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ŠIS-TAS APIE MŪSŲ SPAUDĄ IR 

. JOSIOS REIKŠMĘ.
Nuo amžių yra pripažinta, kad svarbiausiu išradimu 

buvo tai raštas, Be jo nūn gi negalima būtų džiaugties 
aęi mokslu, nei pažanga, nei civilizacija. Jeigu ne raštas, 
be abejonės, šiandieną nebūtume gal esą Amerikoje. Be 
to-gi, garsių žmonių yra sakoma, kad jeigu spauda būtų 
buvus seniau, pav. senovės Graikijos laikais, tuomet, ką da
bar turime, kaipo tai geležinkelius, elektrą, aeroplanus ir 
JVairius išradimus, tai tieji dalykai būtų jau buvę pirm 
dviejų tūkstančių metų.

Nors spauda tapo išrasta apie 1450 m., bet lietuviai, 
galima sakyti, kad pradėjo naudoties spauda nuo 1883 m., 
kuomet gerb. Dr. Jonas Basanavičius pradėjo leisti neuž- 
mtrtšiną “Aušrą”.

Didžiausių josios nuopelnu buvo, tai tautiškos dva
sios ir susipratimo atgaivinimas — tautiškojo gyvenimo 
aušra ir dėl to tai galima teisingai pavadinti “Aušrą” 
pirmuoju tėvynainišku mūsų laikraščiu ir nuo to laiko ga
lūne mes pripažinti tautiško mūsų kilimo pradžią.

Nuo 1883 m. laikraščių ir įvairių raštų 'Skaitlius pra
dėjo augti. Apie 1888 m. išeidinėjo jau 4 laikraščiai, 
1893 m. — 10 laikr., 1898 m. — 13 laikr., o 1902 m. —15 
Iftikr. Kuomet .Lietuva 1904 m. išgavo spaudos laisvę, 
tuomet laikraščių skaitlius dar labiau pasidaugino, kaip 
Lietuvoje, taip ir Amerikoje. Nuožmiai gi karei užstojus, 

.Lietuvos laikraštija, galima pasakyti, kad visai žlugo, apart 
naujų keletos, o svarbiausiu laikraščiu, kurs užsienyje išei
ginė ja nūn lietuvių kalboje, yra tai “Lietuvių Balsas”, 
p. M. Yčo leidžiamas iš Petrogrado. Bet čia Amerikoje 
vten tiktai iš katalikiškų laikraščių išeidinėja 17, neskai
tant tautiškų-laisvamaniškų ir “cicilikišįsų” laikraščių.

i £*kr«šęių, tiek žai;3pwwrių> »nygųv ir brošfn
šapo atspausta, o kiek dar
tų* Kiekvienas laikraštis, kiekyiena knyga bei brošiūra 
turi ar tai gerą ar tai blogą reikšmę. Kas gi parodys skai
tytojui kokią vertę, blogą ar gerą, turi laikraštis bei at-

Rusų Dideli (-almėjimai
Vokiečiai Atakų koja Prancūzus.

v

Amerikos Žinios
PAĖMĘ TVIRTOVĘ ERZERUM,

RUSAI BRIAUJASI TOLYN.
Rusams teko didelis laimi- 

kis Turkijoj. Jie taip turkus 
suspaudė ir sumušė, kad į ke
lias dienas paėmė didžiausią 
tvirtovę Erzerumą.

Paėmimas Erzerum tvirto
vės svarbus iš daugelio atžvil
gių. Į kelias dienas tvirtovės 
paėmimas priparodė, kad ne 
vien vokiečiai gali trumpu lai
ku tvirtoves sudaužyti, bet kad 
tą gali padaryti ir rusai. 
Reiškia, tvirtovės šiais laikais 
mažai ką reiškia. Sako, kad 
rusai tvirtovę paėmę šturmu, 
durtuvais išmušdami turkus. 
Kiek rusai suėmė nelaisvėn ir 
kiek į jų rankas pateko ka
nuolių, ligšiol oficijaliai nebu
vo pranešta. Išsyk buvo pra
nešta, kad būk rusams kliuvę 
apie 100,000 kareivių ir apie 
1,000 kanuolių. Bet tai padi 
din ta skaitlinė. Dabar jau iš
lasanmų šaltipįų pranešama
uiturkai prie Erzerum nete- 

spaudoje randasi nėatspauzdin- ko užmuštais, sužeistais ir be
laisviais apie 40,000 vyrų. 
Pastarųjų - gi dviejų savaičių 
turkų nuostoliai mūšiuose sie
kianti į 100,000 vyrų. Kaip 
turkams, tai milžiniški nuosto
liai
bar

Dabar vėl pranešama, kad į 
pagelbą prie Erzerum tur
kams skubėjo du korpusu 
(S0,000 kariuomenės). Bet jie 
pervėlai atėjusiu ir dabar ru
sai beveik juodu apsupo ir, ža
da paimti belaisvėm

Paėmę Erzerum, rusai pra
dėjo varytis pirmyn visu 200 
mylių frontu. Juodųjų jūrių 
pakraščių jie slenka prie Tre-

spauzdinta knyga? Kiek išleista ir,kiek atspauzdinta, vi
sai nėra sunku suskaityti, bet kas tą viską perskaitys? 
Perskaityt visus išleistus laikraščius, susipažinti su kiek
viena naujai išleista knyga ir apturėti ..tikrą jų reikšmę, 

"*yra tai negalimas daiktas ir žmogus noroms-nenoroms yra 
priverstas tokiame svarbiame reikale melsti svetimos pagel
tuos. O tokią pagelbą suteikia katalikiškoji spauda arba 
laikraštija; jinai stropiai teiraujas^ mokslo vyrų, idant jie 
Išreikštų savo nuomonę apie tą laikraštį ir aną knygą, ko
kią vertę bei reikšmę turi ir ar naudinga yra skaityti toji 
knyga arba anasai laikraštis.

Paėmus lietuviškąją spaudą apskrituman, surandi vi- 
acAių įvairumų. Bet tiksliai suėmus krūvon, matai, kad 
gali ją padalinti vien tiktai į dvi svarbiausias kategoriji 
I y. i katalikiškąją bei dorąją spaudą ir į bespalvę, ku
rioje gludi blogoji dalis ir ją galima padalinti į keletą at
skirų dalių, bet mes paimsime vien tiktai ypatingąsias o 
josios yra: betikybinės bei laisvamaniškos ir “cicilikinės”.

Prie pirmosios kategorijos priklauso katalikiškoji 
spauda. Jinai atsirėmus ant nuolatinio, tvirto tikrojo ti
kėjimo pamato, sėja teisybės sėklą ir stengiasi žmogų pa
matyti ant tokio. tobulybės laipsnio, kurs sutinka su Dievo 
•uiutim. Vienok reikia pabriežti, kad ne visi katalikiškieji 
laikraščiai prisilaiko to minėto tikslo ir dėl to tai daugiau 
ai mažiau kenkia tam tikslui, dėl kurio turėtų aukoti savo 
Ailtis. diegi panašūs yra nereguliuotai šviesai, kuri vie
ton būti pasibaimėjimn nakties vagiliams, jinai pati gręsia 
pavojinga eksplozija.

Tikrai katalikiškoji spauda visupirma stengiasi apie 
vidujinę dvasios apšviefą ir tobulinimą, koki kad apturi 
|kt išauklėjimą, paremtą tikėjimo pamatu; stengiasi tat

bizondo, kuris yra didžiausiu 
uostu (portu). Rusai esanti 
tik 40 angį. mylių nuo to mies
to.

Pietuose rusai nusivarė už 
ežero Van ir ten genanti tur
kus link gelžkelįo, kuris veda 
į Bagdadą. Sykį rusai pa
sieks tą gelžkelį, ji"* atkirs ke
lią turkams, kurie kariau
ja sū anglais Mesopotamijoj, į 
kur jau nebegalės nei kariuo
menės, nei valgio, nei ginklų 
pristatyti, nes tai tėra tik vie
natinis į ten vedantis gelžke- 
lis. į

Del tokių pasisekimų, kaip 
rusai, taip ir yisi talkininkai 
begalo džiaugiantis. Nes tai 
tėra vienatiniai pastarųjų lai
kų žymesni laimėjimai. Da
bar jau prašneko net apie 
Konstantinopolio paėmimą, 
varantis rusamstper visą Ma
žąją Aziją. ‘. , * I *

SAKO NEBUS OFENSYVO 
• •4 ŽIEMA.

Vienas korespondentas, ap
lankęs Hindenburgo stovyklą, 
užtikrina, kad dabartiniu žie
mos laiku, nei rusai, nei vo
kiečiai nemėgins pirmyn 
briautis. Išimtis tik gali būti 
apie Rygą ir Dvinską. Ir iš

VOKIEČIAI PRANCŪS 
SPAUDŽIA.

Vakaruose ne prancūzai vo
kiečius, bet vokiečiai prancū
zus atakuoja. Ir jie turi pa
sisekimus. Pastaruoju laiku jų 
atakos susimetė šiauriuose a- 
pie Arras apielinkę ir labiau 
į pietus apie tvirtovę Verdun. 
Ten vokiečiai keliose vietose 
prasimušė per pirmas apka
sų linijas ir pasiekė antyas. 
Įsigavo ir į antruosius apka
sus, tik juos iš ten iškrapštė 
užatakavę prancūzai.

Spėjama, kad vokiečių tiks
lu yra prisimušti prie Ver
dun tvirtovės, ją paimti. Tuo
met prancūzai daugeliose vie
tose būtų priversti atgal 
trauktis.

Iš savo pusės prancūzai vo
kiečių neatakuoja ,tik ginasi. 
Nes atakuoti, reiškia būti pa-

SUAREŠTUOTA VOKIEČIŲ 
KONSULAS.

San Francisco, Cal. suareš
tuota vokiečių konsulas su vi
sais tarnautojais. Sykiu sulai
kyta apie 30 ypatų ,tarpe ku
rių randasi keletas vokiečių 
didesnių firmų atstovu}. Juos 
kaltinama Suv. Valstijų neu
tralės pozicijos laužyme.

.laikais taip sumažėjo į Ka- 
jnadą imigruojančių skaičius, 
kad ne juokais Kanados val
džia susirūpino.

GRAIKAI SIUNČIA PINIGUS 
AMERJKON.

Graikijos valdžia perkėlė iš 
Londono Nevv Yorkan visus 
savo taupymus sumoje 75,000,- 
0QO dolerių. Priežastimi būk 
esanti, galinti tarp talkininkų 
ir Graikijos kilti karė.

KIEK ŽUVO AMERIKIEČIŲ 
MEKSIKOJ. «

Prez. TVilsonas, atsakyda
mas Senatui ant užklausimu, 
kiek Suv. Valstijų piliečių žu
vo Meksikoj, nurodo, kad 1913, 
1914 ir 1915 metais Meksikoj 
buvo užmušta 76 amerikiečiai; 
susirėmimuose Meksikos pa- 
rubežiuose nužudyta 22 Suy. 
Valstijų piliečių ir 16 karei
vių. Išviso žuvę 114 žmonių.

KANADA LAUKIA IMI
GRANTŲ.

Kanados valdžia ir imigra- 
sirįžūsiam ant didelių nuosto-’ cįjos Wūras ieSko būdų kaip 

padidinti skaičių imigrantų išlių, ypač jei ataka nenusiseka 
Nuostoliai iš abiejų pusių

milžiniški.
Suv. Valstijų. Pastaraisiais

VILNIUJE vokiečiai atida
rė apskričio ir komercijos teis
mą. Teismuose viešpatauja 
vokiečių kalba. Mieste atida
ryta mergaičių gimnazija ir

m , i , v'j ** — — žvdn komercijos mokykla,
.ai. Tai-gi neistabu, kaOa-'ties, didesnių veikimų Rusijoj Gimnazijoje mokfdas eina len. 
>ar jie visui atgal traukiasi.^ alMejŲ pusni nepranešama.J kų kalboje> 0 komercijos mo-

Daugiausia ką veikia, tai >S !kvkioje vokiečių. Eina gan- 
orlaivių, kad bombas mėto ant dag> kad vokiečiai įgvežę įg Vil
miestų. Vokiečiai ant rusų 
laikomų miestų, o rusai — ant

niaus Aušros Vartų Stebuklin
gąjį Motinos Dievo paveikslą.

vokiečių. Taipgi pažymėtina, j Nepersenai mieste siautė už 
kad rusai kas sykis vis smar- jkrečiamos ligos. Atidaryta 
k.au vokiečius apšaudo. Da-|Uaudies universitetas. 
bar jie daugiau šovinių išlei
džia, negu vokiečiai. Reiškia,
rusai amunicijos sau prisiga
mino.

Pabėgėliai Sibire
Apsigyveno: Tomsko guber

nijoj — 28,500, Akmoliiisko a- 
py gardo j — 28,000 Turgajsko 
— 15,000, Jenisejo gub. — 
10,000, Tobolsko — 15,000, Ir- 

8,000, Užbaikaly —

pamato ir kad jisai, vadinas tikėjimas, yra vien tiktai pri
vatiniu dalyku. Be to visko, toji bespalvė laisvamanių 
spauda taipgi- tvirtina, kad galima būti liuteriu, kalvinu, kutsko 
masonu bei kit-kuo ir jeigu bus visi lietuviais, tai užtenka, į2,000, Semipalatinsko 
idant atstačius Lietuvą. "'Panašiai manančiųjų lietuvystė, bet o Mandžurijoj — 600 ir O- 
arba patrijotizmas stovi pirmutinėje vietoje, tikėjimas gi'renburgo gubernijoj 61JKX).
antroje vietoje arba visai atstumtas. Jinai labai dažnai į 
prisidengia visuomeniniais laikraščių vardais, bet gi tokiais 
vadinties negali. Visuomenės laikraščių užduotimi yra, 
kad priturėjus bei užlaikius tautoje tikėjimą ir dorą. Tieji 
laikraščiai atmesdami tikėjimą, arba statydami jį paskuti

(“R. G.”)

Mirė Česlovas Sasnauskas.

nėje vietoje, ar gi gali vesti tautą prie gerų ir dorų darbų? 
m>i<* dvasinę apšvietą ir kūnišką išsilavinimą, idant pado- Ištikrųjų, kad ne, nes kas gi gali užginčyti, kad tikėjimas
nis žmogaus gyvenimas būtų tikrai katalikiškos dvasios 
(jnaiška. Kartais pasitaiko ir doroje spaudoje įvairus ne- 
Mntekliai ir neretai nesmagumai, bet mūsų užduotimi yra, 
jnrašalinti tą viską, idant nevedus skaitytojo abejojiman; 
tai labai retai atsitaiko, bet gi tnč-tuojaus matome svarbias 
Ir pamokinančias temas ir apysakas, kurios žmogaus mintį

yra blogu bei piktu dalyku? Jeigu kas pasikėsintų tą už
ginčyti, tas papildytų melagybę pasaulio istorijoj. Ir jeigu 
katalikų tikėjimas yra geru .daiktu, da gi reikalingu, taigi, 
toji spauda, kuri nori būti visuomeninė, privalo ne tiktai 
ginti tikėjimą, bet dar užtvirtinti jį paklydusių protuosna. 
Jeigu sektume betikybinės spaudos pėdomis, ar gi žmogus

St širdį atgaivina ir pakelia prie tobulesnio veikimo. Kata- be tikėjimo tuomet būtų doras, o viešpatija susidedanti iš
Ūkiškoji spauda kantriai pakelia ir tylėjimu praleidžia ne
rimą priešų užsipuolimą aut katalikų tikėjimo; neapraši- 
«Ąja ir negarsina sknndalinių atsitikimų, galinčių papyktinti 
akaitytoją; gerai žino, kad nedorieji ir be tikėjimo žmonės 
labiausia bijosi tykaus atsakymo ir logiško dalykų išaiški
nimo. Be to gi jinai suteikia skaitytojui bespalvės spaudos 
tikrenybę: išaiškina nonsensinius jų gaivalus ir suteikia 
£Totingą ir aiškią įvairių leidinių kritiką, kaip geri ar blogi, 
naudingi ar kenksmingi skaitymai. Tokioji spriudn gali iš
takiųjų vadinties tikroji npšvietos skleidėja arba gamintoja.

Lygiai, jeigu ne galingesne spauda, mūsų dienose 
yra tai bespalvė spauda, .linai peni tautą nuodais, stengda
masi numarinti joje įskiepytus per katalikiškąją spaudą die 
rus; sėja taipgi neapykantą tarpe žmonių, užmušant arti- 

io meilę ir paguodonę; apskritai iųiant, stengiasi sunaikinti 
viską, ką aib^įin pastatė. Toji spauda dalinas į du 
'lūšiai rėkian<mMkn*)ezu: betikvbinę bei laisvamanišką 

Ūkinę

mūsų kompozitorių, kurį Vy
dūnas pripažįsta talentingiau
siu.

Paskutiniaisiais metais a. a. 
Č. S. buvo pradėjęs leisti rin
kinį, kuriame turėjo būti iš- 
spauzdinti geriausieji jo dar
bu tvariniai.

Petrogrado lietuvių visuo
menės gyvenime paskutiniais 
metais Č. S. mažai tedalyva
vo: kliudė sunki liga, kuri jį 
jau senai kankino. Gi 10 me
tų atgal a. a. Č. S. veikliai da
lyvavo vietos lietuvių gyveni
me ir jų rengiamuose vakaruo
se tai solistu, tai choro vedė
ju. Č. Sasn. mirė dar paly
ginti jaunas ,tųr būti neturė
jo net 50 metų.

Del lenkų kalbos.
“Glos Narodu”, išeinantis

BLAIVYBĖ AMERIKOJ 
SPARČIAI KĮLA.

Suvienytos Valstijos jau da
bar priskaito 17 “sausųjų” 
valstijų; 7 valstijos iš dienos 
dienon rengiasi prie įyedimo 
įstatymo, uždraudžiančio par
davinėti svaigalus tose valsti
jose.

YVienais tik 1915 metais 
prie “sausųjų’'skaičiaus pri* 
sidėjo šfės-valstijos: Iowa, Co- 
lorado, Oregon, TYashington, 
Arkansas ir S. Carolina. Nuo 
sausio 1 dienos, 1916 metų to
se valstijose aprubežiuota 
svaigalų vartojimas.

Kaikuriose valstijose atski
ri pavietai naikina girtuoklvs 
tę. Taip, va, Illinois valstijo
je randasi 55 “sausi” pavie
tai. Visur kitur kalbama 
pie blaivybe.

Amerika žymiai blaivėja.

a-

SUDEGINTA AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖ.

Monctonr N. B. sudegė di
delė “Record Foundry” amu
nicijos dirbtuvė, kuridje buvo 
išdirbama Anglijai kariški 
ginklai. Spėjama, kad dirb
tuvę sudegino vokiečių agen-

Sausio 5 d., 7:30 vai. rytą 
po ilgos širdies ligos Petro
grade mirė mūsų kompozito
rius Česlovas Sasnauskas. Kasjvo perkaso, 
mūsų nežino jo kompozicijų, 
kurias tekdavo girdėti, tur bū
ti visuose lietuvių vakaruose?
Daugiau neg 20 metų atgal 
baigęs Petrogrado konservato
riją liuoso meno dailininko 
laipsniu ir būdamas gerai pri
sirengęs kompozicijos ir dai
navimo srityje, a. a. Česlovas 
Sasnauskas netrukus prie šv.
Kotrinos bažnyčios gavo var
gonininko vietą. Tą vietą jis 
užėmė ir iki paskutiniųjų savo 
gyvenimo dienų. Reto, a .a.
Č. Sasn. buvo ilgus metus šv.
Kotrinos gimnazijoje muzic

576;[Krokuvoj, rašo, kad Suvalkų^aL
gub. vokiečiai pradžioje varto-i--------------------
jo ir lenku kalba, bet dabar!
visiškai liovėsi vartoję. ' AUTOMOBILIUS BE ŽMONIŲ.

Visose pradedamosiose mo
kyklose (jų esą gana daug)

Anglų žurnalas “Sientific 
American” viename savo nu- 

mokinama tik vokiškai ir lie-jn,er^ paduoda labai indomių 
tuviškai. Lietuviškoji Suval- žinilĮ nPie nauj°s rūšies auto-
kijos dalis siekianti Augusta-|ino^^’us’ ^U1’ie l)e žmonių pa- 

gelbos galės važinėti po mie
sto gatves ir laukus. Šie au-

Kauno gubernijos surėdymas, tomobiliai bus valdomi bevė- 
dio telegrafo. Indiana valsti-

Pasak to paties laikraščio, joj jnn ir |,andynlni p„,Uvvta

nedorų piliečių, ar gi galėtų būti tvirta? Niekados! Ir dėl 
ko gi? Dėlto, kad viešpatijos pamatu privalo būti tikėjimas.
Taigi spauda, kuri yra priešinga ir kenksminga . tikėjimui, 
taipgi yra priešinga ir kenksminga viešpatijai.

“Cieilikinė” spauda taip jau pat yra betikybinė, bet 
gi josios pamotai bei principai, jeigu taip pavadinti galima, 
neturi jokio senso. Tr kas gi bebūtų, j/eigu tas sunkiai dir
bus darbininkas turėtų lygiai dalinties su tuo tinginiu, kurs 
tiktai tiko ja kitų malonės, tvirtas gi, o nenbrjs (Urbti; arba, 
kurie dergia ir griauna visą tą, kas amžiais buvo nepalie
čiama? Tokios nuomonės neprivalo ir neturi teisės gyvuoti
mūsų visuomenėje ir dėl to tai privalo būti prašalintos i*lkog jr daįmi mokytoju. Č.
mūsų tarpo. ... . . . Sasnauskas yra parašęs nema-

Del to kiekvienas geras katalikas ir tėvynainis, ma
tydamas bespalvės ir “cicilikinės” spaudos neį audingumę ir 

du kenksmingumą, privalo ant kiek išgalėdamas įtriBti katalikiš
kąją spaudą,\o taip darydamas*, beluras ne titai 
sau naudą, l»,^t remdamas ją pagaugus dąut ni ro ir ateiviai.

Kauno gub. perskirta į dvi da-, u naujos 
Ii. Nevėžos upė ir tiesi lin'-!jiaįs Nuo 
ja nuo jos į šiaurę, tai bus šie

autoniobi- 
geležiūkelio sto-

rūšies

• ties Indiatiapolis paleista toks 
aa-tarp vienos ir antros dariea.ltom()1)i|illl< kelionė„ iv laiko 
Vakarinėj dalyje įvesta civi- kb| ,)(,via|i() We.
lė vokiečių valdžia, padalintajgrafo'¥,ld(m,aa, p,,rhėgo sep- 

tynius ir. pusę versto. Auto-

ža bažnytinės muzikos veikalų, 
kuriuos žinovai labai brangi
na.

pavietais ,kurie yra daug ma
žesni, negu senieji. Tos da
lies viršininkas gyvena. Tilžė
je.

Suvalkų ir vakariniai Kau
no gub. daliai vokiečių valdžia 
leidžia laikraštį vokiečių ir 
lietuvių kalbomis. Speeijnliai 
Kauno miestui leidžiamas 
priedas lenkų kalba. Tą prie
dą, pasak “G. N ”, redaguoja

Mums lietuviams jis y ra į Iii*! u vis, nemokantis lenkų kai- j tinkamaą

mobiliui valdyti stotis turės 
susidėti iš motoro, transfor— 
mntorio, kondesatoro ir kitų 
reikalingų aparatų. Ant au- 
tomobilinus intaisyta irgi vi
sokios rūšies aparatai, su ku
rių pngelbn galima bus auto
mobilių judinti, ir jį valdyti, 
pamainant greitumo bėgį. "

Šis naujas išradimas bus
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'Susitvėrė nauja SLRKA. kuopa
’ Nors šiame miestelyje ran

dasi nedidelis lietuvių būrelis, 
visgi jie nesnaudžia. Dirba

• vietos lietuviai kiek jiems spė
kos ir laikas leidžia.

Vasario 13 dienų susitvėrė 
čia SLRKA. kuopa, prie ku
rios ant 150 dol. apsaugos ir 
7 dol. pašelpos prisirašė V. 
Jarmulevieius, Juoz. Žilinskas 
ir Antanas Degutis; ant 150 
dpi aps., ir $3.50 pas. prisira
šė Cec. Jarmulevičienė, Kam. 

\ Jarmulevieiutė ir EI. Bielaus- 
kaitė.

Šiaip jau lietuvių gyveni
mas plaukia gana šviesiai. 
Skaito laikraščius: “Drau
gų”, “ Lietuvą”, “Amerikos 
Lietuvį”, “Katalikų” ir kitus. 
Yra pora atskalūnų, kurių vi
sas darbas apsireiškia keiki
me bažnyčių ir tt.

Darbai.
Darbai pas mus labai gerai 

eina. Uždarbiai neprasčiausi. 
Iš kitur pribuvusiems nesun
ku darbų gauti. Merginų čia 
visai mažai randasi. Mūsi
škiai vaikinai į kitus miestus 
važiuoja pačiuotis.

Randasi čia keletas ir gir
tuoklių; bet tokių nedaug, ku
rie rudžiui visus uždarbtus 
centus paaukauja.

, J. Z.

Motinų. Apvaikščiojinias pra- Pavyzdingos yra tuomi, 
sidėjo 8 vai. ryto šventomis kad apsieita be svaiginamų gė-
mišiomis, kurias ant blaivinin
kų intencijos atlaikė vietos 
klebonas, kun. J. J. Kaulakis. 
Taip-gi klebonas pasakė gra
žų pamokslų apie blaivybę ir 
girtybę ir visus ragino rašytis 
prie blaivininkų. Visiems, ge
ros valios žmonėms tas pa
mokslas pataikė tiesiog į šir
dį.

Bažnyčia buvo papuošta į- 
vairiomis šviesomis. Didis al
torius visas buvo paskendęs 
elektros žiburėliuose ,gėlėse ir 
žaliumynuose gražavo Pan. šv. 
altorius.

Visi blaivininkai priėjo tų 
dienų prie Dievo stalo ir susi
taikė su Viešpačiu. Po šv. mi
šių, dalyvaujant klebonui, vi
si blaivininkai paantrino pri
žadus.

Visiems blaivininkams ta 
diena ilgai užsiliks atmintyje. 
Duok Dieve, kad Blaivybės i- 
dėja sparčiau augtų lietuvių 
tarpe ir už metų, kitų nesu
rastų nei vieno lietuvio, kurs 
neprijaustų tam šventam dar
bui.

Broliai ir seserys, platinki
me blaivybę^

J. Šefeltaitė.

rimų, be armonikų rėkdymo 
ir kitų nedorų papročių, ku
rie išeina ant blogo.

Čia vietoje svaigalų buvo 
įvairių vaisių, skanių užkan
džių, kalbų.

Jaunavedžiai yra veiklus 
vietinės Vyčių kuopos nariai, 
tai ir vestuvėse daugiausia 
dalyvavo jaunimo ir keletas 
svetimtaučių.

Vėliau, pasirodžius T. F. 
Centro Valdybos išleistiems 
plekatams su paraginimu prie 
aukų, visi sutinka ir jauna
vedžiai pritaria, kad reikia 
parinkti aukų; bet kad sve
timtaučiai to dalyko nesu
prastų kitaip, tai viet. varg. 
p. O. P. Rasmauskas paaiški
no keliais žodžiais lietuviškai 
ir angliškai to reikalo svarbų 
ir svetimtaučiai neatsisakė 
nuo aukų. Surinkta $22 25 c. 
kurietapb perduota vietiniam 
T F. skyriui.

Jaunavedžiai žada ir to
liaus veikti drauge su jauni
mu kiek aplinkybės pavelys.

Linksmo ir laimingo jiems 
gyvenimo!.

Vestuvėse Viešėjęs.

talikiškus laikraščius, prigu
linčius prie Katalikiškų Laik
raščių Sąjungos.

SLA. 11 kuopos prakalbos.
Tų patį vakarų salėje prie 

48 Green gatvės SLA. ll-tęs 
kuopos rūpesniu buvo sureng
ta prakalbos a. a. kun. J. Že- 
brio pagerbimui. Kalbėtojais 
buvo Tareila ir J. Sirvydas. 
Pirmas kalbėjo p. Tareila a- 
pie kun. Žebrio gyvenimų ir jo 
gerus darbus, nuveiktus visuo
menės, tautos ir pavienių y- 
patų labui. Nupasakojo pusė-

atsibuvo vasario 15 d. Mote- ^na’- 
rų draugija atidavė paskutinį Tik nuostabu buvo, kuomet 
patarnavimų savo mirusiai p. T—la gyrė a. a. kun. Žeb- 
draugei; iš namų iki Bažny- rį už blaivybės skleidimų; p 
čios palydėjo gražioj procesi
joj. Velionė su bažnytinėmis

WESTVILLE, ILL. 
Laidotuvės.

Vasario 13 d., nedėlioję, mi
rė daugeliui pažįstama našlė 
Petronėlė Jurgutienė, sena 
IVestvillės gyventoja, 50 me
tų amžiaus moteriškė. Nabaš- 
ninkė ilgokų laikų sirgo. Pa
liko dideliame nuliūdime du 
sūnų, 5 dukteris ir daug gi
minių. Viena duktė išėjusi už 
vyro, ir viena eina mokslų į 
seseris. Nabašninkė prigulė
jo į SLRKA. 94 kp. pirmų 
skyrių ir prie moterų draugi
jos Ražancavos. Laidotuvės

apeigomis liko palaidota kata
likiškose kapinėse. Paėjo iš 
Kauno gub., Raseinių apskr., 
Šilalės parap., Balsių kaimo. 
Daug žmonių lydėjo į kapines. 
Buvo gera katalikė; su visais 
sutikime gyveno. Tegul Die
vas duoda jai amžinų atilsį.

Pagrobė Buvęs.

HOMESTEAD, PA.
Vyčiąi naujus sumanymus 

vykina.
Mūsų Vyčiai kas-kart dau

giau progresuoja. Per savo 
paskutinį susirinkimų daug 
gražių sumanymų užmezgė, 
kad net linksma klausyties; 
bet kaip pradės darbuotis pa
gal tų. sumanymų, tai jau, ži
noma, kad patrauks prie sa
vęs visų Homesteado jaunimų. 
Vyčių choras jau buvo biskį 
susitvarkęs, bet visi draugai 
nutarė dar didesnę tvarkų pa
daryti ir išsirinko pirmininkų, 
kuris sutvarkys repeticijas, 
vakarus ir tt. Taipgi daugiau 
naujų draugų prie choro prisi-

BROOKLYN, N. Y.
Išlaimėjo streiką.

S. R. A. kompanijos cuk
raus dirbtuvių darbininkai va
sario 12 dienų susitaikė su sa
vo darbdaviais. Vietoj 12 vai. 
dabar dirbs 11 vai. į dienų, ir 
jgSTTS*. ^3^. centus. į valandų. 
Pirmiaus mokėjo po 18 centų. 
Šventėse bus mokama du-syk 
tiek. Cukrinių darbininkai lig- 
šiol neprigulėjo nei prie jokių 
unijų, bet dabar jau žada or
ganizuotis.

Girdėjęs.

Brooklyniečiai gausiai aukoja 
drabužius.

Karalienės Aniolų ir Ap. P. 
Sv. parapijų kambariuose su
nešta labai daug drabužių nuo 
karės nukentėjusiems Lietu
voje. Drabužius tvarko Tau
tos Fondo skyrių nariai ir ki
ti. Daug drabužių paaukavo 
Jaunimo Sporto Kliubas.

Kor.

Rengiamas didelis koncertas.
Kovo 4 d. Tautos Fondo sk. 

rengia didelį koncertų, kurį 
ves p. St. Šimkus. Koncerte 
dalyvaus p-lės Karažiutės iš 
Philadelphia, Pa ir visi vietos 
chorai.

Kalbės kun. N. Pakalniškis, 
nesenai iš Lietuvos atkelia
vęs. Bilietus ant koncerto jau 
dabar pardavinėja.

Korespondentas.

Liet. Vyčiu kuopos teatras.
Subatoj, vasario 26 dienų, 

Lietuvos Vyčių 44 kuopa ren- 
j gia teatrų ir balių Ap. Pan. 
8v. parap. svetainėje. Bus 
sulošta “Brangusai Pabučia
vimas”. Taip-gi vakaras ža
dama papuošti dainomis, de- 
klemaeijomis, žaislais ir šo
kiais. Vakare dalyvaus Ka
ralienės Aniolų par. choras. 
Gera proga mūsų jaunimui 
pasilinksminti.

Vytis.

HARTFORD, CONN/
* Protestas.

Mes, L. D. S. 6 kp., laiky
tame savo mėnesiniame susi
rinkime, svarstydami savo bė
gančius reikalus, visi vienbal
siai nutarėme išreikšti protes
tų prieš p. A. Rimkų, “Atei
ties” redaktorių, už tokį jo ne
kultūringų laiškų, rašytų mūsų 
gerb. veikėjui, kun. F. Keme
šiui gruodžio 16, 1915,-

Nepatinka ir “Kataliko” iš- 
virkšti kailiai.

Taip - gi neužsiganėdiname 
iš “Kataliko”, kuris šmeižia 
mūsų gerb. veikėjų visokiais 
būdais.

L. D. S. 6 kp. valdyba: 
Pirm. Ant. K. Mazalas, 
Rast. Steponas Kneižis, 
Ižd. K. P. Tamošiūnas.

Protestas.
S. L. R. K. A . 89 kuopos 

laikytame susirinkime, vasario 
6 d., š. m. nutarta vi3ų vien
balsiai protestuoti prieš 
“Ateities” redaktorių, p. 
Rimkų, už nešvarų jo pasiel
gimų, kaip tai reikalavimų 
per laiškų nuo kun. Kemešio, 
išpažinties paslapties išdavi
mo. Pripažinta tas nežmo
nišku pasielgimu.

Protestuojame prieš A. 
Rimka, taip-gi ir prieš jo re
daguojamų laikraštį “Ateitį”.

Nepritaria ir “Katalikui”.
Nepritariame ir “Kataliko’ 

veidmainiavimams. Nešioda
mas kataliko vardų, šmeižia 
katalikų veikėjus, tuo tarpu jo 
katalikiškumas jau nuo po- 
pieros baigia nudilti. Aiškiai 
pasirodė kad yra vilku avies 
kailyje.

Ne tik ant popieros mes pro
testuojame, bet nuo šios die
nos liausimos skaitę ir pla
tinę ; patol, pakol neparodys 
savo aiškaus veido ir nesu
grįš į savo tikras vėžes.

Pasirašo kuopos valdyba:
K. P. Tamošiūnas, pirm.
A. J. Paleckis* rašt.
A. K. Mazalas, iždin.

NEW YORK, N. Y.
Vyčiu susirinkimas.

Nedėlioj, 13 d. vasario, bu
vo Vyčių XII-tos kuopos ne
paprastas susirinkimas, kuris 
įvyko Aušros Vartų P. Š. pa
rapijos pobažnytinėje salėje.

Nutarta daryti balių prieš 
Užgavėnes. Aprinko salę ir 
pasamdė artistų muzikantų 
kuopelę. Bulius atsibus vasa
rio 26 d., Grand Manhattan sa
lėje, 309 - 311 Grand st., (kam
pas Allen). Chorai dainuos

MELROSE PARK, ILL.
Pavyzdingos Vyčiu vestuvės.

Nedėlioj, vasario 5 d., š. m., 
italų katalikiškoj bažnyčioj su
rišta moterystės ryšiu A. Ur 
belis ir O. Tautkiutė. Šliubų 
davė atkviestas iš Chicagos
lietuvis kunigas. Jaunieji pri-/°^*ll tarpuose- 
guli prie Lietuvos Vyčių 22 
kuopos, kurios jie yra veik
liais nariais. Vestuvėse daly
vavo dauguma Vyčių. Muzi
kantai irgi buvo Vyčiai.

L. Vyčių 22 kp. nupirko jau
navedžiams gražias dovanas.

Aukos Lietuvai.
Nukentėjusiems nuo karės 

Lietuvoje laike vestuvių su
rinkta 9 dol. 60c., kurie bus 
pasiųsta į Tautos Fondų.

Po $100 aukojo: Aug. Ur- 
belis, J. Urbėlis, J. Grinius, 
A. Jonča, T. šikšniavičia; po 
50c.: P. Valuckas, K. Dama- 
lakas, A. Daubaras, O. dan
čiuke; po. 25 c.: J. Narsutis, 
A. Štarienė, J. Škurka, S. Um
bra, M. Škurkienė, K. Umb- 
rienė, Br. Šikšniavičia, St. 
šikšniavičia; O. Kiaunienė 20 
centų.

Pagirtinas tai darbas.
Linkėtina jaunai porelei lai

mingo gvvenimo!
P. V. Vytis.

BATAVIA, ILL.
Apsilankė keisti “kunigai”.
Į mūsų miestelį atsibaladojo 

kas-žin kokios rūšies kunigai:

Oras.
Čia daug sniego susilaukėm. 

Sunku buvo “karams” va
žiuoti ir tas žmonėms nebuvo 
paranku. New Yorkas turi

Tareila yra salįūnininkas.
Po jo kalbėjo p. Sirvydas. 

Jis keliais žodžiais pagerbęs 
a. a. kun. J. Žebrio atmintį, 
toliaus tęsė savo kalbų apie 
įvairius lietuvių reikalus. Ra
gino aukoti Lietuvai; šaukė 
prie tautiškumo ir lietuvystės 
mylėjimo.

Kas indomiausia, tai dide
lis tautininkų srovės girimas, 
dabar pasivadinusios sanda- 
riečiais.

Sirvydas sakė: — mes šau 
kiame visas sroves į vienybę 
dėl bendro darbavimosi Lietu
vos labui, mes trokštame Lie
tuvai liuosybės ir tt.”. Bet at
mink, p-ne Š—de, kad jūs su 
Šliupu, Račkausku, Rimka jj 
t. p. lietuvių vienybę suardėte 
(ir dar tebeardote).

Būtumėte kiek rimčiau gal
voj? — dalyvavę Politiškame 
Lietuvių Seime Chicagoje, 
1914 m. su visa jūsų atsto
vaujama srove — ir tada vis
kas būtų ant gero išėję. Ne
būtų reikėję tverti nieko ne
reiškiančios sandaros ir laiko 
ir gabumų bereikalo eikvoti. 
O aukų gal dešimts sykių bū
tume daugiau galėję surinkti; 
visi bendrai veikdami. Tai

mūsų kuopa jau senai nutarė 
nerengti jokių pasilinksmini
mo vakarų su šokiais pakol 
karė pasibaigs ir mūsų brolių 
ir sesučių vargai. Galima juk 
gražiai laikų praleisti, ren
giant teatrus, prakalbas, pas
kaitas arba koncertus.

Patartina ir kitų kolonijų 
Vyčiams nerengti šokių tokia
me liūdname momente, kuo
met mūsų tėvynainiai mirš
ta nuo bado, alkio karės lau 
kuose.

Mūsų Vyčiai daug pasidai- 
bavo prie surengimo teatro 
“Marijos Magdalietės”. Iš
pardavė labai daug bilietų it 
apgarsinimų nemažai surinko. 
P-lei'M. Steponavičiūtei Vy
čiai nupirko dovanų gėlių bū- 

Susitvėrė ir dramatiška. ra- h. Metrafitį.
rase.

telis, kuris lavinsis lošime. Iki 
šiam laikui Vyčiai nelabai da 
daug pasirodė ant scenos, bet 
dabar tai jau tikimės, kad tan
kiai pamatysime juos ant pa
grindų.

Giminastika, kuri via labai 
reikalinga dėl kūno išlavinimo, 
dar mūsų jaunimo nebuvo 
praktikuojama, bet • jau dabar 
jaunimas susitvėrė ratelį ir 
pradės dirbti. Pagelbos ga
lės gauti nuo svetimtaučių pa
našių ratelių ir, girdėjau, kad 
“Vytis” įvedė atletikos sky
rių, tad galima bus apie tai 
plačiau pakalbėti.

Dar išrinkta žinelių rašy
tojas, kuris rasinės į angliškus 
laikraščius apie Lietuvius ir 
jų veikimų. Taip-pat buvo 
patarta visiems draugams 
prie to darbo prisidėti.

Tai dabar tik laukiame pa
sekmių iš šitų puikių sumany
mų, kurie, žinoma, atneš mūsų 
jaunimui šviesių ateitį, jeigu 
tik vienybėje visi dirbs. Nes 
“Vienybėje — Galybė”!

Dabar mūsų kuopa rengia
si prie Lietuvių Dienos, šv. 
Kazimiero šventės, apvaik
ščiojimo. Buvo manoma pri
sidėti prie Tautos Fondo sky 
riaus, bet šio reikalo šiame su
sirinkime dėl laiko stokos ne
spėta apkalbėti. Tas buvo pa
likta ekstra susirinkimui, ku
ris sušaukta vasario 15 dienų*

Šiuo kartu vienbalsiai nu
tarta kuoiškilmingiausia prisi
rengti prie Lietuvių Dienos 
apvaikščiojimo.

Be to išnešta pageidavimus, 
kad 29 kuopos Vyčiai paat 
kotų vienos dienos uždai 1 
Lietuvos varguoliams. Tų-pat 
vakarų išrinkta komisija aukų 
rinkimui; darbas tuojaus. ii 
pradėta. Teko pastebėti, kad 
dauguma aukojo net daugiaus, 
kaip jie į dienų uždirba.

Nevvarkas susilaukė 250 melu 
amžiaus.

Newarkiečiai rengiasi šhnet 
apvaikščioti 250 metines su
kaktuves nuo šio miesto uždė-

Vyčių Draugas, jhno. Kviečiama visos tau-
________ tos prie iškilmių prisidėti; ni>-

įužmiršta ir lietuvių. Ant Vy- 
Įčių 29 kuopos extra susirin
kimo apsilankė apvaikščiojimo 
iškilmių • rengimo ‘komisija ir 
užprašė lietuvius pasirodyti 
su lietuviškais šokiais. Išrink
tas tam reikalui apsvarstyti 
iš kitų lietuviškų draugijų ko 
mitetas, kreipėsi pas Vyčius, 
kaipo jaunimų, tinkamai pasi 
rodyti tokiose svarbiose new- 
arkiečiams iškilmėse.

Vyčiai sutiko apvaikščioji- 
me dalyvauti.

J. S.

mažai pažibos sniegų kasti... . . ...
nežinia kaip ilgai per sniegų Pirmas 1 vienybę var-
reiks bristi.

Ašarutis.

~~ CICERO, ILL.
Iš Labd. Sąjungos 3-čios 

kuopos veikimo.
Sausio 16 d., laikytame su

sirinkime Labd. Sųjungos 3 
kuopos, nariai nutarė, laikui 
bėgant, parengti balių su iš- 
laimėjimais suaukotų dalykų, 
kurių jau gana daug randasi.

Nutarta tarp vietos gyven
tojų rinkti pinigiškas aukas 
reikalaujantiems pašelpos na
šlei Bajorienei su šeimyna.

Į aukų rinkėjus paskirta iš
tikimos ypatos, kurioms vietos 
klebonas suteiks paliudijimų.

Peržiūrėjus 1915 metų vei
kimo atskaitų knygas, pasiro
dė, kad sausio 1 d., 1915 metų 
balansas siekė $102.41; mėne
sinių duoklių inplaukė $84.85, 
nuo surengto baliaus liko

vienas lietuvis, kitas lenkas. $135.00. Išviso inplaukė per 
Atsivežė su savimi zakristijo-1915 metus, priskaitant balan- 
nų ir vargonininkų ir vaikšti-|SU, 321.36. Išmokėta 163 dol. 
nėjo po kaikurias lietuvių stu- 20 c. Kasoje sausio 1 d., 1916 
bas rinkdami aukas ant ko- metų buvo 158 dol. ir 6c.
kios tai bažnyčios^ Užklausus, 
iš kur jie atkeliavo, — atsaky
davo, kad esu nuo Town of 
Lake iš Chicagos.

Žinoma, kaikurie lietuviai 
manydami, kad jie yra katali
kų kunigai, nesigailėjo savo 
centų aniems.

J. Mikolanis, 
kuopos koresp.

WATERBURY, CONN.
Gražus darbininku nutarimas.

Vasario 13 d., š. m. L. D. S. 
Patarčiau vietos lietuviams 5-ta kuopa laikė savo mėnesi- 

nuo tokių “šarlatanų” apsi- nį susirinkimų, šv. Juozapo 
saugoti, nes Rymo - Katalikų parap. salėje.
kunigas niekuomet nevažinėja

PHILADELPHIA, PA.
Blaivininku judėjimas.

. Pilnųjų Blaivininkų Sus-mo 
44 kuopa šv. Kazimiero pa
rapijoj su didelėmis iftkilmė-

Susituokė darbšti jaunimo 
porelė.

Vas. 7 d., š. m. apsivedė
Antanas Mazalas su p-lė 
Stanislava Daubkaitė. Halo

slaptai aukų rinkti. Jei atva
žiuoja, tai pirmiausia nueina 
pas airių kunigų ar kokios ki
tos tautos katalikų kunigų ir 
sykin važiuoja po savo tautie
čių katalikų stnbas.

Taip-pat daro ir lietuviai 
katalikai kunigai apsilankę 
pas savo tutiečius Batavijoj.

Tiedu kunigu, tai tikrai bus 
kie neprigulmingos doros

dan Lietuvos labo šaukė? Ka
talikai ar nesulipdomi tauti
ninkai?

Vėl-gi p. Sirvydas katali
kus vadina klerikalais. Ar ir 
čia ženklas prie vienybės? Ga
lite sau sveiki klerikalus gau
dyti; katalikai tuo tarpu rim
tai padirbės ir vistiekdiks tau
tos vadovais; o sandariečiai 
ar neišsivystys tik į klerikalus, 
kurių vardas taip jiems patin
ka.

Socijalistai sukėlė trukšmą.
Taip-gi p. H—das gerai 

gnaibė . ir socijalistus, už kų 
pastarieji sukėlė baisų army- 
derį. Kai-kurie spėja, kad 
“cicilikai” (sočijalistų lietu
vių jau nebėr) intužo už tai, 
kad buvo pagerbiamas a. a. 
kun. J. Žebris, kuris krito au
ka jųjų sėbrų.

Nors vakaras buvo rengtas 
prakilniam tikslui, bet pasi
baigė nežmonišku trukšmu. 
Mat, laisvamaniai temoka ku
nigus šmeižti, o ne pagerbti.

Vertėtu ir katalikams tinka
miau pagerbti velionies atmin
tį, nes jis mums buvo kur kas 
artimesnis ir brangesnis, negu 
laisvamaniams.

Jonas Jaunasis.

Iš nutarimų pažymėtina šis: 
tapo išrinkta šeši agentai, ku
rie rinks “Darbininkui” pre
numeratas, apgarsininmus ir 
t. t.

L. D. S. 5-tos kuopos nariai 
gana uoliai- rūpinasi savo or
ganizacijos ir organo reika
lais. Ir tiCs labai pagirtina, 
bet patarty a, kad neignoruo- 

Jajkrai-

VVAUKEGAN, ILL.
Nusižudė lietuvis.

Vasario 15 dienų pas mus 
ištiko nelaimė. Povilas, Vaitė- 
kūnas nuėjęs pas žydų W. 
Gasskow susiderėjo šautuvų ir 
užtaisęs jį kulipkomis, penkias 
paleido sau į krūtinę. Taip pa
sakoja žydas; kitų liudininkų 
jo nelaimingos mirties nebu
vo. Nusižudymo priežastys 
nėra žinomos. Nusižudymo 
aplinkybės buvo maž daug to
kios.

Povilas Vaitekūnas nuėjo į 
žydelio krautuvę ir pra- WESTF!ELD, MASS.
šė parduoti revolverio. Jam
buvo parodytas 32 kalibro re- Parapijos naudai ferai. 
volveris už $7.00. Sakė esųs Mūsų parapijos klebonas 
permažas. Parodyta 38 ka- sumanė išleisti parapijos nau- 
libro. Tas sakė esųs jam ge- <lai automobilį. Kaip jį iš- 
ras. Sukimšo kulkas. Bevar- leisti ? Tikietų jau šmotas iš- 
tydamas revolverį užsisakė į parduota. Sumanė surengti
dar “papso”. Kuomet žyde- fėrus ir automobilio likimų 
lis nuėjo atnešti reikalaujamo j nuspręsti. Fėrai, arba taip sa- 
gėrimo bonkų, saužudys palei- kant jomarkas, atsibuvo vasa 
do sau šuvius į krtūinę. Per-,rio 3, 4 ir 5 dienomis. Ferai 
sigandęs žydelis šaukė dakta-MP ir visi ferai: muzika giie- 
rų, bet jo pagelba buvo jau be-/na, žmonės trepsi, daiktai lei- 
reikalinga. Reikalingas buvo ūžiama kaip išgalint pasek- 
graborius. Pašaukta grabo- mingiau. Bet Wes*fieldo fe-

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
Susitvėrė nauja Liet. Vyčiu 

kuopa.
Vasario 13 d., š. m. įvyko 

čia naujai susitvėrusios Lietu
vos Vyčių kuopos susirinki
mas. Nors oras buvo labai ne
gražus; snigo, pustė, visgi 
jaunimo ant susirinkimo suė
jo nemažai ir prie kuopos pri
sirašė keli nauji nariai.

Jaunutė Vyčių kuopa, kaip 
matyti, gyvuos kuopuikiausia- 
Dar nutarta Užgavėnių vaka
re sulošti kokį nors veikalų ir

rius J. Petrošius. Jis yra ka
taliku. Sužinoję apie tai P. 
Vaitekūno “draugai” - “cici
likai”, axtra susirinkime nu
tarė J. Petrošių prašalinti, o 
paimti graborių jų dvasiai ar
timesnį.

Nelaimingai žuvęs, P. Vai
tekūnas, atsižymėjo socijalis- 
tiška dvasia ir daug tarp jų 
darbavosi.

Paėjo iš Kauno gub., Pane,- 
vėžio pav., Kupiškio par.

Viską Žinąs.

NEWARK, N. J.
Vyčiai atjaučia tėvynės 

vargus.
Newarko L. Vyčių 29 kuo

pa, vasario 7 dienų laikė mė
nesinį susirinkimų, kurį ati
darė kuopos pirmininkas P.

rai biskį žymesni, negu kitur. 
Tai sndovanotųjų daiktų gra
žumas, it kokia paroda; žmo
nių malonus užsilaikymas, it 
kokia šeimynėlė žaidžia.

Vasario 3 dienų fėrų atida 
rymui buvo surengtas kone. »- 
tas, kurį atliko vietinis cho
ras: suaugusieji ir mažieji. 
Išpildė pažymėtinai gražiai, 
kaipo pirmų karta ir trumpa 
me darbavimosi laike. Bet 
svarbiausioji koncerto dalia, 
tai buvo p. Olšauskas ir poni 
Čižauskienė iš VVorcester, 
Mass. Tai balseliai! Tikrai 
jiems Dievas palaimino. Mano 
ir ašaros birėjo, ir plaukai 
ant galvos stojo, ir 
kaip mažas vaikas šokinėti no 
rėjau. Dainelių gražumus, jų 
išpildymas, o ypatingai <bie 
tas “Skambančios stygoH” 
tai žavėte žavėjo visus
Šančius. Niekad dar taip 
kiai datuojant negird 
Tari^/^an širdyje: t,‘

" dainininkai-““

kl

Matulis. Pirmiausia įuvo iš- 
patį vakarų (^marginti viso- šaukta kuopos valdyba, potam
kiais įvairum {prasidėjo įvairių reikalų svar- 

Tųrtssi be j^io trakj;
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pasišventė dėl labo mažos pa
rapijėlės, atvažiavo čia dova
nai, neėmė nei cento atlygini
mo, jų troškiniu buvo kad pa
rapijėlė gyvuotų, kad Dievas 
joje būtų garbinamas 
jiems užmokėk.

Fėrai užsibaigė. Pelno liko 
$630.70. Automobilį išlošė V. 
Beliūnas iš Amlierst, Mass. 
Jeigu tokius gražius fėrus ga
lima čia surengti ir tokių nau
dų turėti, tai tikrai nemaža 
garbė vietiniam klebonui, kun. 
K. Vasiliauskui, už darbštumų 
ir visiems lietuviams vį. sutar
tinų veikimų.

Ten Buvęs.

tų nusigandusios. “Redakto
riaus pasikalbėjimas su darbi
ninku” išėjo ir-gi neprastai, 
tik darbininkas biskį per silp
nai kalbėjo, tad ne visiems 

Dieve'buvo galima girdėti. Potam 
dar buvo-' sudainuota keletas 
dainų ir programas užsibaigė. 
Po programo buvo šokiai.

Aplamai pasakius,' vakaras 
pavyko. Patartina visiems 
vakare dalyvavusiems ir ant 
toliaus nenuleisti rankų, bet 
dirbti.

“Bombardavo”
Dar mūsų priešai * nieko ne

žinojo apie šį vakarų, o jau 
buvo uždėję baudų savo na-

girdėti, yra visi praeitais kvo
timais užganėdinti. Kiekvie
nas sakosi, kad pusėtinai yra 
atsakęs.

Vasario 13 d., š. m. L. 1UK. 
M. Su-mo Vll-ta kuopa turė
jo savo literatiškų mėnesinį 
susirinkimų, kuris buvo su 
programų. Ant programo da
lyvavo tik du draugu: J. Mi
kulskis ir J. Svirskas. Pir
mas pasakė eiles — “Vieny
bės .obalsis” ir “Lietuvos 
Himnų”; antras kalbėjo iš 
Lietuvos'Jstorijos apie seno
vės lietuvių šventes. Po to bu
vo kritika.

Kiek iš draugų išreikštos 
kritikos buvo matyti, tai visi

7 vai. vakare. Kalbėtojas bu-|tos giminaitės namuose. Gra- 
o iš Chicagos. Vakarų atida- borius, kuris iš karto kūnų ap

rė vietinės kuopos pirminin
kas p. Stumbras ir perstatė p. 
A. J. Sutkų už kalbėtojų. P. 
A. J. Sutkus kalbėjo apie Sus. 
L. R. K. A. organizacijų. Pa

taisė ir karstų atvežė padavė 
tų mirusiojo giminaitę į teis
mų ir laidotuvės tapo atidė
tos. Seredoj išryto velionis 
mirė ,o štai panedėlis ir dar

baigus kalbai pasirodė ant es- kūnas nelaidotas. Velionis bu-
trados Dr. J. Vizgirdas. Jis 
kalbėjo apie abelnų draugijų 
vertę ir ragino prie jų dėtis. 
Daktarui užbaigus, antru 
atveju Antanas J. Sut
kus kalbėjo apie dabar-

vo gana geras žmogus, bet la
vonas jo yra tųsomas kaip ko
kio nenaudėlio vien iš priežas
ties lietuvių neišmanymo, o iš 
dalies ir niekšystės. Tas la
biausiai peiktina šiame atsiti-

tinę- Europos karę ir ragino įkime, kad varžynės už laidotu- 
sumesti nors po kelius Centus jves yra vien iš priežasties pa- 
Tautos Fondui. Kiek aukų j laikų. Niekšystė yra neleisti 
surinko neteko man sužinoti tinkamai palaidoti kūnų iš bai-

Eastono Kronika,

COALDALE. PA.
Kun. Dr. A. Maliauskio 

prakalbos.
Sefedoje, vasario 9 d., kun. 

Dr. A. Maliauskis atvyko čio
nai su savo misija, idant pa
rinkti aukų “Vilčiai”. Pra
kalbas atidarė kun. P. K. Čės- 
na iš Tamaąua ir perstatė 
kun. Dr. A. Maliauskį už kal
bėtojų. Gerbiamas kalbėtojas 
puikiai papasakojo apie karę 
ir mūsų brolių vargus; paga- 
liaus - gi perstatė savo tikslų 
su kuriuomi atvyko čia. Pas
kui buvo renkamos aukos. Se
kančios ypatos aukojo po vie
nų dolerį: p. Skinkis, p. Skm- 
kienė ir p. Iz. Kreivėnas. 
Smulkių aukų tapo surinkta 
apie 7 dol.; tad viso labo coal- 
daliečiai paaukojo apie 10 dol. 
Ant galo dar gerbiamas kal
bėtojas ragino po karei grįžti 
į Lietuvų. .

Dar svarbu pažymėti, kad 
eoaldaliečiai laike prakalbų, 
užsilaikė atsakančiai, taip 
kaip pridera kultūringiems 
žmonėms. Garbė jiems už tai! 

, Prutenis.

riams už mūsų vakarų lanky- ĮjUV0 užganėdinti prelegentų
mų. Ponaitis J. Ulinskas “Ta
rybos ’ ’ susirinkime šaukė, kad

darbu.
Šį sykį mažai prelegentų te-

jis nieko nebijųs ,eisiųs ir bom vUV0 anį programo dėlto: vie- 
barduosiųs. Bet kuomet atė- na, ka(j uelabai senai, t. y.,
jo bombardavimo valanda — 
tai jis nei nepasirodė, o tik at

pačioj pabaigoj praeito 
mėnesio, tokį pat susirin-

(berods, bus netoli 40 dol.) 
Stengsiuos parašyti į sekan
čius “Draugo” numerius pla
čiau apie minėtų vakarėlį ir 
aplamai apie lietuvių gyveni
mų.

Galiu pasakyti, kad vaka
ras nusisekė kopuikiausiai. 
Publika su atida klausėsi kal-siuntė “šnipų” komitetų, kad!kįmą turėjo Lįteratinė Mai, 

ištirtų. Šnipai , žinoma, įronįes draugijėlė, ir, antra, ihėtojų, ir visi linksmai išsi
griebęs už darbo, .Atsinešė šu-įka(j })uvo kvotimai, tai ne-l^rstė.•- a • v* • • v t • v i '

ROCKFORD, ILL.
Moterys stiprėja.»

Pereitų pavasarį, pasidar
bavus porai vyrukų, čia likosi 
sutverta L. R. K. Mot. Sąjun
gos 9 kuopa, kuri iš pradžių 
buvo pradėjus bujoti, bet kiek 
vėliaus, vėl pradėjo slopti. 
Tas tvėrėjams, žinoma, nega
lėjo patikti; už tai jie ir jos 
stengėsi kaip galima kuopų 
palaikyti. Dabar galima pa
sakyti stačiai, kad kuopa stip
rėja. Sausio 30 d. buvo su
rengusi prakalbas, kuriose kai 
bėjo moterys chicagietės: Dr. 
Šlakienė ir p. A. Nausiedienė, 
Po prakalbų buvo priimamos 
naujos narės; prisirašė suvirs 
dešimts, kas yra kuopai pa
spirtis. Linkėtina, kad nei 
vienos katalikės moters, bei 
merginos, nebūtų Rockforde, 
kuri neprigulėtų prie šios kuo
pos. Kam jums eiti prie to
kių draugijų, kurios deda bau
das už lankymų katalikiškų 
vakarų! Kuomet jūs, prie 
Sąjungos prigulėdamos, gali
te liuosai veikti ir protauti.

puvusį kiaušinį ir užmetė už1 
paipų, kas, žinoma, padarė 
nesmagumų mums, bet tas tuo- 
jaus buvo susekta, o “šnipai” 
prasišalino. Kų galima pasa
kyti apie tokį kovos būdų! 
Aš tokį darbų vadinu pieme
nišku. Bet jį dirba mūsų “ci- 
cilikėliai”. Ir to jie, netik kų 
nesigėdi, bet dar didžiuojasi.

Naikino plakatus.
Kuomet mūsų plakatai pa

sklydo po lietuvius, I. W. W. 
“lietuvių skyriaus” pirm., J. 
UI—skas, nei naktį negalėjo 
miegoti, bėgo nuo vieno biz
nieriaus prie kito ir plėšė nuo 
langų mūsų apgarsinimus. 
Net gaila man jo buvo, žiū
rint kaip jis sunkiai dirbo, 
kiek vargo turėjo padėti per 
tąr savaitę, o publikos vistiek 
buvo virš 3QQ, kas parodo, 
kad tas darbas buvo veltui. 
Kuopai liko gryno pelno virš 
25 dolerių, tad jį nusprendė 
ir ant toliaus rengti vakarus, 
o plekatus darysime jau “ble- 
kiniuš”...

SLRKA. 137 kuopa.
Nuo kelių metų jau čia gy

vuoja SLRKA. kuopa, kuri 
tūlų laikų buvo gana stipri, 
bet su pakėlimu mokesnių, 
kuopa nuslinko žemyn. Mat, 
kiti klaidingai suprato mokes
nių pakėlimų: jie manė, kad 
kas metai kiekvienam nariui 
pakels po centų dauginus mo
kėti; kiti dar susikivirčijo su 
nariais ir taip kuopa susilp
nėjo. Dabar kuopa jau vėl 
pradeda gyviau veikti ir šia
me (13 d. vasario) susirinki
me nutarė rengti prakalbas, ir 
pakviesti visas katalikiškas 
draugijas, kad surengus tokias 
katalikiškas prakalbas, kokių 
dar čia nebuvo.

Viskas.

buvo laiko kada prisirengti.
Savasis.

BENTLEYVILLE, PA.
Kun. Dr. A. Maliauskio 

prakalbos. '
Sausio 26 d., Bentleyville 

ir Ellswortlio lietuviai škubi- 
nosi į lietuvių svetainę, kad 
išgirsti svečio iš Lietuvos 
prakalbas. Susirinko gana 
daug klausytojų. Ypač atėjo 
nemažai moterų su mažais 
kūdikiais, kurie prakalbų lai
ke jukelė tikrų koncertų, kas 
nemažai sunervavo gerb. kal
bėtojų. Bet čia reikėtų grei
čiau kaltinti svetainės gaspa- 
dorius, kurie laiku neatidarė
langų. Svetainėje buvo taip paaukojus kelis šimtus dolerių

Labai pageidaujame mes 
;collinsvilliečiai panašių pra
kalbų.

Vienas iš Dalyvavusiu.

WORCESTER, MASS.
Marijos mergelių moterų 

draugija rengia labai linksmų 
vakarą su įvairium programų. 
Vakaras atsibus kovo 7 dieną 
ir bus pamargintas dainomis 
ir šiaip gražiais lietuviškais 
žaislais.

Vakaro pelnas skiriamas 
naujos šv. Kazimiero bažny
čios naudai.

Marijos Vaikelių draugija y- 
ra daug pasidarbavus šv. Ka
zimiero bažnyčiai; ji yra jau

mės, kad palaikai kitam ne
tektų. Kvailystė tokiu būdu 
tąsytis už palaikus, nes kūno 
tąsymas nieko negelbės atėmi
me palaikų.

Ta atsitikimas nekaip per
stoto lietuvius svetimtaučių a- 
kyše. Angliški laikraščiai ne
prielankius straipsnius rašo 
apie tai ir nors paduoda kaipo 
lenkus, bet tas dar aršiau, nes 
ir svetimus užgauna ir mus 
tuomi nepfelepia. Ar ne laikas 
lietuviams liauti panašiais (at
sitikimais) pasielgimais savo 
vardų teršti?

Mislelobstas.

Darbai.
Šiame mieste lietuvių kolo

nija gana didelė; žmonių pri 
skaitoma į 800; jie dirba įvai
riose dirbtuvėse: audimo, mez
gimo, nėrimo, cimento ir t. t. 
Darbai eina gerai — uždirba 
neblogai. Atvažiuojantiems 
kaip vyrams, taip ir mergi
noms labai lengva gauti dar
bas.

Parapijos reikalai.
Jau kelinti metai eina, kaip 

organizuojama čia parapija,

galima susikalbėti, jie- vis «a- 
vo, kaip gaidys ,kukarikų, gie
dos, neleis savęs kritikuoti 1» 
nurodyti jų klaidas. Jam 
(Mockui), mat, kaipo laisv&ib, 
valia viską daryti, kaip tingu
mą, anot tos patarlės, kafe 
degiajai, ar ant šiaudų, ga 
purvyne gulėti. Tose prakal
bose buvo atsilankęs ir kuM. 
Gudaitis, kuris pabaigoj, pa
prašęs balso norėjo kalbėtojui 
išmieruoti jo protų ir igntftt. 
tį, išparodyti jo klaidas, Bok 
laisvės rengėjai neleido jam

bet tikros tvarkos dar neuž- kalbėti. Tai tau, Kaulai, ir
vesta; daug tam kl -dė. kaa 
vietoj kunigo nebuvo ir tik ret

laisvė. Žmones tik sau IaisVį 
pripažįsta kitus šmeižti, o U-

karčiais tegalėjo davažinėtis kintiems nevalia tų šmeižtą 
atremti. Jau visai tie laisvTe- 
čiai subankrutijo doroj. Lala-

L. D. S. 23 kuopos vakaras
Vasario 12 d., š. m., L. D. 

S- 23 kuopa turėjo pirmų pa
silinksminimo vakarą. Pro
gramas susidėjo iš: teatro, 
dainų ir vieno dijalogo. Vi- 
pas dainas atliko “Aido” cho
ras. Pirmiausia sudainuota 
iš “Vyčio” “Į darbų”; potam 
“Aido” vyrų choras sudaina
vo: ‘Kur upelis teka”. Tuojau 
sekė p. Petrienės solo “Kur 
bakūžė samanuota”. Antru 
sykiu iššaukta dainavo “Ko 
vėjai pučia”. Ant pijano pri
tarė p. J. Kaiįiukaitis. Paa
kinus prasidėjo lošimas dvie
jų- aktų komedijos “Gabus 
Daktaras”. Lošimas nors 
trumpas, bet labai juokingas; 
už tai publikai labai patiko. 
^Aktoriai savo užduotis atliko 
gerai. Po perstatymo p. J. 
Kailiukaitis dainavo solo “ Jo
jau dienų, jojau naktį”. Nors 
ats ir ant pijanu skambino, 

visgi išėjo put^i n ai. Pa- 
P. Zubutė ir I^Mage- 

tvo duetų “

ST. BONAVENTŪRE, N. Y
Lietuviai moksleiviai.

Nelabai senai “Drauge” bu
vo rašyta, kad kun. J. Kloriui 
mus apleidus, čia buvome likę 
tik aštuoni lietuviai. Bet da
bar vėl esame tokiame pačia 
me skaičiuje, kaip ir pirmiaus 
buvome, t. y. esame devyniuo
se. Vienas draugas pribuvo 
pabaigoje sausio mėnesio. Ji
sai čia buvo buvęs ir pirmiau. 
Praeitų rudenį, t. y. pradžio
je šių mokslo metų, kokių tai 
aplinkybių delei jis buvo pri
verstas ant kai-kurio laiko pa
silikti ligšiol ten, kur vasarų 
ant vakacijų apsistojo. Bet ap
linkybėms pasigerinus, dabar 
vėl atvažiavo į mokyklų. Ma
lonu mums, kad mūsų skaitlius 
nors vienu pasidaugino.

Taip-pat buvo minėta, kad 
rengėmės prie pusmetinių kvo
timų. Na, o dabar jau po vis
kam. Kvotimai jau prabėgo, 
kaip ir nebuvę, ir vien pasili
ko tik knygoj užrašyta, kad 
buvo tada ir tada. Žinoma, 
bus dar kada ir kiti. Bet lig1^” kitų kvotimų yra daug laiko

trošku ir karšta, kad sunku 
buvo kvėpuoti. Sunku buvo ta
tai išvengti trepsėjimo ir du
rių varstymo. Abelnai gi i- 
mant, Bentleyvillės ir Ellswor- 
tho lietuviai moka ramiai, gra
žiai užsilaikyti viešose pra
mogose. Svetainės rūsyje bu
vo dalinamas gaivinantis sky
stimėlis (alutis - saldus midu- 
tis), tai vienas-kitas silpnes
nės valios klausytojas nesu
laukęs prakalbų galo; nužings
niavo svetainės rusin atsivė
dinti ir... nebegrįžo.

Prakalbos buvo labai indo- 
mios ir graudinančios, Aukų 
surinkta svetainėje $23.00. Po 
dolerį aukojo: Ulickas, Grik- 
šas Simonas, Eidukevičius J., 
Lukošius Stasys, Radzianskas 
Klem., Babarskas J., Stanke
vičius Ant., Bakanas J., Krik
ščiūnienė Morta, Meščionaitie- 
nė U., Grigaravitienė Marė ir 
Gelazauskaitė Nelė. Smulkes
nių aukų buvo $11.00. Kun. J. 
Misius aukojo 100 r. ($33.00). 
Tokiu būdu Bentleyvillės ir 
"Fllsvvortho lietuviai ‘palaiky
mui katalikiško laikraščio 
“Vilties” suaukojo $56.00. 
Truputį mažoka, bet vis ge
riau, kąip nieko, šio kampe
lio lietuviai per daug metų bu
vo pamiršti ir nepratinami 
remti viešųjų mūsų tautos rei
kalų. Su laiku ir mes išmok
sime rūpintis ne vien tik sa
vimi, bet ir visos savo tautos 
reikalais. O tų reikalų yra be 
galo daug. Daug galėtų gero 
padaryti Bentleyvillės ir Els- 
wortho lietuvių tarpe S. L. R. 
K. A. 92 kuopa. Ji turi pra
dėti veikti, darbuotis ir per 
šiuos metus padidinti savo na
rių skaičių trigubai. Taigi su- 
kruskime. Taip daug mūsų 
čia yra, o taip esame silpni, 
nes nesusiorganizavę, nesusi
vieniję. Beje, kun. Dr. A. Ma
liauskio prakalbos, buvo paį
vairintos deklemaciiomis. De- 
klemavo U. Gelazauskaitė 
J. Krikščiūnas. /

L. Jonas.

naujos bažnyčios reikalams. 
Dabar ir vėl jai į pagelbų.

Prie draugijos priguli neto
li pusantro šimto merginų; 
būtų labai geistina, kad nors 
Worcesterio merginos prigu
lėtų prie Marijos Vaikelių 
draugijos, tai viena iš prakil
niausių dėl merginų draugija. 
Susirinkimai įvyksta kiekvie
no mėnesio trečių ketvergą, 
šv. Kazimiero parap. svetai
nėje, 20 Waverley st.

PriguZinfi Draugijoje.

ir

COLLINSVILLE, ILL.
Šusiv. L. R. K. A. prakalbos.
Vasario 19 n., 1916 m., S. L. 

R. K. A 161 ftp. surengė

INDIANA HARBOR, IND.
Negražus darbas.

Išmintingų žmonių, kurių 
geri darbai, gražūs pasielgi
mai, ypatingai pultų į akį, ro
dosi, visai ne daug šiame pa
saulyje. Daug daugiatf rasis 
neišmanėlių linkusių prie ne
pagirtinų darbų, kurie savo 
nelemtais pasielgimais, net iš 
šalies žiūrinčius žmones, veda 
į apmaudą. Ir šiame mieste
lyje tokių netrūksta^ tankiai 
tenka girdėti apie peiktinus 
lietuvių pasielgimus, kaip, 
pragaištingas bylas už nieką, 
apsidaužymus antakių, nepa
prastas girtuokliavimo orgi
jas, bet paskutiniais laikais y- 
patingai garsiai praskambėjo 
dar čionai negirdėto atsitiki
mo gandas. Vasario 16 d. iš
ryto dirbtuvėje tapo sužeistas 
lietuvis Jonas Šimkus, kuris 
nuvežtas į ligonbutį už pusva
landžio mirė. Visai artimų gi
minu)- čia neturėjo, tečiau pas 
žmones Jtur dabar gyveno, bu
vo išbuvęs arti 11 metų, tad 
tie žmonės ir ėmė rūpintis lai
dotuvėmis. Būtų viskas gal 
buvę paprastai, kad ne palai
kai. Pasirodė, kad velionis 
buvo apsidraudęs dviejose 
kompanijose ir bankoje turįs 
truputį; viso apie $1,000.00. 
Nesakysiu kad vien prie pa
laikų atsirado giminaitė, buvo 
ir pirmiau, kų veiks nebuvus. 
Tik prie palaikų pasidarė su
vis artima ir ėmė labai kerš
tauti apie laidotuves. Tuoj, 
pabrokšt, į teismų, prirodo, 
kad vienatinė čia ^gentis, ir rei
kalauja teisės laidoti numirė
lį- . Teismas sutd«ia tų teisę. 
Tuomet lavopas į jajpo. perdė-

EAST ST, LOUIS, ILL.
Netikėtos prakalbos.

Vasario 20 d., š. m., įvyko 
prakalbos. Kunigas bažnyčio
je užsakė, kad yra atvažiavęs 
svečias iš Chicagos, p. A. J. 
Sutkus, ir laikys prakalbas. 
Prakalbos prasidėjo 3 vai. po 
pietų bažnytinėje svetainėje 
Vietinės parapijos komitetas 
perstatė kalbėtoją. Kalbėto
jas pirmiausia kalbėjo apie 
draugijų gyvenimą Amerikoj, 
labiausiai atkreipė domų į Su
sivienijimų L. R. K. A. Ragi
no, kad ir mūsų miestelyj su
sitvertų šios organizacijos 
kuopa. Taip-pat nemažai pa
aiškino apie dabartinės Euro
pos karės baisenybes ir primi
nė, kad ir šios parapijos lie
tuviai neatsiliktų nuo kitų ir 
sumestų nors po kebus centus. 
Rinkta aukos nukentėjusiems 
dėl karės lietuviams. Nors 
publikos mažai buvo susirin
kę, bet aukų surinkta $15.20.

Susitvėrė SLRKA. nauja kuopa
Pasibaigus prakalboms žmo

nės pradėjo rašytis į naują 
SLRKA. kuopų. Susirašė a- 
pie 15 narių į naujų kuopą. 
Pilnai įstojimų užmokėjo 11 
narių. Piuigų sumokėjo $22.00. 
Nauja kuopa užsisakė finansi
nę knygų iš centro. Ant ga
lo išrinkta naujai kuopai val
dyba. Į valdybą pateko šie 
asmenys:

i'.rm. — Petras Kulpins- 
kas, prot. rašt. Elena Mika
lauskienė, fin. rašt. — Jurgis 
eBndikas, ižd. — Jonas Poška 
kasos glob. — Jonas Kranaus- 
kis maršalka — Antanas Jur- 
gėlas.

n atarta galutinam susitvar

Pastarais metais sykį į mėne
sį čia lankėsi kun. A. Kamins
kas iš Reading, Pa. Dabar nuo 
vasario 1 d. paskirtas tapo 
kun. Gudaitis iš Tamaąua, 
Pa.; kaip tankiai jis lankysis 
Eastone, dar nežinia. Easto- 
niečiai tuom tarpu rengiasi šį 
pavasarį įsitaisyti sau bažny
čią ir vietoj turėti kunigą. 

Draugystės.
Eastone nestoka organizaci

jų: čia reikia paminėti S. L. 
R. K. A. kuopa; šv. Mikolo 
Arkaniolo pašelpinę draugiją 
ir Vyčių gana tvirtą skyrių. 
Iš priešingos srovės reikia pa
žymėti S- L. A. kuopų; pa
šelpinę — “Laisvė” dr-ja, so- 
cijalistų kuopą.

Šv. Mikolo draugystė prisi
dėjo prie SLRKA. kuopos.

Eastono organizacijos pasi
žymi savo veikimu su
lig savo kripsnio. Ypač 
laisvamanių organizacijos, kai 
pradėjo judėti bešmeiždami 
katabkus, šie pastarieji, kai 
susiprato, — beregint sutvėrė 
Vyčių kuopą, kuri nariais sie
kia 60 asmenų. Kad atsirem
ti pragaištingam laisviečių 
veikimui, ėmė rengti prakal
bas, įsteigė knygyną, aplamai 
visi katalikai jaučia, kad jau 
laikas nusikratyti neprašytų 
švietėjų, o jų klaidingą moks
lą palikti jiems patiems. 

Prakalbos.
Eastono laisviečiai, kad pa

sirodyti, kų jie gali, surengė
lietuviams 4 dienų “rekolekci
jas” (10,11,12,13 vasar.); jas 
vedė užkviestas “kunigas” X. 
Mockus. Pirmą kartų easto- 
niečiai girdėjo tokį neprausta
burnį kalbėtoją, žmonių pik- 
tintoją ir bemokslį žmogų. Po
draug pirmą kartą ir man te
ko matyti tokius laisviečius, 
kurie tiek turėjo kantrybės 
klausyties savo kunigužio ple
palų - melagysčių - tam vi
sam plojo rankomis, trepsėjo 
kojomis, — labai, matyti, pa
tiko ir nesirado nei vieno ap- 
šviestesnio ir padoresnio, lais- 
viečio, kuris būtų savo už-

vė, laisvė! šaukia, bet tos lais
vės, tai tik šmeižtams platin
ti. e Šalin su tokia purvina lai
sve! .

P. Spragilas.

HOMESTEAD, PA.
Nepraleiskit progos.--

Lietuvių Dienoje, 4 d. kovo* 
(subatoje), Lietuvos Vyčių M 
kuopa rengia programą. Bųų 
prakalbos, vaidinimas (“Kū
mutės”), monologai, Vyčųj Cho 
ro dainos etc. Vakaras su 
programų bus naujoj Šlavokų 
salėj ant 5 gatvės. VakaTų 
rengia gabiausi L. Vyčių na
riai. Tokio gražaus prngra- 
mo dar nebuvo mūsų apielin- 
kėj. Pradžia 8 vai. Įžaiųja 
25c. Pelnas skiiramas dėl ka
rės nukentėjusių. Taigi netik 
Homesteado, bet apielinkių 
lietuviai privalo tan vakaran 
atsilankyti.

Užkviečia "V.
L. Vyčių XI kuopa<

EAST VANDERFRUFT, PA. 
Metraštis lai musų turtas?
Ši knyga — Metraštis verta 
ne $1.20, bet 5 dolerių. A. L. 
K. Spaudos Draugijos išleisto 
kalendoriaus svarbumas, ypa- 
tingumas ir įvairumas neišpa
sakytas. Nurodomi Metrašty 
je dalykai taip žingeidūs ir 
turiningi, kad, rodosi, tojo 
knygoje visą pasaulį pama- 
tai...

Ant. Dūkus.

EAST ST. LOUIS, ILL. 

MISIJOS.
Lietuvių Bažnyčioje Mi

sijos nuo 8 iki 15 d. kovo. 
Misijonorius kun. F. Ku
dirka, iš Tėvų Marijonų 
vienuolijos. Kviečiami vie
tos ir apielinkių lietuviai 
atsilankyti.

8—10)

Rymai laikyti susirinki™, 27 “kviestam kalbėtojui pasakęs, 
d. vasario 1 vai. po pietų baž- |£A ’vc,yka’- nesvarm. kalbi 
nytinėje svetainėje. Yra kvie
čiami visi E. St. Louis lietu
viai atsilankyti ir prisirašyti 
prie didžiausios organizacijos 
Susivien. L. R. K. A., nes bus 
ir du svečiu iš Colbnsvillė: p. 
B. Stumbras ir p. J. Gude
li auskas. kurie padės mums 
geriau susitvarkyti.

Susitvėrė Tautos Fondo 
skyrius.

Užbaigus kuopos reikalus p. 
A. J .Sutkus prisiminė apie 
Tautos Fondo skyrius- Visi 
vienbalsiai pristojo sutverti 
čia T. Fondo skyrių ir rinkti 
aukas nukentėjusiems dėl ka
rės lietuviams. Išrinkta val
dyba. Į valdybą pateko se
kanti: pirm. — Alek. Raupas, 
rašt. — Juozapas Perminąs, 
iždin. — Ignas Mortišius.

Galima pasitikėti gerų pa
sekmių, nes į valdyba pateko

Ligšiol aš vis dar gerai neži
nojau, kas tie laisvamaniai, 
bet iš tų prakalbų supratau, 
kad tai žmonės visai nustoję 
sveiko proto; jie sau įsivaiz
dino, kad jiems valia viską iš
niekinti, kitus iškoneveikti 
Supratau, kad su jais net ne-

darbuotis dėl Tautos ir Tėvy
nės labo!

Turime prisipažinti, kad 
mūsų pirmos prakalbos pui
kiai nusisekė, nes iš viršpa- 
minėtos žinutės galės kiekvie
nas aiškiai suprasti.

East St. Louis yra plati dir
va, tik reikia darbininkų 
Stokime visi ir rašykimės prie 
SLRKA.. O prigulėdami prie 
šios organizacijos, susilauksi
me šviesesnios ateities.

Labai pageidaujama yra pas 
mus panašių prakalbų dau
giau. '

LIETUVIŲ DIENA
NEBETOLI. 

APAVAIKŠČ10KIME 
Ę BRANGIA MUMS

DIENA IR AUKOKIME T. 
FONDUI NORS VIENOS 

DIENOS UŽDARBBĮ.

Kiekvienas jęaus

■U I K I Ų 
DOVANŲ!

kas per mane užsisakys sau . 
lietuviška Laikrašti.

Dovanij ir lttiUr»5či.| suta-us i-siij 
3 8in kiekvienam, k’urts prisius savo

adresą ir ui 2c mark;.
M A I..MI UŲ
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Redakcijos Pastabos.
Naujos Gadynes 

Tvirtovė.
Ne apie tokių tvirtovę 

čia kalbama, kurių griau
na patrankos. Čia kalbama 
apie kitokios rūšies tvir-f 
tovę: tai organizacija. Pir
mosios rūšies tvirtovių 
mes lietuviai neturime, nes 
nėr reikalo nei turėti. An
trosios rūšies — turime, 
nes jas turėti yra gyvas 
reikalas.

Be abejonės, viena iš 
didžiausių Amerikos lie
tuvių katalikų tvirtovių 
yra Susivienijimas Lietui 
vių Rymo-Katalikų Ame
rikoje. Kad ta tvirtovė ge
riausia yra prieglauda nuo 
vargo ligoje ir kad ji ge
riausia apsaugoja šeimynų 
nuo skurdo po mirties vi ži
no iš šeimynos narių, tų 
kiekvienam gali paliudyti! 
S. L. R. K. A. nariai, kurie 
nelaimėje surado pagelbų. 
Jie papasakos, kad pasta
raisiais laikais ji iš <iaujo 
perbūdavote, sutvirtinta 
ir pastatyta ant tiek
tvirtų pamatų, kad 
ji šiandien yra vie
na iš tvirčiausių ir sau
giausių. Lai kiekvienas 
lietuvis katalikas tampa 
tos organizacijos nariu, o 
jis saugiausių prieglaudų 
ir tveriantį nusiraminimų 
atras toj tvirtovėj, kuomet 
su liga ir gręsianeia mirti
mi mėgins atakuoti skur
das, vargas.

Žmogus yra toks sutvė
rimas, kurį nuolat atakuo
ja įvairios ligos, nelaimė! 
tykoja iš už kiekvieno 
kampo. Ir sveikas, rodos,•, 
žmogus, ir tvirtas, ir pasi
tiki, kad joki liga jo ne
įveiks. Bet nepamlatė, ne
apsižiūrėjo žmogus — liga 
jau jį lovon paguldė. Kol 
buvo sveikas, dirbo ir už 
darbų šiokį-tokį atlygini
mų gaudavo. Susirgo — 
niekas nebemoka. O čia 
daktaras, vaistai, pragy
venimas. Gcifdi dar jei 
žmogus be šeimynos ir tu
rėjo susitaupęs kiek pini

gų. Bet jei su šeimyna ir 
juodai dienai nieko nesu
taupė — kur dingti, kad 
badas, vargas sayo dantis 
rodo? O čia dar žmogus 
nėra tikras: kas, jei iš li
gos neatsikels? Kur dėsis, 
kas laukia jo artimųjų ir 
mylimųjų)? Atsimena tuo 
met jis apie S. L. R. K. A. 
Kaip būtų gera ir ramu, 
jei jis būtų prie jo prigu
lėjęs! Apmokėtų tuomet 
su liga surištas išlaidas, o Į 
kaip kokioj, gal dar ir lik
ti būt galėję.

Tai paprasčiausia ir su
prantamiausia išvada. Tai 
gyvenimo lekcija. Ko- 
del-gi iš lietuvių katalikų 
mažai pasimokino? Tik 
10.000 iš pusės milijono! 
Ta dešimtis tūkstančių su
prato kasdieninio gyveni
mo lekcijų. Tepamokina, 
teparodo ir kitiems, ką jie 
išmoko.

Agituokime už S. L. R. 
K. A. ir prikalbinėkime 
naujų narių! Lai mūsų; 
tvirtovės, S. L. R. K. A. 
narių skaičius pasidvigu- 
bina iki sekančiam sei
mui! 1

REIKALINGA ŠIEK
TIEK OPTIMIZMO.
Ištikusi Lietuvos nelai- 

miė, lietuvių vargai išbudi
no nusiminimo, pessimizmo 
dvasių, kurių, išgavus lie
tuviams spaudų, 10 metų 
kultūros darbas, šviesūs at
eities plianai ir bedidėjan- 
tis optimizmas buvo beuus- 
melkiųs. Šiuo lietuvių tau
tai ištyrimo laiku optimiz
mas vėl turėjo užleisti vie
tų taip prie lietuvių priki
busiam pessimizmtii. Nusi
minimo dvasios apsireiški
mų pilnų, ypač pas Ameri
kos lietuvius: spaudoj, pra
kalbose etc. Kur nepasisuk, 
visur išgirsi balsus apie 
Lietuvos sunykimų, pavo
jus, apįe Lietuvos galutinų 
sunaikinimų. Atrodo, lyg 
mes, lietuviai, sykiu su 
mūs priešais giedame Lie
tuvos pražūties himnų.

neiš-Bet ne. Lietuva 
nyksi Ji išliks, ji atgims. 
“Kryžius gyvatų žadėjo”. 
Dabartinė Lietuvai tekusi 
vargų našta jos amžinai 
ueprislėgs. Po kiek metų 
mūsų tauta prisikels, pasi
kels savo nuoveika- 
lais. Užžibės savo dar
bais. Nes tauta nebegali 
būti skirta pražuvimui, kur 
tautiškas susipratimas, tė
vynės meilė yra gilias šak
nis įleidę. Vargus atlaikys, 
liglaikinį skurdų paneš 
lietuvio geležinė ištvermė. 
Padarytus materijalius 
nuostolius atlygins lietuvio 
darbštumas. Tikime į Die
vo Apveizdų. Augščiausias 
neapleis mūsų šalies. Tu
rėkime viltį, nes be jos lie
ka vien nusiminimas, des- 
perąeija.

Manome ne prastų duosi
me patarimų, jei Lietuvių 
Dienoj prakalbose gerbia
mi kalbėtojai, piešdami da
bartinį vargingų mūsų ša
lies, mūsų tautos padėjimų, 
sykiu priduotų ir švie- 
sesnios ateities viltį. Juk 
mes tikimės Lietuvai 
išgavus laisvės, tikimis 
Lietuvų pakėlus į to
kių vietų, kur ji ingytų 
šiek-tiek tarptautiškos rei
kšmės. Su nusiminimu, pes
simizmo dvasia atsiekti to 
negalima.

Neviskas pražuvo. Turi
me dar daug visako, kad 
išnaujo budavojimo darbų 
pradėjus.
Nuostabus susiderinimas; 

Rusijoj išeinančių lietuvių 
laikraščių tonas nėra toks 
pessimistiškas, kaip kad A- 
merikos lietuvių. Ten, taip 
sakant, mažiau kalbos, bet 
daugiau darbo. Nes ten at
sistota ant kiek skirtingo 
pamato. Europiečių dirba
ma labiau atsižvelgiant į 
ateitį, Lietuvų stengiantis 
atbudavoti. Mes-gi ameri-, 
kiečiai aukų rinkimų, ap
lamai visų darbų remiame 
piešiant 1 dabarties grau
džius vaizdus, žaidžiant 
jausmais. Ir štai pasekmės. 
Kuomet Tautos Fondo bu
vo skyriama kiek pinigų 
politiškiems Lietuvos rei
kalams, t. y. Lietuvos švie- 
sesniai ateičiai, išgavimui

laisvės, atsirado žmonių, at
sirado net ir vadų — nors, 
tiesa, pseudo- vadų — at
sirado ir laikraščių, kurie 
išdrįso tam priešintis i 
Dar ir po šiai dienai nėra 
giliai įsišaknėjusi nuomo
nė, kad reikia darbavimos 
nurkeipti naujai Lietuvai 
pamlatų tiesimo link. O trf 
nuomonę reiktų plačiau! 
paskleisti. Atsiras tuomet 
daugiau vilties, optimizmo. 
O jo šioj valandoj pas A- 
merikos lietuvius veik ne
simato.

,(A Plea for the
Lithuanians’’.
Philadelphijos Informa

cijos Biuro skyrius, žadė
jęs išleisti laikraštį anglų 
kalboj “Pro Patria Lithua- 
nia”, savo prižadų išlaikė. 
Tik laikraščio pavadinimas 
pakeista ir užvardinta “A 
Plea for the Lithuanians”.

Laikraščio tikslu yra su
pažindinti angliškai kal
bančius amerikonus su da
bartiniais Lietuvos vargais 
ir abelnai su lietuvių tau
tos istorija ir padėjimu. At- 
siekimui to tikslo randame 
kelius straipsnius. Norima 
taipgi sužadinti amerikonus 
prie aukojimo lietuviams 
nuo karės nukentėjusiems. 
Tam pašvęsta keletas 
straipsnių, aprašant
lietuvių vargus. Paskelbta 
ir vardai komiteto, kuris 
tas aukas priiminės.

Ar tie pageidavimai iš 
leidėjų ir redakcijos pusės 
atsieks savo tikslus, prigu
lės iš dalies nuo mūsų pa
čių. Pasistengsime išpla
tinti tų leidinį tarp ameri
konų, be abejonės, šįta at
sieksime. Taigi patartina 
visiems, kas gali, tų leidinį 
persitraukti ir tarp ameri
konų paskleisti.

“A Plea for the Lithua
nians” redaguoja kun. J. 
J. Kaulakis ir M. M. Šlikas, 
teisių studentas Pennsy- 
lvanijos universiteto. At-f ’
skiro numerio kaina 10c. 
Adresas: 324 Wharton st., 
Philadelphia, Pa.

Kodėl Mes At
silikę.

Matant apie kitų tautų dar
bavimosi, išrodo, kad mes lie
tuviai esame toli atsilikę. Pa- 
veizdan, aukų rinkime kitatau
čiai pasirūpina pas šios šalies 
prezidentų, kad ansai paragin
tų šalies gyventojus aukoti 
nuo karėes nukentėjusiems, 
Prezidentas paskiria dienų 
aukų rinkimui ir tokiu būdu 
surenka gana didelias aukas, 
ypač žydai. Lenkai pasirūpi
no per katalikų vyriausybę ir 
jiems buvo renkamos aukos vi
sose kat. bažnyčiose ir jiems 
katalikų bažnyčiose ir jiems 
suaukojo šimtus tūkstančių. 
Na, o mum lietuviams tai vis
kas sukrauta ant mūs pačių 
nugaros. Tad, gerbiamieji, 
nesnauskim, bet rūpinkimės 
ir mes panašiai, kaip lenkai 
ar žydai, kad pasirūpino sa
vo tautiegių šelpimu, ir nebū
kime atsilikę. Pasirodykim 
pasauliui, kad ir mes esam to
kie pat žmonės, kaip ir kitos 
tautos. Kad ir mūs Tėvynė 
kraujuose paplūdus, kad ir 
mūs broliai taip-pat badauja, 
kaip lenkai ar žydai.

Kitos tautos vis mus pra
lenkia, visur pirma prieina, o 
mes vis esam nuo visų atsili
kę. Kodėl mes negalim pasirū
pinti, kad ir mums būtų nu
skirta diena aukas rinkti? Ki
tas dalykas. Ar negalėtų mū
sų gerbiama dvasiškija pasi
rūpinti per savo vyskupus, 
kad ir dėl lietuvių būtų ren
kamos aukos katalikų bažny
čiose? Mano nuomone, tų mes 
lengvai galim atsiekti, jei tik 
nesnausim. Mes patys esa
me neturtingi, būdami darbi
ninkais ir negalim sudėti šim
tus tūkstančių.-' Tad melskim 
kitų pagelbos. Kai-kuriuose 
per pasidarbavimų T, Fondo 
skyrių,, gauta leidimai rinkti 
aukas po visų miestų. Ir ačiū 
tėvynainių pasidarbavimui, ta 
po surinkta gana gausios au
kos, kaip Worcesteryj, Chica
goj, Newarkę. Jeigu panašiai 
visuose miestuose komitetai 
būtų pasirūpinę, tai, be abe
jonės ,jau būtų surinkta nuo 
svetimtaučių apie $30,000.00. 
Tad gerbiamieji, prie aukų 
rinkimo. Kur randasi, komi
tetas apsakykit savo miesto 
majorui padėjimų mūsų brolių

nuo karės nukentėjusių, o ne- 
siras nė vieno, kuris nepave
lytų rinkti aukas po miestų. 
Bet mums užvis labiausia rei
kia pasidarbuoti, kad mus pa
žintų svetimtaučiai, kas mes 
esam per žmonės. Nesnauski
me.

J. M. Vieruitis.

Atsišaukimas 
j Prakilniuosius 

Lietuvius.
Jau artinasi “Lietuvių Die

na” (kovo 4d.), kuri išbandys 
mūsų žmonių dvasios prakil
numų. «

Lietuvoje vargas, ašaros, 
badas, ligos ir mūsų visai tau
tai grasinantis išnaikinimas 
šimteriopai padidėja už perei
tų metų pavojų. Visų karės 
rykštės nepaliestų lietuvių pa- 
sirįžinias ginti savo Tėvynę 
nuo išnaikinimo ir gelbėti sa
vuosius nelaimėje, privalėtų, 
irgi, šimeteriopai padidėti .už 
praėjusių metų labdaringumą- 
Reikia šimteriopai smarkiau 
dirbti ir aukoti, savų viengen
čių išgelbėjimui nuo mirties ir 
mūsų Tėvynės Lietuvos nuo 
galutinio išnaikinimo.

Tvirtai tikime, kad lietuvių 
prakilnioji dvasia kas kaitas 
didėja, bręsta ir pradeda at
jausti visos mūsų tautos rei
kalus. Mes turime vilties, kad 
šį metų per Lietuvių Dienų 
Tautos Fondan suplauks ke
leriopai gausesnės aukos už 
praėjusiųjų Lietuvių Dienų 
aukas, nes mes visi nuodug
niau suprantame Lietuvai pa
vojų.

“Karė, tai pragaras” pasa
kė generolas Shernaan. Mūsų 
tėvynė Lietuva tame pragare 
merdėja jau netoli dviejų me
tų. Tūkstančiai lietuvių jau 
nebešaukia mūsų pagelbos, 
nes motina žemelė juos priė
mė savon prieglobon. Šimtai 
tūkstančių lietuvių, ne iš savo 
noro, Siberijos sniegynuose ir 
tolimuose Europos Rusijos 
miestuose vargsta, didžiausį 
skurdų atjauzdami. O juk jie 
visi, pirma šios karės, buvo 
pasiturintieji ūkininkai, ar 
šiaip gerbiami žmonės. Dabar 
jie elgetos!

Kad mūsų žmonėms būtų 
leista laiškais į mus kreiptis 
ir prastu nemokintu raštu pa
sakyti ,kaip labai kankinami ir

persekiojami, jie daug, daug 
kų nušviestų.

Letuviai! Savo dvasios aki
mis permutykite ir supraski
te savas priedermes prie sa
vos Tėvynės - Lietuvos, ir prie 
mūsų badaujančių gimdytojų, 
prie kankinamų mūsų sesučių, 
prie mirštančių mūsų mažų 
vaikelių delei stokos ‘‘juodos 
duonelės ’ ’. Viengenčiai! jei
gu jūs savomis akimis regė
tumėte kūdikius alkanus, ar 
jūs tų kūdikių nepapenėtumė
te? Nuo burnos atitraukę duo
tumėt paskutinį kąsnį. O Lie
tuvoje yra šimtai, tūkstančiai 
tokių mažų kūdikėlių.

Dejavimai permažai su
graudina mūsų sielas, nes mes 
už didmario atsitolinę nesu
prantame tų ' balsų, kokius 
mums rytų vėjelis atpučia. 
Nesuprantame ir sau linksmi
namės. Ar mes galėtume trep
sėti ir alų gerti, jeigu ma
tytume tūkstančius mūsų bro
lių didžiausį vargą kenčiant? 
Lietuviai, vargą kęsdami nie
ko blogo apie mus nemanė, nes 
nežinojo, kad mes Amerikos 
lietuviai, per kiekvienus me
tus prageriame apie keturies- 
dešimts milijonų dolerių. Tie 
milijonai yra reikalingi Lie
tuvos mirštantiems mūsų vien
genčiams : tėvams, broliams, 
seserims. Mes dar nevisi au
kojome vienos dienos uždar
bį: kiti nei cento dar nedavė
me. Nors dabar, Lietuvių Die
nai atėjus, parodykime savo 
duo8numą, parodykime savo 
širdies prakilnumą. Aukoki
me, kiek kas galime!

Aukas reikia money orderiu 
siųsti p. B. Vaišnoras, Pitts- 
burgh, Pa. bet per T. F. rašti
ninką, adv. A. A. Šlakį, 3255 
S Halsted st., Chicago.

T. Fondo Valdyba.

Lietuvių Dienos 
Tvarka.

Lietuvių Dienoj (Kovo 4 
diena) visiems lietuviams pri
valu pasirodyti pasauliui su 
savais prakilniausiais darbais. 
Visokie susirinkimai, apvaik- 
ščiojimai, vakarai turi būti 
blaivūs.

Lai visos katalikiškai-tautiš- 
kos draugijos savose apielin- 
kėse sudaro bendrus susirin
kimus, geriausieji kalbėtojai 
lai aiškina mūsų viengenčiams 
Lietuvos gelbėjimo prieder
mes.

tą darė, pradėdami tvirtinti, kad mes lietuviai esam 
slavų kilmės ir prigulim jiems. Vadino jie mus pa- 
gonais, bet mūsų papročius pasisavino.

Vienas indomus faktas, kaip lenkai savinas mus 
papročius, yra aiškus iš Mickevičiaus veikalų. Da
ro jie tą labai juokinga5, nes iškėlę Mickevičiaus 
“Pan Tadeusz”, šaukia* “To jest arcidzielo na- 
szej literatury, ktora obrazuje obyczaje naszėgo na- 
rodu”, nors ten nič nieko nėra lenkiško, išimant 
kalbą.

Kas nors kiek yra apsipažinęs su poezija, žino, 
kad epopėjos užduotim yra — duotam laike nu
piešti tautos gyvenimą ir psychologiją. Kad poetą 
tas poezijos tiesas gerai žinojo ir tą ištikimai pada
rė, tai apie tai nei ponai lenkai neginčys. Poetą ra
šydamas poemą seka senovės graikų ir romėnų po
etus. Pradėdamas gal seka Virgilijų, pirmiausia 
paduodamas turinį (tresc) apie ką jis rašys.

Šituo pats poetą priparodo, kad jis ne apie 
lenkus, bet apie lietuvius giedos. Ponai lenkai šito 
fakto neinžiūri Excusez du peu. Turėdami akis ne
mato, turėdami ausis negirdi, turėdami širdis ne
jaučia, turėdami protą nesupranta.f

Didžiumą asmenų pats poetą vadina lietuviais, 
bet kaikurie yra reaiškfts?- nes kaikuriose vietose 
vadina save lenkais, bec tie patys asmenys vadina 
save ir lietuviais. Bet jeigu kaikurie ir vadina sa
ve lenkais, jie nėra lenkiškos kilmės, tik pradėję 
lenkėti lietuviai, kurių viskas yra lietuviška, iši
mant kalbą. Poetą, piešdamas tų laikų bajorijos 
ir liaudies gyvenimą Lietuvoje, piešia taip, kaip jis 
tą matė, nes užduotis tokio veikalo to reikalauja. 
Ant galo poetą lietuviu būdamas, kaip pats sako, 
už milijonus mylėjo ir kentėjo, mylėjo jis abi tau i, 
bet aišku, kad arčiau jo širdies buvo lietuvis ir Lje 
tuva, negu Lenkija. Šitas faktas aiškiai njatosi

Kas Padare Lenkija Didžia?
Romėnai, užkariavę Graikiją, sugriovė jos tvir

toves, sunaikino architektūrą — dailę ir pavergė 
gyventojus. Bet prakilnios graikų dvasios neįveikė. 
Atpenč, prakilni graikų dvasia užkariavo romėnus. 
Kuomet ant pažiūros Graikijoj dailė pradėjo nykti, 
ji užgymė Romoj, kur jos pirmiau mažai apsireiškė. 
Graiko prakilni dvasia išlieta stovyloje, kurią rome- 
nai parsigabeno į savo šalį buvo perdaug galinga 
ir negalėjo žūti. Kalto ir plunksnos jėga buvo ga
lingesnė už kardą.

Romėnai pradėjo netik sekti graikų pavyzdį 
dailėje, bet jų dievus ir papročius prisisavino.

Panašiai dėjosi su Lietuva ir Lenkija, tik kiek 
kitokioj formoj. Lietuvos aut Lenkijos intekmė yra 
daug aiškesnė, negu Graikijos ant romėnų.

Lietuvai politiškai su Ixmkija susivienijus, len
kų dailė gal buvo ir augštesnė, bet dvasios prakilnu
mas buvo ir yra daug žemesnis. Lenkų anų laikų 
žmogiškumas ir krikščioniška dvasia, išrodė ant vil
ko avies kailyje. Lenkų apaštalai platindami kri
kščionystę barbariškoj formoj, davė mūsų bočiaąis 
žemą apie krikščioniją supratimą, kuris ir dabar da 
duodasi labai skaudžiai atjausti. Nešvari lenkų po 
litika su laiku iššaukė antagonizmą, pagimdė peš- 
tukizmą, lenkų dvasiai prigimtą.

Lenkija, apsirėdžius krikščionystės rūbais, 
o su plėšikės dvasia, stengės užgrobti svetimą turtą 
ir garbę. Tas pripnrodo netik stoką krikščionystės, 
bet ir žmogiškumo. Lenkinimo politika varoma per 
bažnyčias, jų prisisavinimas mūs didvyrių, kuriem# 
jie nenori pripažinti jų kilmės, netariant nei ačiū 
tai tautai, kuri juos pagimdė, — priparodo jų la
bai žemą dvasią. Jų taip vadinami istorikai su ta 

politiką norėjų mus užgrobti ir išbraukti iš

kinės propagandos intekme, nejučiomis klimpo į 
lenkystės pelkes,. Bet ne liaudis . Bajorija pradėjo 
priimti lenkų kalbą, bet seni lietuviški papročiai ir 
būdas dar viešpatavo. Blogi papročiai, prie kurių 
žmogus iš prigimties yra labiau linkęs, jau pusėti
nai buvo įsiveržę bajorijos tarpan, nors dar nepil
nai lenkiškoj formoj. Tik ne tarpe liaudies. Peš- 
tukizmas, girtuoklystė ir kaziravimas yra papro
čiai, kuriuos mums lenkai suteikė.

Lieuvių prakilnūs senovės papročiai, šaunus 
būdas ir prakilni dvasia, dainos ir pasakos, ne ma
žesnę intekmę turėjo ant Lenkijos, negu Graikijos 
stovylos ir literatūra ant romėnų. Lietuva ligšiol 
buvo šaltinis, iš kurio lenkų rašytojai sėmė inkvė- 
pimą savo veikalams. Lietuviškas romantizmas Len
kų literatūroje yra aiškus, kaip saulė. Atkreipkim 
atidą kiek Lietuva pagimdė didvyrių, kuriuos len
kai savinas. Ačiū lietuviškos kilmės didvyriams 
lenkai šiandie didžiuojasi ta garbe, kurią jiems sutei
kė. Jagailų dinastija iškėlė Lenkiją ant augščiau- 
sio laipsnio pasaulio akyse. Didvyriai, kaip: Mic
kevičius, Kosciuška, Reitenas, Siemiradzkis, Kra
ševskis, Syrokomla, Milkoskis, Sienkevičius ir daug 
kitų. — yra didvyriai lietuvių kilmės, lietuviško 
kraujo ir kaulų; yra lietuviai , kuriuos lenkai nuo 
mus stengiasi užgrobti. Labai retai tenka užtikti 
lenkiškuose raštuose, kur minėtiems lietuviams būtų 
pripažinta jų kilmė. (Dr. P. Chmielowski pripa
žįsta Mickevičiui “Komentarz Do Tekstu Poematu” 
“Pan Tadeusz”. Taipgi Prof. St. H. Tarnowski 
“Literatūra Polski” pripažįsta lietuvišką kilmę 
Sienkevičiui).

Meskim akį į lietuviškos kilmės bajoriją (šlė
ktą) kuri svarbią rolę lošė lenkų istorijoje.

Jais yra: Radvilai, Sabiehai, Čartoryskiai, 
Chodkevičiai, Sanguškai, (herbo — Vytis), Višnio- 
vadiaiu,“Sr<Mucai, Dangdai, Z j/višai, Ržavusai, Po-

duchowskiai, Oginskiai, Komarowskiai, Volničai, 
(paskutinių minėtų herbo nežinau) ir daug, daug 
kitų yra lietuviais, jau nuo 14-to amžiaus ant Lietu
vos žemės gyvenusių. Teodor Zuchlinski monogra
fijų knygoj “Zlotą Księga”" (Poznan 1895) išveda 
kilmę minėtų šeimynų iš Lietuvos.

Tolį gražu, šitam straipsnyje nesistengiau da
ryli jokių išvadžiojimų nei priparodymų, nes tai 
reikalauja daugiaus laiko ir gabumų, ko man stoka.

Šiuomi aš tik noriu atkreipti atidą mus veikė
jų, kad jie pajudintų šitą klausimą “Kas padarė 
Lenkiją didžią” angliškoj spaudoj. Kam yra pri
einami šaltiniai, galėtų parašyti brošiūras, o gal 
ir veikalus apie šitą klausimą ir mūsų didvyrius. 
Musų priedermė yra ginti savo turtą nuo užgrobikų, 

. “Judinkim laivą nors jūros putoja;
Nors paskandą skelbia svietas nedoras!
Su Dievo pagelba nežūsim kovoje,
Nors dvokia neapykanta žemiškas oras”.

J. K. Tautmyla.

Mieliausia Ne
laimėje. " .

Kuomet tu Tėvynę apleidai, 
laimikio ieškoti važiuodama,
Širdį gėlė, kaito net veidai,
Žengei tad nedrąsiai, bijodams,
Kad tau svetimoje šalyje 
Vilties kas negriautų eldiją.

Kaip kūdikis eidama nuo jnotės,zBijojai, kad kokia neląimė,
Bei pikto kas gu^Cffu stoties;

imė. ■■
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SKAITYMAS.
S. X.. K. K. A. Knygius.

Kun. Struckus,
1 )a bartinia i M askolijos 

vargai turėtu ir mums pra
plėšti akis, kaip nelaimin

riausuii vidurinę mūsų dva
sią ištyrė. Valdžia verčia 
organizaciją laikytis šalies 
teisių, o kuopos būriais 
protestuoja priešais Cent
ro Valdybą, Kad nariai pri
valo naikesnius mokėti pa-

ga yra tamsi galybė! Mas- gal metus, o ne kitaip, aiš
kolija tai būdavo- sinoni
mas nepergalimos pajėgos.

k u, kaip diena. Amžis tai 
saikas, kuriomi saikuojama

Kazokai, it kokie Senovės; viską. Prasyk darbo, 
Atillos raiteliai, perimdavo i klausia -- kiek metų; ligo- 
šurpuliais kiekvieną. “Mas! jo, klausia — kiek metų; 
kolija — anot pačių mas-! metai visur _viršų -ima. 
kolių — ne valstija, bet Kaipgi kitaip susivienijime
pasaulis”. Užtiesa. Jos te
ritorija perneša bykokios 
valstijos teritoriją. Dėk 
krūvon Suv. Valst. Mek
siką, Kanadą, Aliaską, o 
turėsi vos tik pusę Masko- 
lijos. Jei pažįmėsimje jo- 
gei nuo Petrogrado iki Vla- 
divostokui yra 6,(XX) ame
rikoniškų milių, aiškeenj 
supratimą apie ją turėsi
me, Maskolija valdo 173, 
(XX),000 gyventojų. Abel
nai imant, Maskolija yra 
turtingiausia, galingiausia 
valstija.

Vienok ši galinga Mas
kolija, kuri nepersenai, pa
siremdama ant nuožmaus 
kazoko,- visiems kumštį ro
dė, vos susidūrė su kultu-! 
vingesne Japonija, nespėjo 
nei durių atrasti... Tečiaus 
pasaulis, o ypač ji pati, per
siėmę jos galybe, nenorėjo 
savoms akims intikėti, kad 
Dovvduks ’A/ilžiną parblo
škė. Ir dėlto tai ramiai pa
togesnės progos, laukė, (lei-

galėtų būti? Antraip ver
tus, juk jau visi žino, kad 
tėvo kelnės netinka sūnui; 
o sūnaus tėvui: kas sau tur 
po porą turėti. Tie, kurie 
reikalauja, kad susivieniji
mas ieškotų vienokios pas 
narius mekesnies, yra pa
našūs tai neprotingai mo
tinai, kuri ieško kriaučiaus 
tokio, kuris pasiutų keblias 
tokias, kurios tiktų ir sū
nui ir vyrui.

Pirm, nei plūksną padė
siu, pažymėti norėčiau, jo- 
gei tik tie, ant kiek man 
patirti teko, šių* naudingu 
reformų nesupranta, kurie 
neskaito. Jei skaitytų —t 
suprastų.

KURIO SUSIVIENIJIMO 
NARIAI IŠMOKA DAU 

GIAU MOKESNIŲ.

“ Lietuvos 3 miųi. š. m. 
tilpo p. J. J. Žilinsko iš 
(Teveland, Ohio korespon-

Ūžiamoji proga atėjo. Vžsi-J d,'",',Ja> kurl°j aP™«'ma 
liepsnojus dabartinei ka-18' L R K‘ A' ku"W veiki’ 
rei. Maskolija drąsiai j„3 j ir tuomi pačiu nurodo-
liepsnosna šoko. Praucūzi-ima’ ka^ 8* k' A*
ja. Anglija nujaunamos l“;«kesnuu yra didesni kaip 

K. L. A.
P-as J. J. Ž

pavojų, su numylėtu savo 
demokratizmu už jos pečių 
užlindo. Bet kaip skaudžiai 
nagus apdegė. Visos trys

sako:—su- 
lvg mokesnių lentelės išei
na, kad S. L. R. K. A.

ant kart gavo pirties tiek, jnariai už tokį l)at apdraudi- 
kad užteko joms jos ilgąįini> turės inokėti daug dau- 
laiką. Kas kaltas ? Tamsy-i giau uegu S. L. A. nariai;

pavyzdiu, 21 metų amžiaus 
S. L. A. uarys, apsidrau-

bė.
Anglijoj dar šiaip-taip 

apšvietimas kabo, nors to
li gražu ne taip kaip turėtų 
būti. Prancūzija neseniai 
išvarė iš savo valstijos ku
nigus, vienuolius, vienuo
lės — vienatinius savo tau
tos žemčiūgus, kurie nenu

ant $150.00, moka 
kas mėnesis 15 e.; S. L. 
lt Kat. Amerikoj narys 
— 16e. Didelis skirtumas! 
Čia aiškiai pasirodo, kad 
nei p. J. J. Žilinskas, nei 
‘•Lietuvos” redakcija ne-

dęs

pn mirtinos skyrių reikia 
(langiaus į metus išmokėti 
$.1.35c., ne kaip į S. L. R.
K. A.

Kas link sulyginimo mo
kesniu pagal valdžios rei
kalavimą, tai S. L. A. se
nesniems nariams suteik 
ta tikrai monarehiska do
vana. S. L. A. valdyba iš 
savo malonės paskelbė, 
kad visi S. L. A. senesnieji 
nariai nuo 1915 metų lie
pos mėnesio užsimokėtų 
mokesnius pagal metus. 
Nedarė jokių palyginimų 
ir išvadžiojimų. Kaip man 
yra žinoma, daugeliui S.
L. A. narių reikėjo damo- 
kėti po $15.00 ir daugiaus. 
S.L.R.K.A. pasielgė' daug 
demokratiškiau; tą klausi
mą perleido per seimo de
legatų nutarimus, o suly
ginimą senesnių narių mo
kesnių pavedė visiems S. 
L. R. K. A. nariams, kurie 
primokėdami' po 25 centus 
ir išriša sulyginimo 
klausimą. Ir tas jau pi.ldo- 
mia. Clevelando, Brooklyno 
ir kitų miestų S. L. R. K. 
A. kuopos rengia tų lėšų 
padengimui vakarus.

Vertėtų tą padaryti ir 
visoms S. L. R. K. A. kuo
poms. Tuo reikalu priva
lėtų pasirūpinti visi Kata
likiško Susivienijimo na
riai. Kas dirba, tas ir nau
dą turi.

P. Montvila, 
S. L. R. K. narys.

SEKANČIOS KNYGOS
GALIMA GAUTI S. L. 
R. K. A. KNYGYNE; -

L ‘‘Būdas senovės Lie
tuvių” — Daukanto.

2. “Christamatija” — - 
kun. Miluko;

3. “Europos istorija” — 
Freeman;

4. “Lietuviai Amerikoj*’
— Jono;

5. “Kuomi žmonės gyve
na” Jociaus;

6. “Petras Žemaitis” — 
Astrauskis;

7. “Kražių skerdvnė” — 
kun. Žilinskis;

8. “Diedai ir Gražina”
— Mjickaus;

Ant aplikacijos turi būti 
kuopos antspauda, ir para
šai viršaičių ir krasos 
ženkleliu už 10c.

Kun. S. J. Struckus.

S. L. R. K. A. PITT
SBURGH.O APSKRI

TIES VALDYBOS ANT 
RAŠAI:

Prezidentas Jos. J. Tu- 
masonis, 208 E. .14th avė.. 
Homestead, Pu.

Vice-prez. J. Miliauskas, 
1910 Carson, st., Pittsburg, 
Pa.

Draugijų Reikalai
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rut-
knuskas, 2302 So. Leavitt fct,
Chicago, III.

Raštinikas Adv. A. A. Š!a-
kis, 3255 So. Ilal&ted bt. Chi-

Kasininkus Ant. Leknickis, 
1445 So. Sangumon st.

Maršalka Petras Augustinas 
713 W. 17 PI.

Susirinkimai paskutinį nedėl
dienį kiekvieno mėnesio l vai. 
po pietą Dievo Apveizdos para
pijos svetainėj, 18 ir Union gat-cago, IU.

Iždininkas B. Vaišnora, 1514 Į vės. 
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa. ’

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

Sekretorius Kostantas 
Vaišnoras, 408 Tabor st.,
Pittsburgh, Pa. Į Chicago, 111. KRIKSTYTOJAUS, MELR0S

Kasininkas kun. S. J. ( Jonas Jaroševičius, 1048 Was . PArk, ILL., VALDYBA:

Čepananis, 318 — 4tb avė.,
Homestead, Pa.

; hington st., Norvvood, Mass.

DRAUGYSTĖS SV. JONO

Amerikos Lietuviu Mokyl
Mokina Angliškos kalbos

Lietuviškos kalbos 
Aritmetikos

Knygvedyotės 
Stenografijos 
Typevvriting 
Plrklybos -teisią

’ ’ Abelnos liistori jos 
” Suv. Valst. Historijrs

Geografijos 
” Piliotystės

Politiškos Ekonomijos i' 
” Dailarašystčs
Mokinimo Vai„ndos:

NUO 8 RYTO IKI 5 V AL.
PO PIET. VAKARE NUO

. 7:30 IKI 9:30
3360 Emerald Avė., Chicago, I1L

’irinininkas 4—

Dvasiškas vadovas kun.; AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN Box 151 Melrose Park> In 
M. .T. Kazėnas, 318 - 5ti. I OOS CENTRO VALDYBA. Org uaiOr prot rašt A Jo.j 

st., Donorą, Pa. i Pirm. —Marijona Juškienė, sinskas, 1300 St. Charles avė.,'
-------------------------1129 Melrose st., Montello, Mass. j Maywood, III.

.Vice-pirm. — Pranciška Na- i Kasininkas J; Stefonkevišia, 
BOSTONO S. L. R. K. A. AP- tautaitė, 2006 String st., Chiea-5001 12 th st, Cicero III. 

go, III. -

Me,™ ra™* BMJUS GALITE ISAUGITI
Pirm. pagelb. V. Kiudolao. i PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

ilstančiai prakaitavo ir ne-(pažįsta Susivienijimų mu
šė išganymjo žiedą sudūlė
jusiai reptiblikai.

Maskolija visu sprindžiu

kesnių lenteles.
S. L. A. 20—21 metų am

žiaus narys, apsidraudęs
perneša abi savo sebri. Iš ant $15.00, moka kas mė-
172,(XX),(M X) gyventoju, tik 
8.000,00 temokusi. Ant tu 
8,000,000 besimokančių, tik 
8 universitetai tebėra. Va- 
dinisi, iš kožno 1,000 gyven
tojų, tik 300 skaityti temo
ka. Neižgero kultūringi vo-

nuo 13c., prie to kas mėnuo 
susivienijimo lėšoms išmo
ka, 15 e., ir kuopos reika
lams 10 e. į mėnesį. Iš
viso S. L. A. 20—21 me
tų amžiaus narys, apsi
draudęs ant $150.00 moka

kiečiai maskolius, it lauk.- į mėnesį 38c., gi per metus 
nę šąlančią, tik trina ir ko- išmoka $4.50. Pridėjus dar 
jomis mina. (10 e., mokamų į našlaičių

Mūsų Susivienijimą s fondą, pasidarys $4. 60.
daug kuomi panėši Masko- 
lijai. Berods, mūsų orga
nizacija savo tamsumu gal 
lenkia net ir Maskoliją.

Dabar pažiūrėkime kie': 
išmoka S. L. R. K. A. na
rys tokio pat amžiaus ir 
tokiame pat apdraudė

Daugelyje kuopų raštiniu- į skyriuje. S. L. R. K. A. liu
kas — tai vienatinė kuopos rys, apsidraudęs ant $150.
žvaigždė. Nežiūrint į tai, 
kad S. L. R. K. A. pirmąja

00 pomirtinės, moka kas 
'mėnesį 17 centų ir į lėšų

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

Prezidentas, — K. Kruiins-
kas, 59 Tencyck st., Brook
lyn, N. Y.

Vice - Prezidentas, — A. Pet
rauskaitė, 563 N. Rirer st., 
Waterbury, Conn.

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

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

Kasos Globėjai: — J. Stulgai- 
tis, 140 So. Marta St., Wil- 
kes - Barre, Pa.
J. B. Valukonis, 233 Broad- 
way, S. Boston, Mass.

Dvasiškas Vadovas, — kun. J. 
Jakaitis, 41 Provklence st., 
Worccster, Mass.

Knygius, — kun. 8. J. Strnc- 
kus, P. O. Plymouth, Pa.

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

tvietą Amerikos lietuviu gy-pundą 10c. kas mėnuo; dau- 
terame užima, dauguma jojgiaus jokių mėnesinių mo-

Įrių už $14.00 savaitėje ir 
00 pomirtinės ' e k,.

kesnių nemoka. Taigi išviso 
|>er mėnesį sumoka 27c,.,

jame nematK Kas iper im tus $3.2 to.

SKRIČIO VALDYBOS ANT
RASAI:

Pirmininkas, J. M. Yicraitis, 
12 Tatman st., \Voreester, Mass.

Sekretorius, J. Vaičiulis, 52 
Ilulyoke st., Northampton, Mass. 
Kasierius. J. Jaruševičius, 1048 
AVashington, st., Norvvood, Mass.

Y0UNGST0WN, OHIO.

S. L. R. K. A. 63 kuopos valdy
bos antrašai:

Pirmininkas, Kaz. Stupiuke- 
vičia, 945 Box, Struthers, O.

Raštininkas, Jon. Kasparavi- 
čia, 945 Bos, Struthers, O.

Kasierius. Sabaliauckas, 28 
Murduek st., Youngstovvn, O.

Lig. prižiūr., Bronisl. Druš- 
kauckienė, T i judate avė., 
Youngstovvn, O.

Lig. prižiūr. Jonas Kidolis, 
620 Box, Struthers, O.

Meldžiame visus kas tiktai 
nori prisirašyti prie mūsą kuo
pęs, arba turint kokius reikalus 
kreiptis valdybos antrašais, o 
busite aprūpinti.

‘ Susirinkimai būna kas trečią 
Rašt. — M. L. GurinskaitėJ nedėldienį kiekvieno mėnesio, 

3347 Auburn avė., Chicago, III. ’PŪ'mą vai. po pietą J. M aichiu- 
Ižd. — Antanina Nausiedienė,svetainėje, 2018 Lake st..

917 W. 33rd st., Chicago, IU. '
Iždo globėjos: Pranciška Ma

cijauskaitė, 4358 S. Pairfield 
avė., Chicago, III.

Ona Nausiedaitė, 1447 S.
50th avė-., Cicero, UI.

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

Dvas. Vadovas: kun. P. Ke
mėšis, 50 AV. 6th st., So. Boston, 
Mass.

kampas 21 atv. Melrose Park. 
UL

Ar Mlinka jums pluak.ii?
.\r

ŠVENTO ANTANO 
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Steponas Kelio

tis, 1344 So. Jaekson st. 
Pagelbininkas, Kazimieras Bur

ba, 1416 So. Park avė.
-- Protokolų raštininkas, Anta
nas Samoska, 1338 Sheridau Rd

Finansų raštininkas. Jeronimą 
^iJBiemulinas, 759 Marinu st.

KUOPŲ SUSIRINKIMAI.
AKRON, OHIO.

S. L. R. K. A. 178 kuopa 
laikys ni.ėnesiiiĮ susirinki-^ 
mą vasario 26 dieną, šių 
metų prie 30 So. Ho\vard 
St. Visi seni nariai malonė
kite atsilankyti ir naujų 
atsivesti.

S. A. Daunoras, kuopos 
raštininkas.

Paieškau savo pažįstamų Bal
čiūnų šeimynos, Paeina iš Kau
no gub., Panevėžio pav., Ber
čiūnų sodžiaus. -Jei kas apie juos 
žiną. meldžiu pranešti šiuo ant
rašu :

P. Žukauskas,
232 Park st., Hartford, Conn,

Geriausios Fanuos

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

Pinu. A. J. Sutkna, 632!* 
So. Fnirfioldj avc., Chicago,
m.

NEKALTO PRASID. PAN. ŠV. 
DRAUGIJA, WAUKEGAN ILL 

ADMINISTRACIJA:
Pirmininkė — Ona Vasiliu*?, 

1S49 So. Linclon st.
Vice-pirmininkė — Anastazi

ja Pavalkykė, 1340 So. Park avė.
Prot. rašt. — Antanina Kasi- 

liauskiutė, 1345 So. Park avė.
Finansų rašt. — Elžbieta Ne- 

DRAUGI vardauskaitė, 1221 Victoria st.
Kasininkė — Marijona Zėle- 

niakiutė, 1320 So. Lincoln st.

Ar pražilę lusu plaukai nuo motu 
užkrėsti kokias nors ne Sveikumais ir 
limpanti Jie?

l Ar randus plalskotes niežas odos Kulvos?
Ar plinki. bet pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu lig J, 

tai stenkitės apsauguoll jos. l'žsakykate 
i'uostrota knygute jusu prigemby kulba:

-TEISYBE APIE PLAUKUS,”
ParnJIta europoa prrsingo specialisto, 

kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku.—sudėjimas plauko ir 

odos galvos. Prioža.-tis slinkimo plaukit 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą f 
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penktus sava- 
tis turėti gražius plaukus—žili plaukusi. 
—Burzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACl'BA sulaiko slinkimu 
plauku prašalina pl.ilskotes ir augina gra
žius plaukus U». 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvscura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
Jnion Laboratory, Box 637, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 637, Union, N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu įlel apmo- 

tejimo kaštu persiutinio, meldžiu išsiųsti 
t.tn tojaus Jusu dolerine dėžutė Calvacura I. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.” 

ipasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

Jau išėjo pirmas numeris

“Muzikos”
Turinys:

Kasininkas, Antanas Bakšys ! ylR) re(Įakcijos.
Sis-tas apie dailę.1327 So. Victoria sū,

Kasos globėjai:
Juozapas Skuldziskis, 1112 — .

10th t Da,,la
Raimunda Rulevičia, 1330 So 

Jaekson st.
1. Maršalka, Pranas Dapkus.

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

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

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

400

Mūsų chorai.
ir gyvenimas.

Muzikes teorija su pavyz
džiais.

Apie chorų vedimą.
Prie mūsų bažnytinio gie

dojimo.
Gaidų Turinys: -

Mes paadinuosim (mišriam 
chorui).

Beauštanti aušrelė.
Oj močiut, motinėle (due

tas).
Vai broli, broli (vyrų cho

rui).

| GERA PROGA! I
iii. «
Į A Gramatika angliškos kalbos U 
Į mokytis be mokytojo (apda- H
Į g ryta) .........................:.... $1.00 §
j Valkų Draugas arba kaip

mokytis skaityti ir rašyti
'v; be mokytojo..............................15c
! jį Nau j Ii Budas mokytis ra-

i’Ž Syti be mokytojo lOt B
Aritmetika niokinimuisi

roknndų, su paveikslais 
daryta) -.-r.-v—<*." .■.■."77A . 35c

Viso —$1.00 
Kas atsius iškirpęs šitų ap- 

garsinimų iš “Draugo” ir 
$ $1.00 per money orderį, tas 
y gaus visas 4 knygas 60c. pi-
H giau.

P. Mikolainis
B R. F. D. Route 2, 
g IIUDSON, N. Y. ::y

A. M. Norkūnas
Pulkim ant kelių. Dievas Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, ROCKFORD, ILL, VAL

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Kazimieras Mik- 

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

ninkas: P. P. Petiėnas,
Island av.e,

Protokų raštininkas: J. J. Mer ' 
čaitis, 1530 West st.,

Finansų raštin.: J. Zobinasjp 
1129 So. Churcb st.,

Iždo globėjai: V. Radzevičius; 
ir F. Patašius.

Maršalka: J. Makauskas 
tV. JURGIO KAREIVIO 

DRAUGYST1S, NORWOOD, 
MASS, VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmiuinkas, Stasys Kadaras,

_ Pirkite pas mus farmas didžiau 
šioje Lietuvių Farmerių Kolonijoj 
Amerikoje. Ta kolonija yra musų 
už<lėta 1905 metais, ir jan apgyven
dinome su 360 lietuviais. Mes esame 
seniausi ir didžiausi farmų pardavė
jai lietuviai Amerikoje. Mes par
duodame teisingiausiu budu, išduo I 
dame pirkėjams wnrant uotus popie 
rius, Deeds ir čystus Abstraktu; be 
jokių ekstra mokesčių. Mes turim* 
šimtus visokio didumo farmų par 
duoti: išdirbtų, su užsėtais javais,,
su soanis ir budinkuis. žemė der 11038 v\ asblligtoii at, 
linginusia: lygi su .juodžemiu ir mo
liu, ir molis su gera smelžemė. Ge
riausia žemė dėl viliokių javų, dar 
žovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų.
Turime daug žemės neišdirbtos, ge 
ros, kuri parduodamu visokio didu
mo plotais, pigiai, po $6,00 akelis 
ir brangiau, ant lengvų išmokėjimų.'
Kiekvienas gali tokios žemės paikas, 1184 VVashington st, 
siniti, ir dirbdamas mieste išmokėti, rx,i„ „i„i.a;„: įgydamas tokiu budi, geriausių fn/l Izdo :
mų. Pasiskubinkite nusipirkti žemės, 
nes ji greit eina hrangvn. Atvažiuo
kite pas mus, mes užtikriname jus, 
kad surasit farmų pagil savo norų, 
ir už kų busite dėkingi. Kviečiame 
visus miestų darbininkus ir biante- 
rlus apsigyventi gražiame ir svei 
kame krušte, kur yra aplink vai 
kams mokyklų, bažnyčių, geležinke
lių ir gerų žvyruotų kelių, uplinkėja 
pirklybinio miesto Seottville’s ir 
pačtnvo miesto I.iidington, Mieh.
Nusipirkite musų kolonijoje farmas, 
jums taip patiks ant musų farmų, 
kad apie miestų nei paraislyti ne
norėsite. Turėsite ant farmoa sau 
užtikrintų gerų gyvenimų; trumpu 
laiku fauna pati išsimokės visokias 
skolas, ir jus liksite į keline metus 
turtingais farmieriais. Rašykite tuoj 
gausite Lietuvių Kob nijo* mnpų ir 
faunų katalogų dova, ii. lik įdėkite 
nft 4 e, štampų dėl jrnčto i ksštų 

Tikras adresas

mūsą apgmejas.
Pirmoji nelaimė (pijanui

solo).
Atskiltas numeris 40 e. me

ta uts $3.00.
“MUZIKA”

. Box 172,
Brooklyn, N. Y.

l

PRISTATOMAS DYKAI.
Pavvzdinis 1916 modelio 
“RANGEB" dviratis, dėl 
30 DIENŲ IŠMĖGINI
MO.

Rašyk tuojaus dėl' di
delio iliustruoto katalo
go, su pilniausiu dviračių 
rinkiniu, taipgi švnų ir 
reikmenių, su išdėsty
mais stebuklingo pašildy
mo kuomet nors daryto

įfint dviračių. Jūs būsite nustebinti
, T tr _ mūsų mažomis kainomis ir lengvomisraštininkas, J. Vcrsce- 1Hy*omlg

Reikalingi Važinėjantys Agentai.
, Darykit orderius ant dviračių, Synn 
' ir reikmenių iš mūsų katalogo. 

Jokūbas Puzinaa, 20 Pond st.,' Pirkliauk tiesiog su didžiausia dvi
Barnasius Jankauskas Will(,w Amerik?i; 1.’u>1

nes"žinosi kų mes dėl pisų galinu, 
St,

Pirm- pagelb, Pranas Kudii 
ka, 31 Franklin st.
Protokolų raštininkas,
Kuškis, 18 Tremont st,

Fin.

Jonas

39

OO.

Martinas Bulkšas, 
inont st.

Maršalka, Stasys Kamila, 39 
Tremont st.

pndarvti. RAŠYK MUMS.
Tie- MBAD CYCLB OO, Dept. A—334,

CHICAGO, ILL.

DRAUGYSTĖS SV. JONO 
EVANGELISTO OHIOAGO, 

ILL, VY&IAU8YB*.
Prez. Ig Liekavičia, 1930 S. 

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

W. I9th PI.
Prot. Sek r. 8. Dargia C38 W.

pSEHSZSZ52SK»rtSZSMZSZSZS 

Užsirašyk sau ar mvo pažjstamlsms
Listuvsl esi Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKU
Eina jau 30-iut matus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
puse’ matų. Kanadoje $ J. 30 matams; 
$1.23 pusei motų. Anglijoj. Lietuvoj Ir 
kitur $d.00 matams; $1.30 pusei m. 
Pamatiniui vienų num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogų atvnžiama ant paroika-

lavim* dovano).

J. J. P*Ul$J$KtU A Cov

visokių ženklelų 
draugystėms, o 
ypatingai: k o- 
kardą, g n z iku- 
čių, metalinių, 
anameliuotų i r 
padengtų cellu- 
loid’u, šarpų, 
vėliavų ir karū
nų.

Man pavestus 
darinis atlieku

artistiškai.

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

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui
Tuojau įtrink Oro Ricbtcr’lo

^IN-EKPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis hudaa
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“IKARA”
2Se. ir SGe. buteliukas visose rpUakoM arba 

stačiai nuo
F. A O. RtCHTEH A CO.'t V/aohlngteu Street, Ncw York, N. Y

PAMĖGINKIT SKAITYT 
Savaitinį '-aikrattį

“LIETUVA”
T Didelta 3 puslapių laikraštis su ,, 

paveikslais, e'nąs 24-tus metus. ;,l
B “LIETUVA" yra politikos, lite- M 
J! '•aluros ir mokslo laikraštis, pa- X 
w duodantis daugiausiai žingeidžių M m žinių iš Lietuvos. Ameiikus ir a 
X viso pasaulio. I-Aikraftčio kaina X

Už visų mętų tik $2.00 m 
A Už pusę metų tik $1.00

A Vienų numerį gausite uždykų. J 
Jei piireikalBuait, adresuodami: Z

“LI ET U V A’
3252 SO. 1ALSTEB



j.) 24, 1916. N. 8. 6

vi ■ • i //■/ n |B| an’M , žmogui, per kurį ateina pa-ant Kristaus mokslo ir tikėji-Plonybės niekintojais’M Te-
P|"|9Q 1 l\AlAIIKul piktinimas”. (Mat. XVIII, nio pamatų, kad iš ten pasem-gul “Katalikas” atskleidžiaUUIUO olvUlaJIllUU g.7)e (Jai kas pasakys, kad ti savo darbui palaimų ir pa- Evangelijos knygų, tai pama-

Ant Straipsnio “Nenusiramina'Tilp. No. 34.

Sunku yra su tokiais pole- sta tikėjimas, ten užgęsta šir- kryžiaus ir dar nuo kryžiaus!vo garbei, savo 
izuoti, kurie net žodi argu- dyse Dievo ir artimo meilė ir meldėsi: “Tėve, atleisk jiems,|dai, o tuo pačiu 
Mitu nemoka atskirti nuo žo- kitos dorybės. nes nežino, kų daro”. Bet, nių gerovei.Tar

V. Jėzus jų nemylėjo t Mylė- tobulinimu ir kad viskų dary- tvs, kokiais buvo farizėjai. Vi
jo ir juos. Už juos numirė ant ti su tobulesniu siekiu: V. Die- supirma, jie ne tikėjo V. Jė- 

vo garbei, savo artimųjų nau- zui, nei jo apaštalams; kurstė 
tautos ir žino- žmones prieš V. Jėzų, šmeižė 

Tarp kit ko “Ka- Jį, niekino Jį žmonių akyse;nnz
mentų____ . .. . . .
džio priekaištas, kaip “Kata-j Štai Prancūzijoje Volteris kadangi Dievas, . .
likus” padarė N. 13. Kurie su savo draugais bedieviais(švenčiausiu, neapkenčia nusi- į^uv. valstijos yra avienų 

apie valstijos įstatų lau- skleidė visur bedievystę gale,dėjimų, todėl ir patys papuola skirtingom! šalimi su visiškai

būdamas .talikas ’ ’ rašo: ‘ ‘ Vokietija ir

rašo

pramanydavo ,kad . V. Jėzus 
per velnio galybę gydo ligo
nius. Kas dabar jau ne tiki

Platinkite

“DARBININKĄ’
žymų, o ne parodo, kokie tie ‘18 amžiaus, išveržė iš žmonių P° tos 
įstatai, arba kokie įstatų skir- protų tikėjimų; užgeso žmonių bausme 
sniai yra laužomi; kurie nori [širdyse Dievo meilė, užgeso ir 
mokyti net kunigus krikščio- artimo meilė ir kitos dorybės

blogo neapykantos skirtingomis apystovomis ir i V. Jėzui, kas niekina Jo moks- 
' gyvenimo išlygomis. Prūsuo- Tų ir šv. Sakramentus, kaipo ir

Mana,,, kad “Katalikas” ,se?"v0 i8tatymp’. varžančių Į Jo tarnus, kunigus! Tai Sliu- 
katalikus. Tas privertė kata-po pasėkėjai ir visi laisvama-žino gerai lietuvių santikius,

Lybės mokslo, patys užmirkę Pradėjo tad prancūzai vinto- kai “daug lietuvi„ niekin«'‘ku8 “tpt‘.. 8avo. apg'",”“r’i“?'' J*!8* "T
net trumpiausi katėki™, ir je Dievo garbinti plikas lliekill„ Sv. Sakramen-'Suv' Vaistuose tok,ų kata,-.įa,s, kūne n.ekma D.ev«, V.
didžiausi Dievo prisakvm, -'gas, pasodinę ant altorių, kai- dnB, „ieki„a kunigu8 ir tikin. kus varžant-,ų įstatymų nėra . Jėzų ir » ištemto Bažnyčia!
tie nežino kų jie sako. 

“Katalikas” gerai
i po proto dievaites. Pirmiaus eiuosius.

ZU1O, kunigus ir tikinčius, o rajs katalikais.
kaip Šliupas, Bagočius, Mi-jPaskiaus pasidalinę į parti-j Kada dar nesenai Cbicagoje i8
it X. vi i • i -įocį mani bifno m’oJZnn 1___ . . ....... . ... . 1 V <:chelsonas, šeštokas ir kiti 

jiems panašūs bedievystės

T f ” 1' h"t > Paisai musų oponentas Tegul žino “Katalikas” ir
o n nega i m g< prįpa^į8įa> katalikai Suv. Vai-visi jo sėbrai, kad mes lietu- 

stijose turi pilnų laisvę. Jokių viai jau nuo 500 metų esame
jas vieni kitus pradėjo žudyti!^“' į~"v£į?v»re3"“'» BeiSkia nAra tikinčiais į Dievų ir į V. Jėzų
• Prancūzija apsipylė „J tib.-.k lnel pr,eS kų kovoti, nei orga-,Sūnų Jo vienajtini ir esames a. ir visa rraneuzija apsipylei ••• nov „..„ValKns tibėii I K

paštalai viešai prakalbomis ir krauju. To negana. Iš to ki-J kunimis ir vvskuDus abel 'n^zuo^es politiškai”. Užmir-J išpažintojais Rymo Katalikų pastatai viešai piaknlbonns n i J ----------, . Ji'ių, kunigus n vyskupus, abel-;Sn kas stengiasi Bažnyčios,, kad mūsų tėvai ir
raštais platina bedievybę, ko
voja prieš katalikų tikėjimų, 
kursto žmones prieš kunigus, j 
prieš tikinčius, sėja nesutiki 
mus, kerštus ir taip toliaus. A-

lo karės, kurios su mažomis' 7 “Kalni; ” Katalikas ’
pertraukomis tęsėsi per 100!,‘ „ ni,,in" :atiinti bažnyčias Montelle ir‘mes mylime savo Tikėjimų ir
niptu .8 ? IScrantone katalikams, kas a- už jį gatavi savo gyvybę pade-
Tų patį matome Portu’galijo-'priXsT tokta ’’ ’ f“"0* parapij°n"s prieš « ir nori,ne’ kad Lietuva b0’;

?. ,, i ., - iPllkinSI’ VOKIU paj.S paliksi. L-„c „nr nroVotkoc lūiVjb, bot„libJSVo I
Meksike. plikinsi, tokiu pa|.» iJdiiKM. bonus, kas per prakalbas, laik- tų katalikiška. 

ls to “Katalikas gal su-įrašeius niekina katalikų dva-
pras, kad artimo meilė nėra siSkijg, ? Ar Suv. Valstijų val

dininkai, ar tokie lietuviai:Cloros. ■■lS.atailRaS" ant jų iviauieuas ir jnouvviuas, k t e-; • , visuomet' labiau Iliv- k • sr • u ............"'J1.-------- n .7 \ "V “ Snešaukė, kad jie laužo valati- no tai auka! Tai bedievystės! „ ““ as ku •„ turi,.'B,("lkal- Šhupa':. BaKP,'la! P^tunu. Bereifad. e,kvo-|
jos įstatus ir nevadino juos (a- auka! Juk jie patys savo l»i8-'S“‘vbiu Tlo “.t* valių Sulvg TT, • Ta,gl.™|“ lalk* ,r “f“1
rizėjais. Delko taip! Tai jo,k«ose liudija: “ISvedė S p™ Valstyas re,km^.moka. Aišku, kad “Ka-

paslaptis. Dabar, kuomet ka- iš kelio bedieviai . Tai-gi be- u alįl< aplamai, bet tur- bnVnti bet __ x __ j... r ’ Kovoti. Dėt

je ir dabar Meksike. Bet 
nie daug lietuvių atitraukė kam čia po kitur dairytis?
nuo Dievo, nuo tikėjimo nuo Apsidairykime apie save. Štai .vįenokįa> Artimas su dorybė 
doros. “Katalikas” ant jų Kiaulėnas ir Montvidas, kie-j

dieviai išrovė iš jų protų tikė 
jimų; per tat užgeso jų širdyse 
Dievo meilė, užgeso ir artimo 
meilė.

talikai, paklausę savo vadų, 
pasaulinių ir dvasiškių, spie
čiasi į įvairias draugijas po 
Kryžiaus vėliava, tai “Katali
kas” šaukia visa gerkle: “Jie 
valstijos įstatus laužo, jie fa
rizėjai, jie neturi artimo mei
lės, jie tikėjimų maišo su gat
vine politika” ir tt. Ir toksai 
laikraštis, kursai nešioja “Ka
taliko” vardų, vietoje susidė
ti su Kryžiaus išpažintojais, 
susideda su Kryžiaus-priešais.
Tai ne veidmainystė! Tai ne 
politika!

Stebėtinas dalykas! “Kata
likas” mokina kunigus krik
ščionybės mokslo, o pats už
miršo, net didžiausį Dievo pri
sakymų: “Mylėsi Viešpatį ta
vo Dievų, iš visos tavo širdies, 
ir iš visos tavo dūšios, ir iš 
visos ^Įavo mislies”. Tai y- 
ra didžiausis iP“pirtnasis pri
sakymas. Antras - gi tam pa
našus yra: “Mylėsi tavo arti
mų, kaipo patsai save”. Ant 
dviejų prisakymų pasiremia 
visas įstatymas ir Pranašai.
(Mat. XXII, 37 - 40). Štai 
kokie yra pamatai dorybių pa
gal V. Jėzaus žodžių. O kų
rašo “Katalikas”? ienok'kaimynai, draugai, žmonės ninmi nereikia nei į politikų 
labai mažai jojo (“Draugo”) lvįen0 tikėjimo, vienos tautos jsiduoti. Ar aš nerašiau tiesų, 
straipsnyje minima apie arti- ir |aip toliaus. Pagal pasiel- jog “Katalikas” nori, kad 
mo meilę, kuri yra visos krik- 'gįn)o lygiai skyriasi: vieni y-mes lietuviai katalikai, kaip 
ščionybės pamatu. Matomai,įra mūsų draugai, prieteliai, [prancūzai, negintumėme savo

Užtėks tų kelių pavyzdžių, Užteks 
kadz persitikrinus, jog kur ny
ksta tikėjimas, ten gęsta Die
vo ir artimo meilė ir kitos do-

Dėdami šį
M. M. T. 

“Katalikui” at
sakymų, manome, kad jis bus

prieš
Netik lupms lietuviams katalikams'talikas” savo, kaipo katalikiš-

prieš tokius lietu- ko laikraščio, priedermių ne- (

“DARBININKAS” yra leidžiamas Darbininkų Sąjungos. 
“DARBININKAS” eina tris kartus į samitę; utarain- 

kais-*ir kstvergais —4 puslapių; subatemis—8
puslapių.

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

“DARBININKAS” už 1 dolerį eina per keturius »ė- 
nesius.

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

“DARBININKAS” apsiima būti lietuvių draugijoms 
organu.

Draugijų nariams eitų subatomis — 8 puslapių 
numeris už $1.00 metams. Tik sąlyga, — kad visi nariai 
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 "DARBININKAS” $2.25.

Adresas:

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

būt ir pačiam “Katalikui” vjus bedievius ir laisvamanius,'supranta. Prie savo prieder- 
nėra tas pat šakininkas, lais- norį lietuvius atitraukti!mių nesupratimo nenori prisi-
vamanis ir geras, doras kata- nuo Dievo, tikėjimo iY doros, pažinti. Pridėk prie to jo 
likas, nors jie visi yra artimi. ^įp įr vokiečiai daro. Taip smulkių ir žemų kun. Kemėšio

daro dabar katalikai Belgijo- 
Dabar apie politikų. ije, Austrijoje, Prancūzijoje ir
“Katalikas” visiems ki- .visame pasaulyje, kur yra ūž

tiems gailiaširdžiu yra net ir puldinėjami dėl savo įsitikini- 
rybės, ten auga ir bujuoja vi- šakininkams, soeijalistams ir q mums lietuviams kata-

senai kitiems daleidžia politika až- įj^gj^g į0 nepripažįsta ir darsokios nedorybės. Ar
tie patys lietuviai, atskyrus 
mažų dalelę, buvo tikinčiais ir 
dorais; bet jie, atvažiavę A- 
merikon, prisiklausė bedieviš
kų prakalbų, pasiskaitę blogų 
knygų ir laikraščių, išgaravo 
jų tikėjimas (jau pas daugel), 
užgeso ir Dievo ir artimo mei
lė. Dabar tiktai dega neapy
kanta Dievo, tikėjimo, kunigų

siimti, bet tikintiems kabdi-toįgaį jaįĮiragtįg, kursai ne
kalus tai jau ne. Rėkia vi-,gjoja “Kataliko” vardų, 
sa gerkle, kad jums nevalia
kišties į politikų. Užmiršo 
“Katalikas”, kad net ir pil
vas, ir tas politikuoja, nes ne
duok jam maisto, tai pamaty
si kokius tau šposus pra^ __
krėsti! Kiekvienas žmogų 
politikuoja su savo kaimynu,

Pastarame straipsnyje “Ka
talikas” išvadina kunigus vei
kėjus “farizėjais”, štai jo žo
džiai: “Jūs patys esate di
džiausiais farizėjais ir krik-

neapykantą, bičiuliavimos su 
laisvamaniais ir galop savo-į 
tiškai suprastų “biznį” — pa
matysime, jog “Kataliko” į- 
sipainiota į tokį tinklų, iš ku
rio nei pats negali išsiraizgy- 
ti. Išsiraizgytų, jei būtų idė
jos laikraščiu. Bet idėjos pas 
jį nesimato. Su užsikirtėliu, 
kuris savo klaidos kad ir ma
to. bet prisipažinti nenori, gin
čytis nėr ko.

Redakcija.

ir tikinčiųjų. Kad užbaigti su kitais. Net moteris su vy- 
galfitinai klausimų apie arti- Iru politikų veda, kad Jau
nio meilę ,reikia dar pasakyti, ginus “pėdės”

“Katalikas” 
politikavo ja.

kas tokie yra mūsų artimieji.
Mūsų artimais yra visi žmo-

kokio jie nebūtų tikė ji-‘pirkliu dėl 
ir tautos. Bet dar to

nes 
m o
neišpuola, kad mes juos vie
naip mylėtume: nes tie aidi
mieji nevienaip mums yra ly
gūs. Artimesni mums yra:
tėvai, vaikai, broliai, giminės, už viskų stato, kad jo apgy-

su
parneštų; 
“Draugu”

pirklys
didesnio

Laikas Visieins prie Šviesos
su 

biz
nio. Tik jau tikentiesiems to 
reikalo “Katalikas” nepripa
žįsta; taip jau susibankrutijo, 
su daisvaimaniais bičiuoliau- 
damas, kad tikėjimų žemiaus

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

“Šviesa” rašo labai daug pamokinančio apie žmogaus 
pažangumų. “Šviesa” kainuoja tik 50c. metams.

Šviesa

46 Congress Avė. Waterbury, Conn

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

Pasiskubinkite užsirašyti Pažangą! Tai vienatinis/ 
didelis, lietuvių kalboje mėnesinis literatūros moks’o, 
politikos ir visuomenės iliustruotas laikraštis, stovintis 
ant krikščioniškų ir tautiškų pamatų!

Nė savaitraštis, nė dienraštis nepavaduos mėnesi
nio žurnalo, kuriame visados rasi savo sielai maisto.

Skaitykite visi Pažangą, nes 
PAŽANGA duos Jums gražių pasiskaitymų, kurie nie

kados nesęsta.
PAŽANGA svarstys politikos ir visuomenės reikalus 

aiškioje visiems suprantamoje kalboje. 
PAŽANGOJE rasi svarbesniuosius dalykus, apie ku

riuos rašo kaip lietuvių visi laikraščįai, taip 
ir kitų tautų. Kad ir vieu tik Pažangą skai
tydamas nebusi aklas visuomenės viešame gy
venime !

PAŽANGA tėmys ir užrašys ant savo lapų naujausius 
mokslo išradimui, kuriuos mes turime žinoti.

PAŽANGA turi biblijografijos skyrių, kur bus nurodo
mos naujos knygos ir jųjų vertė.

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

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

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

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

nedaug tos meilės yra pas vieni mumis myli, kiti neap- 
tuos, kurie statosi krikščiony- Į kenčia, skriaudžia, žado. Vie- 
bės apginė jais”.

Matyties “Katalikas” už
miršo mano pirmųjį atsaky
mų, tilpusį “Draugo” N. 3, 
kur plačiai rašiau apie Dievo 
ir artimo meilę. Tiek to! Da
bar parašysiu daugiaus.

“Katalikas” į krikščiony
bės pamatus deda tiktai arti
mo meilę, o apie tikėjimų, a- 
pie Dievo meilę, tai nei minė
ti, nemini. Delko .tai? Nes to
kiems talkininkauja, kurie 
prieš Dievų, jo apreikštų ti
kėjimų ir įsteigtų Bažnyčių 
kovoja. Šv. Povilas rašo: 
“Nes Dievo teisybė joje (t. y. 
Evangelijoje) apsireiškia iš 
tikėjimo į tikėjimų, kaip para
šyta yra: “O teisus iš tikė
jimo gyvas yra”. (Rym. I, 
18 — 23). Todėl krikščionys 
gyveno ne vienNmeile, bet vi- 
supirma iš tikėjimo: nes per 
tikėjimų žmogus pažįsta Die
vų, Jį pamyli, o paskui iš Die
vo kaip iš kokio šaltinio, plus
ta Jo malonės ir taip ingauna

tikėjimo, nespiestumemės į 
draugijas? Tuomet mumis

ni mums yra prieteliais, arti- nugalėtų bedieviai ir laisva- 
mesniais, o kiti tolesniais ir [maniai, kaip tokie ponai pa- 
net priešais. Todėl kaip ne'darė su katalikais Prancftzijo- 
vienoki artimi, taip nevieno- 'je, kuomet nuo katalikų atė- 
kia ir meilė. [niė bažnyčias, klebonijas, už-

Štai V. Dievas savo garbiu-įdarė vienuolynus, katalikiškas 
tojus ir mylinčius apdovanoja mokyklas, išvaikė vienuolius, 
savo malonėmis ir juos priims išmetė kryžius iš teismų, iš
po mirčiai į dangaus karaly
stę, tuo tarpu tuos, kurie nie
kina, burnoja prieš Jį baus čia 
ant žemės ,baus ir po mirties.

mokyklų ir tt., sukonfiskavo 
Bažnyčios turtus, kūrins bu
vo katalikai sudėję. Tų pada
rė bedieviai Prancūzijoje del-

V. Jėzus, kursai parodė žmo- to, kad katalikai ne tvėrė ka- 
nijai didžiausių meilę, vienok[talikiškų draugijų, žodžiu sa- 
nedraugavo su 'farizėjais ir jkant, mažai tesidarbavo savo 
žydų vadais, kurie Jį nekentė, Bažnyčios ir tikėjimo apgini-
persekiojo ir taip savo liežu
viais prieš žmones šmeižė ir 
dergė, kad nuo Jo mokslo ati
traukti, jog V. Jėzus pavadi
no juos: “Driežlių veislė! kaip

įnui. Nors dar Tėvas šv. po
piežius Leonas XTI, ir Pijus 
X ragino prancūzus pradėti 
katalikiškų akcijų (veikimų), 
bet jie mažai tepaklausė, už-

Didesnė! Didesne!

“TIKYBA ir DORA”
Nuo Naujų Metų eina padidinti. Jvąįraus Skaity

mo tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, 
kiek pirma buvo (kiekvienas tą laikraštį skaityd amas 
atras nemaža savo dvasiai paguodose atras taip-pat 
išaiškinimą visokių abejojimų ir užmttinėjiinų tikėjimo 
dalykuose.)

Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko tn 
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už 1c. krasos ženklelį 
(štampą) gaus vieną numerį pasižiūrėti. Prenumeratą 
galima siųsti už krasos ženkleliais.

Adresas:

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

P. O. Box 204

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

X

galite kų gero kalbėti, būdami tat dabar tokį .pažeminimų
pikti” (Mat. XII, .‘14), Kito
je vietoje pavadino pabaltin
tais grabais, kurie iš viršaus 
išveizėjo gražiais, o viduje 
buvo pilni supuvimo, pavadi
no vilkais, kurie patys ne nori

ir kitas dorybes, kaip ir tik4j Dievo Karalystę intikėti ir 
rų artimo meilę. Galima čia kitus nuo jos atitraukia. O a- 
prilyginti Dievų prie saulės, pie papiktintojus, kų sako V.

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

Pažanga
O1RARDVILLE. PA.

11

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

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

Adresas:

pinigai siunčiami money

kuri savo spinduliais pasiekia 
žemę, sušildo jų, ir augina jo
je visokius augalus. Taip ir 
Dievas per tikėjimų suteikia 
žmonėms savo malones ir au
ga žmogaus sieloje visokios

Jėzus: “Kasgi papiktintų vie
nų iš tų mažųjų, kurie į mane 
tiki, gerinus jam būtų, kad 
girnų akmuo būtų užkabintas 
jam ant kaklo ir būtų jis pa
skandintas marių gilumoje.

dorybės. Užtemo saulė, išny-iBėda pasauliui dėl papiktini- 
’uliai, išnyko ir šviesa nių; nes turi ateiti papiktini

kenčia. Dabar, tiesa, subruz
do ir prancūzai, liet kų gerų 
padarė, tai parodys ateitis. O 
gal “Katalikas” pasmerks ir 
popiežius, kam jie kišasi į po
litikų ir ragina prancūzus 
veikti prieš bedievius, kaip 
niekina lietuvius kunigus, va
dindamas “Kemėšiškiais” ir 
taip toliaus?

Kad gerinus kokį darbų at
likti ,dabar žmonės spėčiasi į 
draugijas. Taip ir katalikai, 
kad gerus darbus atlikus ge
naus ir pasekmingiauR, stei
gia įvairias draugijas: tikėji- 
m iškas, pašelpines, idėjines,

Vienintčlis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.

Kaina metams $1.50, Pisei metu 73c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00 
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo. 

Rąžyk Adresą tok)

“AMERIKOS LIETUVIS”.
Worcdster, Mass.

u n

213 Statien Road, Dykehead Shotts Scotland

ei i

t

“Tautos Rytas’’
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 16 puslapių 

didumo. Kainuoja metams 50 c.
Adresas: » r

Rev. J. VaH4
28 Cherry St.
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Politiškasis Sei-

ant
ne
ar

Lie-
vien

daik-

Lietuvių 
inas pripažino uz pareigą 
kiekvienam tikram lietuviui ir 
lietuvaitei, kad Lietuvių Die
noje, paaukoti Lietuvos reika
lams bent vienos dienos už
darbį.

Lietuvių Diena yra tautiš
kosios dvasios sustiprinimo 
proga visiems tiems, kurie ne
sirūpina Lietuvos ir mūsų tau
tos likimu. Per ištisus metus 
* svetimiems^dievams tarnavę ’, 
J Actu vių Dienoje visi privalo 
susilyginti ir atgimti tautiško
je dvasioje.

Galimu sudėti 
tuvos aukuro 
aukų pinigais
tais, bet ir įvairiausiais labda
ringais sumanymais. Štai, 
pavyzdžių: laikrodėlio ar ko
kių kitų daiktų laimėjimai, iš- 
pardavinėjant bilietėlius nuo 
25 c. iki $1.00, sakysime- 25 
serijų skaitliuje, gali duoti in- 
eigų $81.25. Žinoma, visi bi
lietėliai turi būt išparduoti 
pirma laimėjimo. Vietinio T. 
jFondo Skyriaus Valdyba po 
išlaimėjimui turėdama pinigų j 
gali nupirkti vyriškų ar mo
teriškų laikrodėlį, už kokius 
$20.00, o Tautos Fondui lik 
tų suvirs $60 00. Kitas geras 
būdas, tai padovanotų daiktų 
lioterijas leidžiant keliems vie
nu kartu šį tų išlaimėti.

Patartina T. F. skyriams, 
persitraukti iš Tautos Fondo 
raštininko, adv. A. Šlakio, 
3255 So. Halsted st., Chicago,

ty and have the correction 
made iu the Lithuanian pa
pers as soon as it fs t'easible.

Thanking you for cooperat- 
ing with us in this regard, we 
are

Very sincerely yours,
American Red Cross

Albert W. Staub 
Supt. Beceiving & Shiping 
Station.

KUN. ALEKSANDRA SKRYPKA,
Šv. Kryžiaus parapijos klebonas, kuris 22 d. vasario susi

laukė ir apvaikščiojo 25 metų kunigavimo jubilėjų. 
Ilgiausių metų!

Tik Naujus Drabužius.
Raudonojo Kryžiaus atstovo 
raštų, kuriame Jis meldžia pa
garsinti, kad lietuviai tiktai 

311. T. F. išleistų knygelių: naujus rubus rinktų ir siųstų

Prisiunčiu Jums Amerikos pašelpa reikalinga, vienas Die
vas težino.

Būtų gerai, kad ir kiti laik
raščiai šitų paaiškinimų per- 
spauzdintų.

“Tėvynės Ašaros” ir ‘‘Kokia 
Autonomija Lietuvai Reikalin
ga”. Tas knygeles reikia par-

Taipgi meldžiu pagarsinti, kad 
visus siuntinius kreiptų pagal 
nurodyto antrašo į Bush Ter-

riavinėti po 10c.. Lai T. Fon- minai Brooklyn, N. Y. (ant 
do skyriai tų knygelių užsisa-'vardo, American Red Cross), 
ko, o jiems bus veikiai jos i o ne ant mano vardo ir antra-

Su godone
Kun. N. J. Petkus,

259 No. 5th Str.,
Brooklyn, N. Y. 

P.S. Drapanų Lietuvai iš 
įvairių kolonijų prisiunčia la-

prisiųstos. išo, kaip nekurie daro. Kiti bai daug. Neužilgo pagarsin-
dar prisiunčia siuntinius ne-'sįu atskaitų, 
apmokėtus už ekspresų. Tai 
tokius neapmokėtus siuntinius
aš visai atsisakau priimti, nes ddauwiu*c

dujingas šv. mišias už mūsų šaš neturiu tam reikalui pi»i-jRev Fathcr peti<Ug 
žuvusiųjų viengenčių sielas,'ČH?- Neapmokėtus siuntinius
pritaikydami tinkamus pamo- ' atsisako priimti ir Amerikos 
kslus, su kolekta bažnyčiose Raudonasis Kryžius.

1-*-— " Siuntinius turi apmokėti tie,
kurie siunčia t. y. vietiniai T.
Fondo skyriai. Aukojate ar-

Užvis didžiausį patarnavi
mų, beabejonės, Lietuvių Die
noje atlieka gerbiamieji para
pijų klebonai, atlaikydami ge-

-> Pas Pats.I
' RAUDONOJO KRYŽIAUS

Lietuvos reikalams ir apskelb
dami susirinkimus ir prakal
bas dėl aukų rinkimo, tą pat
vakarų. Visiems pasidarbuo-’klį, pridėkite ir balnų, 
jautiems, kaip T. F. skyriams, Kiti rašinėja prie manęs y- 
draugijoms, pavieniams, gerb. patiškai laiškus su užklkusi- 
kunigams iš anksto tariame niais, kaip rubus siųsti, kaip 
nuoširdų ačiū už šventąjį Lie- ilgai bus rūbai reikalingi 
tuvos gelbėjimo darbų. (Draugystė šv. Kazimiero iš

259 North 5th Street, 
Brooklyn, N. Y.

Deųr Sir: . r:
Our attention lias been cal- 

led to the fact that appeals 
have recently been made in 
the Lithuanian papers for 
worn elothing to be forwarded 
to the Lithuanians in Russia.

Because of the higli eost of Į

ATSKAITA IŠ LIGŠIOL SU
RINKTŲ RŪBŲ.

Rubu rinkimas nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams eina gan 
sparčiai. Yra taip:-

1. Plymout, Pa., - Šv. Kazi
miero parapija per savo kleboną, 
Kun. J. Struekų, prisiuntė rūbų 
25 pakius;

2. Kun. K. Urbanavičius iš 
Montello, Mass., prisiutė rūbų 
7 skrynias;

3. Kun. K. Urbonavičius pri
siuntė rūbų 2 skryni.

4. Kun. J. J. Kaulakis prane
šė, kad turįs rūbų pilną kamba
rį pridėtą. Žadėjo trumpame lai
ke sutvarkyti ir prisiųsti.

Ir Brooklyniečiai jau prade
da rubus rinkti. Apart to viena 
ypata iš Bostono prisiuntė aut 
mano vardo “čekį” ant $10.00, 
kad aš už tuos pinigus nupirk
čiau drapanų ir į Lietuva išsiųe- 
čiau; kogreičiausia tą ir pa
darysiu. -
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

atstovas meldė manęs per laik
raščius pagarsinti visuomenei, 
kad tiktai visai geros drapanos 
būtų renkamos ir prisiunčiamos, 
nes prastų, labai senų drapanų 
pagaliaus pervežimas neapsimo
ka. Ir toliau atstovas taip paaiš- 

! kino, kad dabar nesenai “Rau
donasis Kryžius” išsiuntė viena 
laivą su drapanomis į Europą; 
pervežimas atsiėjo $5,000.00, o 
vežamųjų daiktų -vertė esanti 
daugiausia apie $7,000.00; tokiu 
būdu, sako atstovas, jeigu žmo- 

’nės neperstos perdaug senas dra
panas rinkę ir prisiuntinėję, tai 
priversti būsime atsisakyti vi
sai nuo priėmimo vartotų dra 
paini, o priimsime tiktai naujas 
drapanas.

Kun. N. J. Petkus,
259 North 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.

nėra kuopų, tverkite, nes 
dabar gera proga. Centro 
valdyba per savo susirinki
mų nutarė jeigu prisirašys 
10 narių ant sykio į pašel
pos skyrių tai įstojimas bus 
pusė. Reikia prikalbint 
daugiau narių, taip kad tu
rėtume 1,000 narių ligi Sei
mo.

M. L. Gurinskaite,
Centro Rast.

Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti 
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 BANKA

Į $10^ $10,000 FONDĄ
19. Liet. Vyčių XVI kp. 

(šv. Jurgio par.) $10.00
20. —24 Liet. Vyčių IV kp. 

Dievo Ap. par. $50.00 
(Iš kuopos iždo 40 dol. 
ir po 5 dol. L. Šimu
tis ir St. Šimulis).

25. YCun. A. Balinskas.
26. Joseph J. Elias.
27. Kun. J. Čiuberkis.
28. Kun. A. Deksnis.
29. Kun. A. Bystrais.
30. Kun. M. Cybulskis.
31. Kun. K. Skrypka.
32. Kun. K. Zaikauskis.
33. Kun. J. Klanauskis.
Visi Po $10.00 aukojo.

BRANGŪS BROLIAI IR 
SESERYS!

Kas iš jūsų neturi tėvynėje
Lietuvoje giminių ir pažįstamų? 
Kas iš jūsų negirdėjo apie var
gus ir vaitojimus mūsų bran
gios tėvynės Lietuvos, kuri jau 
antri metai, kaip maudosi krau
juose ir ašarose ? Ar-gi galėtų 
tarp mūsų brolių, Amerikos lie
tuvių atsirasti nors vienas, kurs 
nepasigailėtų verkiančios, žūs-, 
tančios ir mūsų pagelbos pra
šančios tėvynės? O. ne! Ameri
kos lietuviai jau nekartą parodė, 
kad jie savo tėvynę myli. Todėl 
ir mes, pasitikėdami prielanku
mui ir duosnumui mūsų apielin
kės lietuvių, Nedėlioj, vasario 
27 d., rengiame Lietuvišką Die
ną (Tag Day) ir nuoširdžiai 
kviečiame Scrantono, Pittstono, 
AVilkes-Barrių ir kitų artimes
nių kolonijų lietuvius atvykti ir 
dalyvauti šioje Dienoje. Vakare 
6 vėl. bus prakalbos angliškoj

P«oples Stock Yards
STATE BANK

Prie Ashland Avė. ir 47 gairės

Išteklius arti S6.000.0S0 
Po valstijos priežiūra.

Seniausia, didžiausia ir stipriausia bauka j 
vakarus nuo Stock Vardų.

INGAL10TINI0, LIETUVIŲ DRAUGIJOS NUKENTĖ
JUSIEMS DEL KARĖS ŠELPTI, ATSKATA

-
(Nuo 1 d. rugsėjo 1915 m. iki 10 d. vasario 1916 m.).

Šv. Mikalojaus draugija Paterson’e (per kun. švagždį) $50.9V
Šv. Kazimiero parapijoj Philedalphia, Pa............................
Camden, N. Y.................................................................._.................. 32JP>
Chester, Pa................................................................ ....................... 61,4*5
Per “Lietuvą” iš Rochesterio (surinkta Simniekytės krik.) 5.00

J. Bekeris iš Union City ................................................................ 27.00
AVilliam AVenol iš AVrighton, N. J................................................ 5.00
B. Vaiskus iš Racine (per “Lie-tuvą”) ................................. 2.90
B. Kazanauckas iš Chicago’s (per “Lietuvą”) ...................... 8.ė9
Argentinos lietuviai (prisiuntė F. Dombrova per “Lietuvą”) 12 00
Ant. Singley (per “Lietuvą”) ........................................... ......... 2j25
Rochester, N. Y. (prakalbose (........................ ................. 12545
Niagara Falls, N. Y. (prakalbose) ......................................... 48.49
Worcester, Mass........... ..................................................................... 242.37
New Britain, Conn................'..................... .................................. 46į30
Skritulskis iš New Britain, Conn................................................... 50*99
Union City, Conn............................................................................... 564**
AVaterbury, Conn................................................  555/5
Manchester, N. Y..................................................  ........................ .. 96/5
Ansonia, Conn........................................................................................26549

kalboj ; paskui bus lošiamas te- 
w K - O Į atras (Piršlybos); laike pertrau-
iVlOvOini D<Į“gOS' kų garsūs Amerikos kalbėtojai 

1 sakys lietuviškas prakalbas. Ant 
IVTOniI galo po visų smulkmenų bus gra-

Į žios lietuviškos dainos. Tas vis- 
v,. ...v. ... .. ... Susitvėrė A. L. R. K. kas įvyks p. J. Freedmano sa-

the freight on these shipments ^Literų Sąjungos kuopa j Įėję. Main st., Forest City, 1 a.

iš viso $1800/2 
Važinėjant su prakalbmis pirmuoju maršrutu surinkta
ir paskelbta ................. ......................................... .. .. $7,560.40
Taigi nuo 1 d. birželio 1915 m. iki 10 d. vasario 1916 m. surinkta

iš vifi
Atstovo kelionės ir kitokios išlaidos (uno 1 dr
iki 10 d. vasario 1916) ...............................................................$821MM>
Pasiliko rengėjų rankose Lawrence, Chicago, Wor<*es
ter, Ansonia .................................................................................. 7S54.Sil
Likosi Tautos Fondo skyriuose .............................................. .. 5600.00
Pasiųsta Lietuvių Draugijai ...... ................................ . 2216/90

Lai bujoja mūsų tautoje pa
sišventimas ir artimo meilė, 
tai Lietuva bus garbinga ir 
veikiai susilauks Fnosvbės. 
Dabar-gi ,viri kas fk gjli, lai 
dirba LtCir.os labui.

T. 1'ond> Va'dul,.:.

■jheboygan, Wis.) ir tt. Ši- 
ie;ns visiems atsakau: Tėmy- 

k:te laikraščių paaiškinimus ir 
juodymus ir pagal nurodyto 
>::trašo siųskite, o ant ypatiš- 

aj laiškų atsakinėti aš neturiu 
• ko. Kaip ilgai lietuviams

Brooklyn, N. Y. Numerisand because a great deal of 
elothing has been received 24. 
which we consider not worth Sekančiuose 
sending, the American Red tveriasi:
Cross has decided to aecept 
only new elothing for ship- 
ment to Russia. Will you 
pleasc give this fact publici-

miestuse

AVilkes Barre, Pa., Cle
veland, O., New Haven, 
Conn., Poąuonock., Conn.

Tuose miestuose kur dar

Iš kitur atvažiavusiems sve
čiams bus parūpinta nakvynė 
švariuose viešbučiuose už visai 
pigu primokėjimą. Visas pelnas 
eis tiktai nuo karės nukentėju- 
siems.

Tautos Fondo skyriaus 
Pirm. Ig. Girdauskas,

Iždin. Kun. A. Janusas.

$9316.51
Trys tūkstančiai septyni šimtai penkesešimtis rublių (1228.12), 
ką pasiųsta inžinieriaus Naruševičius vardu, jau gauta ir “Lietu 
vių Balso” 18 numeryje pakvituota. Kai ateis pakvitavimas ki
tų —Amerika# lietuvių visuomenei pranešiu. Apie anuos $5600.00 
ir 724. 51 teiksis pranešt Tautos Fondas ir Lawrenee’o, Mms 
Chicagos, Ilk, AVorcesterio, Mass., ir Ansonia’s Conn. veikėja*, 
rengusieji man prakalbas, priėmusieji pinigus.

Lietuvių Draugijos ingaliotinis St.Simkus

Skausmai, ka i tau raižė krūtinę,
Bailiai tu tarei: “Lik, Tėvyne!”

Pagautas likimo bangoje,
It upė link jūrių skubėjai;
Nepaisei, kad siela vaitoja,
Kad liūsta tėvai geradėjai.
O širdis vien viltim kvėpavo,
Sušelpti savuosius, hei savo.

Svetur kada siela kankinos,
O nieks tau nepadavė rankos;s e
Tamsiausiose vargo adynose?
Dar panieką spiovė patrankos;
Tuomet tavo silpną krūtinę,
Gaivino vien tiktai Tėvynė.

j Tėvynė, Tėvynė, Tėvynė!
Tu mielas šaltini kiekvieno!
Nūnai tau baisiausia gadynė,
Nes smaugia tave valdžia plieno.

p. Taip smaugia. Bet skųsties neduoda;
Dar lemia tau ateitį juodą.

Brolau! ar dar gyvas dėl josios!
Nors kitą pamėgai pasvietį,
Nejau, tu Tėvynės brangiausios 
Nenori visai beregėti!

♦ Jei nori, kad Tanta gyvuotų,
Reik šelpti ją darbu bei protu.

Pranas.
"■ 'JO > < Oj'1 •

Dievo Bausmė.

r

Vienas gv<U
»ną.

pasakojo sėkantį savo gyveni

-- - -

Kartą atėjo pas jį žmogus su žaizda kojoje. Žaiz
da buvo nuo šautuvo šūvio. Matomai, ji buvo nuo 
daugelio metų, nes turėjo ypatingą išvaizdą; prieg- 
tani veisėsi joje kirminai. Gydytojas tikėjosi, jei ne 
žaizdos išgydymo, tai lient kirminų pašalinimo. Pa
naudota įvairūs būdai, bet neatsiekta pageidauja
mo vaisiaus.

— Daktare, — tarė žmogus, — tepalieka toji 
žaizda. Nebeieškok išgydymo būdų, nes aš su tais 
kentėjimais ir mirsiu.

— Ištikro, — tarė daktaras, — toji žaizda yra 
ypatinga. Senas jau esmi, gydžiau daug įvairių žaiz
dų, bet panašų dalyką pirmą kartą sutinku.

— Kame, tamsta, tą žaizdą apturėjai! — už
klausė gal jau 20 kartą daktaras.

i . •
— Ispanijoje, kaip nekartą jau tamistai, dakta

re, pasakojau. Bet nepasakiau, kodėl aš iš tos žaiz 
dos nebeišsigydysiu. Noriu šiandieną tą papasakoti.

i— Turėjau 20 metų amžiaus, kuomet gavau įs«f- 
kymą stoti vienan kariuomenės korpusan, kuris buvo 
siunčiamas Ispanijon. Buvome trys drauge iŠ vieno 
kaimo: Tarnas, Pranas ir aš. Buvome savo laike 
bernaičiais netikinčiais, norėčiau pasakyti, kad buvo
me bedieviais. Kelionę turėjome linksmą. Netoli 
rubežiaus ėjome pro vieną bažnytkaimį. Prie baž
nyčios durų ant augšto pakojo stovėjo V. Jėzaus sto- 
vyla. Vienas iŠ mūsų sumanė išniekinti stovvlą. Tu
rėjome prie savęs šautuvus. Tarnas pagundė mus 
šauti stovylon. Pranas ant to mielai sutiko. Aš-gi 
bandžiau savo draugus atkalbinėti nuo to nedoro dar
bo, nes pati toji mintis teikė man nemažai baimės. 
Nors man buvo nedrąsa, bet nenorėjau pasirodyti bai
lesniu už savo draugus. Tarnas pirmasis nutaikė j 
iššovė. -Šūvis jsiAigo stovylos veidan. Pranas

Mtigėn. Į M

— O dabar tavo eilė! — sušuko jiedu. Nedrįsau 
atsikalbinėti: drebėdamas pakėliau šautuvą. Iššo
viau. Šūvis pataikė...

— Ar kojon? — sušuko daktaras.
— Taip. Kojon... Augščiau kelio. Kaip tik ton 

vieton, kur randasi mano žaizda. Matai dabar dak
tare, kad mano žaizda yra neišgydoma.

— Atlikę tą niekingą darbą, nukeliavome toliau. 
Viena sena moteris, kuri mus matė, tarė: “vaikeliai, 
einate karėn; tas, ką papildote, neatneš jums laimės! 
Tanias senelei pagrūmojo, aš pykau ant mūsų darbo, 
o Pranas lygiai iš to nesidžiaugė. Tą patį vakarą 
atvykome paskirtan pulkan. Užtikrinu tamistą, kad 
eiti Ugnių neturėjau nei mažiausio noro. O. V. Jė
zaus stovyla vis stovėjo mano akyse. Nežiūrint to 
viso, sekėsi gerai. Paėmėme viršų ant priešo. Ta
rnas atsižymėjo. Darbas atliktas. Priešas bėgo; pul
kininkas įsakė vytis bėgančius; bet štai nuo vieno 
kalno pasigirdo šūvis. Tarnas pasviro ir krito ant 
veido/ Pranas ir aš paskubova pagelbon. Veltui — 
šūvis pataikė kakton, tarpe akių, ton pačion vieton, 
kur, jojo šūvis pataikė V. Jėzaus stovylon. Abu 
su Pfanu žvilgterėjome vienas į antrą, nė žodžio 
nepratardami. Išbalę buvome kaip popiera.

Vakare, laike poilsio, Pranas atėjo pas mane. 
Visą naktį akių nesudėjo. Norėjau jam patarti mels- 
ties, bet laukiau iki prašneks į mane. Bet jis tylėjo, 
o aš nenorėjau užvesti kalbos temoje, kuri mudu 
baugino ir miego nedavė-

Ant rytojaus sustiprintas priešas užstojo mums 
kelią. Vos tai pastebėjome. Pranas paspaudė man 
ranką, sakydamas: “Mano eilė šiandieną; tu esi lai
mingas, kad blogai taikei”. Neklydo vargšas! Šį 
kaHą priešas mus nugalėjo. Bėgome ilgai. Pranas
A-»A.

antis ispanas. Pianas puolė su peršauta krūtine. 
O, daktare, kokia baisi mirtis! šliaužė savo krau
juose, šaukdamas kunigo. Aidi stovintieji su panie
ka traukė pečiais. Mirė baisiausiame nusiniinime 
Paliko ant kelio.

Nuo to laiko buvau tikras, kad ir aš apturėsiu 
žaizdą. Turėjome dar keletą susirėmimų, iš kuriu 
kas kartą išeidavau laimingai. Baimė pamažėl iš
nyko. Sykiu degė pasirįžinias prie gero.

Pargrįžus Prancūzijon, gavau dovaną už atsi- 
žymėjimą ir nebegalvojau apie papildytą nedorybę, 
nei apie gailestį, nei apie bausmę. Bet viskas išnan- 
jo stojosi man akysna, kuomet keliavome keliu, ve
dančiu bažnytkaimiu, kuriame radosi V. Jėzaus sto
vyla. Iš neišaiškintos priežasties iš mūsų pačių ei
lių pasigirdo šūvis. Pataikė man tai šion vieton. To
kiu būdu išsipildė senės pranašavimas: “Vaikeliai 
einate karėn; ką papildote, neatneš jums laimės”! Du- 
mano draugu žuvo. Aš grįžau sužeistas. Žaizda i$ 
karto rodėsi nepavojinga. Gydytojas užtikrino, kad 
už kelių dienų galėsiu apleisti ligonbūtį Aš pats taip 
patikėjau. Gydytojaus nusistebėjimas, - buvo didelis, 
lygus mano išgąsčiui, kuomet žaizdose užsiveisė kia
ulinei, kurie ir tamstos, daktare, žinias pergalėjo. 
Jau 20 metų nešioju tą žaizzla. Bandau gydyti įvai
riais būdais. Bet niekas negelbsti. Ir nors maldau 
ju išgydymo nuo Dievo, vienok negaliu murmėti, ir 
nelnurmu. Toji žaizda buvo gydykla nevienai dū
šiai, o ypatingai mano. Ačiū jai, atsiverčiau prie 
Dievo. Nebesitikiu išgyti, bet tikiu Dievo mielašiT- 
dystei, kad Diegas leis apleisti šį pasaulį jo Šven
toje malonėje. O tuomet džiaugsiuos, kad visą gyve 
nimą vaikščiojau raišas.

Vertej- - •



Baltimores Naujienos.
vauja kokiame vanare, noriai 
atsilanko. Bet laikui bėgant, 
štai, atsirado šiems veikėjams 
ir priešų. Nebūtų tas įstabu, 
kad tie tai priešai būtų kitos 

į srovės žmonės, bet dabar jų
. _ . _ . • ,, r, .. lesama katalikų ir net artimųMoterų Sąjungą — musu tojas Mockus. 1 ei statytojas i v. •v,ų|u..y-« i i • i i • » • • ' prie bažnyčios; tai labai kei-tvirtove nusilenkia labai žemai ir uz- 1 ,r. J a ..IVHIUVC- , • 4.. sta. Vienas iš tų “pne-

Mes tankini girdžiame ir 
laikraščiuose skaitome^ kati 
mūsų merginos ir moterys 
“bytina” vyrus darbštumu, 
puošnumu ir tt. Daugiausia 
suteikiama tų pagirų sųjun- 
gietėms, nes jų Sąjunga, nors 
yra dar visai jaunutė, netu
rinti nei vienų metų, bet stebė
tinai veikia. Nespėjo užsi- 
megsti, o, pažiūrėkit, kų jau 
yra nuveikusi. Kiek naudin
gų vakarų buvo moterys pa
rengusios, kuriuose ne vie
tas atsilankęs užgirdo daug 
ko naujo, gražaus, prakilnaus.

Taip-gi nebuvo užmiršta ba
daujanti broliai Lietuvoje.

Taip veikia dar tik maža 
merginų ir moterų dalelė; jos 
dar ant pirštų suskaitomos.

Bet mes, sesutės baltimorie
tės, dar labiau nustebintu- 
niėm prakilnuosius vyrelius, 
jei mes visos prisidėtumėm 

- prie tos mažos veikiančiųjų 
moterėlių kuopelės, Balthno- 
rės Moterų Sąjungos 8-tos kp. 

—fttikro galėtume nuversti kal
nus.
• Ar žinot, kų padarykim?

• Ugi, kurios dar myli ir ger
bia Bažnyčių ir Tėnvnę, nieko 
nelaukdamos —- visos, ura, j 
/ienybę! Susivienykime, su
siorganizuokime, prisidėkime 
visos prie Moterų* Kat. Są
jungos kuopos ir veikime; vei
kime vyriškai pečius surėmę 
visų naudai, o ne vien tik sau. 
' Jeigu visi būtų veikę tik 
sau, tai, be abejo, mūsų šian
dienų jau nebūtų pasaulyje, 
mūsų vietas būtų užėmę kiti, 
veiklesnieji. Bet dar taip nė
ra. Ne visi gyvena vien tik 
sau, bet yra ir tokių, kurie pa
siaukoja kitų labui, savo tau
tos ir tikybos palaikymui. Ir 
mums reikia panašiai elgtis. 
Me tik daryti kas mums yra 
miela, tinkama, bet kas yra 
naudinga visuomenei ir visai 
mūsų tautai. Taigi visos se
sutės, kurios dar nėra visiš
kai nuo lietuvystės, nuo savo 
senelių - prosenelių numylėtos 
ir daug metų krauju šlaksty
tos žemelės atsižadėję, ir ku
rioms dar rūpi Lietuvos liki
mas, jos ateitis, — te būna ga
na ’mums to apsnūdimo, bet 
dirbkime kas gyvas. O darbas 
visados bus pasekmi ilgesni s, 
jei dirbsime suvienytomis spė

komis, nes ir priežodis sako:
,fkaip du stos, visados geriau 
'darbų atliks”.

Norint dirbti, pirmiausia ei
kime į vienybę, mūsų tvirto
vę — L. B. K. Moterų Sų

leidžia jam vietų- _. . , .. . , įsu , tai r.Apie Mockaus pliovonių tu- . ‘ ,. .1 „ . , . ‘ kuris daugiausia

tų “pi 
G r—skas, 

atsižymėjovinį nerašysiu, kadangi netu
rime taip žemai stovinčio laik
raščio, kurs tų galėtų patal
pinti. Tik tiek turiu pasakyti, 
kad tas žmogelis (Mockus) y-

savo netaktais, susiduriant su 
moksleiviais ir artistais. Ne
aišku kodėl p. Gr—skas tų pik
tų darbų daro; ar tai iš pa-

., ....... , ,vydo veikėjams garbės užtar-a blogo išauklėjimo, nemoky- . , • , •. x . , x _ L nautos, ar tai kitokių prie-tas-tamsus, it čebato aulas, iri.žasčių delei stengiasi vietinių

šalia sėdintį. O publikos buvo 
abiejų lyčių ir net vaikų!

Kų mano tokie ištvirkėliai 
tuo atsiekti?

Vietiniai • Jurgiai džiau
giasi ir klausosi, net 
jiems liežuviai prie gomurio 
pridžiūvo. Nuolat pataisi- 
nėdami tai raudonas “naktai- 
zas”, tai raudonnosę, trypė, 
plojo ir dairėsi aplinkui su 
užsiganėdinimu. Mano, sau, 
mat, ne mes vieni ištvirkę. 
Dar tų misijų nepabaiga. Pu
blika labai iš Mockaus neuž
ganėdinta. Moterėlės, eidkmos 
namo kalbasi: — tai gaila kad 
ėjau, bet vis tas žingeidumas. 

- Kartais žmogus nueini ir 
monkes” pažiūrėti, — sako 

kitos... ha... ha... ha... — pasi
leido visi juokais. — Ištikro, 
visai panašūs į “monkę: ma
žiukas, susiraukęs, plikas it
tilvikas.

Toks Mockus dirbti tingi, o 
liežuvą turi gan palaidų, ma
tomai, saliūnų mokslus išėjęs, 
ir bastosi taip, kvailus žmones 
prigaudinėdamas. Kasžin ar 
eis jam tas į sveikatų?

Tyrų Gyvūnėlis

labai dar reikia abejoti apie |i(.,|lvi , juodai juog m).
gera JO proto stov|. Nes ine-j Q
moja, pasiremdamas kvailaisd *tl . . a • pučia su juo vienon dudelen?neva faktai. Burnoja taip, IM nuomoni di(leiis
kad doras žmogus mu slykste- skirto nioksIeivįui Pr. Ju.
tis ,r sarmatmies pažvelgti į ,.ni ir kltl6ius rflpi pl.akilnus

kultūros darbas, o p. Gr. “vė
jai galvoje”,

Todelei p. Gr—skas stato 
save ant pavojaus ir daro sau 
sarmatą, šnieiždamas ypatas, 
Icurios savo darbu ir veiki
mu užitarnavo gerų vardų ir 
simpatijų vietinių katalikų 
srovėje. P. Gr. kalbos jiems 
daug blėdės nepadarys, nes 
“prieš vėjų nepapūsi”.'

Bl. Kadayutis.

Kaip ir pasiteisinimas.
Korespondentas J. P. K. 

“Draugo” 6 num. rašydamas 
apie moksleivių vakarų, kuris 
buvo vasario 12 dienų, kaltina 
didvyrius būk jie uždraudę 
giesmininkėms imti dalyvumų 
dainose.

Jeigu p. moksleivių vakaro 
direktorius būtų paskyręs pa
nelei Damūkaičiutei lengvų 
dainelę ir gerų akompanistę 
prie pijano, tai solistė būt ne
atsisakius, bet direktorius pa
skyrė akompanistę, kuri klia- 
siškų veikalų nesupranta ir 
solistė negalėjo su ja sutarti.

Jeigu būtų solistė dainavus 
tų vakarų, tai būtų išėjusi ne
kokį harmonija. Aš patarčiau 
p. direktoriui nesikišti į muzi- 
kališkus reikalus, o pavesti 
juęs tam, kuris supranta, o 
pačiam tik lošimu pasirūpinti, 
tada nebus kliūčių.

Muzikantas.

Prieš vėją nepapūsi.
Nors visi žinome, kad prieš 

vėjų neatpūsi, bet visgi atsi
randa “drąsuolių”, kurie ban
do ir prieš vėjų pūsti. Tokių 
didvyrių bandymas kovoti su 
vėju reiškia pats save ant juo
ko pastatymas, nes kilus vėsu- 
la, gali nublokšti tokius “drų- 
solius”, taritum menkų ske- 
veldų ten, kur jai patinka.

Taigi, maždaug panašių ko
medijų galima pastaruoju lai
ku patėmyti Baltimorėje. Da
lykas tame. Kaip jau mums 
buvo žinoma iš laikraščių, vie
tinė katalikų srovė iki šių me
tų buvo visai atsilikus scenos 
ir teatro veiklume. Bet užtai 
šis bėgantis sezonas bus bal- 
timoriečių istorijoje paminė
tas, kaipo pirmutinis vietinės 
katalikų srovės atgimimo ap 
sireiškinias. Šį sezonų jau tu
ri progų baltimoriečiai gėrėtis 

ne
turėjo. Šio teatrų sezonu jau 
buvo rengta keletas neblogų 
vakarų ir dar vis, ant kiek te
ko girdėti, iki sezono galui, 
bus jų daugiau rengiama.

Paminėjus šį ūmų baltimo- 
riečių pakilimų scenoj, nega
liu užtylėti ypatų, kurie dau
giausia tame' pasidarbavo ir 
kuriems baltimorieč'ai yra dė* 
kingi už pasišventimų ir darb
štumų. Pirmiausia šioji gar
bė ir padėka, beabejonės, pri
dera moksleiviui Pr. Jurui. 
Jisai būdamas gabus artistas 
ir scenos mylėtojas, pasirįžo 
prikelti Baltimores teatrų iš 
letargiško miego. Neilgai 
ieškojęs, surado sau keletą ta
lentuotų lošėjų, kurie su mielu 
noru pasižadėjo jo darbų rem
ti. Už tai-gi dabar šiuose ren
giamuose vakaruose, ar tai 
Tautos Fondo skyriaus, ar 
Moterų Sąjungos kuopos, ar 
moksleivių* ar kitokių katali
kiškų draugijų parengtuose, 
visur matome moksleivį Pr. 
Jurų su savo draugais sun
kiausiose rolėse, kurios yra iš- 
pildoma košauniausia. Balti- 

įmoriečiai žinos lošėjus samė-

jungų Amerikoje. Ji mus riša
ik prilaiko vienybėje; ji mus ** . .......; • x • tuomi, ko pereitais metaispaskatina prie darbo ,ir tai 

I iStverinaus darbo.
Vienykimės ir dirbkime ypač

•fiiame momente, kuomet vi-
#sas pasaulis yra sujudintas...

0 kuomet mes, merginos ir 
moterys, pradėsime veikti išti
ktųjų, beabejo, neapsileis mo- 

„ terims ir mūsų vyrija. Ir jei 
taip ištikrųjų būtų, tai balti
moriečiai greit pasivytų veik
liausias lietuvių kolonijas, ku
rių čia neįvardinsiu, nes joms 
suteikčiau per daug pagarbos.

Sukrnskime baltimorietės!
"■ Lietuvaitė.

Išgverėliai ir čia atsibastė.
— Parengėme misijas... per-

'statan kun. (tfu!) Mockų... — 
šneka koks tai “cicilikas”
(vietiniai juos vadina žvirblia- 
mušiais). — Čia mūsų susai- 
dė... (tur būt “red nos sosei- 
Aion”)—traukia toliau žmoge
lis nuo estrados, šėminiu “o- 
verkotu” apsivilkęs, tik be bo
tago, — parengėme misijas... 
galės... kas nėrės... prisirašy
ti... bim... bim... hm...

— Balsiau! —•. šaukia halsas 
iš

Prie ko veda laisvamanių 
burnojimai.

Vasario 17 ir 19 d.d., mūsų 
mieste laisvamaniai parsikvie
tė kokį tai M. Mockų, kuris sa
ve kunigu vadinosi. Prieš pa
žymėtas dienas vietiniai lais
vamaniai išdalino apgarsini
mus ,kad Mockus laikys “mi
sijas”. Kaip Mockui “misi
jos” pasisekė, geriausia api
budina vietos angliški laikraš 
čiai.

“Baltimore Nejvs” rašo: 
“kas tai yra pragaras? Zip! 
Ir, didelis kiaušinis sušvilpė 
ore ,truko prie pat kalbėtojaus 
kojų.

Kur randasi pragaras? Ant-, 
ras kiaušinis atsakė klausimų.

Viskas sumišo. Moterys pra
dėjo rėkti, vyrai stojo kovon, 
kėdės suvartyta ir kiaušiniai, 
geri ar blogi sušvilpė ore.

Policijai prisiėjo įsimaišy
ti ir visus riaušininkus pa
traukta prie teismo tribuna- 
lo”.

Mockus kaltinama vartoji
me nešvarių žodžių, —kuriuos 
net anglų spauda atsisako tal
pinti. Dvi mergaitės skun
džiama kiaušinių metime.

Kas kaltas? Negalima pa
teisinti sukėlusių riašias mer
gaičių, bet daug kaltesnis lais- 
vamanybės apaštalas Mockus, 
kuris savo nepraustburnyste 
ir goriauaį žmogų iš kantry 
bės išveda.

Anglų spauda visų atsiti
kimų išjuokingos pusės paėmė, 
bet mums lietuviams toks ap 
sireiškimas daugiaus kaip ge 
da.

Ar ne laikas būtų laisva 
maniams pažvelgti, kur jų ei
nama ir prie ko žmonės veda- 
dama.

Akrono Gyvenimas.
Lietuvių santikiai.

Jau daug kartų buvo ap
rašytas Akronas ir jo gyven
tojai, o ypač lietuvių veiki
mas, bet dar sykį mėginsiu po 
vietos lietuvių gyvenimų pa
sižvalgyti. Šiame miestelyje

ti į pagirių policmonus pasi
kvietė. Prieš pat Vyčių ba
lių nubėgo tas laisvamanis į 
“kortų” maldauja valdžios, i- 
dant vas. 13 d. Vyčius suareš
tuotų. Visako pripasakojo, 
bet jo visas plepėjimas ir rū-

lietuvfai gyvena nesutikime. Įpesnis lluėJ° «nt. Suns uode? 
Katalikai su laisvamaniais "°8, Dabar bijosi žmonėms į 
taip kovoja, kaip vokietis su ak\8 pažvelgti.^ Visi juokia- 
ruskiu. Ir kas iš to išeis, tai!8’ j° kaip is kiauto žydo 
nežinia? Laisvamaniai giria-|”’a’80, Atėjus detektyvui ii 
si savo geromis pozicijomis,! Policmonui ant Vyčių vakaro, 
kaip tai “vakaruškomis”, bet lle^ a8 nusigandau. Maniau, 
tokios pozicijos visai netvir- na, kas čia bus dabar ? Bet 
tos. Vįrtiek negali katalikų, neilšam* Apžiūrėjo policmo- 
ypač Vyčių prakilnaus darbo nai visk^’ ^kraustė visusnai

“baksus” ir, nieko neradę atė
jo pas lošėjų lošėjų ir gardžiai 
pasijuokė. Išeidami pasakė, 
kad jiems malonu matyti jau
nus vyrukus taip gražiai mo
kančius elgtrš. Palinkėjo lie
tuviams kogeriausio pasiseki
mo. . Man taip linksma pasi
darė, kad ir valdžia giria mū
sų Vyčius, bet ant to stora- 
kaušio užpykau tuom syk, tik 
dabar atleidžiu, nes gerai ži
nau, kad neišmanėliui reikia 
dovanoti ,nes jis nežino kų da
ro. Turbūt jis manė, kad Vy
čiai alaus prisiveš ant baliaus 
taip, kaip laisvamanių šv. 
Juozapo draugija, bet apsi
riko, Vyčiai svaigalų nevarto- 
ja. Tūli pasakoja, kad jis nu
ėjęs “korte”, aiškino, jog te 
atrų šventomis dienomis ne
galima lošti, bet iš jo pasa
kojimu tik pasijuokta.

Laisvmanių protas.
Šv. Juozapo draugija per 

savo susirinkimų nutarė, kad 
Vyčių pirmiijinko ir raštinin
ko nereikia leisti ant jų ba
liaus kuris buvo vas. 19 d. 
Vienas laisvutis aiškino, kad 
gali iš jų kuris išsigerti ant 
baliaus stiklų alaus ir užvesti 
paskui policmonus. Visi tų 
sumanymų patvirtino. Tai 
bent sumanymas I Jeigu tie 
vyrai norėtų induoti valdžiai 
šv. Juozapo dr-jos girtus ba
lius, gal tų padarytų ir ant ba
liaus nesilankant. Bet Vy
čiams mažai apeina, jei kas 
ten buzoje mirkosi. Tespring- 
ta sau; užtenka mums blaivų 
žmonių draugijos.

Vyčiai ir vėl prie prakilnaus 
darbo.

Štai, mūsų Vyčiai, rengiasi 
prie Lietuvių Dienos apvaikš
čiojimo, t. y., rengia didžiau
sias prakalbas, kad žmonėms 
aiškiai parodžius ir nurodžius 
kam švenčia tų dienų. Atsi
bus kovo 4 dienų. Įžanga vi
siems uždykų. Prakalbos į- 
vyks prie 30 So. Howard st.
SLRKA.-178 kp. susirinkimas.

Per savo susirinkimų S. L.
R. K. A. 178 daug prakilnaus 
darbo nuveikė. Nutarta su
rengti prakalbas ir daug kitų 
naudingi) dalykų apkalbėta. Ir 
išrinkta šiems metams valdy
ba. Dom. Motekaitis — pirm.,
S. A. Daunoras — sekr., Jon. 
Ruika — kas., Mat. Jonickis 
— kasos glob.. Vyrai, dirbki
me, kaip galime ir kelkime sa-

sutrukdyti. Vyčiai dilba Tau
tos labui, o “cicilikai” su lai
svamaniais tuščias svajones 
varinėja.

Vyčių veikimas.
Vasario 13 d., atsibuvo Vy

čių didelis balius; sulošta 2 
veiksnių komedija “Gudri 
Našlė”. Veikalas labai juo
kingas ir publikai patiko, mat, 
ir lošėjai gerai atliko savo ro
les. Ypač atsižymėjo Jonas 
Buika (Bitės rolėje). Geriaus 
niekas neatloštų. Jisai sakė ir 
deklemaci  j ų. “ At sis veikini- 
mas”. Kai-kurie net ašaras 
braukė. Taipgi ir visi kiti ro
les atliko gerai. Adelė Sama- 
vičiutė labai gerai išėjo. Pra
dėjo mokintis savo rolę tik 
vienų savaitę prieš lošimų, o 
kaip puikiai išmoko! Visi vy
čiai Adelei Samavičiutei iš
reiškė pagarbos žodį už tokį 
pasidarbavimų. Paskiau B. 
Vebriutė padeklemavo “Li8- 
tuvaitės daina”; A. Savickai
tė — “Keleivis ir šunės”; 
“cicilikai” labai raukėsi; Jon. 
Bražionis — “Našlaitės rau
da”. Programui užsibaigiant, 
orkiestra užtraukė “Tautiškų 
Himnų”. Nors orkiestra bu
vo angliška,' bėįi grojo lietu
viškus ir angliškus šokius. 
Po programo sekė šokiai ir 
skrajojanti krasa su išlaimė- 
jimais. Laimėjo dovanas A. 
Savickaitė, laikrodį 15 dol. 
vertės, kurį paaukojo Vyčių 
naudai Jonas Bražionis; ant
rų dovanų, žiedų 5 dol vertės, 
gavo Apol. Jasiūnas. Publi
kos buvo mažafc mažai Vyčiai 
pelnys. Vyčiai perdaug nenu
simina ; mat, jie tik norėjo pa
rodyti kų jie gali ir kam dar
buojasi.

“Cicilikų” ir laisvamanių 
gūžinės.

Prieš pat Vyčių vakarų, t.y. 
vasario 12 d., atsibuvo pas tū
lų “cicilikų” gūžinės. Stora- 
kaušiai seniai rengėsi Vy
čiams kaip nors užkenkti. Na, 
ir sumanė prieš Vyčių vakarų 
surengti gūžinės. Prisivežė a- 
laus ir kitko ir sukvietė visas 
merginas (nors buvo, bet ne
vi sos) ir norėjo visas mergi
nas pralaikyti per čielų naktį 
ir nugirdyti, kad ant rytojaus 
negalėtų nueiti ant Vyčių ba
liaus. y

Laisvamanio kerštas.
Vienas iš laisvamanių nega-vo katalikiškas organizacijas 

lėdamas nei kaip Vyčių inkus- Dievo Muizkantas.

MUZIKOS MYLĖTOJŲ 
ATIDAI.

Naujas Veikalas, Surengtas 
Vienam Balsui ir Piano

MEILĖ
Jau išėjo iš spaudos. Muzika 
A. Aleksandravičiaus, žodžiai
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna

ma “Draugo” Knygyne.
galima siųsti krasos

DRAUGAS PUB, OO., 1800 W. 46 Jt., QBI0AGO. ILL.

VISIEMS LIETUVIAMS Iš DAUGELIO 
MŪSy KNYGŲ PAS IULOME SKAITYTI

IR PLATINTI ŠIAS,

45

10

15

.................. .15
paveikslėlis .15

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

38 Braižinėliai, talpinanti labai indomias apy
sakaites ...: ................................................. ... ..
intalpa interesuojanti, ...........................................75

62 Fabiolė. Arba Bažnyčia katakombuose, .... 1.00
68 Gyvenimas Gei. raitės ............................................ 50
69 Gyvenimo Pamatai ..................................................10

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

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

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

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

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

logų rinkinys......................'.................................. .59
358 Draugas. Vieno veiksmo drama ....................
369 Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija vie

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

scenai vaizdelis ...................................................
398 Katriutė. Triveiksmis dramos
401 Karės Metu. Vaizdelis 3-juose aktuose.......... .15
414 Linksmos dienos. Dviejų veiksmų vaizdelis .19
502 Valkata. 4 veiksmų drama............................ .. . .35
509 Vienuolio disputą su rabinų. Vieno veiksmo

komedija .......  10
525 Dainos kun. Vienožinskio...................................... 15
522 Aureolė..........................................    .10
544Eilės Pranciškaus Vaičaičio.............................. 75
566 Meilė, Poema. .. .. ...............  .15

- 635 Dangus............................... . .. ..... ........ ............. 50
641 Gamtos istorija Pagal ’P. Bert. Vertė Dr. A.

Bacevičia...................................................................* .50
703 Ethnologija, arba istorija apie žemės tautas. 2.00
708 Istorija abelna. ................. .. .......... 1.09
710 Istorija Suvienytų Valstijų.................................1.00
735 Lietuvos Istorija. ..................... . ..................... ^5
759 Rašto Istorija. ........................ .................... .... 1.00
790 Ar- Kristus turėjo brolių ir seserų!................ 5
809 Evoliucija ne Revoliucija............. ... .................. .40
819 Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga t .... .10
822 Lietuvių Tautos Memorijalas. .................................10
827 Patrimpo laiškai................................................... .45
843 Tiesos Žodis Socijalistams. . .......................... .. .10
915 Sveikata, arba trumpas kelias į sveikatą .. 2.00 
917 Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir

Kova Su Jais........................................................ 15
930 Katekizmas apie Alkolį........................................ .6
932 Pilnosios Blaivybės Katekizmas...............................40
935 Saliūnas. .................................................................5
947 Mandagus Vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka, .5
950 Apaštalystės Maldos Statutos.................................. 25
959 Apsvarstyk! s................................. 3

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

1016 Lourdes’o Švenčiausios Pan. Marijos mėnuo 30 
1050 Reikalingiausios giesmės, bažnyčioje giedamos .2 
1095 Vienuolinė Luomą.............................................. A
1099 Krikščioniško Mokslo Katekizmas,..........v. .15
1100 Krikščioniško Mokslo Katekizmas, , dalis II. .25 
1103 Angliško?} kalbos vadovėlis, tiems kurie nori

laiku pramokti angliškai.......................................... 25
1108 Kaip rašyti laiškus, lietuvių ir anglų kalbose .7,5 
1123 Rankvedis angliškos kalbos. Praktiškas bū

das išsimokinimui angliškos kalbos pačiam
per Bave be pagelbos mokytojaus.................... 1.25
Bu audimo apdarais < .....................................1.50

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

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

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

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

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

viams katalikams visokio amžiaus. 256 
puslapių, mažo formato, juofais viršeliais 
su auksuotu kryželiu ant viršaus, labai dai
li knygelė. Kalba gryna. Kaina tiktai .... 40

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

No. K415. Balsas Balandėlės arba Mažas Šalt
inėlis. Be “Officium”, su dadėjimu litani
jų, maldų ir giesmių prie Panelės Šv. Juo
dais dailiais apdarais. 576 pusi. Kaina tiktai $1.00

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

Adr suokitet •
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“GRANITO” SUDNYU 
KETVERGO

Kalbėk apie “Granito” Sūdymų Bargenus.
Nedaug tokiu progų, kaip šiia. Aiškumo delei pamatyk Langą
Išpardavimas prasideda KETVERGE devinta vai. KETVERGE VASARIO 27 d.

DALIS I
TIKTAI KETVERGE

Susidedanti iš “Vollrath’s” 
mėlynu, baltų ir pilkų pa
klotų puodukų, arbatos nu- 
sunkėjų, muilui torielkučių, 
taip-gi sousui ir kitokių 
naudingų dalykų. Tiktai 
ketvergė, kol jų yra. po

Išpardavimas
prasideda
9 v. išryto

DALIS 2
TIKTAI KETVERGE

Susidedanti iš “Vollrath’s” 
mėlynų, baltų ir pilkų pa
levotų arbatai ir kavai puo
dų, sousui torielių, viedrų, 
katiliukų, kepimui petelnių, 
mazgotis bliudų. Tiktai ket- 

. vergė. Kol jų yra, po

DALIS 3
TIKTAI KETVERGE

Susidedanti iš “Vollrath’s” 
mėlynų, baltų ir pilkų pa
levotų arbatai ir kavai puo
dų, sousui torielių, katiliu
kų, koštuvių, torielių, vie
drų, uzbonų, mazgotis bliu
dų ir kitų naudingų daly
kų. Ketvergė, kol šitos da
lies, yra po .....................

DALIS 5
TIKTAI KETVERGE

Susidedanti iš “Vollrath’s” 
palevotų arbatai ir visiems 
dalykams puodų, sousui to
rielių, kavos, ryžių virimui 
puodų, viedrų, petelnių ir 
kitokių dalykų. Tik Ketver- 
Kol tos dailės yra po

DALIS 6
TIKTAI KETVERGE

Susidedanti iš “Vollrath’s” 
polevotų prezervutų katilų, 
petelnių, kavos ir arbatos 
virimui puodų, sousui torie
lių, vandens nešimui vied
rų. Tik ketvergė kol jų yra,
PO ...........................................

DALIS 4
TIKTAI KETVERGE

Susidedanti iš “Vollrath’s” 
mėlynų, baltų ir pilkų pa
levotų arbatai ir kavai puo
dų, katilų, uzbonų, kepimui 
petelnių, “Berlin” katilų, 
taipgi kitų dalykų. Ketver
gė. Kol šitos dalies yra, po

Išpardavimas 
prasideda .. 1
9 v. išryto. AM

Išpardavimas 1
prasideda .. 1 1*
9 v. išryto A

Išpardavimas
prasideda .. 1 A
9 v. išryto A ||

Išpardavimas jfl
prasideda _
9 v. išryto Tt V

Išpardavimas _ -
prasideda v»
9 v. išryto

KUPONAS
Baltintas Muslinas, masto 
platus, lygus, be krakmo
lo, paprastai parsiduoda 
po 121/^c. mastas, su šiuo 
kupon 10 mastu (jardu)

v
UZ....................................... ......................................... .

69c
Specijaliskai tik Ketverge 

Vasario 24 d.

KUPONAS
Baltinti dvinyčiai turkiški,
abrusai, mieros 21X45, pa
prastai parsiduoda po 29c. 
su šiuo kuponu

Tik 4 vienam pirkėjui.

SPEGIJALIAI SUBATAI
Baltinti ir nebaltinti mu-"" 
slinai, šmotai iki 10 ma
stų ilgio, vertės iki 10 c. 
mastas, ...............................

31c’2
Tik 10 mastų

Vas. 26 d.
V*

JI

Specijaliskai tik Subatoj 
Vasario 26 d.

Bovelninių dalykų išpardavimas šią savaitę Ketvergė, 
Pėtnyčioj ir Subatoi.

KUPONAS
Pilkai baltinti, drobiniai 
abrusai, lygiais ir padai
lintais galais ir pakraš
čiais, 121Ą vertės 10 mas
tų už .................... ........

Tiktai pėtnyčioj 
Vasario 25 d.

DEPARTMENT STOrGA’v

4Š05-07-09 -I I ASHLAND AVĖ. J?

DALIS 7
TIKTAI KETVERGE

Susidedanti iš “Vollrath’s” 
palevotų dubiltavų keptu
vių, prezervuotų katilų, vie
drų, arbatos virimui puodų 
ir kitų dalykų. Tik ketver
gė. Kol šitos dalies yra po.

Išpardavi
mas p 

prasideda 
9 v. išryto.

t

SPECIJAL1AI PĖTNYČIAI SPEGIJALIAI KETVERGUI
PUIKIAUSIS Ginghams, mė-
lrni ir baltais ruožais, švie- 
šių ir tamsių palvų, 10 c. 
vertės, vienai dienai spe
cialiai, mastas...................

7 1
2

tiktai 10 mastų).

KELEIVIŲ Sampeliniai 

blanketai, daugelis tinka

mų, pakol tęsias, kiekvie

nas.

Tiktai ateik į šį išpardavimą. Prasidės Ketvergė. Pir 
miau ateisi, daugiau pednysi.

S5£S£5\REIKALAVIMAI. 
Reikalingas vargoninin

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

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

Mt. Carmel, Pa. 
(4-9)_______________

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

P. Kamantauskas,
404 Cburcb st., New Britain,

Conn.

PAIEŠKOJIMAI.

Paieškau Onos Karaliūtės, kai
mo Vedegiskių, Ilguvos par. 2 
metai, kaip iš Lietuvos. Meldžiu 
jos arba pažįstamų suteikt man 
antrašą.

Bronius Dizbani3,
390 New Grove st.,

Wilkes Barre, Pa.
(7-9)

Pearl Queen
Koncertinos

76 — 102 raktą oktavos ir trigubi. 
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi 
«ą geriausią muzikantą Suvilnytose 
Valstijose.

Praiyk mūsą katalogo, jis yra veltai

Georgi & Vltak Music Co.
4663 Gross avė.,

CHICAGO, ILL

PRANEŠIMAS.
Žinomi pranešame, kad mūsų 

agentas Jurgis Tumasonis yra 
ingaliotas užrašyti mūsų laik
raštį “DRAUGĄ”, taipgi par
davinėti mūsų išleistas knygas. 
Jis taip gi užrašo ir kitus ka
talikiškus laikraščius, k. a.: 
“Darbininką”, ‘‘Vytį’V “Pa
žangą”, “žvirblį” ir kitus. Tai 
gi norėdami užsirašyti kurį iš 
viršminėtų laikraščių, kreipki
tės šiuo antrašų:

J. TUMASONIS,
3427 Auburn avė., Chicago, I1L

Pas jį galima gauti ir 
METRAŠTĮ. 1

“DRAUGO” Administracija.

Phone Cinai 2I1R

DR. A. YUSKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

Telephone Main 53

JOSEPH MOLITOR 
ARKITEKTAS

Phone Yards 272

DR. J. JONIKAITIS
Cj«u Tyri. Hitai, Ir Valkf Ugu. 

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

Rooms 1003-10M
167 W. Waahington St. Chicago
Katalikiikos Bažnyčios mano speciali- 

ikumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

Paieškau darbo pas gerą ūki
ninką (farmerj). Esu jaunas 
vaikinas ir ant visako atsakan
tis. Gal kas iš gerbiamų ferme
rių norite sumainyti farmą ant 
prapertėa. Mes turime puikų 
naują vienų lubų mūrinį namą 
kartu su Storu ir gyvenimui i 
kambariais labai geroj vietoj, 
lietuvių apgyventoj. Priežastis 
mainymo; sūnus nenor gyventi 
mieste, nori būtinai eit ant fer
mų gyvent. Mano adresas:

8. Kazlauski,
.. Box 145, WESTVILLE, ILL 

6—8J __________

Parsiduoda saliūnas, lietuviais 
apgyventoje vietoje. Biznis i«- 
dirbtas užmokėta

m.

Dr. A. J. TANANEVIGZE
6Y0YT0JAS IR CHIRURGAS

Oflt. ut f. Kire ARlikts 
1113 30. HALSTED IT.

>eeoooeo» 
Tel. Verda 1031 j

Dr. J. Kulis
Liotuvls Gydytojas ir Chlrorgas

3259 S. Halsted St. Chicago. i 
Gydo visokias linas motorų, valkų Ir

vyrų. Spectaliikal ffydo limpančias, užai- 
sanejusias Ir paslaptingas vyrų Haas.

Ofisu ir n«uiM viela:
3241 30. MOROAI ST.

Valandos:8 Iki 10ryto 
1 iki 3 popiet 
7 iki 9 vakare

Tel. Drover 7S00

Valandos: 10 Iki 12d.
3 iki 5 po piet 

ir vakaia.
Tai. Cinai U 76.

Sąmoninga gaspadine
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlchterlo

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

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
ate. Ir (0e. batollnkaa visose aptlskoM arbe 

atAČtal n no
Pa AD. RICMTER A CO.76-ae VYneUngton Street. New Vark. N.U

apleidžia žj miestu

Balsuok už tą žmogų, kuris, 
kovos už tavo teisias. »

Henry H. Wessel
Republikony Kandidatas <

Į Aldermonus nuo 29 
Warda Primarės Vasario 
29. Ir moterįs galį balsuo
ti. 1

. N
ORGANIZUOTŲ DARBININKŲ DRAUGAS.

99SK >3K< >98030

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

, $165,000.00.
J Šitoji Banka prižiūroma 
Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

O. N. Postletkivaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJB

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA iaev M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS ,
Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa- 

giaa, až kariaos mokam 8 naottmčias ant metų, karį priža
dam kas pašė metų.
Atdaras Bubatoc Vakarais nao 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

RCAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektaoj* 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiasj 
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properftių).

BŪK PATS SAU BOSU TR 
pelnyk turtą. Kam dirbti mini

te, kada jūs galite ūkininkauti 
su jūsų tautiečiais pietinėse že
mėse! Tuojaus rašyk dėl infor
macijų apie kolonijas prie Roek
Island gelžkelių Arkanais, Loui- 
aianoj. Mes galime nurodyti ke
li* prie pasisekimo dėl žmogaus 
su mažu kapitalu, žemės išduo
da du derlius per metus. Puikus, 
malonus klimatas, gersi vanduo, 
užtektinas lietus, geros turga
vietės. Tegul mes pagelbėsim su
rasti jums vietą. Rašyk jūsų 
kalba pas L. M. Allen, Paasenger 
Traffic Manager, Roek Island 
Lmcs, Kuom 718 La Šalie S'.

BB
Tel. Randolph 8246

A. A. Šlakls
ADVOKATAS 

19 SO. LaSALLE St.
(Room 115) Chicago, III.

Res. 3388 Se. Halated St.
TeL Drover 5326

NMSHMM

PARSIDUODA | 
BUflEONE Ir GROBEI KB

Geriausioj vietoj lietuvių ir I 
ką apgyventu. Elektriko* malk 
kavai ir m ės* i malti.

Musą biznis ttdirbtaa yra p r 
metus. Visiems gera proga.

Pardavimo pnaiastis: MityjakM 
lieMl

Tel. Verda Itte

Lietuviškas 6ubortus
Šen iintlas, pigiaMaias graboežas 
ir tirindtojas dai pav*rg<tiq-nai
aiėią. J

lietuviška banka
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

Joaeph J. EMee, .Seetolehe a. 
4800 -4802 S. Wm8 St. Chieege. UI 
fWmama^£itc*■ 1 fcak, atSMyjlmal

procentą rab Į VIm. (įeita svetimų lėni 
pardnodaaae. neijųT>-. ų

į Į
Mn.'l ‘<1 I.

. n <n-r. ■ .Hl - ka.tvie- >•"!» Ii.btanunee M

į ratnml • ana metų. MtaeStonra ekika. 
“ aviete pietai, mitai to teMneai. 

lų, piatorna nra. perkame Ir
d.. .-o, i,n,..rtea »i> .

it hradeee. tateei ' *»tos Amoatke Iv Bar

Vyriškų Drabužių Išpardavimą

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nbo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau 
ji ir' neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4-

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

S. Gordon
141j So. Halsted St. Chicago, Ilk
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Chicagoje.
TAUTOS FONDO SKY

RIUS IMA VEIKTI.
Vasario 15 dieną Aušros 

tVartų par. salėje įvyko T. 
F. skyriaus susirinkimas.

Svarbiausioji susirinki
mo tema buvo, tai reikalas 
drabužių rinkinio Lietuvos 
pavargėliams. Tūo tikslu 
atsikreipta į vietos klebo
nu, ar negalėtą jis priimti 
aukojamus drabužius ir 
Buteikti jiems vietą. Klebo
nas ant to maloniai sutiko.

Dr. A. K. Rutkauskui 
paaiškinus aukų rinkimo 
būdą su pagelba tam tikrų 
.blankų, atsirado net 22 
ypatos, kurios pasiėmė su
savim tas blankas.-

Kol kas išrinkta tris ko
lektoriai aukų rinkimui 
ir blankų išdalinimui. Se
kantis susirinkimas paskir
ta vasario 18 d. 8 vai. va
kare.

Narių skyriuje dabar 
randasi 32, kurie arba au
kavo tani tikrą sumą pini
gų, arba pažadėjo inmokėti 
tvėliaus nemažiau vieno do
lerio mietams, arba 5c. sa
vaitėje. L-—

nesio paskutinį nedėldienį, 
3 vai. po pietų.

Kadangi tas nedėldienis 
artinas, neprošalį gal bus 
priminti, nes gal ne visiems 
kuopos nariams yra žino
ma, kad susirinkimo nebus.

Pradedant nuo šių metų, 
pagal centro pareikalavi
mą ir kaip centro, taip ir 
kuopos raštininkų darbo 
palengvinimui, traukiant 
mokesnius į knygas, susi
rinkimai yra perkeliami iš 
paskutinio į pirmutinį 
kiekvieno mėnesio nedėl
dienį, 1 v. po pietų. Die
vo Apveizdos parap. mo
kyklos svetainėje. Kam1- 
bario numerio kol kas dar 
nesužinojau, bet pasitikiu, 
kad bus pranešta kitam 
“Draugo” num. Tėmykite 
susirinkimo pagarsinimą.

D. G. Šulckaitė, rašt.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
3-čias KUOPOS SUSI

> RINKIMAS.

Vasario 13 dieną buvo 
laikytas paprastas mėnesi
nis susirinkimas M. Są-gos 
3-čios kuopos Dievo Ap- 

T. Fondui aukojo sekau-1 veizdos parap. mokyk
los ypatos: ' jloje. Į susirinkimą atsilan-
J. Šaunias $25.00 j kė gana-skaitlingas moterų
Z. Barauskas 2.00, buris. Matyt, kad moterys

Po $1.00: Kun. F. B gPJ pradeda suprast susirinki- 
rafinas, Z. Balčikonis, J. mV svarb«- Buvo svarsto- 
Mickevičia, P. Cibulskis, A. ma’ kad relkia rengti

šiokį-tokį vakarėlį vakari
nių valgio virumo kursų 

■n- ka~ . at rz ta t • i naudai, nes išlaidų buvot t) , ' labai daug. Tunu pazyme-J. Budavicius. A. . . ,ti, kad są-teins įžanga vel
tui. Pasirędė, kad vakaro

____ . _ . negalima surengti su pro-
D R AB ŪŽI AI NUO KA- gramu, tad nutarta rengti 

LĖS NUKENTĖJU- |)e pr0gramo, vien tik so- 
SIEMS LIETUVOJE. kių. įr žaislų vakarą, su 15 

Dievo Apveizdos parapi- c., įžanga. Vakaras įvyks 
joj gana šauniai pasidar- kovo 5-tą dieną parapijos 
buota drabužių nuo karės svetainėje, prie 18-tos ir 
nukentėjusiems rinkime. Į Union gatvės. Toliaus ni^ 

Drabužiams rinkti ir terys buvo paragintos pri- 
tvarkyti išrinkta komisija • sidėti prie rengiamos Mot. 
iš atstovų nuo sekančių! Sąjungos parodos. Visos 
draugijų: j sąjungietės yra kviečiamos

Pilnųjų Blaivin. Sus. dalyvauti pavadoje, kad ne 
kuopos: M. Dambrauskas, būtų nei vienos moteries 

ar merginos, kuri ne turė
tų savo išdirbinių parodo
je.

Sukruskime sąjungietės, 
nes tik du mėnesiu laiko 
beliko iki parodai.

B—na.

Dūdas, Dr. A. K. Rutkaus
kas.

mergaičių padėjimą. Plė B. 
Satkaitė, nors dar jauna 
mergaitė, ir sunku buvo 
motinos rolę lošti, bet savo 
gabumais risus keblumus 
prašalino ir gera močiutė 
išėjo.

Ponas Jurevičia gerai iš
pildė monologą “Lietuvos 
Krivulę”. Eiles deklamavo 
p-lės A. Kiršaitė ir Pužaitė; 
atliko neprasčiausia. Vieti
nis klebonas kun. F. B. Se
rafinas pasakė gana įspū
dingą prąkalbą. Pavyz
džiais prirodė lietuvių mo
terų vargingą padėjimą A. 
skatino moteris organizuo
tis ir kodaugiausia prigulė
ti prie Mot. S-gos. Taipgi 
buvo sulošta juokingas vei
kalėlis “Čigonės Atsilanky
mas”. Rozalijos rolę išpil
dė p-lė Braškaitė, čigonės 
rolę — p-ni Linkevičienė. 
Abi gerai roles atliko- ir 
nemažai publiką prijuoki
no. P-lė -Labanauskaitė, 
Aušros Vartų par. mokyk
los mokinė, deklamavo ei
les.

Ši jauna panytė savo už
duotį taip gerai atliko, 
kad nieko negalima jai pri
mesti, vientik pagirti ir gė
rėtis. Ateityje galima tikė
tis iš jos gabios artistės ir 
deklematorkos.

Publikos buvo pjlnutė 
svetainė. Pelno sąjungietės 
turės nemažai. Vakaras ga
lima sakyti buvo nusisekęs. 

Daugiaus panašių vaka
rėlių!

Legečių Našlaitis.

PILN. BLAIVININKŲ 41 
KUOPA.

Dievo Apveizdos parap. 
turėjo 13 d. vas. mėnesinį 
susirinkimą. Tarp kitų da
lykų nutarta kiekvienai 
progai pasitaikius rengti 
agitatyviškus vakarus su 
prakalbomis, krutamais pa
veikslais etc.
Surengti paskaitas bent sy
kį ant mėnesio. Tam nus
kirta komisija iš 8 asmenų. 
Rinkta aukų Tautos Fon-
dui. Aukojo: 
Banevičiūtė,

po $100: A. 
A. Stulgins-

čio kuopos: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 
11, 14, 20 ir 21.

LABDAR. SĄJUNGOS MĖNE
SINIS SUSIRINKIMAS.

.Šv. Antano Labdaringosios 
Sąjungos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, vasario 
24 dieną, šv. Jurgio par. salė
je, 7:30 vai. vakare.

Valdyba.

LIETUVOS VYČIŲ XIII 
KUOPOS VAKARAS.

Nedėlioję, vas. 20-tą die
ną ant Town of Lake, p. J. 
Elias svetainėje, atsibuvo 
L. Vyčių XIII kuopos va
karas. Programas šio va
karo buvo trumpas, bet 
puikus ir patenkinantis. 
Gyvai atvaidinta “Kūmu
tės”. Lošime ypatingai at
sižymėjo p-lė P. Mačiulai- 
tė (Dudienės rolėje). Taip 
gi ir visos kitos kūmutės 
atliko savo roles gana ge
rai. Dailiai padeklemavo 
jauna vvtė, p-lė. O. Dau- 
taraitė, eiles “Lietuvai
tė”, ir p-lė Norvilaitė dek
lamavo Maironies “Miš
ką”. Patenkino publiką ir 
milžiniškas šv. Cecilijos 
choras, kuris sudainavo ke
letą dainų.

Ant galo programų su- 
dainota “Lietuvos Him
nas”. Po programų sekė 
tautiški žaislai ir įvairūs 
šokiai. Publikos ant šio 
vakaro atsilankė gana 
skaitlingai, ir visi užsilaikė 
pavyzdingai. Aiškiai maty
ti, kad ir šios apielinkės 
-jaunimas pripranta prie 
mandagaus » užsilaiky
mo; todėl galime tikėtis 
šviesesnės ateities tarp 
dautina, kad Vyčiai rengtų 
panašūs vakarus taukiaus.

Ig. — Koresp.

FERAI!
NEW PHILADELPHIA.

Pa.
Del padengimi lėšų at

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

Komitetas.

>1;
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S. Kibortas, B. Placaitė.
Tretininkų dr-jos: A. 

Banaviriutė, E. Grakaus
kienė.

Apaštalystės Maldos: S. 
Paulikapis, P. Bulvidaitė, 
Z. Bortkevičiutė.

Labdaringosios Sąjungos 
kuopos: S. Bortkevičius, J. 
Lukošaitė.

Moterų Sąjungos kuo
pos: O. Kiniuliutė, -M. Ga
rui o va.

Lietuvos Vyčių kuopos: 
S. Šimulis, M. Kavaliūnai
tė, M. Žagunas.

Komisijos pirmininku 
paskirta M. Dambrauskas

kas, po 50c. — L. Saba
liauskaitė. A. Pikelienė.
A. Galdikas 25 c. Pirmiau 
buvo suaukota $9.20. Viso 
pas ižd. St. Kibartą ran
dasi $12.45. Bus pasiųsta į 
Tautos Fondą.

Koresp.

VAKARAS.

2 dieną kovo š. m. 5 -Lab
darių kuopa, turės savo 
puikų vakarą, šv. Jurgio 
par. svetinėje. Tame vaka- 
rėlyj, bus išlaimėjimai kai
kurių daiktų, bus puiki 
muzika taipgi gražus pasi 
linksminimas. Taigi, kurie 
turite pirkę serijas, malo
nėsite ateiti į ta vakarą.

Kviečia
5 Kuopos Valdyba.

GERIAUSIAS LIUDY
TOJAS.

Asmens prityrimas yra 
geriausiu liudytoju. Mes 
gavome apie tai sekantį 
laišką: “Aš turiu pasakyti, 
kad Triuerio Amerikoniš
kas Kartaus Vynas Eleksi- 
ras yra geriausiu ir išna
šiausiu vaistu dėl pilvo/Aš 
turiu tam prityrimią, nes aš 
kentėjau su pilvo liga per 
du su viršum metu ir ban
džiau visokių vaistų palen
gvinimui, kol aš nepradė
jau vartoti Trinerio Ame
rikoniško Kartaus Vyno 
Eliksiro. Aš pavartojau 
vos kelias bonkas ir dabar 
jaučiuosi visai gerai. Aš 
noriu jį rekomenduoti kiek 
vienam. Mat. Vojda, Haz- 
leton, Pa.” Trinerio Ame
rikoniškas Kartaus Vyno 
Eleksiras išties yra geras 
padaras dėl pilvo, vidurių 
skaudėjimų, paeinančių 
nuo gažų, dieglių, konsti- 
pacijos, apetito nustojime. 
Kaina $1.00. Aptiekose. 
Jos. Trineris, Išdirbėjas, 
1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

. Sukietėjimas, nelanku 
mas raumenyse ir sąnariuo
se nuo šalčio, sunkaus dar
bo ar reumatizmo, paliuo- 
suojamįas Trinerio . Lini- 
menta. Kaina 25 ir 50c. Per 
pačtą 35 ir 60c.

Padaryk Ryšius su Namais — 
per Telefoną. z

Kuomet įvairūs reikalai priverčia važiuoti to
li iš namų, ant paros ar ilgesnio laiko, yra 
gera žinoti, kad Jūs galite susinešti sn na-* 

mjais Bell linijomis, greitai, nežiūrint kaip
toli Jūs esate. • iįi //į! $ ' I $*• ;

Težino Jūsų šeimyna kur -Jūs esate, kad reikalui iš 

tikus, galėtų atsišaukti per telefoną.

Chicago Tclepbone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.

MOTERŲ VAKARAS.
Lietuvių moterų judėji

mas Amerikoje, kaip neuž
tvenkiama upė, kas kartą 
platinasi labiaus ir labiaus: 
jųjų tarpe atsiranda dau
giaus ir daugiaus veiklumo 
ir pažangumo prie kultū-

PROTESTAS.

A. L. R. K. Motinų Są
jungos 1-mas apskritys, su
sitveręs iš 10-ties Chieagos

NEPAMIRŠKITE!
L. Vyčių 14 kuopa rengia 

puikų vakarą, kuris atsibus 
^ubatoj, vasario 26 d., Lauter- 
bach svet., 12 gatv. ir 48 Ct. 
šis yra Cicero Vyčių pirmas 
balius. Todėl dedama visos 
pastangos, idant išeitų kuo- 
puikiausia. Bus skrajojanti kra

ringesnio gyvetiimp. Jos
Vasario 12 dieną į New!gellgja pirmyn, rengdamos 

Yorką jau išsiųsta 12 skry- j prakalbas, teatrus, paskai- 
nių drabužių $1000.00 dole-l^as ir šiaip naudingus va
rių vertės. karus.

Galima tik pajsidziaugti į Nedėlioję, vasario 13 d., 
iš tokio Dievo Apveizdos*a. L. R. K. M. S-gos VII 

kuopa, kuri gyvuoja prie 
Aušros Vartų parap., bu
vo surengusi Karvauskio 
svetainėje gana gražų va
karą su margu programų. 
Programas buvo turtingas 
ir indomus. Pirmiausia su
lošta veikalėlis “Karės Me
tų”. Artistai savo roles vi
si gerai atliko, bet pažy
mėtinai pasirodė p-ni J. 
iitkauskienė, Onos rolė
je ir p-lė B. Hatkaitė moti
nos rolėje. Poni J. Rut
kauskienė ' gryna, aiškia 
kalba ir savy tikrąją jaus-

pa r a pi jos lietuviškų drau
gijų darbo. Patartina ir ki
toms Chieagos lietuviš
koms parapijoms ir draugi
joms suhrusti ir parinkti 
nuo karės nukentėjusiems 
lietuviams drabužių.
> Bravo, Dievo Apveizdos 
parapijos lietuviai!

Kas daugiau?
Reporteris.

/
S L. R. K A. 101 KUO 
POS NARIŲ ATIDAI.

Paprastai

ir api ei įn k ės kuopų, savo |$a su islaimėjimais. Visus
pirmame susivažiavime, 
laikytame vasario 18, 1916 
m. šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, po apsvarstymo 
apskričio reikalų, taip-gi 
išnešė sekančią rezoliuciją:
Išreikšt viešą protestą, 
prieš p. A. Rimkos pasiel
gimą su mūsų gerb. veikė- Chieagos L. Vyčių Apskritys 
ju, kun. F. Kemešiu. P. A. susilaukęs 11 kuopų, arti tūk 
Rimkos pasielgimą, rašant stančio narių, sumanė organi

nuoširdžiai užkviečia.
Vyčiai 14 kuopos.

CHICAGOS L. VYČIŲ 
DOMAI,-

laišką su reikalavimais iš
pažinties paslapčių, mes

zuoti Chicagoje L. Vyčių Ap- 
kričio bendrą chorą. Sumany-

katalikės moterys, vardan ,mas Padėta vykinti gyveni-
keturių šimtų savi apskri-man‘ APSknč.o mgahota cho- 

. : v. . ro organizavimui komisija lai-CIO narių, griežtai pasm'er- savo jšdjrbo p|ja.
giamc, n apgailestaujame, nus^ eUSta|g chorui įstatų pro- 
kad žmones, neva tai visuo- jg^ jr nuįarg šaukti choristų
menės vadai, kaip p. Rim
ką, yra ant tiek iškepu
sios dvasios, kad neatsižvel- 
damį į nieką, gali taip už- 
gaut mūsų vadus, tuo pa
čiu įžeisdami visą lietuvių

ir abelnai Vyčių susirinkimą.
Susirinkimas įvyks ketverge 

24 d. vas., 8 vai. vakare, šv. 
Jurgio parapijos "svetainėj:

Taigi širdingai kviečiame 
Chieagos ir api

susirin

/K. V. MASAITIS.

31/2 Hanover st., AYest- 
field, Mass.

Yra “Draugo” -agentas 
AVegffield’e ir apielinkėje. 
Pas jį galima užsisakyfi 
“Draugą” ir užsimokėti 
prenumeratą.

“Draugo” Adm.

Marijai Kauniutei yra 
laiškas iš Kursko .(Rusi
jos) nuo Jono Sicniauskio. 
Lai atsišaukia pas.

Rey. K. Vaalitis,
924 Theodore st., Detroit, 

Mieh.
■— ■■ ■- ■ ■■ ..... .... .... .......

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 

Trumpa Lietuviu Kalbos 
Gramatika, sutaisyta Moj 
Rytojaus Juozo Damijonai

čio.
Vienatinis savos rūšies 

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

Kaina 35 c. Pinigus gali
ma siųsti krasos ženkle
liais, jei perkasi viena. Su
moje dauginus doleriu iš- 
perkant money orderį.

Gaunama
“Draugo” Knygyne.

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių 
leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per 
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vieną laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daigiau 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

Draugas,” — “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. Abut$3.00
8) “Draugas,” “Žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir

Dora.” — Visi .............................. ....... .......... .................. $ų.75
9) “Draugas” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu ..... . .......$2.75
10) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis”

— $1.50. Visi ___ _____ _________.......................... ,...$4.00
11) “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”

Visi  ................... ----------- - ----——........... ..... ......._............. $4.50
12) “Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu.................... .. ..........$3.75
13) “Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu........................ ...$1.75
14) “Draugas.” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

ir “Darbininkas”......;______ _ 1..... . ........... . ....r... ...........  $6.50
15) “Draugas” $2.00, (arba “Žvaigždė”) ir “Žvirblis”, f*

— $1.00. Abudu ................... ....... .................. . ...... ..... . ... $2.58
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu ... .................$1.50
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu ................ ......... ...... $2.00
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu ......... . ...........$3.25
19) “Draugas,” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi................... $3.50
20) "Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir

‘ ‘ žvirblis. ’ ’ Visi............. ............ ............. ............ ............. $4.25
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi ....... ................ $3.25
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.

Pinigus už augščiau, nurodytus laikraš 
čius siųskitę šiuo antrašu:

DRAUGAS PUB. C0., 1800 W. 46 ST., CHICAGO, ILL.

Tamsta Busi Užganėdintas.
Jeigu ateisi pas mane nusiimti 

fotografiją, mano pareiga yra kielč 
vienam padaryt pagftl norą ir ui 
žemą prekę. Tūkstančiams esu dir
bės ir visi yra užganėdinti. Jeigu 
jums kas, pagal jūsų norą nepa
darė, tai a5 padarysiu. Nutraukiu 
paveikslus visokio.se spalvose pa
vienius ir ėliJžiausias grnpns, dio- 
uos laiku ir nakties,.nes turiu įtai
sęs puikiausią galeriją. Aut parei
kalavimo ateinu į namus.

P. CONBAD
Tel. Drover «369 3130 S. Halsted St.

katalikų visuomenę ir jųĮkuopų narius mir 
tikybinius jawnu*, _ _ jkjįnan ąUitoo&į

Lletuyiai!
Skaitykite ir Platinkite Lietuvių 

Katalikų Savaitinį Laikraštį

ŽVAKJŽDĘ
“ŽVAIGŽDĖ” yra seniausias lietuvių katalikų laikraš 

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00
Korcespondencijas ir pinigus siųskite

ŽVAIGŽDĮ

visokio.se



