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NARIAMS S. L. R. K. A. 
Sinčiant už organą prenumera

tą reikia siųsti per kuopos vir
šininkus, arba gauti nuo jų pa
liudijimą, kad priguli į Susivie
nijimą.. Kitaip prisiųsti pinigai 
bus skaitomi kaipo paprastų skai
tytojų.

“Draugo” Adm.

LIETUVIAI RUOŠKIME 

VISUOTINA SEIMĄ LIETUVIU 

AMERIKOJE.

Visa Europa stovi po ginklu. 
Beveik visos Europos valstijos 
yra intrauktos į baisiausi karę, 
kokios dar nėra matęs pasaulis. 
Yra tai visotiua Europos karė.

Kuėm ir kaip pasibaigs šis bai
si karė ateitis parodys.

Męs dabar tegalini išanksto pa
sakyti tik vieną dalyką, kad Eu
ropos žemlapis po šiai karei bus 
visiškai permainytas, kaip kad 
buvo pirm šimto metų po Napo
leono karių. Vienos valsti
jos grius, kaip kad sugriuvo Tur
kija, o ant jų griuvėsių išaugs 
naujos valstijos. Koks likimas 
laukia mūsų Tėvynę Lietuvą? 
Iš anksto nieko tikro negalima pa
sakyti, tečiau atsižvelgdami į 
geografinį Lietuvos padėjimą ir 
vadovaudamiesi praeities kitų pa
vyzdžiais, mes galime permatyti 
Lietuvą esant šiuose padėjimuose:

1) Lietuvos padėjimas Rusijai 
pergalėjus Vokietiją.

2) Lietuvos padėjimas Vokieti
jai nugalėjus Rusiją.

3) Lietuvos padėjimas Austriją 
suardžius.

Pažiūrėkime, kokiam padėjime 
atsidurtų Lietuva Rusijai nuga
lėjus Vokietiją. Lietuva mažiau
siai nukentėtų, jei Rusija vestų 
užpuolimo karę, t. y. jeigu Ru
sija pati užpultų ant Vokietijos 
ir užimtų Prūsus, bent iki Vis- 
los intakai. Jeigu po karui Euro
pos kongresas paliktų Rytprūsius 
po Rusų valdžia, tai mažoji Lie
tuva atsidūrus po Rusų valdžia 
sykiu su didžiąją Lietuva taptų 
išgelbėta nuo germanizacijos 
bangų. Tautišku žvilgsniu mes 
tuomi daug laimėtume. Ekonomi
niu žvilgsniu Rytprūsių prijun
gimas prie Rusijos mūsų kraš
tui turėtų nepaprastą svarbą: Ne
muno intaka, naturalės Lietuvos 
prieplaukos: Klaipėda ir Kara
liaučius nebebūtų jau atskirtas 
nuo savo hinterlando (užpakali
nės žemės) — Lietuvos. Kas 
smarkiai pakeltų viso krašto ge
rovę.

Politišku žvilgsniu visi Lietu
viai atsidūrę viename kūne žy
miai sustiprėtų. Taigi jeigu liki
mas duotų pergalę rusams, tai 
mes tegalėtume džiaugtis, nes tai 
būtų labai žymus žingsnis mūsų

^^įtos evoliucijoj.
■iitrnip imant, jciįfu Vokieti 

'f^Kaėmusi viršų ant Rusijos už-
ntų dalį ar visą Lietuvą, tai 
tuoate||^^otų jai mirtiną smūgį, 
itcsBWWms yra žinomi assirailia- 
toriški Vokiečių gabumai jeigu 
j u neužmuštu tautinės gyvybės 
pačiam branduolyje, tai be abe
jonės jos klestėjimas ilgam 
laikui būtų sustabdytas. Dar dau
giau blėdies Lietuvai būtų jei ko
va Rusijos su Vokietija eitų ant 
/Lietuvos teritorijo*. Tnig: be ube 
> Kuojos nuveikimas ir Lietuv »s 
yžėminras būtų ir mnma labai pra
gaištingas.

Bet kadangi tai yra karės ne 
vieno*, Rusijos su Vokieja ir Aus
trija, bet ir kitų valstijų: Prsri- 
Otisijoa, Anglijos, Belgijos ir ki-

tų. .. 
priteš 
striją,

visos Koalicijos tautų 
Vokietiją, ir Au
tai ši karė ga. 

Ii pasibaigti suardymu Austro-
Vengrijos, sumažinimu Prūsų ir 
nutrettkimu jų nuo pirmenybės 
sosto kitų Vokiečių valstijų tar
pe. Europos valstybių lygsvara 
taptų suardyta, tos lygsvaros pa- 
laikimui reikėtų sutvert keletą 
naujų valstijų ant griuvėsių 
Austro-Vengrijos. Čia be abejo
nės iškils į aikštę Lenkijos klau
simas, o su juo ir Lietuvos. Len
kai norės ingyti Lenkiją “nuo 
marių lig marių”. Na, žinoma, ir 
nemano paleisti iš savo nagų 
Lietuvos.

Ką turės daryti tuomet Lietu
va? Kokios taktikos mes turėsim 
laikyties? Mes privalome perma
tyt viską iš anksto. Turime nusta
tyti savo taktiką, ydant atsitiki
mai bėgantieji viens paskui kitą, 
vėsulos greitumu, neužkluptų 
mus neprisirengusių. Šiame isto
riškų perversmų momente mes 
vienu ypų galime daugel laimėti, 
jeigu būsime prie to prisirengę 
ir žinosime ką veikt. Priešingame 
gi atsitikime mes išnetyčių, atsiti
kimu užklupti, galime daugel ko 
nustoti.

Tautiečiai, šio momento svarbu
mas uždeda labai didelę prieder
mę visiems svetur esantiems Lie
tuviams. Mūsų Tėvynė intraukta 
į tą baisų tautų vėsulą, greitu 
laiku reikalaus mūsų pagelbos. 
Atsižvelgiant į tai visiems lietu
viams, be skirtumo pažiūrų, pri
derėtų kuogreičiau suruošt, visų 
Amerikos Lietuvių seimą, kuria
me būtų reprezentuojama visos 
pakraipos nuo dešiniausios iki 
kairiausiai.

Taip svarbiam istoriškame mo
mente mes privalome visi užmiršt 
smulkius pąrtyviskuosius ginčus. 
Visi turim sulyg savo paskutinių 
pajėgų rupįties, ydant Lietuvą 
galėtų kuo daugiausiai laimėti 
šitam visatinam Europos sumiši
me.

Mano nuomone, priderėtų šį 
Lietuvių seimą sušaukt Rugsėjo 
mėnssio pradžioje, Chicagoje.

J. Gabrys. x
Lietuvių Informacijos Biūro vedė
jas.

Red. prierašas. Mūsų nuomone 
bendrą lietuvių suvažiavimą, rei
kėtų daryti rūgs. pabaigoj, pri
taikinant prie L. R. K. Federaci
jos kongreso. Priežastis iidėstė-

me Redakcijos pastaboje. Taip- 
pat, mūsų nuomone, reikėtų su
siaurinti tikslą to bendrojo su
sirinkimo, nes plačiai užėmę, jo- 
kiuo būdu nesusitartume su mū
sų įvairių srovių atstovais, ver
čiau paimti mažiau, bet padaryti,' 
negu išsibarus išsiskirstyti nieko 
nenuveikus.

REIKIA TAUTOS FONDO.
Daug buvo kalbėta apie Tau

tos Fondą ramiuoju laiku. Ir 
tuomet jo reikalingumas buvo 
aiškus visiems, 'kurie žiūri į 
ateitį. Bet šit ištiko Europos 

Lietuva, kaipo visuomet 
priežastimi varžytinių di

džiųjų tautų, taip bus ir dabar: 
dvi didžiulės valstijos, Rusija ir 
Vokietija stengsis ją visą už
griebti. Rusams būtų labai pa
ranku atimti iš vokiečių mažąją 
Lietuvą, nes su Prūsų Lietuva 
ji gautų Nemuno intaką, taip 
svarbią prekybos žvilgsniu ir 
Klaipėdą (o gal ir Karaliaučių). 
Vokiečiai nuo seno svajoja apie 
visą Lietuvą ir Pabaltmarį, ku
rio uostai Liepoja, Ryga, Reve- 
lis taip svarbus yra prekybos ir 
politikos žvilgsniu. Kada kon
gresuose esti rišami klausimai, į 
kurią valstiją priskirti by kurią 
tautą, ar kraštą, tuomet nebylės 
tautos, apie kurių kailį kalba
ma, tyli. Gi gyvosios esti kar
tais paklausiamos, kur jos norėtų 
prigulėti. Męs taip dar nese
nai teatgijome, kad Europos val
stijoms, susirinkusioms po karo 
dalyties grobiais, gal ir mintin 
neateis paklausti mūsų, kur męs 
bevelytume prigulėti: ar Rusijai,

I ar Vokietijai (padaryti plebisci
tą). Tečiau jeigu ir paklaustų, 
ar Lietuva šiandien būtų pasiruo
šusi duoti atsakymą? Mums tiek 
atgriso Maskolių valdžia, kad 
nevienas gal bevelytų pamainyti 
ją ant vokiškos (Nors ta atmai
na gal ir lemtų tautai pražūtį, 
brio straipsnį). Kaip balsuotų 
Prūsų lietuviai, kurie taip aklai 
gerbia savo smaugėją kaizerį? 
Mūsų politikos mintis ir nuomo
nė šiandien dar nėra aiškiai nu
statyta, nors ji paskutiniaisiais 
laikais ir krypsta labiau Rusijos 
naudai, su kuria mums lengviau 
lenktyniauti kultūroje -ir išlaiky
ti savo tautybę. Tautų dideliame 
subruzdyje gali atsitikti dar vie
nas netikėtas, dalykas. Lenkai, 
tebegyvuoja savo žuvusios valsti
jos atminimais, galės pareikalau

ti iš Europos grąžinti jai nepri- 
gulmybę. Su didelės gerai susior
ganizavusios tautos reikalavimu 
valstijos galės skaityties (ap
skritai galima tikėties, kad ši ka- 
re atmainys Europos žemlapį.). 
Męs galime tikėties, kad lenkai, 
nepamiršę savo “brolystės”, pa
norės inkūnyti Lietuvą savo val
stijos rybosna, kas lemtų mūsų 
tautai gal dar didesnę nelaimę, 
negu esant vokiečių. Ar šian
dien mūsų tauta yra pasiruošu
si visa, kaip vienas žmogus,, už- 
prostuoti prieš tą lenkų pasikėsi
nimą? (Savo apetitus lenkai jau 
yra parodę pernai metais, siųs
dami savo reikalavimus į Londo
no ambasadorių konferenciją)^

Be to mūsų tauta, kaip ir vi
sos atgijusios tautos, turi eiti 
prie savo politikos idealo, prie 
autonomiškos Lietuvos. Męs tu
rime tikėties, kad ar ankščiau 
ar vėliau tautų savyvaldybjfs 
principas bus pripažintas visų 
sveikai manančių žmonių ir bus 
vykinamas gyveniman, nes ge
riausia žmonių mokytoja — isto
rija — aiškiai parodo, jog tvar- 
ka, remiama ne ant teisybės, bet 
ant engimo mažesnių, silpnesnių, 
negali būti patvari ir negali už
tikrinti tarptautinės ramybės. 
Tad iš viso to aišku, kiek mums 
visiemss reiks padėti triūso ir pi
nigo, kad mūsų tautos tikslą pa
siekus. Reikia atgaivinti visą 
tautą, reikia ją apšviesti, reikia 
išauklėti jaunąją kartą veikliais, 
savarankiais ir sumaningais pi
liečiais. Be tų visų svarbiųjų 
ir tolimųjų tikslų jau ir ne
trukus gal reikės prašyti 
prie darbo mūsų istorikus, ra
šytojus, veikėjus, — redaguoti 
memorandumams, kuriuos reikės 
išsiuntinėti valstijų valdonams, 
diplomatams, parlementų atsto
vams ir tt. rašyti straipsniams 
į svetimtautiškus laikraščius. 
Reikės gal užpilti visą Lietuvą 
atsišaukimais, aiškinančiais Lie
tuvos padėjimą ir reikalus. Tuos 
reikalus padaryti šiandieną jau 
męs, ačiū Dievui turime kam. 
Tik neturime “Tautos Fondo”, iš 
kurio, kaip iš neišsekamo šalti
nio galėtume semti lėšas visiems 
tiems reikalams įvykinti. Tė
vynėje gyvenantieji mūsų broliai 
kad ir norėdami negalėjo tokio 
Fondo sudaryti. Visa rusų biu
rokratija nuo mūsų “uriadniko” 
pradėjus ir baigiant yusų caru 
būtų skaitę savo priederme jrtt-

BEVEIK VISA EU
ROPA KARIAUJA

Vokiečiai eina į Lietuvą
Vokiečių orlaivai pasiekia Kauną 

Prancūzai sumušė vokiečius

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
PARYŽIUS. Prancūzijos ir 

Vokietijos kareiviai randasi apie 
dvidešimt mylių nuo rubežiaus. 
Ypatingai arti kareiviai vieni nuo 
kitų ties Langwy, Lonąuyon ir 
Marville — Prancūzijoj ir ties 
Virton Belgijoj.

PARYŽIUS. Vokiečių karei
viai, kurie buvo užplūdę Prancū
ziją, ties Esch nuveikti ir pri
versti grįžti atgal. Vokietijos rai
teliai, artilerijos lydimi, susirė
mė ties Spincourt ir po trumpos 
kovos turėjo grįžti atgal. Kiek 
iš vienos ir kitos pusės žuvusių 
nėra žizaM. «**-*«. _‘ - ... ■ T"

VILNIUS. Pro Vilnių rugp. 
llpravežė šešius vagonus vokiečių 
kareivių kurie buvo suimti karė
je. Šeši oficieriai buvo sunkiai su
žeisti, taigi juos palikta Vilniaus 
ligonbutyje.

Iš Cologne praneša, kad trįs 
Prancūzų automobiliai prilioduoti 
auksu dėl Rusijos suimti Vokie
tijos kareivių.

Anglija jau turi surinkusi nuo 
500000 iki 600000 kareivių. Jei ka
rė ilgiau užsitęstų, kareivių skai
čius gali užaugti du kart tiek.

Vokiečių kareiviai apgulę vi
są Rusijos ir Vokietijos parubežj. 
Vokiečių orlaiviai tyrinėja apie- 
linkes. Betyrinėdami nuskrenda 
lig pat Kauno miesto.

Austrijos raitieji kareiviai už
ėmė Lenkijoj miestą Miechon. 
Kova tęsėsi tik vieną valandą. 
Rusų kazokai buvo nuveikti. Ofi
cialiai pranešama, kad kovoje 
žuvę 140 kazokų.

Peterburgas. Generalis stafas 
praneša apie du Rusijos kareivių 
laimėjimus ant Austrijos rube
žiaus. Ties Zaločiais, Galicijoj ir 
Radzivolu ant Rusijos ir Austri
jos rubežiaus. Ties Zeločiais Ru
sai sumušė 15 Austrijos pėstinin
kų regimentą. Raitieji, kurie rėmė 
pėščiuosius betvarkėje išsisklai
dė. Juos turėjo sekti ir pėstinin
kai.

Iš Shanghajaus praneša, kad 
40000 japonų kareivių rengiasi ei
ti prieš Vokiečius. Nors karė prieš 
Vokietija dar neapskelbta, bet sa
koma, kad tai įvyks prieš 24 va-

trukdyti tą reiksią. Čia męs 
esame laisvi ir galime tą reikalą 
vykinti. Ir vykinsime jį be jokio 
vargo, mokėdami tik centais ir 
nei juste nejusdami jokio sun
kumo. Tautos Fondas juo tolyn, 
juo platesnes sritis savo veikimo 
apima, aprūpindamas ir ameri
kiečių lietuvių kultūrinius reika
lus ir tėvynės Lietuvos. Kitame 
numeryje pakalbėsime plačiau 
apie tai, kaip tas Tautos Fondas 
galės būti tvarkomas ir vedama*.

landas laiko. Jei taip atsitiktų, tai 
būtų netik Europos, bet ir Azijos 
Viešpatijos įsimaišiusios šioje Eu
ropos karėje.

Hamburg-American linijos lai
vas Angijoj suėmė laivą Cap Or- 
tegel, kuris vežė iš Buenos Aires 
$5,000.00.

Japonijos ministerių pirminin
kas grovos Okama užginą žinias, 
būk Japonijos santykiai su Su
vienytomis Valstijomis iširę.

Eina gandas kad Lenkijos mies
tas Liublinas užimtas Austrijos 
kareiviais.

Santikiai tarp Italijai ir Aus
trijos visai pablogo. Italijos val
džia pareikalavo nuo Austrijos 
paaiškinimo delko jos kariuome
nes bambardavo miestą Antivari 
Juodkalnijoj.

Tikiamos kad Japonija oficia- 
liškai paskelbs karę ^Vokietijai.

Kolera Austrijos armijoje. Aus
trijos armijoje, užėmusiai pozi
cijos ant Balkanų platinosi kole
ra.

Vokiečiams nelaimė. Liege ran
dasi 10.000 vokiečių, kuriems už
stoti visi keliai. Badas jau rodo 
jiems savo dantis Belgijos ir 
Prancūzijos kariuomenės saugo 
visus takus.

Laukiama baisiu susirėmimų.
Spėjama, kad neužilgo atsi

tiks didžiausi mūšiai. Pamė
gins savo spėkas Europos Valsti
jos ir pasirodys ar Vokietijos cie
soriaus Viliaus žodžiai, kuriuose 
jis išgarsino visam pasauliui vo
kiečių plieną kaipo nesulaužomą 
Smarkiausia iš tų trijų mūšių, 
kaip sakoma atsitiks ant Belgi
jos žemės, apielinkėse Tangres. 
Pats ciesorius Vilius veda ten 
savo kariuomenę ir stengiasi už
degti širdyse savo kareivių ka
riškus jausmus, kurie jau buvo 
atvėsę, ypač po kelių iš Belgijos 
pusės sumušimų. Iš vienos pu
sės stovi Vokietijos armija pri- 
skaitanti daugiau 1,000,000 karei
vių, iš kitos armijos susivieniju
sių valstijų: Prancūzijos, Angli
jos ir Belgijos.

Antro didelio mūšio galima ti
kėties ant Prancūzijos žemės prie 
miesto Esch.

Tręčią didį mūšį turės pakel
ti ant savo pečių prancūzai Aka
cijoj su armijomis Austrijos ir 
Vokietijos.

Galima tikėties, kad bns ir 
daugiau mūšių, bet svarbesniais 
tai bus tie trįs, nes čion pasi
rodys, kurios kariuomenė daugiau 
išlavinta ir geriau prirengta prie 
karo.

Iš Prancūzijos išsiųsta 300,000 
Rusijos ir Austrijos darbininkų.

Berlynas atskirtas nuaBBBBobo

Negalima sulaukti jokių žinių 
iš Vokietijos sostapilio. Cenzūra 
kuoaštriausia. Pinigų negalima 
nusiųsti. Gyventajai Berlino lai
bai nepatenkinti rusais, kaipo 
priežastimi jų nelaimių. Moters 
užėmė vietas konduktorių ant 
tramvajų.

Apielinkėse Čenstakavos už* 
mušta keturi vokiečių lakūnai.

(
Anglijos karalius Jurgis palei

do iš kalėjimų visas sufragistea 
Gal karingosios eis dabar mušti 
vokiečių ir kitų Anglijos priešų.

Bulgarija savo kunigaikšty
stėje apskelbė karės stovį. Ap
skelbdama tai vyriausybė teisina
si, kad ji turėjusi lai padaryti, 
kad geriau apginti rubežių nuo 
užpuolimo.

Laikraščiai praneša kad vokie
čiai tyrinėja Kauno gubernijo® 
geografiją. Jie negali padaryti to 
darbo kitaip, kaip tik pasinaudo
jant orlaiviais. Visa Kauno gu
bernija, pasak vokiečių karė® 
žinovus labai tinkanti kareiviam® 
maršuoti. Jos lygus ir miškais ap
augę laukai, užtektinai vandens 
juos lyg viliote vylioja. Jų or
laiviai nuolat lakioja ir tyrinėjo 
šalį. Nors Kaunas ir gerokai su
tvirtintas, ir daug laiko išeis iki 
Vokiečiai galės jį užimti, tečiau 
gyventojams lietuviams, jei vokie
čiai imtų traukti tos tvirtovės link 
būtų didelis smūgis. «•

Visur yra šnekama, kad Ja
ponija ir Italija jokiuo būdu 
neiškęs neįsimaišiusios į viso* 
Europos karę. Dabar jau beveik 
visos viešpatijos kariauja. Tik. 
labai mažai tesigirdi apie mažą
ją Serbiją kuri juk ir gali 
vadinties visų nesutikimų pra
džia.

Šventasai Tėvas Pius X, i5 
priežasties dabartinės karės, pra
nešama susirgęs. Visos audijan- 
cijos, kurios buvo prižadėtos da
bar atidėtos tolesniame laikui.

Brussels. Suimtas vienas šni
pas, pas kuri atrasta vokiečių 
pienai kaip nusiųsti kareivius į 
Paryžių. PaRak tų pienų vokie
čiai Paryžiuje būtų buvę 3 d. 
rugpiūčio, o Lille mieste, Pran
cūzijoj rugpjūčio 5 d.

Tarpe suimtųjų šnipų yra ke
turi vokiečių oficieriai apsiren
gę belgų uniforma. Viena šnipas 
apsirengęs motere, vienas misijo- 
nieriu ir vienas, prisidėjęs pinti
nę balandžių, apsirengęs žvejo.

Nedėlios vakarą vokiečiai 
smarkiai atakavo Seraing, į pie
tus nuo Liege, bet pražudę 
daug kareivių turėjo atsitraukti. 
Spėjama, kad 800 vokiečių už
mušta apielinkėje nedidesnė11
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IŠ KARES
TRUMPA KARĖS ISTORIJA.

Biržleio 28 d. užmuštai? Austri
jos sosljO įpioiins Pranciškus 
Ferdinandas, * Sarajevo mieste 
Bosnijoj: Jį užmušė Serbijos stu
dentas. Įpėdinio užmušimas bu
vo lyg koks degtukas, kurie pra
dėjo visą šios dienos karės gfti- 
■rą. ,

Liepos 23 Austrija pasiuntė 
ultimatą Serbijai, nuo kurios rei
kalaujama sustabdyti, prieš Au- 
■trijinį judėjimą ir leisti Austri
jos valdžiai nubausti prasikaltė
lius. Atsakymo pareikalauta į 
keturiasdešimt astuonias valan
das.

Liepos 24 Rusija praneša, kad 
ji negalianti šaltai žiūrėti į Au
strijos reikalavimus ir pareikala
vo, kad Austrija pailgintą laiką 
jos ultimato atsakymui.

Liepos 25, Austrijos ambasa
dorius apleido“ Belgradą. Serbi
ja pradeda mobilizuoti savo ka
reivius. Austrijos kareiviai pra
deda eiti link Serbijos rubežiaus. 
Husai pradeda mobilizuoti pen
ktus korpusus kareivių. Vokie
tija pritaria Austrijos ultimatui 
Serbijai.

Liepos 26, Serbija atsako į Au
strijos ultimatą. Austrija atran
da, kad ultimatas jos nepaten
kina. Mobilizuojama Vokietijos, 
Prancūzijos ir Rusijos kareiviai. 
Prasideda susirėmiami ant Au
strijos ir Serbijos rubežiaus. 
Anglija rengia laivyną.

Liepos 27, Vokietija užklausia 
Rusijos ar ji ištikrųjų mobili
zuoja savo kereivius. Rusija at
sako, jog ji dar nedaranti. 
Bet aiškiai pasisako stovinti už 
serbų reikalus. Anglijos ingalio- 
tinis Grey pasisiūlo taikinti. 
Prancūzija ir Italija pasiūlijimą 
priima. Vokietija atsakymo ne- 
prisiunčia.

Liepos 28, Austrija apskelbia 
karę Serbijai. Rusija atmeta 
kaizerio pasiūlijimą, kad earas 
karėn nesikištų. Visos tautos 
skubinos mobilizuoti kareivius 
Susirėmimas ant Austrijos ir 
Serbijos rubežiaus dažniau gir
dėtis.

Liepos 29, Austrijos kareiviai
aaudo Belgradą. Rusija išleidžia 
jankymą visuotinos mobilizacijos. 
Visa Europa rengiasi prie karės.

Liepos 30. Viso svieto bankos 
biznis nupuolė. Vokietija, Pran
cūzija, Rusija ir Anglija skubi
na rengties į karę. Tūkstančiai 
amerikonų, kurie važinėjo Euro
pą pradėjo rinkties į sostapilius, 
Und geriau išsisaugoti karės at
sitikimų.

Liepos 31. Austrija šankia vi
suotiną mobilizaciją. Sutaikinti 
priešingąsias pusias galutinai ne
pasiseka. Rusija apskelbė Aus
trijai karę.

Rugpiūčio 1. Vokietija apskel
bė Rusijai karę. Vokietijos ka
reiviai beeidami į Prancūziją už
puola Luxemburgą. Praneūzija 
apskelbia generališką mobiliza
ciją. Italija apskelbia savo neu
tralitetą.

Rngp. 2. Vokietijos kareiviai 
pereina Prancūzijos rubežių. Pra
nešama apie mažus susirėmimus 
Rusų ir vokiečių kareiviai susi 
tinka ant rubežiaus. Didžioji 
Britanija šaukia atsarginius—ju
rininkus ir rengia kareivių mo
bilizaciją.

Rugp. 3. Anglija stoja su Pran
eūzija ir praneša Vokietijai,' kad 
ji stos prieš vokiečius šiaurės ir 
vakarų Prancūzijos pakraščiais. 
Vokiečiai užpuola Belgiją. Vo
kiečių ambasadorius apleidžia 
Paryžių. Prancūzija įsako savo 
ambasadoriui Vokietijoj reika
lauti pasporto. Vokietija siun
čia ultimatumą Belgijai, reikalau
dama praleisti jos kareivine į 
Prancūziją. Belgija atsisako ii 
Anglija prižada remti Belgiją.

Rugp. 4. Anglija paduoda Vo
kietijai ultimatą, reikalaudama, 
kad būtų užlaikomas Belgijos 
nentrališkurnas. Vokietija atsi
sako ir Vokietija ir Austrija ap
skelbia karę. Visos Anglijos jū
rių ir seusžemio spėkos prade
tos judinti.

Rugp. 5. Vokietija siunčia Ita
lijai ultimatą,. Karė ties Liege, 
Belgijoj, kame pražuvo apie 8000 
vokiečių kareivių. Du Vokieti- 

laivaj nuskandinti, vienas 
itas į Anglijos rankas. Vo- 

su atnešimai sū kitomis ža
li sutraukyti.
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Londonas. Serbijos armija inėjo 
į Austrijos teritoriją ties Uvac, 
kuris priešų buvo apleistas. Vi
sa apielinkė išdeginta.

Antverp. Rugp. 8 d. Belgijos 
vyriausybė suėmė 34 vokiečių 
garlaivius ir du žegliniu, laivu.

na moters savo tėvynės laisvę.

Europos karės žemi

gtą Liege. Tą pačią dieną skai

perėjo ežerą Canstance ir eina 
padėti vokiečiams Alzase..

Rusai bandė kelius 
kartus pereiti Austrijos rubežių, 
bet ligšioliai jiems tai padary
ti jokiu būdu nepasisekė.

Times korespondentas iš Bru 
ssels praneša, kad laimi daug 
vartojami orlaiviai kaip iš vo-

Portland, Me. Nuo čia buvo 
girdžiami kanuolių šaudymai. 
Spėjama kad šaudymai yra apie 
Legnino salas.
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Rngp. 6. Rusų kareiviai nu
veikia vokiečius ties Lyk ir Bia- 
la, Prūsijoj. Rusijos karės lai
vai suėmė daug Vokietijos pir
klių laivų. Rusijos kareiviai, 
kurie norėjo užimti Klaipėdą nu
veikti. Kitose parubežio vietose 
pranešama apie Rusijos kareivių 
pasisekimus. Anglijos kreiseris 
sunaikino Vokietijos laivą Koeni- 
gin Luise. Užmušti trįs Rusijos 
aviatoriai, Austrija apskelbia Ru
sijai karę ir paliepia savo am
basadoriui atsiimti pasportus.

Rngp. 7. Prancūzų kareiviai 
užpuola Alzas ir Lotaringiją. 

• Užėmė miestus Vic ir Moyenvic. 
i Vokiečiai atakuoja Belgijos mie-

čius žuvusių ir sužeistų vokiečių 
kareivių, pasak pačių vokiečių 
patvirtintas žinias siekia 25,000 
vyrų. Vokiečiai reikalavo nusto
ti kariauti per 24 valandas, kad 
surinkti ir palaidoti žuvusius ka
reivius, bet belgijiečiai jokio at
sakymo nedavė.

RUSŲ KARIUOMENĖ VERŽIA
SI AUSTRU ON.

Rnsai tapo atmušti ant Prū
sų rubežiaus. Rubežius likosi vi
sai paliuosnotas nuo kariuomenės. 
Vokiečiai užėmė miestus Čensta
kavą, Kališą, Vielunias ir Ki- 
bartus. Rusijos kariuomenė ap
leido Lenkiją. Lenkai iš tos prie
žasties labai džiaugiasi ir su di
džiu entnzijazmu. sveikina vokie
čius, kaipo savo išgelbėtojus.

Rusai sumušti Tilžės apylink- 
kėse. Du pulku rusų pėstinin
kų apleido savo pozicijas. Ru
sijos kariuomenė pasiekė upes 
Styro Galicijoje ir peržengė Au
strijos rubežių.

Viename iš Valstybės Dūmos 
posėdžių, finansų ministeris ap
skelbė Dūmos nariams, kad Ru
sija pradėjo karę su $375,000,000 
Dūma vienbalsiai priėmė prane
šimą ir užtvirtino sąmatą. Jokių 
nesusipratimų iš tos ar kitos pu
sės nebuvo. Viešpatavo solidariš- 
k tunas.

Lenkijoje didis subruzdimas. 
Džiaugsmingai sutiko žinias, ku
riose pranešama, kad Austrijos 
kariuomenė sumušė rusų kazo
kus. Bažnyčiose laikomos pamal
dos. Lenkai rengiasi prie suki
limo. Rusai apleidžia Lenkiją, 
bijodami, kad sukilus lenkams 
neatsitiktų skerdynių. Ameri
kos lenkai irgi karštai seka ka
rės naujienas. Kaikurie lenkiškų 
lAikrančių talpina karštus atsi
šaukimus į lenkų didžiausias ir 
stipriausias organizacijas Saka
lus, kad jie kiekvieną vabmdą 
būtų pasirengę stoti į darbą. 
“Jansk dvasia! — Sakalų drau
gija! — Tavęs laukia Tienkija!”, 
skamba atsišaukimuose. Nuoro
doms Sakalams, kaip rengties 
prie karės, kokiu būdu pasek- 
mingiau rinkti aukas.

Rusijos Valstybės Dūma pa
leista iki vasario mėnesio 1915.

Susirėmime prie Eitkūnų vo
kiečių kareivių užmušta 100, ne
mažai sužeista ir daug paimta į 
nelaimę. Kiek žuvo rusų, laik
raščiai nepraneša.

Austrijos raitininkai perėjo 
Lenkų rubežių arti Michalovicu. 
Užimta lenkų miestai Olkušas ir 
Volbrom.

Rusijos kariuomenė skubinasi 
prie Lvovo.

Vokiečiai platina žinias Hago
je, kad rusai sumušti ant Prūsų 
rubežiaus. Iš rusų pusės dideli 
nuostoliai. Vokiečiai žuvę vos 
keli. Lenkai tiesiog siaučia iš 
džiaugsmo, kad vokiečiai užima 
jų miestus ir kelia vokiečiams 
grandijoziškas ovacijas.

Vokiečių laivynas laikosi gerai. 
Liepojus vis dar tebebombarduo- 
jama.

Austrijos kariuomenė traukia 
prie Valy niaus.

Buvo pranešama, kad vokiečių 
laivynas kovoja ties Sweaborgo, 
bet tie pranešimai nutilo. Sako 
ma vokiečiai eina tiesiai į Petra
pilę.

Londonas. Daily Telegraph 
praneša, kad vokiečių ir pran
cūzų armijos susitikę tarp Liege 
ir Namur. Prancūzų karės de
partamentas prisipažįsta, jog 
prancūzai pakėlę didelį smūgį 
užimant Vasges ties Sainte Ma- 
rie Aux Minės.

Lotaringijos sostapilė Metz ma
noma bus pirmoji vieta, kurioje 
Prancūzų ir vokiečių armijos tu
rės susitikti. Kareiviai jau eina 
miesto link ir spėjama, kad su
sirėmimas bus trumpu laiku.

Belgijoj esama į 2000 vokie
čių kareivių suimtų laike karės 
ir kaltinamų kaipo šnipai. Dau
gelis iš jų yra sušaudomi.

Pranešama, kad vokiečiai la
bai žiauriai apsieina su rusais 
ir kitais vokiečiams į kelią pa
purusiems priešams.

Austrijos kareiviai tebebom- 
barduoja Belgradą, Serbijos so- 
stapilę. Dalis-gi Serbijos karei
vių užpuldinėja Austrijos kariur 
menę Bosnijoj.

Portugalijos patrijotjfc suži
noję, kad vokiečiai nuskandino 
du Portugalijos laivu, reikalau
ja Republikos vyriausybės pri
sidėti prie Anglijos ir Prancū
zijos prieš vokiečius.

Paryžius. Rngp. 10 d. oficija- 
liškai pranešama, kad Prancūzi
ja sutraukė visus diplomatijos 
ryiins su Austrija. Praneūzijos 
ambasadorius apleido Vieną, ir 
Austrijos ambasadorius gavo raš
tus apleisti Paryžių.

;;4 ’
Paryžius. .Garsūs kareiviai 

Turcos, arba ietinai kareiviai 
prancūzų koltųąįjos Algerijoj pe
rėjo rubežių ir eina į Viršutinę 
Alzos dalį. Kareiviai yra renka
mi iš arabų kovoti su girinėmis 
tautelėmis, kurios neduoda ra
mumo prancūzų valdžiai. Jie at
sižymi geru šaudymu ir narsumu 
Krimo karėje ir Prancūzų su 
vokiečiais karėje 1870 m.

Praėjusią savaitę Chicagoje 
Raudonojo Kryžiaus dr-jos pra
dėtos rinkti aukos nukentėju- 
siems belgams karės laiku. Dau
gelis serbų prisideda su auko- 
mis, kad padėti savo broliams tė
vynėje.

Japonai edna prieš vokiečius.
Japonijos karės laivai manev

ruoja ties vokiečių uostu Tsing- 
tao. Tas manevravimas yra ne 
kas kitas, kaip tik išreiškimas, 
kad Japonija padės Anglijai ir 
Rusijai karėje su kaizeriu. Vo
kiečių žinios praneša, kad Angli
jos laivynas nuplaukė į Vladi
vostoką apsaugoti Rusijos tran
sportus į Kiaoču, kame Rusijos 
laivai rengsies prie užėmimo 
Tsingtao.

Sudarytas Skvadronas iš 8 ka
rės laivų ir septynių kreiserių. 
Jų komanduotojais paskirta 
admirolą Kato ir kunigaikštis 
Fušimi. Armijos reservams pra
nešta, kad būtų pasirengę mobi
lizacijai. Manoma, kad jie no
rės užimti Karolinos salas, ku
rios priguli Vokietijai:.

Berlynas, Rugp. 5 d. Rusijos 
rubežiaus sargai ties Kretinga 
turėjo nuo rubežiaus pasitrauk
ti. Juos atmušė dalis vokiečių, 
garnizono, kuris randasi Klaipė
doj.

Peterburgas. Rngp. 8, Rusija* 
ir Vokietijos kariuomenė turi 
nuolatinius mažus susirėmimus. 
Vokiečių karidomnė turi su sa
vim tvirtą artileriją, kuri naiki
na namus Rusijos parabeliais.

Jungtinių Valstijų komercijos 
departmentas apskelbė, kad ave- 
timtkučiamg, kurie norės važiuo-

kareje.
Japonų būrys kreiserių ir ka

rės laivų, pranešama, išplaukęs 
į Japonų mares. Manoma jis da
bos veikimą Vokietijos laivų.

Prezidentas Wilsonas gavo 
nuo Vokiečių — Amerikos ko
mercijos sąjungos protestą už 
cenzūravimą Vokietijos bevieli- 
nių telegramų. Pasak sąjungos, 
jei Anglų ir Prancūzų telegra
mos necenzūruojamas, tai turėtų 
liuosai eiti ir Vokiečių. Kitaip 
veikiant yra laužomas neutrali
tetas.

Brussels, Belgijoj. Inpykęs, kad 
jo prašymo, padėti ginklus 24 va
landoms Belgija atmetė, gen. Von 
Emmich, vokiečių kamendantas 
išsiuntė visą savo armiją prieš 
Liege miestą. Dabar mušasi ties 
visomis miesto tvirtovėms. Ko
va baisi. Vokiečių arliterija pila 
tūkstančius armotų kulipkų į 
Belgijos tvirtovės.

Gen. Gondneur pranešė, kad 
ginklų padėjimas buvo reikalin
gas, kad vokiečiai galėtų atsiųsti 
du korpusų savo kareivių, kurie 
randasi ties Cologne. Teeiaus 
vokiečiams nepasisekė. Iki pra
ėjusiai subatai ties Liege belgų 
žuvę į 8000 kareivių, vokiečių 
gi į 30000. Visas geležinkelis, ku
ris veda nuo Arlono į Verdoun 
išardytas. Jį išardė belgai, kad 
apsunkinti vokiečiams kelionę 
į Prancūziją. Vokiečių artilerija 
sakoma nors ir daug šūvių į 
Liegeaus tvirtoves paleidžia te- 
čiau nuostolių daug nepadaro. 
Vokiečiai šaudo napataikindami. 
Iš antros pusės nuo belgų šautu
vų pastebėtinai daug vokiečių 
krinta.

Oopenhagen. Iš čia pranešama, 
kad Vokietijos armija iš 40000 
kareivių priplaukė prie Ekenaes 
ir maršuoja į Helsingforsą Suo
mijos sostapilę. Tvirtinama, kad 
Hehūngforsą Vokiečiai nžimsią. 
Nuo Helsingforso ema geležin
kelis į Petrapilę. Manoma, kad 
tuo geležinkeliu vokiečiai trauks 
į Petrapilę.

New Y orkas Jungtinių valsti
jų valdyba padarė sąmatą iš ku
rios pasirodė, kad karės vedi
mas, išskyras užmuštuosius žmo
nės ir sugriautus gyvenimus at
sieis nuo 50000000 iki $18,250,- 
800,000 į metus.

Londonas. Royle Antom otulių 
pasiūlija karės reika-

rugp. Kusų caras ir aiaysai ku
nigaikštis Nikolojus pasikvietė 
į žieminius rūmus dūmos ir Val
stijos Tarybos atstovus ir savo 
prakalboje prašė padėti karėje 
su Vokietija ir Austrija.
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Londonas. Serbijos armija 

apskelbėį kad visuotinoji Eu
ropos karėje ji eina su Anglija. 
Ministerų pirmininkas Macbado 
pranešdamas savo apskelbimą sa
kė: “Pasiremiant mūsų susivie
nijimu, mūsų priedermė remti 
prigulinčius tame pačiame susi
vienijime”.

Shanghai. Rugp. 8. Rusų karės 
laivai suėmė vokiečių pirklių lai
vą ties intąka Amūro upės. Taip- 
pat pranešąma, kad Rusų karės 
laivynas suėmė Austrijos pirklių 
laivą Stella.

Vokiečių laivynas Baltiko ma
rėse susideda iš mažiausiai 12 ka
rės laivų senojo tipo, septynių 
kreiserių ir dvidešimt penkių tor
pedinių laivų. Svarbiausioji sto
vykla prie Karaliaučiaus ir Dan- 
zigo.

Ottawa. Kanados kareivių pri
ėmimo biuruose atsiranda daug 
Amerikos piliečių kurie nori, 
reikalui esant, eiti Europon ka
riauti. Jungtinių valstijų piliečių 
pakol kas nepriimama, bet, sa
koma, vėliau priimsiu.

Iš Serbijos pranešama, kad 
jai lig šio laiko visur sekasi 
su Austrija kariauti.

Praneūzų kariuomenė užėmė 
Akacijos mažą tvirtovę Altkircb, 
kur sumušę vokiečių brigadą, 
skubiai žengia prie Muelhausen, 
vieno didžiųjų Alzacijos mieV 
stų, priskaitantį apie 100,000 gy-. 
ventojų. Netoli nuo šio miesto 
ir įvyko mūšis, kuris galima pa
vadinti viėnu iš baisiausių, nes 
apskaitoma, kad krito šitame) 
mūšyje apie 35,000 iš abiejų pu
sių. Vokiečiai sutrinti ant vi
sos linijos, ir traukiasi atgal. 
Prancūzai iškilmingai įžengė į 
Muelhausen, kurio .. gyventojai 
matomai sutiko juos.

norus.

Vok. ciesorius Vilius kelii 
automobiliu ant karės lauko i 
da pats prižiūrėti karės plėnį

Kopenhagos laikraščiai pr 
ša, kad vokiečių kariuomenė « 
čiuje 40,000, apėmė Finlan 
Iš čion žada keliauti Peter 
gan.

Rusijos valdžia nesibijo 
kiečių. Peterburgas yra į 
apsaugojamas. Nuo sausimu 
gina šimta-tūkstantinė ari 
nu© vandens laivynas ir Kr 
štatas, stipri jūrių tvirtovė.

Belgijos gyventojų ūpas 
bai pakilo. Visi geidžia b 
su vokiečiais, kurie taip bi 
liškai elgiasi su silpnomis 
stybėmis. Belgijos moterįs, 
kai Tokia baisia verda neapy 
ta prieš vokiečius, kad, kaip 
lėdami stengiasi jiems užke

Laike užėmimo Liege tvirt< 
kada 2000 vokiškų ulanų 
veržė naktį į miestą, taip 
meiliai priimti, kad atmins 
laikus svetingumą Belgijos r 
rų. Nuo stogų, iš langų pasi 
aut ulanų kulkos, pasiliejo 
dantis vanduo, pabiro akmei 
taip padilgino ulanų k&ri 
jausmus, kad jie bėgo kur 
papuolė. Maži vaikai ir tie 
giasi pliekti vokiečius aki

Kaikurie iš ulanų ištraukę M 
dus su įnirtimu puolė ant mol 
rų, bet turėjo pasitraukti, nod 
karingos moterys sn pei*4Hbn 
koše su degančia neapykant.'’ 
širdimi, neatsižvelgdamos nieko 
skerdė ulanus. I lanai neišturė
jo ir paliko miestą. Taip-tai gi

n/.:, sc
Anais metais pas mus Amsr 

kon buvo privažiavęs visoki 
kalbėtojų”, ir vfliaus kaži 

kur jie dingo. Pastaruoju laik 
gi sužinota, kad kavkurie iš j 
išvirto ‘‘ožiais”, ir dabar “Nai
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Afrika. Vienas misijonierius iš 
Luez prie Raudonųjų jūrių taip 
aprašo Dievo Kūno procesijų šiais 
metais. Priemiestyj uostinio mie
sto Thetik buvo Dievo Kūno pro
cesija. 8 vai. ryto Aigipto artile
rija perkuniniais šūviais apgar
sino procesijos pradžių. Visi na- 
saai gražiausiai papuošti. Kas 
pusė valandos traukiniai vežė 
maldininkus, prancūzus, vokie
čius, arabus ir kitus. Atvyko ir 
protestonai ir kiti atskalūnai. 24 
tarnai smilkino kadilnyčiomis. 
Šimtai vaikinukų barstė gėles 
prieš šv. Sakramentų. 4 orkies- 
tro8 puikiausiai griežė. Puskui šv. 
Sakramentų sekė tūkstantinės 
minios. Aigipto aficieriai tris 
kartas iššovė ant garbės Sakra
mento. Einant procesijai jūrių 
pakraščiu priplaukė prancūzų 
skraiduolis. Skraidolio kamanda 
pamačius, kad čia katalikų pro
cesija, iš visų armotų paleido šū
vius, ydant pagarbinus Dievų. 
Kapitonas davė laivui paliepimų 
“Prie ginklų” ir tuo jaus vėl šū
viais kareiviai pagarbino šv. Sa
kramentų. Tuojau pasirodė ir 
kitas prancūzų laivas. Jame bu
vo vyskupas ir daug vienuolių. 
Visi puolė ant keli!} ir visi žmo
nės atidavę garbę nuplaukė to- 
liaus. Afrikoje daug panašių 
švenčių būna.

yra labai patogi, kaip dėl publi
kos, taip ir vadinti.

Tėmijant uoliai besidarbuojan
čių jaunuomenę lieka palinkėti 
gerų pasisękimų, kaip iš techniš
ko, taip ir iš medžiagiško atžvil
gio. O taipgi labai pageidauja
ma, kad vietiniai lietuviai at
jaustų jų prakilniame darbe ir 
skaitlingai atsilankytų. X.

ROCKFORD, ILL.

Vietiniai socijalistai (reikia pa
aiškinti, kad socijalistai randasi 
dviejų skyrių: tarptautiški — 
neprigulintieji prie L. S. S. ir 
prigulintieji vadinami — “sųjun- 
giečiais”), taigi “sųjungiečiai” 
(kurių kuopa daugiausiai susi
deda iš “Šakės” skaitytojų) su
manė naujų būdų platinti “Ša
kę”. Ir štai kokį: parengia kur 
piknikų, atspausdina plakatus, 
kad tokioj ir tokioj vietoj bus 
piknikas su laimėjimais dovanų. 
Na ir paskui už “laimėjimus” 
duoda “Šakę” dovanų... Tas 
nėra stebėtina, kad nesubrendę 
socijalįtėtiai tokiu būdu pla
tina “Šakę”, — nes jie ko svar
besnio dar neįstengia veikt, bet

Žemaičių vyskupas Pr. Karevi
čius laimingai pribuvo Ryman.

Rusijoj. Atsistatydinus arki
vyskupui Kliučinskui, metropo
lito pareigas laikinai pildys vy
skupas sufraganas J. Ciepliakas.

1$ LIETUVIU GYVENIMO 
AMERIKOJE.

GERARDVILLE, PA. s
Liepos 28 dienų apsilankė pas 

mus gerb.ssvečiai iš Lietuvos, 
kun. Dr. Gustaitis ir iš Paryžiaus 
p. J. Gabrys. Klebonui pagarsi
ma prisirinko pilna salė prakal
bų paklausyti. Kalbėtojai išaiš
kino ypatingai moterų apšvietimo 
svarbų ir informacijos biuro Pa
ryžiuje naudų. Aukų sumesta 
ant salės 40 dol.! Garbė Girard- 
villės lietuviams! Jiems supran
tamas jau ir giliai atjaučiamas 
Lietuvos visuomenės reikalas, kų 
aiškiai parodė prisikimšta klau
sytojų salė ir tokia didelė auka 
ii mažos parapijos!

Parapijonas.

SUGAR NOTCH, PA.
Šis mažas beveik grynai ka

talikiškas miestelis randasi ne
toli nno miesto Wilkes-Barre’ų. 
Gyventojų čia esti apie 9,000, ta
me skaičiuje grynai lietuviškų 
apie 100 su viršum šeimynų ir 
apie 50 pavienių ir tokiame pat 
skaičiuje randasi tokių “išga
mų”, kurie užsigina esu lietuviais 
ir vadina save lenkais arba ame
rikonais.

Visi beveik vyrai dirba anglių 
kasyklose, įšėmus keletu vertel- 

>nsę tuzino lietuviškų

gų apvaikščiojimų dėl pradžios 
savo gyvavimo. Tų dienų 8 vai. 
rytje vi^į susiripko bažnyčion 
.ant mišių. Čia kunigas Halabur- 
da gražiai patiko, paskui pasa
kė gražų pamokslų pasveikinda
mas jaunų draugijų kaipo žadan
čių daug inešti prakilnaus į cleve- 
landiečių tarpų ir linkėjo gerų 
pasekmių ir laimingai gyvuoti. 
Paskui išėję iš bažnyčios
sustoję
muštrų,
pasisekė,

padarė
gražiai
užtrau-

į eiles 
.kuris labai

Ant galo 
kė iškilmingais balsais “Lietuva
Tėvynė mūsų...” tai suvirpo 
publikoje sielos lyg jas būtų už
gavęs paslaptingas vėjalis dvel- 
kiųs nuo bočių kapų, kurių sim
bolį šiądien išreiškė Didžiojo K. 
Vytauto gvardija.

Linkima, tau prakilnus jauni
me, auklėti dorų krikščioniškų 
dvasių.

Clevelande vis prasti darbai. 
Daug žmonių apleidžia Cleveland 
iš priežasties bedarbės. Nežinia 
kaip bus toliau. D—s.

zuoties į draugijas, ypač su pasi
gėrėjimu atsiliepė apie naujų 
Amerikos lietuvių jounuomenės 
organizacijų “Liet. Vyčių”, ku
rie žada laimingų Lietuvai ateitį. 
Pabaigus kalbų vėl dvi mergaitės 
atnešė dovanų du gėlių bukietu 
ir dainuodamos “Lai gyvuoja 
Sveiks” įdavė antram svečiui.

Svečių/ prakalbos padarė į su
sirinkusius gilų įspūdį, tik gaila, 
kad žmonių nedaugiausiai tesu
sirinko, gal apie 200; aukų gi su
rinkta $52.20.

Tai permaža būtų aukų jeigu 
mes cambridgiečiai gerai supras
tume svečių kelionės tikslų ir at- 
jaustume švietimo draugijų Rei
kalingumų.

Jaunikaitis.

WIKES-BARRE, PA.

v«.x _ v, “Draugo” 31 numeryje kores-
stebėtina tas, kad taip vadinaif^pondencijoje iš Pittstono “Ten
mieji “katalikai”, ir “tau- 
tiečiai-patrijotai” pasismaukę ke
lines į viršų — bėga lenktynėn 
uždusę, kad laimėti “Šakę dova
nų... Expertas.

CAMBRIDGE, MASS.
Pas mus darbai prastai gyvuo

ja. Žmonių daugybė be darbo 
ir darbas sunku surasti. Dabar 
atsirado tokių agentų, kurie už 
pinigus įveda žmogų darban. Vie
na moteriškė užsiiminėja slapta 
agentyste ir už $5.00 parūpina 
darbų, gi neturintis $5.00 ir ne- 
rementis jos slaptos karčiamos 
biznio negali gauti darbo. Bet 
ir minėtam agentui suskaitytos 
dienos pelnymosi iš bedarbių 
žmonių. Antai 27 d. liepos mi
nėtam agentui nuvedus pulkų 
darbininkų į dirbtuvę, tapo pra
nešta tos dirbtuvės pardėtiniui, 
kad ši moteriškė veda darbinin
kus tik už pinigus, tada dirbtu
vės savininkas pasišaukė palic- 
monų ir areštavo agentų. Girdė
ti, kad agentas gaus bausmę su
gražinti ištrauktas iš vargšų pen
kines ir daug davusių jau su 
pagelba policijos paieško jų.

Jaunikaitis.

Buvęs” sako, kad Wilkes-Barres 
blaivininkės tautos šventėje pa
sirėdę tautiškais rūbais išrodė 
lyg čigonės ir išjuokę tautiškus 
parėdus. Turime atsakyte Ten 
Buvusiam, kad jis suklydo pa
skalydamas ypatingus ženklus 
tam panaudotus draugijos, kad 
geriau atskirti savo kuopų, be 
to jokių merginų blaivininkių ne
buvo tik tam tyčia susidariusios 
jaunuomenės kuopos. Dovanai p. 
Ten Buvęs apšmeižė nekaltas 
merginas.

Viens iš tos kuopos.

EAST ARLINGTON, VT.
Jokie raginimai, jokie pamo

kinimai ir įtikrinimai neatidaro 
akių mūsų vientaučiams, kad 
pamestų girtybę, kuri įveda skur- 
dan netik pavienias ypatas, bet 
kas baisiausiai tai visų šeimynų. 
Vyrai veda moterį be skatiko, tu
rėdamas omenyje pamesti girtavi
mų, bet apsivedę vėl nesiliauja 
svečiuoties vien saliūnuoše su- 
nešdami ten visų turtų.

Anų dienų mačiau tokį suju
dinantį paveikslų. Viduryje nak
ties nuėjau pas marinamų mote
riškę, kuri blaškės ant mirties 
patalo, o aplink buvo nepaprasta 
betvarkė ir skriudus reginys: ma
ži kūdikiai suguldyti lovoje, jų 
veidai, ir kojos apaugę purvais, 
marškinėliai irgi apskretę stora 
eile purvų. Kokiame skurde pa- 

trįs vaikučiai sunku 
apsakyti, o vis per neat- 

tėvų, vis per didelį bi- 
lį su bačkute, 
geidaujama, kad vi- 

atjaustų nelai- 
likimų ir im- 
aigi ar nebū- 
organizuoties 

katalikai 
gų po glo- 
ios organi- 
us. Vargu 

pasigailė- 
apitalistai 
imingųjų, 
i, rOpin- 
giau in- 
n šakni-
;iai neša 

ir taip

ietis.

PEACOCK, MICH.

Pirmas Lietuvių Ūkininkų Su
važiavimas atsibus 16 rugpjūčio 
(august) Peacock, Mich., prie Big 
Bass ežero (Lake). Suvažiavi
mas bus pikniko formoje: bus 
prakalbų, dainų ir deklemacijų. 
Tikslas šito susivažiavimo, kad 
supažindinti, suartinti ūkininkus 
ir sutverti Pirmų Lietuvių Ūki
ninkų Draugystę Amerikoje. Jau 
šioje apieljnkėje yra apsipirkę 
apie 200 lietuvių ūkės ir ateityje 
bus garsi lietuvių kolonija.

Lietuviams, kurie mano va
žiuoti pirkti ūkės Amerikoje la
bai būtų naudinga atlankyti tų 
susirinkimų. Iš Chicagos trau
kiniai išeina nuo Harrison ir 5th 
avė. stoties. Laivu galima da- 
važiuoti į Muskegan, Mich, arba 
į Manistee, Mich. Ir iš tų vietų 
davažiuojama geležinke(iu iki 
Peacock, Mich stoties, iš kur sve
čiai paimami ir vežimu vežama 
į vietų.

-Platesnių žinių dėl kelionės nė
ra reikalo rašyti. Norintieji at
silankyti važiuokite be rašinėji
mo. D. B. Pratapas.

Agrikultūros studen “

PHILADELPHIA, PA.

Svečiai iš Lietuvos.
Pirmų dienų rugpiūčio kun. 

Dr. Gustaitis, pirmininkas “Ži
burio” ir advokatas p. J. Gab
rys iš Paryžiaus, Informacijos 
Biuro Lietuvių atstovas, atvyko 
į Philadelphių. Tų pačių dienų 
vakare buvo prakalbos, šv. Jur
gio parapijos salėje (Lithuanian 
Music Hali, 2715-17 Allegeny 
avė.). Žmonių neperdaug buvo 
susirinkusių. Priežastis, kad per- 
vėlai gauta žinia apie svečių atsi
lankymų. Paskutinę savaitę pa
garsinus, nevisiems buvo galima, 
apie tai dažinoti.

Susirinkusiųjų buvo arti £00. 
Visi ramiai užsilaikė ir atydžiai 
klausėsi, svečių kalbos. .

Vietinis klebonas kun. Šedvy- 
dis paaiškino šio vakarėlio tik
slų.

Pirmas kalbėjo kun. Dr. Gus
taitis, išdėstydamas lietuvių pa
dėjimų Lietuvoje, aiškino moky
klų stovį ir jų svarbumų mūsų 
tautiškame susipratime. Advoka
tas J. Gabrys kalbėjo apie tau
tos priedermes ir kaip tautiečiai 
turi gerbti savo kalbų, papro
čius ir brangių tėvynę. Dar 
vienas kalbėtojas buvo svečias, 
kun. Žilinskas iš Bostono. Pa
starasis nurodė savo kdlboje, kad 
kiekvienas padorus tautietis pri
valo gerbti savo tėvynę, suteik
ti jai reikalingų aukų.

Aukų kaip girdėjau, salėje su- 
kolektuota $43.00 prie to dar au-, 
kavęs vietinis klebonas Informa
cijos Biurui ir taip-pat “Saulės”, 
“Žiburio” ir “Ryto” draugijoms 
tiktai nepamenu po kiek.

Po to vietinis klebonas Šedvy- 
dis padėkojęs susirinkusiems 
užbaigė programų.

Antrų dienų rugpiūčio prakal
bos buvo šv. Kazimiero parapi
jos bažnytinėj svetainėj, 336 
Wharton st.

Šį kartų ankščiau gavę žinių 
apie svečių atvažiavimų, tai ir 
pasirengė juos pasitikti. Drau
gystės susitarusios padarė pla
katus apgarsinti.

Žmonių prisirinko pilna sve
tainė, taip kad ir iš lauko pusės 
bu.vo langai apgulę. Lietuvos 

Vyčių” kuopa puikiai papuošė
scenų ir taip jau turiu čion pa
ženklinti, kad daug Lietuvos 
“Vyčiai” prisidėjo pagražinti
minėtųjų programą. Tas darė di
delį įspūdį svečiams.

Pirmiaus einant į svetainę sve
čius Lietuvos “Vyčiui’ choras po 
vadovyste vargonininko J. Ho- 
dellio pasveikino dainomis: 
“Vainikas žmonijos”, iš lenkiško 
(sutaisė S. Kvietkus) dainavo 
choras; “Kur bakūžė samanota” 
(8. Šimkaus) Ona Varnaitė, so
lo; “Gegužinė” (M. Petrausko) 
choras; “Barkarolė” iš operos 
“Haffman’ tales” {sutaisė S. 
Kvietkns) A. Miekuniutė; "Grie
bėjų mergaičių”, iš operos 
“Faust” (sulietuvino S. Kviet
kus); Solo “Jau, slavai sukilo” 
(Sosnausko) K. Butkiutė. Dai
nos labai puikiai nusisekė, taip, 
kad visa publika tarytum žavė- 
te žavėjo “Vyčiai” savo jau
nais ir puikiais balseliais. Žino
ma smulkiau pekrstant nusise- 
kimus dainų, galima pastebėti ir 
silpnų pusę, kaip tai: “Jau sla
vai sukilo” tai moteriškas balsas 
buvo persilpnas šitų dainų turėjo 
dainuot* vyras, nes ji ir yra pri
taikinta vyriškam balsui.

Po dainų gerbt klebonas kun. 
J. Kaulakis perstatė svečius, kai
po kalbėtojus, pabrėždamas, jog 
tai yra dideli mūsų tautos veikė
jai, kuriems mes turime būti dė
kingi, ir savo pajėgomis priva

as jvy- 
nsitvė- 
ietuvos 
augija, 

a drau- 
kilmių

CAMBRIDGE, MASS.

22 liepos atsilankė gerbia
mieji svečiai: kun. M. Gustai
tis iš Marijampolės “Žiburio” 
progimnazijos pirmininkas ir J. 
Gabrys Lietuvių Informacijos 
ir Biuro vedėjas iš Paryžiaus. 
Prakalbos atsibuvo bažnytinėje 
salėje. Pirmiausiai' vietinis kle- 
įbonas kun. J. Krasnickas paaiški
no gerb. svečių kelionės tikslų. 
Tuojaus, visai publikai sustojus 
mažų vaikučių choras vedamas p. 
Padgalskio sudainavo lietuviškų 
himnų ir keletu kitokių dainelių; 
pasakyta keletą deklemacijų. Iš 
svečių pirmas kalbėjo kun. M. 
Gustaitis. Jis turiningai papa
sakojo apie vargus tėvynės-Lie- 
tuvos ir ko jinai šiandien labiau
siai reikalinga/ Užbaigdamas sa
vo prakalbų ragino visus išmesti 
nors po keletu centų “Žiburio” 
namams Marijampolėje. Svečio 
kalbų nulydėjo gausus delnų plo
jimas, o dvi mergaitės tuoj intei- 
kė gerb. kalbėtojui gyvųjų gė
lių bukietų dainuodamos *“ Lai 
gyvuoja Sveiks”. "

Antras kalbėjo p. J. Gabrys 
iš Paryžiaus. Labai aiškioj ir 
gražioj kalboj trumpai perbėgo 
Lietuvos istorijų, vilko aikštėn 
lenkų tamsius darbus Lietuvoje,
kad tik jais pakenkti lietuvių ju
dėjimui. Toliaus ragino organi- lome jų pykdomus dar-

k
V k

bus, mūsų tautos ir tėvynės la
bui.

Gerb. Dr. kun. Gustaitis kalbė
jo apie apšvietų. Išaiškino Lietu
vos mokyklas, jų praeitį ir ko
kiame padėjime dabar yra. Kal
bėjo rimtai ir labai pavyzdin
gai, išrūdydamas, kad mokslu 
žmonės apgalėjo perkūnų ir pri
vertė jį tarnauti žmo
nėms elektros pavydale. Žmo
nės buvo didžiai tuo pa
tenkinti. Labiausiai patiko mo
terėlėms, nes puikiai nupiešė rei
kalingumų Marijampolės mergai
čių mokyklos ir palygino moteris 
prie pamato, nes jos gali išauklė
ti padorius susipratusius tautie
čius. *

Vaikų choras (būsenčių Lietu
vos Vyčių) pasakė eiles: “Sve
čių pasveikinimas”. Ona Pranc- 
kuniutė; “Pavasario grožybė”, 
“Kur tėvynė, ten gražu”, cho
ras, “Pasilgiinas tėvynės” eilės, 
K. Mačiunaitė. “Miels kvietkeli”, 
“Gražybė Lietuvos” O. Norbutai- 
tė, M. Kilikevičiutė, K. Mačiu- 
niutė. “Paukšteliai mieli” cho
ras. “Tadas gėrėjas, eilės, S. 
Mickūnas. Artistiškai padekle- 
mavo ir juokų pusėtinai pakrė
tė. Tai matyt artistiškus gabu
mus turi. “Nemune upeli”, cho
ras. Visų tų įvairumų vaikų cho
ras gana puikiai atliko.

Kun. Žilinskas iš Boston, kalbė
jo apie politikų. Nupiešė puikiai 
dabartinį Europos padėjimų ir 
privesdamas iš tradicijos, kad 
lietuviai nuo amžių, nežiūrint į 
tai, kad ir su slaivais kariauda
vo, bet didžiąsias kares laikyda
vo išvien su slaviškomis tau
tomis. Taigi ir nūnai privalo
me užjausti slavų tautoms laimėti, 
negu teutonams vokiečiams. Tai
gi kun. Žilinskas nupiešė Euro
pos judėjimų ir pasirodė žinovu 
"Europos istorijos. Po tuo vaikų 
choras sudainavo dar keletu dai 
nelių iš Šimkaus “Mūsų dainos’ 
-vadovaujant p. J. Hodelliui.

Advokatas p. J. Gabrys pirm 
kalbėsiant apie savo paskirtų te
mų, pagyrė Lietuvos “Vyčius 
padėkodamas jiems už jų pasidar
bavimų ir taip-pat visiems pri- 
sidėjusiems prie to vakaro pa
gražinimo. Toliau išsireiškė, kad 
taip esu malonu girdėti Lietuvos 
“Vyčius” ir taip vaikus būsin 
čius' “Vyčiais”, kad taip gražiai 
lietuviškoms dainelėms ir eilu
tėms išsilavinę papuošė tų vaka
rų. Toliau kalbėjo ant tos pa
čios temos, kaip ir kun. Žilinskas, 
apie politikų. Gvildeno toliau tų 
klausimų, kaip šitokiame momen
te Europos judėjimo po katra pu 
se mes privalome laikyties ir kat 
raja puse mes geriau galime pasi 
tikėti. Vokietys (senovės kryžio- 
tis) labiau grasina tautos pavo- 
jnųii. Jau jų darbai gerai mums 
yra žinomi, kų prikentėdavo mū 
sų bočiai. Prūsus jie prarijo, 
šiandien ten jau Vokietija. Irgi 
šiuose laikuose kų daro su svetinv 
taučiais, kuriuos turi po savo vai 
džia. Varo baisiausių propagan
dų, kad kuogreičiausiai paversti 
į vokiečius. Taigi mes lietuviai iš 
tos priežasties negalime simpa
tizuoti vokiečiams.

Rusų valdžios taip-pat mes ne
giname. Daug mes esame pri
kentėjų ir nūnai dar kenčiame, 
bet atsitikus tokiam Europos su
mišimui, kad susidūrė vokiškos 
tautos su slavų tautomis, turi
me ir mes užjausti slavų tautoms 
ir linkėti joms pergalės su teuto
nais vokiečiais, kurie kariauja dėl 
garbės norėdami tapti viešpačiais 
visos Europos. Slaviškos tautos- 
gi kariauja apginti tautiškų lais
vę. Taigi ant to gerb. advoka
tas J. Gabrys patarė padaryti re
zoliucijų ir jų pasiųsti slovėnų 
tautoms su linkėjimais laimėti 
šioj Europos karėj. Tų suma
nymų padavė publikai apsvarsty
ti. Publikos buvo apie 500. Vi
si vienbalsiai priėmė tų rezoliuci
jų pasiųsti slaviškoms tautoms. 
Kun. Žilinskas dar norėdamas, 
kų daugiau iš publikos išgirsti, 
meldė, kad kas daugiau apie 
tai pakalbėtų. Taigi socijalistų 
laikraščio “Kovos redakcijos 
koks tai darbininkas, su savo ben
dradarbiais pradėjo prieš tai agi
tuoti įr užsipuldinėti ant kalbė
tojo, būk’tai esąs caro bernas.

Taigi kaip siaurus cicilikų su
pratimas ir prakalbų klausės per 
ištisų vakarų ir negalėjo atskir
ti rusiškos valdžios nuo slaviškų 
tautų. Vis jiems rodos, kad re

zoliucija rusų valdžiai pataikau
jant. Tada iš antro sykio vary* 
ta per balsus. Rezoliucija liko
si priimta, išskiriant kelius as
menis, kurie priešingi ir patys, 
kaip iš jų kalbos pasirodė, ne
suprato, kame dalykas eina, ar
ba gal tų darė, kad trukumų da
ryti ir laikų veltui sugaišinti.

Po rezoliucija pasirašė keletas 
vyrų ir ant to užsibaigė prakal
bos.

Bet užėjus lietui su žaibais ir 
perkūnais turėjome prailginti va
karų. Tada L. “Vyčių” choras, 
vadovaujant J. Hodelliui padai
navo dar keletu dainų: “Štai 
pavasaris” (M. Pertausko), solo 
Petras Maciūnas iš ang. versta

Man”. “Sudiev Lietuva”, cho-: 
ras. Solo A. Varienaitė “Lopši
nė” (Naujalio). “Varpai” cho
ras iš angliškos, žodžius pritaikė 
S. Kvietkus. Ant pabaigos dar 
sudainavo “Lietuva tėvynė mū
sų ’ ir “Eisim broleliai namo '.

Žmonės labai buvo patenkinti 
ir daug dažinojo apie Lietuvos 
padėjimų ir jos reikalus. Taip- 
pat apie politikų ir istorijos di
džiuosius faktus. L. “Vyčiai” 
savo skardžiais balseliais suža
dino kiekvienam jautresnius jau
smus. ,

Prie papuošimo salės ir įvairių 
dainelių išmokinimo daug pasi
darbavo gerb. p. S. Kvietkus. 
Čia reikia jam išreikšti dižia pa
dėkų už jo pasidarbavimą tau
tos labui. Galima tikėties, kad 
ir toliau darbuosis savųjų labui.

Aukų surinkta $232.00. Gerb. 
klebonas Kaulakis paaukavo $50, 
tai išviso $282.00. Beto surink
ta pasižadėjimų ir Lietuvos švie
timo fondui.

Keistutis.

šiai pasidarbavo panelės JK, Jan- 
čiutė ir M. Daujotaitė, vietinės 
veikėjos. Geistina, kad blaivinin
kų kuopos visur gyvuotų ir to
kiais gražiais blaivais išvažiavi
mais praleistų liuosų nuo darbo 
laikų. Balandėlis.

"L. Vyčių” prakalbos.
6 rugp. Apveizdos Dievo para

pijos “L. Vyčių” kuopa turėjo 
prakalbų. D-ras Drangelis toliau 
tęsė labai naudingų prakalbų apie 
dantis. Dantys yra svarbi kūno 
dalis ir prie mažo rūpesnio netik- 
tarnauja žmogaus gyvybei, svei
katai, bet taip-pat sveiki dantys 
žmogų papuošia. Gi apleidžiami 
dantys atneša liūdnas pasekmes. 
Gerbiamas prelegentas ir supa
žindino su būdais, kaip užlaikyti 
dantis, kad visuomet paliktų nau
dingais. Visa eilė iš dantų hi- 
gijienos srities paveikslėlių ir 
prie jų geri paaiškinmai padarė 
paskaitą didei naudinga, o nevie
nas išgirdęs tiek žinįų apie dan
tis mokės juos užlaikyti. G.

GLENGAVNOCK, AYRSHIRE. 
SCOTLAND,

Pas mus darbai silpnai eina, 
pribuvusiems darbas sunku gau
ti. Lietuvių nemažas būrelis už
silaiko, kurie nesutikime gyve
na. Daugelis mūsų lietuvių glan- 
gavniečių atsižymi savo blogu in- 
pročiu girtuokliavimu ir pešty
nėms nuo daugelio metų. Bet 
atsiranda ir dorų blaivų vyrų, 
katrie laikosi prie “Blaivybės”, 
bet tokius čion galima ant pirš
tų suskaityti, o kiti tai sten
giasi visokiais būdais kaišioti ko
jas blaivininkams ir ardyti ‘Blai
vybės pamatus. Lietuvių apšvie
timas stovi kur kas žemiau negu 
kitose Škotijos kolonijose. Laik
raščių mažai kas skaito, nors čion 
galima veltui gauti “Blaivybės” 
draugijos knygynėlyj, kurin čion 
apščiai pareina. Greičiaus grie
biasi prie alkolio dievaičio ir ne
ša jam/ gausias aukas, savo sun
kiai uždirbtus grašius ir kiša 
lig paskutinio skatiko. Prie draur 
gijų mažai kas priguli, nors čio
nai yra 3: “šv. Kazimiero para
pijos draugija”, “Blaivybės” ir 
“L. Katalikų Pašalpos savitar
pinė draugija. Bet tas viskas 
yra niekai mūsų lietuviams, vis
kas eina ant vėjo, visi geri virš 
minėti nurodymai žymesnių mū
ši} brolių darbštumai.

J. Vanagėlis.

CHICAGOJE.
■I .

IŠKILMINGAS VAKARAS.
Nedėlioj 30 rugpiūčio rengia

mas L. K. M. Sus-mo III ir V 
kuopi} vakaras, šv. Jurgio para
pijos svetainėje, ant 32-nd pi., 
ir Auburn avė., Chicago, 111. Va
karo programa bus labai įvairi: 
kalbos, dainos, monologai ir eilės. 
Beto bus vaidinta juokinga ko- 
medijėlė “Neatmezgamasai maz
gas” ir ant galo dainuos dide
lis šv. Jurgio parap. Choras, veda
mas p. B. Janušausko. Po to bus 
šokiai ir žaislai. Moksleiviai de
da visas savo pastangas, kad tik 
geriausiai viską suruošti.

Blaivininkų Piknikas.
Nedėlioję 2 d. rugpiūčio, 37 

blaivininkų kuopa iš Cicero, III. 
turėjo savo piknikų. Piknikas at
sibuvo Riverside miškuose, ir visi 
turėjo geros progos pasilinksmin- 
ti, nes oras pasitaikė labai gra
žus Išviso dalyvavo apie 40 ypa
tų, buvo duoti užkandžiai ir ne- 
aveiginamieji gėrimai. Buvo taip- 
pat atsilankęs ir vietinis klebo
nas kun. A. Eežerskis,. Visi gra
liai' žaidė ijvairįYis Betusviš] 
žaislus iki pat 7:00 vakaro, 
surengimo šito pikniko augiau

. .. . i - . ’ . -i— .......... ....

Jau svečiai Chicagoje.
9 rugp. pagal kelionės marš

ruto tvarkų gerb. svečiai, kun. 
d-ras M. Gustaitis ir p. J. Gab
rys pribuvo Chicagon ir laikė 
pirmas prakabas ant Bridgepor- 
to, šv. Jurgio parapijos svetainė
je. Gerb. svečiai žymus kal
bėtojai ir prakalbos indomios. 
Kam rūpi Lietnvos padėjimas, jos 
stovis, ko jinai reikalinga — 
apie ta visa daug sužinos iš lupų 
gerb. svečių.

Ant Bridgeporto publikos susi
rinko vidutiniškai, smulkių au
kų per prakalbas surinkta $49.50, 
be to dekanas kun. Krajučunas 
davė 100 rub. švietimo fondui.

Tai pirma svečių aplankyta 
Chicagos lietuvių kolonija.

G.

Rugpiūčio 5 dienų Apveizdos 
Dievo parapijos svetainėje atsi
buvo parapijinis susirinkimas dėl 
statymo naujos bažnyčios. Nu
tarta statyti naują bažnyčių. Ne
užilgo pradės jau kasti pamatų. 
Rūpinties statyti bažnyčių išrink
ta trjs nauji nariai į bažnytinį 
komitetų. Parapijonų buvo pil- 
nutė svetainė, laike svarstymo 
visi užsilaikė pavyzdingai, daly
kai svarstyta nuosekliai. Lai 
mingos kloties klebonui ir para. 
pijonams statyti bažnyčių.

Parapijonas.

ATŠAUKIMAS.
“Draugo” 31 num. bu,vo indėtf 

neteisinga korespondencija api< 
šv. Mykolo Ark. parapijos pikni 
ką, atsibuvusį 6 d. liepos, Polo 
nia Grove darže. Korespondęn 
cijoj apšmeižiamas parapijos ko 
mitetas už tai kad paėmė benų 
kuris neva garsinasi “Šakėje”

Jei p. Al. norėjo duoti papei 
kimą reikėjo ištirti dalykų, o pa 
skui rašyti į laikraštį. Buvo taip 
Pernai metais “Šakei” dar ne 
pradėjus eiti agentas išgavo nu< 
minėtojo beno sutikimų “Šakė 
je” garsinties. Tai buvo paeis 
ryta tada, kada “Šakės” niekai 
nęmatė, nes ji buvo dar neišė 
jus, ir nieko nežinojo koki j 
bus. Birželio mėnesyje tas ap 
garsinimas pasibaigė ir benab 
joje daugiau nesigarsina. (Be 
nas galėjo, jei tikrai būtų norė 
jęs, apgarsinimų sustabdyti 
“Dr.”). Del vargonininko orchee 
tros, komitetas neėmė dėlto, ka< 
ji piknikui išrodė persilpna,

P. R.
Talpiname šį atšaukimų komi 

tetui prašant,. Nes kaip pasiro 
do, kad tas pats benųs susidedi 
iš gerų katalikų šv? Mykolo pa 
rapijonų. Bet mūsų pirmasai ko 
respondentą* teisybę rašė. Jul 
sunku žinoti kokiomis sųlygomi 
kas kur garsinasi. “Dr.” Red

Pranešama, kad La Šalie bati
kos revizija jau pasibaigė ir at
rasta jog depozitoriama bus galia
ma išmokėti po 80 centų nuo do
lerio. Daugelis paskolų, kurios bu
vo manoma, kad pražūs, jau su
grąžintos arba trumpu laiku bus 
sugrąžintos.

Praėjusią savaitę užsidarė dvi 
privatini hanki: Arcner avėnne 
Savings Bank ir Madison Street 
Savings Bank. Bankų savininkas 
P. A. Hines sako išmokėsiąs vi- 

pinigus. Uždarymo priežast is 
■^laikraščių atakavimas ant pri- 
atinių bankų. ‘

,»dl
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galės likti 
ir našlaičių.

PASTABOS.
DEL VISUOTINOJO SUVAŽIA

VIMO.
“Lietuva” 32-ame numeryje 

pataria ruošti “visuotinų bepar- 
tyvį lietuvių suvažiavimų”. Su
važiavimo priežastį duodanti Eu
ropos karė, nuo kurios, kaip spė
jama, mūsų tėvynė daug galės 
nukentėti: galės būti sunai
kintas daugelio turtas, iš
griauti namai,
daugelis našlių
Kaip iš sumanymo matyti, to su 
važiavimo tikslas būtų dvejopas:
1) įsteigti “Lietuvos gelbėjimo 
Fondų, iš kurio galima būtų nešti 
pagelbų mūsų giminėms, našlėms 
ir vaikeliams po karo”; 2) “ben
drai apsvarstyti visų dalykų sto
vį ir nutarti, kas reikalinga 
mums daryti šioje valandoje, 
koksai turi būti mūsų veikimo 
pienas.

Nors ir labai gražiai skamba 
visas tas sumanymas, tečiau męs, 
prityrimo pamokinti, turime pa
žiūrėti į jį kritiškai. Bendro vei
kimo pieno męs savo bepartyvia- 
me suvažiavime neišdirbtume, nes 
tos srovės, kurios apsireiškė mū
sų gyvenime, yra visiškai nesu
taikomos; per daug skirti yra jų 
siekimai ir idealai. Galėtų tar
ties ir daugelyje dalykų susitar
ti katalikai su tautininkais, te
čiau męs nesuprantame, kaip čia 
prie jų bendrų nutarimų galėtų 
prisišlieti socijalistai. Vieniems 
rūpės šis tas statyti, kiti rėks, 
kad viskas reikia griauti.

Prieš devynetų metų mūsų tau
tininkai pamėgino eiti išvien su 
aoeijalistais, tečiau nudegė: au
kos, bendrai rinktos revoliucijai,, 
dingo kišenėse cicilikų, kurie ne
sugalvojo nieko geresnio, kaip 
daužyti monopolius, plėšti val
sčių kasas, organizuoti giltines 
ir tt.Anuomet surinktų aukų apy
skaitos veltui laukiama ir po šiai 
dienai. Net ir dabar netrukus 
susirinkus ramesniesiems ir rim- 
tesniesiems gaivalams, męs ne
galėtume jokio rimto veikimo pie
no išdirbti, nes viena, dar neai
šku, kaip ta karė galės išsivy
styti ir kokiame padėjime galės 
atsidurti Lietuva (karė beabe- 
jonės užsitęs), antra, męs, ame
rikiečiai jokių nurodymų Lietu
vai duoti negalėtume, nes per 
toli nuo jos gyvename ir nemato
me, nejaučiame jos reikalų taip, 
kaip jaučia ji pati. Mūsų užda
vinys bus tik paremti pačios Lie
tuvos siekimus; Kokie bus Lie
tuvos siekimai, męs dar visai ne
žinome. Gal net artimoji ateitis 
ir parodys naujas tėvynės sąly
gas ir reikalus, bet dabar dar 
viskas paslėpta tamsios ateities 
rūkuose.

.Visai kas kita su antru reika
lu, dėl kurio kviečia “Lietuva” 
suvažiuoti: tai šelpimas nuken
tėjusių nuo karės*). Ar šiaip 
pasibaigs karė, ar taip — nuken
tėjusių skaičius bus didelis. Jei 
gu vokiečių ir rusų kariuome
nės ir ne Lietuvoje kautųsi, tai 
vis dėlto daugelis mūsų brolių 
paguldys savo galvas, daugelis 
liks našlių ir našlaičių, pašalpos 
gyvai reikalingų. Bet galima- 
numanyti, kad ateityje karė per 
sikels ir į Lietuvą. Juk mūsų 
šalis, svarbi savo turtingumu ir 
patogiu geografišku padėjimu, 
yra skanus kąsnelis kaip rusams, 
taip vokiečiams. Jau ir dabar 
ties prūsų rubežium esti susidū
rimų' tarp vokiečių ir rusų ka
riuomenių. Kretingos, Kybartų, 
Virbaliu apielinkių lietuviai jau 
išgirdo karės trenksmuų. Paprū
sės žemaičius rusų kariuomenė 
gabena gilyn į Lietuvą, pa
laikydama sau jų gyvulius. Var
gas jau prasideda. Toliau, be 
abejonės, bus blogiau? Ir aišku 
kad šiame kritiškame tėvynės mo
mente mūsų šventoji priedermė 
bus eiti tautiečiams į pagelbų 
Nes nors ir nekokie laikai, dabar
ir Amerikoje, tečiau vis dėlto mū 
sų padėjimas čia nepalyginamai 
bus geresnis, negu ten Lietuvo
je, liejantis žmonių kraujui ir 
šviečiant gaisrų pašvaistėms 
Pasiturintieji giminės amerikie 
čiai turės šelpti savo giminie 
čins, nelaimės ištiktus. Bet bus 
ten ir tokių bedalių, kurie nctu 
rėk prisišaukti jokių giminių pa 
gelbos. Taigi fondas Šelpti nn

kentėjusiems nuo karės yra šian
dien svarbiausias reikalas. Ir pa
sitart apie aukų rinkimo būdų ir 
tvarkų būtų labai reikalinga vi
siems tiems lietuviams, kuriems 
dar neišgeso širdyje meilė savo 
giminių ir savo krašto, nežiūrint 
to, kokių męs būtume krypsnių 
ir nuomonių kituose dalykuose, 
šis liendras reikalas galėtų mus 
suvienyti bendram darbui.

Męs paduotume štai kokį su
manymų : padaryti tų bendrąjį 
bepartyvų susirinkimų Chicagoje 
25 rugsėjo šių metų. Tuo laiku 
Ctrieagoje bus ir taip suvažiavę 
delegatai nuo katalikiškų para
pijų ir draugijų į ketvirtąjį L. 
K. K. Federacijos kongresų. Kon
gresui buvo skiriamos 4 dienos: 
22, 23, 24 ir 25 rugsėjo. Tečiau 
akyvaizdoje naujo svarbaus rei
kalo Federacija galėtų savo dar
bus paskubinti ir užbaigti per 
tris dienas, 25 gi rugsėjo (gal 
ir 26) galėtume bendrai susirinkę 
pasitarti apie šelpimų tautiečių 
nukentėjusių nuo karės. Tų die
nų turėtume apsirubežiuoti vien 
tuo reikalu, kitų nei neimdami 
svarstyti kaip dėl laiko stokos, 
taip ir dėlto, kad nesukėlus be
reikalingų ginčų.

Tų bendrąjį suvažiavimų męs 
patartume daryti ne kitur ir ne- 
kitada, o tik Chicagoje 25 rugsė
jo — ypač dėl šių priežasčių: 1) 
bus sutaupyta nemaža pinigų, nes 
nereikės daugeliui važiuoti du 
kartu į dvi vieti ir leisti bereika
lingai kelionei pinigus, kuriuos 
geriau būtų paskirti į fondų šel
pimui nukentėjusių nuo karės. 
Chicaga ir taip didžiausia lietu
vių kolonija. Čia yra ganėtinai 
atstovaujamos visos mūsų srovės 
ir didžiosios organizacijos čia 
yra didžiųjų laikraščių redak
cijos. Katalikai tuo laiku ir taip 
>us suvažiavę į savo kongresų 
ir iš tolimųjų kolonijų. Taigi 
jeigu be jų atvažiuotų dar vie
nas — kitas žymesnis žmogus iš 
rytinių valstijų nuo kitų srovių, 
jeigu prie visų prisidėtų Chica- 
giečiai nuo visokių srovių, tai ir 
išeitų pilnas suvažiavimas, kurs 
galėtų gerai dalyką apsvarstyti 
ir šį-tų nutarti. 2) lietuviams 
katalikams ir jų organizacijoms 
)ūtų labai nepatogu dalyvauti šį 
rudinį dviejuose suvažiavimuose, 
austumus į vienų laikų ir vietų 
ir Federacijos kongresų, ir pasi
tarimų dėl minėtojo reikalo — 
jiems atsimestų daug ir sugaiš-

kongreao — naudai ano beparty- 
vio suvažiavimo męs, lietuviai 
katalikai, jokiuo būdu negalėtu
me. Ar šiaip karė pasibaigs, ar 
taip, lietuviai čia Amerikoje 
pasiliks su visais savo reikalais. 
Pasiliks ir mūsų parapijų ir įvai
rių katalikiškų įstaigų ir or
ganizacijų reikalai. Tuos reikalus 
pasekmingiausiai vieniju ir pir
myn varo mūsų Federacija. Šių 
metų kongresas ypač žada būti 
svarbus ir naudingas: galės
būti sutvarkytas galutinai Tau
tos Fondas, be to bus svarstoma 
ir rišama daugelis svarbiausių 
mūsų gyvenimo klausimų ir rei
kalų.

Be to, busimojo kongreso rei
kalai * jau žymiai pastūmėti pir
myn : rašomi referatai, taisomi 
vakarai ir t. t.

Taigi dėl visų tų priežasčių, 
męs ir manytume, kad geriausiai 
būtų aną bendrąjį lietuvių suva
žiavimą daryti Chicagoje 25 rug
sėjo šių metų. Žinoma, tai pride
rės galutinai nuo mūsų Federaci
jos valdybos ir nuo Amerikos lie
tuvių spaudos ir organizacijų pri
tarimo. Męs čia pasakome tik sa 
vo nuomonę.

DAUG ŽADANTIS 
SUMANYMAS.

Mūsų muzikai pp. Pocius ir 
Aleksandravičius skelbia visuo
menei savo gražų sumanymą 
steigti Chicagoje “Lietuvių Mu
zikos mokyklų”. Sumanymas 
brangus, svarbus, bet dar svar
besnės bus pasekmės, jeigu jisai 
įvyks. Jeigu lietuvių daina to-

ne plrmaijai pastoviai mūsų tau
tos muzikalinei mokyklai, tai yra 
ji auklės ir kels lietuvių dainų, 
o per jų ir mūsų dvasių.

Indomu, kad pirmoji lietuvių 
muzikos mokykla steigiama ne 
Vilniūje, Kaune, Rygoje, bet 
Chicagoje. Chicaga taip toli nuo 
Lietuvos, o vienok tarpe miestų 
lietuvių skaičiumi Chicaga uži
ma pirmųjų vietų visame pasau
lyje. Be to Chicagoje daugiau, 
negu kitame kokiame mieste yra 
pasiturinčių lietuvių, įvairių ver- 
teivių, kurie pasirūpins savo vai
kus į tų mokyklų siųsti. Tad be 
abejonės Chicagoje panaši įstai
ga galės gerai plėtoties, juo la
biau, kad steigėjai: A. Pocius, O. 
Pocienė, A. Aleksandravičius, 
kaipo ingijusieji tam tikrų aug- 
štesnį išsilavinimą muzikos sri
tyje, turės neabejotinų visuome
nės pasitikėjimų.

Tad valio pirmoji “Lietuvių 
Muzikos mokykla”!

SLAVAI AMERIKOJ.
Socijologijos AVisconsino uni

versiteto profesorius E. A. Rass 
laikraštyje “The Century” nuo 
tūlo laiko deda savo straipsnius 
apie Amerikos ateivius, paduo
damas visas jų charakteringą
sias puses, jų praeitį ir ateitį. 
Rugpiūčio mėnesio išleidime jis 
aprašo slavus. Pasak jo Ameri
kos slavų, skirstant pagal pri
gimtųjų kalbų esama (naudotasi 
1910 m. cenzo statistika): Lenkų 
— 941000, Čekų ir moravų 228,- 
000,’ slavokų iš pietinės Karpa
tuos — 165,000, slovėnų nuo Ad- 
riatiko — 123000, kroatų ir dal

bos, geležies liejyklose, mamose, 
ir kitur kur tik daugiau reika
linga spėka, neg protas. Iš jų 
čekai ir lenkai atėję apsigyven
ti ir tik jie kibo į ūkininkystę. 
Daugiausiai lenkų ūkininkų esa
ma AVisconsino valstijoj. Čekų- 
gi daugiausiai esama Texas val
stijoj. Kaikuriose vietose čia jų 
esama tiek, kad net ir negrai 
šnekų čekiškai.

Lenkai ūkinikai, kaimynai ne
kenčiami ui jų girtuokliavimų, 
apsileidimų, didelį patrijotizmų 
ir prisirišimų prie bažnyčios.

Girtuoklystė slavų tarpe esan
ti tokiame pat laipsnyje, kokia
me ji buvus pas anglus Elžbie
tos laikuose — 16 šimtmetyje. 
Neminėtina suma uždibtųjų pi
nigų eina į galiūnus. Miestely
je, kuriame randasi 30000 gy
ventojų subatoje ir nedėlioję po 
išmokėjimo dienos prageriama po 
60000 dolerių.

Neveizint į jų girtuokliavimų 
kriminaliai prasikaltimai slavų 
tarpe daug rečiau teatsitinka, 
neg pietinių italų. Prasižengimų 
priežastimi dažniau yra žiauru
mai, neg meilės prietikiai.

Vyrai visur atsižymi savo bru- 
tališkumu. Moters-gi kantrumu 
ir vaisingumu. Moterų vaisin
gumas pralenkia visas kitas tau
tas. Iš trylika airių šeimynų — 
viena bevaikė: iš dvylika anglų- 
amerikonų — viena bevaikė, bet 
lenkų viena bevaikė šeimyna ran
dasi tik iš 58 šeimynų.

jau senai “Katalikas'

kių svarbių rolę atliko Lietuvoje
reikale atgimimo tautos, jeigu į matų 78000, rusų — 56000, bul 
ji kėlė ir tebekelia tautos jau
smus ir sodiečio, ir inteligento, 
ir nutautusio brolio širdyje, tai 
čia svetimoje šalyje jai, Lietuvių 
dainai lemta dar svarbesnę rolę 
atlikti. Čia mūsų tautybę išlai
kyti neįstengs jokis šaltas išro- 
kavimas, kurs galėtų tik pa
stūmėtu greičiau amerikonizmor 
prieglobstin. Čia lietuvybę pa
laikys tik mūsų jausmai, mūsų 
širdis, žadinama, keliama, posėlė- 
jama mūsų tautos motyvais. Ir 
tie motyvai niekur taip pasek
mingai negali būti palaikomi, 
plėtojami ir net iki augščiausio 
laipsnio — operos — privedami, 
kaip tik tam tikroje įstaigoje, 
muzikos mokykloje. Taigi džiau
gdamies tuo gražiu: sumanymu ir 
linkėdami jam kuogeriausio pa
sisekimo, męs norėtume išreikšti 

ties, ir išlaidų, be to lietuviai ka- gerbiamiems steigėjams pasitikė- 
;alikai šiemet bus jau turėję jįmų, kad jų steigiamoji mokyk- 
net 5 seimus: S. L. R. K. A. var- ja ne vįen <jUOs mūsų ištroškusiai 
gonininkų sąjungos “Vyčių”, muzikos visuomenei priruošiamų- 
pilnųjų blaivininkų, ir Mokslei- abelnų žinių iš muzikos sri- 
vių (kunigai dar 6-ųjį savo). ties, bet taip-pat pildys svarbių 

Išsižadėti gi savo Federacijos tautinę užduotį, kuri pridera be-

' •) Mūsų nuomone pavadinimas
“Lietuvos gelbėjimo^ Fondas 
yra perdaug pompatišlrtz: Lietu
va dar nežūsta, gal, duoa Die
vas, ir nežūs. \

BERNAJORKO “CICILIKAI”*)
Tuo tarpu suskambino bažnyčios varpai su

mai. Buvau beeinąs laukan, bet kompanijonai su
rėkė:

— Palauk, kur eini? Eisime sykiu. Juk mes 
ne kokie šliuptarniai, ar cicilikai. Dabar kunigas 
skaitys dar poterius, paskui bus pakrapinimas. 
Už pusvalandžio bus į patį laikų.

Prisėdo man skvernus ir turėjau pasilikti. 
Šeimininkas ėmė pasakoti, kaip jis tvarkytų para
pijos reikalus, jeigu jį išrinktų į prezidentus.

— Broliai, visupirmiausia aš numažinčiau me
tinį mokesnį, šešių dolerių perdaug. Užtektų tri
jų. Darbininkui žmogui kartais pusė dolerio di
delis pinigas. Klebonas užsiskiedė statyti mokyk
lų, vienuolėms namų. Plynioms jų mums reikia. 
Mes vistiek turėtume mokėti miesto mokyklai. Kuo- 
gi anoji blogesnė už parapijinę. Kuris geras vai
kas, gerų tėvų, tai geras ir išaugs. Mes ne- 
simokinime parapijinėse mokyklose, o ar mes ne
geri žmonės, ne katalikai.

— Šur, kad katalikais gimėme, katalikais ir 
mirsime, ištarė sykiu keli balsai. Maik, įpilk dar 
alučio!

Žodis po žodžio, stiklinė po stiklinės, mano 
vyrai nei nepasijuto, kaip prabėgo daugiau kaip 
pusvalandis.

—■ Ir bėga gi tas laikąsi sparčiau, kaip alus 
į košerę, patėmijo kažkas, dabar nėra ko eiti į baž
nyčią, pervėlu ii mūsų tik pasijuoktų.

— Tai vely išsigerkime Dievo garbei! juk 
Maikas Lašas sako pelnu pasidalinsiąs su bažnyčia.

Ir vėl gruksnis po graksnio, žodis po žodžio 
nei nepasijutome, kaip pralėkė kitas pusvalandis. 
Kažikas pasibrazdino už durių.

— Tai velnias kolektorius! mėnesinės atlenda! 
sušnabždėjo vienas iš svečių.

Išgirdęs tuos žodžius saliūninkas nejučiom <8 
pritūpė už “baro”, bet susigėdijęs ir vėl išsitiesė, 
tik akis išvertė, kaip karosas. Porą svečių sprū
do pro duris, kiti sėdėjo tyliai, tyliai, kaip pelė 
po šluota.

Atsidarė durys ir inėjo augalotas ilgaplaukis 
vaikinas. ,

— Skirka! kad tave karaliai, kaip tu mus iš
gąsdinai!

k

priežiūros stokos daugiau vaikų 
miršta neg kitų tautų.

Autorius slavų imigracijos ga
lo dar nemato. Pati didžioji imi-
gracijos vilnis dar neprasidėjusi, 

garų, serbų ir juodkalniečių — Toji vilnis tai tikrieji rusai, ku
rių yra į 80000000. Ekonominės 
sąlygos, kurios verčia keliauti iš 
tėvynės žydus, lenkus, lietuvius 
ir snomus, randasi ir tikrųjų ru
sų tarpe. Kad nuo jų išsisukti 
jie ieškosiu kelio į Ameriką.
Pradžia jau esanti. Imigracija 
iš slavų tautų Amerikon tol ne
apsistosianti ir paliausiant stum
ti prie sienos anglus ir airius 
amerikonus, iki nepradės plūsti 
pigesni darbininkai iš Vakarų 
Azijos ir iki slavai į Ameriką, 
kaipo į laimės šalį, taip kaip 
dabar kad jau žiūri bretonai, hi~ 
bernai, teutonai ir skadinavai.

Taip tai rašo apie slavus, o su 
jais ir apie lietuvius vienas žy
mesniųjų Amerikos socijologų.

norėjęs
virsti dienraščiu, tik pakišęs 
koją Bostono laikraštėlis, kuris 
“visai nemanyta dienraščiu lei
sti”. Dabar gi neveizint į grą
žinančias konkurencijas, Katali
kas pradėjo eiti dienraščiu. Vy
riausiai prie paskubinimo prisi
dėjusi dabartinė karė.

Dienraštis “Katalikas” eis 
kaip ir ėjęs savo pirmtakūno 
laikraščio “Kataliko” pėdomis 
— bus hepartyviškas.

Taip maždaug pasisako apie 
sa ve “Katalikas” dienraštis pir
majame savo numeryje. Kas 
link įtalpos sunku ką iš pirmų
jų numerių pasakyti. Didesnė 
dalis užimta karės žinių praneši
mais, yra keletas korespondecijų, 
redakcijos pastabų, straipsnelių. 
Dienraščio reikalingumas mums tam 
senai buvo matomas, taigi lietu
viams katalikams patartume už
siprenumeruoti “Katalikų” dien
raštį.

Tuo .pačiu laiku pradėjo eiti ir 
kitas dienraštis (Mat lietuviams 
vieno neužtenka!), leidžiamas 
“Naujienų” bendrovės. Tos pa
čios, kurios leido Naujienas” sa
vaitinį laikrašti.

24 “Naujienų” numeryje ran
dame pranešimą, kad nuo 10 d. 
rugpiūčio pradės eiti dienraščiu.
Bet turbūt pamatę, kad “Katali
kas” virsta dienraščiu jie pradė
jo leisti 5 d. rugp., t. y. vienų 
dienų už “Kataliką” pirmiau.

Del Mat vis konkurencija. Dabar 
abudu skelbiasi pirmuoju Ame
rikos lietuvių dienraščiu.

“Naujienos” tebesilaiko savo 
cicilikiškos pakraipos ir kaipo 
toks lietuviams katalikams ir 
tautiečiams naudos nuo jo tikė- 
ties nėra ko.

kreipti domų, kad prie stodšg
/ icMB įaudrinu MiytTsSj

neoną priimami smulkiomis oo- 
Komis sutaupyti pinigai už ka
riuos mokama 2 nuoš. palūksną.

40000, slavonų — 30000, rusinu 
— 25000. Beto esama lietuvių 
ir latvių, “kurie sakosi esą at
skira tauta” (Ross žodžiai) yra 
140000. Iš viso apie 2000000 
žmonių. Autorius “tečiau pri-, 
leidžia, kad jų yra mažiausiai į 
tris milijonus. Arba nuo 5 iki 
šešių nuošimčių baltųjų gyvento
jų yra slavų kilmės.

Tarp atkeliavusiųjų prieš 1899 
m. slavų, beveik trįs ketvirdaliai 
buvę vyrų. 32% nemokančių 
skaityti nei rašyti. Čekų nemo
kėjusių skaitytį ir rašyti buvę 
tik 1-7%, o rusinu 53.4%. Išsky
rus čekus, labai mažas skaičius 
mokėjo kokį amatą. Tai buvę 
16 šimtmečio anglai, kurie neti
kėtai užplūdę Ameriką.

Slavai ateiviai atėję su; tikslu 
greitai pralobti ir grįžti atgal 
savo tėvynėn. Taigi jie nedarė 
taip, kaip skandinavai ar kiti pir- 
mesnieji ateiviai, kad ieškoti pi
gios žemės, bet apsigyvena įvai
riuose industrijos apielinkėse ir 
pradėjo dirbti sunkiuosius dar-

PINIGŲ SIUNTINĖJIMAS 
ATPIGINTAS.

Vyriausioji Jungtinių Valsti
jų krasos valdyba prašo pranešti, 
kad mokesnis už siuntimų pini
gų į Lietuvą ir kitas valstijas 
gerokai atpigintas. Ligšiolini 
mažų sumų siuntinėjimas krasa 
atsieidavo brangiau, neg siun
čiant “per agentus”, kurie daž
nai tuo pasinaudodami nesąžinin
gai su žmonėmis apsieidavo, už 
siuntimų pinigų į Lietuvą, pra
dedant 1 d. rugpiūčio reiks mo
kėti sekančiai:

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DIENRAŠČIAI.

Pradžioje šio mėnesio pradėjo 
eiti net du lietuvių dienraščiu. 
Tai senai žadėtasai “Katalikas” 
ir “Naujienos”.

Pirmame numeryje “Katali
kas” primena skaitytojams, kad.

Nuo $ 0.01 iki $ 10.00 .. 10 een.
99 10.01 99 20.00 .. 20 99

99 20.01 9^ 30.00 .. 30 99

9r 30.01 99 40.00 .. 40 99

99 40.01 99 50.00 .. 50 99

99 50.01 99 60.00 .. 60 99

99 60.01 99 70.00 .. 70 99

99 70.01 99 80.00 .. 80 99

99 80.01 99 90.00 .. 90 99

99 90.01 99 100.00 $1.00
Beto, krasos valdyba nori at

MŪSŲ PARTIJOS IR PARTT- 
VISKUMAS.

Atsiprašau,, kalbėti apie lietu
vių partijas Amerikoje, apie par
tijas, kaip jos yra ir kaip tori
būti suprantamos, — negalimai 
Partijų mes neturime. Bet tu 
tai pas mus pilna visokių srovią^ 
tautininkų, laisvamanių, “kleri- __ 
kalų” ir tt. Tyčia neminėjas 
mūsų soeijalistų. Apie pastaruo
sius galima būtų kalbėti, kaipo 
partijų. Jie turi aiškiai pažy
mėtų programų, turi išsidirbą 

tikro veikimo sritis. Tik,
deja,, toji programa tėra tai
koma į abelnus visų žmonių, rū
kalus, o apie lietuvių, kaipo to
kių, reikalus jie nesirūpina, nū 
gi turi pabrėžtų tame dalyko 
programų. Į visus pas lietuvius 
kįlančius klausimus jie atsakys 
vienu žodžiu — socijalizmas, ir 
tai dar savotiškas. Kaipo lieto- 
viams, jie mums tėra savos rū
šies srovė, lygi kitokioms savas 
pakraipos sriovėms. Iš kur to* 
visos srovės kįla?

Daleiskime vienų dalykų, kad. 
visos srovės rūpinasi mūsų tra
tos gerove, norėtų matyti liete- 
vius tokiais, kokiais atskiros ypo- 
tos tverenčios mūsų “partijas”, 
norėtų kad būtų. Vieni mato lio- 
tųvių išganymų krikščioniško ti
kėjimo pagilinime, o kiti — lai- 
svamanybėje, treti — socialia
me, o dar kiti — dievai žino ka
me. Iš čia kįla pas mus visos 
“partijos”, judėjimas, ginimas 
savų idėjų.

Pirma padarėme vienų daleidi- 
mų, būtent, kad visoms srovėms 
rūpi mūsų tautos geresnė atei
tis. Stačiai-gi pasakyti, kad vi-: 
soms rūpėtų tautos gerovė, — ne
galima. Pastarojo laiko gyveni
mo obalsiai ir visokių “partijų” 
paleisti į tuos obalsius atsaky
mai, sudrutina tų tvirtinimą. Ir 
štai delko.

Žinome, kad šiais laikais Ame
rikoje po lietuvių kolionijas Iao» 
kosi svečiai iš Lietuvos. At
važiavo jie čion ieškoti para
mos pas Amerikoje gyvenančias 
lietuvius apšvietos platinimo rū
kalams Lietuvoje ir taip reika
lingam Informacijos Biurui Pa
ryžiuje. Ir kasgi pasirodei 
Kaip yla iš maišo, išlindęs smū- 
kus partyviškumas ir nesuprati
mas tautos reikalų.

Jau nuo senai mes šaukiame: 
“Duokite” lietuviams apšvietos^ 
daugiau lietuviškų mokyklų! 
Mums reikia apšvietos, apšvie
tos!” Ilgų laikų tas šauksmas

K.

— Te tau boba ragaišis! Būta man vyrų! Gi 
ko jūs manės išsigandote?

— Tai mes manėme, kad čia...., pradėjo ke
letas balsų ir nedabaigė.

— No, kvr buvai sveikas? užklausė saliūninkas.
■— Tę, kur visi žmonės — bažnyčioje. •
— Kam tau bažnyčia, kad tu sakaisi laitra- 

manis esąs
— 0 kam jums dabar saliūnas, kad jūs deda

tės katalikais esą ?
— Tai, mes tik išnetyčių šiandien čia už- 

kliuvome.
— O aš išnetyčių užkliuvau į bažnyčią.
— Ar tik neįsirašei į šv. Antano kelniaraikštį? 

pasityčiojo “advokatas”.
— Kol kas ne, bet man sugadu žinoti ką porina 

klebonas.
— Ką daugiau pasakos! atsiliepė šeimininkas, 

žinia, kad keikia galiūnus ir girtuoklius.
— No ne, šiandien jis keikė Laisvę, Kovą ir 

Keleivį.
— Kas tai per paukščiai? užklausė vienas rie- 

stanosis berniokas, — ar koks naujas porteris, ar 
alus? . • /

— Cha, cha, cha, visu pilvu nusikvatojo ilga
plaukis vaikinas, — ir tu man tau šitaip nieko ne
žinok apie soeijalistų laikraščius! Kad būtum bu
vęs bažnyčioje, tai tikrai klebonas būtų tau iš
aiškinęs, kaip ant delno, kokių ėsama soeijalistų 
laikraščių. Nabagas taip įsikarščiavo, kad net 
užkimo. Jei būtum, sakau, buvęs bažnyčioje, tai 
tikrai neiškęetum dabar nepaskaitęs tų tariamųjų 
baidyklių.

— Iš raštų duonos nevalgysi, atsikirto riesta- 
nosis, kam man to reikia, kad mane paskui pra
vardžiuotų bedieviu?

— Mano dėta, tegu mane pravardžiuoja vely 
bedieviu, nė girtuokliu.

— Pats tu girtuoklis! mokys matai jis mane! 
atšovė riestanosis, statydamas kratinę, kaip žąsi
nas gūžį.

— Na, Rauluti, pats pasakyk, intikinančiai ta
rė ilgaplaukis, kaip tu pasigeri, ar ne daugiau 
gauni vėjo iš klebono ir davatkų? ir kas aršiausia 
ujamas turi tylėti, o aš sau ponas. Užkabįs mane 
kas, aš jam ir atrėžta: kas tau galvoj, durniau! 
Nesikišk į mano sąžinės dalykus! Aš soeijalistas, o 
sąžinė tai kiekvieno privatinis <^|lyka».

— Su tuo būtų gerai, ramesniu balsu tarė 
riestanosis, bet pas jus cicilikus, būk nėra Dievo, 
o su Dievu, vyruti ne baikos: gal dar perkūnas 
nutrenkti.

— .LGana jau gana, soeijalistų yra pasaulyje 
daugiau gal, kaip katalikų, o visi sau gyvena 
sveiki Tai ką gal prisirašysi prie mūsų partijos?

— Prisirašyk, tai ir kišenių pakrapštyk, svy
ravo riestanosis.

— Gana jau kokie čia pinigai, — metams 
trįs doleriai. Už juos priedo gausi laikraštį. Į 
parapiją, žiūrėk, moki šešis.

— Neapsigauk, Raulai, įsikišo koks tai juok
darys, jei tu jam parduodi savo dūšią, tai jis tau 
turi primokėti, o ne tu jam.

Tuo tarput į saliūnų inkrapino keletas vyrų 
grįžtančių iš bažnyčios. Prasidėjo visuotinas kle
gesys. Daugiausia kalbų kilo dėl tik ką girdėto 
pamokslo.

— Tik jau, turbūt, velnio uodega surašyti tie 
laikraščiai, kad klebonas dėl jų taip karščiavosi 
šaukė vienas.

— Aš vizgi neiškęsčiau bent viena akia 
pažiūrėjęs į tuos baisiuosius raštus, tarė kitas.

— Jeigu draugas nori, tai aš galiu svet 
patarnauti kokių nori laikraščių partraukime, 
siskubino pasisiūlyti Ilgaplaukis.

Truputį lyg drovu!
— Gana jau! Pabandysi, jei nepatiks, 

mesi skaitęs. Pinigų išanksto nereikia mok
— Pabandyti galima, sutiko kalbinam
— Tai ir man partrauk, tarė Raulas, 

kad pinigų duoti nereikia, — tik bėda, 
moku skaityti.

— Maža bėda, kitas paskaitys, o avė 
klausysi, ramino ilgaplaukis.

— Ir man, ir man, gali užrašyti, pas! 
keletas balsų, — pažiūrėsime, ar kleba 
sakė.

— Draugai, išmintingai sakote, pamo 
tonu ėmė kalbėti ilgaplaukis, — žmogus 
viską išbandyti. Mes darbininkai savo 
duodamės vadžioties už nosies visokiems 
tojams. Vyrai, daugiau išminties! Jei: 
norite sužinoti kas toji išmintis, tai pat 
■įtraukti iŠ Boatono garsą kalbėtoją 
sutinkate, broliai?

.Visi tylėjo. Matyt neaišku jiems buvo km 
nori ilgaplaukis. Taigi šis kalbėjo toliau. i

’ Broliai, naudingai ir linksmai pralūsto* 
mėtė vakarą. Atsirastų daugiau gyvumo r-ninĮ 
nuobodžiame Bernajorke.

— O šokiai per tą vakarų ar bus? užklausi 
vienas šviesaplaukis vaikinas.

— Po visam galėtų būti.
— Na tai kviesk sveikas, tų Dvylekį! pritarei 

keletas balsų. į
Į saliūnų rinkosi vis daugiau svečių. Klegėją 

didinosi. Sunku buvo kas nors suprasti, nes vmb 
kalbėjo iškart. Neturėjau tikro draugo, tai buū 
bodo man sėdėti tame žmonių avilyje ir išėjau.

Skruzdei

- - '»<.



Rugpiūčio (August) 13, 1911,

skambėjo ir tebeskamba. Tas bal
sas nepaliko balsu, šaukiančiu gi
rioje. Lietuvoje išdygo “Žibu
rys”, “Saulė”, “Rytas” — ap- 
švietos platinimui, mokyklų stei
gimui draugijos. Berods jau kam 
rūpi apšvieta, turėtų džiaugties 
ir visomis išgalėmis remti tas 
draugijas. Pasirodė kas kita. 
Vieton tų draugijų rėmimo, iš tū
lų mūsų “partijų pusių pasi
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girdo nesitenkinimo balsai. Ne- 
remkime tų draugijų, nes, girdi, 
jos esą “klerikališkos”, jose dar
buojasi kunigai ir tt. Pirmeny
bę davė ne apšvietos dalykams, 
bet žemam partyviškumui!

Jei kam tikrai rūpi lietuvių ap
švietimas, tas visupirma turėtų 
užsiduoti klausimą: ar tikrai ką 
gero duoda Lietuvai panašios 
draugijos, kaip “Žiburys”, “Sau
lė”, “Rytas”? Jeigu toks žmo
gus tikrai užsiduotų panašų 
klausimą ir atsakymą pasisteng
tų surasti viršminėtų draugijų 
nuveiktuose darbuose, tikrinu, 
kad po to pradėtų tų draugijų 
veikimą remti. Jau tik vienos 
‘“Saulės” prirengiamieji kursai 
suteikė Lietuvai dešimtimis lie
tuvių liaudies mokytojųę! Grei
tai “Saulės” kursų prirengtus 
mokytojus pradėsime skaityti 
šimtais. 0 kur gi kiti kursų au
klėtiniai? Kur knygvedystės 
kursai? kur seminarijėlė? kur 
kitos dviklesės, vienklesės ir ki
tokios vaikams mokyklos? Kur 
visokie vakarinai kursai, kny
gynėliai, skaityklos? Visa ir ne- 
iirokuosi, neigi naudą to viso 
apkainuosi. Tą patį būtų gali
ma pasakyti ir apie “Žiburį”, 
“Rytą”. Bet visa tai mūsiš
kiai nelemtieji paiįbizantai iš Į 
laisvamanių ir tautininkų abazo 
lengva širdžia ir su noru paau
kaus savo daugiau smul
kiam partyviškumui. O gal tų 
draugijų mokyklos negeros, mo
kymo programa netikusi? Ta
da reikėtų pasmerkti abelnai 
visas mokyklas, nes tų draugijų 
mokinimo programas tas pats, ką 
ir kitų mokyklų. Dar ir geres
nis, nes kitose mokyklose nera
si tekio plataus lietuvių istori
jos, kalbos, dalykų išguldymo. 
Tiktai tikras lietuvių ir apšvie
tos priešas gali pasmerkti tas 
lietuvių apšvietos draugijas, jų 
Teikimą. • * > • •

Bet kunigai? Ak, tie kunigai! 
Jei pirma dauguma kunigų tik 
užsiimdavo tikėjimo dalykų ap
rūpinimu, mūsų partizantai ne
pamiršdavo plonų balselių šaukę: 
“Žiūrėkite, kokie tie kunigai nie- 
kadcįjai! Jie liaudies apšvieti
mu nesirūpina, jie yra nenaudė‘ 
liai!” Pradėjus kunigams stro
piau darbu,oties, dėti pastangas 
apšvietos ir kitokių draugijų tvė
rime ir platinime, tie patys par- 
"tizantai permaino toną. Vėl 
šaukia apie pavojų iš kito galo: 
“Kunigai skverbiasi į draugi
jas!” Jie nori viską pavergti 1

darys, jiems visados negerai, vi
suomet atras apie ką Šaukti. Su
simildami, bent sykį pavartokite 
sveiką protą!

Tie visi šukavimai nebe tikslo 
ir tai, reikia pripažinti, nuo že
ma neaugėtai pakilusio. Tą pa
tvirtina kad ir tai, kad katali
kų veikimą, jų draugijas visuo
met krikštyja, suteikdami v Ar
dą klerikalų. Kaip esu, dar ne
teko susidurti su klerikalais ir, 
nežinau, bau pas lietuvius mena
mųjų klerikalų atrastum. Jei 
šalip šiaip svietiškių darbuoja
si ir kunigai, tai tas dar neduo
da teisės vadinti ką nors kleri- 
kališka. Kunigų darbe pagelba 
visuomet pageidaujama ir jei 
jie darbuojasi, tai iš to džiaugties 
tereikia. Nors sykį suteikite ir 
kunigui žmogaus teises!

Dar žodelis link svečių, kun. 
M. Gustaičio ir p. J. Gabrio, at
silankymo. Mūsų visokios rų- 
šies partizantai pakėlė apie juos 
triukšmą ir vien tu,o tikslu, kad 
sumažinti jų kelionės tikslui au- 
kavimą. O tikslas tos kelionės 
— parinkti aukų apšvietos rei- 

1 kalams ir Informacijos Biurui 
Paryžiuje. Kas gali ką tiesiogi
nio užmesti tam tikslui? Nieko. 
Taigi ir griebiasi visokių aplin
kinių būdų. Girdi, mes jau ir 
taip daug suaukavome pirmes- 
niems svečiams, kad jau perdaug 
save nuakriaustume, jei ir da
bartiniams aukautume. Pirmes- 
nieji svečiai tesurinko aukų iš
viso apie 60 tūkstančių dole
rių. Skaitant lietuvių Ameri
koje apie 400 tūkstančių, kiek
vienam lietuviui išpuola vos 15 
centų? Žinoma, ne visi auka
vo, kiti, kurie išgalėjo, auka
vo dešimtimis ir daugiau. Tu
rime biznierių, kurie galėtų au
kauti netik dešimtimis, bet šim
tais. Ir tuo save nelabai nu
skriaustų. Aukauti kasmet, kiek 
kas išgali, Tėvynės reikalams yra 
mūsų šventa priedermė. Nejaugi 
ir dabar apie tą priedermę už
miršime?

Purenąs.

sios tautos jau senai turi savo 
muzikalines įstaigas, kame jauni
mas yra lavinamas įvairiose mu
zikos šakose.

Męs lietuviai Chicagoje kol kas 
neturime panašios įstaigos.

Jausdami reikalą ir girdėda
mi dažnus raginimus, pasidrąsino
me šį rudenį steigti “Lietuvių 
Muzikos mokyklą”. Mūsų noras 
yra sutraukti rinktinius mokyto
jus į vieną vietą, ydant pasekmin- 
giau toje dirvoje galėtų darbuo- 
ties ir duoti geresnę progą mūsų 
jaunimui ingyti augštesnį muzika 
linį išsilavinimą ir geresnį supra
timą apie savo tautos muziką. 
Nes panašiose įstaigose kur kas 
lengviau yra atsiekti savo tik
slą, negu privatiškai. Į mokyto
jus yra kviečiami specijalistai 
savo šakoje, turintieji augštesnių 
muzikalinių mokyklų liūdijimus 
apie savo išsilavinimą. Šioje mu
zikos mokykloje kol kas bus duo
damos lekcijos ant piano, smui- 
kos, vargonų, pučiamųjų instru
mentų, giedojimo, teoriją, mar- 
monija, kontrapunktas, išguldo- 
ma muzikos istorija, orkestracija 
ir kompozicija.

Bus nustatyta mokslo progra
ma taip, kad baigusieji šią įstai
gą gaus liudijimą kaipo mokyto
jai.

A. Pocius.
A. Aleksandravičius.

tų kunigui vogti, paleistuvauti, 
žmogžudžiauti, tai kunigas turė
tų ir tokiam vyskupui “pagyri
mo himnus, panegerikae” rašyti 
arba kalbėti Taigi kad Bažny
čios vyskupai draudžia nuo šito
kių darbų taip kunigus kaip ir 
nekncigus, tai panašūs autoriai 
pavadina tą draudimą vergija, 
o asmenis, kuriems tokie pasiel
gimai yra uždrausti, užvardina 
vyskupų vergais. Nėra aršes
nio vergo pasaulyje, kaip žmogus, 
kuria viską sau leidžia, nes tok
sai žmogus tampa vergu savo 
pikčiausių papročių ir šlykščiau
sių geidulių. Rodosi vertėtų už
tekti šito paaiškinimo visiems 
gerai manantiems.

“Draugo” Apgynėjas.

styti visus svarbiuosius mūsų Su
sivienijimo reikalus.

Sut pagarba 
101-o« kuopos valdyba

Pirmininkas, Kun. M. Krušas, 
Raštininkas, Stasys Kibortas,

Taupyk savo pinigus
ir dek juos saugion bankon

a—_

Susivienijimo liutuuviy R.-K. 
Amerikoje reikalai.

101- oji kuopa paleido į ap
linkines kuopas šį atsišaukimą:

Į Chicagos ir jos apskrities Susi
vienijimo L. R. K. Am. kuopas.

AR TIESA KĄ DVASVIEKIS 
SAKO, BOK KUNIGAI, TAI 
YRA “VIENO ŽMOGAUS (VYS
KUPO) NUSIŽEMINUSIŲJŲ

VERGŲ BŪRYS?'

STEIGIANT “LIETUVOS MU
ZIKOS MOKYKLĄ”.

Chicaga, galima tarti, yra cen
tras lietuvių veikimo Ameriko
je. Čionai randasi daugybė įvai
rių organizacijų, mokyklų, rate
lių, chorų ir kitokių įstaigų. Vi
si kruta, darbuojasi, rengia se
zono metu įvairias pramogas, pa
silinksminimus. Nei vienas ge
resnis užmanymas-vakaras neap
sieina be muzikos, be dainų. Mū
sų žmonės, nuo amžių pamylėję 
dainas, noriai jų klausosi. O mu
zika,, daina, juk ramina ir pake
lia žmogaus dvasią. Tik gaila, 
kad tų žavejančių mūsų tautos 
tvarinių, tinkmai išpildomų, re
tai galima teišgirsti, nes stoka 
dar pas mus muzikaliai išlavintų 
žmonių. Tą-gi gpeeijalį išlavi-

“Vienybėj Lietuvninkų” n. 
29 šių metų, p. Dvasviekis labai 
pažemina kunigus viršminėtais 
žodžiais. Jau tik neiškenčiu neat
siliepęs prieš tą pažeminantį 
straipsnį.

Mat autorius to straipsnio uš- 
siduoda nurodyti, kad Katalikų 
kunigai yra negeistini jokiose 
draugijose, nes jie patys būdami 
vyskupų vergais, pavergtų ir in- 
tegrales draugijas.

Turbūt autorius dar gerai ne
supranta ką reiškia vergija ir 
kas yra tikroji linoeybė. Jei 

i pats autorius būtų pagalvojęs 
pirma gerai, ir kad būtų paro
dęs savo straipsnį kam kitam, 
kas supranta vergiją ir liuoey- 
bę, nebūtų išdrįsęs užvardinti 
savo patarėją ponu, o save jo 
vergu, jei tas būtų padraudęs, 
kad neleistų aikštėn tokių sar
kazmų po nudavimu argumenta
vimo su “Draugu”. lAutorius 
apsimetęs integrale liuosybe žo
džio ir plunksnos, nenori nei 
matyti skirtumo tarp liuosybės 
ir laisvės, kas nėra laisvė vis
ką pasmerkia vergija. O mūsų 
nuomone pati nedoroji laisvė tai 
yra tikra vergija, kitaip ir bū
ti negali. Nes jeigu būtų tiesa 
ką autorius sako: “Jie (kuni
gai) ne tik pildo vi/mg, kad i

Gerbiamieji F
Męs visi numanome, kaip svar

bus ir naudingas yra lietuviams 
katalikams jų Susivienijimas. 
Mums visiems aišku, kad kuodi- 
džiau jisai išaugs, tuo labiau 
iškils Amerikos lietuvių katalikų 
dvasia, gerovė, kultūra. Tečiau 
męs turime pripažinti, kad Chi
cagoje ir visoje Illinojaus valstijo
je mūsų Susivienijimo reikalai 
buvo apleisti: kuopij ligšiol buvo 
maža, o ir esančios buvo neskait
lingos ir maža gyvumo terodė. 
Taigi męs turėtume sukrusti 
visi išvieno, kad mūsų apielin- 
kėje atgaivinus Susivienijimą, 
kad pritraukus prie jo kuodau- 
gihusiai narių, ’skad padidinus 
kuopų skaičių. Tą padaryti męs 
galėsime tik susitarę, bendromis 
pajėgomis. Tuo tikslu būtų rei
kalinga (pagal minties šių me
tų seimo) susiorganizuoti mūsų 
apielinkėj, sutverti Sus-mo L. 
R. K. Chicagos apskritį, kuri tu
rėtų nuolat rūpinties Sus-mo 
reikalais šioje apielinkėje.

101 kuopa (Chicagoje, Dievo 
Apveizdos < parapijoje) visa tai 
apsvarčiusi savo susirinkime 2 
d. rugpiūčio šių 1914 metų nu
tarė kreipties į visas Chicagos ir 
jos apielinkių kuopas, prašyda
ma atsiųsti savo delegatus į 
Chieago apskrities suvažiavimą, 
kurs įvyks 30 d. rugpiūčio (ne- 
dėldienį), 1914 metų 3 vai. po 
pietų Chicagoje Apveizdos Dievo 
parapijinėje svėtšinėje (kampas 
18-os ir Union gatvių). 101-osios 
kuopos nuomone gerai būtų rinkti 
nuo 10 narių po vieną delegatą. 
Šio suvažiavimo tikslas bus pasi-
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ĮSISKVERBUSIOS 29-TO SEI
MO PROTOKOLE KLAIDOS.

Skaitydamas tilpusį organe šių 
metų Seimo protokolą, patėmi- 
jau k ai-kurias klaidas, nežine ar 
tai kaltė seimo raštininkų ar 
neapsižiūrėjimas redakcijos.

Apkalbėjime sulaikytų pomir
tinių yra pasakyta: “a. a. Baltro 
Šliko 2-ro skyriaus”, o turi būti 
3-čio skyriaus.

Svarstant prašymus, 5-oj se
sijoj, 2-oj eilutėj protokole tilpo: 
“M. Vročinsko 103 kp. Mahanoy 
City, Pa.”, turi gi būti; 31 kp 
Mahanoy City, Pa. Taip-pat tos 
pačios sesijos 8-o i eilutėj proto
kole .užrašyta: “J. Druktienaitei, 
85 kp. Chieago, III. jai prašant 
paskirta $r"?.00 iš jos pomirti
nės ir pavesta Centro sekretoriui 
(Kas? Centr. Sek.). Kaip pa
menu buvo nutarta jai išmokėti 
iš pomirtinės $75.00 su sąlyga 
jei anoji priguli prie Susiv. ne
mažiau kaip metai laiko ir pa
vesta Centro Sekr. sužinoti kaip 
senai ji Susiv. priguli, taip turė
ję tilpti protokole.

Toliaus kalbant apie pašalpos 
skyrių protokole pasakyta: kad 
moteris priimti tik į pirmą laip
snį apsaugos, tai yra tik ant 
$3.50 savaitinės pašalpos. Gerai 
pamenu, kad buvo nutarta priim
ti į 1-mą ir 2-rą laipsnius ap
saugos, ant $3.50 ir $7.00 savai
tinės pašalpos.

Sesijoj 8-oj kalbant apie su
tvarkymą apsaugos mokesnių, 
protokole yra paminėta tik pir
mas skyrius, o apie 3-čią sky
rių visai nėra nieko. Ant seimo 
buvo gi nutarta pertaisyti mo
kesnius ir 3-čio skyriaus ir priim
ta centro sekretoriaus išdirbto
ji tabelė, kaip vieno taip ir kito 
skyrių.

Kalbant apie Susiv. pinigyną 
paduota: “nutarta, kad geležinio 
kapitalo pinigus išimti iš dabar
tinių bankų ir tt.”, turi būti 
inešta, kad geležinio ir tt. '

Apie p. Riteraičio garbės na
rystę protokole yra tilpę: “bal
suojant tas sumanymas didžiu
ma balsų atmestas” ištikro gi jo
kio balsavimo tame klausime ne
buvo, tik iškilus diskusijoms p. 
Rikteraitis- nuo garbės narystės 
patsai atsisakė.

Ir dar viena: Vineas Vitkus, 
91 kp. Chieago, III. prašo pašal
pos; turi būti: 99 kuop. Chieago, 
III.

J. S. Vasiliauskas,
S.L.R.K.A. Rast.

PROTOKOLAS.
B. L. R. K. A. Centro valdybos 
susirinkhiiaJyslouiflJiMMn 30-31

Toji banka turi dešimts metų saugaus ir teisingo biz
nio varymo. Bankos viršininkai yra ingudę bankieriai ir 
direktoriai yra vietiniai kapitalistai, tuo pačiu laiku valdy
tojai Stockjardų, kame tūkstančiai lietuvių turi nuolatinį 
darbą Jūsų prideryste žiūrėti, kad sunkiai uždirbti jūsų 
pinigai būtų padėti į banką, kuri duoda jums pilną gva- 
ranciją, nes yra lengva pinigus pražudyti, tik sunku juos 
atgal atgauti. Mūsų bankon gauni 3 nuošimtį palūkanų už 
padėtus pinigus, beto gauni apsaugojimą, kurį mes su
teikiame. Nieko nelauk, bet pradek taupyti šiandien.

Gali pradėti taupyti nuo vieno dolerio.
Mūsų turtai viršaus

penkių milijonų dolerių

PEOPLES STOCK YARD
STATE BANK

Ashland Avė. & 47th St. Chieago. 
Seniausia, didžiausia ir tvirčiausia 
banka į vakarus nuo Stock Yardų.

damas Centro Valdybai dalykus, 
kurie turės būt svarstomi.

Ant susirinkimo pribuvo šie 
Centro Vald. nariai: K. Krušin- 
skas — prezidentas F. Burba — 
kasin., J. S. Vasiliauskas — sekr., 
J. Stulgaitis ir V. Lukoševičius 

kas. glob. ir kun. J. Inčiura 
— knygius. Nepribuvo viee-prez. 
Dvasiš. Vadov.; pirmutinis per 
laišką prisiuntė pasiteisnimą, kad 
serga, antrojo nėra namie, išva
žiavęs.

Pribuvo ant šio vald. susirin
kimo taipogi p. T. L. Dundulis
iš Danville, III., reikale persta
tymo dalykų stovio link velionies 
Baltramiejaus Šliko, 94 kp., ku
riam maldaujant, šitas reikalas 
likosi paimtas pirmiausiai na
grinėjimui. Tečiaus, kadangi ai
škių dokumentų (darodymų), 
kad jis buvo keno kito nužu
dytas, nebuvo pristatyta ir šį 
kartą, apart vietinių gyventojų 
opinios; todėl Centro Vald. ne
turėdama ant ko remties sura
do negalimu pripažinti išmokėti 
jo posmertinę. Betgi atsižvel
giant ant likusių jo našlaičių vai
kų, nutartai paskirti kaipo auką 
iš posmertinės $150.00 (velionis 
buvo apsidraudęs ant $500.00) 
su ta išlyga, kad jei kuomet bū
tų darodyta, arba šioji paslaptis 
išeitų į aikštę, jog jis buvo už
muštas kito keno ranka ir nuro
dyta ypata tai padariusi, tuo
met būtų išmokėta visa posmerti- 
nė $500.00 priskaitant dabar pa
aukotus $150.00, kurie bus iš
mokėti per rankas legališko glo
bė j aus, kuriuo yra teismo pa
skirtas p. T. L. Dundulis.

Toliaus buvo paimta svarstyti 
naujai įvestas apdraudos sky
rius ant $750.00

po ilgų diskusijų likosi priim
tas be pataisymo.

Dabartinė naujoji tabelė mo
kesnių ineina į veikmę nuo 
1 dienos Spalio, 1914 mietų 
ir nuo tos dienos turės 
būt vartojama visų kuopų. Čion 
žemiau telpa tabelė, kuri parodo 
kiek į kurį skyrių ir nuo kiek 
amžiaus senumo mokėsis mėne
sinė mokesnis:

24 2402 CO
O
a OM

rH ei
$.16 $.28
.lt .29
.17 .30
.18 .31
.18 .32
.19 .33
.20 .34
.21 .35
.22 .36
.23 .37
.24. .38
.25 .39
.26 .40
.27 .41
.28 .42
.29 .43
.30 .44
.31 .45
.32 .46
.33 .47
.34 .48
.35 .49
.36 .50
.37 .52
.38 .54
.39 .56
.40 .58
.41 .60
.42 .63
43 .66
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DRAUGAS Rugpjūčio (August) 13, 1914.

fcr Į Šiandieninis surėdymas netoks, I 
kaip kelios dešimtys metų atgal,'<

(Pradžia ant 5-to pusi.)

uos (vedimo pašalpos skyriaus 
(nuo 1 d. spalio), bus priimtio anas nebetoks, kaip dar seniau.,

Kaip anuomet niekas nežinojo, tik už pus1 įstojimo mokesnies
kaip šiandien dalykai stovės, taip Įvedus pašalpos ligoje skyrių, 
---------vAUmifl via. pasirodo, kad dabartinės susiv

T

mes nežinome, kaip vėliaus vis 
kas gali virsti. Ir už tai socija- 
listų manymas, kad jie gali už
bėgti dalykams už akių, yra klai
dingas.

— Betgi šis surėdymas yra ne
tikęs ! **

— Netikęs už tai, kad atskiros 
ypatos vartoja nešvarius įran
kius savo tikslams atsiekti, yra 
nedori, mėgsta pralobti kitų, 
nuoskriauda. Ko šiandien trūk
sta, tai dorų žmonių. Taigi vie
toj manęs prie socijalizmo kai 
binęs, pats verčiau pamesk apie 
jį svajojęs, o tapk geru žmogum.

— Greičiau man plaukai ant 
delnos užaugs, negu aš mesiu 
socijalizmą. Ot, įkas.

Tai pasakęs, Rautas nustypčio 
jo savais keliais.

Pužu.

T

/

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS
Šiuo sykiu Raulas buvo nuta- savyje. Su didelės vertės daik-

ręs prikalbėti Kazį, kad jis prisi
dėtų prie socijalistų. Taigi buvo 
begalo mandagus.

— Labų dieną, Kazy. Kaip 
sveikata ?

— Labą dieną, Rautai, labą 
dieną. Kaip matai, esu sveikas.

— Žinai ką, Kazy? Aš pats 
sau vienas pamąsčiau, tad tu 
daug galėtum padaryti, jei prisi- 
dėtum prie socijalistų. Tu, mat, 
visgi prasitrinęs žmogus.

— Padaryčiau gerą kam? So
cijalistams ar žmonijai?

— Kaip tai socijalistams ar 
žmonijai?

— Ir to, Raulai, nesupranti. 
Prisidėjus man prie socijalistų, 
suprantama^ pelnytų socijalistai. 
Bet ar būtų iš to kokia nauda 
žmonijai, tai dar klausimas. So
cijalizmo svajonių pasiekimas 
žmogaus kiltesniu nepadaro, bet 
dažniausia nustumia jį nuo pado
rumo laipto j nedorybių liūgą. 
Pasaulis reikalingas ne socija
listų, bet gerų žmonių. O geru 
žmogum gali būti ir be socija
lizmo svajonių.

— O ir netiesa, kad socijaliz-1 
mas gali padaryti žmogų nedoru. 
Socijalistai — tai geriausi žmo
nės.

— Na, o iš kur gi atsirado
, šlykštūs šakininkai, jei ne iš 

socijalizmo pasekėjų skaičiaus? 
M kur gi dygsta visokie tautos 

,rįe&<n>nksi ir maklieriai. jei ne

tais yra tas pats ką ir su die 
mantų. Diemantą kur jį ne
dėk, ar tarp brangenybių, ar ant 
šiukšlyno, jis kaip diemantu bu
vo, taip ir paliks. Kas kita su 
menkos vertės dalykais. Jų ir 
augštindamas neišaugštinsi. Jei 
socijalizmas toks tobulas daik
tas ir ateičiai taip pritaikintas, 
tai ateityje jis ir įvyks.

— Dabar, Kazy, šneki, kaip 
tikras socijalistas. Ak, kad taip 
nugirstų “Naujienų” redakto
rius, tikrai nuo jo pagirimo su
silauktum.

— Bet, Raulai, čia vienas ma
žas skirtumas. Kas yra šian
dien, tai dabartis, o kas bus ry
toj — tai ateitis. Nežinome kas 
bus rytoj, nežinome kas bus atei
tyj. Gyvenimas juda, keičiasi. 
Kas šiandien rodosi būtų gera 
ateityje, gali, aplinkybėms
kitaip virtus, pasirodyti netiku
siu. Negalima tikrinti, kad so
cijalizmas tiks ateičiai, nes ne
žinoma kokia bus ateitis.

— Jau apie tai, Kazy, neabe
jok. Socijaljzmal bus visuo
met geras.

— Matai, Raulai. Juk visi so
cijalistai tiki, kad socijalizmas 
neįvyks rytoj, nei už metų, nei 
už kitų. Jie tik mano, kad so 
cijalizmas įsikūnys kada nors, 
bet kada, tai nei jie patys ne 
žino. Dabar daleiskim, kad koks 
nors senovės inžinierius-mechani 

iorą šimtų metų atga 
.va pri-

narių knygos bus netinkamos, 
todėl nutarta užvesti naujas kny
gas, pritaikant parankumui vedi
me Sulyg dabar priimtų visų ap
saugos ir pašalpos skyrių. Su
taisyti ir užvesti knygas Centro 
Valdyba ingaliojo prez. K. Kru- 
šinską ir sekr. J. S. Vasiliauską 
Jiedu sutaisys taip-pat ir atspau- 
dins visas reikalingas blankas dėl 
kuopų.

Nutarta, kad visi tie, kurie 
prisirašys į aukštesnius apsaugo 
skyrius kaipo: $500.00, $750JO 
$1000.00 prisiunčiant išpildytą 
aplikaciją turi būtinai pri-:tatyti 
gimimo metrikus.

Centro Vald. matė reikalą tu
rėti Centralį gydytoją ir sulyg 
valdybos nuomonės toksai gydy
tojas, delei parankumo turėtų 
rasties ant vietos su Susiv. se
kretorium. Todėl buvo ingalio-
tas J. S. Vasiliauskas tokį gydy
toją sužinoti ir pranešti apie tai 
Centr. Valdybai. Pastaroji gi 
padarys su juo sutartį.

Nutarta atstovauti S. L. R. K. 
A. 13-me Seime Federacijos Ka
talikų Ddaugijų Amerikos, 
“American Federation of Catho- 
lic Societies”, kuris tai seimas 
atsibus Baltimorėje dienose 27,

tarta perleisti per organą, kurį 
tai organo numerį, kuopos pri
valo pasilaikyti dėl žinios vedi
mo kuopos reikalų.

Nutarta, kad organas atspau- 
dintų 200 egzempliorių to nume
rio organo, kuriame tilps pašal
pos skyriaus įstatai ir pasiųstų 
Centro Sekretoriui; pastarasai 
panaudos juos informacijoms 
naujai tveriančioms kuopoms. Už 
tuos numerius užmokėti kainą 
narių organo.

Nutarta, kad Centro Sekreto
rius išrašytų ant rašomos maši

nėlės kopijas įstatų pašalpos sky
riaus dėl visų Cantro Valdybos 
narių; už tai ir visus kitus ekstra 
darbus, kurie padaryti ir kurie 
yra pavesta atlikti Centr. sekr. 
virš paprasto jo darbo vedimo 
Susiv. reikalų, nutarta paskirti 
jam užtai specijališką atlyginimą, 
kaipo ekstrą ir neprigulintį prie 
jo darbo.

Su šia 3-čia sesija susirinkimas 
užsibaigė ir sesija likosi uždaryta 
1 vai. po pietų.

J. S. Vasiliauskas
S.L.R.KA. Bastin.
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MOTERŲ DIRVA.

PROJEKTAS KONSTITUCIJOS vėlesniai įstatymų tarybos nu

ŠIS TAS.
Kas sakė, kad karė nenaudin

gas daiktas? Kaip kada ji yra 
geras dalykas. Antai lietuviai 
Amerikoje gal kasžin kada būtų 
susilaukę savo dienraščio, o da
bar, iškilus karei Europoje, mes 
susilaukėme net kelių dienraščių.
“Katalikas” virto dienraščiu, __ ___
“Lietuva” ieleidinėja kasdieninį 28, 29 rugsėjo šių metų. Centro 
priedą, net “Naujienos” ir tos, Vald. ingaliojo delegatais: kun. 
bala žino kam ir kokiems galams, J. Lietuvninką, J. S. Vasiliau- 
išeidinėja kiekvieną dieną. Ir aką ir J. Grebliauską, visus tris 
tai tik vienoje Chicagoje. iš Baltimorės.

Toliaus buvo svarstyta pasku
tinio Seimo pavestas reikalas 

Socijalistai jau tik dabar tu- Centro valdybai ištirti kas link 
rėš nustoti kalbėję apie karės su8penduoto delegato S. A. Pi- 
blėdingumą. Nebūtų karės, jų iecko. Pasiremiant afidavitu 
dvasiškai ir medžiagiškai nusku- priduotu per Aleks. J. Lemontą, 
rusios “Naujienos” niekad nebū- kuri8 tvirtina po prisiega, jog p. 
tų susilaukusios progos tapti pįieckui mandato nerašė ir nie- 
dienraščiu. kad po jo mandatu nepasirašė;

kadangi apkaltintasai p. Pilec- 
kas jokių argumentų pasiteisini 

Nesistebėkite, jei mūsiškiai ei- muj gavės ant pareikalavimo ne- 
cilikai taip uoliai bombarduoja pridavė apart paprasto laiško, 
svečius iš Lietuvos, — nekitaip kuriame aštriais žodžiais išreiš- 
juk priėmė ir belgai pas juos atė- kė nepasitenkinimą “Draugu 
jusius vokiečius. Tik vienas ma- už aprašymą jo pasielgimo. To-
žas skirtumas: belgai šaudo į sa- dėl Centro Vald. pripažino S. 
vo “svečius” geležies ir švi- Pilecką kaltu už Aelegališką at-

kasoje pasiliko pinigų.. Visokie 
pildomosios valdybos ir įstatymų 
tarybos pranešimai kuopoms, tu
ri būti skaitomi kuopų susirinki
muose ir išpildomi be atidėlio
jimo.

13. Nepriderančios sąjungon 
— neturi būti svetainėje, laike 
susirinkimo.

14. Suspenduotos narės, arba
prašalintos, turėdamos ypatiš- 
kus reikalus kuopoje, ar tai 
įstojimui į sąjungą iš naujo, ar
ba reikalavimui nuėmimo su- 
spenso, turi teisę būri, susirinki
mo laike svetainėje, bet netur 
teisės dalyvauti nei svarstymuo
se, nei balsavimuose, kol jų klau
simas pakeltas. Pakėlus jų klau
simą, turi teisę pasiaiškinti ir at
sakyti vien tik į užduotus klau
simus. Toliau bus.tartus susivažiavimuose. Nepil

dančios įstatų kuopos suspenduo 
jamos, arba išbraukiamos iš są 
jungos, pagal didumo kaičios.

Skyrius IV.
Kuopų tvarka.

I 1. Kuopos Lietuvių Katalikių 
moterų Sąjungos rėdysią tokiais
įstatais, kokius įstatymų taryba na pažvelgti į ją, apleistą, apžėlu- 
nutars savo susivažiavimuose. šia. Sveikindama viešnią nebuvė-

2. Kiekviena kuopa vartos pa- lę, sveikinu ir visas katalikes 
puošimus, žymes, apyskaitų kny- lietuvaites su nauja — skaistesne 
gas ir rašymui formas, kokios ateičia ir kviečiu visas stoti ben- 
bus priimtos įstatymų tarybos, dran darban “Moterų Dirvoje”.

3. Kuopos turės teisę priėmi- Prisidėkit savo raštais, nurody
mui narių į Sąjungą, prisilaikant mais ir patarimais, kad padarius 
įstatams priimtiems įstatymų ta- šitą savo skyrių naudingu ir gy- 
rybos. vu. Nevien tik savo atydą

4. Kuopos turės savo vieną at- turime atkreipti į politiką ir 
stovę įstatymų taryboje, taip- viešąjį darbą, bet ir į platų na- 
pat turės teisę aptarti abelnns mų ruošos klausimą. Mums turi

, reikalus Sąjungos ir savo pa- rūpėti sveikatos dalykai, nes nuo 
i tarimus induot atstovei įstatymų mūsų priguli sveikatos gerovė ne- 
tarybon. Kuopos, turinčios vir- tik mūsų vaikų, bet ir visų tų,

e,.----- ---------  ------ -.šaus 10-ties narių turi teisę tu- kurie gyvena mūsų namuose.
tarybon, dvasiško vadovo, kuriuo I rėt įgtatynll? taryboje vieną at- Taigi sesutės atsiliepkite “Mo- 
bflna klebonai parapijų, kuriose stovę nuo kįekvienos 10-ties na- terų Dirvoje” apie viską, kas 
kuopos randasi ir kuopos dakta- rišas su moterų gyvenimu ir rei
ro kvotėjo. Visa naujai rinktoji g. Kuopos laikys susirinkimus kalais. Girios Duktė,
kuopa ar tai naujai susidariu- regUiįariškai kiekvieną mėnesį,

taip-pat laikys ir nepaprastno- ŠIS TAS APIE MOTERIS, 
sius susirinkimus, reikalui išti- Prie žymesniųjų pasaulio veikė- 
kus. jų turime priskaityti panelę Ma

LIET. KAT. MOTERŲ SĄ-GOS 
AMERIKOJE.

(Tąsa)
Byrius III.

1. Būrelis Lietuvių Katalikių 
moterų skaičiuje 10-ties gali 
įsteigti kuopą arba draugiją, var
du patinkančiu tvėrėjoms pride
rančių Lietuvių-Katalikių moterų 
Sąjungai. Steigėjos naujos kuo
pos privalo prašyt Centralinės 
valdybos užtvirtinimo, užmokėti 
į - centro kasą visus mokesnius, 
tuomlaik nutartus įstatymų ta
rybos. Centro valdyba gavus 
mokesnius ir dekleracijas, pa
skirs tokiai kuopai numerį ir iš
duos čarterį.

Kiekviena naujai susidariusi, 
kuopa-draugija išsirinks iš savo 
tarpo valdybą, susidedančią iš: 
pirmininkės, vice-pirmininkės, ra
štininkės, kasininkės, dviejų ka
sos globėjų, atstovės įstatymų

Vartau “Draugo” No. 32 žiū
riu, na, kas čia? Didelėmis rai
dėmis atspausta “Moterų Dir
va” Nudžiugau pamačius taip 
senai laukto’ skyriaus. Tiesa pla
ti ir puiki mūsų dirva, bet liūd-

no kulkomis, o mūsiškiai cieili- gtovavimą kuopos au falsifikuotu 
kai — purvų ir pliovonių ka- mandatu; o kad mandatas tikrai 
muoliais. buvo falsifikuotas tai patvirtina

p. Lemonto afidavitas ir paro 
do patsai parašas, kad yra spe- 

Visi imigracijos priešininkai cijališkai padirbtas, nes skiriasi 
galės dabar ramiai atilsėti: ir nuo tikrojo p. Lemonto parašo 
prie geriausių norų niekas nega- Nutarta S. Pilecką suspenduoti 
Ii šiuo laiku pabėgti iš Lietuvos įkį ateinančiam Seimui, atimant 
į Ameriką. teises - būti kokiu nors viršaičiu

kuopos, Susiv. ar delegato į sei 
mą ir palikta kaltininką atei- 

Sakoma, Belgijos socijalistai nančiam Seimui nuteisti, 
stojo kovon su įsiveržusiu neprie- K. Krušinskas vardu komisijos 
teliu-vokiečiais. Kada-gi mūsų namo pirkimo pranešė, kad jie 
socijalistai stos kovoti didžiau delei to reikalo turėjo susirinki-

sios kuopos, ar jau gyvuojan 
čios, išskyrus dvasišką vadovą, 
turi būti patvirtinta Sąjungos 
Centro valdybos.

3. Centro valdybai nepatvirti
nus naujai išrinktos kuopos val
dybos, kuopa turi apskelbt nau
jus rinkimus, išrinkt valdybą ir 
perduot vardus naujai rinktos 
valdybos Centro valdybai patvir
tinti. '"Nesutikus kuopai su prie
žastimi, delei kurių Centro val
dyba netvirtina kuopos valdy
bos, kuopa su skundu kreipsis 
prie įstatymų tarybos laike susi
važiavimų.

4. Parapijose, kur randasi vie
na kuopa, prideranti Sąjungai, 
negalima steigti antrą, be Cen
tro valdžios leidimo. Norint 
įsteigti naują kuopą šalip esan
čios — reikia būtinai prašyti 
leidimo Centro valdybos pirm 
pradėsiant įsteigimo darbą. Ga
vus ar negavus leidimo, elgties

6. Reikalų tvarka kuopose se- bei T. Boardman, “Amer. Tau- 
kanti: tiško Raudonojo Kryžiaus cent-

1. Susirinkimų atidarymas. rališkojo komiteto narę. Ji tai
2. Viršininkių vardošaukis. prikalbino prezidentą Taftą su-
3. Maįda. organizuoti A. T. R. K. draugi-
4. Skaitymas užrašų iš praei- ją ir išgauti jos inkorporavimą

to susirinkimo. kongrese. Per praėjusius 8 metus
5. Naujų kandidačių priėmi- į tos draugijos iždą suplaukė ir

mas. buvo išleista žmonijos labui
6. Raportas apie ligones, apie $7,510,111.

šeimynas reikalaujančias Sąjnn- Paklausta kodėl ji apsirinko 
gos pašalpos. tą darbą, atsakė “galite manę už-

7. Raportas apie nares, bei at- rašyti kaipo vieną, kuri myli žmo
keliavusias lietuvaites esančias niją”. Ir nevien tik Amerika už- 
be darbo. > rašo ją kaipo tokią, bet Italija,

8. Raportas Komisijų išpildy- (kurios karalius 1909 m. suteikė
mui bėgančių reikalų. medalį už jos didį pasišventimą

9. Nepabaigti reikalai ii pra- palengvinime kančių ir prašali-
eito susirinkimo. nime skurdo po žemės drebėjimo

10. Nauji reikalai dėl labo Są- Mesinoje). Japonija ir Žuvėdija.
jungos bei kuopos. Pusė valandos po gavimui žinios
11. Sumokėjimas duoklių. Washington, D. C. apie tvaną

0-1 Ohio valstijos 1913 m. panelė

•t
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3? Blaivybės Dirva.
4-TAS SEIMAS

Lietuvių Rymo Katalikų Pilnųjų 
Blaivininkų Amerikoje Susivieni
jimo, atsibus RUGSĖJU 18 ir 16 
DIENĄ, 1914 m., Worceseteryje, 
Mass. iv. Kazimiero Lietuvių pa
rapijoje.

BLAIVYYES DIRVA.
Blaivininkų susirinkimas. 38-

oji pilnųjų blaivininkų kuopa 7 
rugpiūčio turėjo jau trečią mė
nesinį susirinkimą. Tie mūsų su- 
siriukimai pradeda daryties la
bai indomųs ir tolyn vis dau
gyn žmonių pritraukia. Šį kar
tą svarstėme klausimą, kiek 
darbininkai išleidžia pinigų svai- 
ginamiemsiems gėrimams. Iš kal
bų daugelio narių paaiškėjo, kad 
Chicagos lietuviai darbininkai ga
lėtų būti padalyti tuo žvilgsniu 
į 5 dalis:

1) tikri girtuokliai, kurie ką 
uždirba tą ir prageria: dažnai 
nebeturi iš ko nei už valgį ir 
kambarį užsimokėti. Jie prage
ria iki 4-500 dolerių per metus 
ir daugiau. Tokių yra nemaža.

2- oji dalis tai tie, kurie kas
dien išmauna maždaug po 7 
pantes (už 35 centus) subatva
kariais gi ir ant rytojaus pralei
džia saliūnuose nuo 3 iki 4 dole
rių. Per metus jie išmoka mokes
nių saliūninkams apie pustrečio 
šimto dolerių. Tokių yra labai 
daug. Nei vienas iš jų neskaito 
savęs girtuoklių, o tik gėrėju 
su saiku.

3- ioji dalis yra tie, kurie kas
dien išmauna tik po 3 pantes 
(15 centų), subatoje gi ir nedėlio
ja išleidžia nuo 50 centų iki 1 
dol. Tie metams išleidžia iki 80 
dolerių. Tokių yra daugiausia. 
Visi jie skaitosi blaivais žmonė
mis.

4- oji dalis yra tie kurie kas
dien perka tik 1 pantę už penk
tuką. Tie metams išleidžia tik 
18 dolerių ir sakosi, kad jie visai 
negerią. Tokių yra nedaug.

5- oji dalis tų, kurie ištikrųjų 
visai negeria, arŲa dėl negalė
jimo, arba dėl gydytojo uždrau
dimo, arba pagaliaus dėl įsitiki
nimo. Tokių yra visiškai mažai. 
Girtybės pradžia ir vyriausia 
kaltininkė, tai yra anoji alaus 
pante, kuri esant darbininkui 
žmogui reikalinga ir kurią rei
kią nuolat didinti ir dauginti 
ir visa tai dėl geresnės sveikatos. 
Kas sugriaus tą klaidingą įsitiki
nimą apie “pantės” naudingu
mą, tas paties blaivybei tvirtus 
pamatas.

Blaivininkų uždavinys yra sa
vo pavyzdžiu ir veikimu mažinti 
skaičių pirmųjų rusiu gėrėjų ir 
didinti skaičių pastarųjų ru
siu. Buvo pranešta, kad vienas 
draugas blaivininkas šiomis die
nomis pakėlė krikštynas be lašo 
svaiginamųjų gėrėmų ir... vis
kas gerai: nei saulė nuo dan
gaus nenukrito, nei Chicaga ne- 
prasmėgo, nei jokia kitokia ne
laimė neatsitiko. Tai pirmoji 
kregždė. Pagerbėme draugą gau
siu delnų plojimų.

Lietuvių Katalikų Federacijos 
IV-am Kogresui Parengti Ko

misijos vaikimas.
Kad iškilmingiau parengus 

IV-tą Amerikos Lietuvių Katali
kų Federacijos Kongresą, kuris 
atsibus Chieagoje rugsėjo 22, 23, 
24 ir 25 d. šįmet, susitvėrė iš 
vietos inteligentų tam tikrą ko
misija. Toji komisija laikas nuo 
laiko daro savo susirinkimus, kur 
yra aptariami visokie būsiantieji, 
Kongresą paliečia n tieji reikalai. 
Čia paduosiu tai, kas buvo svar
styta ir nutarta per pastaruo
ju du susirinkimu.

1. Daug kalbėta ir tartasi, kaip 
parūpinti iš toliau atvykuziems 
Kongresan delegatams veltui bū
tą ir pragyvenimu, kad suma
žinti jiems išlaidas. Tas suma
nymas buvo paduotas gerb. kun. 
F. Kemėšio. Buvo nuomonių už 
ir prieš. P-as Baltutis vienan 
pasižadėjo “ant Bridgeporto” 
parūpinti keliolikai delegatų vie
tą, kiti taip-pat neatsisakė dele
gatams šiokiu ar tokiu būdu pa
kalbėti. Galop nutarta vienbal-

Darbininkas J. 1‘uplėsis pada
rė sumanymą sudėti 52 dolerių 
Lietuvių švietimo fondui. Pats 
tėškė pradžiai 10 dolerių. Kaip 
bematant sumesta 41 doleris. Li
kusiuos draugija apsiėmė kokiu 
nors būdu surinkti ir fondui įmo
kėti 100 rublių visoms trims 
draugijoms lygiai po 33 r. 33 k,

Pagaliąus buvo parskaitytas
J. Karoso feljetonas: “Griuo,- 
riaus aplaistymas.” Daug buvo 
linksmumo.

Prieš pabaigą prisirašė dar ke
li nauji nariai. F.

SVAIGALAI IR GINKLAI.
Anglijos Admirolas Jurgis 

King Hali išreiškė savo nuomo
nę, kad kariumenė tiktai tuomet 
būsianti pasekminga, kuomet 
svaigalai būsią prašalinti. “Ban
dymai”, anot jo, parodo, kad ka
reivių šaudymas buvęs silpniau
siais pirmadieniais (panedėliais), 
kuomet kareiviai (sekmadieniais) 
turėdavo progos gauti svaigalų, 
o penktadieniais (pėtnyčiomis) 
gale savaitės visuomet būdavę 
pasekmingiausi. Buvo padaryta 
tam tikra iškaba iš kurios visi 
matė tą pasekmę ir pradėjo va
dinti tuos šuvius “svaigalų šū
viais”.

Airijos šeši šimtai kunigų ir 
keli vyskupai ir daug tūktan- 
čių žmonių įstojo po vėliava Pil
nųjų Blaivininkų. O daugiaus 
negu dešimts tūkstančių seka jų 

“Catholic Abstainer”pavyzdį,

Nieks taip gerai nepažysta 
svaigalų baisenybės, kaip pat
sai girtuoklis. Jis patikrins tau 
ir pripažins tavo papeikimus ir 
pagirs tavo blaivybę. Jo silp
numas randasi ne prote, tiktai 
valioje. Jis gali, kaipo tūlas as
muo išreiškė, viskam pasiprie
šinti, bet tiktai negali pasiprie
šinti girtybės pagundai.

Brooklyn Tablet (Catholic).

Armijos ateities girtuokliai pa- 
Bidaro iš šios dienos vaikų. Vai
keliai, kurie šiandien eina į mo
kyklą, kurie linksminasi ir šoki
nėja šiandien visi iš vieno sa
vo nekaltybėje ir jaunystos veik
lume yra laimingi. Kas išdrįs 
uždėti ant jų ąną juodąjį pirštą 
girtybės prakeikimo? Kas galė
tų pasakyti, kad tas jų linksmu
mas smagiausias ir jų geritumas 
smarkiausias ui kelių metų bus 
pakeistas apuoko kaukimu, arba 
pamišėlio žiaurumu su dreban
čiuoju pakvaišimu (delirium trė
mė ns; arba sparčiu žengimu į 
girtuoklio karstą (grabą) ? Te- 
čiaus nieko nėra tikresnio nei 
aiškesnio už šitą dalyką, jei mes 
nesistengsime apginti mūsų jau
nimą priešais gadinantį inprotį ir 
girtybės ir smuklių intaką, jų pa- 
gadinimas yra užtikrintas.

James P. Costello, 
Surinko K. P. B.

šiai, kad komisija iš toliau at
vykusioms atstovams pasistengs 
surasti būtą ir pragyvenimą vel
tui pas geros valios turtingesnius 
chicagiečius.

2. Artimesniems ir pasiturin- 
tesniems atstovams nutarta pa
imti viešbutį. Viešbūtis bus pa
samdytas komisijos sekcijos na
rių, išrinktų “svečių priėmimui”, 
kurion (sekcijon) inėja pp.; J. 
Elijošius, S. Marcinkevičius, M. 
Tananevičius. M. Kadzievskis ir 
kun. A. Ežerskis.

Toji pat komisijos sekcija pa
informuos delegatams per laik
raščius, kaip kokiomis tramvajų 
linijomis viešbutį pasiekti.

3. Eina kitų generalės komi
sijos sekcijų raportai. — Kaip 
žinoma, Kongreso laike yra ren
giami trįa vakarai. Pirmas va
karas bus parengtas vietos “Lie
tuvos Vyčių” kuopų, antras Vi
zų Šventų parapijos mokyklos 
vaikų ir trečias Chicagos lietu
vių vargonininkų. P as A. Po
cius negalėjo susirihkiman at
vykti, tatai jį pavaduoja gerb. 
kun. Pr. Serafinas ir už jį išduo
da Chicagos lietuvių vargoni
ninkų regiamojo vakaro rapor
tą. Kun. M. Gustaičio “Kanta
ta” jau pasirodė esanti gerokai

■irmyu pastūmėta. “Kantatos” 
Įperstatyme dalyvaus visos ' ge
riausios Cliicagos pajiegds. Ant 
scenos pasirodys apie 200 dai-. 
nininkų. Dirigentu bus p. A. Po
cius, žinomas mūsų muzikas.

Antrąjį vakarą rengia Visų 
Šventų parapijos mokiniai. Ir 
apie tą vakarą praneša kun. Pr. 
Serafinas. Sako, kad jau yra 
daromos praktikos. Vakarą ves 
p. A. Poeius.

Pirmąjį vakarą paruoš “Lietu
vos Vyžiai”. P-as K. Pakštas 
aiškina, kad jie vaidins “Smuk
lę”, turėsią taip-pdt dainų ir 
žaislų. Dainuosiąs pono Alek
sandravičiaus eliorąs. • Reikia ti
kėtis, kad padainuos puikiai, nes 
muzikos srityje ponas Aleksan
dravičius turi didelius gabu
mus.

4. Laike visų trijų vakarų 
griež orkestrą. Kiekvienas va
karas baigsis šokiais.

5. “Lietuvos Vyčiai” papuoš 
gražiai salę ir pasirūpins bufetu.

6. Bufetas bus svaiginamųjų 
gėrimų.

7. Įžanga į Kongreso visus va
karus tokia: per pirmuoju du 
vakaru ypatai po 25 c. ir 50c.; 
per pastarąjį gi ypatai 25c., 50c. 
ir $1.00.

Yra viltis, kad IV-asis Ameri
kos Lietuvių Katalikų Federa
cijos Kongresas bus iškilmingiau
sias ir didžiausias iš visų pir
miau buvusiųjų.

.P. Lapelis.

PRANEŠIMAS
Lietuvos švietimo fondui 100= 
100,000 rublių pasižada įmokėti.

91. Antanas Kazlauskas iš Mas
peth, N. J. 100 r. Žiburiui.

92. Galčius ir Co. iš Maspeth 
100 rub. Rytui.

93. Kun. Juozapas Žebrys iš 
New Britam 100 rubl. Saulei.

94. “Aidas” teatro draugija 
iš Waterbury, Con. 100 r. Žibu
riui, Saulei ir Rytui lygiomis da
limis.

95. Kun. Petras Saurnsaitis, 
iš VVaterbury, Conn. 100 r. Žibu
riui.
96. Kazimieras Kažemėkas iš Wa- 
terbury, Conn. 100 r. Žiburiui

97. Kun. Edvardas Grikis iš 
New*-Haven 100 r. Žiburini.

98. Šv. Kazimiero draugija, 
New Haven 100 r. Žiburiui.

99. Jurgis Prieevičius iš Wa- 
teTbury, Con 100 rb. Žiburiui.

100-1. Jonas Skritulskis, New 
Britain, 100 rb Žiburiui,

102-4. Kun. S. J. Čepananis iš 
Homesteado 100 r. Žiburiui, 100 
r. Saulei, 100 r. Rytui, ir $15.00 
kaipo amžinasis Žiburio narys.

105-6. Kun. Jonas Kasakaitis iš 
Pittstono 200 r. Žiburiui.

107-8. Kun. Jonas šupšinskas 
iš Wilkes-Barre, 100 r. Žiburini 
ir 100 r. Rytui.

109. Kun. Jurgis Inčiūra iš 
Freeland 100 r. Žiburiui.

110. Kun. Kazimieras Polujan- 
skis iš Hazletono, 100 r. Žiburiui.

111. Vincentas Tamulis iš Wil- 
kes-Barre 100 r. Žiburiui.

112-4. Kun. Vincentas Kudir- 
-ka iš Kingstono 100 r. Žiburiui, 
100 r. Rytui, 100 r. Saulei.

115-126 Kun. Simanas Pautie- 
nius iš Shenandoah 1000 rb. Ži
buriui, 100 Rytui, 100 Saulei.

127. kun. Juozas Kutas, She
nandoah 100 r. žiburiui.

128-9. Kun. Petras Gudaitis 
iš Tamaųua, Pa. 100 r. Žibu
riui ir 100 r. Rytui.

130 Antanas ir Uršulė Bridic- 
kai iš Shenandoah 50 r. Žiburiui 
ir 50 r. Rytui.

131. Klementas Lukoševičiuj 
ūš Mt.Carmel, Pa. 100 r. Žiburiui.

132-3. Kun. Dr. Vincentas Bar- 
tuška, Mt.Carmel, 100 r. Žiburiui 
ir 100 r. Rytui.

134-.6. Kun. dr. Pranciškus Au- 
gustaitis iš Gerardville, Pa. 100 
Žiburiui, 100 rb. Saulei ir 100 r. 
Rytui.

137-40 Kun. Joronimas Valai
tis iš Shamokino, Pa. 200 r. ži
buriui, 100 r. Rytui, 100 rb. Sau
lei.

141. Shemokino, Pa. lietuvių 
katalikų parapija (Šv. Jurgio, šv. 
Mykolo, šv. Kazimiero draugijos 
ir biznieriai) 100 r. Žiburiui.

142-4. Kun. Vaclovas Matulai
tis iš New Phila. Pa. 200 rb. Ži
buriui ir 100 r. Rytui.

145.6. Kun. Jonas Dumčius iš 
Minersville, Pa. 200 rb. žiburiui.

147-52. Kun. Vin. Dargis iš 
Mahanoy City, Pa. 400 r. žibu-

rfai, 100 r. Saulei ir 100 r. Ry
tui.

153-54. “-Žvaigždės” redakto
rė, p-lė J. Praaaitytė 200 rub. 
Žiburiui. ♦. *•’>» i -

155-63. Kun. Juozapas Kaula- 
kis iš Philadephlaj *Pa. 300 r. 
Žiburiui, 300 r. Saulei ir 300 r. 
Rytui. z ‘ •’

164. Kun. Ignotas* Zimbi y s iš 
Philadephijos 100 rub. Žiburiui. 
(Pirmiaus yra pasižadėjęs 100 r. 
Saulei ir 200 Rytui).

165-6. Kun. Juoz. Lietuvnin
kas. iš Baltimorės 200 r. Žibu
riui (jau užibokėjo).

168. Kun. Jonas Vaišnora, iš 
Pittsburgo 100 Žiburiui, 100 r. 
Saulei.

169. Kun. Jonas Sutkaitis iš 
Pittsburgo 100 r. Žiburiui.

170. Kun. dek. M. Kriaučiū
nas, Chicago, 100 r. Žiburiui (už
mokėjo).

171 Kun. Juozapas Halabur- 
da iš Clevelando 100 r. Žibu
riui.

172-3. Kun. Magnus Kazėnus 
iš Donoros, Pa. 100 r. Žiburiui, 
100 r. Saulei.

174. Kun. Aloyzas Jurgutis iš 
Exporto 100 r. Saulei, ir įmokėjo 
$11.00 Žiburiui kaipo amžina
sis narys.

LIETUVIŲ .INFORMACIJOS 
BIURUI.

1) Nariai labdariai :
Kun. J. Kasakaitis, Pittston, Pa. 
$10, kun. V. Kudirka, Kingston, 
Pa. $10.00 kun. J. Matulaitis, New 
Philadelphia, Pa. $10.00 kun. J. 
Šedvydis, Philadelphia, Pa. $10.00 
kun. J. Kaulakis, $10.00 A. Ri- 
bikiute, Cleveland, O. $10.00 A. 
Kranauskas $15.00 Draugija Sal
džiausios širdies Elsvorth1, Pa. 
$10.00 kun. Misius, $10.00 kun. 
Kazėnas $15.00. ,<

2) Amžini nariai;
Kun. V. Dargis $25.0

kun. J. Dumčius, ■ r. $25.00
kun. V. Bartuška,j (pasižadėjo) 
$25.00 kun. J. Šupšinskąs $25.00 
kun. M. Kraučūnas $25.00.

MT. CABMEL, PA.
Lukoševičius Klemans $10.00 

Bendorius Vincas $3.00
Po $2.00 J. Lanąuskas, Milteria.
Po $1.00: Pauža ,A., Pranckevi- 

Žluš K.\ Mafiaaskatt J. Juškaus- 
kas, Miliauskienė M:; Marcikienė 
O., Vaskevyčiūs P., Bartuškevi- 
Čienė O., Januievičius J., Kun- 
caitis P., Aniukštis J., Mikelio- 
nienė M., Uselienė S., Damarodas
J., Petkevičienė M., Vedravičie- 
nė O., Nedzinskas A., Bražinskas 
A., Morkaitis A., Mikutavičia J., 
Valieka J., Geležius A., Lentera
J., Urbanavieia V. Galinis P., 
Stančiauskas M., ^feolkys J., Za- 
vula B., Bieliauskas P., Ambra
ziejus A., Maciejaūskas A., Ra
kauskas V., Šliumbienė M., Velič
kienė M., Raileikis J. Sadalienė 
M., Kacianskas J., ir Zumbrys, 
Marijona Navickienė, S. Jankus, 
Ambroziejus Andrius, Jasinskie
nė, A. Jonelaitis.

Išviso $110.00. 
Toliau bus

Mirė prezidente moteris.
Washington, D. C. 6 d. rug

piūčio mirė Jungtinių Valstijų 
prezidento Wilsono moteris. Ve
lionė turėjo 50 m. Pradėjo sirg
ti prezidentui užėmus savo vie
tą. Apie jos ligą maža kas ži
nojo. Ji turėjo gerą apšvietimą 
ir turėjo didelį gabumą dailėje. 
Jaunystėje buvo maniusi iš dai
lės vien ir gyventi. Tik 1885 me
tais susitikusi Wilsoną, tuokart 
vargingą advokatą, su juo ap
sivedė. Visą laiką vedė labai 
paprastą gyvenimą, neišskiriant 
nei to laiko, kada apsigyveno 
Baltuose namuose. Pirmesnieji 
prezidentai rengdavo daugybes 
balių, prie Wilsonų tai visa ne
turėjo vietos.

Atsakymai
Dadnoriui. Tamistos korespon

denciją talpiname, bet eilės pade
dame tolesniam laikai.

X. Ačiū už žinutę, bet turėjome 
truputį trumpinti. Manome už tai 
nesupyksite.

Krumplių Jonui. Su tokais ko
respondentais, kaip H. Bučerai- 
tis ginčities neišsimoka, jų vistlek 
neintikrinai, o antra mūsų skaity
tojams nėra indomu kas ir kaip 
rašoma tokiuose laikraščiuose, 
kurie vieką tik niekina ir, kaip 
sakoms, toliau savo nosies nema-

as zemiaus pasirasęs, 
aorįu intekti mano geriausią pa
dėką Trinerio Amerikoniškam 
Kartaus Vyno Elixirui, kuris vi
suomet išgydydavo mane. Kaip 
tik aš jaučiu skaudėjimą skilvy
je; aš imu to vaisto, ir sekančią 
dieną skaudėjimai paprastai iš
nyksta, ir išsyk aš gaunu ge
rą apetitą. Šisai vaistas užsi
tarnauja geriausio visame pa
saulyje kredito. Su pagarba, 
Alois Beza, 1735 West 12th st. 
Bld., Chieago.” Męs jaučiamės 
labai dėkingi už tokį laišką. Mū
sų vaistas paprastai suteikia vei
kų palengvinimą tokiuose atsi
tikimuose. Jus privalote jį varto
ti kiekviename sirguliavime nuo 
pilvo ir nevirškinimo. Aptiekose. 
Jos. Triner, Manufacturer, 1333 
—1339 South1 Ashland avė., Chi
eago, III. Suvarginti raumenįs 
privalėtų būti trinami Trinerio 
Linimentu.

Aš Ona Cebienė paieškau savo bro
lio Juozapo Gomalskio, 7 meti jau 
Amerikoje, pirma gyveno New Haven, 
Conn. Turiu svarbą reikalą. Jis ar
ba kas kitas žinantis apie jį ma
lonėkite pranešti, o gausite geras do
vanas.

Miss. Ona čerbienė,
800 Cbartean st., Pittsburg, Pa.

Reikalauju vargoninicko, kuris ga
lėtą gerai vesti bažnytinį chorą ir bū
tą blaivas. Apie sąlygas sužinoti, ra
šant šiuo antrašu: Bev. V. Dargis, St. 
Joseph’s Church, Mahanoy iCty, Pa.

{
 T«L afiao Drova- 6U€ Gyv. PrMpect 41M ’ 

Praktlkula chroaiškasa Ilgui Ir vyrų lipsi ;
I DR. OHA8. A. MDVACK ; 
S 4833 *0. Ashland Av«.
S Ofiso valandos: nuo 9 rytolU 8 vakaro.
S Seredomis n«o9 ryto iki 5 vak. NedSIio- Ą mis mo 10 ryto iki lt vai. dienas.

S. L. R. K. A. 85 kuopos Chicago, 
III., sedėlioj 16 d. rugpiūčio (august) 
1914 1-mą vai. po pietą šv. Kry
žiaus parapijos svetainėj, ant 46-toa 
ir \Voo<l gatvių. Kiekvienas narys 
kviečiamas pribūti ant susirinkimo, 
nes turime labai svarbią dalyką ap
svarstyti, turime sutvarkyti pašalpos 
skyTią įigoj- , Taip-pąt turime išrink
ti delegatus ant suvažiavimo, Chica
gos ir apielinkės kuopą apskričio ir 
dar daugiau svarbią dalyką.

Pirais. 7. 7. Palekas.

KNYGYNE.
AM. LIET'u R. K. VARG0N.

S-GOS RANDASI ŽIOS GAIDOS:
1. Liet. bažn. didelis gies
mynas J. Naujalio $2.00

2. Liet. bažn. mažas gies-
mynėlis J. Naujalio .30

3. Giesmė į Panelę Šven
čiausią J. Naujalio .40

4. Mišios šv. Aloyziaus 3 
bal. J. Singerberger .35

5. Mišios Tercija 2 b. M.
Hallar .30

6. Kalėdų Giesmė P. Čiur
lionio .25

7. Skambančios Stygos M.
Petrausko 50

8. Gamta Graži M. Petrau
sko .50

9. Lopšinė daina J. Nau
jalio .40

10. Barkarolė J. Naujalio .50
11. Kur bakūžė samanota S.

Šimkaus .30
12. Dvi daini S. Šimkaus .30

Knygius J. HodeU,
304 Wharton St., Phila, Pa.

VI8I UŽSISAKYKITE
Amerikos Lietuvių

DIENRAŠTI
“KATALIKĄ”
Dienraštį “KATALIKE” H- 

nios tilpę daug greičiau Ir pla- 
eun į viens pajodintus mueų 
gyvenime klausimus kuonopla- 
Clausia atsiliepsime.

DtearašUe “KATALIKAS” 
yra bepartyvls lalkmūtle Ir pri
silaikys ramaus kulturlnlo dar-

Tedel Dlenraūt) ‘ ‘KATALI
KE” bus galima aiškiai Ir pla
čiai nušviesti beturiu, o ypač 
naujokynuose gyvenančių S. Val
erijų Ir kitų šalių gyvenimas, 
paduoti kuodauglauria rialų lt 
BUBOFOS KABO lanko Ir ri- 
suomenūs gyvenimo.

“Kataliko“ Dienraščio kalaa 
sekanti:

8 Valst. Ir Kanad. metams 38.00
Mlsel metu ................. .. 3-00
Trims mlaeriame ............ . 1.76

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

“KATALKAS” 
ahbmi urovv anutis 

>145 S. Hf St, Cba^ Bl

as Juozas Romeika nesenai ątva- 
iiavau Iš Lietuvos, paieškau vargo
nininko vietos. Vargoniainkystės kur- 
s4 baigiau Varšuvoje pas profesorių 
Makakauską, kurio ir šiaip klebonų 
galiu duoti paliūdijimus. Galiu ves
ti didelį chorų ir orchestrų. Groju 
ant vargonų su pedaliaii. Esu blai
vininkas. Adresas f ' Į ■ . /

7. Bomeika, ‘
1104 Sambarton rt., Treoton, N.Y.

Pastebėtinas pranešimas

gerai žinomas drabužių, skrybėlių, 
čeveiykų ir papuošalų pardavė
jas ant 4558 Sa. Ashland Avė. 

blogame padėjime. Turi iš
mokėti $14,869,48 bėgyje 

15 dienų arba bankru- 
tyti Subatoje 15 dieną 

1914 metuose.
Be abejonės “Draugo” skaitytojai bus labai nustebinti sužinojf 

kad Simon Kulvinsky, gerai žinomas pitvakarinėje mieto dalyje 
drabužių pardavinėtojas liko prispirtas kreditorių surinkti $14,8«L- 
48 bėgyje 15 denų, jis nepadarys turės uždaryti krautuvę.

Kad tai padaryti, jis padaro didelį priverstiną išpardavimu 
Chicagos ir apielinkės žmonėms. Vyrų ir vaikų drabužių, skribelią, 
eeverykų ir papuošalų beveik už tiek, kiek bus pasiūlyta.

Simonas Kulvinsky, per daugelį metų vienas iš didžiųjų ir tei
singiausių pietvakarinėj miesto dalyje pirklių ir būdamas priver
stas surinkti $14,869.48 į 15 dienų arba kentėti bankrutą, yra pri
verstas kreipties į jus. Parduodamas tiktai geriausius geras ir tik
ras, naujausios mados priekes, niekada nieko neapgaudinėdanuu^ 
ingyjo užsitikėjimą kiekvieno pietvakarinės miesto dalies gyventojau 
Palaidi piniginiai šalies reikalai, pasivėlinęs sezonas, blogas prekių 
parinkimas, privertė Simoną Kulvinsky pastyti visą sava 
$50000,00 vertės tavorą, švarų, šviežų (didžiausioji dalis milžiniškoje 
tavoro, ypatingai drabužiai ir papuošalai yra beveik nauji, Simo
nas Kulvinsky daugelio priežaščių delei negalėjotavoro atsakyti), įb 
turėjo atiduoti savo krautuvę į rankas “The Wholesale Mer- 
chauts Syndicate”, didžiausų prekių pardavinėtojų Jungtinėse 
Valstijose, kad surinkti $14,869.48 į 15 dienų, kad išmokėti užvilk
tas bilas. "*

Kad tai padaryti tokjamje trumpame laikė, viskas tarės būti par
duota už siūlomą kainą. Taip prisiėjo, kad negali iš to išsisukti. 
Jis yra skolingas, bet teisingas. Jis turi pavesti visą savo tavorą 
už beveik jūsų pačių, kaina, kad ąpsaugoti savo gerą vardą. Kredi
toriais turi ir gaus savo pinigus, ir tas atsišaukimas yra į kiek
vieną vyrą, moterį, ir kūdikį Chieagoje. Ne buvo dar tokio milžinS- 
ko išpardavimo Chieagoje ir jis prasidės subatoj, rugpiūčio 15 AL 1 
vai. ii lyto. Simono Kulvinsky visas tavoras susidedantis S 
$50000,00 vertės kriaučių pasiūtų drabužių vyrams ir vaikams, pa
puošimui dalykų, skribelių, eeverykų vyrams ir moterims, čemodanų 
ir t. t. “The Wholesale Merchants Syndicate” parduos. Tavoms 
yra atiduotas į jų rankas per 15 dienų surinkti reikalingą sumų 
$14,869.48 kad apmokėti kreditorius. Pardavimas prasidės 15 d. rug
pjūčio ir tęsies tiktai per 16 dienų. Jus nepraleiskite progos. Baisas 
sunaikinimas naujausios mados tavoro, kokio toji miesto dalis dar 
nematė. Nėra apagauliaus. Nėra vyliaus, bet tai tikras išpardavi
mas, kad išgelbėti Simono Kulvinsky gerą vardą. Visas tavom* 
bus nemelaširdingas tavoro naikinimas. “The Wholesale Mer
chants Syndicate”, turi pilną tiesa elgties su mūsųtavoniir išdalye 
tą tavorą PRADEDANT SUBATOJ RUGTOOIO 15 D. 9 V AL. B 
EYTO.

“VADOVO” HŽdaviByn — padėti lietnvtą dvnEiSkijai orijentuotia įvai
riuose jai rūpimuose gyvenimo klausimuose, teikti pagalbą reikalingą kunigaaa 
mokslinių Sinių pagilinime ir praplatinime, o taipgi ir pastoracijos darbe.

“VADOVE” daug raiema apie katalikų Bažnyčios padėjimą įvairiuMB 
kraStnoee, apie užsienio kultūringesnių tautų dvasiškuos darbavimąsi įvairina 
srityse. »

“VADOVE” rimtai nagrinėjama Lietuvos religijiniai reikalai ir jų stovia 
pagerinimo būdai.

"VADOVE” ateinančiais m^aia sekmadieniams bus duodama kateketBU 
pamokslai pagal geriausius užsienio šios rųšies pavyzdžius; taipgi ir kilti pa* 
mokslai bus kaskart aktualesni, tinkamesni.

“VADOVAS” nėra kokios vienos apielinkės ar dijecezijos organas; jaaa 
rūpi visi iT visos lietuvių dvasiškuos reikalai. Turime daug rimtų bendrabariAfc 
kaip žemaičių, taip ir iš Vilniaus, Seinų dijecezijų ir iš svetur gyvenaaBg 
lietuvių dvasiškių tarpo.

Į “VADOVĄ” rašo ir pasižadėjo toliau rašyti, neskaitant artimiaanlg 
“VADOVO” reikalų prižiūrėtojų, dar ir šie: dvas. akad. prof. kun. dr. R, 
Būčys, knn. prof. Al. Grigaitis, knn. prof. dr. J. Matulevičius, knn. dr. J. T»- 
toraitis, kun. dr. Naujokas, knn. prof. B. čėsnys, kun. dr. Staniulis, knn. Aa. 
J. Galdikas, kna. dr. M. Beiais, kun. dr. A. Malisuskas, knn. dr. K. RėklaMfeą 
knn. J. Tumas, kun. dr. A. Viskantas, kun. prof. A. Polnbinskas, knn. Dų 
M. Gustaitis, kun. P. Dvaranauakas, knn. J. Vaičaitis, knn. J. Kriokiniaha^ 
dek. V. Aleksandravičius, kun. prof. P. Bielskus, ir daugybė kitų rimtų ralyūe 
jų iš lietuvių kunigijos. Tikimės, kad ilgainiui jų bus vis dar daugiau. 
Meilinamo nlsisakytl ateinantiems metams ne vėliau 1 d. rugsėjo (n. st.) šią ZA

“VADOVO” kaina 10 rub. metams šiapus 
sienos, o užsieniuose 12 rublių.

ALBERT HYNES užlaiko visokių geležinių rakandų 
KRAUTUVĘ, kaip tai: pečių h- kas tik reikalinga prie vi
rimų ir kepimų. Aš esu čionai per 20 metu ir taisau viską 
kuopu i kiaušiai. Reikale kreipkitde paz ALBHRT MYNES 
1746 W. 47th St. Tu —*w k Zsri «. Telephonc Yard^^

Paieškau dėdės Simano Puidoką. 
Paeina iš Suvalkų gub. Ilguvos pa
rapijos, Svirgalų kaimo. Apie 20 m. 
kaip Amerikoje, pirmu gyveno Scraa- 
ton, Pa., o dabr nežinau kur apaigyva- 
no. aLbai bučiau dėkinga, jeigu kas 
praneštų, arba pats atsišauktų, naa 
.yra Svarbių reikalų dėl jo dukters.

M.
Mrs M. Kai ulirSvienė, '

383 Duąuesne st., Montreal, Ona.
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New City

SAVINGS BANK
A. J. BIERŽINSKI, Pres.

4001 So. Ashland Aveiue
< įl * t t - ’ ?

- CHKAfitf, ILL.

Drovsr 9473 J. G. KAWALLS
LIKTUVIB FOTOGRAFAS

1624 w. 47th St. Kertė Marshfleld Avė. netoli nuo Ashland Avė. 
Naajaasi ir geriami paveikslai vertu venų ir kitiem* atsitikimam*. Ateik ir p«* pamatyk

F***##**

Hugpiūčto (Augusi) T3, 1914.

f
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KADA IR 16 KUR GERIAUSIA IR GREIČIAUSIA LAIVAI Į6- 
bPLAUKIA IR KIEK SIPKORTĖ KAŠTUOJA! — Parašyk mums 
atvirutę, paduodamas savo vardą, pavardę ir tikrą adresą, o mes 
atgalia pačta prisiusime pilnus padavadijimus.
AR SIUNTEI KADA PINIGUS PER MŪSŲ BANKĄ! — Prisiąsk 
mums savo adresą, o mes pasiųsime mūsą rublių kainas ir reikalingas 
blankas. Susipažinęs su mumis kitų Bankų neieškosi.

Mes aprūpiname visus bankinius ir Seno Krašto reikalus pigiai, grei
tai ir tinkamai. Kiekviename reikale kreipkitės į mumis. 
Kiekviename reikale kreipkitės į NEW CITY SAVINOS BANK, 

o gausite Mandagų, Greitą Ir Gerą Patarnavimą.

ED. REUTER
Dldžiausė siuvamų mašinų krau
tuvė. Mašinas parduodame nuo 
$3.00 Ir augščiau.

1616 W. 47th St. Chicago, III.

EXTRA

7 reikalingi da
lykai vertes
$25.00

tik

Telefonas Canal 4052

į Dr. A. K. Rutkauskas
| 2302 So. Leavitt St.

į Tcl ephone Drcver 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka 

3304 So. Ualsted St., CHICAGO
(kampas 34tos)

Kur tu nebusi — mieste, priemiestyj arba to

limame sodžiuje, tu visur rasi Bell telefonus. 

Miestuose yra Bell stotįs kiekviename bloke. 

Už miestų Bell telefonų yra 10.000 vietose, kur

nėra geležinkelių ir 5.000 vietose, kur nėra nei 

krasos.
’• ■ f

Nieko nėra pasaulyj kas taip butų išsiplatinęs, 

kaip Bell patarnavimas.

Vartok vietinį ir Long Distance telefoną apsčiai.

PINIGŲ NESIŲSK. Didžiausias ‘ pasiulijimas, koks kada nors buvo. 
Vienintelis atsitikimas amžiuje. Kad supažindinti su mūsų naujais geležin
kelio laikradžiais ir kitais dalykais, mes siunčiame augšto laipsnio gražiai 
įšpiaustytą su puikiais akmenais moterų arba vyrų laikrodį už $5.85. Su 
juo 7 šūviais nikeliuotą revolverį, dėžę Havanos cigarų, peilį, lenciūgėlį, pa
gražinimų, špilką dykai. Pilnai gvarantuojame. Vienas laikrodis vertas 
$15.00 kiti dalykai $10.00. Nepirk pigių dalykų kur kitur, bet 
pamatyk mūsų laikrodžius. Specijalis pasiulijimas. Sugrąžint šitą apskelbi
mą parašydami savo vardą, pavardę ir antrašą ir mes išsiųsime visus augščiau 
pažymėtus dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. Jei tiks užmokėk agentui

Tcl. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.

NedėliomB ir Seredoms pagal sutartį.

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

TEMYKITE!
Mes prosijame visai veltui per visus

metus kiekvieną mūsų krautuvėje 
$5.85 ir expreso kaštus. Rašyk tuojaus FISHLEIGHj and Co. ATHENAEUM pirktą siutą.
BLDG. CHICAGO, ILLINOIS.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HISERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1867 M.
S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.*

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dan- 

giaa, až kariuos mokam 3 nuošimčius ant metŲ, kurį pride- 
dam kas pHsė metŲ.
Atdaras Šubatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiui; 
školina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

Gerų lentų pigiai
EIK PAS

Carr Bros. Wrecking Co.
, ‘ Onei, "

Vartotas namams statyti me
džiagos naujų lentų, stogams po- 
peras, vynių, plumbingų ir t. t. 
3005-3039 So. Halsted St. 
Phone Yards 1294 CHICAGO

ARION MUSIC STORE

(ĮpISipfy)

Arzhonikos, akordinos .koncertinos, smuikai blaa 
pigiai. Krautuvė atvira iki 9 vai. vak, Medėlio- |
mis iki 12 vai. 1OOS So. Halsted St. ;

Yards 1741

J. F. E U D E I K I S
GRABORIUS

Paršam J o karietas ir automobi
lius dėl pagrabų, vestuvių ir krikš
tynų. 4605 Hermitage ava. Chicago

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

“ATEITIS”
Naujas Sąvadtinis Laikrąštia.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.

“ATEITIS“ yra bepartyviskas jaunimo laikraštis ir bepartyvis- 
kai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.

“ATEITIS“ gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIJE“ tilpa k-odaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju

dėjimą ir veikimą. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio..

“ATEITĮ“ išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė. 
“ATEITIS“ inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massaehusetts val

stijos tiesų reikalavimą.
“ATEITIS“ yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1.50 me

tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.

“ATEITIS“ galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS“

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

e«€««ee«<e«ee««e«*:«
'Į' Pirmutinis Lietuviškas New Yorke 4*

Ateik ir pažiūrėk mūsų puikių 
siutų ir čeverykų.

Atmink, kad mūsų kainos yra pi
giausios ir tavorą duodame geriausį.

S. Kulvinsky
4558 So. Ashland Avė.

r Du-kart 
a

Savaitinis Laikraštis

SAULE”
Jau 25 metai, kaip išeina kas Ų- 
taminkas Ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pusei metų. 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad

resuojant

W. D. IOCZKOWSKI - CO. 
Mahanoy City, Pa

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga ;

Oliveris Twistas.
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Vertė

Jonas Kmitas

F t UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS t
If 
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LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Mes patėmijom, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigri mes ir 
ir įsteigem tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 Washington St., kampas Spiing St., New 
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos 
namą, o gausite sanžinif kus patarimus. Mes pasitin
kant New Yotke pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir parupinam pasportus 
iš konsulio.

PARDUODAM LAIVAKORTES
ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių už pigiausią 
kainą iš Lietuvos ir į Lietuvą. Siunčiam ir išmainom 
pinigus visų viešpatyščių. Darom daviernastis p giau 
kaip kiti. Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėda
mas iš kur ir į kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis 
pas mus su visokiais reikalais į artymiausį jums offi- 
są ar per laiškus.

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas ketina grįžti į Lietuvą arba nori atliekamus pinigus 
gerai pasidėti, rašykite ir siųskite pinigus šiuo adresu:

“Broliai Vailokaičiai ir Co.”
Kaune, Rusija-Lietuva.

Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras 
kvitas-vekselius su knygutėmis ir atsako 

už pinigus visu savo turtu.
Reikia gerai įsitėmyti sis Svarbus dalykas, kad.——----------------

Visi pmigcūjižtikrinami nekilno-
tip^u-žeme, Ramais ir t. t.

Be to bar Draugijos yra sudėta Šimtas Penkiolika Tūk
stančių Rublių Garantijos Perviršijimo,tokiuo būdu pinigą 
niekad negali pražūti.

MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.
KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.

Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičiu Ir 
procentą; 8), nebus baimės kad pinigai

"i

Plymouth National 
BANK.

Kapitalas su perviriiu 

$165.000.00.
Šitoji Batika prižiurome 

Suvienytųjų Valstijų vai 
džioB. Moka 3 nuošimčiui 
nuo sudėtų pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas

Mandagus patarnavime*

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavia Išdirbėjo

OI
ishfet

'i-.

K. Draugijoje: 1), turėsi gerą procentą; U), nebus baimės kad pinigai 
gali prapulti, nes atsako už juos Draugija visu savo turtu ir perviršiji
mu; 3). pnsidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
^.«DrBnglit.PeIka ?r Pyduod* dvarus, miestuose namui, suieiko no- 

“‘jų**1!. “*Dai gTį<tI 1 Lietūv* pirkti

? p"ci™“Z“u "e™“/* Brol,» T*u°k*l«« *« «°-
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visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu oellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų irKarunu.

Man pavestus dar. 
bus atlieku artia-£ 
tiikai.

N. A. Norkūnas

1H MELUOSE, ST., MONTELLO, MASS.

y—•<$4<6 » <

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų S e m i n ar i j a
C H I C A G O J E.

VienBolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitBonių aky. 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Scheų).

Lietuviškosios Sesers priima paa save mergaitei moki
nimui ir išaiklėjimai. Seminarijoje prie regnleriikoja 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: marikę paiiy- 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GERO8 MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAI.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

liao antrais:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Yra tai labai graži ir interesinga i 

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku < 

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja

? TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge 

taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS 
TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
I800 W. 46th Street, - Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

Geo. d. BARUSIUS ir d. P. WASILIAUCKAS

261 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

498 Washington St.,
Corner Sprlng Street

NEW YORK City. N. Y.
820 Bank Street, VVATERBURY, CONN. 

3

Telefonas Yards 994

Dr. MAURICE KAHN
VALANDOS: nuo ryto 8 iki 10 nuo 
1 po pietų iki 3 irnuo 7 iki 9 vakaro.
4627 S. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.

ISiSlrtlSSE® ESStaSSE?!—SSįHSJH® i

Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
Išsirašyk dvisavaitini laikraštį

“ISEVIU DRAUGĄ”
Vienintelį Didžiosios Britanijos 

Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina metams vienas doleris 
Pusei metu 50 centn.

Adresas: Rev. Jos. Horbut
Mossend, Lanarkshire,

Scotland.

MICHIGANO FARMOS.
George W. Swigart, valdytojas Swi- 

garto žemės plotą šiuo skelbia, kad A. 
Kiedis nėra toliaus jo agentu. Lietu
viai visose Jungtinėse Valstijose žino 
apie p. Svvigarto Michigano žemės. 
Daugelis iš jfisą turite jo mapas. Tos 
mapos parodo miestelius Wellstone ir 
Peacock, kuriuos p. Svvigart apgyven
dino. Jam dabar priguli didesnė dalia 
miesto Peacock, kuris paliks lietu- 
vią miestu. Weston yra 13 mylią į 
šiaurę nuo Peacock ir yra jo Michi
gano stotis, kurioje jis užlaiko ofisą 
ir aštuonius automobilius, kuriais pa
rodomos žemės. P. Svvigart nusprendė 
parduoti žemės stačiai lietuviams ir 
jiems sutaupyti agentams išmokamus ; 
pinigus. Kada perki nuo jo, perki iš ‘ 
pirmąją ranką. Jis turi didžiausį biz
nį žemės Michigane ir veža vežimą pir
kėją ant savo žemės kas dvi savaiti. 
Ekskursija bus rugp. 18 d., au
tomobiliu važiavimas dykai. Jis turi 
50,000 akrą iš kurią gali sau pasi 
rinkti. Jo lietuviškos kolonijos randasi 
Mason, Manistee ir Lake pavietuose 
ir yra didžiausiomis .Tungtiuėse Val
stijose. Jis pardavė lietuviams šimtus 
ūkią, kurios randasi šioj apielinkėje 
ir ant kurią gerai gyvena. Jei ne
turi mapos, arba literatūros, rašyk 
mums, o mes atsiąsime. Dažinosi apie 
šitą naują Lietuvą Amerikoje, kame 
lietuviai yra laisvi ir neprigulmingi 
žemės nuo $10 iki $25 už akrą, ne
toli gražią ežerą, flpią ir gerą mieg.

■ Rvas iSmokpanis — nuo $50 iki 
200 Įmokėti ir $10 kas mėnuo. Kada

yA PU^. iim°kėta, nšasekn- 
ruoya už dyką, jei numirtumei, žemė
k±: ra,ikusiai
kada žemė išmokėta, jis skolina pini-
žinių1’ PTrintL K'a”',k aPie "■”« 
Jnią nuo žymesniąją lietuvią Chica- 
goję arba čia pat kur randasi farmos. 
Jie jums pasakys apie p. Swigarto 
finansin, stovį ir ypatiškumą ir tei 
singą tikrą reikalą varymą su vi- 
Rais lietuviais vienodai praėjusiais 
laikais. Daugiau lietuvią iš daugybės 
Valstiją atkėlianja pirkti žemių šiais -
metais, neg kada pirmiau. Jiems ma
lonu pasilinosuoti iš mainą ir dirbtu- 
vią. Mokyklos, geri keliai, telefonas, 
ir t. t. jau randasi čionai. Jau rengia
mės statyti lietuvią bažnyčią. Čia lie
tuviai angina įvairias žolias, javus, 
daržoves, verčiasi galvijais, avimis 
ir kiaulėmis. Oras ir laukai labai 
panašą* j tėvynės laukus ir orą. Kvie
čiame prisijungti prie didelios lietu
vią kolonijos. Rašyk mums tuojaus 
ir mes atsakysime lietuviškai. ( P. 
Rwignrt. turi savo didįjį ofisą Chl- 
cagoje. First National Rlgd.

Adresas:

GEORGE W SWIGART,

A 1247 First National Bank Bldg 
Chicago, UI.

Ar Skaitoi Kada Laikraštį "LIETUVI?”
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 melus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ii 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.OO, pusei metų $1.OO. 

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halstsd St., CHICAGO, ILL.

IRNORI TURĖTI ŪKĘ 
$35,000 TURTO.

Paprastas dienos darbininkas Illi
nois valstijoj turėjo $450 bankoje. Jis 
nuėjo į Arkansas ir nusipirko 40 ak
rą pigios žemės truputį įmokėjęs. 
Jis dabar turi 480 akrą derlingos že
mės ir turi turto $35,000. Tą patį 
gali padaryti kiekvienas. Rašyk ar
ba ateik sužinoti visas smulkmenas. 
L. M. Allen, P. T. M., Room 718 
LaSalle Station, Chicago, III. Patarna
vimai mūsą Agrikultūros departamen
to suteikiami kiekvienam apsigyvenu
siam ant mūsų lauką.

AR

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigui 1 Bank* uMSdyjimui nuo 
vieno dolerio Ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ratomia ant metų. Siuučiame pinigus 
1 visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame iifkorte* ant visų 
linijų ) krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Amerika ir Europą.

Musų Banka išdirba visokiu* raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatilkai ir per laiškus. Tik kreipkite* 
virSmlnetu antrašu.

Daktaras Ignotas Slankas,
Lietuvis daktaras. Gydo ivairiauses ligas Vyru, Moterių ir Vaiku. Daro opera
cijas. Turei savo locna ligonbuti. Lekarstas sutaiso pats dėl kiek vieno sergančio. 

Ofiso Valandos: Nuo 9 Iki 11 Iš rito: 2 -4 po plet, 7—8 vokaro. Nedel. iki 3 po piet. 
Kreiptis reik visumet ant to tikro adriso taip:

DR. STANKUS, 1 210 S BROAD ST., PHILADELPHIA, PA.

BONA MORS 
SODAlin

STJAKS MINTOM 

•ŠOHTSEAL ,CAK

R. H. Morgan
i

Išdirbėjas Ke
purių, Kukardų, | 
Vėliavų, Antapaa 
dų, šarpų ir ki
tokių tam pana
šių dalykų.

Reikalauk 

liogo.

3 N. Main St,
8HENAND0AH, PENN’A I.

TIEMIKITE LIETUVIŠKOS 
Draugystes

kad aš nupirkau

Slavie Svetainę ir daržą
Kurie lietuviams gerai žinomi

ant 47tos ir VVinchester Avė.
Lietuviai kreipkitčs Į saviškį

JUOZAS ANDRUŠKA >
Savininkas.

P. A. MAŽEIKA
Seniausias lietuviškas graborius 

Chicagos mieste. Per 15 metą mano 
graborystės tarnavau savo broliams 
lietuviams. Grabai yra numažinta 
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščian, 
o maži grabeliai nuo $3.00 ir aug- 
čiau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia 
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie 
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. žinokite gerai, jei norite mokėti 
$100.00 tai pas mane galite gauti ui 
$50.00 Neklausykite agentą ir kokią 
bobelią, bet nueikite pae kitą ir per
sitikrinkite kas pigian daro. Daroma 
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, savo 
karaboną ir daugybę automobilių.

Su pagarba P. A. MAŽEIKA. 
3315 Aubrun avė. Tel. Yards 1138

w 28 metų senas laikraštis a
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA. BROOKLYN, N. Y.

Ir paduods daugiausiai garą Ir svarbių žl - 
nių Iš Amerikos, Europos ir visa uuieto. o 
prenumerata kaštuota metama tik $2 oo; 
pusei matų Sl.oo. Užrubeiiuosa; metams 

$3.oo; pusei metų $1.S( .

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co. v
120-124 G r and 5tr.,

Brooklyn, N. Y.

■■ f r.


