu čia nelaisvėj su 
savo 10 mėnesių sunumi Juozu; patekau čia iš kaimo 
Gryblaukiai, parap. Skaudvilės, Kauno gub., kur li
ko mano namai; ūkė ir 3 maži vaikai: 8, 6 ir 3 metif. 
Mano vyras karėj. Prašau pranešti apie mane mo
tinai. Taipgi koširdingiausiai prašau pasirūpinti apie 
mano paliuosavimų namon, prie mažų vaikų, nes 
skaudu liktis atskirtai nuo jų. Per visų amžį būsiu 
dėkinga už tai” (seka parašas).

7" Kituose laiškuose skundžiasi belaisviai delei sto
kos knygų, drabužių ir tt. Tarp knygų labai svarbio
mis pasirodo maldaknygės, elementoriai, kklbamok
sliai ir kit^ios..

Kun. A. Stepoį

PRANCŪZIJOJ VOKIEČIAI 
SMARKAUJA.

Champagne, toj pačioj vie
toj, kur rudeniop prancūzai 
bandė prasimušti pro vokiečių 
linijas, dabar vokiečiai tų patį 
bandė padaryti. Po su vir
šum paros pašėlusio ugnies pi- 
limo, vokiečiai atakavo pran
cūzus. Nežiūrint didelio pri
sirengimo ir smarkumo, jie 
atsiekti veik nieko negalėjo. 
Keliose vietose, po didelių 
nuostolių, jie buvo užėmę pir
mąsias prancūzų tranšėjas ir 
apkasus. Prancūzai savu ke-

KRUVINOS RIAUŠĖS
~YOUNGSTOWN, 0HI0.

Žymi dalis East Youngs- 
town, Oliio miesto paversta į 
pelenus; prekybos įstaigos, 
bankai< krautuvės, saliūnai iš
plėšti ir sunaikinti. G,000 riau
šininkų - streikininkų, didumo
je ateiviai, netikėtai 

j East Youpgstoįvnų ir pradėjo 
i ten visu smarkumu siausti, 
viskų plėsdami, degindami ir 
naikindami. Gražiausios mie
sto Įstaigos paversta į griuvė
sius, iš krautuvių, bankų vis
kas išgrobta.

4 UŽMUŠTA, 24 SUŽEISTA.
Riaušininkams susirėmus su 

policija, užmušta 4 žmonės, gi 
24 sunkiai pažeista. Tarp už-

liu vokiečius ugnimi apipilo ir muštųjų randasi viena mote
ris. Smarkiausis susirėmi- 

prarastų mas įvyko East Youngstown 
Sheet & Tube dirbtuvių apie- 
linkėje. Policijai nepasisekė

jiems atakuojant pasisekė iš 
vokiečių didžiumų 

j vietų atsiimti. Taigi prancū- 
’zai dabar skelbia, kad vokie
čių mėginimas veržtis pirmyn 
nepasisekė išsykio. Pasakoja, 
kad vokiečiai buvo sutikti to
kia karšta ugnimi, jog daugu
moj vietų nei prisiartinti prie 
prancūzų apkasų negalėję ir 
panešę dideliausius nuostolius.

ANT GALLIPOLI NELIKO NEI 
- VIENO ANGLO.

Talkininkų ant Gallipoli 
kampanija prieš turkus visai 
nepasisekė. Praradę apie 100,- 

i000 vyrų, talkininkai galop 
pamatė, kad jie ten nieko ne
galės padaryti. Taipgi nuta
rė visai iš ten pasitraukti. Tų 
ir padarė, pastarojoj savaitėj 
iš ten atitraukdami visų ka
riuomenę. Dabar ant Galli
poli neliko nei vieno talkinin
kų kareivio. Jų visgi ten pa
liko didelė armija — kapuo
se.

PRIEŠTARAUJANČIOS

jo prie streiko rengties.
East Youngstown dirbtuvių 

administracijos praneša, kad 
šio miestelio streikas nieko 
bendro neturi su Europos ka
re, bet kilęs tiesiog iš ekono
minio atžvilgio. Bet paskiaus 
paaiškėjo, kad streikininkams 
ir riaušininkams vadovavo iš 

užėmė j kitur atvykę žmonės, kurie ne
sigailėję nei pinigų nei svai
galų, ad tik sukursčius žmo
nes prie riaušių. Dar prieš 
patį streikų tie žmonės girdė 
veltui darbininkus saliūnuose 
ir ragino juos prie kiekvienos 
pragos sukilti prieš darbda
vius.

Dabar tyrinėjama, kaip iš- 
tikrųjų tas streikas kilo ir ar 
nebuvo čia įsivėlę vokiečių a- 
gentai, kurie Suv. Valstijose 
ant tiek įsigalėjo, kad net tarp 
augštesniųjų valdini nitų su
randa sau paramos.

inšėlusias žmonių minias su
laikyti ir laike kelių valandų 
didžioji Youngstown miestelio 
dalis buvo streikierių užimta, 
kaip praneša anglų laikraš
čiai riaušininkai pirmiausia 
ūžatakavo saliūnus ir pasigė
rę, pradėjo nežmoniškas or
gijas kelti.

Iš KO RIAUŠIES KILO.

Kiek laiko atgal “Republic 
Iron and Steel Co.”, dirbtu
vių darbininkai pareikalavo 
mokesnio pakėlimo ir geres
nių darbo sanlygų. Buvo pa
reikalauta 25c. už darbo va-
landų. Kompanijos pasiūlo ^<ai nesutiko

KRUVINOJO STREIKO PRIE
ŽASTIS, PASEKMĖS IR 

AUKOS.

1. “Republic Iron and
Steel Co.” dirbtuvių darbinin
kai pareikalavo mokesnio pa
didinimo ir kompanijai jų rei
kalavimų neišpildžius, sukilo 
prie streiko. Tuojaus po to 
sustreikavo ir “Brier Hill 
Steel” kompanijos darbinin
kai. ,

2. Streikas kilo atsisakius 
kompanijų administracijoms 
išpildyti darbininkų reikalavi
mus: pakelti mokestį į va
landų ant 5y2 cento. Darbi
ninkams buvo pasiūlyta 2y2 
cento, bet su tuonu darbinin-

♦

pakelti mokestį nuo 19^c. iki 
22 centų. Streikieriai su tuo 
pasiulymu nesutiko ir pradė-

Jie tvirtina, kad jei austrai 
panorės užimti jų mažų ir 

ŽINIOS .bėdnų šalį, tai turės tiek žmo-
lš MESOPOTAMIJOS. jnių prarasti, tokių kainų už-

T. . , , . . , . ,, , mokėti, jog ir užimtoji žemė,Kaip dalykai stovi Mesopota-'. . . . ......... .. -r,. . . m- (kalnai, austrams jokių budu irmiioj, slenvj Efarto ir Tigro I. .. „ .. *” . .. .. v. i jokiu žvilgsniu neapsimokės,upių, neiko tikro negalima suzi
noti. Turkai praneša, kad jie 
anglus sumušė ir 10,000 ka
riuomenės apsupo. Anglai-gi 
praneša visai kų kitų. Jie sa

iko, kad turkai buvo mėginę 
J užpulti ant anglų, bet pasta
bieji nei nemanę pasiduoti.
Ištiko trijų dienų mūšis. Ga
lop turkai buvo pergalėti ir 
apie 700 turkų pakliuvę ang
lams į nelaisvę. Ir žinok, ka
me teisybė!

JUODKALNIEČIAI SPAU
DŽIAMI.

Nors narsiai ir atkakliai 
juodkalniečiai laikosi, bet negi 
atsispirs! prieš daug skait- 
lingesnį ir geriau prisirengu
sį priešų. Nesenai patys juod
kalniečiai pranešė, kad jie bu
vo priversti atgal trauktis. 
Mat, austrai juos ūžatakavo. 
Pranešama, jog austrų lavo
nų buvo priguldyta Jiek, kad 
juodkalniečiai mėgino eiti ata
kon, jie buvo priversti lipti 

r lavonus, kaip per kalnus.

PRANCŪZŲ LAKŪNAI MĖTĖ 
BOMBAS ANT SOFIJOS, BUL

GARIJOS SOSTINĖS.

Iš Salonikų pranešama, kad 
pastaromis dienomis, prancū
zų lakūnai nuskrido prie Bul
garijos sostinės, Sofijos, ir 
pastarųjų bombardavę. Pra
nešama, kad tas Sofijoj pada
rė tjidelį sumišimų.

KAIZERIS SERGĄS.

Jau nuo seno eina paskalos, 
kad kaizeris sergąs gerklės li
ga. Buvo paleistos paskalos, 
kad net miręs. Dabar vėl pra
nešama, kad turįs neišgydomų 
gerklėje ligų — vėžį.

ITALIJOS FRONTE BE 
PERMAINŲ.

Kuomet kitur kovojama, ei
na dideli mūšiai, Italijos fron
te nifiko-fceKeikinmn. Mat, jė

Didžiumų iš 6,000 strei 
kierių ir šiaip jau riaušininkų 
sudarė ateiviai.

4. Streikas prasidėjo nuo to 
momento, kumet kelių tsrei- 
kierių buvo akmenimis užpul
ta policija.

5. 50 įstaigų streikierių su
deginta. Nuostoliai siekia virš 
1,000,000 dolerių.

G. 24 žmonės sunkiai sužeis
ta. 4 užmušta, kuomet jie plė
šė saliūnus.

7. Išplėšta virš 18 snliūnų ir 
alus, degtinė buvo dalinama 
streikininkams.

Taip bent atrodo East 
Youngstown, Oliio kruvinojo 
streiko istorija.

Žinoma, streikui kilus buvo 
pašaukta tuojaus milicija ir 
patys gyventojai apsiginkla
vo, kad apsiginus nuo inšėlu- 
sios žmonių minios.

Pradėta riaušininkus areš
tuoti. Apie 60 jųjų susodin
ta miesto kalėj i man. Krautu
vės, saliūnus ir kitas įstaigas 
uždaryta.

Iš Columbus, Oliio j streiko 
vietų pasiųsta 2,000 “Ohio 
National Gunrd” kareivių.

KAREIVIAI SAUGO STREIKO 
VIETĄ.

Vėliausios žinios praneša, 
kad East Youngstowno mies
telis saugojamas kareivių. 
Dienų ir nnkti miesto gatvė
mis vaikštinėja sargyba, 
sikirtimų su policija ir



Iš Liet. Gyvenimo Amreikoje.
AKRON. OHIO.

Jmtnimas veikia.
“Cicilikai” pamatę, kad Vy

čiai baigia Akronų užkariauti, 
griebiasi ir jie už darbo. Par
sikvietė L. Pruseikų, kad juos 
palaimintų ir padėtų jiems ka
riauti prieš Vyčius. . Pruseika 
•atvažiavęs pirmiausia sutvėrė 
L. S. S. ratų, o paskui palai
mino ir išvažiavo...
“Cicilikai” pasitvirtinę Pru- 

eeikos žodeliu pradėjo Vy
čiams rodyti kumščius, jeigu 
Vyčiai nepaliaus taip smar
kiai dirbę. Vyčiai dar smar
kiau subruzdo veikti.

Vyčių vakaras.
L. V. kuopa, dar pusės metų 

nėra, kaip susitvėrė, bet jau 
surengė du vakaru. Antras

neklauso ir jokiems jų užma
nymams nepritaria. Wauke- 
gano “ cicilikai ”, kuriuos ant 
pirštų galima suskaityti, norė
dami prisivilioti daugiau san- 
darbiuinkų, pradėjo veltui da
linti žmonėms savo laikraš
čius: “Keleivį”, “Šakę”, 
“Laisvę”, “Kovų” ir tt., bet 
tos jų meilės niekas nepriėmė 
ir viena moterėlė, tokius lai
mės platintojus, su šluota ge
rai pasveikino.

Lietuvių jaunimas ir katali
kiškos draugijos gana tvirtai 
laikosi ir veikia Dievo ir tau
to sgarbėi.

Šv. Baltramiejaus bažnyčioj 
iškilmės.

Gruodžio 26 d. šv. Baltra
miejaus liet. parapijoj, nau
jai įšventintas kunigas, Jonas

mas išsimokinti ant Kalėdų 
lietuviškų giesmių. Nors čia 
neturime savos bažnyčios; vi
si katalikai lankosi italų baž
nyčion, kur kas antrų sa
vaitę atvažiuoja iš North 
Chicagos lietuvis kunigas 
pasakyti pamokslų ir atlaiky
ti mišias. Na, ir išsimokino 
Vyčiai giesmių ir puikiai pa
giedojo. Buvau apsilankęs ir 
ant Vyčių vakaro, kuriame 
jaunas Vyčių choras pirmų1 
kartų dainavo. Dar ir dabar 
tebeskamba mano ausyse gra
žūs jaunimo balsai. Jei taip'karienę a. a. P. Laurinaitės, 
ir toliaus jaunimas darbuosis 14 kuopos vytės paminklui 
— susilauksime gražių pasek-i aukų parinkti. Aukų surinkta 
mių. Visi darbuojasi sulig $6.35. Po tam buvo žaislai.

dų į eglaitė, su kerių 
spalvų elektros žiburėlių- 
Šalę buvo pataisyta juda
miems paveikslams marškos 
ir muzikantams ir chorams 
estrada. Ir taip jau nuo Ka
lėdų pirmos dienos girdėjosi 
ten angliškos tautiškos dai
nos. Vienas angliškas laik
raštis skelbė, kad ir lietuviai 
buvo kviesti, bet nedalyvavo. 
(Iš bažnytinių chorų, rodos, 
nei vienas nebuvo prisižadė
jęs.).

VYČIŲ ŠEIMYNIŠKAS 
VAKARAS.

Gruodžio 26 d. L. Vyčių 41 
kuopa parengė šeimyniškų va-

vakaras atsibuvo Naujų MėtųĮKlorig atlaikė antras iškil
a* • tt _ 'dienoje. Vyčiai jau nuo se
nai rengėsi Naujus Metus su
tikti, kaip priguli, t. y. sureng
ti vakarų. Tuom tarpu važia
vo iš Rytų pusės Al. M. Bač
kas ir apsistojo čia prakalbė
ti į Akrono jaunimų kelius žo
džius. Svečias kaip tik patai
kė į mūsų vakarų.

Prakalbos.
~ Vietinės Vyčių kuopos pir
mininkas perstatė Al. M. Rač- 
kų, kaipo kalbėtojų. Kalbėto
jas puikiai išaiškino skirtumų 
tarp religijos ir bedievybės.

Po kalbos Vyčių okte
tas sudainavo “Sveiki 
broliai dainininkai” ir “Su- 
Diev Lietuva”. Išėjo gerai. 
Antrų syk AL M. Rackus pa
kalbėjo, kaip mes darbuoja
mės ir kaip turime darbuotis. 
Ragino skaityti vien tik ka
talikiškus laikraščius.

Po prakalbos buvo užduo
dami raštu klausimai, kuriuos 
kalbėtojas gerai paaiškino. 
Toliaus vakaro programas tę
sėsi deklemacija ir pijano 
skambinimais. Deklemavo J. 
Brasionis; atliko gerai. Skam
bino duetų “Exen Valsų” p. 
V. Greičius iš Clevelando su 
vietos Vyčių kuopos nariu p. 
S. A. Daunoru. Atlikta pusė- 
uai ,

Taipgi prakalbėjo ir kun. J. 
Halaburda, šv. Jurgio Cleve
lando liet. par. klebonas, apie 
religijų ir “cicilikučius” ra
gindamas nesusidėti su “cici- 
likučiais”. Užbaigiant pro
gramų Vyčiai, vyrai, sudai
navo “Lietuvos dievai — didi 
dievai”. Dainas vedė dainų 
mokytojas K. Staupas.

Programų sekė šokiai, kurie 
tęsėsi iki 11 vai. nakties. Be 
to buvo 3 dalykų laimėjimas, 
kuriuos aukojo Vyčių labui 
sekančios ypatos: K

mingas šv. Mišias. Dijakonu 
buvo klier. J. Paškauskas, sub- 
dijakonu klier. B. Urba, arci- 
kunigu pabuvo vietinis klebo
nas, kun. K. Zaikauskas. Po 
mišių, kunigas J. Kloris 
suteikė penkiems šimtams 
žmonių palaiminimų. Po 
palaiminimo, mokyklos vai
kučiai su gyvų gėlių bukie
tais pasitiko jaunų kunigėlį 
klebonijoj ir pasveikino jį tam 
tikrai pritaikintais žodžiais, 
linkėdami jam ilgiausių metų 
ir išreikšdami jam savo 
džiaugsmų, kad susilaukė nau- 

| jo Kristaus inpėdinio. Po pa 
sveikinimo, visi vaikučiai in- 
teikė kun. J. K. gėlių bukietus. 
Tuomet kun. J. K. ištarė ke
letu žodžių, padėkodamas vie
tiniam klebonui už jo pasidar
bavimų ir seserims už priren- 
gimų vaikučių jo pasveikini
mui, ir taip - pat padėkojo 
vaikučiams už jų dalyvavi
mų šioje iškilmėj. Atsisveikin
damas kun. Kloris su vaiku
čiais, apdovanojo juos saldai
niais ir vaisiais.

Darbai.
J

Darbai šiame miestelyje ei
na, kad net viskas pyška ir no
rintiems darbų gauti yra vi
suomet galima. Taip-pat yra 
statoma nauja dirbthvė (gar- 
barnė), kurioje jau dirba apie 
100 žmonių. Trumpame laike 
toje dirbtuvėje dirbs 4,000 
žmonių.

Yra viltis, kad Waukegane 
lietuvių skaitlius du-syk padi
dės.

J. P.

MELROSE PARK, ILL.

savo išgalės ir visi veikime su
tinka. Geistina, kad visas vie
tos jaunimas prigulėtų prie 
darbščios • Vyčių kuopos.

MŪSŲ MELROSE PARKO 
“CICILIKUČIAI”

Kų jie gero nuveikė ir kų 
gražaus ir prakilnaus padarė, 
turbūt jie patys nežino Pa
rengs kokį vakarų, ant kurio 
suėję diskusuoja, kad jų vis
kas pirmeiviška, ir jie kovoja 
už darbininkų būvio pagerini
mų. Kunigus, bažnyčias der
gia — tai visas “cicilikų” vei
kimas. Mūsų “cieilikučiai”, 
pastebėję Vyčių veikimų, labai 
nusigando ir jų organizatoriai 
net naktimis pradėjo kores
pondencijas rašinėti. Pradė
jo po stubas bėgioti, kad at
kalbinus vaikinus ir merginas
nuo 1 Vyčių, kaikuriems net ir j karų. Trumpų Naujų Metų 
pinigus siūlo, kad tik eitų pas pasveikinimo prakalbėlę pasa- 
juos teatrų lošti. Seniaus kė p. J. K. Krušinskas. Po 
gal ir būtų pelniję, bet Vy- kalbos Karalienės Aniolų pa- 
čiams atsiradus, viskas pasi- rapijos choras sudainavo 
mainė. “Cicilikizmo” mokslo “Baublį” ir “Girioj”. Po 
niekas nebeklauso. Savo laik- dainų sulošta “Karės Metu”.

Vakariniai kursai.
Vakariniai kursai jau atida

ryti. Seredos vakarais nuo 
7:30 vai. mokino angliškai vy
tis Vitkus, peįmainomi s su 
vyte Preigiute. Ketvergais 
tuo pačiu laiku — lietuviškai 
vytis M. Milukas.

CICILIKŲ MISIJOS.

Gruodžio 30 d. cicilikai, 
parsikvietę Bagočių, kuriam 
renka aukas iš publikos dėl už
mokėjimo už prakalbas, laikė 
misijas. Sako, už misijas rei
kia mokėti po $5.00.

Dar reikia pastebėti, kad 
antrų Kalėdų dienų snigo.

Korespondentas.

MARGAS VAKARAS.
Sausio 1 dienų L. B. D. ir 

SLRKA 134 kp. parengė va-

VYČIŲ KUOPA SMARKIAI 
VEIKIA.

Karalienės Aniolų parapijos 
Vyčių kuopa sausio 2d., laikė 
metinį susirinkimų 4 vai. po 
pietų. Per šį susirinkimų prie 
kuopos prisirašė 6 nauji na
riai. Galima sakyti, kad ši 
kuopa, kaip ant mielių auga. 
Turime ir vakarinius kursus 
įststeigę. 2 vakaru mokinama 
lietuvių kalbos ir du — ariglų. 
Knygynas ir du vakaru į sa
vaitę atdaras. Be to dar nu
tarta prieš užgavienias sulošti 
kokį nors veikalų.

Atsisveikinimo vakarėlis. 
Atsisveikinimui su p. P. 

Razmausku, vietos vargoni
ninku, sausio 9 d. buvo reng
tas draugiškas vakarėlis. P-as 
Razmauskas gana daug pasi
darbavo mūsų kuopos naudai, 
užtai jam visi nariai taria 
nuoširdų ačiū.

Nauja kuopos valdyba.
1916 metams išrinkta nau

ja kuopos valdyba, į kurių pa
teko: V. Abromavičius — pir
min., K. Didžinas — protok. 
rast., A. Juzaičiutė — fin. raš
tininkė ir A. Drabišius — ižd. 

• V. Abromavičius,
kuopos pirm.

raštuko nebegali niekam 
brukti.

m-

Susirgo “cicilikai” 
baimės liga-

Mato “cicilikai”, kad Vy
čiai jau visur ima viršų. Su
rengia Vyčiai vakarų — vis
kas išeina kuogražiausia ir ge-

Lošimas gerai pavyko. Ypač 
gerais artistais pasirodė esu: 
p-lė M. Stankevičiūtė — Onu
tės rolėje, ir p-lė M. Stankevi
čiūtė — Žibintienės rolėje. Vi
si kiti savo roles atliko pusė
tinai.

Paskiaus sekė jaunų mer
gaičių deklemacijos. P-lė O.

rimų nevartoja, o jie rengda-. Kasvingeliutė padeklemavo 
mi kokį vakarų pilte pilia ap-:“Senovės Lietuvų” J. But- 
garsmimus, garsina kuolą- 'kevičiukas _ “j Lietuvų” iš 
biausia; mano prieis žmonių [“Draugo”, ir satyros kųsne- 
pilna svetainė ir savo centais ų “Merginos rinkimasis”, 
pakels jų ūpų, bet jau mūsų
žmonės katalikai susiprato ir 

kad reikia lankytis antžino.
‘ci-

Viskas gerai pasisekė.
P-lė O. Zubriutė sudeklema

vo “Tėvynės Raudų”, auto- 
monologų iš “Tėvynės Aša
rų”, parašytų kun. Dr. Gustai
čio; už gražių deklemacijų p-lė

Vyčių susirinkimas.
Liet. Vyčių 22 kuopa lai

stau- i kė savo paprastų susirinkimų 
pas 8 dol. vertės albumų, A. [gruodžio mėn., 1915, italų baž-

katalikų balių, bet ne ant 
cilikų.
“Cicilikų” dvasiškas vakaras.

Kalėdų antros dienos vaka-į Zubriutė gavo gėlių bukie
te mūsų “cieilikučiai” rengė 
prakalbas, bet jau ne Melrose 
Parke, tik Maywoode. Mat, 
pabūgo, kad Melrose Parke 
nieko

Sidariutė 7 dol. vertės paduš- Įnytinėje svetainėje. Į susirin
kūtę ant kėdės; St. A. Dau
noras 6dol. vertės plunksnų. 
Albumų laimėjo P. Druskis, 
paduškutę Z. Mickūnas, plunk
snų J. Kičas.

Nors per visų dienų lijo 
smarkus lietus, bet publikos 
buvo pilnutė svetainė. Vyčiai 
pelnijo gerai. Ant rytojaus

kimų narių atsilankė nedau- 
giausia. Šiame susirinkime 
užbaigimui senų metų ir su
laukimui naujų nutarta su
rengti gražų žaislų ir šokių 
vakarų. *

VYČIŲ VAKARAI.
Vakaras atsibuvo gruodžio 

Vyčių susirinkime nutarta pa- i31 d. Ig. Vaičiulio svetainėje.
Jaunimo atsilankė pusėtinas 
būrelis, ir visi linksmai ir pa

aukuoti Al. Račkui 5 dol iš ka
sos. Kitus penkis dolerius su
dėjo kuopos nariai: K. Stau- doriai pažaidė ir pasišoko.
pas 3 dol., S. A. Daunora 1 Antrų, taip-pat žaislų, So-
dol., J. Ruika 1 dol. Viso, kai- kių, dainų ir prakalbų vakarų 
po studentui, paaukuota surengė Vyčiai sausio 8 d. 
$10.00.

Kas-žin kų dabar sakys “ci- 
cilikėliai” ant Vyčių?

nepelnys. Kalbėjo jų 
kokie tai dvasiški apaštalai. 
Vienas tų apaštalų pirmiaus 
lankėsi po stubas ir visus 
kvietė į tų vakarų. Iš to ma
tyti, kad mūsų “cieilikučiai” 
su bankrutu susipažino, kad 
net patys apaštalai po gat
ves publikų gaudo.

“Cicilikų” abazo pasiro
dymas.

Vėliaus mūsų “cicilikučių” 
kuopos lietuviškas abazas ren
gė vakarų, kuriame jų abazo 
organizatorius Zalatorius sa
kė prakalbų, o abazo raštinin
kas tų prakalbų klausėsi. Tur
būt jų štabas . pavargo be
vaikščiodamas po stubas, tai

1916 m. Ig. Vaičiulio avėtai- dabar laiko meditacijas, kad 
nėję. Visas nuo šio vakaro J žmones įvesti į “cicilikiškų” 
pelnas skiriamas naujo jauni-(rojų. Bet pasitaikė tų dienų 

Dievo Muzikantas. mo laikraščio “Vyčio” nau- >du balių, tai mūsų abazo “ci-
dai

WAUKEGAN, ILL.

“Cicilikai” slūgsta. • 
Kaip kitur, taip ir šiame

miestelyje “cieilikučiai” ne
snaudžia, bet jų visas triūsas

Vytis Pranciškus.

KATALIKIŠKO JAUNIMO 
DARBAVIMASIS.

Stebėkis ir gerėkis iš tų j 
Melrose Parko Vyčių. Man 
labai patiko, kaip jie puikiai,

cilikučiai” nieko neišganė. 
Dabar mūsų “cieilikučiai”

nežino nei kų daryti. Gal ne- 
užilga iškeliaus, kur česnakai 
augai

Vietinis.

eina veltui, kadangi, su pagel- gražiai, dorai ir linksmai dar- 
darbštaus klebono, kun. K.^buojasi. Visi dirba: ir skais-

vreUaiai žios mergaitės n

BROOKLYN, N. Y.

Kalėdų eglaitė.
vaiki- Pernai^ P*r Kalėdas

BRIDGEVILLE, PA.

Darbai gerai eina.
Čia ir aplinkiniuose miestu

kuose labai daug lietuvių ap
sigyveno. Beveik visi dirba 
kasyklose ir visi gerai uždir
ba, nes visados darbo yra. 
Susitvėrė lietuviška parapija.

Nepersenai čia susitvėrė lie
tuviška parapija ir lietuviai 
nusipirko labai gražių bažny
čių ir žemės gabalų. .

Lapkričio mėnesyje vysku
pas paskyrė kunigų Vincentų 
Abromaitį, kaipo vietos kle
bonų, kuris visiems labai pa
tinka.

Jonas Grajauskis, teismo 
vertėjas, esti čia už vargoni
ninkų; jis turi tų gabumų, kad 
gerai išlavina giesmininkus, 
nes iš nemokančiųjų padarė 
tokį puikų chorų, kad net mie
la paklausyti.

Visi mes dabar dirbame iš 
vien dėl parapijos, nes esame 
dabar linksmi, kad gavome tų, 
ko taip ilgai troškome-

P-lė Zavatskaitė deklemavo 
eiles “Abiem pusėm aštrūs 
ginklai”, p-lė Petrauskaitė — 
“Žodis į lietuvaites” iš “Dar
bininko”, gi deklemacijų skai
čių užbaigė p-lė O. Juškevičiū
tė, gražiai pasakiusi eiles iš 
“Darbininko” “Apie Lietų- 
vų”.

Už gražų vakaro programų 
reikia pagirti p. A. Dymtų, 
Karalienės Aniolų parapijos 
lietuvių kalbos mokytojų, ku
rio pasidarbavimu taip gerai 
viskas nusisekė.

Užbaigiant vakaro progra
mų, K. Aniolų parapijos cho
ras, vadovaujant p. O. Roz- 
manskiui, sudainavo “Už Ra
seinių”, “Matuš, matušė” ir 
“Lietuvos Himnų”.

Kaip paprastai programų 
sekė šokiai ir žaislai. Žmo
nių ant vakaro apsilankė la
bai daug. Dauguma net sėdy
nių negavo.

Kaike prograrao mėgino 
triukšmų kelti siuvėjų unijos 
delegatas, bet greit buvo iš
prašytas lauk. Apie 12 vai.
nakties
baigė.

viskas gražiai užsi-

SLRKA. 134 KUOPOS 
jlRINKIMAS.

fio SLRKA. 134 kp. 
metinį susirinkimų.

Koncertas.
Gruodžio 27, čia buvo kon

certas bažnyčios naudai ir la
bai daug uždirbome, nes salė 
buvo grūste prigrūsta žmonių 
ir visi išėjo užganėdinti, nes 
viskas puikiai išėjo.

Jonas Grajauskas atsivežė 
ant koncerto savo specijališkų 
chorų iš Pittsburgo; tas cho
ras jau pasižymėjo \Yiliner- 
dinge, Pa., kuomet buvo dide
lė iškilmė. Iš visų tautų tai 
šitas, lietuviškas choras, paė
mė pirmų dovanų, kaipo iš ge
riausių giesmininkų suside- 
dųs.

Puikiai pagiedojo visokių 
lietuviškų dainų ir žmonės 
taip pradėjo ploti rankomis, 
kad turėjo atkartoti tas pa
čias dainas kelius kartus.

Žmonėms labai patiko ir J. 
Grajausko solo.

Taip-pat buvo judamieji 
paveikslai; buvo ir deklemaci
jų ir du vyru pašoko puikiai 
kazokų.

Bridgevillietis.

WEST PULLMAN, ILL.

Parapijos susirinkimas.
Šv. Petro ir Povilo parap. 

metinis susirinkimas atsibuvo 
2 dienų sausio, 1916, 2:30 vai. 
po pietų. Susirinkimų malda 
atidarė vietinis klebonas, kun. 
N. Lukošius. Tolesnis susi
rinkimo vedimas tapo paves
tas komiteto pirmininkui, An
tanui Vainauskui. Susirinki
mo tvarka buvo sekanti.

1. Parapijos sekretorius A. 
Norbutas perskaitė metinio ir 
priešmetinio susirinkimų pro
tokolus, kurie vienbalsiai ta
po priimti.

2. Minėtas sekretorius ati
davė iš finansų knygų metinę 
atskaitų nuo a iki z.

3. Priimta raportas nuo 
knygų peržiūrėtojų, kurie už
tikrino darodymais, kad vis
kas teisingai knygose užrašy
ta, ir kad viskas yra vedama 
teisingai ir tikroje formoje, 
taip, kaip nori parapijonys. 
Išmokėjimai nėra daromi vie
nos ypatos, bet su visų para
pijos atstovi] (komiteto) suti
kimu. Kaip metinė atskaita, 
taip ir knygų peržiūrėtojų ra
portai likosi be jokių pataisy
mų vienbalsiai priimti. Turi 
būti, kad dėl tos priežasties 
ir susirinkimas atsibuvo ra
miai, nes nebuvo protestams 
vietos. Parapija pamatė, kad 
turi tų viskų, ko norėjo. Tai
gi kiekvienas indomiai klausės, 
nes norėjo išgirsti kokius vai
sius jų darbas suteikė para
pijai, ir išgirdę tylėjo, nes nie
ko daugiaus reikalauti nega
lėjo-

Šv. Petro ir Povilo parapi
jų galima pavadinti ne tik jau
niausia, bet ir mažiausia. Nuo 
savos bažnyčios inkurimo tik 
kų vieni metai suėjo, gi para
pija susideda tiktai iš 150 šei
mynų ir gal kiek daugiaus pa
vienių. Jauna, ir maža mūsų 
parap., bet darbuojasi nepras
čiausia. Kad pradžia sunki, 
visi žino, bet ta parapija netik 
kad nedejuoja, bet-gi dar šiais 
metais išmokėjo $1,400.00 sko
los. Taipgi parapijonys dar- 
buodamies išvien laimingai gy
vena. Vadovauja mūsų para
pijai kunigas Norbutas Luko
šius su 12-ka komiteto narių. 
Į komitetų šiinet tapo vien
balsiai išrinkti Ant. Vainaus
kas — pirmin., Ant. Norbu
tas — rast., Kaz. Paliliūnas, 
Teod. Žutautas, Mataušas 
Kiupelis, Pr. Šimutis, Juoz. 
Dūda, Pr. Razmas, Kaz. Kilas, 
Ant. Zansytis, Jul. Norman
tas, Dom. Druskinis — komi
teto nariai. Šio komiteto na
riai pardavinės klebonijoje sė
dynių tikietus. Kiekviename 
laike galima bus pas juos gau
ti.

SHAMOKIN, PA.

A. a. Adomas Mališauskas.
12-tų SLRKA. kuopų, Sba- 

mokin, Pa. ištiko nelaimė: 
mūs narys 1-mo skyriaus Ado
mas Mališauskas atsiskyrė su 
šiuo m pasauliu. Mirė 26 d. 
gruodžio, 1915 m.

Velionis prigulėjo prie dvie
jų lietuvių dr-jų: Sv. Mikolo 
ir šv. Kazimiero. Buvo pa
laidotas 30, 

Tegul
gruodžio, 1915 

ta že-

čiu kun. M. Purickiu liti 
pakilo iš miego.

Gražus vakaras - koncertai 
Rūpesniu klebono, kun. 

Duricko, Naujų Metų dienojo 
vietos lietuviai surengė kon
certų - balių. Buvo pakviestas 
Minersvilles Vyčių choras, ku
rio dailininkai savo dainomis, 
deklemaci  jomis ir dijalogaiB 
pilnai St. Clair lietuvius pa
tenkino. Publikai ypatingai 
patiko “Kariška Daina’’, ir di- 
jalogas “Kūmutės”, kurį iš
pildė p-lė s M. Pivnickaitė ir 
K. Zakarauskaitė.

Dar buvo valso koncertas. 
Dovanų laimėjo p-lė M. Ja- 
tukiutė.

MvnersvMietė.

ATHOL, MASS.

L. D. S. 4-tos kuopos vakaras!
Sausio 1 d., L. D. Sųjungosl 

4 kuopa pobažnytinėje svetae-1 
nėję surengė puikų vakarų baf 
dalijančių mūsų nelaimingųjų! 
brolių ir sesučių naudai l ii 1

PRAKALBOS.

Ant to vakaro 
svečiai iš IVorcester,

atvykę 
Mass.

kun. A. Petraitis ir klier. P. 
Juškaitis pasakė po gražių, 
prakalbų, pritaikindami ji 
prie vakaro ir meldė visus ai 
koti, kiek kas išgali, kad t| 
palengvinus lietuvių vargus 
taip graudžiai nupiešė mūši 
brolių likimų, kad nevienas^ 
prisiminęs savo gentis, apsi 
verkė.

“ŠVARKAS IR MILINĖ”.

Šiame vakare buvo suloštd 
“Švarkas ir milinė” triveiks' 
mis dramos vaizdeli* su daL 
nomis ir šokiais. Visi artis! 
tai atliko savo roles reblo-’ 
ginusia. Labiausia atsižymė
jo K. Sodelskas — garbė 
nam Bliūdžiui!

Viena tik bėda,, kad scenai 
visai netiko tam veikalui ir nei 
buvo galima gerai prirengti, 
— tai jau ne artistų kaltė.

Toliaus p. K. Sadelskas — 
visų pamylėtas sems Bliudžius 
pasakė juokingų monologą 
“Jaunų dienų sportas”. Po 
tam dvi merginos labai gerai 
atlošė “Čigonės atsilanky 
mas” — dijalogų; pavj 
gražiai. Ant galo dvi 
nos gražiai sudainavt 
Taip garsiai praskambėjo" 
malonūs balseliai, kad geisti
na būtų dažniaus jas išgirsti.

GAUSIOS AUKOS TĖVYNEI

Žmonių ant vakaro bi 
daug ir visi užsilaikė ramiai.1

Gryno pelno nuo to vaka’ 
ro atliko $17.00, kuriuos in- 
duota vietos T. Fondo skyriui* 
Aukų surinkta per tų vakar* 
$66.45. Pirmiaus Atholyj bu
vo surinkta $47491. Gerfe. 
kun. P. Meškauskas paaukav* 
$300.00. Iš viso atholieciai 
sudėjo nuo karės nukentėjn- 
siem8 gelbėti $858.36. Gali
ma tik pasidžiaugti iš tokio 
vietos lietuvių duosnnmo. Iš 
tokios nedidelės kolonijos taip 
gausios aukos plaukia ir nėra 
abejonės, kad tų aukų dar 

Garbi'

Mūsų choras.
Turime jau gerai išlavintų 

chorų, kuriam vadovauja vie
tinis vargonininkas Juozapas 
Kudirka.

Pageidaujama, kad tokia 
tvarka visuomet būtų mūsų 
parapijoje ir ateityje dar pla
čiau savo veikimų paskleistų.

Darbai ne prasčiausi.
Taipgi galima pasakyti, kad 

\Vest Pullmane jau nuo kelių į daugiau suplauks. 
mėnesių darbo nestoka. Kas otholiečiams! 
nori dirbti, lengvai gali sau
darbo surasti. Taipgi ir at
važiavusiems darbas nesunku 
gauti. Lai gyvuoja lietuviai 
ne tiek vardu, kiek darbais.

Lietuvos Sūnus.

ST. CLAIR, PA.

Užmirštas kampelis. 
Skaitydama laikraščiuose ži

nias ir straipsnelius, bemaž 
niekur nei žodžio nesuradau iš 
St Clair lietuvių gyvenimo.

Kas tai galėtų būti? Mies
telis, rodos, nemažas, keli šim
tai lietuvių šeimynų jame ap
sigyvenę, o viešo veikimo lig- 
šiol kaip ir nebuvo.

Priežastis, va, kame: iki šiol

VYČIŲ PRAKALBOS.

Sausio 2 dienų L. Vyčių 10 
kuopa turėjo prakalbas jt st 
sirinkimų. Kalbėjo kun. 
Petraitis apie XX amžiaus 
vilizacijų. Pagirė Vyčius 
jų darbštumų, kad sugebėjo 
surengti tokių puikių išdirbi
nių parodų VVorcesteryj.

Prie kuopos prisirašą M 
naujų narių ir likosi dsiinM 
tas naujas pirmininkas P. Ka
roblis, kuris pasižadėjo uoliai 
pradėti vi-l*i Vyčių dirvoj.^ 
kad sužflHi.'iii kiltcsnin .)«] 
nimo jaudrius.

Į apskričio suvažiaviij 
ris tttsdnis Monte.lio, 
kosi jauktas dele



Iš W or cesterio Liet. V eikimo.
kus ir jo sėbrai. Taigi, kad 
jų darbo niekingumų nušvietus 
p. A. Račkus tuoml tikslu pa- 

.. . ^.sakė prakalbų. Vienų tik už-
gija, y *ių uopa, sausio klausimų ant rašto kalbėtojas

HOMESTEAD, PA.

Fj/čių. atsirinkimas. 
Ilomesteado Jaunimo drau-

LIETUVOS VYČIŲ IŠDIRBINIŲ dėl i s. 
IR DAILĖS PARODA.

Worcesterio L. Vyčių 26 kp. 
sumanymu ir triusu gruodžio 
27, 28 ir 29 d. d. YYorceste-

Atvaidino jį gabiausi 
AYorcesterio artistai: P. Vė
lūs, P. Bacevičius, M. Land
žiutė ir M. Šukiutė.

6. Duetas - piano — p lės C.
ryj įvyko Lietuvos Vyčių Pir 
moji Išdirbinių bei Dailės pa
roda, kuri savo įvairumu, puo
šnumu ir turiningumu galėjo 
visam Amerikos lietuvių jau
nimui suteikti nemažai gar
bės. Ši paroda bene bus pir
moji tos rūšies Amerikos lie
tuvių tarpe. Parodon prisių
sti išdirbiniai, nors tai dar tik 
mūsų jaunų artistų bandymai, 
visgi kiekvienam parodų lan
kančiam parodė, kad lietuvių 
amerikiečių tarpe randasi ne
mažai sumanumo, talentingu
mo ir tikrojo dailės skonio. 
Suėmus krūvon visus piešinė
lius, drožinius, siuvinius, pa
sidaro gana puikus jaunimo 
tvėrybos darbas. Gi formos, 
spalvos, minties įvairumai, iš
dirbinių ypatybės ir sumanu
mų skirtingumas aiškiai paro
do, kad mūsų jaunimas moka 
ir gali tverti, viskų savotiška, 
originale spalva nutiesiant.

Parodų aplankė daug žmo
nių. Vienus ten traukė dailė, 
kiti ieškojo pasilinksminimo, 
nes parodos laike buvo rengia
ma programai, pamarginti 
muzika, dainomis ir kitais 
margumynais. Pirmiausia a- 
pie tuos vakarus ir pakalbė
sime, nes jie visais atžvilgiais 
parodų išdailino, paįvairino ir 
papuošė.

PIRMAS VAKARAS. .
Pono J. Čižausko, vietos 

vargonininko tas vakaras bu
vo parengtas. Vakarų atida
rė klebonas, kun. J. J. Jakai

tis, kurs trumpoje prakalbėlė- 
je apibriežė rengiamų vakarų 
ir parodų svarbų. Toliaus p. 
J. Čižauskui vedant buvo iš
pildyta:

1. “Vyčių Himnas”. Gra
žiai išpildė Vyčiai ir šv. Ka-

• zimiero parapijos bažnytinio 
choro dainininkai.

2. L. Vyčių organizatoriaus, 
p. M. Norkūno kalba, kurioje 
kalbėtojas nuosekliai Vyčių 
idėjas nurodė.

3. “Šių Nakcely” — solo. 
Labai nusisekusiai išpildė p. 
A. Čeginskas.

4. “Einu per dvarelį” — at
liko choras.

5.,Holy CroSs College mok
sleivio, P. Jakaičio prakalba.

6. “Vai, žydėk, žydėk” — 
--choras.

7. “Tykiai, tykiai Nemunė
lis teka” — solo, p. J. Čižaus
kas.

8. “Tamsioj naktelėje” — 
vyrų choras.

9. “Barkarolė” — solo ir 
“Oi, varge, varge” — p-ni 
M. Čižauskienė.

10. Klier. P. Virmausko 
prakalba.

1 Tai pirmas parodos vakaro 
pragramas, kurį sutaisė, su
rengė, ir vedė p. J. Čižauskas. 
Apie jo nusisekimų nėra ko ir 
sakyti. Puikiai išėjo.

ANTRAS VAKARAS.
Šį vakarų rengė L. V. 26 

kuopos vytės, vadovaujant p- 
lei M. Šukiutei, kuri rfetik va
karų, bet ir parodos rengi
me kuodaugiausia rūpinosi. 

' Antro vakaro programas su
sidėjo iš sekančių šmotukų:

1. Kun. F. Kemėšio kalba. 
Apie šio kalbėto jaus nuopel
nus ir kalbėti nereikia. Kur. 
kun. F. Kemėšis — ten ir vi
sas gyvumas.

2. “Kalsiu sukalsiu” — so- 
'"lo — p. J. Čižauskas.

3. Pijano skambinimas ant 
keturiu rankų. Išpildė p-lės 
O. Čeginskaitė ųr J. Grigaičiu-

atsisveikini- 
mavo p. P.

M i gan skaitė ir M. Šukiutė.
7. “Žodelis į Lietuvaites” 

— eilės, pasakė p-lė O. Če 
ginskaitė.

8. Moksleivio T. Migausko 
prakalba.

9. A. L. Račkaus, “Vyčio” 
redaktoriaus kalba.

10. Eilės. Pasakė p-lė M. 
Venukė.

26

velnias
Sulošė

TREČIAS VAKARAS.
Šis vakaras buvo vedamas 

vyčio p. J. Galausko. Progra
mas tap-pat įvairus, kaip ir 
pirmųjų dviejų:

1. Smuikas — p-nas J. Ven- 
slauskas, jam pijanu tarė p. 
J. Čižauskas.

2. Kun. A. Petraičio kalba.
3. “Skambančios Stygos”. 

Sudainavo ponai J. ir M. Či- 
žauskai.

4. P-no J. Ramanausko, Lie
tuvių Darb. Sųjungos raštinin
ko kalba.

5. P-lės O. Čeginskaitės kal
ba. Tai čia gimusi ir augusi 
mergaitė.

6. Kun. P. Meškausko, A- 
tholio klebono kalba.

7. “Žydo monologas”, išpil
dė p. J. Galauskas.

8. “Lietuvaitės Daina”, ei
lės padeklemavo p-lė J. Gri- 
gaičiutė.

9. Klier. P. Virmauskao kal
ba.

10. J. Vaitkaus, L. V. 
kuopos nario kalba.

11. “Žylė galvon, 
uodegon”, komedija,
p. p. J. Galauskas, P. Zatavec- 
kas, K. Bacevičius, M. Lan- 
džiutė ir O. Mieliau skaitė.

12. “Ciciliko Monologas” 
Pasakė J. Bacevičius.

13. Worcesterio lietuvių pa 
rapijos klebonas, kun. J. J 
Jakaitis užbaigė vakarų. Pa
rodos rengėjams, lankytojams 
ir prieteliams padėka.

PARODOS TEISĖJŲ SUSIRIN- 
KIMAS.

Gruodžio 30 dienų įvyko pa
rodos teisėjų, skiriančių už ge
riausius išdirbinius dovanas, 
susirinkimas. Į teisėjų komi
sijų inėjo: kun. J. J. Jakai
tis, kun. A. Petraitis, kun. A. 
Raštutis, V. Bacevičius, J. 
Aleksas, P. Zataveckas, M. 
Landžiutė, M. Šukiutė, A. 
Aniolauskaitė, kurie suėję ir 
aptarė, kam priklauso dova
nos.

DOVANŲ PASKYRIMAS IR 
GAVUSIŲJŲ VARDAI.

1. P. Zataveckas iš Worces- 
ter, Mass. gavo pirmų dovanų 
už šriubams dirbimo mašinos 
modelį, padarytų vien iš me
džio.

2. Julė Daukšiutė iš New- 
ark, N. J. gavo antrų dovanų 
už siuvinį.

3. O. Gudeliutė iš Worces- 
terf Mass. už siuvinį gavo tre
čių dovanų.

4. M. Bagdžiuniutė iš Cleve- 
land, Ohio gavo ketvirtų do
vanų.

5. I. IIaki s iš Chicago, III.
už piešinius gavo penktų dova
nų. ?

PAGIRIMO LAIŠKAI.
Pirmos rūšies pagirimo laiš 

kus gavo sekančios ypatos:
1. A. Nausiedienė iš Chica

go, III., už siuvinį.
2. Z. Bagdžiuniutė iš Cleve- 

land, Ohio, už siuvinį.
3. J. Adomavičiūtė iš Chica

go, III., už mezginį.
4. J. Steponkaitė iš Worces- 

ter, Mass., už mezginį.
5. A. L. Račkus iš Chica

go, III., už piešinius.
6. P. Aušrienė iš Wilkes - 

Bar re, Pa., už meaginį.
Antros rūšies pagirimo laiš-

1. Rozalija Balčiūnaitė iš 
Worcester, Mass., už kvietkas 
padirbtas iš popieros.

2. Kavaliauskas iš West- 
field, Mass., už paveikslų ang
lių pieštų.

3. K. Gričiūnaitė iš Atliol, 
Mass., už lietuviškus siūlus.

4. Morta Brazinskaitė. (ant
rašo neteko sužinoti).

5. V. Žitkevičiūtė iš Atliol, 
Mass., už megztų staltiesę.

6. M. Mintautienė iš lYilkes- 
Barre, Pa. už paklodę.

7. Šulckaitė iš Chicago, III., 
už mezginį.

8. B. Vaškevičiutė iš (kur?).
9. M. Šimonis iš Cleveland, 

Ohio, už paveikslus pieštus 
anglimi.

10. V. Vaičiuliutė iš Atliol, 
Mass., už išsiuvinėtų paduš- 
kaitę.

11. B. Skiipkauskaitė (ant
rašo nežinau), už mezginį.

Trečios rūšies laiškus gavo: 
p. Tamošaitis (iš kur) už pa
veikslus pieštus anglių ir M. 
Bagdžiuniutė.

Išlaimėjusieji dovanas ma
lonės ^atsišaukti parodos rašti
ninko P. Zatavecko vardu ir 
gaus dovanas ir laiškus.

Visiems parodoj dalyvavu
siems tariame nuoširdų ačiū. 
Taipgi turiu pažymėti pp. V. 
Bučevičių, A. Čeginskų ir J. 
Venslauskų, daug pasidarba
vusius parodos salės puošime, 
tvarkos vedime ir tt.

Vienu žodžiu, visiems ačiū.
Tegul Lietuvos Vyčių Paro

dos kuodažniausia įvyksta I
P. Zataveckas.
L. V. Parodos rašt. 

20 Hacker st., 
Worcester, Mass.

dienų laikė savo metinį susi
rinkimų bažnytinėje salėje. 
Per susirinkimų nuskendusios 
Chicago je vytės, Petronėlės 
Laurinaitės, paminklo pastaty 
mui surinkta $4.65. Paskiaus 
išrinkta ateinantiems metams 
valdyba. Jon pateko sekan
tys asmenys: kun. S. Čepana- 
nis — dvas. vad., Ant. Vismi
nas — pirm., Juoz. Jenavičius 
— vice pirm., Petronėlė Vi- 
saskiutė — prot. rašt., Elžbie
ta Blazavičiutė — fin rašt.,

gavo dauginus negu pusantro 
šimto. Kaikuriems jis puikiai 
atsakė. Tokios prakalbos la
bai naudingos mūsų miestelio 
lietuviams.

J. Beržiukas.

Ant. Vaičiulis — kasininkas, 
Ona Jenavičiutė ir Ona Aku- 
cevičiutė — kasos glob., Agota

WESTVILLE, ILL.

Kun. Dr. A. Maliauskio 
prakalbos.

Sausio 2 d. atsilankė pas 
mus su prakalba kun. Dr. A. 
Maliauskis, Liet. Kat. Draugi
jų atstovas. Į prakalbas su 
šiliuko nemažas žmonių bure-

Akucevičiutė ir Valerija Ka- lis. Pasirodžius svečiui ant 
šulioniutė — marš.,‘Petronėlė estrados, publika jį priėmė
Visaskaitė, Ona Pikučiutė ir 
Jonas Grebliūnas — kores
pondentais.

Apsvarsčius kitus kuopos 
reikalus, buvo inešta, kad rei
kia pakviesti p. Pakštų “Vy
čio” redaktorių ir padaryti 
prakalbas. Visi vienbalsiai su 
tuo sutiko ir sausio 8 diena 
paskirta prakalboms.

Vytis.

ir dainomis su pasididžiavimu 
galėtų pasirodyti ir amerikie
čių scenoje, kur rastų didelį 
pagirimų.

Žmonių prisirinko mažiau 
negu tikėtasi. Priežastis tam, 
tai parapijom) nesutikimas, 
kuris dalina parapijų į dvi pu
si. Abiejų pusių nepakanta 
neleidžia santaikai įvykti.

Po atlankymo tokio vakaro 
norėtųsi kiekvienoj lietuvių 
kolonijoj turėti lietuviškas se
serų mokyklas.

Linkėtina, kad visos šios a- 
pielinkės lietuvių kolonijos ir 
parapijos tų mergaičių būrelį 
parsikviestu su 'teatru. Tvir
tinu, kad- nesigailės, nes pa
matys, ko dar nematė — labai 
gražų ir įvairų programų. Iš 
parsikvietimo bus dvejopa 
nauda: pirma, žadinsite lietu
vius prie labai svarbių ir pra
kilnių susipratimų; antra, 
šelpsite šv. Kazimiero mergai
čių seminarijų, nes pelnos eis 
seminarijos naudai.

J. K. Daržininkas.

CICERO, ILL.
fš motery veikimo.

A. L. R. K. Mot. Sų-gos 2- S«. Vaitkus, A. Aponaitis, A. 
ra kuopa surengė 1 sausio die-|^’^as’ ^'a^as’ Haujotis,
nų, 1916, šv. Antano parapi-^' ^’aPas> P* Latkauskis, P.

WORCESTER, MASS.

SLRKA. 41 kuopos prakalbos.
Sausio 2, 1916, Worcesterio 

lietuviai turėjo progų išgirsti 
prakalbų vietinio klebono, kun. 
J. J Jakaičio. Kun. Jakaitis 
kalbėjo apie SLRKA. pra
džių; kaip jis prasidėjo orga
nizuotis, išaiškino, kaip šis Su
sivienijimas išgavo savo čar- 
terį, ir kaip laikui bėgant, ka
talikiškas Susiev. sustiprėjo. 
Aiškiai prirodė, kad ši organi
zacija yra daug naudingesnė 
už kokias ten “insurance” 
kompanijas; kiek gero ji yra 
nuveikusi lietuvių labui. Ir 
tai vis dėka tam, kad ši orga
nizacija yra “fraternale”.

Kun. Jakaitis visus šiuos 
dalykus puikiai išaiškino. 
Žmonės pilnai likosi,iš prakal 
bų užganėdinti. Užbaigiant 
prakalbų ragino visus prisi
rašyti prie SLRKA.

Žmonių prisirinko pilna sve
tainė ir visi ramiai užsilaikė 

Amerikos Lietuvaitė.

VVORCESTERIO MOKSLEI

VIAI.

Sausio 2, 1916, A. L. R. K. 
Moksleivių 14-ta kuopa laikė 
susirinkimų, kuris buvo labai 
gyvas. Daugelis įnešimų bu
vo svarstyta. Nutarta pradė
ti mokintis kokį nors veikalų. 
Toliaus buvo išguldoma Lietu
vos Istorija ir lietuviška gra 
matika. Po tam ant pijano 
paskambino ir keletas dainelių 
sudainuota. Būtų geistina, 
kad visi Worcesterio lietuviai 
moksleiviai prisirašytų prie 
mūsų kuopos.

Sekantis susirinkimas bus 
laikomas p-lės Migauskaitės 
namuose, 3-čią. nedėldienį.

Amerikos Lietuvaitė.

Skaitykite ir Platinktie 
UGĄ“

rankų plojimu. Vietinis kle
bonas perstatė publikai ger
biamąjį kalbėtojų.

Pirmiausia kalbėtojas aiš
kiai nurodė karės baisenybes, 
mūsų brolių lietuvių nelaimin
gų likimų ir vargus. Toliaus 
paaiškino apie lietuviškų kat.
laikraštį “Viltį”. Ragino žmo- CLEVELAND, OHIO 
nes, kad palaikytų tą laikraš- Vyčių prakalbos.
tį savo aukomis. Sausio 2 d. L. Vyčių 25 kp.

“Vilties” palaikymui auko- turėjo prakalbas, kurias pa- 
jo: Kun. S. B. 10 dol., D. Ta-j marginta dainomis, muzika ir 
mošiūnienė $5.00, p-ni X. $2.00 j deklemacijonūs. Publikos ant 

Po $1.00: A. Mondeika, A. vakanr suėjo pilna svetainė.

PHILADELPHIA, PA.

Bepartyviškos partijos “tau* 
t i n ink ų ’ ’ su važiau i mas. 

Sausio 1 ir 2 d.d. sulig pa
skleistų pagarsinimų turėjo 
Philadelphijoj atsibūti “tauti- 
ninku” seimas. ..Bet pagar
sinimai iš daugelio atžvilgiui 
labai klaidingais pasirodė. Pa
garsinimuose buvo pabriežta, 
kad seimas nuo antros valan
dos prasidėsiąs, bet tik apie 
5 valandų muzika pradėjo 
griežti. Žmonės nustoję kant
rumo, išsiskirstė. Buvo skel
biama, jog bus prakalbos ir 
dainos, o čia atvykus ant sei
mo daugiaus nieko nerandi, 
kaip tik tuščių salę.

— Kurgi tie mūsų seiminin
kai pasidėjo, — nevienas klau
sė. Ogi apsirinko sau vietų 
skiepe, lyg žiurkės lindynėj, ir 
ten užsirakinę svarsto, kaip iš
naikinti visas kates^kad lais- 
vamanvbei nebūtų pavojaus.

Ir žiurkės rūsyj.
Kas-gi per vieni tie sei

mo vyrai. — Ogi Šliupas ir 
jo pasekėjų didesnė pusė. Štai, 
tau ir visi “tautininkai!” Ne- 
veltu žmonės juos vadina lais
vamaniais. Bet... jei jie to
kie laisvus, kamgi į skiepų 
slėptis? Argi negeriau ir 
prakilniau būtų į svetainę kur 
suėjus. Ir žmonių būtų dau
giau atėję jų pagerbti. Tur

jos svetainėje vakarienę su 
programų. Svečiams trupu
tį pasisotinus, prasidėjo pro 
gramas, į kurį inėjo veikalas, 
dainos, pijano skambinimas ir 
kalbos. Viskas pasisekė ko- 
puikiausia. P. A. Linkus sa
vo prakalboj išreiškė Lietuvai 
užuojautų; skatino šelpti ^a- 
vo brolius lietuvius, aukaujant 
į Tautos Fondų. Svečiai tam 
prijautė ir prasidėjo rinklia
va;‘aukojo gana duosniai: Di
desnes aukas aukojo: kun. A. 
Ežerskis $5.00.

Po $1.00: J? Jakavičius, F. 
Kai ris, J. Šioniet, A. J. Le- 
mont, M. Vilaitė, J. Raulinai- 
tis, P. Juknienė, A. Šliautesis, 
J. Maironis, A. Nausiedienė, 
A. Rutkauskienė, V. Rutkaus
kas, IC. Mikolaitis ir F. Rez- 
gis.

Po 50c.: A. Aušrienė, J. 
Jurgelevičia, M. Jasienė, T. 
Ugenskienė, p-ni Baloun, K. 
Čekanauskas, A. Počius, P.

Jočius, J. Šerpetis, A. Gustai- 
tienė, N. Rakauskas, J. Stačio
kas, S. Genis, J. Mielenius, A. 
Urbonas, S. Jurgutis. Smul
kių surinkta $9.00. Išviso 43 
doleriai.

Po to kalbėtojas aiškino, 
kaip naudinga lietuviams tau-

I ūmiausia "Vyčių Choias būti mūsų laisvamaniai la- 
sudainavo Šaltyšių . Po baĮ keistų laisve išpažįsta, jog 
dainos ant scenos pasirodė p. su ja j gklepą įsikraustė, lyg 
A. L. Rackus. P. Račkus sa- bijodamies, kad kas jos nea

timtų.
Žmonėms nesirodė.

Apie aštuntų valandų vaka
re, pabaigę seimų, nei akių 
niekam neparodė, tik ponas 
Šimkus, matyti, iš visų drą
siausias su dainomis ant est
rados pasirodė. Jo choras 
maždaug galėjo siekti arti 100 
dainininkų, bet publikos var
giai buvo šešiasdešimts ypatų, 
kurie į ratų prieš estradų su
stoję, klausėsi žavėjančių dai
nelių. Taipgi čia turiu pažy
mėti vienų kalbėtojų, kuris im 
rėjo kų tai pasakyti ar tik sa-* 
ve pasirodyti, bet niekas neišė
jo. Vargiai jis pats suprato, 
ko norėjo.

Ištikro, važiuodamas į tų 
pagarsintų seimų ir balių,

vo kalboje gan gerai nurodė, 
jog pažanga paeina vien tik iš 
religijos ir kad literatūra, dai
lė ir muzika gavo sau pradžių 
ktalikų bažnyčioj. Patarė vi
siems skaityti katalikiškus 

'laikraščius ir knygas ir tokiu
pyti pinigus ir po karei su- |būdu užlaikyti dorų. A. Rač- 
grįžus į Lietuvą pirkti žemę, ikųS kalbėjo net per tris sy- 
nes bus galima labai pigiai kius.
gauti.

Nezaliežnink ų t riukšmas.
Buvo kalbėtojui paduota ir 

klausiniai, į kuriuos jisai visai
Po prakalbų vietinis klebo- sumaniai atsakinėjo. “Cicili-

nas prašė kalbėtojo, kad pa
aiškintų žmonėms apie nepri- 
gūlmingas parapijas. Kun. Dr. 
A. M. užklausė žmonių, ar no
rėtų jie, kad jis tų dalykų pa
aiškintų. Ant prakalbų buvo 
dikčiai prisirinkę neprigul- 
mingiosios doros pasekėjų. 
Kaip pradės jie visokiais bal
sais šaukti, net sienos sudre
bėjo. Mat jie nenorėjo iš
girsti tiesos žodžio. Apsimal
šinus, kalbėtojas paaiškino a-

Čekanauskas, H. Doviataitė, pie neprigulmingus kunnigus, 
nieko neužgaudamas, bet ne- 
prigulpiybės pasekėjams tas 
nepatiko. Jie dar smarkiau 
pradėjo nerimauti, visokius 
klausimus kelti. . Kun. Dr. A. 
M. į visus klausimus labai 
mandagiai atsakinėjo, kitas 
net susigėdo. Paskiaus apsto
jo kalbėtoją, kaip žydai Kri-

F. Švaikauskas, P. Zdanevi- 
čius, J. Šukevičia, S. Tamu- 
siunas, K. Lazdauskas. Smul
kių aukų sumesta $5.11. Išvi
so surinkta $31.11. Šie pini - 
gai bus paskirti į Moterų Ka
lėdinį Fondų.

Ačiū.
A. L. R. K. Moterų Sųjun

gos 2-ra kuopa taria nuoširdų 
ačiū visiems dalyvavusiems 
programe, svečiams ir aukoto
jams.

S. šie y aite.

DETROIT, MICH.
Prakalbos.

Sausio 4 dienų čia atsibuvo 
prakalbos, surengtos SLRKA. 
171 kuopos. Kalbėtojais bu
vo K. Pakštas ir A. Račkus.

Prakalbų tikslas buvo, idant 
paraginti mūsų liaudį prie uo
lesnio organizavimosi, tvarki- 
mosi į kuopas - draugijas. Y- 
patingai - gi buvo norima žmo
nėms perstatyti aiškiaus pra 
kilnų SLRKA. tikslų. Tų vi
sų puikiai ir pasekmingai at
liko kalbėtojas K. Pakštas, nes 
po jo prakalbų Susievienijimo 
kuopa pasidaugino nemanu 
skaičių naujų narių. Kalbėto
jas taipgi puikiai perstatė jau
nuomenei Vyčių organizacijų, 
bet dėl laiko stokos čia Vyčių 
kuopos nebuvo galima sutver
ti. Tokiu būdu pati Detroito 
jaunuomenės turės šioje srity
je pasidarbuoti — būtinai su
tverti Vyčių kuopų, nes apie 
šių organizaciją sukasi visa 
Amerikos lietusių jaunuome
nės

kučiai” net mirksėti pradėjo. 
Prakalbų tarpe p-lė V. Igna- 
tavičiutė gražiai savo malo
niu balseliu sudainavo solo 
“Serenadų” ir “Saulė jau 
tek”; p. V. A. Greičius pa
skambino ant pijano; p-lės Br. 
Skupkauskaitė ir Z. Bagdžiū- 
niutė jausmingai padeklema
vo. Mišrus Vyčių Choras darį<taug ko tikėjaus, bet, grįžda-
sudainavo dvi daineli: ** Vyčių 
maršų” ir “Eisim broliai na
mo”. Tuomi programas ir už
sibaigė.

. VYČIŲ KUOPOS SUSIRIN

KIMAS.
Sausio 3 dienų Vyčiai turė

jo savo susirinkimų, kuriame 
daug dalykėlių likosi aptarta. 
Prie kuopos prisirašė 8 nauji 
nariai. Likosi išrinkta nau
ja 1916 metams valdyba iš se-

stų, ir pradėjo jį kamantinėti, į kail^jų ypatų: p-lė O. Zven- 
Buvo visiems kuopuikiausiaįgCjju^ — pirm. M. Šimonis

atsakyta. Buvo daug ir soci- 
jalistų atsilankę, bet jie žmo
niškai elgėsi; jokio triukšmo 
nekėlė, kam netiko, išėjo lauk. 
Mūsų-gi nezaliežninkai, nors

— vice pirm., Ig. Sakalauskas
— prot. rašt., J. Čeriauka — 
rašt. pagelb., p-lė Br. Skrip- 
kauskaitė — fin. rašt., F. 
šaukevius — ižd. p-lė Z. Bag

save vadina apšviestais, taikė į Jžiunaitė, S. Pašareckas — iž- 
sių prakalbų pasirodė esu ne (j0 gjob>t Teatro mokytojum 

išrinkta p. M. Rusiackas; dai
nų — p. V. A. Greičius; kny
gius J. Vilimas, A. 'Maliolis; 
maršalka K. Petukauskas. Ma
noma, kad nauja Vyčių valdy
ba darbuosis, kiek išgalėda
ma. Dauguma narių labai ra
gino, visi išvien broliškai dar
buotus. Dainų mokytojas, p. 
V. A. Greičius pranešė, kad 
pradėsiąs mokinti vien tik Vy
čių chorų ir prašė, kodaugiau- 
sia daininkų lankytųsi ant re
peticijų, nes choras turėtų su
sidėti iš šimto dainorių. Tas 
visiems labai patiko ir visi 
prisižadėjo tų darbų remti. 
Nėra abejonės, kad tas įvyks, 
nes mūsų kuopa gana skaitNn-

kokiais šviesuoliais. Sarma
ta l Ten Buvęs.

MAHANOY CITY, PA.

Gražus vakaras.
Naujų Metų vakare Bačkaa- 

sko salėje tapo parengtas va
karas. Mt.Carmel seserų mo
kyklų lankančios mergaitės 
sulošė keliatų veikalėlių. Par- 
kvietė jas į mūsų miestų vie
tinis klebonas, norėdamas pa
rodyti savo parapijonams 
nors mažų dalelę to tobulumo, 
koks apsireiškia mokinėse, ku
rios lanko seserų mokyklas.

Išskyrius “Guminius Ba
tus”, kiti vaizedeliai buvo o- 
riginališki, kurie žavėte žavė-Įga nariais ir dar vis naujų._ — . ■ AB* ’ • • • v rrvi . .

mas namo, jaučiau kad vel- 
tui laikų praleidau ir dar ke- 
liūs centus išleidau.
Katalikai bažnyčion, laisva* 

maniai ant rietenų.
Sakė, jog nedėldienyje per* 

visų dienų seimavę. Kų lais
vamaniai ir veiktų? Juk ka- 
talikai, tai į bažnyčių eina, 
Dievų pagarbinti, laisvama
niai - gi seimų pradėję, vedė' 
ir baigė laisvamaniškai. Taip, 
jie tikrai laisvę turi, tik ki
tiems jos užvedi. Todėl seimą 
antrų dienų kada katalikų baž
nyčių varpai skambėjo, jie - gj 
tarp savęs riejosi. Galų gale 
laisvamaniams taip toji laisvė' 
pabrango, kad laisvamaningie- 
ji, pradėję socijalistnms joa 
užvydėti, ir tuos prašalino iŠ 
svarstytoji) tarpo.
Stebuklingas delegatų padau* 

ginimas.
Pabaigę savo seimų laisva

maniai pasigirė angliškame 
laikraštyje, jie atstovauja vi
sų lietuvių tautų ir todėl su
tvėrė kokių ten Lygų. Taigi 
amerikonai dabar mano, kad 
ta jų “Lithuanian National 
Leag”, susidarė “foot bąli’1 
žaisti, o ne tėvynę gelbėti. Ne
pamiršo pasigirti, jog 300 de
legatų turėjo. Tuo tarpu, su 
visais atsilankiusiais svečiais 
nedaugiau 80 ypatų buvo.

Pliiladelpkietis.

jo publikų. Dalyvavo virš 30 
mergaičių nuo septynių iki ke
turiolikos metų amžiaus, ir 
vienas vaikas. Mergaitės, mo
nologus, gimnastikų, šokius, 

,8 ir kitus paisius vi

narių prisirašo. Tik gerų no
rų reikia. Aš nuo savęs dar 
pridurčiau ,kad vietinis jauni
mas stengtųsi prigulėti prie L. 

ns, Vyčvy 2^ kuopos ir bendrai 
sffl puitiusfcnianymus vykintų.

ŠELPKIME 
LIETUVĄ AUKI 
DAMI TAU'r*AWTT\vn
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kuopos raštininko, garsi
nant kuopos susirinkimą, 
užbaiga veik vienokia: “at- 
siveskit nauju narių, prisi
rašyti”. Taip einasi metas 
po meto. Tariant, katalikų 
susivienijimas nariais dau
giausia augo ne kuo kitu, 
kaip tik tuo, kad senesnieji 
nariai prikalbindavo dar 
neprigulinčius prie Susivie
nijimo prisirašyti.

Gražus dalykas, jei kiek
vienas narių stengiasi savo 
organizaciją nariais padi
dinti. Tai labai geras Įran
kis'agitacijos varymui. Bet 
organizaciją kur-kas gali
ma sparčiau auginti, jei 
agitacija būtų platesnė. Šie 
metai reikėtų jai pašvęsti.

Visokių žmonių esamla iš 
mūs lietuvių tarpo. Nepas
lėptu dalyku yra, kad dau
guma lietuvių yra girdėję 
apie S. L. R. K. A., bet su 
juo nėra susipažinę, taigi 
ir naudos iš prigulėjimo 
nemato. Rasis gal dar ir to
kių, kurie apie S. L. R. K. 
A. buvimą nežino. Kad to
kius lietuvius su S. L. R. 
K. A. supažindinus, reikia 
prie jų prieiti, nurodyti iš 
prigulėjimo naudą.

skelbimams išleidžia tūk
stančius ir milijonus, o mes 
nieko. Milijonais mes ne- 
vartojauje, ją ir negalime 
skelbimams pašvęsti. Bet 
kelius šimtus pašvęsti ga
lime. Galima būtų apie S. 
L. R. K. A. išleisti keliose 
dešimtyse tūkstančių eg
zempliorių brožiurėlę ir ją 
tarp Amerikos lietuvių pas
kleisti. Išleista suma visa
dos apsimokėtų naujų na
rių pavydale. Augtų Su
mas, populerizuotųsi.

Kol kas daug ko tikimės 
iš Su-mo apskričių. Apskri
čiai su savo agitatoriais, 
prakalbų rengimu, naujų 
kuopų tvėrimu, be abejo
nės, prisidės prie Su-mo 
auginimo. Ant galo
privalu visiems daug
veiklumo rodyti: centrui, 
apskričiams,' kuopoms, pa
vieniams nariams. Prie vei
kimo turėtų skatinti už vis 
labiausia supratimas, kad 
dirbama išganingas lietu
viams darbas, jog dirbama 
dėl artimo labo. O tai 
mums, kaipo krikščionims- 
katalikams ir privalu.

Linksma Teisybe.

Išmėgintas jau dalykas, 
kad agitacijinių pakalbu 
rengimas atneša gerus vai
sius. Per prakalbas ■ visa
dos gaunama keletas nau
jų narių. Tai apčiuopiama 
nauda. Bet yra dar ir kito
kia, kuri lengvai apčiuopti
nesiduoda. Tai žinių apie kančiame numeryje. 
Su-mų paskleidimas. Tegu 
daugelis per prakalbas į 
Su-mą nesirašo, bet jie apie 
S. L. R. K. A. žinos ateity
je, tas žinias tarp savųjų 
-praplatins. Prie Su-mo ga-

1 ir 2 d. sausio Pbiladel- 
pliia, Pa. buvo “vidurinių
jų” suvažiavimas. Suvažia
vo virš 80 žmonių, daugiau
sia laisvamanių, kad uždė
jus niekaip nesiklijuo  j an
čių “tautininkų” partiją. 
Padarė pradžią, sutverdami 
Airi. Liet. Tautinę Sandorą, 
kuri gerokai Šliupu ir Lie
tuvos “pirmeivių” dvasia 
atsiduoda. Plačiau apie tą 
Sandorą pakalbėsime se-

Naujus metus pradedant, 
p. J. Butkus per “Vienybę 
Lietuvn.” padavė sumany
mą, kad Susivienijimai'*

lų-gale tokius žmones pri- kuopos, draugijos sistema- 
vc-s pats gyveninio bėgis, tizuotų Lietuvai aukų rin- 
kuomet persitikrins, jog
tikrą pašelpą tegalima 
gauti tik Su-mc.

Permažai mes supranta
me garsinimos naudą.
Kuomet pas svetimtaučius 
pilna įvairios agitacijinės 
Kteratūros, -pas mus jos 
veik nėra. Svetimtaučiai

kimįą. Patariama kiekvie
nos organizacijos nariui 
užsidėti po 5 ar 10c. “ex- 
tra” mokesnio ir jį pašvęs
ti nuo karės nukentėju
sioms. Sumanymas gražus 
ir vykintinas. Draugijos 
turėtų domą į tai atkreip
ti.

Vos tik išėjus iš po spau
dos “Am. Lietuvių Katalikų 
A/etra&iui” 1916 metams ka
talikiškoji mūsų laikraštija ė- 
mė jį perdaug garsinti, žino
ma, nesigailėjo vietomis ir 
švelnių pagyrų. Ne vienų sy
ki skaitydamas tuos apgarsi
nimus manydavau: “et, tiktai 
gilia dėl biznio, o ištikrųjų 
nei taip yra nei ko”.

Mislydavau ir vis dėlto abe- 
jodavau ar ne klystu.

Ir ištirkųjų mano didelė 
klaida turėta. Štai vienų gra
žių dienų užneša lai skanėsis 
didelį rišulj. Na, manau sau 
kas čia da stebuklas, niekad 
neužsirašiau, o iš kurgi čia ga
lėjo ateiti šios knygos? Žiū
riu kas atsiuntė, nugi pama
čiau, kad L. R. K. Spaudos 
Draugija.

Tada prisiminiau, jog aš tik 
nesenai į tų draugijų įstojau. 
“Na tai, sakau, čia bus man 
gal dovana”. Įspėjau. Tai 
būta “A. L. K. Metraščio” 
1916 metams ir kitų knygų, 
išleistų L. R. K. Spaudos dr- 
jos. Į kitas knygas žiūrėjęs, 
ne žiūrėjęs, stvėriausi už 
J/etroščio ir ėmiau jį žiūrinė
ti, skaityti.

Tikėsit ar ne, bet aš Met
raštį peskaitęs pasijutau daug 
ramesniu ir daug džiaugsmo 
patyriau. Ir, be abejonės, ne 
aš vienas, bet visi, kurie tik 
Metraštį yra jau perskaitę, 
džiaugiasi, nes šis veikalas pa
rodo mums daug indomių da
lykų.

Apart kalendoriaus, Met
raštis dar pilnas neapkainuo- 
jamos vertės straipsnių, po
ezijos, vaizdelių, apysakų, isto
riškų žinių apie mūsų didžią
sias organizacijas, parapijas, 
kultūrines įstaigas etc., etc.

Mes trokštame žinoti apie 
krikščioniškųjį maksiu, žino
ti didesniųjų mokslinčių var
dus ir kų jie yra padarę, tad 
perskaitykime Metraštį, o ten 
pageidaujamas žinias rasime. 
Mes indomaujame savo visuo
menės veikėjais; perskaityki
me pavartykime Metraštį, o 
rasime mūsų įžymesnių veikė
jų, tautos darbininkų paveik
slus. .

Jei mums rūpi matyti mūsų 
katalikų atbudimas, pamatyti 
savo nuveiktus darbus ir dar
bo vaisiais pasidžiaugti, pasi
gerėti; jei mes norime .maty
ti katalikiškos visuomeftės 
dvasinį ir medeginį stovį (tas 
privalo mums rūpėti), tad, 
broliai lietuviai, imkime į ran
kas Amer. Liet. Kat. Metraš

tį, o jis patenkins mūsų no
rus. Neturiu tiek gabumo, 
kad galėčiau teisingai aprašy
ti neapsakomų minimo veika
lo vertę ir dailumų. Tų tik 
galiu jausti ir žėdnas vienas 
jį pažins tada, kuomet jį per
skaitys. Tik dar tiek noriu 
pridurti: jei Metraštis kainuo
tų ir $5.00, visgi privalėtų žėd
nas lietuvis jį ingyti. Neabe
joju, kad jis ir labai greit ei
na, umu laiku gal pasivėla
vusiems jo nebeliks. Tad ver-

argi ištikrųjų tas taip ir yra.
Mes lietuviai irgi turime įvai
rių srovinių nuomonių, idėjų, 
priešingų viena kitai, bet mū
sų spauda tesidalija maždaug 
į tris dalis. Tai yra: katali
kiška, socijalistiška ir laisva
maniška. Taip gi pagal spau
dos mes turime ir sroves.

Kaip srovė, taip spauda ka
talikų yra stipriausia, bet jei
gu imsim omenių, kad lietu
vių tauta — katalikiška, tai 
pamatysime, jog mūsų katali
kiškoji spauda silpna, pagal 
jos srovės žmonių skaitliaus.

Delko-gi taip yra? Dėlto, 
kad iki pastarųjų laikų katali-

tėtų neturintiems pasiškubin-, kų pusėj mažai buvo svietiš-

vį” ar “Ateitį”, kur tėra vien 
šmeižimas brangiausių žmo
gaus jausmų, įsitikimnų?

Mums ne vieta laisvama
nių draugijose, mums nėra lai
ko dirbti svetimiems, jei turi
me begales savų darbų. Mums 
ne nauda, bet blėdis laisvama
nių-cicilikų literatūra. Mes
kime jų skaitę. Lai nesiran
da tokių, kų sako “cicilikų, 
laisvamaniu nebusiu, bet jų 
spaudų skaitysiu, nes pigi”.
Į kų tas panašu?

Daug dar suirimo yra mū
sų visuomenėj ir tų turime pa
taisyti. Kaip per spaudų 
daug mūsų brolių tapo su
klaidinta, taip per spaudų tu

Draugai ir Pažjstamuiiai
PRIE APLAMOS MOTERŲ 

CHARAKTERISTIKOS.
Bešokinėdamas nuo vieno draugo prie kito, už

klupau ant moteries. Norėjau išsyk sp ja apsidirbti 
be jokio pardono, bet vėliau pamačiau, kad pirm to 
turiu duoti šiokius tokius paaiškinimus. Dar vėliau 
pasirodė, knd tie paaiškinimai tinka visoms mano 
pažįstamoms iš nelaimingos Jievos inpėdinių.

Jei katra iš jų pamanys, kad aš čia išvilksiu vi
sas jų slaptybes, labai klysta. Nuo mano akių daug 
kas užslėpta. Apie kų jūsų ištisas valandas šnabžda
masi, šnekama? Į kokius tuomet pasviečius jūsų 
kalba nukreipiama? Žinau, kaip su vyriškiu atviros 
jūs nenorite būti, jūs savo moteriškojo pasaulio ne
atidengsite. Sukinėjatės tarp vyrų, juokiatės, neša
te ant savo pečių priedermę priduoti draugijai link
smumo, laimės, su savim į kompanijų inešate suvar
žymų, tikrų ar nuduotų padorumų, bet savo tikros 
notūros neparodo.

Atsiprašau iš kalno, nors abejoju, ar už tokį at
virumų galima susilaukti atleidimo 1 Štai koki apla
ma apie moteris mintis. Niekuomet negalėjau min
ties dasileisti, kad sutikčiau bent vienų iš taip va
dinamos “dailiosios lyties” atstovių, kuri atsižymėtų 
savitumu, charakterio tvirtumu, minties lakumu, di
deliu protavimu. Visa, kų moteryje matau, tai 
jos smulkumų, didelį minties aprobežlavimų. Ant 
ko sugebi os, tai svetimos minties kartojimo. Jos ir 

yvena svetimu protavimu, vyro protavimu. Ne nio 
^rei lakia vaidentuve skrosti berybius pasaulio ei

ti, kad nereiktų gailėtis po lai
ko.

Metraščio vertybė skatina 
plačiau pakalbėti ir apie pa
čias priežastis jo išleidimo, o 
labiausia kas jį išleido.
Jei mes matome gražų namų, 
ypatingai naujo styliaus, tada 
mes apvertinę namų stengia
mės sužinoti to namo architek
tų ir jo meistrų - pastatytojų 
ir suradę, žinoma, stengiamės 
jį imti sau už geriausį bendrų 
tame bent reikale. Metraščio, 
kuris priverčia žėdnų skaity
tojų juo gėrėtis, rėdytojum y- 
ra pasižymėjęs lietuvių litera
tas, kun. P. Lapelis. Išleido 
gi Lietuvių Rymo - Katalikų 
Spaudos Draugija. Amerikoje. 
Apie jų biskį ir pakalbėsime.

Pastarais laikais spauda u- 
žima bene svarbiausių vietų 
mūsų gyvenime. Per spaudų 
visų civilizuotų tautų žmonės 
siekia prie savo įvairių tikslų 
— idealų, gerų ir blogų.

Visokios teorijos platinama 
per spaudų. Per spaudų tobu
linamas mokslas ir lavinamas 
žmonių protas. Per spaudų 
mes tematome senovės žmo
nių būdų, jų papročius, pada
vimus, legendas. Per spaudų 
šiandien mes skleidžiame savo 
idėjas. Per spaudų matome 
griovimų to visko. Šiandienų 
spauzdintas žodis taip žmonių 
branginamas', kaip daugiau 
niekas.

Jeigu dabar kas imtų ir už
draustų žmonėms spaudų, tai 
tiesiog miniose kiltų didžiausi 
panika, sumišimas.

klų inteligentų: spauda tesirū- rime ir pataisyti. Vienintelis
pino daugiausia vien kunigai, 
o tas juk baisiai netiko mūsų 
laisvamaniams. Galop atbudo

kelias mums prie apšvietos, 
tai L. R. K. Spaudos Drau
gija, kuri dar jaunutė būda-

iv svietiškiai inteligentai: tai ma, o jau pasistengė išleisti
naujų spėkų priaugo, tai rim
tesnieji veikėjai susidėjo su 
katalikais.

Tas laisvamanius visai per- 
gųzdino ir jie nutarė vienu žo
džiu apšaukti katalikus kleri
kalais, nors patys nesupran
ta to žodžio reikšmės.

Katalikai, jų spauda vieno
da, jų obalsis visu tas pats —

tokius naudingus veikalus, 
kaip Metraštį. Turėtume vi
sose lietuviais apgyventose 
kolonijose tverti L. R. K. Sp. 
Dr-jos kuopas, ir į jus visi 
prigulėti.

Connectieut L. Vyčių aps
kritis, per savo seimų, laiky
tų 24 d. spalių, 1915 m., Hart
ford, Conn., išnešė rezoliucijų,

gi toje šakoje tamsūs būt 
per savo laikraštį leidžia 
dus, kaip naktis, tamsybės 
besis, kuriais apsupia galvi 
ir be to jau aptemusių sav<? 
skaitytojų.

Patarčiau “Naujienų” re
daktoriams perskaityti didžio 
šitoje srytyje mokslininko E. 
Wasmann veikalų: “Instinkt 
and Intelligenz im Tiereich”. 
Tai perskaičius ir supratus, 
bene išsiblaškytų iš galvų tie 
tamsybės rūkai, bene pradėtų 
jie sarmatvties taip nepado
riai apgaudinėję ir kvalinę sa
vo skaitytojus. Kaip “Nau
jienos” atvejų atvejais falsi
fikuoja mano prakalbas bei 
konferencijas, tai nebeužsimo- 
ka nei berašius. Matyti, kad 
socijalistų laikraščio redakto
riams falsifikacijos, tai kas
dieninė jų duona.

A. Maliauskis.

“Deus et Patria”. To jie šie-'kad prie žėdnos L. V. kuopos
kė ir sieks.

Socijalistai, t. v. tautininkai 
- laisvamaniai turi skirtingus 
tarp savęs tikslus ir dažnai 
pasipeša, bet kaip vienų taip 
ir antrų didžiausias tikslas ko
vot prieš Bažnyčių, Rymo-ka- 
;alikų tikėjimų etc. Kad so
cijalistai ir tautininkai kovo
ja bendrai prieš tikėjimų, pa
rodo jau šis vienas faktas, 
kad jų programuose skamba 
tas pats paragrafas: “Moky
klos be religijos!” Kaip vie
ni, taip ir antri tikėjimų laiko 
privatišku, naminiu dalyku. 
Tų jie skelbia toorijoj, tų jie 
daro ir praktikoj. Ar-gi mes 
katalikai sutinkame su pro
gramų dvilypių laisvamanių? 
Ne. Nors dauguma mūsų lie
tuvių katalikų ypatiškai nesu
tinka su socijalistais, bei t. v. 
“tautininkais”, vienok jie pri
guli prie jų kontroliuojamų 
organizacijų, skaito jų kny
gas, laikraščius. Reiškia prak
tiškame gyvenime savo prie-

Ant kiek dalijasi žmonių ,šams save atiduoda. Kaip ga- 
nuomonės, ant tiek pat ir jų Ii jaustis geras katalikas, kuo

met jis nueina ant tautininkų -spauda. Žėdna bei viena sro
vė turi savotiškos varsos 
spaudų. Žėdnam aišku, kaip 
diena, kad negi visos srovės, 
partijos ir jų teorijos yra 
žmonėms naudingos. Taip ir 
spauda ne visa yra naudinga. 
Kaip įvairios idėjos tėra bran
gios tik jų pasekėjams, taip ir 
spauda teturi būti brangi žėd

laisvamanių organizacijos kuo 
pos susirinkimo, kuomet kleri
kalas, šventakupris, tik ir lak-

būtų sutverta ir Spaudos Dr- 
gijos kuopa.

Ištikro, jeigu tų Vyčiai įvy
kintų, kiek tai būtų naudingo 
darbo atlikta! Vertėtų ir ki
toms organizacijoms šis pa- 
vyzdis pasekti. O, be abejo
nės, tada apšvieta ir susipra
timas mumyse kitaip klestėtų. 

Žaliasis Dobilas.
(Čia galima priminti, kad 

Metraštis taipgi gaunamas 
“Draugo” Knygyne).

TAMSYBIŲ DEBESYS
- LIETUVIŲ SOGIJA- 

LISTŲ GALVAS 
VAINIKUOJA.

Gyvulių psychikos tirinėto- 
jai, pasiremdami tuo, kad gy
vulys neturi nei sųžinės, nei 
'dailos išdirbęs, nei mokslo su
tvėręs, nei kalbos, nei doros 
nei pažangos, nei atsakomybės 
už savo darbus, prirodė, kad 
gyvulys neturi proto .

Tuotarpu socijalistų laik
raštis, vadinamas “Naujie-

Iš “Vargų Pa
danges”.

Iš Cellelager (Hannover) štai 
kų rašo 22 - XI:

Atsakydamas ant Tamstos 
laiško, gauto 19-XI turiu gar
bę štai kų pranešti:

Kol kas esama čia 19' lietu-N 
vių belaisvių ir vieno ligonio,< 
kurs guli ligonbūtyje. Jų pir-1 
mesnė gyvenimo vieta: 12 iš 
Kauno gub., 5 — Vilniaus ir 
3 — Suvalkų. Jų padėjimas 
tol&: visiems reikalingi šilti 
marškiniai ir kojinės. Išimant 
8, visi kiti netur pinigų. Vi
si minėtieji 20 lietuvių — ka
talikai; beto yra dar vienas 
lietuvis evangelikas; jis taip
gi varginingame padėjime...” 
Taip rašo vietinis kapelionas, 
svetimtautis.

Nuo Jono Barždžio 2-Kil
io gavome sekantį laiškų iš 
Holzminden: “Aš esu 43 me
tų lietuvis iš Kretingos, Kau
no gub-, kur nuolat gyvenau ir 
iš kur 22 birželio 1915 m. vo
kiečių valdžia dėl ei nežinomų 
man priežasčių paėmė mane 
nelaisvėn. Spalių mėn. pra
džioje komendantūra pranešė 
man apie mano moters ir vy
resniosios dukters mirtį. Li
ko dar šešetas mažų vaikučių- 
našlaičių be pagelbos ir prie
žiūros, kaip ir visas ūkis.sto iš laisvamanių burnų? (Tų .

esu pats patyręs Massachu- nos”, atsispyręs tvirtina, kad Man, kaipo tėvui, labai sfeau^ 
setts ir Maine valstijose, lan
kydamas S. L. A ir T. M. D. 
kuopų susirinkimus). Arba

gyvulys turi protų. Bet tas 
tvirtinimas teprirodo tik tai, 
kad socijalistų laikraščio re-

vėl, kaip gali jaustis katali- daktoriai visai nežino gyvulių

du perkęsti toks padėjimas, ir 
aš norėčia greičiau prie jų 
grįžti”.

Iš laiškų gautų nuo kitų be-
na savo dvasios žmonėms. Betkas skaitydamas vien “Kelei- psvchologijos mokslo. Patys-laisvių sužinome, jog kaitru-

siapčių protu mintyje vartelioti visatų, stebuklinga
me pasaulio surėdime įžiūrėti Visagalinčio darbus. 
Ne jai būti filozofu. Ir apie tai gali kalbėti, bet tai 
bus lygus išmoktos lekcijos kartojimas. To viso 
neatjaus, tinkamai neįsivaizdins. Ne jos tai noturoj. 
Nes ji bevelija mažesniu pasitenkinti. Platybės ne
mėgsta. Per tai atidų, jausmus, visakų, gali sukon
centruoti ant daug mažesnių dalykų, smulkmenų gy
venime gali rodyti daugiau širdies, sielos.

Ir štai to viso pasekmės — pasitenkina mažmo
žiais. Gana jai apielinkės gyvenimo, smulkių joj 
nuotikių. Jai labiau rūpės tos apielinkės pavieni 
asmens, jų likimas, negu aplamieji žmonijos gyveni
mo klausimai. Ji ir šeimynų, vaikus labiau pamy
lės, ne dėl to, kad ji už vyrų turėtų daugiau jautru
mo, bet jan dėlto, kad pats jausmingumas nėra į plo
tus sklaidomas.

Bijau toliau varytis su visokiais išvadžiojimais. 
Viena, pradėjus toj linkmėj pavydžius berti, sunku 
būtų ir galo surasti; antra, nukrypčiau nuo temos; 
trečia, reikėtų pajudinti tokius dalykus, kurie nei 
man, nei kitam nebūtų malonūs. Prie to-gi kogreičiau- 
sia noriu užbaigti moteris charakterizavęs, nes gali 
kas pamanyti, kad mano būdo esama netoli nuo mo
ters - nužengusio. Taigi visam aplamam apkalbėji
mui statau taškų ir einu prie pavienių.

LINKSMYBĖS INKUNIJIMAS.
Visų jos aplamų dvasių galima išreikšti priežo

džiu: “ne žmogų draugija puošia, bet žmogus drau
gijų”. Kur neįsisuks, visuomet kaip uraganas -4 
sn skambiu juoku, juoko krėtimo buklumu, sumanu
mu. Kad ir didžiausių surūgėlių drangijon papuls,

bematant išbudins: vieniems komplimentus

taip visur aplamai žmonių prie juoko palinkimus iš
judins, kad kaip bematant kompanija pralinksmės. 
Ji, rods, pasistačius už priedermę visiems malonu
mus daryti. Ir tame turi labai praktiškų išbandy
mų — kiekvieno saumeilę pakutenti pagyrimais, kom
plimentais, kad ir neužsitarnautais. Juk tai kiekvie
no ingimtis, palinkimas, kad jį girtų. Girk visus su 
saiku ir dar užtikrink, kad tas pagyrimas užsitar
nauta, kad tai daroma rimtai, be juoko — pagyrimų 
adresatui visuomet bus malonu, jo saumeilė bus pa
tenkinta.

Ji ir jautrumo, bent rodomo, daugiau už visas 
turi. Pamatys, kad kas kenčia, skausmo ar tai fy- 
ziško ar dvasinio varstomas ,bematant jos veidų ap
trauks pasigailėjimo išraiška ir net tų nejučiomis iš
reikš poza. Išpildžius gailestingumui prideramų ak
tų, galės apie jį tuojaus užmiršti ir vėl juokauti, kva
toti.

Rimčiausiuose svarstymuose, diskusijose nepra
leis juokingų vietelių. Paprastai, kuomet jau kas 
perdaug rimtai svarstoma surauktomis kaktomis, kal
boje visuomet yra juokingumo fazių. Jų tai niekad 
nepraleis, įvyniojus į juokingų sakinį - patėmijin ų. 
neiškęs nepaleidžius sykiu su širdingu savo juoku. 
Kaip ir daugelis kitų, savo sumanesnį pasakymų pa
tieks pati nusijuokdama.

Savų teisių žinovė ir visuomet reikalaus, kad 
kas jai priguli, turi būti atiduota. Nekalbu materi- 
jaliu žvilgsniu, bet dvasios. Paleiskim, bandys kam 
nusiskųsti ant savo nelaimingų nuotikių. Nebandyk 
tuomet passiviškai į tų pažvelgti, bet skubėk su 
užuojautos žodžiais ir taisyk prideramų minų. To ne
padarysi, užsigaus ir ant tųjįėdų pareikalaus tos 
užuojautos, su išmetinėjimo : esi šioks - toks,

Atmintinas nuotikis. Po tūlam mažam, bet rim
tam susirinkimui (laike kurio,reikia pastebėti, ji nuo
lat iš nepaprasto rimtumo juokus krėtė) išsiskirsty
ta grupomis, kad įspūdžiais pasidalinus, kaip papras
tai, nutarimus pagyrus ar nupeikus, savo komenta
rus prikergus. Jos susieita su vienu per tų susirin
kimų išsišokusiu su nevykusiu įnešimu. Jo nors 
prieš jų norėta save išteisinti, save išbaltinti ir ji 
tame jam gelbėjo kiek galėdama: teisino, ramina, 
Įsimaišiau su savo dvylekiu. Bet jų taip įsismaginta 
kalbėti, kad niekaip negalėjau į tarpų savo dvylekiu 
įsprausti- Neiškenčiau: “a, nuštilkit!” Nespėjau to 
ištarti, kaip jos veidas ant syk surūstėjo.

— Tamsta, pasimokink mandagumo! Turėtum 
žinoti, kad į moterį niekad neprivalai sakyti “nu-* 
štilk”. — apsisuko ir demonstratyviškai nužings
niavo.

Susigėdau, savo akyse taip susmulkėjau, kad jau
čiau baisų patraukimų staiga iš ten išnykti. Jau
čiausi ir dabar dar nesmagiai tų atsiminęs ir nebe
turiu noro daugiau rašyti ir, gink Dieve, išnaujo jų 
užrūstinti! Dedu plunksnų į šalį.

. Purenąs.

Gerasis Draugas.
(Kaip ir feljetonas).

Šlinrys, it peiliu liko pervertas, kuomet pasijutoj 
“apdumtas” per savo artimiansi ir riausį drai 
net ant keletos šimtų doleriu’ (/raudžiai kali 
“Na ir kas galėjo manvti, k.', Y;ir\ inčiusj 
,rdoras”, toksai susipraty^-ėvynainis
<4 smart” džentlemonas.



DRAUGAS

Pranešimas S. L. R. K. A. 
Nariams.

Perskaitykite ir Atminkite!
Sulig 30-to Seimo nutarimo nuo Naujų 1916 Metų 

visi Susiv. nariai privalo gauti organų ir jį skaityti. Už 
organų mokesnio nesiųskite į organo administracijų, 
kaip iki šiol kad buvo daroma. Atminkite nariai ir kuo
pų viršaičiai, kad adresai turi būt siunčiami į Centrų se 
kretoriaus vardu. Norint permainyti adresų visad paduo
kite į organo administraciją seną ir naują adresąir taipgi 
pažymėkite kokios kuopos esate narys. Kitaip nerugo- 
kite, jei prašymai nebus išpildomi.

Kurie negautų organo užsimokėję į Centrų visus 
mokesnius ir adresus pridavę į .Centrų, kreipkitės pa
aiškinimų delei į Centrų. Organo administracija siųs 
organų tiktai tiems Susiv. nariams, kurių antrašus pri 
duos Centras. Įsitėmykite!

“Draugo” Administracija.

kauckienė, Marė Cekauckienė, Mar 
colius Lapinskas, Ignas Audrijauc- 
kas, Marė Kuliuskieuė, Jurgis Ka
lėda, Ant. Antikiniis, Jonas DuukSys, 
Juozas Kuirukštys, Pranas Sorako.iis, 
kaltus už 1—3— 15 ber., Katrė Veu- 
ciutė kalta už 2—4— ber., Jurgis Ori- 
golevičia iš kur, Eleuu Luckienė iš 
kur, Alf. Geliažius iš kur.

3-1 kuopa.
Jonas Viltrukis, Juoz. Arininaitis. 

36 kuopa.
Ona Burauskiutė, Barbė Simolienė, 

Ona Gečaitė, Marė Milinevičienė, 
Magdė Bendokienė, Jonas B. Cešna- 
vičius, Marcelė Sakalauskienė, Ona 
Biutlokienė, Julius Sakalauskas, Pet
ras Kalbauskas, Jonas Budenas, Jo
nas Molukauskas, Ant. Kadzevičius.

38 kuopa
Anelė Sirimbrienė, Monika Nuše- 

lieuė.
39 kuopa

Bladi8lova Kundrotaitė kalta už 
2—4—15 ber.

40 kuopa.
Marė Bendonienė, Jonas Račkanc- 

kas. "
11 kuopa.

Jurgis Jankauskas kaltas už 1— 
4—15 ber., Juozas Sutkus Kazys 
Tyrlikas.

12 kuopa.
J ieva Rožiutė, Magdė Žinkiutė, 

Agota Obečiuuintė, Aižė Jusienc, 
Klemensas Vilkonis, Pulionija Ne-> 
ineikšienė, Ant. Bakutis, Veronika. 
Stukaitė.

13 kuopa.
Uršė Anulienė.

16 kuopa.
Ona Zitinskienė, Aižė Berneckieuė, 

Majauc kienė, Elena Simonio-

88 kuopa.
Marė Airvidienė.

90 kuopa.
Liudvikas Degutis, Marė Kel[>šie

Marė
nė.

SUSIVIENIJIMO LIE
TUVIŲ RYMO—KATA 
KŲ AMERIKOJ CHICA 

OOB I APSKRITYS.

nas kaltas už 2 
Senieuė, Notalija Rozauskiutė,

4—15 ber., Magdė 
Ona

48 kuopa.
Valančius, Bnrbė 81a-

Petras Mažeikis.
154 kuopa.

Justina Valušiutė.
165 kuopa.

Juozus Stuuinas, Kuzvs Urbonas.
156 kuopa.

Jonas Platakis.
157 kuopa.

Pranas šimutis, Kaitonas Kunčim, 
Baltrus Kreivis, Karolis Raila, Ku 
zys Noreika, Agota Simutienė.

158 kuopa.
Andrius Radziukinas.

169 kuopa.
Chesonis, Magdė

HUDSON, PA.
S. L. R. K. A. 73 kp. laikys 

nietiuį susirinkimu paprastoj 
vietoj pas Nik. Stankevi
čių, 18 d. sausio mėnesio, 1916 m. 
7 vai. vakare. Užprašome visus 
lietuvius ir lietuvaites: jau na
rių naujų atsivesti. Visi kad 
pribūtų aut to svarbaus mitingo.

P. Mu-čiukonis, sekr.

CHICAGO, ILU
S. Tj. R. K. A. 99 kp. turės sa

vo susirinkimų, nedėlioj, sausio 
16 d. šių metų, šv. Jurgio parap. 
salėje, No. 18. Visi nariai turi 
neatbūtinai pribūti ant susirin
kimo. Susirinkimas atsibus 1-nią 
vai. po pietų.

M. L. Gurinskaitė, rašt.

Meldžiu visų narių pribūti ir 
užsimokėti savo duokles. Taigi 
randasi labai svarbių reikalų ap
svarstyti. Apart to bus renkama 
nauja valdyba 1916 metams ip 
aiškinimas apie naujas reformas.

Joseph J. Kisis, rašt„

91 kuopa.
Kazys Cepkauskus, Kazys Maša 

nauskus, Kazys Strikulis, Ignas Kaz
lauskai, Petras Karpas, Kazys Danį 
aevičia, Jonas Aelknavičia, Juo/.as 
Aleknavičia, Juozas Uinlauskas.

93 kuopa.
Ona Kliovaitė, Mikas Ziongaila, 

Anastazija Gembotaitė, Juozas Stau 
kua.

94 kuopa.
Katrė šlikaitė, Marcijona Bičkienė, 

Ona Seikauskieuė.

96 kuopa.
Marė Volackienė.

97 kuopa.
Marcelė Pauiiučiutė, Rožė Uuladie 

nė, Alena Svetavičiutė, Morta An- 
dreliunienė, Albina Balevičienė, Bro 
nė Levickiutė, Ona Pondziunaitė, 
Morta Kiseliuaė, Ona Miliauskienė, 
Agota Bandzevičiutė, Valerija Kri- 
viutė, Ona Subač-iutė, Juzė Kaupi- 
nienė, Petronė Jakoniutė, Marė Jera 
lavičiutė, Ona Martinonienė, Ona Na
vikienė, Marė Janulevičiutė, Adelė, 
Viduniutė, Zofija Bartkevičienė, Mag 
dė Sibikaitė, Ona Sideravičiutė, Gra 
silija Masalienė, Viktė Amšiutė, 
Agota Sarmauavičienė, Nastė Bun- 
dzevičiutė, Rožė Lukoševičiutė, Ma
rė Slančiutė, Emilija Rndžiutė, .Ona 
Jenulevičiutė, Lueija Lukoševičiutė, 
Agota Ivanavičienė, Agota Zekiutč, 
Antanina Radziukiniutė, Antanina 
Arlauskienė, Ona Sakalauskiutė.

98 kuopa.
Anelė Griguolienė, Stasys Snąrs 

kis, Baltrus Vaitiekaitis, Marė Pa 
rulienė, Matas Pajaujis.

99 kuopa.
Jonas Gricius, Paulina Kauklienč

100 kuopa.
Emilija Kripaitė, Dominikas Juo

dis.
101 kuopa.

Ona Nugaraitė, Stasys Petrauskas, 
Antanina Plesnienė, Juozas Juškas.

102 kuopa.
Juozas Gediminas, Juozas Revitis,

kaltas už ”2—4—15 ber.
103 kuopa.

Erazmas Medžiukėvičia, Rožė Bnb- 
nienė, Pranė Smolerak.

. 104 kuopa.
Pranas Dziaugis.

106 kuopa.
Matilda Gurinskaitė kalta už 2—14 

— 15 ber.
107 kuopa.

Jonas Parčauskas, Uršė žuraitienė,
Morta Kulikauskienė, Magdė Mi 
kulskienė, Adelė Maručiutė, AL Maa- 
ručiutė, Ona šugždienė, Ona Nauga- 
vičienė, Magdė Ulinskienė, Liudvikas 
Maurutis.

108 kuopa.
Vincas Rainys, thia Simkauskienė, 

Adomas Navickas.
110 kuopa.

Ant. Dovidonis, Florijonas Januke 
vičius, Jurgis Majauskas, Juzė Ma- 
jauskienė, Stasys Aukštakalnis,. Emi
lija Gedaižiutė, Leonard Rimšaitė, 
ElenoTa uPPPPPPPPTs,.TMouP mvėi 
Elenora Pnščiuvienė, Jonas Gedaitis, 
Adelė Burbaitė.

113 kuopa.
Ona Zibudienė, Rožė Ruseckičnė.

115 kuopa.
Morta Krntulienė, Ant. Samuolis, 

Ona Krisčiuniutė, Juozas Matnševi-

Alek 
kiutė.

160 kuopa.
Augustas Saldiikas, Agota Aušrie

Grusauc-

163 kuopa.
Jonas Jurkšas.

VAIKU SKYRIAUS.
• 1 kuopa.

Praleikiutė, Selvestras

W1LKES BARRB, PA.
S. L. R. K. A. 17 kp. laikys

susirinkimų 16 d. sausio po aute 
rų mišių, par. svetainėj. Visi na-i 
riai turi pribūti, nes mokesnis 
bus imama nuo amžiaus. Taipgi 
užsimokėjusiems bus djdynama 
dovanai knyga “Lietuvių-Lenkų 
Unija”.

Stulgaitienė, Sekr.

ZaMagdė
viekas,

2 kuopa.
Ona Stankevičiūte.

8 kuopa.
Magdė Daminaičiutė,

čiutė.
9 kuopa.

Agota Alinskiutė.

24 kuopa.
Alfonsas Sinkevičiukas.

28 kuopa.
Marė Kalėdžiutė, Agota Grebliu- 

niutė, Matas Stučka, Ona Kaledžiutč, 
Magdė Grebliuniutė, Juoz. Grebliunas.

31 kuopa.
,Veronika Lapinskintė, Zabelė Da- 

pinskiutė, Adolfas Gelažius. ,
36 kuopa.

Juoz. Burauskas, Ant. Barauskas, 
Andrius Matutis, Leonas Buzevičius, 
Liudvisė Buzevičiutė, Alena Torėse 
vičiutė.

42 kuopa.
Emilija Gražuliutė, Albinas Gra- 

žiulis.
46 kuopa.

Ignas Kaminskas, Petras- Kamins
kas, Juozas Remeikutis.

57 kp.
Katrė Savickiutė.

61 kuopa.
Juozas Zigmantas.

64 kuopa.
Juozas Stankutis, Agnieška Stan- 

kiutė, Bernardas Stankus, Aižė Stau 
kiutė.

68 kuopa.
Ant. Brastaučkas.

77 kuopa.
Matilda Bartuškiutė, Petras Deru-

kas.
107 kuopa.

■Tonas šiukšdinis, Marė Mauručiu- 
tė, Magdė Mauručiutė, Alena Pal- 
čauskiutė.

120 kuopa.
Jonas PPaltoraitis, Marė Gumaus- 

kintė, Aidelė Gumauskiutė, . Juozas 
Andruškevičia, Sta ys Androškevi- 
čia, Pranė Gumauskiutė, Jurgis Bal
čiūnas, Emilija Gumauskiutė.

148 kuopa.
Petraitis, Marė Petraiciutė. 

150 kuopa.
Ona Valaičiutė.

163 kuopa.
Albinas Kleiža, Magdė Kleižintė 

155 kuopa.
Juozas Raita.

Koste Ven-

WESTVILL13, ill.
S. L. R. K. A. 94 kp. laikys 

metinį susirinkimų 16 d. sausio 
*1916 m., tuojaus po pamaldų,

BAYONNE'N. J.
S. L. R. K. A. 60 kp. laikys me
tinį susirinkimų sausio 21 d.n
1916 7:30 vakare salėj F. Mii- bažnytinėj svetainėje.
vido, 26 E. 21 st. Visi sąnariai 
privalo pribūti užsimokėti da

Gerbiamieji: malonėkite visi
atsilankyti ant viršminėto susi-

bar paskirtas mėnesines ir pa-1 rinkimo ir užsimokėti visus pri
duoti savo antrašus. Taipgi Įklausančius mokesnius, 
nauji norintieji galės prisirašy- i roėnesinės duokles, taip už er
ti.

P. Šedvydis, rast/

NEW BRITAI N, CONN 
S. L. R. K. A. 109 kp. laikys

metinį susirinkimą 16 d. sausio

ganą, kurie dar neužsimokėjo, ir 
po 25c. I skyriaus nariai, kurio 
ligšiol ne nuo metų mokėjote, 
nes taip nutarė pereitas 30-tas 
seimas. Taipgi nepamirškite at
sivesti naujų draugų prisirašy
ti prie taip naudingos mums ols 
ganizacijos. Kalbinkim, kiek tik1916 metų tuojau po mišparų 

bažnytinėj svetainėj. Gerbiami?-Į galit, prie S. L. R. K. A. rašytis,
Anastazas 

n ūkė.
49 kuopa.

Ant. Jakučionis, Jurgis Juozaitis.
54 kuopa.

Barbė Andruškienė, Pranas Au-: 
d rašką.

55 kuopa. «.
Petras Pieteris, Agnieška Milti

ni i e nė.
56 kp. Brooklyn, N. Y.

Vincas Gudiškis, Pronis Mockevi- 
čia.

57 kuopa.
Matas Launikaitis, Magdė - Laimi 

kaitienė kalta už 1—4—15 ber., Vin
cas Launikaitis, Pranė Saickintė, Jo
nas Rinkevičius, Agota Rinkevičie- 
nė, Agota Žukauskienė.

60 kuopa.
Mrgdė Laučienė.

61 kuopa.
Agota Kasparavičienė, Katrė Skau- 

raifienė, Juozas Gavutis, Juozas Ta- 
molis. »

, 62 kuopa.
. . Kazys Lnkšyn; Domicėlė Adoma
vičienė, Jonas Ijementaviėius, Ant. 
Navickas, Nastė Trapenaičiutė iš 
knr, Mrgdė Balčienė.

67 kuopa.
Juozas Varanavičia, Zofija Vara

navičienė, Jonas Šimkus, Marė Šim
kienė, Pranas Jurkus.

68 kuopa.
Jonas Hamoška, Jurgis Gatavcc- 

kas, Ona Koudrotienė, Pranas Ban
kus, Jonas Zienis, Juzė Mikaitienė, 
Aižė Mazuliauskienė, Marcelė Bro- 
kienė, Pijus Cizauskas, Petras Mi- 
kaitis, Ona Žeimiutė.

70 kuopa.
Viktė Jankauskienė.

71 kuopa.
Ant. Endrikis kaltas už 3—4—15 

ber., Vaclovas Vitkauskas, Ignas 
Petrauskas- kaltas už I—4—15 ber., 
Pijus Meškiunas, Mikas Dvileckis, 
Vincas Meškinnas, Tinginas Baisėtis, 
Viktoras Bačis Mikas Kašubą, Jnrgis 
Linbemii-skas, Povilas Alenskas kal
tas už 2—4—15 ber., Viktoras Stan
kevičius, Jonas Dovidaitis, Feliksą 
Danisevičia, Petras Vaičas, Juozas 
Marė ink as, Boleslovas Buškus, Sta
sys Kveselis, Juozas .Tutins, Jonas 
Sakalauskas, Juoz. Danušis, Ignas

ji, malonėkite visi atsilankyti 
ant metinio susirinkimo ir užsi
mokėti visus mokesnius, kuri? 
dar neužsimokėję už organą ir 
kalbinkim kiek tik galint prie 
S. L. R. K. A. prisirašyti, o ku
ris prisirašys, tas nesigraudins.

Kuopos rast.

o kuris prisirašys tas nesigrau- 
dins. Taipgi bus renkama 191d. 
metams valdyba. Bus dalinama 
nariams knyga “Lietuvių-Lenkų 
Unija”, dykai. Nepamh-škite at
silankyti.

A. S. Vaitkus, rašt.
Zavickiutė, Barbė Radzevičienė, Sta
sys Rinkevičius, Alfinas Jarašunas.

2 kuopa.
Jankauskas, Aut. Krapta-Jonas

vičia.Šiuomi pranešame šio 
L. apskričio kuopoms, kad S. j ajčič 

’ L. Ri K. A. Chieagos I ap 
į. skričio kuopų atstovų su- 

važiavimas (susirinkimas) 
įvyks nedėlioj 6 dienų va- J sari o (Feh.) 1916 m., 2-ra 
vai. po pietų, Aušros Var- 

' parapijos svetainėj,
9923 W. 23rd PI., Chicago,
M, ant kurio ir tamstų 
kuopos delegatai malonės 
atsilankyti. Visų kuopų at
stovai privalo turėti nuo 
ąvo , kuopų paliudijimus, 

į kiekviena kuopa, gali skir- I ti atstovus nuo kiekvienos
■ dešimties narių po vienų.
■ OĘpdel-gi visos kuopos, ku-
■ -lios tik randasi Illinois, 

Wiscosąsin, Indiana ir Mi-
vfthstijose, priguli 
eagos I Apskričio.

Taigi malonėkite, be atidė- 
prisidėti prie šio 

io ir malonėkite pul
savo atstovus ant 

minėto susivažiavimo, o 
da iš to dėl S. L. R. K. 

bus labai didelė, kadangi 
visiems yra gerai žinoma,

Barbė

Ant.

Ant.

ELIZABETH, N. J.
S. L. R. K. A. 3 kp. laikys

susirinkimą 19 d. sausio 7 vai. i . . . . ivakare, bažnytinėj svetainėj.]
Malonėkite pribūt, užsimokėt 
mėnesinius mokesnius.

Ig. Balčiūnas,

r
4-

T
-<

*

3 kuopa.
Mikalčiukė.

1 kuopa.
Balkevičienė kalta už 2—

4—15 ber., Katrė Yasčilienė kalta už
2—4—15 ber. * '

5 kuopa.
Vazgts, Martynas Alekna.

6 kuopa.
Jerulioois.

7 kuopa. 1
Pranas Viškačka, Marė Viškackie. 

nė, Ant. Lugždiuia, Juzė Rųdiiaue- 
kiutėį Marė LugžMiaienė, Balionija 
Rasišauckienė, Leonas Pekalskis, 
Jurgis Lugždinis, Alena Lugždinie- 
nė, Rožė Berkmanienė, iš kur, Vero- 
nė J.jusiavičienč, Ona Duroscvičienė, 
Rožė Kižieaė, J ieva Kupunavičienė, 
Juoz. Radišauckutis.

8 kuopa.
Magdė Daminaitienė, Uršė Keme- 

žieaė, Ona Botyrienė, Jonas Botyrius, 
Pranas Daunis, Ona Urbšaitienė, 
Juozas Vilimaite, Ona Villmaitienė, 
Katrė Aalaburdukė, Agota Kondro- 
tienė.

9 kuopa.
Jonas Kriščiūnas, Katrė Kapuiškie- 

nė, Viktė Šimkuvienė, Ona Juodaitč.
10 kuopa.

Ignas Stankus, Jonus Dambrauskas, 
Juozu Tilln, Ant. Buszauskas, Ona 
Valašinniutč. '

U kuopa.
Vincas Liuthevičia, Juozas Kačer 

gis Alena DaHgelienė. ,
12 kuopa. -

Ant. Vasukonis, Juoz. Jaokauckas, 
Agota Jankauckienė.

13 kuopa,
Magdė Ivoškiutė, Jonas tirebliaus-

1 Suvienytomis spėko- kas, Jieva Kalinanskiutė, Jonas Lie
tuvninkas, Marcelė Smieskiutė, Marė 
Teiberienė, Marė Grebliauskienė, Ma
rė Jurgelaitienė.

16 kuopa.
Kazimiera Kalctkienė, Ona Sima- 

šienė.
17 WUkes Barre, Pa.

Mikas Levickas, Petronė Skamaro- 
fiunienė, Kazys Baltuška, Marė Kar
pavičiūtė, Apolionija Ballukevičienė, 
Ant. Jecis.

19 kuopa.
Begina Grigaliūnienė.

20 kuopa.
Barbora Sačiutė, Adelė 

čiutė, Jonas Kalėda.
21 kuopa.

Stasys Višinskas, Zofija
nė, Kazimiera Anbrozas, Juozas 
lis.

23 kuopa.
Simas Navickas, Jurgis 

nas, Ade k. Vaitiekūnienė.
26 kuopa.

Stepas Levonas kaltas už 1

S. L. R. K. A. DIDŽIOJO NEW 
VORKO APSKRIČIO KUOPV 

ATYDAI.
Panedėlyjv 17 d. sausio, Ap

reiškimo P. Šv. parapijos salėje 
t bus apskričio susivažiavimas.

Susivažiavimo posėdis prasidės 
8 vai. vakare. Visos kuopos pri- 

CLEVELAND, OIIIO. klausančios į Didžiojo New Yor- 
50 kp. S. L. R. K. A. laikys privalo prisiųsti sa

vus atstovus į susivažiavimą. Už-

Juoz.

visados galėsime dau
ginus . nuveikti, nekaip at
skiromis jėgomis. Dabar 
yra patogiausias laikas, 
kuomet kuopos laiko meti- 
Bfltis susirinkimus, apsvar
styti, ir po to malonėkite 

. prisiųsti laiškų apie savo 
nutarimus, ir malonėkite 
'pranešti ar prisiusite at
stovus ar ne, (negalėdain , 
prisiųskite laišku.)

Jgįįfež Velydami kodidžiausi-o 
.phsisekinio dėl Susivieniji- 

ir lietuvių visuomenės. 
8. LXR.K. A. Chieagos 1 

Iričio
nininkas, A. J. Sutkuc. 
ti įlinkas, J. J. Palekas, 
529 H. Paulina st.,

Chicago, III.

Jezukevr

Kapntie-
2a-

Vaitku-

>EMVU0TI ŽEMIAU TIL- 
KABIAI BUS Iš

JTOOU NKUŠSI- 
31 A SAUSIO. 1916.

rrllle. Pa.
tftttaiiškienč, Ąlzd Mick-i 

VlHnčlenė, Ašelė Bo-
BotrBnavtčUūi, Anie- 
Urtė Juodzevičiouė,
Oaa VltkouskšJĮ*',

-15
ber., Pršė Htasinlienė, Jonas Pauša, 
Jieva Stankūnienė, Dominikos Sima- 
navičia, Juzė Brazevlčienė, Juzė Bal
trušaitienė, Petronė Milaševižienė, 
Marcelė Sinmuavičienė, Jonas Vaitie
kūnai.

28 kuopa.
Marė Knupinienė, Katrė Valukienė, 
Jnzė Kazokienė, Liudvika Stučkie- 
nė, Juzė Narusečintė, Ona Krakaus 
k lutė.

30 kuopa.
Marė Perednienė, Ant. Juronis, 

flnbrienė Juronienė, Pranas J akim >- 
viėius, Veronika Radkeviėienė, Ma
tas Butkevičius, Jadviga Stanku
vienė, Tgnas Noreika, Vincas žvirb
lis.

31 kuopa, 
tiiafrokas, Juozas

Norkus, Stasys Butkus kaltas už 2— 
3—15 ber., Jurgis Mačiulis, Kazys 
Krunglevičin, Juozas Ant. Mickevi-

I'čiiis, Ant. Kaminckas, Ant. Domeika, 
Stanys Načiuss.

, 72 kuopa.
Viktė Višniauskienė, Krištopšs Mi- 

liauckas, Juozas Vištinis.
73 kuopa.

Jnrgis Veeerkauskas..............................
74 kuopa.

Kasto Norkunskiutė, Pranė Zaga- 
rinskienė, Uršė Norkunskiettė Rožė 
Medonienė, Marė Mikeliunienė, Ma
tas Medonas, Marė Norkunskiutė, 
Marė Dobillenė, Morta Miliauskie
nė iš kur.

75 kuopa.
.Tnozas Medelis, Adomas Bražins
kas.

76 kuopa.
ttna Buksnient’; Olesė Zubrienė,

77 kuopa.
Alena Baltrušaitienė.

79 kuopa.
Petras Kazlauskas, Liufl. Asaus

kas.
80 kuopa.

Kazys BurokA.
81 kuopa.

Kazys Viešula, Jonas Pela, Kle
mensas Spiridavičia.

88 kuopa.
Ant. Rnčauskas, Marė Bntauckbi- 

tė.
84 kuopa.

Anguotas Stankevičia, Andrius Va- 
ranelis, Anelė Cepanienė, Jonas Pri- 
gožas, Domi n Įkas Btakonin, Pranas 
Keievinas, Pranam KarnRauskaa, Pau
lina Varonienė. v

86 kuopa. \
Kazys Gūdžio-, Ant. R 

Povilu PaeeviČi*, Barbė
anauskis,
oroaaitė,

čius, Pranas Alminas.
119 kuopa.

Liudvikas Mažeika, Petras Mekie 
tartis.

120 kuopa.
Jonas Zutkis, Juozas Zutkis, Ve

ronika Stočiukė, Petronė, Kazlauc 
kiutė, Teofilė Kazlanskiutė, Marė 
I'otieraitienė, Juozas Tamulionis, 
Agera Strimskaitė, Juozas Margia- 
vičius, Viktė Margiavičius, Natalija 
Kazukaičiutė, Al. Zutkintė.

121 kuopa.
Simas Tarella.

123 kuopa.
Jonas Lišauckas.

124 kp.
Jonas Abromaitis, Jonas Rašiulis.

126 kuopa.
Katrė Nekrnševičienė.

127 kuopa.
Košt. Golinauskas, Zigmantas Kft- 

ralevičins, Ona Dailidonintė.
128 kuopa.

Ant. Aliukonis, Antosė Jankevi-i 
čienė, Feleksa Aidukonis.

133 kuopa.
Anibrazas Stankus.

134 kuopa.
Petronė Mockevičiūtė.

135 kuopa.
Marė Brasavičiutė.

137 kuopa.
Ona Endrikienė.

138 kuopa.
Pranas Krištolaitis, Magdė Lenkai

tė, Ona Račkauskintė kalta už 2— 
4—14 ber.

141 kuopa.
l«eonora Statkienė, Petras Tubeli.'., 

Barbė Vlsmantienė, Agnė Mačiuiio- 
nlutė.

142 kuopa.
Jonas Štreimikis, Vincas Bagdoną 

viėia, Juozas Balutis, Jurgis Mari- 
janckaa, Ona Dubiekintė, Adomam 
Pagažauskas.

148 kuopa.
Staaya Budria, Juozas Sprindis.

160 kuopa.
Agnia Vnlaitienė, Petras Dereške

vičius, Ona Norvaišiutė, Stasė Nor- 
taišlutė, Ona lūeponaiticnė, 
maa Kriziavičia.

167 kuopa.
Tamošius Levnnavičlua, Jo 

palis, Juoz. Kirimiia, Tada*

SUSIV. UET. R.-KAT. AM. 
VALDYBOS ANTRAŠAI:

Prasidenias, — K. Krašins- 
kas, 59 Teneyck at, Brook
lyn, N, Y.

Vice - Prezidentas, — A. Pet
rauskaitė, 563 N. River si,, 
Wate^nry, Conn.

Sekretorius, — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Greėne st., Bal- 
timore, Md.

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

IQa$os Globėjai: — J. Stulgai
tės, 140 So. Meade St., Wil- 
kes - Barre, Pa.
J. B. Valukonis, 233 Broad- 
way, S. Boston, Mass. 

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

Knygius, — kun. S. J. Strnc- 
kus, P. O. Plymonth, Pa. 

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

metinį susirinkimą 16 d. sausio, 
tuojaus po mišių šv. Jurgio pa- 
rapijos raoksiainėj. Visi senieji 
nariai privalo ateiti ant šio sti- 
sirinkimo, nes bus mokama pa
gal metų, užtad neatbūtinai vi
siems reikia atsilankyti ir kas 
užsimokės per si susirinkimą 
kožnas gaus veltu knygą, para
šyta p. J. Gabrio: “Lietuvių- 
Lenkų Unija”. Knyga yra la
bai naudingą dėl pasiskaitymo. 
Todelgi nei vienas narys neap
leiskit šio susirinkimo, bet dar 
naujus atsiveskit, nes ir naujie
ji gaus po knygą.

M. Šimonis, rast*

BENTLEYVILLE, PA.
S. L. R. K. A. 92 kp. laikys

metinį susirinkimą 16 d. sausio. 
1916 m., bažnytinėj salėj. Pra
džia — antra vai. po pietų, j

stojos Susivienijime- naujai 
tvarkai, atsirado neatbūtinas 
reikalas kviesti apskričio susiva
žiavimų. 1

K. Strumskis, 
Apskričio sekretorius.

•n
iV ■

į u*
Kmijojeirl

• Kafyttte nądUA e gHuna vteaų
- muMrį pasižiarijiaai dykai, Ad« įf

pasai ascki fltS. 
rKanpaia ŠLMiMtMaą 
7Spas«teuą.

w. i. Mcaijrsfl—aMftėady Offc Fa.

CHICAOOS APSKRIČIO, 
S. L. R. K. A. ADRESAI:

Pirm. A. J. Sutkus, 6329 
So.-Fairficld avė., Chicago,
m.

Rašt. J. J. Palekas, 4629 
S. Paulina, st., Chicago, III.

Kiury SIJSIMIMM.

Platinkite

“DARBININKĄ’

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

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

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

“DARBININKAS” už 1 dolerį eina per keturiua nė- 
nesius.

“DARBININKO” subatinį numerį galima užsisakyti 
skyrium. Metams $1.50, pusei metų —75c.

“DARBININKAS” apsiima būti lietuvių draugijoms 
organu.

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

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

Adresas:

“Darbininkas" ms w. Prge*g«jy^., ^f<«eg,
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Draugijų Reikalai
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt" fct, ' 
Chicago, 111.

Raštinikas Adv. A. A. 51a- 
kis, 3255 So. Halsted st., Chi
cago, III.

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

Iždo Globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st., 

Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048' Was- 

hington st., Norwood, Mass.

ŠVENTO ANTANO DRAUGI

JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:

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

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

Protokolų raštininkas, Anta
nas Samoška, 1338 Sheridan Rd.

Finansų raštininkas. Jeronimas 
Shemulinas, 759 Marion st.

Kasininkas, Antanas Bakšys 
1327 So. Victoria sc

Kasos globėjai:
Juozapas Skuldziskis, 1112 — 

lOth st.

Raimunda Rulevičia, 1330 So. 
Jackson st.

1. Maršalka, Pranas Dapkus. 
1407 So. Park avė.

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

Susirinkimai po aštuntai kiek
vieno mėnesio, apie pirmų va 
landą po pietų. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN

GOS CENTRO VALDYBA.
Pirm. —Marijona Juškienė,

129 Melrose st., Montello, Mass.
Vice-pirm. — Pranciška Nu- 

tautaitė, 2006 Štring st., Chica
go, UI.

Rast. — M. L. Gurinskaitė, 
3347 Auburn avė., Chicago, III.

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

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

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

Daktarė-Kvotėja: Dr. A. S.
Slakienė, 3352 S. Halsted st., Chi
cago, III.

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

BRAUGYSČiy DOMAI,
Kiekvienas skaitantis žino kokią rolę lošia mūsų 

gyvenime geras laikraštis. Kurie laikraštį skaitome, ir 
suprantame ką skaitome, tų priderystė yra aiškinti ir 
raginti kitus skaityti. Praktiškiausias būdas prie pra , 
tinimo gerų laikraščių skaitymo ir skleidimo apšvietos 
— tai patarimas draugystėms pasiskirti gerą laikraštį 
sau už organą. Tą kiekvienas daugiaus matantis su į 
prantame. Todėl “DRAUGAS”, geisdamas skleisti tik 
rąją apšvietą tarpe savo brolių lietuvių-katalikų, už į 
kviečia visas draugijas į tai atkreipti domą ir apsiima Į 
lietuvių draugijoms būti organu. Kada visi draugijo 
nariai “DRAUGĄ” nutaria imti, draugijos valdybos; 
adresai, susirinkimų vieta ir laikas, baliai ir piknikai 
bus 4‘DRAUGE” garsinami dykai. Tokiu būdu drau 

Augustinas j gi j V nariams “DRAUGAS” bus siunčiamas tik iri 
$1.00 visą metą. Mažoms draugijėlėms, arba kurių nevi 

Susirinkimai paskutinį nedėl- si nariai sutinka organą imti, suteikiame specijale 
dienį kiekvieno mėnesio 1 vai, sąlyga* ant, nžklanai'mn.

DRAUGYSTES ŠV. JONO 

EVANGELISTO CHICAGO, 

ILL., VYRIAUSYBE.

Prez. Ig Liekavičia, 1930 S. 
Union avė.

Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 
W. 19th PI.

Prnt. Sekr. S. Dargis 638 W. 
18 st.

Fin. Sekr. Petras Oliševsk<s, 
718 W. 15th st.

Kasininkas Ant. Leknickis, 
1445 So. Saugamon st.

Maršalka Petras 
713 W 17 PI.

po pietų Dievo Apveizdos para
pijos svetainėj, 18 ir Union gat
vės.

NEKALTO PRASID. PAN. ŠV.

DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL

ADMINISTRACIJA:

Pirmininkė — Ona Vagiliui 3, 
1349 So. Linclon st.

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

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

Finansų rast. — Elžbieta Ne- 
vardauskaitė, 1221 Victoria st.

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

Draugijos viršininkui paprašius ir pranešus iš lai 
ko, mes mielai sutinkame susirinkiman pristatyti vi- 

įsiems nariams po vieną egi. “DRAUGO” dėl peržiūrė- 
1 jimo dykai. Naudokitės iš progos ir skleiskime apšvie- 
į tą, platindami dorą katalikišką laikraštį.

“DRAUGO” Administracija.

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.

_ Kiekvienas Gali Gauti

DOVANA
J

DRAUGYSTES SV. JONO

KRIKSTYTOJAUS, MELROSE
P Ark, ILL., VALDYBA:
Pirmininkas J. Žvirblis, Box 

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

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

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

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

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

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI

JOS, ROCKFORD, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Kazimieras Mik- 
las, 1025 S. Main st.

Vice-pirmininkas Mikolas Jan
kevičius, 1614 15th st.,

Protokolų raštininkas, Jonas J 
Merčaitis, 1530 S. West st.

Finansų raštininkas ir Iždi
ninkas Pov. P. Petrėnas, 422 
Island avė.

Iždo globėjai: Jonaą Zubinas, 
1129 S. Church st.

Vincentas Kadzevičia, 411 Is-
land avė.

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

DRAUGYSTE ŠV. JURGIO KA
REIVIO, N0RW00D, MASS.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant
st.

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

Prot. Rast. J. Veracuas, 1184 
Washington st.

Fin. Rast. V. Sereika, 568 
Pleasant st.

Iždininkas V. Kavaliauskas, 221 
Ftaravant avė.

Iždo globėjai: K. Spriridn-1 
vičia, 1025 WasKngton, st.

S. Vitkauskas, 1038 Washing 
ton st.

Ika G. Glėbas, 61 Htuia

DRAUGYSTE ŠV. MYKOLO
ARCHANIOLO, COLLINSVI-

LLE, ILL. VALRYBOS ADRE
SAI:

Prezidentas Juozas Gudelaus- 
kas. 239 N. Hesperia st.

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

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

Finan. rast. Pranas Stankaitis, 
916 High st.

Kasierius Mikolas Gudelaus- 
kas, 401 N. Hasperia st.

Rink. Andrius Simanavičia, 18 
Wing st.

Izidorius Kimutis, 315 N. 
Center st.,

Kasos glob. N. Giknis, 608 W. 
Short st.

Jonas Norkus, 904 Vandalia st.
Maršalka J. Rimkus, 902 

Vine st.
Lankytojai ligonių:
Vincentas Kimutis, 315 Center 

st.
Juozas Prismontas, 607 Au

tum avė.
Metiniai susirinknmai atsibu- 

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

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas vargonininkas,

mokantis gerai vesti chorą, ne-
sąjungietis.

Kun. V. E. Bukaveckas,
281 No. Main st., Ansonia, Conn. 
1—3

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių 
leidėjų pranešame šit kų: Tiems, kurie užsisakys per 
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vienų laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas 
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.

Užsakant abudu ............... ...................................................... $3.25
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugai:,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” — r

Visi kartu ... $5.25
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”— $2 00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir

Dora.” — Visi ............................. .......... ................. . .......„..$5.75
9) “Draugas” — $?.00, “Vytis” $1.50. Abudu ............... $2.75
10) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis”

— $1.50. Visi  „.................................... ;...........................  $4.00
11) “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”

Visi ........................................................ T...........................  $4.50
12) “Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu........... ..... ................$3.75
13) “Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu.... . ....... ......... ..$1.75
14) “Drangas.” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

ir “Darbininkas”............. . ........... ..... ......... ....................... $6.50
15) “Draugas” $2.00, (arba “Žvaigždė”) ir “Žvirblis”
-* — $1.00. Abudu __ ....._____ ___ .............. .................... . ....$2.50

16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu ...... _........... $1.50
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu ..... ..................... . .......Ą2.00
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu ..... ;.____ _ _ $3.25
19) “Draugas,” “Vytis,” “žvirblis.” Visi... ................$3.50
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir

“Žvirblis.” Visi___ _____________ __ _______ __ _____ $4.25
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi ........... .... ............. $6.25
22) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.” Visi_ ___.$7.25
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00, 

kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir 
taip baisiai pigus, ir “Pažanga,” — $3.00, ku
rios leidimas dar nėra pilnai paaiškėjęs.

Aut uekųrio laiko “Draugo” Administracija nutarė duo
ti dovanų kiekvienam, kas tik užrašys du nauju “Draugui” 
skaitytoju, prisiuučiant tiesiog į “Draugo” Administracijų 
$4.00, nepaprastų knygą, kokios dar lietuvių kalboje niekad ne* 
buvo. Ta knyga yra

Amerikos Lietuvių Katalikų

METRAŠTIS
Labai puikiuose apdaruose vertas $5

Tame “Metraštyje” randasi daugybė įvairių informa
cijų, aprašymų iš draugysčių, parapijų ir organizacijų gyveni
mo; šimtai visokių paveikslų lietuvių veikėjų, draugijų, kuopų, 
bažnyčių, kunigu ir garsių karėje vyrų. Daugel malonių eilių 
gražių apysakų ir straipsnių. Kiekvienan^e name privalėtų būti 
šis “METRAŠTIS”. Tai yra didžiausia dovana kokią kiekvie
nas gali ingyti. Vįskas, ką Tamstą turi padaryti, prikalbink sa
vo draugus pažįstamus užsirašyti “Draugą” ir prisiųsk mums 
jų pinigus pažymint, kad noriu gauti “Metraštį” dovanų, o toji 
nepaprasta knyga bus už poros dienų Jūsų grįeioje. Persiunti
mą apmokame mes.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA.

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

AUTOMOBILIŲ MOKYKLA.
Labai naudinga dėl jaunų vy-J 

rų. Mokinam taisyti motorus 
(inžinus), elektrikinius ir kito
kius, mechanizmo sustatymą visai 
uždyką, bet tik tuos, kurie ima

visokių ženklelę į važinėjimo lekcijas.
draugystėms,*- o ' Laisnis kiekvienam. Garau- 
ypatingai: ko-jtu°jam ir viet*» ieiKQ negirtuok- 
kardų, guziku- lis-
čių, metalinių.

Paieškau Jono Zubo, kuris pa
eina iš Kauno gub., Raseinių 
pav. Prašaie atsišaukti adresu.

Florian Juoeviče,
1833 Delavvare st., Gary, Ind.

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto
Nereikia rakto neiiotis-nira 

ką nei pamesti.

Musų naujo išradimo be- 
raktinžs spynos yra padary
tos ant neišpainiojamų pa
matų ir yra taip taaįioa kaip 
Bankinis Uirakias. Nusipir
kęs musų naujo išradimo be- 
raktinę spynų jhnsiesi saugiau 
negu kad paliemonų pristaty
tinu prie saro užrakto, nes jot

Kotus tprnt kitai* 
rakinėsi.

anameliuotų i r
padengtų cellu- 
loid’u, šarpų. 
vėliavų ir karū
nų.
Man pavestos darbus 

atlieku artistiškas

M. A. Norkūnas
166 Melrose str., Montello.

Geriausios Formos

A. HANNES,
3636 S. Halsted st., Chicago, 111.
53 — 2

JUS GALETE IŠAUGĖTI

PLAUKUS
PASEKMINGAS. 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apda
ryta) ............................ .. $1.00

Vaikų Draugas arba kaip 
mokytis skaityti -ir rašyti 
be mokytojo............................. 15c

Naujas Budas mokytis ra
šyti be mokytojo ..................10c

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

Viso — $1.60 I 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap- į 

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

P. Mikolainis
R. B1. D. Rdute 2,

HUDSON. iCYd

Pirkite pas mus farmas didžiausioje Lietuvių Farinerių Ko
lonijoje Amerikoj. Ta kolonija yra mūsų uždėta 1905 metais, ir 
jau apgyvendinome su 360 lietuviais f armėnais. Mes esame se

kit*» jokiu budu negales «tr»-Jnįausj jr didžiausi farmų pardavėjai lietuviai Amerikoje. Mes 
kyt kaip tik jus. Nelaukdama* £1,- ... . ,
pareikalauk nuo musų pilno Iparduodame teisnijgiausin buJdu, išduodame pirkėjams ivaran-1 

tų spynų aprašymo au paveikslais: nusistebėsi tuotus popierius, Deeds ir čystus Abstraktus be jokių extra mo
kesčių. Mes turime šimtus visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais ir budinkais. Žemį derlin
giausia: lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis su gera smėlžemc. 
Geriausia žemė dėl visokių javų, daržovių, sodų, pievų ir dėl ga
nyklų. Turime daug žemės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po $6.00 akeris ir brangiau, 
ant lengvų išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios žemės pašinui, ir 
dirbdamas mieste išmokėti, įgydamas tokiu budu geriausią fra- 
mą. Pasiskubinkite nusipirkti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, mes užtikriname jus, kad surasit farmų 
pagal savo norą, ir už ką busite mums dėkingi. Kviečiame visus 
miestų darbininkus ir biznierius apsigyventi gražiame ir sveika
me krašte, kur yra pilna aplink vaikams mokyklų, bažnyčių, 
geležinke’iu ir gerų žvyruotų kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Seottvillo ės n* pačtavo miesto Ludington, Mieli. Nusipirkite 
mūsų kolonijoje farmas, jums taip patiks ant mūsų farmų, kad 
apie miestą nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant farmos sau 
užtikrintą gerą gyvenimą; trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į kelis metus turtingais fartneriais. 
Rašykite tuoj, gausite Lietuvių Kolonijos inapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4 e. štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

dažinojęs, kaip tvirtai ir saugiai jos yra padary
tos ir pigios. Ui praplatinimą musą naujo ii- 
radimo beraktinią spyną duodama didelis per
ils dovanos. Klausk iilygą.

lalikut rsiyklts listsvliksi ĮMttami mark) atsakymui. 
Adresuok it kitaip:

SECURITY RADLOCK CO. 
648 W. 31 s t St. D($t. I. Cklcact. III.

Jei norit* turit (irų lalkrnitt, tai užsisakykite

“ATEITĮ”
“ATEITIS” išeina3 kartus į savai

tę: Utarninkais, Ketvertais ir Suim
tomis ir dari*, žmonėms pilnai atsto
ja dienraštį.

“ATEITIS” eidama 3 kartus į sa
vaitę paduoda naujausi.m iiuias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje.

“ATEITIS” yra vedama gabių re
daktorių, kuriai sandariuiiinkauja vi
sa eito įžymiausių lietuvių rašytoji;.

“ATEITIES” kaina tik ?2.5O me
tams ir $1.50 jnisci metų. į užrube- 
>.į S3.S0 metams ir 50 pusei metų. 
Norintiems “Ateitį’’ pamatyti, vie
ną numerį siunčiame dykai. tinai:

ATEITIS PUBUSHTEG CO.,
366 W. Broadvray, So. Boston, Mae*.

Ar flinka jums pluakal?
Ar pražilę tusu plaukai nuo metu? Ar ; 

‘r.Jkr.Ftl kokius nors ne sveikumais Ir į 
limpanti Jie?

Ar randas plalskotes. niežas odos galvos?
Ar plinkl, bei pradedi plikti?
Ar kenkiu kas 18 aukščiau pasakytu Ilgu. 

tai (lenkitės Hpsuuguotl Jos. l'žs.ikvkete 
i uostiota knygute Jusu prlgemtą kailiu: 

TEISYBE APIE PLAUKUS,"
FnrnSita europis garsingo specialisto, 

kurioje randus Kairios žinios:
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko ir 

ci’.js galvos. Prletiutis slinkimo plauku 
Ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatų Ir lAau- 
i.lntl plaukus.—Ir kaip tai i peaklus savn- 
,!* turėti gražius plaukus.—žili plaukuok 
—Barzda.—Ir dekuvones nuo užganėdintu 
kllytu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galemc pertlkrentl kiekviena, kad 

gyduoles CALAACURA sulaiko slinkimą 
plauku prašalinu pluiskotca ir augliui gra
žius plaukus U* 10 centu arba kr-nsos 
markėms prlelustus sykiu su Jusu antraiu. 
Męs Išslučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvzcura—os N. 1 Ir knygute “Teleybe 
Apie Plauku*.'1 Iftptaukete žemiau atspau- 
rtą kuponų. Ir siuskete Slanden.
Union Laboratory, Box 637, Union, N. Y. 
JMIDN LABORATORY,

Box 637, Union, N. Y.
. lučitt I dedamas 10 centu dėl apino- 

ejimo kaStu persiutimo. meldžiu išsiųsti 
i i tojaus Jusu dolerine dėžutė Calvacura 

N. 1 Ir knygute "Teisybe Apie Plaukus.” 
(Pasiuskete sykiu kuponą su Jusu antrašu.)

Pearl Quee
Koncertinos

76 — 102 raktų oktavo3 ir trlgu 
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama i 
sų geriausių muzikantų Suvienyto 
Valstijose.

Prašyk mūsų katalogo, jis yra velti

6eorgi & Vitak Music Co.
4663 Gross avė.,

CHICAGO, IL1

DRAUGIJOS, IMKITE “DRAUGI” UŽ ORGANU 
„.k..,, NARIAMS $14)0 METAMS,

A. KIED1S & CO.
Re ai Gstate 

Peoples State Bank Building
SCOTVILLE, MICI

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 AKMB- 
NŲ OELŽKELIO LAIKRODSLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitokį su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratua” laikrodėlių tiktai ni 
95,75 žėdną. Tie gražua laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliaunin
kų naudojami, kurie turi daboti laiką, 
moteriški ir vyriški gvarantuotl aut 
20 mtų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą daiegorėlj •», 

litai muaų pasiūlymas: Mes nm*iųaim^ 
litą laikrodėlį kiekvienam O. O. D. 

____ 95.75 ir ekapreso k»’*us dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatik’ nemokėsite nei 
to. Mes riskuėjaine viską. Aukgj' 

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas: 
EXCP.IJ1IOR WAT< H CO . DEPJ^ »<■ , f H1ČAOO,

«9k 4K. 4K- 4KV «li
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G. A. Pudevva’i už 2 mėli. 6% nuo $12.000 mortgage 
Fr. J. Ringley Co. “Tag Day” išlaidos 
A. Bruožui už lentų atvežimą Labd. vakarui 
Labd. Sąjūn. Raštininkui krasos išlaidos už 8 mėn. 
“Draugui” už 150 atviručių, 200 laiškų ir 1000 paaiški

nimų apie Labd. Sąjungą.
J. W. Middleton & Co., už Rekordų knygą 

Middleton & Co., už Sąjungos žymęW.

KUN. DU. A. M ALIAU SKIS ir KUN. V. B. SERAFINAS

31.00 
13 39 

4.00 
2.50 . 

50.10 į 

14.00

Aušros Vartyt par. “Tag Day” aukų rink....................... 144.51
Ill-oji kuopa, trečdalis pelno ..............
Vl-oji kuopa, trečdalis pelno ..............
Vl-oji kuopa už 40 egz. konstitucijos
111-ioji kuopa už serijas ......................
Kun. J. šeštokas iš New Yorko 
Pelnas iš vakaro aukų rinkikių pagerbimui
Pas p. J. Elijošių paskolinta ................................................ 820.09
IlI-ioji kuopa, pusę pelno iš baliaus ................................. 50.00
111-ioji kuopa už konstitucijas ......................................... 10.00
VH-oji kuopa, iš Aušros Vartų par., trečdalis pelno ___ 6.50
Pilnųjų Blaiv. kuopa, Šv. Jurgio par.................................. 3.48
I-oji kuopa už serijas ......................................................... 15.40
Lietuvaičių Draugijos “Gabia Soroms” auka .......... 20.09

1915 metais Sąjunga padarė ................. $3,922.31
Nuo 1914 metų buvo atlikę ........................ 2,398.19

riems jau pasisekė gauti laiš
kai iš Suvalkijos (Iš Marijam
polės ir iš Simno) ir jog .Kau
no seminarijos auklėtinis Pet
rauskas ir jo sesuo gavo lei
dimu grįžti Lietuvon (iš Raiž
ini mieli, Braunschweig). Sei
nų diecez. laikinu administra- 
to rimu paskirta kun. Dobrila,
Vilkaviškio dekanas (J. M. 
vyskupas Karosas pasitrau
kęs Rusijon). Liudvinavo 
(Seinų diecez.) bažnyčia su
degus (rašo, kad jos “nėr”), 
jos gi klebonas kun. Podžiūnas 
esąs Pajevonyj.

Apskritai belaisviai skun-; 
džiasi stoka drabužių ir pini- į 
gų. Kaltis juos vargina, jie į 
šaukte iįojikiasi prie mūsų! !
Mes gi mažai galime juos i 
gelbėti, nes mūsų rankosna 
sudėta vos 124 frankai. Atsi
randa aukų drabužiais, bet ne- 
perdaug. r

Belaisviai taipgi prašo, kad 
mes pasirūpintume apie jų pa- 
liuosavimą. Jau klabinama.
Tikimasi neužilgo gauti ži-į 
nių apie lietuvius belaisvius1 
Austrijoj.

Jau žinomųjų belaisvių są
rašas :

1) Aleksam Velykas (moky
toja s; jo adr.: Barache N. 19/
Holzminden, Braunsclnveig), |
2) Kun. Dr. Jon. Strikas, 3)
Kazim. Pranckūnas, 4) Balt. i 
Jok imas, 5) M. Ališauckienė, |
€) Kaz. Šimkus, visi iš Holz- 
minden.

1) Kun. Leonas Špakevieius 
XKauno diec.) ir kun. Mot.
Petrauckas (Seinų diec.) abu-! 
du Colle Scliloss i. Hannover;' 
beto Jonas \VaIlulis: Kriegs-i 
agefaugenenlager bei Laubant 
L Schlesien ir Kaz. Ceplins-'..
kas: Hohenrall 12 a bei K>'m- 11,14 **’.b"v° pini»”

-r, , i Air .p , ! Pusmetinis nuošimtis nuo kapitalo■pen, Dortmund, Westfalen. IT i , .„ . , . • i Kun. J. Siupsinskas paaukojo-.........................................
_ un. . * eponavicrus. Cecilijos Giedorių Draugija iš šv. Kryžiaus par.

; Iš skarbonos našlaičiams šv. Jurgio bažn...................

meais viso pinigų buvo .................... $6,320 50
IŠLAIDOS 1915 METAMS.

“Draugo” Sp. už 12,000 tikietų ir liopertų piknikui 
G. A. Pudevva’i už 10 akerių žemės įmokėta 
J. Šimkui, pikniko iškaščiai ............................................

1915

“Draugui” už 800 ženklelių 
“Draugui” už 100 atviručių

$21.68
2000.00

1.10
2.25
2.09

G. A. Pudewa’i už 10 akerių žemės įmokėta ................. 4000.00

Šv. Antano Labdaringosio 
Sąjungos Chicago
CENTRO KASININKO

METINĖ APYSKAITA.

Viso išlaidų .1915 metais buvo:
• SUTRAUKOJE:

Pelno 1915 buvo: ..........
Išlaidų 1915 buvo: ..............

Pelnas 1915 metuose.

Friburgas,
2-NTI-15.

Ar gali pelė įsimylėti į ka
tę?

banke

C□

$2,398.19 
41.25 
15.00 
7.80 
4.42

j Kolekta ant kapinių “Vainikų Dienoje” .......................... 148.37
šv. Rožančiaus Moterų Draugystė šv. Jurgio par..............

’ Pusmetinis nuošimtis nuo pinigų banke ................................
■ Šv. Onos Draugystė iš šv. Jurgio par.....................................

Sausa duonelė yra gerinus 
meilėje, negu kepsnys baimė
je.

Pagodonė ir meilė 
perkami, nei parduodami.

7.31
37.50 
16.80

IlI-ioji Labd. kuopa, iš Cicero, III., trečdalis pelno .... 30. 0
15.50 
4.15

36.30 
10.00 
17.27 

116.67
75.50 
61.75

107.83

Prie pikniko surinktų aukų ..................
Nuošimčio iš pinigų banke ...................
I- oji Labd. kuopa, iš šv. Kryžiaus par., trečdalis pelno
Iš Dievo Apveizdos parapijos ............................. ................
II- oji Labd. kuopa už Serijas ........................................ ..
V-oji Labd. kuopa..................................................... ..

nebuvojV-oji kuopa, trečdalis pelno ................................ ....
I oji kuopa už Serijas ..........................................................
IV-oji kuopa už serijas ................................. ......................

• « • »-* • • • • •-
8

Vykis meilę ir ji bėgs, bėgk 
nuo meilės, ji tave vys.

Del jaučio meilės vilkas jun
gą laižo.

Abelnai mes mylime save 
daugiaus, negu neapkenčiame
kitus.

IV- oji kuopa, trečdalis pelno........................     111.04
Saldž.. Širdies Draugija iš Dievo Apv. par. ...................... 15.90
Iš pikniko pelnas .......................... ................... .......................... _122.62
V- oji kuopa, “Tag Day” aukų rinkinio iš šv. Jurgio par. 303.19
II-oji kuopa, “Tag Day” aukų rinkinio. Visų Šv. par. .. 110.50
TII-oji kp. “Tag Day” aukų rinkimo. Cicero, III.............v. 191,07
IV-oji kp. “Tag Day” aukų rinkimo Dievo Apv. par. .. 520.36
I-oji kp. “Tag Day” aukų rinkimo. Šv. Kryžiaus par. .. 426.48
VI- oji kuopa “Tag Day” aukų rinkimo. Šv. Mykolo par 162.58 
Nekal. l’ras. Šv. Panos par. “Tag Day” aukų rinkimo 20.57

120.00 
55. »9

1.50 
1.78

9.50 
6.75 

12.00

$6,237 ’.6

$6,320.50 
$6,237.56

Atlieka 1915 metams: 82.94
Kun. A. Staniukynas,

Lab. S. Centro Kasininkas.

Dabartinis Labdarybės Stovis.
Šv. Antano Labdaringoji 

Sąjunga Chicagoje, kaip pa
skutinis centro ir kuopų val
dybų susirinkimas, 30 d. gruo
džio, šv. Jurgio svetainėje, pa
rodė, tur daug gyvybės ir e- 
nergijos. Kaip iš Centro Ka
sininko apyskaitos matyt', su
gebėjo praėjusiais metais a- 
pipirkti gražų žemės plotą, 
kur turės vietos našlaičių ir 
senelių prieglaudoms,o gal da 
ir lietuvių ligoninei. Už že
mę įmokėjo $6,000. Tiesa, sko
los da lieka $12,000, bet Cent
ro ir Kuopų veiklumas duoda 
viltį, kad trumpame laike toji 
skola taps panaikinta. Cent
ras rengia pavasaryje didelius

septinta, jauniausioji, Aušros 
Vartų parapijoje. Pareikala 
vo, tam tikslui nuo Kasininko 
daug “Paaiškinimų” apie 
Labdarybę ir knygučių apie

ir labdaringąsias 
Istikro, kiekvienas 
katalikas nr'valė-

«C «<>«« etų**

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

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

Visados daryk biznį su banka, 
KURI YRA B ANKA

Peoples Stock Yanls
STATE BANK

Prie Ashland Ate. Ir 47 galias

Išteklius arti $6.000.000 
Po valstijos priežiūra.

stipriausia bunka įSeniausia, didžiausia ir 
vakarus nito Stock Vardų.

čių į ligonines, kur atsiran- Sorosis”, kurią Centro Kasi- 
da didesnis besigydančių lie- jiiinkui indavė p-lė Stella C’iur- 
tuvių skaičius, ir taip-pat į ki-• lioniutė. Ta pati “Gabia So
fas vietas, kaip kalėjimus ir į rosią” draugija buvo pir- 
pataisymo įstaigas. Suradi- įuiaus paaukojus šv. Kazimio-
niuf tų vietų ir kiek kur ka
talikiškų laikraščių priderėtų 
siųsti, išrinkta tapo iš trijų 
asmenų komisija, į kurių in- 
ėjo p. Mažeikis iš 6-tos kuo
pos, p. Cibulskis iš 7-os ii- pl-ė 
Anastazija Čiurlionaitė. Prie 
šio laikraščių reikalo buvo pa
keltas klausimas ir šiaip jau 
dvasiško ligonių aprūpinimo, 
būtent, išpažinties atlikimo. 
Iš pusės delegatų buvo išreik
štas linkėjimas, kad kunigai, 
pakviesti prie sergančių ligo
ninėse, malonėtų pasiteirauti 
ir apie kitus lietuvius ligo
nius, kurie su džiaugsmu pro
ga pasinaudotų ir savo dvasią 
pastiprintų; nes atsitinka, kad 
kiti ilgą laiką pasilieka be iš-

ro Seserims $40,0(9, našlaičių 
užlaikymui.

Kun. A. S.

Labdarybę 
draugijas, 
parapijoje
tų į Labdarybę prigulėti ir sa-ltinai neserga. Būtų pagei- 
vo mėnesinį dešimtuką, j dantimi daiktu, kad Labdary-
duosnia širdžia, pavargėlių Įbė, laikas nuo laiko, paskirtų

Šis-Tas.- <■
“Draugo” N. 1 bežiūriu*- 

jant nuo pradžios iki galui, 
štai kampelyj tėmyjų: reika
lingas vargonininkas mokantis 
gerai vesti chorą ne sųjunpie- 
tis. ŽingeidUj delko ne sąjnn- 
gietis? Sustoju ir pradedu 
galvoti delko taip reikalaa jaT. 
nia: ar tai dėl boikoto vargo 
ninkų Sąjungai ar taip dėl kc*- 
kios priežasties. Bet štai 
mintyje persistatau tą para?

pažinties, kunigo šaukties ne-į™*.” kurioJ reikalaujama var- 
gonininkas ir aš supratau, 
kad šioj parapijoj tiktai gali • 
užimti vietą ne sąjungietią, 
nes sąjungiėčiui neišmokėtų®

išdrįsdami, nes, mat, da uiir-

skurdo, palengvinimui paau
koti. Šis Kalėdų laikas labai 
tinka naujų'narių ingijimui: 
Dieviškasis Vaikelis, vargin
goje Betlėjaus kūtelėje, taip 
vaizdingai mažų našlaičių var
gus primena ir prie mielašir- 
dvstės širdis lenkia. Jei kiek-

keletą mielaširdiugų asmenų, 
aplankyti tokias įstaigas ir pa
siteirauti apie lietuvius ir ju-

pakaktinai algos.
Taigi broliai va rgonii įnikai

są jungiečiai, nemik i i įlinkimo,
ją dvasiškus reikalus, o pns-ikad tai škotas sąjungai, nes 
kui, apie savo apsilankymo į*®* tiki ai tur būti taip «d<v- 
pasekmes, Labdarvbės Kape- b’kai stovi.
lionui praneštų. ’ * SgjungteUs^

P. J. Elijošius, tuonilaikinis
šiuo brangimui|susirinkimo pirmininkas pra-ferus prieglaudos naudai, o įrįvienas 

Kuopos, lyginai,'tai ferais, tai;huku pasinaudodamas, bent j nešė, kad Labdaringoji Lietu- 
lioterijomis, tai kitokiais bū-jP0 nai,jfJ uaiį P'ie Lab- vių Rymo Katalikų Sąjunga
dais rengiasi Labdarvbės foiT- darybės patrauktų, kiek tai
dą sušelpti,; Be to, ir kuopų džiaugsmo našlaičių prieteliui, 
narių skaičius ketina pasiuvi dieviškam Saikeliui, padary

tų.
Paskutiniame susirinkime 

buvo toliau svarstomas, dar

Amerikoje, turinti tei -ę tver
ti savo Ruimas visi?* Amr- 
nkcs Valstijose, yra jau įr*- 
gistmojan.a kiekvie.v ji Vai 
stijoje.

Susirk.kasieji garsiu delnų 
... plojimu, priėmė $20'H) aukos 

antroji Kuopa Roselande ii įstatymą katalikiškų laikraš-nuo lietuvaičių Dr-jos “Gabia

gubinti. Tame žvilgsnyje y- 
patingai smarkiai, tuojaus su
Naujais Metais, pradėjo veikti „eužbaigtas dalykas, apie pri-

Laisvamanių Šliupas, ir prie- 
kyn ir užpakalyn stumiamas,
vis prie Romos apsistoja.

• z •
— Veni, vidi, vici, — lako

niškai pasakė vienas senovės 
Rymo vadų. — Veni, vidi, ’km- 
kuriekn — sušuko daktaras. 
Pirmasis istoriją užkariavo, 
antras taip Chicagos gaidžiu 
ir paliko.

Burbidas.

Bet padarė ir dabar nei matyli nenori to vargšo tai Beeitų, jam vis vaidinosi, kad visi jį laiko už di-ramus”, ftliurys džiaugėsi be galo. Bėgdamas na- |neteko dvasios. Tiktai verkia atsimindamas... net
Žiburio.

Matote, dalykas taip buvo. Apie 10 metų atgal
delį veikėją.

Labai retai Šliurį galėdavo matyti ir viešuose sn-
filiurys atvažiavo Amerikon, kaip beveik visi mes, j si rinkimuose ar vakaruose, nes vis anot jo: “kur
laimės ieškotų. Jis buvo jaunas, doras ir pil
nas gerų jausmų vaikinas. Pradžioje savo Ameri
kos gyvenimo jis pasivažinėjo po didžiausius mies
tus ieškodamas ko tai geresnio, bet greit supratęs, 
kad visur tie patys ragaišiai, nutarė apsistoti ant 
vietos ir pradėti gyventi.

Galop apsigyveno Baltiinorėje ir sunkiai dirb
damas pradėjo taupyti iki vienam “centui”, su tiks
lu, kad po kelių metų tokio vargingo gyvenimo, užgy
venti žmoniškai. Galvojo: “nusipirksiu stubą, apsi- 
vesiu dailią lietuvaitę ir tuomet “good bye” juodos 
dienelės. Užgyvensiva be vargo, rūpestėlio, tarytum 
du karvelėliu”.

Na ir taupė vaikinas! Niekuomet neišleisdavo 
cento gerai neapsvarstęg. Laikėsi šio gudruolio žo
džių: “nepirk ko reikia, pirk l»e ko apsieiti negali”. 
Kuomet mūsų amerikonai maukė alutį, daužė biljar
dų boles ir kozyriavo, šliurys užsidaręs kambaryje 
skaitliavo savo turtą. Mat, rūpėjo žįh'ofi kiek jau 
sutaupyta ir kiek dar trūksta. Kas dar pagirtina, 
tai ftliurio pamėgimas kriygų ir laikraščių, kuriuos 
skaitė tai iš kur gavęs, tai atėjęs viešan knygynan. 
Pirkti knygų ir laikraščių jisai visąi nepirko, nes... 
nes... suprantama, gaila skatiko. Laikui bėgant, bent 
kiek apsiskaitęs, pradėjo rašinėti laikraščiuosna, kas 
sekėsi nepęrblogai. Tūlo laikraščio redakcija mei
liai talpino jo raštelius ir net laikraštį siuntinėjo už 

^dyką, kas filruriui buvo labai pageidaujama, nes vis 
^>ra dolerių įloetuR atlikdavo. Likęs laikraščio san- 

■byunku ^Ižiaugėsi ir didžiavosi ir kur jis

neik, ten vis pinigų reikia”. Jeigu koksai draugas 
išsivesdavo ir “užpundidavo” tai jisai nueidavo, o 
kitaip velik namie. Kartais ir labai norėtųsi nueiti 
į lietuvių vakarą, pamatyti gerą veikalą, bet “never 
mind”. Pavartys, pavartys “kvoterį”, pabučiuos ir 
velei padeda kišeniun ir pasilieka namie ar ką bera
šant, ar lovoje saldžiai besapnuojant apie savo ateitį. 
Taip Aliurys gyvendamas, susipažino su. Varvinčiu, 
kuris atvažiavęs iš Lietuvos mokinosi “Business Col

mo, net inbėgo karciamon ir išgėrė didelį stiklą alaus, gaila man jo. Baltimoriečiai jo vargus ir nelaimes 
tas bene buvo pirmą kartą į kelius metus. Karčia- mažai atjaučia ir beveik visi jo pažįstami jnoknur 
moję daug vyrų buvo, kurie jį pažinojo todėl vienas |darni vienu žodžiu kalba: “šykštuolio naudą, visi 
kitam šnabždėdami tarėsi: “ką-gi tai reiškia, kad į velniai garnio”.
Šliurys pradeda gerti? Turbūt ne prieš gerą”. Var-
vinčius taipgi atjausdamas, kad Čia proga ir sau 
pasipelnyti, iš džiaugsmo nesiliovė. Jisai tuojaus su
sižinojo su įvairiais agentais, namų pardavinėtojais, 
ir pagaliaus suradęs atsakantį, susitaręs su juos, nu
bėgo pas Šliurį ir pranešė, kad jau darbas pradėtas. 
Šliurys, kuris iš džiaugsmo dar tebebuvo apsvaigęs, į 
aklai tikėjo Varvinčiui ir darė ką geriausia draugas

Taipgi juokiasi užsivertęs ir Varvinčias skauu- 
bindamas kišeniuje dolerius, šnabžda sau: “apda
linau grinorių, tai nieko: lai žino, kaip Amerikoje 
reikia gyventi!”.

Štai tau ir draugas!!’.
Bf. Kadagntis.

lėgo” ir parimi užbaigęs kursą, gavo darbo tūloj griž- p0'>i,'r‘"‘ >’"r’Sy-
kelio kompanijoj, kur ir šiandien tebedirba.

Džiaugėsi Šliurys susipažinęs su tokiu “apsi
švietusiu” ir veikliu tėvynainiu ir jį godojo, kaipo 
geriausj' “frendą”. .Suėjęs pasikalbėdavo apie tau
tos reikalus, politiką, o dažnai net apie savo šviesią 
ateitį. Nors dažnai Varvinėjus šliurį pašiepdavo, 
bet jis nepikdavo, tardamas: “mokytesniam yyrui

tos, ant rankų jau įmokėta 500 dolerių
Bet štai nelaimėj Neilgai Šliurys džiaugėsi. 

Štai tūlą dieną paaiškėjo, kad jis )iko apdumtas. 
Pasirodė, kad tie namai verti gal pusės tiek pinigų, 
kiek Šliurys apsiėmė užmokėti. Paaiškėjo, kad jo 
gerasis draugas Varvinčius vietoj jam pagelbėti, jį 
apgavo, gaudamas pats nemažą “kyšį” nuo namų

reikia truputį nurilehrti, reikia pagerbti jo iuok.i»”J'’"r,lav,'''i0- "Se tnn ir <>r«"K»9r’ Viri juokiasi, o
Šliurys apie Varvinčiu ir laikraščiuose kelius sykins 
buvo rašęs išgirdamas, kaipo darb&tų “tėvynainį”, 
nors jisai tokio pagyrimo visai nebuvo vertas.

Laikas vis bėgo- Šliurys taip taupęs centus po 
kelių metų pasijuto turįs jau kelioliką šimtų! Tūlą 
vakarą paskaitliavęs net apsiverkė iš džiaugsmo ir 
nubėgęs skubiai pas gerąjį draugą^ pasisakė, kad jau 
galįs pirkti namą ir prašė, kad jam pagelbėtų. Vąr- 
vinčius tuojau suprato, kad čia bus gera progaf ir 
truputį pasinaudoti iš grinorėlio centų, todėl pa 
tęs šliuriui ranką tarė: “Gerai drauge! aš tan 
gelbt-Mii i iipirktV namą. Su manim neprakiš

Šliurys verkia, vos iš proto neišeina. Bėga pas vie 
ną, kitą advokatą, bet nieko nepeša. Advokatai sako, 
kad kuomet jau viskas formališkai padaryta ir po- 
pieros pas notarą padarytos, atsimesti negalima. 
Ėjo pas namų pardavėją. Tenai verkė, maldavo, 
kad sugrąžintų nors pusę įmokėtų pinigų, bet šis nei 
iš tolo nenori girdėti. “Jeigu nori pirk, kitaip 500 
dol. turi žūti. Arba rask kitą pirkėją, tai sughą- 
žinsiu”. Bet kur tau rasi tokį mulkį šioje gadynėje, 
ypač Amerikoje l

Taigi šliurys nei nusipirko namų, tiktai nusto
jo 500 dol., nustojo taip gerbiamo iki šioliai draugo,

Liudnu.
Liūdnu! Tėvynė nelaime aptvinus.
Liūdnu, kaip tautą slopina vargai,
Krauju aplieta mūs pievas, kemsynus;;
Vietoj sodybų tik riogso kapai.

Motinų širdgelas didis begalo,
Dvasią sutrynė teveliu senų.
Meilė mergaičių krūtinėj’ atšalo;
Liūdnu, jos rauda Tėvynės sūnų.

Ašaras jūrėmis saikuoti galėta,
Kiek prispaudimas ištekino jų;
Ar besurasi Tėvynėje vietą,
N< pažymėtą Lietuvio krauju?

Nūdien liūdėjim’s kaskart labyn spandžia, 
Karinė šmėkla yr’ priežastim to;
Josios patrankos Tėvynėje gaudžia. 
Kuomet ta “Hydra” už-ibnigs? Bej
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Bostono Margumynai. Baltimores Naujienos. Waterburio Lietuv. Žinios.
NAUJŲ METŲ LAUKTUVĖS.

Gruodžio 31 dienų L. Vyčiu 
17 kuopa Naujų Motų sulauki- 
irtui parengė puikia vakarie
nę. Tas vakaras - vakarienė 
buvo pamarginta dainomis, 
muzika, prakalbomis ir tau
tiškais žaislais, iš kurių myli
miausiais buvo “Aguonėlė”, 
“Vyčių žaidimas”, “Šeškų 
slėpti”, “Jieva” ir kiti.

Dainos ir muzika.
P-nas D. Antanavičius su

dainavo, pritariant p. F. 
Kriaučiūnui ant sexafono, 
“Už šilįngėlį” ir “Skamban
čios stygos”; p. Pet. Grinke
vičius — “Mano laivas” ir 
“Kur bakūžė samanota”; p. 
P. Grigas — “Tris dienas...'”, 
senobinę lietuvių dainų; p. V. 
Jankauskas dainavo angliškai. 
Neblogai dainavo, bet lietu
viams lietuviškos dainos daug 
geriau patinka.

Toliaus p lės B. Valentukė 
ir Z. Stankevičiūtė sudainavo 
dvi daini, iš kurių geriausia 
pavyko “Viltis”, plės K. 
Kaulinskaitė ir O. Lazdinaitė 
Gražiai išpildė “Vai, ku ku” 
ir “Šių nedėlelę”.

Dainų kontestų užbaigė p. 
F. Strakauskas daina “At
plaukia laivelis”, pritariant 
p-lei B. Valentukei ant smui
ko ir L. Stankevičiūtei ant pi- 
jano.

Dar buvo gražių muzi - 
kos šmotukų, prie kurių išpil
dymo prisidėjo p. p. A. Brūz
ga (kornetas), F. Kriaučiū
nas (sexaforias) ir M. Kar
bauskas, vietos vargonininkas 
(pijanas). Kaip dinos, taip ir 
muzika puikiai visais atžvil
giais pavyko.

Juokai ir šposai.

vamaniai ir “cicilikai”. Jau 
“laisvos” minties pasekėjų 
buvo manyta monopolizuoti 
katalikiškų visuomenę, drau
gijas savo tvirtumoms sustip
rinti, bet vargšams tas nepa
sisekė; laiku atbudo katalikai 
ir laiku pavojui už akių užbė 
go-

LAISVAMANIŲ NEPASISE
KIMAI.

Kiek laiko atgal keli lais
vamaniški vyrai buvo sutverę 
čia vyrų kliūbų, bet ta garbiu 
ga įstaiga, praleidus savo 
jaunas dienas laisvamanybės 
veikime, iš - syk paseno ir jau 
greitu laiku pati sau užgie
dos “reąuiem aeternam”. 
Griuvimo priežastis aiški: ne-i 
pastovus laisvamanybės pa
matas, alaus bačkutė ir lais
vieji meilės prajovai. Tai tik 
vienos draugijos likimas, o 
kur šimtai kitų?

“GABIJOS” KRIPSNIAI.
Pora metų atgal čia susi

tvėrė taip vadinama dainos ir 
muzikos draugija “Gabija”. 
Pirmais savo gyvenimo metais 
“Gabija” turėjo kuopuikiau- 
sį pasisekimą. Jai tuomet 
dauginus rūpėjo dainos ir mu
zikos kultūra ir, toje srityje

NELYGUS SAIKAS.

Katalikai elgiasi katalikiš
kai, bet “cicilikai” ir “tauti
ninkai” kaip elgiasi? Kas 
šventadienį, išėjus iš bažny
čios, apspinta vaikai ir tan
kiai net augę su plakatais, 
apgarsinimais kviesdami atsi
lankyti ant “Mass Mitingų”, 
prakalbų ir tt. Bruka pagar
sinimus į rankas. Kas nenori 
imti į kišenį, o jei ir to neno
ri, tai paleidžia ant žemės. Už 
tai po pamaldų tankiai galima 
užtėmyti prie* bažnyčios du
rių nemaža šiukšlių. Na, o jei
gu kas nors yra rengiama ka
talikų ir platinama apgarsini
mai po dirbtuves, tai mūsų 
draugai to neapkenčia, nenori 
matyti plakato dėl to, kad ne 
“Darbininko Balso” bei “Ke
leivio” spaudos darbas, bet p. 
A. Ramoškos, kuris yra kata
likas. Negana to, kad tie la
peliai yra persekiojami, bet 
keista kodėl niekinama religi
ja ir ignoruojamas katalikų 
veikimas. Juk nėra svarbu 
Las drapanų siuva, bile tik ji
nai atsakančiai padaryta, ge
ros medžiagos. Alės katali
kai nepavydžiame “cicili- 
kams”. Lai dirba, kiek tik ga
li, bile tik teisėtai, neužgau-
liojant mūsų katalikų šven-

bedirbant, susilaukė nuo 'visų žiausių jnuslll„. Tcrengia So. 
užuojautos ir parėmimo. Lie- kingj balins, pasiiinksminim0
tuvių jaunimas noriai spietėsi 
prie “Gabijos” ir lavinosi 
dainos strityje. Berods, tuo
met ir pats gerb. komp. M. 
Petrauskas kitokių principų 
laikėsi....

Taip buvo metai atgal. Šian-

vakarus, teatrus, kad tik bū
tų dori, neištyirkinanti. O jei 
gu “tautininkai” laisvama
niai ir “cicilikai” neatjaučia 
katalikų judėjimui, darbavi- 
muisi tėvynės ir žmonių la 
bui, tai nors tegul nekliudo,

pas mus. 
numanyti 
sios, kas rašinėja laikraščiuos- 
na, siunčia delegatus, prašo, 
kad nerašytų apie jų veiki
mus.

Ypatos augštesnio luomo, 
kurios vaidina, kaip ir valdo
mų rolę: draudžia, smerkia 
viešai. Jeigu kas pakritikuo
ta — sako — tai šlovės nuplė
šimas, jeigu gi pagirta, tai be
reikalingas į puikybę pakėli
mas. Kol nieko čia nebuvo 
veikiama, negi rašysi apie ką. 
Dabar, kuomet pradedama

Draugijos (galima S. L. R. K. A. 13 KUOPOS 
kokios) sužinoju-

SUSIRINKIMAS.

Sausio antrų dienų, tuojaus 
l>o pamaldų, buvo SLRKA. 13 
kuopos metinis susirinkimas. 
Tapo rinkta nauja valdyba, 
geriau pasakius — likosi sena 
užtvirtinta, tik iždininkas at
sisakė. Kuopos viršaičiai 1916 
metams likosi: J. S. Vasiliau
skas — pirm., P. Grajauskas
— vice-pirm., J. Janųlevičius
— rašt., A. Bajoriutė — prot. 
lašt., A. Sakevičius — ižd. 
Taipgi išrinkta penki atstovai

veikti — lai žino apie tai vi- į Tautos Fondo skyrių ir du į
suomene.

Gi kas gėdisi savo darbų, 
turbūt numano ir jų vertę.

Tik tiek turėtume pasakyti, 
kad prieš vėjų nepapūsi.

Tyrų Gyvūnėlis. 

NAUJŲ METŲ LAUKTUVĖS.

šv. Vincento de Paulo pavar
gėlius šelpti dr-jų.

TAUTOS FONDO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS.

Tos pačios dienos 8-tų vai. 
vakare įvyko T. Fondo sky
riaus susirinkimas. Šv. Ka-

Naujų Metų belaukiant, va- zimiero draugija atsiuntė 2 
kare, buvo prakalba ir “fe-(atstovu: A. Mandravickį ir J. 
rai”*nuo karės nukentėjusių Į Žebrauskų, gerus vyrus.
naudai. Buvo iš anksto pra
nešta, kad kas išbus salėje iki 
12 valandai, kad fabrikai pa
sveikins Naujus Metus, tas 
gaus knygelę “Imk ir skai
tyk. Tai tiems, kurie sulaukė, 
— J. S: Vasiliauskas, išdalino 
tos knygutės apie 80 egzemp. 
Nuo “ferų” likosi pelno 26 d.

“DARBININKAS” — NAU
JIEMS METAMS 

DOVANA.

Naujais Metais oras buvo 
šiltas ir šlapias. Į pavakarę 
šiek-tiek išsiblaivė. Klebo
nas, J. Lietuvninkas, prieš pa-

diėnų “Gabijos” padangėse nes šie perversmių laikai yra mokslų pasakė, ad jis parapi- 
žymios permainos vyksta, labai svarbūs ir neprivalome jonams duos dovanų “Darbi- 
“ Gabija” su savo vedėju
priešakyj ir dauguma narių

Pasigerėjus švelniais dainos krypsta į... na, tiesų pasakius,
ir muzikos akordais, svečius 
pradėta linksminti juokeliais, 
šposais iv kitokiai?* -ruonais. 
P-nui V. Brūzgai vadovau
jant, sudaryta juokdarių lenk
tynės: kas labiausia publikų 
prijuokins, tam buvo skiriama 
dovana.

Vakarienė.
Bežaidžiant jaunimui, laik

rodžio rodyklės prisirito prie 
pusė vienuoliktos ir mūsų jau
nuomenė su svečiais pamarša- 
vo prie stalų, apie kuriuos 
triusėsi vytės K. Zubaučiutė, 
Z. Žukauskaitė, O. Protašiutė,. 
V. Varžinskaitė ir K. Kaulin
skaitė.

Gi ir skani buvo vakarienė; 
matyt, mūsų vytės yra ne tik 
geros mergaitės, bet ir sąmo
ningos šeimyninkės. O ir man
dagios! Taip gražiai, malo
niai svetelius prašo kąsti, kad 
ir nenorėdamas turėtum val
gyti-

Prakalbos.
Pasisotinus visokiais skanu

mynais - gardumynais mūsų 
gerbiami sveteliai kun. F. Ke
mėšis, klierikas Vermauskas ir 
Pr. Gudas pasakė kiekvienas 
po trumpų, bet labai turinin
gų prakalbėlę.

Naujy Mėty Prieglobsty j.
Tuom tarpu laikrodis išinn 

Šė dvyliktų valandų ir viens 
kitų pasveikinę su Naujais 
Metais, svečiai ramiai išsiskir
stė namon...

Svetys.

BOSTONO LIETUVIAI 
KATALIKAI.

Po ilgo snūduriavimo So. 
Bostono lietuvių katalikiškoji 
visuomenė atbudo ir, pasidai
rius aplinkui, tvėrėsi darbo. 
Šiandienų bostoniečiai aiškiai 
mato prie ko veda nerangu
mas, o kokius puikius vaisius 
išduoda tikros pažangos dar
bas.

pirmiausia bostoniečiai pa- į, kad į lietuvių visuome- 
let ir katalikiškos, vadus

jau pakripo laisvamanėlių ir 
“cicilikų” karalystėn.

KaMlikiškoji visuomenė1 da
bar aiškiai gali pastebėti, kad 
ne kas kitas, tiktai ji pati, ta 
draugijų išaugino, davė jai 
gyvumo spėkas, kurias toji 
prieš katalikus ir atkreipė.

Kuomet lietuviai katalikai 
advento laiku meldėsi bažny
čiose, “gabijiečiai” linksma 
daina, pasilinksminimais trau
kė žmones į svetaines. O Lie
tuvos vargai, ar jie “gobijie- 
čiams” neprakalba širdin?

KUR KALTININKŲ 
IEŠKOTI.

Bostono lietuviai katalikai 
pasipiktino iš tokio “gabijie- 
čių” pasielgimo ir nustojo 
jiems tarti. Bet to nemato, 
ar nenori matyti “Gabijos” 
vadovai, o visu smarkumu 
puolėsi kun. F. Kemešį ata
kuoti, kam jis, esą, gabijiečius 
niekina.

Pasakius tikrų tiesų, tai kun.
F. Kemėšis čia tiek kaltas, 
kiek ir visi Bostono lietuviai, 
kurie prisilaiko Bažnyčios pri
sakymų. Čia “gabijiečiams” 
reikėtų tėrayti ne į ypatas, bet 
į viešųjų žmonių opinijų, kuri, 
kaip tik ir parodė “gabijie- 
čiams” savo nepritarimų.

NEVISUOMET PRIEMONĖS 
IŠTEISINA TIKSLĄ.

Dalykus rimtai ir šaltai ap
svarsčius turėsime prieiti prie 
to išvedimo, kad “Gabija” ir 
jos šalininkai neturi teisės 
pritarimo ieškoti pas katali
kus. Kas glaudžiasi po “Ke 
leivio” ir jam draugiškos 
“Ateities” viešais katalikų 
priešų sparnais — iš jų tega 
Ii ir paramos tikėtis. “Gabi
ja”, ingavusi tėviškų ”Atei- 
ties” ir “Keleivio” redakto
rių malonę, ir tesidžiaugia sy
kiu su jais laisvamaniška šyp
są

Lietuviai katalikai galės ir 
be jų apsieiti.

"unetczi

jų praleisti betiksliais.
Stimbrikaitis.

VEIKIMUI BESIVYSTANT.
- Kuomet kitur kolonijų bro
liai senai gėrisi giedriumi 
dangum ir maudosi šviesos 
spinduliuose, mūsų nelaimingo 
kampelio padangės buvo nuo
lat ūkanotos.

Amžinai kabojo juodas de
besis ir slėgė mus ir slopino.

Ir tikėjomės, laukėme gied
ros, nors žinojome, kad pirmu 
turėsime pergyventi audrų. 
Rengėmės prie jos. Dabar 
jau audra prašvilpė, nurimsta, 
rytuose sušvito pašvaistė, pa
pūtė švelnus, it pavasario, 
vėjelis ir viskas tarytum at
gimsta.

Tat garbė jums, pirmieji 
darbininkai, kurie išsilaikėte 
kovoje su audra. Praskynėte 
takelį, kurio jau mes nebe- 
prarasime.

Užžavėtas tuo maloniu apsi
reiškimu — ir aš su jumis! 
Nuėmęs nuo lentynos surudy- 
jusių plunksnų, nukratysiu lai
ko dulkes kur apgulė jų. Pa
bandysiu, gal jėgų dar savyje 
rasiu. Ir rašykime, broliai, 
aprašykime kiekvienų nuveik
tų darbelį, visų judėjimų. Ne
pasigailėkime garbės kas to 
užsitarnųuja, o taipgi išvydę 
peiktinų, nenaudingų — nenu
tylėkime.

Sekkime kiekvienų žingsnį 
mūsų vadų - švietėjų suteikda
mi garbę jų nuveiktiems dar
bams, taip gi meskime akį ir 
į užkulisinį mūsų gyvenimų,! 
silpnumus, kas duos progų 
daugiau šviesties, negu švies
ti.

Tas, žinoma, nevisiem pa
tiks, nes kaikurie mūsų neva 
“veikėjai” ar bent save pri- 
skaitų prie tokių, pasijus vil-

ninko” Kalėdinį numerį apie 
300 egz.. Kolektoriai, einant 
žmonėms iš bažnyčios, kiekvie
nam davė po laikraštį. Toli 
gražu visiems neužteko, nes 
zmonltf bažrly'^KJ buvo apiė 
800. kiti negavo ir pamatyti 
to laikraščio.

Kaip pasirodė teatro ika
rai davė $100.00 pelno; dar 
dauguma nesunešė už parduo
tus tikietus pinigų, tai dar ne-1 
žinia, kiek bus išviso.

ŠVENTES PRALEIDUS.

Sali ii no galybė.
Dauguma lietuvių praleido 

Kalėdas ramiai, kaip ir visų 
apšviestesnių tautų žmonės. 
Bet radosi nemažai ir tokių, 
kurie užsisakė rūdžio ir kito
kių nuodų bačkas ir, žinoma, 
savo protus nuodais apsvaigi
nę, kėlė baisiausius armyde- 
rius. Saliūnai Kūčių dienoj 
buvo atdari iki vėlybai nak
čiai.

Daug šeimynų buvo tokių, 
kur laike Kūčių vakarienės — 
motina su vaikais — neturėjo 
ko, valgyti, gi vyras-saliūne ant 
baro dolerius svaidė, visai už
miršdamas, kad namie jo mo- 
terei ir vaikams badas dantis 
rodo. Šiaip ar taip imsi, o vis 
didžiausių skurdo priežastį sa
li ūne surasi. Užtat visi uoliai 
turėtume kovoti prieš saliū- 
nus. Kol saliūnas bus, tol vi
sokios nedorybės ir skurdas 
žmonių tarpe gyvuos.

“LIETUVOS JAUNIKAIČIŲ” 
PRAKALBOS.

į L. Pruseika didvyriu.
Sausio 2, 1916, “Lietuvos 

Jaunikaičių” dr-jai kalbėjo
pasižymėjęs lietuvių vardo že- 

Buvo kalbėta apie naujo va- mįntojas, L. Pruseika. Neži-
karo parengimų sulosiant

.programų.
‘ ‘ Prie Pažangos ’ ’.

Buvo sulošta p. J. V. Kovo 
2-jų veiksmų drama “Prie 
Pažangos”. Minėta drama 
aiškiai atvaizdina lietuvių da
romus piknikus. Išeina maž
daug taip: surengia kas pik
nikų su svaiginančiais gėri
mais; iš svečių pulko atsiski
ria mergaičių būrelis, kurios 
ųenori girtų tarpe būti ir at- 
siskirę nuošaliai kalbasi, kaip 
negerai ir blėdinga rengti 
girtas pramogas. Galop nu
sprendžia, jog padorioms mer
gaitėms neverta tose pramo
gose dalyvauti; taip bekalbė- 
damos užsimano žaislų ir pra
deda žaisti “Rūtelę”. Joms 
bežaidžiant užeina inteligen
tiškas vaikinas^ Juozas i^ pa
giria mergaites už gražų žai
dimų ir pats pradeda su jomis 
žaisti. Taip bent atrodo pir
mas aktas. Antrame akte jau 
pasirodo nemažas merginų ir 
vaikinų buris. Visi pasmer
kia girtus piknikus ir tariasi 
tuos papročius naikinti. Tuom 
syk užbėga vaikučių buris su 
katalikiškais laikraščiai, ku
riuos visi perka. Dar po va
landėlės pasirodo du girtu vai
kinu. Vaikai- siūlo jiems laik
raščius, o šie sako, kad jiems

“Gedimino Sapnų”. Taipgi kalbėti, bet, matomai, norėta 
kalbėta, kad reikia rengtis; tas rimtesnio pasakyti. Iš- 
prie šv. Kazimiero dienos ap- syk kalbėjo apie dabartinę ka-
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verčiau už tuos pinigus dar

vaikščiojimo.

LIETUVĖS STREIKĄ 
. LAIMĖJO.

Lietuvės moterys į tris die
nas laimėjo streikų. Gavo po 
centų ant žypono daugiaus. 
Kad būtų ilgiau pasilaikę tai 
būtų gavę po 2c. Už tai vie
nų žmogų prašalino iš darbo, 
o visi darbininkai tyli.

J. P. K.

SLRKA. T3 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Praslinkus seniems metams,

rę ir tas jam gerai pavyko. 
Jau buvau bemanąs, kad Pru
seika iš trumpų kelnaičių iš
augo, bet apsirikau; jo nei 
kiek nesuvyrėta, bet dar la
biau suvaikėzėta. Tiesdamas 
savo kalbų pripasakojo tiek 
daug nesąmonių, kad beklau
sant tiesiog koktu darėsi. 
Šmeižė, rėkė ant katalikų, ku
nigų (labiausia kun. Kemešį 
keikė) ir net popiežį išpravar- 
džiavo. s

». kliuvo.
Visiems aišku, jog L. Vy

čiai socijalistams — tai už 
kalnieriaus deganti žarija. Na,

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS.

Tuojaus po pamaldų buvo 
parapijos susirinkimas, kuria
me rinkta velykinės išpažin
ties kvitelių išdavimui pagel- 
bininkai ir bažnvtines sėdinės 
pinigų priėmimui kolektoriai. 
Paskui buvo užsipulta ant 
vargonininko, kad jis choro 
nemokina, turi išmokinęs ke
lias merginas, bet tų pačių ne
suvaldo. Kunigas prašė per
daug neužsipulti, nes viskas 
bus pataisyta. Apie mokslai- 
nę kunigas pranešė, kad šiais 
metais vaikai galės eiti moks
lų veltui. Nes vistiek niekas 
tiek nesumoka, kiek reikia. 
Tad geriau kada nors mokslai- 
nės naudai padaryti kokį nors 
vakarų. Buvo prašoma, kad 
klebonas pasirūpintų gauti 
lietuvaites mokytojas, nes 
anglikės mokytojos negali tin
kamai vaikučių dvasios išauk
lėti. Klebonas žadėjo kitiems 
metams gauti seseris - lietu
ves. Būtų geistina, kad tie vi
si pažadėjimai kuogreičiausia 
išsipildytų.
TAUTOS FONDO SKYRIAUS 

“FERAI”.

Naujų Metų vakare^buvo 
T. Fondo skyriaus “ferai”. 
Nuėjau ir aš į bažnytinę sve
tainę. Kaip man čia viskas 
gražiai atrodė: žmonių nevi
sai mažas būrelis, visi blaivūs. 
Ant estrados prie stalelio sė
di 2 vyru, o trečia parduoda 
tikietukus. Visi už viens ki
to kelia tikietukų kainas, o

vietinė SLRKA. 13 kuopa lai-į tai ir juos-gi kedeno ponas 
kė metinį susirinkimų, kuris' Pruseika.
atsibuvo sekmadienyje 2 dienų 
sausio, 1916.

Narių nors susirinko nema
žai, bet toli gražų ne visi. 
Matomai ne visiems apeina 
savo organizacijos reikalai

Kalbėdamas apie karę ir jų 
pasmerkdamas, išsitarė: mes 
neturime kareivių, užtat mes 
turime Vyčius, juk tai tas 
pats.

Jeigu p. Pruseika Vyčius
lygina su kareiviais, tai aš ne- 

Pirmiausia buvo skaityta iš k]ysįu pasakęs: — mes netu- 
pereitų metų veikimo rapor-! rįme lietuviškų asilų, bet mes 
tai ir peržvalgos; toliaus se- turime Pruseikas, juk jie pro-

išsigers. Užbaigoje visi žai
džia “Jievužę”. Aplamai 
imant veikalėlis daro gerų ir 
pamokinantį įspūdį. Geistina 
būtų, kad jį suloštų visose lie
tuviais apgyventose kolonijo
se. *

Po lošimo tie patys artistai 
sudainavo iš “Vyčio” “Ilge
sį”. Daina, puikiai atlikta, su
žavėjo publikų.
Kun. F. Kemėšio prakalbos.

Dainų sekė kun. F. Kemė
šio prakalba. Kalbėjo apie 
darbininkų luomų, plačiai pa
liesdamas nuo pradžios iki šių 
metų darbininkų judėji
mų ; išdėstė socijalizmo
ir aidoblizmo silpnąsias
puses, kurių delei tos 
dvi teorijos negali būti gyve
nime įvykintos. Darbinin
kams susipratus ir turint ge
ras unijas, rimtai dirbant, 
darbininkai pagerins savo bū
vį, — sakė kalbėtojas. Taip
gi ragino visus būti blaivais, 
kuomi irgi galima prisidėti 
prie darbininkų būvio pageri
nimo.

gomi šaltų kompresų savo su-1merginos vis daugiausia už-
tingusį kūnų. Jau nemažas 
“armyderis” buvo kilęs, kuo
met buvo iškeltas aikštėn vie
nas kitas “darbelis” ir, susi
gėdo mūsų “vadai” kuomet 
pamatė spaudoje, it veidrody
je, gavo pasenusių fizionomijų. 
Stebėtina. Kas žin, ar kur

M

kė valdybos rinkimas. Be
veik visa valdyba liko ta pa
ti: J. Vasiliauskas — pirm., 
J. Janulevičius — sekr., A.

moka. Paskui eina kokio nors 
daikto išlaimėjimas. Taip 
gražiai laikų beleidžian ir va
karas praėjo. Pinigų surink
ta $31.00. Nors ir geras da
lykas tokios Icitacijos, bet 
katras neturtilgas, tai ir 5c 
nepraleidžia. Reikėtų kų na»

tu ir už asilus navatnesni. AUKOS NASHUA, N. H.
, STREIKIERIAMS.
Kalbėtojui priminus apie 

Nashua, N. H. strcikierių var
gingų padėjimų ir paraginus

Ir Pruseikai karštai pasidarė.
Bet nabagas melu negalėjo

Bajoriutė— prot. rašt ’lždi-l?a!‘kti melais- T“°į™s P» ’° ,_____ „ -
ninkui J. Karaliui atsisakius, i ka^°®. P; J‘.B‘ap.1‘iaukuoti, kiek kas išgali, — 

rinktas naujas, Sekevičius. J i klausimais ir išrodė jo! tuojaus tapo sumesta $21.28c.įsr
Taipgi ir du iždo globėju pa- ^alJ)0S klaidas. 'Tie pįnjgaį bus perduoti strei-

Pruseika norėjo pabėgti.mainė nauji, nes senieji pasi
rodė blogai savo pareigas pil
dą. Išrinkus ir sutvarkius 
valdybų, buvo renkami atsto
vai į Tautos Fondo skyrių iri 
į Šv. Vincento Labdarybės 
draugijų. Po to moksleivis, P. 
Juras, atsiliepė į narius, kad 
kiekvienas būtinai nusipirktų 
Metraštį, nes tai neapkainuo- 
jamos verties informacijų šal
tinis. Toliaus J. Vasiliaus
kas už Spaudos Draugijų 
agitavo, bet ačiū žmonių: ar 
tai nesusipratimui ar kito
kioms ydoms, vos du ar trys 
prisirašė prie L. R. K. Spau
dos Draugijos ir parduota po
ra Metraščių.

Matomai, dauguma mūsų 
narių gerų raštų naudingumo 
ir jų vertės dar nesupranta. 
Labai apgailėtina!

Bl. Kadagutis.

Kuomet p. Š—nas Pruseikų
kieriams, su žiauru kapitalo 
vergu-fabrikantu kovotojams.

kritikavo, tai komitetas rėkė:'Antru sykiu gerb< kalbėtojaa 
nėra balso, nėra balso! o Pru-laiSkino L R g. atsiradimų ir 
seika jau ir • nuo estrados (jog ini-1Sų gyvenime svarbų, 
norėjo sprukti. Tai, mat kur Ant kiek ftž pastebėjau pra.

VISIEMS NEATBŪTI
NAI REIKĖTŲ SAVO' 

NAMUOSEiMUOSE TURĖTI. 

“METRAŠTI”.

mūsų “cilikų” drąsa
“CICILIKŲ” GUDRUMAS.
Taipgi turėjo “L ” spaudos 

knygpalaikių, kurias pardavę, 
būk žadėjo pinigus aukuoti 
karės kankiniams. Tai naujas 
“cicilikų” būdas ųuodyti žmo
nes' surūgusia literatūra.

Nuo senai žinoma, kad na
mui degant, vagis naudojasi 
žmogaus nelaime; taip ir mū
sų “cicilikai” Tėvynės nelai
mės laiku, jos sūnūs išnau
doja.

SENAS KLAUSIMAS.
Jau ne sykį buvo minėta, 

jog W ate r būryj reik tverti L. 
Vyčių kuopų, bet mūsų jauni
mas vis domos į tai nekreipė. 
Dabar-gi jau visi sako, kad tik 
Vyčiai galėtų užbėgti už akių 
blogėms “cicilikų” darbams.

L. D. S. 5-os KUOPOS 
PRAMOGA.

Sausio 3 d., 8. m., L. D. Są
jungos 5-ta kp. surengė pra
kalbta su dideliu ir įvairiu

kalba patenkino netik katali
kus, bet ir “cicilikus”.

Grikštas patenkintas.
L.* Grikštas, kuris ausis pa

statęs klausėsi, pasakė; — tas 
kunigas, tai bent kunigas! 
Jeigu jie visi tokie būtų, tai 
viskas būtų gerai.

Ši L. D. S. 5-tos kuopos pra
moga ilgai užsiliks waterbu- 
riečių atmintyj, nes tai buvo 
geriausia nusisekusi ir pilnai 
visus patenkinusi pramoga. 
Publikos buvo daugiau 500 
žmonių.

Ačiū kun. F. Kemėšiui už 
prakalbų, p. J. V. Kovui už 
pasidarbavimų ir L.D.S. 5-tai 
kuopai šios pramogos suren
gimų — ačiū.

Daugiaus tokiu pramogų!
Pažymėtina, kiekvienas 

ineidamas į svet anę gavo dy
kai knygute “Imk ir skaitlį 
Tai sektinos visoms L. 
kuopomą^fvy  zdi sL
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PADVIGUBINK SAVO PINIGUS!
Pradek nuo $10, kurie uždirbs $20 ir daugiau, taigi neatideliok bet tuojaus 

ATEIK Į MUSŲ OFISĄ
Nedelioj, Sausio-Jan. 16d.. 1916 m.

Mes nuvešim su savo šiltais automobiliais parodyt jums tokius lotus, ant kurių jus galėsite greitai ir dikčiai pelnyti, tai 
yra saugiausią BANKĄ dėl jūsų pinigų, kur jums atneš ne trečią procentą, bet PENKDEŠIMTĄ procentą.

Pirkite lotus tenai, kur visi perka NAUJOJ LIETUVIŲ KOLONIJOJ. Pereitą nedėlią mes turėjome pilnus šešiųs auto
mobilius pirkėjų. Tik pamislikft! per 4 Nedeldienius mes pardavėm 79 lotus lietuviams šioj naujoj kolonijoj. Dabar yra 
geriausia proga jūsų gyvenime pirkti šiuos lotus taip pigiai.

Pavieniai lotai parsiduoda po $49 už lotą ir aukščiau. Šie visi lotai yra šioj pusėj City Limits, prijungti prie Ghicagos. Šioj NAUJOJ KOLONIJOJ jau 
apie 300 Lietuvių turi apsipirkę lotus ir daugumas turi pasistatę savo stubą ir yra jau lietuvių biznerių.

MES PARDUODAM TUOS LOTUS ANT LENGVIAUSIŲ IŠLYGŲ, $10 AR DAUGIAU IMOKĖT 0 LIKUSIUS PO BISKĮ KAS MENESI. ROGENTO NEROKUOJAM PER DU 
METU. Tos lengvos išlygos ir žemos kainos parduos tuos lotus labai greitai. Taigi atvažiuokit šią Nedėlią ir pasirinkite geriausius lotus kol dar jų yra ant pardavimo-

Taigi važiuodami nepamirškite pasiimti rankpinigių, kad galėtumėte tuojaus paimti lotus, kurie jums patiks.
Turime dar gerų BIZNIAVŲ kantpų ir vidurinių lotų ant bizniavų gatvių ir dėl residencijos DIDELIŲ LOTŲ (30 X 130). Visi šie lotai yra arti didelių Crano fabrikų, tik 

dešimts minutų reikia važiuoti ant gatvekario, o pavasarį bus statomas kitas didelis FABRIKAS prie tų lotų.
*' Išpardavymas prasidės nuo 9 v. išryto ir trauksis lig vakarui. Mūsų automobiliai bus prie mūsų ofiso 3151 So. Halsted St., per visų dienų, atvažiuokite kada jums parankiau
jeigu jums bus neparanku atvažiuoti pas mus į ofisų, tai praneškite mums per teleponų ar per atvirutę, paduodami savo vardų ir antrašų, o mes atvažiuosime pas jus į nam|us ir nuve
šim parodyti LOTUS ir vėl atgal parvešime nieko nerokuodami už automobilius. Mes esame turėję daug kostumerių ir visiems patiko, tikimės kad ir jum patiks. Paduokite savo antrašus 
ankščiau, jeigu kurie negalėsite pas mus atvažiuoti, tai mes pribusime pas jus tokiame laike kokiame jus liepsite. Mūsų dideli ir šilti lintosiuai jums nieko nekaštuos, todėl nepamirš
kite atvažiuoti į mūsų ofisą, arba priduoti savo antrašus. • ....

Šitas bus didžiausias lotų išpardavymas kokio Chicagoslietuviai nėra turėję.
Neatidėliokite, bet pasinaudokite šita proga, nes paskui ir norintiems bus per vėlu. •

J. SINKUS & CO.
MORTGAGE BANKERS

Tel. Orover 6775 Chicago, III.3151 So. Halsted St.

TAUTOS FONDO REIKALAI.
CHICAGO, ILL.

Aukos . susmuktos ant šeimy
niško vakarėlio draugystės šv. 
Antano iš Padvos nuo Town of 
Lake, Chicago, Ilk, atsibusio su
katos vakare 13-to lapkričio, 
1915 m. Pastangomis .Tono Bal
nio ir Stanislovo K. Vaitiekaieio. 
surinktos aukos. Aukotojų var
dai:

Po $1.00: — J. Balnis, S. K. 
iVaitiekaitis, S. Žolaudauskis, F. 
Slasiulis, P Grybas, P. Veikutis,

Juozas f'iškevičius 
Liud. Litvinienė 
Domicėlė Stanevičienė 
Ona Brazaičiutė

Viso

.20

.15

.10

.10

$7.05

E. CHICAGO, ILL.
Prisiunčiame G dol. Aukojome 

dėl nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams meldžiame pagarsin-
ti laikraštyje, “Drguge”. 

tT. Žilonas, V. Blažis, A. Pauk-j Juozapas Apsega 
Sitis, D. Žiogas, S. Botadonis, K. i Liudvikas Apsega 
/turkauskis, J. Toleikis, J. Kun- 'Adomas Bražėnas 
Tiro tas, P. Gedminas, T. Jukne
vičius K. Buika, B. Gaižutis, V. 
itražauskis, A. Metrikis, V. Der- 
vinskis.

Po $50c.: M. Dobilas, J. Ku
kas.

Po $.25 e.: J. Janavičius, J.
Klumbis, P. Žansitis, P. Šimkus,

Viliinas Jucius

$2.00
2.00
1.00
1.00

Juozapas Apsega.

t
WORCESTER. MASS.

Laike pašventinimo šv. Onos 
par. bažnyčios, Jersey City, N. 
J., liko susmegta nukentėjusiems

K. Adominas, A. Čapas, J. J«n-,nno ,ietuvianis s,.kančioų
čauskis, A. Bronušas, A. Zavec- Į.H,|.OS.
kis, A. Jeičauskis.
Smulkesnių aukų surinkta 35c.

Viso surinkta ........ .. $24.>5
Taigi šiuomi pasiunčinme če

kį B. Vaišnoro, Tautos Fondo 
iždininko vardu dėl pono A. A. 
Šlakio, viršininėto fondo rnšt. ir 
meldžiame, kad būtų skyriamos 
Bušelpimui nuo karės nukentė- 
jusiemg lietuviams.

Velydami viso gero ir pasise
kimo Tautos Fondui, pasiliekam, 

Su pagarba,
Jonas Balnis,
Pranas Stasiulis.

Kun. K. Budrevičius 
” P. Pakštys 
” A. Rodis 
” A. Kvietkau^as 
” N. Petkus 
” J. Raštutis 
” S. Remeika 
” J. šeštokas 
” V. Šūkis 
” B. žindžius

Viso labo ..

$5.00
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

10.00 
5 00 
5.00 
5.00 
5.00

.. $55.00 
Kun. J. Raštutis.

BŪK PATS SAU BOSU IR 
Po $1.00: Ona Gražuliukė, A. pelnyk turtą. Kam dirbti mies-

ATHOL, MASS.
'Aukotojų vardai kurie aukojo 
laikė vienų krikštinų:

Po $1.00; Jonas Vasilauskas, 
Jurgis Ambrozaitis, Klemensas 
Montayičius

Po $.60c. \ntanas Orentas, 
St. Kuprišaiiskas. Iz,

Po 25c.: Marijona 
|įenė, Kazimian

ja Donilienėy
fili i.i Į)

Litvinas, 
Glebaus 

Glebauskns, 
nas Stanevi-
ienė, Jonas

SURASAS AUKOJOSIŲ 9 
LAUKRI6IO, 1915, S. S. PITT- 

SBURGH, PA.
Adolfas Palieekis $8.00

Po $5.00 Ona Gražulienė, 
P. V. Obiecunas, kun. J. J. Sut 
kaitis, B Vaišnoras.

Po $3.00: A. M. Sutkaičiutė, 
tė, Juozas Dailidėnas, J. G. Mi- 
1 i aimkas.

Po $1.75 Elžbieta Giedraičin-
tė.

Po $1.50: Marcelė Stankevi-

A. šlakis, Kazimieras Vasiliaus
kas, Marijona Kaunaitė, Juzė 
Bražinskienė, Teofilė Gudzinai- 
tė, Rozalija Mozeišiutė, Teofi
lė Obiecuniutė, Jieva Gurevičie
nė. Petras Pranskunas. Vincas 
Janulis. Feliksas Žukauskas, 
Viktoras Venskunas, Jonas Bart- 
vikaitis, Juozas Kibartas, Alek
sandra Mičiulis, Leonora Sku- 
levičiutė, Magdalena Naujaliu- 
tė, Paulina Martinaitienė, Petro
nė Zinkienė, Vincas Kerbelis, 
Juozas Jereminas, Juozas Tom- 
kevičius, J. G. Miliauskienė, V. 
Dartininkaitis, B. Tumas, J. P. 
Petraitis, kun. J. Pikutis, Zofija 
Putinaitė, Jurgis Staigia, Anta
nas Saviče, J. Paškevičius, Ta
rnas Marcinonis, Pranas Pikši- 
nas, P. Blažaitienė, J. Martinė
ms, Antanas Aleliunas, Petronė 
Kisieliūtė, kun. F. Kemėšis.

Po 50c.: Sal. Venckūnienė, 1\ 
Jankauskas, M. Stukienė, Dor. 
Vidžiutė, Jieva Bubilienė, Pr. 
Marcinkonis, A. Mičiukė, Vin
cas Bukas, Bronia. Gaidis, Jo
nas Krunkaitis, Joozas Durnelis. 
Jurgis Ūižauskas, K. Stankevi
čius, Marė Petrauskaitė, Ona 
Tariilionė, A. Viligas, K. Gar- 
liauskas, J. Keparutis, K. Petke
vičius, K. Bražinskas, J. Janu- 
kaitis, Ona Rumšą, M. Vinciu- 
nienė, M. Venckiniutė.

Išviso $92.75
Smulkių aukų surinkta, Ona 
Račkauskiutė $1.00, Jonas Pra
nulis 50c. viso labo .......... 24.42
Surinkta minėtoj dienoj $117.17
Aukoa sulinktos kitais laikais 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Draugystė D. L. K. (Kareivių) 

$10.00
Po $1.00: Julius Zinkevičius, 

Vincas Adomaitis, kun. J. J. 
Sutkaitis.

Po 60c.: Vytautas Morkūnas, 
Benediktas Bernatonis, Bene
diktas Lapeika, Antanas Slan- 
čiauskas, Pranas Balčiūnas, Jo
nas Vasiliauskas, Jonas Janulis 

$6.50
Smulkių aukų surinkta $5.90

te, kada jūs galite ūkininkauti 
su jūsų tautiečiais pietinėse že
mėse T Tuojaus rašyk dėl infor
macijų apie kolonijas prie Rock 
Island gelžkelių Arkansas, Loui- 
sianoj. Mes galime nurodyti ke
lią prie pasisekimo dėl žmogaus 
su mažu kapitalu. Žemės išduo
da du derlius per metus. Puikus, 
malonus klimatas, geras vanduo, 
užtektinas -lietus, geros turga
vietės. Tegul mes pagelbėsim su
rasti jums vietą. Rašyk jūsų 
kalba pas L. M. Allen, Passenger 
Traffic Manager, Rock Island 
Lines, Room 718 La Šalie Sla- 
tion, Chicago, III.

Kada persišaldai
ink kaklą, krutinę ir apačias kc

Oro Rlchter'lo

PAIN-EJtPELLER

—

Tat. Varde 1138 .

Lietuviškas Graborius
Seniausias, pigiauasias grabarius 
ir tirinetojas dėl pavargelių-naž 
aičių.

p. A. MAŽEIKA
3315 Am. CH1CAB0,

j.į Valandos: 9 lig 11 ryto, 7 lig 9 vakare.

K 1005 Marion St. VVaikegaa, III.

Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. Ir 5Oe. bntelinkiu vliote aptlekoM arba 

stačiai nuo
P. AD. RICMTRR & CO.

74-88 WaaMn*ton Street, New York, N. Y.

Telepbon* Main 53

JOSEPH MOLITOR
ARKITEKTAS

Rooms 1089-1004
167 W. VVaahingtan St. Chicago 
Kai alik iikos Bažnyčios mano apeciali- 

ikuma a. Ai stačiau Šv. Kryiiana
Bažnyčią ChicajoĮe.

r
Phooe Cinai 2118

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 So. Haltted CHICAGO, ILL.
CORNER 18«h STREET

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Viso labi k........................ $22.40

Joefeph J. Eliae, Savininke*.
4600-4602 S. Wo*d St. Chicago. IU. 
Priimame pinigu, | Banke ulčMjrjimni nuo 
vieno dolerio ir dauginus ir mokame trečia

r
raeentarateniia ant metų Siunčiame pinigu, 
Visa, dalis svieto pikiai, greitai ir teisingai, 

svetimų lomių pinigus mainome, perkame Ir 
parduodame. Parduodametifltortaa antelių 

linijų | krajų ir ii krajaus, taipgi tikintus ant 
geleiinbellų po visų Amerika ir Europa.

Musų Banke iMirba visokius rejttin. Ir do
ku men t tM risnee kalbose ir duoda rodą lie
tuviam, viaoktaoaa ateltikimuoee Ir reikalue- 
s« ypetllkal ir per laHfcos. Tik kreipkite* 
vlriminAtu antralu.

» <«- <♦> <4C- W <«• «
Plymouth National

BANK
Kapitalas su perviršiu 

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiflroma 

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Al am Iagujm^tanui vinis s.

Phone 618

Golembiowski
Gydytojos, Chirurgas 

ir A^ušeras

Tol. Varde 1532

Dr. J. Kulis
Lietinis Gydytojas Ir Cblrergas

3259 S. Halsted St. Chicago.
Gydo visokias Ii f? a s moterų, vaikų ir 

vyrų. Specialilkai grydo limpančias, užsi-
sončjusias ir paslaptingas vyrų litras.

Lietuviai!
Skaitykite ir Platinkite Lietuvių 

Katalikų Savaitinį Laikraštį

ŽVAIGŽDĘ
“ŽVAIGŽDĖ” yra seniausias lietuvių katalikų laikraš- * 

tis, 16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių
iš Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00
Koreespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

ŽVAIGŽDE
3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGO JS
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1887 M

RIETV AK ARI Wl> KAMPAS LA ŠALIE IR ADAMS 8T.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depositas pradedant nao VIRNO DOLERIO ir da« 

giaa. až kariaos mokam 3 naoiimčiaa ant metų, karį prid» 
dam kas pašė metų.
Atdaras Bnbatoc Vakarais nnn 6-toa iki B-tos vai. vnksro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertea ant komisijos; iškolektnojs 

randas ir prižiūri propertea; pardaoda geros vertės mo?gTČin«; 
skolina pinigas ant įtaisytų aavasžių (properėių).

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

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$26 iki $66 ant orderio daryti siutai $6.00 ir augėliau. Nau 
ji ir neatimti ant orderio padaryti aiutai už pusę kainos $4.

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.60. 
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
1415 So. Halsted St. Chia

__ Atvira kasdieną Qr dicfari1* ir
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DRCUGAS Sausio (Jau.) 13, 1916, No.

Chicagoįe.
KUN. DR. A. MALIAUSKIO 

KONFERENCIJOS.
Dažnai esame girdėję nuo 

įvairių tikėjimo priešų viso
kius užmetinėjhnus Katalikų 
Bažnyčios mokslui. Tie už- 
metinėjimai girdžiusi ypač 
nuo suklaidintų, ar jau nuo 
nedamokintų, kurie vis-gi drį
sta save mokintais vadinti. 
Mokslus baigę ir tikrai švie
sūs žmonės, jei protu, o ne 
puikybe vadovaujasi, dalykų 
stovį visai kitaip supranta, ne 
kaip kad bemoksliai jįjį sten
giasi aiškinti.

Nuo penktos iki devintai 
sausio dienai, Chicagos Auš
ros Vartų parapijoje, kun. Dr. 
A. Maliauskis, vien proto iš
vadomis, visiems suprantamo
je kalboje, aiškiai 
kad žmogus nuo beždžionės | 
nepaeina. 'Kad žmogus turi 
dūšių ir tai nemarių dūšių. 
Kad yra pievas visų daiktų 
Sutvėrėjas.
kenksmingos blogų raštų skai
tymo pasekmės. Nes tokie 
raštai, pačių žmonių palaiko-

kis — vece-pirm., B. A. (?) — 
prot. rašt., L. Sabaliauskaitė 
— fin. rast-, L. Gotautas — 
ižd., J. Stankevičius ir Z. 
Bartkaitė — iždo glob. lštyri-

MOT. SĄtGOS 3 KP. MET. 

SUSIRINKIMAS.

piemens roleje, A. Baliunas iri . ................. .r ,. . . • , „ iuio komisijon inejo: K. Stul-jaum piemenukai: J. v ūsaitis .i. ,, r • T ,gaitė, M. Lorenzas ir 
terienė, kuri jau trečias me 
tas, kaip darbuojasi. Gero 
pasisekimo darbuotis naujai 
valdybai labdarybės tikslu! 

Minėtoji kuopa daug var- i

Per šį susirinkimų prisira
šė 10 naujų narių. Nutarta 
surengti vakąras naudai va- 

.1. Vai- karinių kursų. Susirinkime 
. užėmė vietas naujoji valdyba: 

B. A. (?) — pirm., A? Pet- 
rolaitė — pirm. pag., P. And- 
rulaičiutė — prot. rast., Ona 
Andrulaieiutė — fili. rašt., Pr.

ir p-lė Freitikaitė; antrame 
akte artistiškai išėjo mok. A.
Tarvidas Erodo rolėje- Ap
lamai sakant, viskas nusisekė 
gerai.

Nuoširdžiai ačiū seserinis
mokytojoms už tokį puikų mū-įprį" kuopos galima sakyti [dienė ir B. Kurlaitė — iždo

................................... . ’ glob., V. Globaitė — marš.
Laimingo. pasidarbavimo 

naujai valdybai! B—ra.

gingiems žmonėms pagelbėjo- Macijauskaitė ižd., Sprin-

sų jaunų brolių ir sesučių iš
lavinimų. Kaip tėvai, taip, 
ir mūsų tauta susilauks tikrų 
lietuves sūnų ir dukterų.

P. Baltušis.

T0WN OF LAKE.
Nedėlioj, 9 d. sausio, šv.

priguli išimtinai darbininkai 
'žmonės, išskiriant tris garbės 
narius. Vertelgų-biznierių vos 
'mažas skaičius tepriklauso. 
Nežinia, kodėl mūsų biznie- 
įiiai nenori paremt taip pra
kilnaus darbo, kaip Labd. Sų- 
gos veikimas. Juk tie patys 
biznieriai iš lietuvių rankų gy-

M. Bacevičiūtė, Navarauskie- 
nė, A. Jonikienė, E. Nausie- 
dienė, R. Nausiedienė. Po 50 
centų: — O. Jasinskaitė, O. 
Šnaukštienė. Kitos pasižadė
jo vėliau aukoti. Iš kuopos 
paskirta 5 dol. Viso 13 dol.

Į nauja kuopos valdybų iš
rinkta: O. Jasinskaitė — pir- 
min., E. Nausiedienė — pag., 
M. Razmanskaitė — rašt., R. 
Nausiedienė — kas., S. Raz- 
mauskaitė — kasos glob-, M. 
Šataitė — marš.

Po to ir užsibaigė gražus 
susui ūkimas.

Seno ji Raštininkė.

Bell System

“ ' * * Susinėsimas su kitomis vietomis 

traukytas ir nuo 9 vai. vale, tik vii
linijos j Columbus, tedirbo, 

per tą liniją”, •

j&A T - , -

buvo
a viela, Bell telefono

Šiokios tokios žinios buvo pasiusti 

- t -
LS Cineiunati, (.0.) vėtrą 
žinios Chtuagoa ^Tribūne,
Liepos 8 d., 1915.

visai visai su-

Bell Telefonu galima uzsitikėti visuose atsitikimuose. « 
Jis visastlos parodo savo vertę vėtrose ir potvbiiuo- 
se ' -r ♦,

Jis pristato pagelbą greitai; jis nešą patogumo žo
džius; jis informuoja pasaulį. Jis yra ant pareigų i 
pildymo kiekvieną valandą, diena ir nakti.

i
Bell Lccal ir Loug Distance Linijos 

jungia visas Vietas Suvienytose Val
stijose ir Kanadoj.

Chicago Telepbone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

SLRKA. 101 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Nesenai ši kuopa laikė sa 
vo priešmetinį susirinkimą. 
Narių atsilankė skaitlingai. 
Pirmiausia buvo perstatytas 
ir priimtas trumpas metinis 
finansų raportas. Toliaus 
svarstyta kuopos reikalai ir 
buvo aiškinta apie naujas re
formas, dėl kurių kilo nema
žai diskusijų. Per šį susirin
kimų išrinkta 1916 metams 
nauji kuopos viršaičiai: S. 
Kybartas — pirm., A. Bene- 
vičius — vice-pirm-, A. Alek
sandravičius — prot. rašt., D. 
G. Šulckaitė —- fin. rašt., A. 
Bruožas — kas., A. Grisius ir 
P. Stropaitė, kasos globėjai.

įnešimas, kad rašt. būtų ap-. 
mokamas, vienbalsiai priimta 
ir paskirta metinė alga. Lin
kėtina, naujai valdybai pa
sekmingai darbuotis.

D. G. S—tė.

Į SaJUNGIETES.
Moterų Sąjungos konstitu

cijos jau išspauzdintos. Kuo
pos, kurios reikalausite kon
stitucijų, malonėkite prisiųsti 
savo užsakymus. Konstituci
jos kainuos po 15c. už vieną.

Visus užsakymus malonėki
te siųsti Centro raštininkei.

M. L. Gurinskaitė, 
Centro raštininkė.

3347 Auburn avė.
P. S. Būtų labai pageidau

jama, kad, siunčiant užsaky
mus kartų prisiųstų ir pini-

Kryžiaus parapijos svetainėj, Ivena, o nenori nei dešimtuko 
SLRKA. 85-tos kuopos atsi- j mėnesiui paaukoti. Užklausk 

kokį biznierių, tai ranka pa
mos: “et, jūsų dr-ja tik bo
boms randas moka”. O tos 
bobos, girdi, tai vis girtuok
lių pačios. Lyg kad tos mo
terys būtų kaltos! Kaltos 
daugiausia smuklės, o vienok 
nei jų savininkų • nei vienas 
piršto nepajudina.

Minėtoji Labdarybės kuo
pa užlaiko vienuolyne

. ,buvo metinis susirinkimas. 
P1??.0?’j Susirinkimas buvo gana skait- 

llingas ir rimtas. Pirmsėdis 
paaiškino apie naująsias re
formas ir apie naujus mokes- 

„ , , ... nius, sanariai su tuo sutiko ir 
tl . pradėjo mokėti savo duokles

pagal metus, Į augštesnius 
skyrius persikėlė 3- Naujų sa- 

inarių prisirašė 6. Į ligoj paini, juos klaidina bei prie ap .šelpinį skyrių prisirašė 3. Įverktino nupuolimo priveda,’ .
net iki barbariškumo laips- j.x • ,/ . T t t> i i oi.
imu. Is kitos puses prirode 
naudą, ''net reikalą šviestiesi1 
beskaitant geras knygas bei 
laikraščius. Nušvietė socija- 
lizmo kilimų; parodė jo mok
slo klaidingumų, kuris, jei į- 
vyktų pagamintų žmoni
jai vargus ir pagaliaus .. di aiu VEIKIMO
vergiją. Galutinai pri- ,S KILN- BLA,V- VtIKIMU. 
rodė žmogaus buvimo tikslą. 5 d- sausio šv. Jurgio par 
Kaip žmogus gali tą tikslą at- svet. laikė savo susirinkimą 
siekti. Kaip to tikslo atsie-^L. Pilu. Blaiv. kuopų delega 
kime Dievas žmogų malonin- tai. 
gai gelbsti. Jog kiekvienas Tflrn kįtko jJUV0

susirinkimus likosi našlaičius vaikutį Auk- 
soriukų ir dvi mergaiti Jur- 

Marcinkievicz, M. Šaučiuvė- gutaites. Buvo užlaikoma per

:io

nas, Kaz. Varanavičienė, A. 
Genčiauskas ir dar keli, ku
rių vardų neteko sužinoti.

Reporteris.

1

geros valios 
gali atsiekti 
mę.

Tame p-a tikras gerbiamo

žmogus lengvai 
sau amžiną lai-

Tarp kitko buvo nutarta, 
kad atėjus gavėniai ir susto
jus visiems vakarams ir ba
liams, reikėtų daugiau blaivi
ninkams pasidarbuoti, paren-

Kun. Daktaro nuopelnas, kad gįant prelekcijų, parodų, pra- 
pataiko tuos taip sunkius ypatingai daugiau pa-

taip aiškiai, taip' engfį Blaivybės parodų, poklausimus
pertikrinančiai nušviesti, jog 
pagaliaus be jokio mokslo 
žmogus, bytik nebus užsikir- 
telis - fanatikas, gali lengvai 
jojo išvadžiojimus suprasti.

Kun. Dr. A. Maliauskio 
konferencijų svarba yra neap- 
kainuojama. Dieve duok, kad 
visi mūsų žmoneliai jojo kon
ferencijas išgirsti galėtų. Kad 
jis juosius pamokintų, sustip
rintų ir nuo klaidinimo ban
gi} apgintų.

Kun. F. B. Serafinas, 
Aušros Vartų par. kleb.

kokias dvi, tris dienas kiek
vienoj parapijoj. Nutarta, 
kad kuopos kiekviena savo pa
rapijoj susižinotų dėl svetai
nių. Nutarta laikyti kitą ap
skričio susirinkimą 30 d. sau
sio 4 vai. po pietų Dievo Ap- 
veizdos parap. svet., ant kurio 
kuopos privalo atsiųsti savo 
delegatus, bet pirm to priva
lo susižinot dėl svetainių, kad 
ant susirinkimo galima būtų 
viską galutinai nutarti ir pra
dėti veikti. Kuopos privalo 
iki tam laikui atlaikyt susirin
kimus, tą visą apsvarstyti ir 
išrinkti kuodaugiausiai dele
gatų į apskričio susirinkimą. 

Tarp kitko buvo renkama 
ir pasekmės

kelius mėnesius mergina, kuri 
rūpinosi biedniems išgauti 
maisto nuo miesto ir United 
Charities- Be to ir pati kuo
pa daug pašelpos vargdie
niams suteikė. Viso labdary
bės kuopos išleista suvirš 650 
dolerių.

Reikia paminėti ir tas, jog 
ši kuopa surengė vakarus, ku
rie atnešė nemaža pelno. Dau
giausia vakarų surengime pa
sidarbavo’ vargonininkas p. A. 
Aleksandravičius. P-as Jonas 
Rusteika paaukojo laikrodėlį, 
iš kurio irgi nemaža pelno 
gauta. Dabar p-ni Valterienė 
paaukoję muzikų 50 doL ver
tės. Iš tos priežasties rengia
mas vakaras su išlaimėjimu. 
Vakaras bus gegužio 7 d. Pa
sidarbuokime, kad išpardavus 
serijas ir visi paremkime tų 
garbiningų darbų.

L . B—ra.

SVEIKATOS ŽENKLAI. į
Geriausi geros sveikatos 

ženklai yra fiziškas stiprumas 
ir praktiškas energija. Taip 
greitai, kaip tik viena tų są
lygų susilpnėja, jus taipgi at
rasite, kad jus prarandate sa
vo apetitą, kad jūs turite įvai
rius gromuliavimo nesmagu
mus, kad jūs miegas yra per- 
iškadinamas, kad jūs būdas 
persimaino. Jūs turite imti 
tai domon tuojaus, ir mes ga
lime pasiūlyti jums Trinerio 

Kartaus Vyno
Eliksiro. Jis perdėm išvalys 
kūnų ir laikys jį valu, jis ap- 

jis
išvalyti kraujų, jis 

sustiprins organizmų. Neda-

Geriausios augštos vertes 
laikrodėlių, žiedų ir brangak . 
menių pasirinkimas žemiau
sią kainą Jus rasite pas

JOFFEY
4625 So. Ashland Avė*

CHICAGO, 1LL.

ŠIAURINĖJ DALYJ.
A. L. R. K. Mot. Sąg. 4 kp., 

laike savo priešmetinio susi
rinkimo nutarė inkurti valgio 
gaminimo kursus. Mokinama į Amerikoniško 
bus ketvergais, 1609 No. Ash 
land avė., Kursai galės nau
dotis netik sųjungietės, bet ir j saugos nuo apsvaiginimo, 
šalietės už labai mažų mokės- pagelbės 
nį. ip i

P-lė Marcinauskaitė paaiš-įleiskite, kad užkietėjimas vi-
kino apie Moterų Kalėdinį 
Fondų dėl tėvynėj vargstan
čių. Visoms pritarus, auko
jo: Po 1 dol. — A. Marci
nauskaitė, M. Razmanskaitė,

durių įsigyventų jumyse ir 
sukeltų nesuskaitomų daugy
bę nesmagumų. Vartokite 
Trinerio Amerikoniškų
taus Vyno Eliksirų. Kaina

PARAPIJOS MOKYKLOS MO
KINIU VAKARAS.

Nedėlioj, sausio 2 d., Dievo nauja valdyba 
Apveizdos parapijos mokyklos huvo tos, kad visa paliko ta 
mokiniai turėjo savo vakarą, pati.
kuris susidėjo iš gana didelio kai! 
ir įvairaus programo: dainų,
'deklemacijų, duetų ir “Betlė- 
jaus Stainelės” sulosimo.

Programos prasidėjo moki
nių choro dainomis: “Svečių 
pasveikinimas”, “Saulutė te-

Tad darban Blaivinin-

Apsk ričio Korespond.

$1.00. Aptiekose. Jos Triner, 
Išdirbę jas, 1333-1339 S. Ash
land avė., Chicago, UI.

.........

Sustingęs kaklas turi būti 
trinamas su Trinerio Linimen- 
tu. Skausmų raumenyse, pe
čiuose, gerklėje ir sąnariuose 
Trinerio Linimentas greit pra
šalina.

Kaina 25 ir 50c., per pačtų

Geriausias būdas dėl itrinimo
Neturi stokuot nei viename name

O-ro RIcMer’lo

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

23e. Ir 5<k buteliuk** vi*ou r.ptlekose arba 
itačiai nuo

P. AO. RICHTER & CO. 
t«-8O Washlngton Street, New York, N. Y.

Kar‘ 35 ir 60c.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
gių kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei va k arais.Rašyk paaiškinimu. Denna*

meriean School bf Languages 
731 W. 181h SI. 174, W. 47th St. 

CHICAGO, iul,A

kėjo” ir “Mūs lietuvaitė”; 
dainos labai gerai atlikta, ką 
liudijo susirinkusiųjų didis 
Beinu plojimas: Ačiū užtai 
mūsų gerbiamam vargoninin
kui, kurio triusu tas choras 
taip puikiai išsilavino.

Paskui sekė deklemacija 
**Nesiimk už svetinio darbo”; 
atliko pusėtinai nors ir buvo 
mažų klaidų, bet tas atleisti
na. Pageidautina, kad ir a- 
teityje p-lė E. Martinkaitė 
lavintųsi scenos srityje.

“Ilgėsis” duetas, kaip ir 
visuomet kuopuikiansia išpil
dytas p-lių A. Bereckaitės ir 
M. Venskiutės. Taipgi dekla
mavo “Iš Tėvynės” mūsų a- 
pielinkėje gerai žinoma artis- 
tė-deklematorka, p-lė A. Frei
tikaitė; deklemavimas buvo 
labai aiškus ir įspūdingas, ir 
levienam širdį sugriaudino,

gnės skurdo atbalsiai.
jaus Stainelė” šį

MOTERŲ SĄJUNGA.

Susitvėrė Moterų Sąjungos 
kuopa Nekalto Prasidėjimo 
Marijos Panos parap., Chica
go, III.

Kuopos numeris bus 20. 
Valdyba išrinkta sekanti: pir- 
min.. F. Macijauskaitė, pirm. 
pageli). K. Varanavičienė, pro
tokolų rašt. Pctr. Jovaičaitė, 
fin. rašt. Ona Danušiutė, ižd. 
M. Vikiricnė, kasos glob.: Ona 
Juknienė ir R. Gužienė. Dva
siškas vad. Kun. A. Briška.

Prie susitvėrimo šios kuo
pos daug prisidėjo p-lė F. 
Macijauskaitė, viena iš Cent
ro Valdybos narių.

M. L. Gurinskaitė,
Centro Rašt.

LABD. SĄ-GOS 4 KP. METI
NIS SUSIRINKIMAS.

Dievo Apveizdos par. salėj, 
3 d. sausio buvo viršminėtos 
kuopos metinis susirinkimas. 
Per susirinkimų savo vietas 
užėmė naujoji valdyba (iŠski-

Sausio baltų prekinių išpardavimas dabar jau eina
Pasiuloima viskas iš ba Ity prekių už labai papigiiItą kainą

Išpardavimas prasideda Ketverge, Petnyčįoj < 
Sausio-Jan. 13-14 & 15

& Subatoj

36 inčių baltintos pak 
lodės, minkštos, tvirt 
siūlų, 8 c. vertės jai 
das už

5 c.
Tiktai ketverge, 1 
jardų pirkėjui. Niek 
dėl vaikų.

ų 36 inčių pločio baltin-
'• tos muslinas, extra ge

ro minkšto išdaro, ge
riausios I21/o rūšies
jardas už

71c.
\

Minkšto išdaro Cam- 
bric 36 inčių eam-
bric minkštas, geras 
dėl apatinių baltinių. 
Paprastai už jardą
12(/'C., dabar už

71c

Atsiuvinėti užvalkalai
45X 36 didžio, ext;a 
geros rūšies, be krak
molo, 18 c. vertės už

121c

Uždangos ruožuotos ir 
taškuotos, geros rūšies, 
jardas už

71c.

Jardo pločio nebalti 1 
tos paklodės storų tv 
tų siūlų, 8c. rūšies jai 
das už

41 c.
Tiktai Ketverge. 1 
jardų pirkėjui. Niek 
dėl vaikų.

1-
r Nebi^tintos paklodės, 

10c. rūšies, 36 inčių 
pločio, geri siūlai

71c.
0

Atsiuvinėtos lovų pak
lodės 72X90, baltintos, 
geros rūšies po

37 c

Damaskiniai Rankšluo
sčiai, raudonais kraš-

■
tais, (10 jardų ilgio) už 
jardų

4ic

Angliškas ilgas balti
nis, 10 ir 12 jardų il
gio geros rūšies, dėl
JĮ ŪĮSllUĮSdU fnilĮĮJĮUU 

baltinių. 12% c. rūšies
, į

8ic

27 inčių baltos “Pique”, vėl i 
galai, nuo 2 iki 10 jardų, vertės 
iki 25 c., specijaliai jardas

32 indių baltas “Plisse” dėl bal
tinių, ilgio nuo 10 iki 20 jar
dų, 19c. vertės jardas už

I-1’, DEPARTMENT STOR~ ” V
1005-o?-6§'l I ASHLAND AVĖ.J




