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kliūčių. Ėmus augti žymiau
jo turtui ir narių skaičiui, pa
kils tuo pat lietuvių katalikų
dvasia, susipratimas; tai at
silieps į visą mūši} viešąjį gy
venimą ir veikimą. Katalikų
susitvarkymas ir sustiprėji
mas padarys išganingą intek
mę ir į Tėvynėje gyvenančius
lietuvius.
Jeigu sumanyti pagerini
mai nebus įvesti, tada pasek
mė bus — nupuolimas dvasios
visų lietuvių
katalikų ir
džiaugsmas jų priešininkų pu
sėje, kurie po to gal dar la
binus sukrustų kasti duobes
Miesto dalyj “PROVIDENCE”
mūsų susivienijimui.
Štai kodėl šis seimas yra
Pamaldos Atsilaikys
begalo svarbus, štai kodėl mes
S v. Juozapo Lietuvių Bažnyčioje
jį pavadinome istoriškuoju.
Tečiau mes gaiviname vil
Kerte N. Main Avė. ir Theodore Str.
tį, kad šis seimas bus vienas
PRADŽIA 10 vai. UTARNINKO RYTĄ
iš laimingiausių seimų visoje
susivienijimo istorijoje. Mes
IŠ MIESTO GALIMA DA VAŽIUOT ŠIAIS KARAIS:
tikime į tai, kad lietuviai ka
Scranton and Binghamton F. Co., Northern Electric, (rau-j talikai daugiau, negu kitos
donos spalvos) Providence, Pecwill, Marvine, Carbondale, srovės turi doriškų pajėgų,
Forest City, ir Providence Sąuare.—Viešbučius rekomen-J reikalingų
statymui
mūsų
tautos
ruimo.
Mes
tikime,
duojame sekančiai: pirmos klesos, Casy Hotel, netoli nuo
Lackawanna depo ir Laurel Line stoties, kertė Lackawan- jog svarbiai valandai užėjus
na avė. ir Washington avė. 2) JERMYN HOTEL, Wyom- įvyks mūsų tarpe reikalingas
ing avė. ir Spruee str., abiejų kainos nuo $1.50 aukštyn tik susipratimas ir vienybė.
Tiesa, bus nemaža svarbių
už guolį, 3) TERRAS HOTEL, kertė Wyoming avė. ir Vine
st., $1.25 du į lovą, $1.50 vienam — su valgiu ir guoliu kliūčių ant to reformų kelio.
4) BULL’S HEAD HOTEL, kertė N. Main avė ir Wood Bet mes išrasime būdą tas
at., $2.00 už guolį ir valg. Šiaip viskas surengta. Laukia klintis pergalėti.
Šimet jau trisdešimtą kar
me svečių delegatu.
tą rinksis delegatai svarstyti
Laiškus, telegramus ir tt. meldžiame siųsti klebono var
savo susivienijimo reikalų.
du:
i
’
.
Jubiliejinį seimą turėtume
KUN. J. KURAS,
pažymėti kuo nors tikrai gra
116 Tlieodore str.,
Scranton, Pa.
žiu ir prakilniu, kas parodytų
Thelephone Bell 1495.
KBSF? *i i;mūsų meilę prie savo susiviejimo ir troškimą jam geros
kloties.
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LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO
gabesniųjų ir labiausiai atsižymė i didžiausiųjų Worcester’io teatrų lietuvių iš
BAŽNYČIOS CHORAS,
jusių chorų žymią vietą užima Plaza Th»eatre. Tenoro-Solo dalį
Gegužio
WORCESTER, MASS.
išpildys žymus Dramatiškas-Te-

Lietuvių šv. Kazimiero

Bažny

Abelnai imant lietiniai
yra čios Choras, . ,Worce»ter,____ r noras p.
linkę prie muzikos.
Senovėje kdriame gieda beveik penkiasde .Mass.

Lietuva — garsi savo dainomis
bei raudomis. Lietuvių kanklės bū
davo papuošalu
mūsų Didžių
jų Kunigaikščių puotų. — Ir šiandiendieną, atraskie lietuvį, kurs
nemokėtų dainuoti! Kaip bran
gūs mums tie širdį guodžiantieji
atsiminimai Gimtos šalies, kad va
saros dienomis laukai skamba
nuo dainų iš jautrių brolių ir se
sučių krūtinių...
Čionai Amerikoje mes lietuviai
galime pasigirti ne vienu choru,
kurio giedojimo bei dainavimo
klausant mūsų muzikališki jaus
mai negali atsigerėti... Tarp mūsų

šimts su gerais balsais vyrų ir
merginų. Kad šv. Kazimiero Baž
nyčios (Worcester’y) choras gra
žiai gieda liudija kad ir tai, jog
daug svetimtaučių ir šiaip jau mū
sų “atšalėlių” ateina į bažnyčią
pasiklausytų giedojimo. Chorą
vedą gabus var g. p. Jonas Čižauskas, su kurio atėjimu į Worcester’į choras žymiai padidėjo ir
giedojimas ypač bažnytinis labai
pakilo. Šitasai tai choras sumanė
išpildyti. Nedėlioję, birželio 13 d.
didžiulę mūsų garsaus kompozi
toriaus Petrograde,
p. Česlavo
Sasnaucko kantatą, viename iš

V. Juška, iš Brockton,

Be “kantatos,” — pp. Jonas
Čižauskas ir_Marija Čižauskienė
sudainuos duetą iš Operos “Faus
tas”; p-lė Ona Kraipavičiutė su
dainuos “Laivyne”; p. Vincas
Juška padainuos Miko Petrausko
“Jojau dieną”;
p-ni Marija
Čižauskienė dainuos
“Nemargi
Sakalėliai” ir vieną Solo, smui
kui ir pijanui prtariant.
Taip-pat klausytojai pasigerės
lietuvių muzika, kompozitorių Dr.
V. Kudirkos. Petro Stankevičiaus
ir V. Niekaus.
Taip didelis programas beabejo
pritrauks daug svetimtaučių ir

Bet geriausias pažymėji
mas jubiliejaus bus tasai, jei
gu mes suteiksime susivieniji
priedermes.
Pajutome, kad
mui tai, be ko jisai negali pa
Imūsų susivienijimas reikalinsekmingai augti ir plėtoties.
Pirmose dienose birželio vi gas yra kai-kurių reformų ir
Tad sveiki, gerbiamieji desų Amerikos lietuvių akys bus pagerinimų. Milžiniškus dar egatai, susirinkę į jubiliejinį
Mes
Katalikai, ir Katali
1. Ar yra Dievas? Iš vo
nukreiptos į Scrantoną, kur bus nuveikė pernykščių metų Seimą!
Tos Draugijos nariu gali
Seimas,
bet
daug
dar
liko
pa

kės griebkimės tojo ginklo. būti kiekvienas lietuvis kata kiečių kalbos vertė K. Gied
gg. delegatai jubiliejiniame
Tauta laukia iš jūsų didelių
daryti
šių
metų
seimui,
kuris
Kiekvienas savo namuose tu likas, praktikuojantis savo re rutis,
♦Še rne svarstys reikalus di
darbų.
turėtų
užbaigti
didžiųjų
re

2. Šv. Kazimieras,
rėkime nors vieną katalikiš ligiją, be skirtumo lyties ir
džiausios
ir
svarbiausius
formų
laikotarpį.
ką
laikraštį,
platinkime
jį
3.
Braižinėliai,
parašė
amerikiečių lietuvių orgamza-'
luomo, kiekvienas, kurs myli
Reikia pripažinti, kad šių
Skruzdė,
tarp kitų, duokime tiems, ku Dievą, Bažnyčią ir Tėvynę.
cijos.
rie negali jo išsirašyti; nebū
4. Katalikų Bažnyčia ir jos
Sakome: visų lietuvių akys metų sumanytosios reformos:
Draugijos nariai yra ketvesulyginimo
mokesnių
1-ojo
kime
kaip
tie,
kurie
didžiuo

valdžia,
parašė V. K.
— ne vien katalikų — bus
riopos rųšies a) metiniai, b)
damiesi šaukia “pasirengęs
5. Išsipildė. Iš rusų kalbos
ten nukreiptos, nes mūsų su skyriaus ir atskyrimo lėšų
dalininkai
(šėrininkai), c)
fondo,
mokant
į
jį
po
10c.
kas

vertė
K. Giedrutis,
esu
mirti
už
savo
tikėjimą
”
,
sivienijimo likimu indomauja
amžinieji ir d) garbės nariai.
6. Juokai su ašaromis, para
o tuom tarpu neduoda vieno
ne vien katalikai, bet kartais mėnuo — yra daug svarbes
Metiniai nariai moka kas
Atsimerkime
!
Pažiūrėkime,
nės
ir
susivienijimui
reika

šė
Pužas
cento palaikyti katalikišką
ir dar labiau katalikų idėji
met
po
vieną
dolerį,
amžinieji
lingesnės, negu pernykščių kas aplink mūs darosi! Tikė laikraštį, kuris gina jo tikėji
7. Sielos balsai svetur....
niai priešininkai.
—
25
dol.
visam
savo
amžiui,
metų reformos. Jos yra vien jimo ir Bažnyčios priešai, so mą, nenusiperka geros katali
Jon—s,
Visi: ir katalikai, ir jų prie
kart ir sunkesnės, nes palie cijalistai ir laisvamaniai, lai kiškos knygelės, kuri aiškina dalininkai — 50 dol. ir garbės
8. Apie tautiškąją arba nešininkai jaučia, jog katalikų
—
100
dol.
prigulmingąją bažnyčią, pa
čia narių kišenės reikalus, nes ko mus užvertę savo laikraš jam doros dalykus.
susivienijimas
yra pamatu
Kiekvienas
narys
kasmet
rašė kun. P. Lapelis.
reikalauja iš jų daugiau susi čiais ir knygpalaikėmis. Mai
Susipraskime!
Meskime
Amerikos lietuvių katalikų
gaus
iš
Draugijos
knygų
už
Beto sumanyta yra išleisti
pratimo ir šiek tiek pasišven tina jie mūsų protą ir širdį skaitę bedieviškus laikraščius
stiprybės — ir ne vien Ame
du
doleriu,
skaitant
pagal
Kalendorių
1916 metams. Kas
timo savo organizacijos gero įvairiais pliauškalais ir šmei ir knygas, nepalaikykime jų
rikos! Jo šioks ar toks liki
norėtų daugiau ką dasižinoti
vei.
žimais kunigų, mūsų dvasios savo pinigais,
nerengkime parduodamąją kainą.
mas darys nemažą intekmę ir
Visa šio momento svarba y- vadovų, ir mūsų pačių. Mes, ginklo patys ant savo gal
Puiki Draugija! Joje žmo apie tą “Spaudos Draugiją”
į pačią Lietuvą. Žinome tai
katalikai, jų laikraščius ir vos.
gus ir pats sau naudą turi, ir gauti jos Konstituciją tesi
iš patyrimo, jog visi apšvies- ra tame, ar lietuviai katalikai
knygeles perkame, jiems pini Štai jau patekėjo nauja sau nes gauna gerą pluoštą knygų kreipia į jos sekretorių Kun.
tesnieji Lietuvos
gyventojai supras savo didžiausią šių
gus duodame, juos palaikome, lelė. Ji skaisti, graži. Žada kasmet — ir Bažnyčiai ir Die V. Kulikauską, 1644 Wabangyvai seka rungtynes tarp dienų priedermę — sutvirtin
rengiame pražūtį sau ir ki mums šviesti, širdis kaitinti, vuk gali gražiai prisitarnau sia avė., Chicago, III.
dviejų Amerikos liet. susivie ti galutinai savo susivieniji
■'—Jam taip-pat siųskite nau
tiems mūsų broliams ir sese gausių vaisių duoti. Kreipki ti
nijimų: pirmeivių ir katalikų. mą ir įvesti jį į sveikatos, ge
jų Draugijos narių vardus.
rims Kristuje.
mės prie jos.
Panaši draugija, vadinama
Per 30 metų visaip klojosi rovės ir klestėjimo kelią, ar
Padarykime sąžinės sąskai
gal savo menkus išrokavimus
Ji — tai “Lietuvių Rymo “Šv. Kazimiero” yra Lietu Siunčiant pinigus reikia čekį
mūsų susivienijimui.
Būta
pastatys augščiau reikalų sa tą. Ar nepamatysime kar Katalikų Spaudos Draugija“. voje, Kaune. Prie jos jau ar money orderį išrašyti ant
linksmų pasisekimo valandų,
vo organizacijos, o tuo pat sa tais, kad mes patys esame
Tos Draugijos tikslas yra priguli apie dešimts tūkstan vardo Draugijos kasininko:
būta ir liūdnų nuotikių, vai
vo tikybos ir tautybės, kurių kalčiausi, kad mes duodame platinti tarp Amerikos lietu čių narių, o knygų išleidžia Izidorius Nausėda ir pasiųsti
dų, nesutikimų.
vyriausia parama ir yra mū priešui į rankas ginklą ir pa vių apšvietimą tautiškai -ka- kelias dešimtis tūkstančių kas sekretoriui — kun. Kulikaus
Šių metų jubiliejinio seimo,
kui.
tys palaikome jį prieš mus jtalikiškoje dvasioje. Todel ji
sų susivienijimas.
met.
be abejo pirmasis bus dar
Skubinkities įsirašyti! Tuo
Jeigu supras — tai suma pačius.
1) leis knygas tikybinio, tau
bas — pagerbti triūsą ir pasi
Pasekime
savo
brolius,
se

jaus
gausite kelias geras, nau
Mūsų laikuose spauda — tiško, visuomeniško, ir mok
nytosios reformos bus priim
šventimą pirmųjų Rusi vieniji
seris Lietuvoje,
rašykimės dingas knygeles, kurios įsira
tos, jeigu nesupras ir neat tai stipriausias ginklas. Ji sliško turinio krikščioniškai mo organizatorių ir veikėjų.
skaitlingai
į
mūsų
“Liet. R. šiusiems jau yra siuntinėja
jaus — tai jos bus atmestos. valdo žmonių protus ir širdis. katalikiškoje pasaulėžvalgoje;
Daug jų padirbėta, daug nuo
K. Spaudos Draugiją”. Ne mos.
Jeigu reformos bus priim Kokių kur yra daugiau laik 2) rems ir platins lietuvių ka
pelnų padėta.
tos. tai susivienijimas greitai raščių ir knygų, tokia tenai talikų laikraštiją; 3) padės sigailėsime.
A. L. R. K. Spaudos Dr-jos
Šįmet jau galima bus gauti
Bet gyvenimas nestovi ant bus legalizuotas visur, kur tik dvasia viešpatauja, tokia te lietuvių kolonijoms įsteigti ir
Valdyba.
vietos.
Jisai
iškėlė mums reikia ir jau plėtosis be jokių nai ir dora.
šią knygelių eilę:
vesti knygynėlius ir tt.

ISTORIŠKASIS SEIMAS,

KATALIKAI IR

KATALIKĖS!

aplinkinių-miestų.
16 d. pamokslą pasaka
kun. Juozas Kutas, kuris čionai
• apsigyveno vikaru prie

azimiero bažnyčios.
Geguž. 29 d. po miestą bus ren*
karnos aukos dėl Lietuvos sušel
pimo.

Vyčių draugija parengė porą
balių: 15 ir 22 geg. Draugija
pasiųs du delegatu į Vyčių Kon
gresą : p-lė Matildą Šukiutę ir p,
Aleksadrą Račkų.
Bai. 26 iki 30 buvo Šv. Kazi
miero parapijos Šventė. Kas vaka
ras buvo graži programa: Lietu
vių Beno, Blaivininkų, Jaunes
niojo choro, Vyresniojo choro ir
Vyčių.
Worc. Kronikierius.

ITALIJA KARIAUJA.
Šiomis dienomis prasidėjo
ilgai laukiamoji karė Italijos
su Austro-Vengrija, o sykiu
ir su Vokietija. Austrijos parubežiais jau buvo keli maže
sni susirėmimai.
Vokiečiai
įsimaišymą Italijos į karę va
dina begėdišku žingsniu. Įvai
riais pasifllijimais jie manė
nuo to ją sulaikyti. Tečiau vi-»
si užmanymai sugriuvo.

ITALIJA SUTRAUKĖ RYŠIUS
SU AUSTRIJA.

Italų spauda pažymi, kad Ita
lija sutraukė visus diplomatiš
kus ryšius su Austrija ir Vokie
tija. Užtat Italija arčiau susi
draugavo su Rumunija ir išvien
varo politiką dabartinėje karė
je. Italijai pradėjus karę, ka
riaus ir Rumunija. Beto Rumu
nija padarė sutartį su Graikija
• : ’• Jg-rija. kur’.cs InF-pat ga
li būti ir<raukto> 5 ko-ę. Austri
ja, sula r rs pri >š savę tiek daug
naujų priešų, pasijustų
labai
keblame padėjime.
Abejojama
tik kaR link Rumunijos, kuri tu
ri artimus susinešimus su Turki
ja, kuri yra pažadėjusi Bulgari
jai už neutraliteto
užlaikymą
Adrijanopolį
ir plotus žemė#
) Enos — Midijoj.
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Geg. (May) 27, 1915, N. 22.

iškilo smarki revoliucija, kurių < (
su Vilniaus vyskupijos bažny
čios administracija, kuri netik
veda atskilę nuo dabartinius reą- Į j | |l C D I
(I I C ' >
publikos
veikimo
keletas
žymey
’
ĮĮ
AmbnlkUut
JĮ
tai nepatenkino lietuvių pabėgė
Maskvos laikraščiai praneša, kad
nių Portugalijos veikėjų. Anklių dvasios reikalų dėl jų tauty
Baltijos jūrėse netoli Rygos inščiaus
buvo
spėjama,
jog
tai
mobės, bet ir atsistojo
Tamstai
takos įvyko smarkus susirėmi
SUDEGĖ TRAUKINIS SU
uarchijos šalininkai sujudo inkurTAIKOS MALDA SU AT
Bkersai
kelio,
neteisingai
atimda
mas tarp Rusijos ir Vokietijos
SIDABRU.
IŠ SANTIKIŲ SU LENKAIS. ma teises pildyti bažnyčios prie
ti senąją tvarką, bet kaip pasiro
LAIDAIS.
kariškojo laivyno. Rusų laivynas
Karė suvarė į Vilnių daugybės dermes šioje lenkinamoje Vil
do monarcbistai nieko bendro ne
Missouri
Pacific
'
geležinkelio
turėjo pa raukti.
pabėgėlių, ypač iš Suvalkų gu niaus vyskupijoje. Todėl mes, že Šventasis Tėvas suteikė 300
turi su tuo judėjimu.
linijos prekynis traukinys,
ve
Vokiečiai užėmė Rygos miestą,
bernijos pabėgėliai daugiausiai miau pasirašiusieji prašome pri dienų atlaidų už maldelę santai
Revoliucijos judėjimą
veda žantis daugelį tonų sidabro rū
lietuviai. Šelpia juos įvairios įs
KĄ LAIMĖS ITALAI KARIAU partija daktaro Affenzo Costos, dos užsidegė netoli Nebraska taigos, bet daugiausia Liet. imti iš mūsų pagarbos ir užuo kai išprašyti. Visiški atlašiai
jautos žodį dėl tos nuoskaudos. prijungti mišioms laikomoms ui
GALICIJOJ RUSAMS SEKASI.
buvusio Portugalijos ministerių City ir visiškai sudėge. Vežamo
Draugija
dėl karės nukentėju- Mes tvirtai tikime, kad tą Tams kritusius dabartinėje
DAMI.
karėje^
piinininko. Revoliucijinierių komi sidabro vertė siekė 50.000 dole
siems šelpti.
Generalės rusų armijos spė
tos
nuoskauda,
kaip
ir
kiti
bu

Kareiviams
einantiems
į
mūšį,
tetas
Lizbonoj
išleido
sekančio
tu

rių.
_
1
Italų laikraštis “Giornale d’
Lietuvių Draugijos komitetas, vusieji Vilniuje panašūs atsiti galima visiems iš karto duoti
kos, veikiančios Galicijoj, ranrinio proklemaeiją: “Mes norime,
rūpindamasis
kitais pabėgėlių kimai, neliks ir be naudos.
dasi gerame padėjime. Vokie Italija” leidžiamas Romoje vie kad respublika būtų republikoišrišimą ir paskui
komuniją,
šai
paskelbė
talkininkų
prižadė

reikalais,
negalėjo
užmiršti
jų
VOKIEČIAI
IR
SUVIENYTOS
čius baigiame išvyti iš Opatovo
Deklausant
išpažinties, jei ne
nams. Reikalaujame žmonių pas
ir dvasios reikalų. Tuo tikslu jis
apielinkių. Vokiečių armijos pul jimus Italijai stojus į karę prieš kirtos valdžios. Į savo veikimą
begali
jos
atlikti.
Tečiau lieka
VALSTIJOS.
ingaliojo savo
narį kun. kan TELŠIŲ GIMNAZIJA VYRIAU- priedermė paskui, kada galės,
kai perėjo Sano upę, verždamies Austriją.
neįleidžiame partijų, ^bet kviečia Vokiečių spauda Berline pri
Alšauskį.
SYBĖS RANKOSE.
Italijai būsią
pavesta: 1)
prie Jaroslavo, Radavos ir Siepilną išpažintį atlikti.
me visą pažangiąją visuomenę silaiko tos nuomonės, kad Vo
Pats ir kitų kunigų padeda
Popiežius priėmė savo globon
niavos. Rusų kariuomenė kol kas Trentinas, Istrija, Pola, Fiume, ginti savo tiesų. Kiekvieno obalTelšių
vyru
gimnazijos
direk

kietijos valdžia nemano greitu mas kun. Alšauskis išrūpino lie
500
vaikų likusių našlaičiais per
pasekmingai
sulaiko vokiečių Zadar ir Dalmacija net iki Na- siu turi būti žmoniškumas, patatsakyti ant Suvienytų Valsti tuviams pabėgėliams šv. Petro torius paskelbė tokią svarbią
paskutinį
žemės drebėjimą.
veržimosi. Vokiečių orlaiviai bu rento upės, 2) Dedekaneso salos rijotizmas ir šalies gerove.
jų notos, kuri buvo
pasiųsta bažnyčioje Antkainyje mišias ir žinią: ‘‘Telšių vyrų gimnazija,
prigulinčios
dabar
Turkijai;
3)
vo pasirodę ties Peremysliu ir
Lįzbonoj
vięšpatauja tikra ‘ ‘ Lusitanijai ’ ’ nuskendus. V isi pamokslą. Tiesa, pamaldas, pas kuri ligšiol buvo laikoma visuo
metę kelias bombas, prasišalino. Praplatinimas Italijos provincijų anarchija. Miesto gatvėse eina
Vokietijos laikraščiai
kaltina kirtos gana anksti rytmetį, pu menės pinigais, nuo šių 1915 me KYNUOSE KATALIKŲ SKAlLibijoj ir Tunise, Afrikoj; 4)
tų liepos 1 d. vyriausybė pasi
ČIUS AUGA.
Kroacijai bus suteikta savyval susirėmimai tarp sukilėlių ir ka Suvienytų Valstijų valdžią ka siau 9 vai, ir giedoti lietuviškai
ima
į
savo
rankas.
1915
—
1916
KURŠE VOKIEČIAMS NE da; 5) Turkijos dalis apgyventa riuomenės. Užmuštųjų ir sužeis rės prailginime, neužginant iš neleista, bet ir tai, kas jiems bu
Pekino
katalikiškos
žinios
mokslo metij mokesnis už mok praneša, kad misijų
tųjų
skaičius
tiesiog
milžiniškas,
vežti
iš
Amerikos
kariškų
gink

vo
gauta,
ramino
jų
nuvargintą
veikimas
italais;
6)
Dalį
iš
padalintų
vo

PASISEKĖ.
slą bus jau tokio pat didumo, praėjusiais metais buvęs KynuoSudeginta daug trobų, ypač nai lųsielą.
kiečių kolonijų.
Atėjo gavėnė.
Visa katalikų kaip ir kitose apskričių miestų se labai gražus. Įsteigta naujas
Vokiečių kariuomenė, norėda Kaip matyti, prižadėjimai da kinamas turtas senovynės val
misijų apskritys
Tčau—Teou
bažnyčia tuo metu ruošiasi prie vyriausybės gimnazijose.
ma pasipelnyti turtingoje Kuršo romi talkininkų Italijai
gana džios pasekėjų.
ANGLAI
SUĖMĖ
AMERIKOS
Katalikų skaičius Kynuose ei
Velykų. Gavėnė laikas — tai ve
žalyje, brukte-brukėsi į tų kraš puikūs ir jai apsimoka paremti Revoliucijos augimas pasibai
LAIVĄ.
“LIETUVOS BITININKO”
sėtinas. Visame
krašte siaučia
na didyn. Nuo 1913 metų prisi
lykinės išpažinties laikas. Kad
tų. Išpradžiu vokiečiams pasise talkininkų veikimą.
sukilėlių
bandos,
kurios
visur
iNew
Yorke
gauta
žinių,
kad
dėjo 100.000 katalikų.
Dabar
žmonės galėtų geriau prisiruošti
kė užimti Kuršo
parubežinius
SUKAKTUVĖS.
ma viršų. Lizbonos miestas pasi anglų kariškas
laivas suėmė prie išpažinties ir Velykų yra
katalikų misijos Kynuose turi
miestukus, bet rusams sutvirtinus
ŠVEICARIJOS VARGAI.
davė revoliucijinieriams.
Amerikos grekynį laivą “Ogee- laikomos rekolekcijos. Kun. Al 1904 m. lapkričio 24 d. kun. 50 vyskupų, 2233 kunigų (iš jų.
ten savąsias pozicijas,
priešas •
išleido 700 kyniečių),
chee”, kuris plaukė iš Bremeno šauskis Lietuvių Draugijos inga- Juozapas Ambraziejus
2291 klierikų,
buvo priverstas
pasitraukti.
Šveicarijos respublikos valdžia Ministerių pirmininkas Dato
‘
‘
Lietuvos
Bitininką
”
.
Laikraš
 7808 bažnyčias ir koplyčias ir 1
Apie vokiečių nepasisekimus išanksto pradeda galvoti, kaip paskelbė, kad į Lizboną plaukia į New Yorką ir nugabeno jį į liotas, ėmė rūpinties sutaisyti re
kolekcijas ir lietuviams pabėgė tis ėjo per ištisus 1905 metus. milijoną 628.830 katalikų.
Kurše geriausiai liudyja jų ty apsaugojus šį nedidelį kraštą su ispanų laivas “Espana,” apsau Stornoway.
liams. Jis kreipėsi į Vilniaus vys ‘‘Lietuvos Bitininke” pirmoj ei
lėjimas apie vokiečių kariuome 5.000 gyventojų
nuo galinčių goti Ispanijos pavaldinių gyvas
nės veikimą tame krašte.
• vŠALČIAI PRIDARĖ DAUG kupijos valdytoją, prašydamas lėj buvo spauzdinami straipsniai LIETUVĖS KATALIKĖS DAR
įvykti nesmagumų. Netrukus gal tį.
leisti lietuviams
moksleiviams apie bitininkystę su paveikslė
armija ' laikosi
BUOJASI.
NUOSTOLIŲ.
Šveicarija atsidurs pąčiame vi- Portugalijos
liais. Bitininkystės žinovas kun.
rekolekcijas
Domininkonų
bažvaldžios
pusės,
užtat
laivynas
paŠIAULIAI PALIUOSUOTI NUO duryj^Jjarės sūkurio.
Italijai
Athol, Mass. Gegužio 5 d. buIštikęs gegužio mėnesį šaltis nycioje, o kitiems pabėgė- Ambraziejus daug naudingų ži
aiko revoliucijonierius. Eskadra,
pradėjus
kariauti
su
Austrija,
PRIEŠO.
pridarė nemažai blėdies
Wis- liams
nių
suteikė
savo
straipsniuose
1
vo
susirinkimas Šv. Onos moterų
šv.
Petro
bažŠveicarijos parubežiuose galės vedama revoliucijos vadų, gru- consino valstijos daržuose ir sod
pobažnytinėje
salėje. Susirinki
nes lietuvių
pa apie bitės. Prieš dešimtį metų
nyeioje,
Londone gauta žinių, kad šio įvykti mūšiai. Kad apsisaugojus muoja dabartinei valdžiai
nuose.
bėgėlių prieglaudų
daugiausia lietuviai dar buvo nesusipratę mą pradėjo malda draugijos ka
mis dienomis Šiaulių apielinkėse nuo įsiveržimo italų ir austrijie Naujai išrinktas Portugalijos
P. Meškauskas.
Keliuose
Wiseonsino apskri- yra Antakalnyje.
Vyskupijos ir nesugebėjo paremti naudingo pelionas kun.
Ubagas čiuose nusalo daržovės ir vaisi
buvo įvykę susirėmimai
tarp čių Šveicarijos rųbežiai bus kuk cabineto pirmininkas
Paskiaus
gyvai
pradėta
svarsty
valdytojas Domininkonų bažny laikraščio. Vos po dešimties me
jam keliau nių medžių žiedai.
rusų ir vokiečių. Mūšių pasek liai dabojami. Kįla tik klausy sunkiai pažeistas,
reikalus. Aptarto
čioje rekolekcijij neleido Stačiai, tų lietuviai suprato reikalingu ti draugijos
minės suteikė rusams
pergalę. mas ar galės Šveicarija, laike jant iš Oporto į Lizboną. Pirmi Sniegas buvo pasirodęs kai- o dėl šv Petro bažnyčios sakė mą sutverti ‘‘Bitės” draugiją. daug svarbių inešimų,
kurių
■ Iš Šiaulių ir jų apielinkių vokie karės atkirsta nuo viso pasau ninką mėgino nužudyti senato kuriose vietose Michigan vals kreipties į jos kleboną. Tartie^
įvykinimu pavesta
pasirūpinti
tį išvyti. Taip-pat vokiečiai lio, parūpinti savo gyventojams rius Freitas, kurį nudėjo žanda tijos. Ūkininkai aimanuoja, kad su šv. Petro bažnyčios klebonu Iš “LIETUVIŲ DRAUGIJOS
draugijos narėms. Šv. Onos idė
Šiuo laiku rai. Chagas pasimirė ligoninėje. šis pavasaris esąs labai žiaurus
pasitraukė nuo upės Dubisos užtektinai maisto.
jos nares nutarė prisidėti prie
nuėjęs kun. Palubinskis, Mari
VEIKIMO.
pakrančių.
Šveicarijoj randas virš 1,000.000 Šiuo laiku revoliucija šiek-tiek savo šalčiais. Lauko darbai rei jampolės gimnazijos kapelionas,
vietinės parapijos ir paremti j#
karės pabėgėlių iš visų Europos aprimo, bet turbūt neilgam.
kia atidėti ant toliaus. Jeigu kun. Alšausko ingaliotas. Klebo Komiteto posedyj 31 d. kovo savo spėkomis ir turtu. Kiek
kariaujančių viešpatijų. Susikotaip tęsis ir toliaus, tai galima nas pats neleido, bet apsiėmė nutarta 1) sudaryti eilę kon viena narė nuo 17 metų any
TIES. KURŠĖNAIS ĮVYKO vus-gi z italams su austrijiečiais
tikėtis blogų ūkininkams metų pasitarti su vyskupijos valdyto certų Rygoje, Revelyje, Jurje- žiaus privalot įsirašyti į parapi
SMARKUS MŪŠIS.
skaičius tų pabėgėlių dvigubai “COMMITTEE 0F MERCY”. Amerikoje.
ju ir pranešti telefonu. Nesu ve, Šiauliuose, Penevėžyje, Vil jos narės. Beto šv. Onos draugi
pasidaugins. Reikės jiems visiems Tokiuo vardu susidarė New
Minnesotos valstijoj taip-pat laukus to žadėtojo
atsakymo, niuje. Pijanistė p-lė Petražios- jos narės, atjausdamos Lietuvon
Rusai išleido oficijalį paskel suteikti maisto, kurio iš niekur
išpuolė
nemaža'
sniego.
Šios
ša

jau pats kun.
Alšauskis vėl kaitė maloniai sutiko dalyvauti tėvynės vargus rengiasi parengti
Yorke komitetas, kurio uždavi
bimų, kad Kuršėnų apielinkėse negalima bus, įvežti.
koncertuose
Draugijos vakarą nukentėjusių dęl ' karė*
kad. kreipėsi į vysk. valdytoją telefo tuose
niu bus . teikti
pagelb# • visų lies gyventojai pasakoja,
jvyko susirėmimai tarp* rusų ir
kariaujančių Europos
viešpati nuo 15 metų čia nepasirodyda nu, klausdamas, ar leistos yra naudai. 2) Komiteto ingaliotinis lietuvių naudai
.vokiečių kariuomenės. Kol kas
didžio p. T. Naruševičius iš Maskvos, Šiame susirinkime kun. P. Meš
dėl karės vo sniegas gegužio mėnesį. Wis- rekolekcijos lietuviams
pasekmės tų mūšių nešinamos. PASIUNTINIAI NENORI AP jų nukentėjusiems
žmonėms, ypatingai gi vaikų ir consino valstijos Aplleton’o mies sios savaitės pradžioje. Valdyto dalyvavęs posėdy, pranešė ko kauskas laikė kalbą apie mote
LEISTI VATIKANO.
moterų sušelpimas. Į šį komi to apielinkėse šalčiai sunaikino jas atsakė didžiąją savaitę reko- mitetui, kad Maskvos Tramvajų rų padėjimą ir tiesas, nurodydaPEREMIŠLIS ATAKUOJAMAS.
pažiūrė Tarnautojų Draugija paaukojo mas, kad moterys — krikščionės
Austrijos, Vokietijos ir Bava tetą ineina žymus Amerikos vei žemuogių ir obelių žiedus. Nuo lekeijų leisti negalįs,
stoliai
nuo
sniego
visur
milžiniški
siąs po Velykų. Tada Liet. Drau Lietuvių Draugijai 1000 rub. 3.) turi rūpinties sykiu su visais
kėjai. Komiteto veikimą patvir
Vokiečeių generolo Mackense- rijos atstovai prie Vatikano jogijos komitetas kreipėsi telegra Nutarta vasaros atastogams mok gyvenimo klausymais ir daly
tino Suvienytų Valstijų - prezi
no armijos kairysis sparnas pa kiuo būdu nenori apleisti Ro
arkivyskupijos sleiviams pabėgėliams nusamdy vauti katalikų dvasios pakėli
dentas Wilsonas ir kariaujančių 777,000 DEL KARĖS NUKEN mų į Mogilevo
sekmingai veikia dešiniame Sa mos, nors valdžia jiems ir įsa
Trakuose
bedrabū- me. Pavyzdžiui nurodė šv. Onos
valdytoją vysk. Ciepliaką, pra ti
TĖJUSIEMS ŽYDAMS.
tuojaus išsinešdinti. Popie valstijų pasiuntiniai pilnai pri
lio upės krante, iš kur skubino kė
tį
4)
Gauta
iš
Škotijos draugijos nares, kurios kaip ga
šydamas tinkamai paveikti į Vil
tarė jo idėjai.
si Peremyslio link, kad suspė žius tuomi reikalu turėjo kreip
Amerikos žydų komitetas dėl niaus vyskupijos valdytoją, kad “Lietuvių Katalikų V. Lietuvai lėdamos triusiasi, gražiai augi
jus talkon savo
kariuomenei, ties net prie pastarųjų valdžios, Išskirus Raudonojo Kryžiaus karės nukentėjusiems šelpti pas leistų lietuviams atlikti dvasios šelpti Komiteto” su parašais pir nant savo vaikučius
ir daly
instituciją,
kurios tikslu yra
bombarduojančiai
Peremyftlio kad juos oficijaliai atšauktų.
kelbė,
kad
ligšiol
komiteto
iždan
vaujant
sušelpime
tautos,
ir
mininko
kun.
A.
šveištrio,
se

reikalus. Sulaukus ir iš ten ne
pagelba kareiviams, “Mielaširtvirtovę. Rusų karės kanceliari
įplaukė
777.000 dolerių. 355.000 prielankų atsakymą, komitetas kretoriaus kun. J. Norbuto ir bažnyčios. Mergaites tos draugi
jas išleisti pranešimai
skelbia, ITALAI BE SKIRTUMO ?»• dystės Komitetas”, bus vienati dolerių išsiųsta Lenkijos žydams, buvo žadėjęs daryti lietuviams kasininko P. Bancevičiaus prane jos pagyrė už dorą gyvenimą.
niu generaliu pagelbos komite
būk rusai sumušę vokiečius ke
195.000 Prūsuosna ir 85.000 Ga rekolekcijas salėje ir indėjo vi šimas ir čekis 100 svarų sterlin
K. SL
PAŽIŪRŲ
NORI
KARĖS.
tu Amerikoj, kuris šelps be skir
liuose Sano upės punktuose, vis
licijos- žydams. Palestinon-gj pa suose laikraščiuose
gų,
paaukotų
Lietuvių
Draugi

tam tikrą
tumo visų tautų nuskriaustosius.
gi nuo pačios PeremySlio tvirto Italijoj nepaprastas
siųst*
“Vulcano” laivu už 85.000 skelbimą. Antakalnyje tokios di jos įsteigtoms valgykloms.
5)
sujudi
Jis yra neutralė įstaiga, nes
vės negalėję vokiečių atblokšti.
valgomųjų
produktų.
Amerikos
Marijampolės
skyriaus
pirmi

delės salės, kad galėtų sutilpti
Valdžiai padarius pirmo visi galės be skirtumo naudoties
Šiauryj nuo PeremySlio vokiečiai
ninkas
knn.
Draugelis,
dabar
žydai
skubiai
renka
ir
naujas
au

apie 1500 žmonių, neatrado. Taip
sios žingsnius prie karės, visos jo pagelba.
ir austrijiečiai
užėmė keletą
partijos pritarė valdžios
nau Kad duoti kiekvienam progos kas, kad sušelpus savo vientau lietuviai pabėgėliai ir paliko be gyvenantis Kijeve, pranešė Ko
svarbių rusų pozicijų.
per.
rekolekcijų. Bet to negana. Vil mitetui, kad Kaupiškių
jam krypsniui Europos politiko sušelpti tos viešpatijos nukentė čius Europos karės padangėse.
klebono
kun.
Bridžiam
užpirk

niaus vyskupijos valdytojas kun.
je. Saunoriai plaukte-plaukia jusius, kuriems
aukotojas
la
ta
Kijevo
gub.
1000
pūdų
avižų
NAUJA RUSU ARMIJA.
matyti, kitaip
kareivijos stotis, prašydami pri biau prijaučia, komitetas užlai AMERIKOS KARĖS LAIVY Michalkevičius,
parapijožiūri
į
katalikų
velykinės
išpa sėkloms Kaupiškių
imti juos į kariuomenę.
Visa kys atskirus kiekvienai kariau NAS APLEIDO NEW YORKĄ.
nėms.
Prašoma
komiteto
išgauti
Genevoje paskelbta, kad rusų italų tauta yra pasirengus pa
žinties pareigą. Jam pasirodė di
jančių valstijų fondus, šių fonSuvienytų
Valstijų
kariškasis
dovanai
parvežimą.
6)
Prienų
naujai sudaryta armija įsiveržė kelti didžiausius vargus, bile tik dų pinigai bus sunaudoti užpir.
džiausias nusikaltimas
esą rū
laivynas
šiomis
dienomis
apleido
skyriui paskirta 200 rub. pašal
BOSTON, MASS.
iš Besarabijos į Bukoviną ir, iš kovoti su nepakenčiamiais
aus- kimui valgomųjų produktų ir New Yorko uostą, išplaukdamas pinties didžiausias katalikų pa
pos.
7)
Užpirkta
už
500
rub.
“
Raid
’as” ant Bostono.
ginus iš , ten austrijieeius, skubiai trijiečiais ir vokiečiais, po kurių
reigos atlikimu. Kun. kan. Aldrapanų Europos gyventojams į Atlantiką, kur bus daromi ka
nuo
Maskvos
lietuvių
studentų
Vokiečiai daro raid’us (užpuo
šauskiui už jo atsidėjimą katali
maršuoja vidurinės
Galicijoj jungu randasi daug italų. Ita
karės nualintose vietose, arba ki riškieji bandymai
Prezidentas kų dvasios reikalams
Vilniaus knygoms leisti komisijos bro-i limus) ant Anglijos pakraščių.
link, kur paremsianti rusų armi lijos parlementas, kurio dangų tiems reikalams.
AVilsonas, buvo atvykęs pasižiūrė vyskupijos valdytojas suteikė ge šiurėlių apie limpamąsias ligas.
Atlekia jie orataivilns, išmetu
ją veikiančią upės Sano apielin- ma narių likšiol laikėsi neutra
Netikėtos
išlaidos
bus
paden

ti,
kaip
laivynas
plauksiąs.
Be
to
daug bombų, užmušdami kelėtą
kėse.
rą Velykoms dovaną: didžiojo
lės pozicijos, dabarties pritaria
giamos iš bendrų aukų. Prie ko buvo prisirinkę labai daug žmo ketvirtadienio dieną išsiuntinėjo
žmonių reikalavimams, ir skubi
5,000 ŠEIMYNŲ BE PAŠTO- kūdikių ar senų bobelių ir grįš
miteto yra įvesti belgų, vokie nių. Išilgai Hudsono upės pakran visoms Vilniaus vyskupijos baž
ta namon, didžiuodamiesi iš sa
TALKININKŲ LAIMĖJIMAI naši į kariuomenės eiles. GĖS.
čių, anglų, lenkų, serbų pagel čių stovėjo daugybė įvairios rų nyčioms raštą, kuriūo kun. Alvo “pergalės”. Gi Bostonas šiaPRIE DARDANELIŲ.
bos skyriai. Tik rodosi ten nie šies laivų, atvykusių su tūkstan šauskiui atėmė teisę laikyti jose
Pabėgėliai iš Tauragės paša
NAUJAS KABINETAS ANGLI kas neatstovauja mūsų lietuvių čiais žmonių, pasigėrėti Suv. Val mišias, sakyti pamokslas, klau koja, kad vokiečiai miesčiuką praustburnių kalbėtojų. Vienų,
Gautos telegramos Londone iš
tautos. Vertėtų pasiteirauti tuo stijų kariškojo laivyno išvaizda. syti išpažinties.
apiplėšę ir sudeginę. Apie 5000 jų buvo žinomas “rytietis” Di
JAI.
dalyku
Atėnų praneša, kad talkininkų
šeimynų liko be duonos kąsnio lioms. Jis čionai socijalistų sa
laivynas nutildė keletą turkų bair be pastogės.
li Londono oficijaliai prane Komiteto kanceliarija randasi INDIJONAI SKERDŽIA AME
lėje plepėjo per tris vakaras,
UŽUOJAUTOS
ADRESAS.
turėjų Killed Bahr tvirtumoj, šama, kad žadama Anglijoj su prie 200 Fifth avė. Garbės pir
metė bombas tuščių žodžių, bet
RIKIEČIUS..
kuri gina Dardanelius iš Euro daryti naują ministerių kabine mininku yra senatorius
Elihu
Didelis Vilniaus lietuvių inte AUKOS RAUDONAJAM KRY- nei musė neišsigando jo šovi
pos pusės. Laukiama
taip-pat tą, dėl paeekraingeania karės ve Root, vice-pirmininkais U baries ' IVashingtone gauta žinių, kad ligentų būrys, išreikšdamas ka
nių.
i
ŽIUI.
puolimo miesto ir tvirtumos Na- dimo. Kabineto pirmininkas As- W. Eliot, buvęs Harwardo uni Esperanzo apielinkėse, Meksikos nauninkui Alšanskiui užuojautą .
Kitu neprauetburniu kalbėta*indijonai iš
garoa, Azijos pusėje. Talkinin quith pažymėjo, kad iš permai versiteto prezidentas, New Yorko valstijos Sanoros,
jumi
buvo tai S. L. A. penaa
Ukmergėa
par.
nž jo atsidėjimą lietuvių dva
Yaqni
giminės
užpuolė
ant
ameČia
buvo
parengta*
vakaran
prezidentas
Živatkauskae. Jam
kai išsodino naujus kariuomenės nos bus didelė
miesto
majoras
John
Purroy
nauda visam
sios reikalams, inteikė jam šiokį
kiečių
kolonijos
ir
išskerdė
daug
Vaidino
“Nutruko” ir “Kks- buvo parengtas vakaras 16 <k
pulkus Kun Kale apielinkėse.
kraštui. Naujas kabinetas susi Mitehell, p-ni J. Borden Harrižmonių. Amerikos pasiuntinis padėkos adresą:
man
ir
p-lė
K.
B.
Davis.
Iždinin

propri
jatorrua
”.
Surinkta apie gegužio Lietuvių svetainėje. Ja
dėti
ąs
iš
sekančių
asmenų:
pirIi Salonikų atėjusios žinios
Gerbiamasis Žemaičių Kapitu
Hermomlloje
praneša,
kad
m75
rub.
Grynasis
pelnas akiria- ilgas iš nesurištų sakinių plepaku
paskirtas
Augusi
Belmont.
praneša, jog Dardanelių mūšiuo min. H. Asquith, sekret. Edvar
loj Kanauninke. Karšt aplinkybės
<1‘jonai auindė tik tris žmonės.
Raudonajam
Kryžini ”. P“’ įkaišiotas burnojimais, barse žuvo 43 vokiečių oficieriai ir das Grey, laivyno admirolas A.
privertė Tamstą atsikelti ii Kan
žadama
surengti
ir
antraab
va nai nusibodo publikai -Tia ne
606 jurininkų. Konstantinopolio J. Balfour, kancleris A. Bonar AUSTRIJIEČIAI SUMUŠĖ RU
ir čia nutantnMELISHO KOMETA ARTI no į Vilnių
karas
naudai
“
R.
K.
”
kalbėjo, būt stačiai “ži va t a va”
apielinkėse sustabdytas trauki Law, kolonijų sekret. J. Austen
aioje Lietuvos sostinėje varyti
SUS TIES DNIESTRO.
NA®
PRIE
ŽEM
ĖS.
'(tikras
Aivatkauakas).
Sbve
Augustas Kybartas.
nių judėjimas delei anglių što Chamberlain, Indų sekr. Winssunkų švietimo darbą. Įsistešą
blevyzgojimai* p. žrvatkauokau
ko*. Turkijos sostinėj trūksta ton S. Cknrehtll, karės ministeris Austrijiečių karė* departmenAmerikos
mokslinčius A. D. lietuviam* draugiją šelpti nukea“
subytine” net šliupą ir kitus*
“
Uetutlų
Draugijos
dėl
bar
ė
lordas
Krtrhener.
z
valgomųjų produktų. Talkininkų
taa oficijaliai praneša apie an- Alcorn tvirtina, jog išrastą. I. E. tėjusiems dėl karės, Tamsta bu
geriausiai
išadaviuuaiua keškūingaDotinis. Greitu
kariuomenė bepaliovos
žengia
uolus darbi
mušimą rusų upė* Dniestro apie Meiliško kometą galima pastebė vai joe komiteto
iMR-cicilikuH.
“Raki'as” pikus*
laiku išvažine* į Ameriką VilPORTUGALIJOS REVOLIU
pirmyn.
linkėse. 5000 ruaų neleisvių su ti per paprastus žiūronus. Jinai ninkas ir štai, bedirbant Tams ainuu skyriaus ingaliotas
SV nepasisekė. Jo kalba liko nes®imta mūšiuose Galicijoje ties Ja randasi šiuo laiku~60.0t0.000 nuo tai tų draugijos darbų ir, joe inCIJA.
tarp kitako Draugijos tfte ir rengėjai t. y. Susiv. 1*.
H KARĖS LENKIJOJ.
roslavu ir Sieniava. Prato upė* ieraės, bet žaibo gnritanre slen galiotmn, besirūpinant pabėgė
•pakaityti ir aukų pa lA. ir Tėvynės Mylėtojų kmopem
Austrijiečių raportai, praneša,
H Portugalijos sostinės Lizbo- srityje neįvyko jokių žymesnių ka žemyn.
M d. gegužio bu lių lietuvių katalikų dvasios rei- ”
Mat jin nepatmrakė į tas sagei
kalais, Tamsta gavai anaidtodi*™1“^
kad vokiečių ir austrijiečių ka nss praneikmą, kad šiame krašte permainų.
vo 40.000.000 mylių nuo žemės.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ RYGA.

riuomenė sumušė rusus ties Sa
liu į rytus nuo Jaroslavo mies
to. Suimta nelaisvėn 7,000 rusų.
Kontratakos rusų atmušta. Į žie
mius nuo šio mūšių lauko tarpe
Pilicos ir Vislos upių eina smar
kūs mūšiai. Ties Dniestru vokie
čiai užėmę keletu svarbių pozi
cijų.

Žinios iš Lietuvos

Iš Lietuvių
Gyvenimo
Amerikoje

D R AU 6 A S

Geg. (May) 27, 1915, N. 22.
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l..

u. j-ąjui

ba keliaujantį agentą.
kas tai yra autonomija ir kaip
vadovui, kuriuomi yra vieti yra skyriai tai į kurį skyrių
5) Kad kiekvienas Su-mo nis klebonas.
jų galima būt Lietuvai ingyti.
(Kad klebonas žmogus nori gali prigulėt ir mo
Po prakalbai buvo renkamos dėl
narys
ar
naujai
prisirašęs
EN0LEW00D.
galėtą paliudyti, kuopos val kėt paskirtų mūsų pačių mokes
karės nukentėjusiems aukos lie
įmokėtą
nors
po
1
centą
ant
dyba, pradžioje gavėnios vi nį. Taip kaip insurence kompa
Iškilmingos laidotuvės.
tuviams, kurių surinkta $12.88
Gegužio 1 d., ant švento Kazi metą į Su-mo stipendijos fon siems nariams padalina žen nijos turi daug skyrių į kuri
ir nutarta pasiųsti Tautos Fon miero kapinių
tapo palaidotas dą.
klus, kviteles ,kuriuos grąži nori prigulėk, ir mokėk 5—10—•
dam
ir viskas.
Pranas Karvelis.
Gerbiamos kuopos, apsvar nama prie išpažinties arba 15 ar 50c. savaitėj
14 d. geg. šv. Baltramiejaus
Jį užmušė prekinis New York stę savo susirinkimuose viri prie komunijos). Kuopos dva- Taip ir mūsų Sus-mas: Taigi
salėje atsibuvo susirinkimas nau Central geležinkelio traukinys pe
pirma ištirkime tokius dalykus
jai susitvėrusios parapijos. Nors reitų seredų apie 10 vai. vakare paskelbtus klausimus malonės siškamjam vadovui užtvirti pas valstijų koinisijonierius, o
išreikšti per organą savo min nus tąjį surašą, kuopos sekre
nevisi nariai atėjo, bet visi są ant 60 gatvės,
paskui darykim (jau daug ty
tarpe State ir
torius pasiunčia jį centro dvamoningai tarėsi ir tvarkė para Wentworth.
tis.
Su augšta pagarba
rinėta ir jais
remiantis nau
siškanijain vadovui. Kadan
pijos reikalus, išrinko ir parapi Nelaimingasis buvo jaunas, 31
K. J. Krušinskas,
josios reformos
norima įves
gi Velykinės Išpažinties lai ti Red),
jos komitetų iš šių ypatų: Pirm. metų amžiaus. Šioj šalyj išgyveno
bet ne taip
kaip
S. Bugnevičia, raštin. B. Jaku dvylikų metų ir beveik visų lai
kas
baigiasi su švente šv. pas mumis: vienas paduoda įne
tis, iždin. J. Petraitis, iždo glo kų dirbo minėtoj kompanijoj.
30-to SEIMO S. L. R. K. A. Traicės (Trejybės) dėlto pa šimų, antras, kokia panelė, pat
Bostonietis.
bėjais J. A. Vaitekūnas, ir P.
liudijimus Velykinės Išpažin virtina ir jau taip turi būti. Tai
ATHIL, MASS.
Jau apie penki metai jis dirbo
PROGRAMAS.
Jasiūnas,
mėnesiniu
mokesnių
Balandžio mėnesyje antrų kar
kaipo vagonų inspektorius, pri Pradžia panedėlio vakare ties reikia prisiąsti centro tiek tame reikale, manau delega
ATHOL, MASS.
tų susižeidė Augustinas Balčiū rinkėjais: J. Kazlauskų, ir P. žiūrėtojas. Nelaimė
ištiko jį
dvasiškamjam vadovui ne vė tai supras ir tokius dalykus nu
Nuo gegužio 1 dienos mūsų
31 gegužio 8 vai. Prakalbos
nas toje pačioje dirbtuvėje (N. Mardosų.
vaikščiojant apie vagonus, kuo
liau} kaip į tris savaites po balsuos prigulinčiai.
miestelyj užsidarė saliūnai. AthValdybos
Lincoln
D. Sass Co.), bedirbdamas. Praė Nutarė išpradžių per mėnesį met lokomotivas pastūmė trau Centro
Berašant man šitų straipsnelį
šv. Traicei (20 birželio, 1915
oliečiai
dabar galės šiek-tiek
jusiais metais bedirbant, atsitiko laikyti susirinkimus kas pėtny- kinį ir velionis pergriuvo, ir pa Hali, 11306 -1508 N. Main avė. m.).
gaunu
laiškų nuo ištikimo vyro,
atsikvėpti. Nesimatys tiek girtų,
nelaimė ir išmušė akį. Del to čių. Šiame vakare kai-kurie su puolė po ratu. Traukinys nu
Utarninko rytas 10 vai. iš
kad
vienas
pirkimo namo komi
kurie pirma slankiojo gatvėmis
Yra susekta, kad praeitais
turėjo sirgti kelius
mėnesius. dėjo stambesnių aukų $204.50, plovė abi koji ligi kelių. Porai kilmingos šv. Mišios šv. Juo
sijos narys nori pasipelnyti, tai
ir piktino žmones. Daugiausiai
metais kelios
kuopos nepriKompanija per tų visų laikų mo kaipo parapijos pamatų. Kiti pa valandų praslinkus, po nugabe zapo Lietuvią
gi suradus tokį narį seimas tu
Bažnyčioje,
gi mūsų broliai lietuviai. Išsigers
kėjo pusę mokesnio
ir žadėjo sižadėjo toliau įmokėti pamati nimui į ligonbutį P. Karvelis kertė N. Main avė. ir Theo- siuntė paliudijimą Velykinės rėtų nubausti, jei tik bus aiš
už 5 centus
ir gatvę nosimi
visi nemažiau, persiskirė su šiuo pasauliu.
Išpažinties. Taip tolinus, ne kūs darodymai. Geriau rūpinkiduoti nuolatinį
darbų. Tečiau nės mokesnis,
dore str.
Po pamaldi} pra
knysdamas, ožio balsu bliauja.
pasveikus jis turėjo nemaža lai kaip po $10.00 dol. o kai-kurie
Velionis gimė Akmenės par., džia sesiją Lincoln Hali sve begalės būti kenčiama, ir ar *mes ingyti farmas, o ne namus.
Net biauru tokius žmones pama ko praleisti iki gavo savo d’irbų. žadėjo net po kelis šimtus duoti
tai kuopos, ar pavieniai^ per- 98 kuopos narys, J. M. Vieraitis.
Munčailių sodžiuje, Kauno gub.
čius.
Neišdirba nei dviejų
dienų, parapijai ir statymui bažnyčios. Prigulėjo prie šv. Kryžiaus pa tainėj.
žengentieji konstituciją sulig
Šv. Onos draugija rengia va krito nuo trečiųjų lubų pro sky Pažadėt daug pažadėta, tikiu,
Utarninko vakaras: Vargo
rapijos,
taip-pat
prie
2
draugi

atlikimo Velykinės Išpažin
DAR DEL REFORMŲ.
scenoje lę ant lentų krūvos, susidraskė kad bus ir ištesėta.
karų. Žada pastatyti
nininką Sąjungos
koncertas
jų,
ir
prie
S.
L.
R.
K.
A.
39-tos
ties, bus baudžiami palei kon
“Katriutę”. Pelnas bus skiria veidų, išsimušė šonų ir tt. Dak
Praeituose “Draugo” numeruoMėnesinių nutarta mokėti po kuopos.
naudai
išleidimo
operetės
mas Lietuviams dėl karės nu- taras sako kad ilgai negyvens.
stituciją.
se
F-as daug kų rašo kas link sa
50 c. nuo kiekvieno nario. Kuo Palydėjo į kapinius jį didelis “Šventoji Naktis” toje pačio
kentėjusiems. Vakarų surengti Dabar išvežė vėl j ligonbutį Bos
Gi
tie
nariai
ir
tos
kuopos,
vo
organo, mokesnių ir kitų reika
met jau sutaisysim apie kelis žmonių būrys, apie 100 ypatų. je svetainėje.
moterų draugijai
žada padėti
kurios dar neprisiuntė paliu lų Susivienijimo L. R. K. A. F-as
tonan.
tūkstančius dolerių, tada kreip Tai vienos didžiausių laidotuvių
Seredos rytas: 9 vai pamal dijimą atlikimo Velykinės pe nurodo, kad įvedus
Atholio žymus veikėjai J. Gaimėnesinius
Dar jaunas «»rae apie 23 m simės prie dvasiškos valdžios,
kuomet nors buvusių šioj apie- dos šv. Juozapo Bažnyčioje reitais 1914 metais, jiems bus susirinkimus, tai atsiras kuopose
liūnas ir K. Sadelskas, kurių paėjo iš Vabalninku parapijos,
kad duotų mums kunigų ir tada linkėj. Velionis buvo geras ka
darbštumas
atholiečiams gerai
už mirusius S. L. R. K. A. dar šitą metą dovanota, jei daugiau gyvumo. Tas yra gerai,
Šalnių sodžiaus, Amerikoj gyve pradėsime statyti bažnyčių. Tai
talikas. Laimingų jam atilsį!
žinomas.
narius.
Po pamaldi} sesijos. augščiau pažymėtame laike bet dar prie to mes turim pasirū
no 4 metus.
gi gal jau neužilgo užtekės sviesi
- Narys.
K. O.
Seredos
vakaras: “Birutė” prisiąs Susivienijimo Dvasiš pint gerų agitatorių, kurie žmo
Yra ir daugiau nesmagių atsi- saulutė ir ant Lewistono padan
■
nėms inkalbėtų gyvu žodžiu, nes
ir ‘Adomas ir Jieva’ Lyceum
tikimų. Ypatingai minėtinas A. gės, tada ir mes galėsime susi
kam Vadovui paliudijimus at
kiek aš esu patyręs, tai kad ir tu
DONORĄ, PA.
ąj moters pabėgimas su “bur- rinkę į savo bažnytėlę, pagar
NAUJA S. L. R. K. A. KUOPA. Teatre, Penn avė., abu veika likimo Velykinės Išpažinties
ri organą, bet
visai neskaito.
Miestelis Donorą randasi apie dingieriu” K. B. Tas įvyko dėl binti Dievų savo prigimtoje kal
Šv. Kazimiero Seserų Vienuoly lu vaidins šv. Cecilijos Cho už šituos 1915 metus.
38 angliškų
(Kas
nori
žinoti
apie
susivieniji
mylių nuo Pitt- per(jįjeiį0 girtuokliavimo.
boje ir būsime lygus pasaulio no apielinkėj susiorganizavo nau ras pagerbimui 30 seimui S.
Delegatai
į
šių
metų
seimą,
sburgh’o. Gyventojai šio mieste
mų
tas
skaito.
R.)
Jaunas Vyras.
katalikams.
ja S. L. R. K. A. kuopa, į kurių L. R. K. A.
lio susideda iš įvairių tautų,
kurie dar nei praeitų nei šių
Įvedimas mėnesinių susirinki
Kų daro laisvamaniai? Laisva įsirašė apie porų desėtkų narių.
Ketvergo
rytas:
Mišios
8
CLEVELAND,
OHIO.
tarp jų randasųjr lietuviai. Lie
metų
paliudijimo
atlikimo
Ve

mų
gali priduot kiek gyvumo, bet
maniai pamatę, kad katalikai Jau gauta ir “čarteris” su kuo
vai. Apie 9 vai. sesijos.
Gegužio 16 dienų Moterų drau
tuvių čia randasi apie 70 šeimy
kad
žmonės ant susirinkimų ne
lykinės Išpažinties neprisiun
jau susiprato; daro susirinkimus pos numerių 163. Reikia patėmyti,
nų ir apie dukart tiek pavienių. gystė S. M. D. Aušros Vartų
ant gatvių kampų ir galvoja, kad į šių kuopų įstojo nemaža in Ketvergo vakaras: Delega tė Dvasiškam, Vadovui, būti atsilanko vienas už kelis mokesnį
Didesnieji Donoros lietuvių da surengė vakarų Stockes svetai
nai turi tą paliudijimų su sa atneša arba vaikų atsiunčia su
kaip jie galėtų sutrukdyt katali teligentijos: trys redaktoriai, ku tą atsisveikinimas!
lis dirba drato
dirbtuvėse. Iš nėj. Lietuvių Teatrališko Choro
vimi atsivežti į seimą, kad ją mokesniais, tai, mano nuomonė,
kų veikimų, bet visos jų pas nigas, daktaras, laikraščių darbi
Seimo Rengėją Rast.
verteivių čia randasi du siuvėju draugystė vaidino “Gaila Ūsų”,
mes be agitatorių negalime suža
tangos nueis niekais, jeigu mes ninkai ir vertelgos. Pagirtina taipA. Sodeika. mandatai galėtą būti pripa
ir viena valgomųjų daiktų krau vieno veiksmo komedija. Vaidini
dinti kuopose gyvumo.
katalikai tik spiesimės į vienų pat tai, kad keletas tų inteligen
žinti kaipo tikrą narių.
tuvė. Dar vienas užsiėmimas pas mas nusisekė gerai. Artistai at
Kas link mokėjimo už organų
grūpų ir darbuosimės su tų pa tų įstojo į augštuosius skyrius ir
Geg. 21, 1915.
Donoros lietuvius labai madoj,, liko savas roles kuogeriausiai,
DVASIŠKOJO
VADOVO
kas mėnuo po 10 centų ar ne būt
čia energija, su kokia darbavo savo pomirtines užrašė Tautos
A uw. J .J• Jakaitis,
tai svaiginamųjų gėralų parda Po vaidinimo J. Kareckiutė paper
sunku. Maža dalis tokių na
PAAIŠKINIMAS.
mės pradėdami šį prakilnų dar- Fondui ir Tautos Iždui.
S.L.R.K.A.Dv. Vadovas. rių, kurie be sunkumo galėtų už
vėjai (bartenders), jų čia randa deklemavo eiles “Rūtų šakelė”.
Mūsą susivienijimas, taip
Tad katalikai į vienybę! bų.
Toji apielinkė yra - dar nauja
si visas tuzinas, o gal ir dau Publikos buvo pilna svetainė.
simokėti 10c mėnesyje, tiktai to
Subatėnas. ir tik pereitų metų pradėjo dau- didelis kaip jis yra, kad galė
giau.
Programas buvo baigiamas šo
kie, kurie be sunkumo paima, bet
DEL REFORMŲ.
giaus lietuvių apsigyventi. Čia tą jisai ir užsilaikyti Ir pla
Turi lietuviai čia savo bažny kiais, bet nepavyko, nes policiyra
daug tokių narių, kurie už
Seimas jau po šonu. Delegatai
oras yra tyras ir sveikas, trans- tintis, reikalinga, kad jisai iš
čių, bet tokiam mažam skaičiui jantas sulaikė šokius, nes mote
10c turi valanda sunkiai dirbti,
portacija lengvą, todėl būt patar sidirbtą sau principus, kurią jau ruošiasi važiuoti, beabejonės tai
lietuvių esant apivarta
labai ris neturėjo šokiams leidimo iš
tokiam ir 10c sunku išduoti.
iš
daugumo
kuopų
suvaziuoa
ne

tina lietuviams čht" apsigyventi, paskui tvirtai laikytąši.
sunki. Mamoms genau dirbant miesto.
Norėdami, kad organų dauguma
vietoje lįsti į susikimšusias kolo Trisdešimts metą gyvavi mažai delegatųbet ką gero nus- skaitytų, tai turime padaryti or
L. T. Choro f aug. galima pas
ineigos būdavo kiek didėlesnės,
nijas, kur dulkės ir smarvė kanki mo istorija, subrendimo mūsą varstys, tai sunkų įspėti: Sus- ganų kuopigiausį, tai nariai imda
dabar, sustojus anglių pramoni- kaityti veikliausia tarp Clevemui daug dalykų reikia. Reikia
na visų laikų.
P. M.
jai — žymiai susisiaurino. Kle lando jaunuomenės ir tautiškoj
skaityti..
susivienijimą
aiškiai katali savo namo, reikia savo organo, mi organų pratinsis
bonauja lietuvių parapijoj kun. dirvoj. Ji stengiasi kiek galėda
kiškoje pakraipoje, kurią nū čarterio, ir taip toliaus. Bet ar Skaitantieji turėtų iš to naudų—•
M. J. Kazėnas. Kun. M. J. Ka ma inkvėpti jaunuomenei lietu
nai ir norint, ne taip lengva mes viską galim sykiu ingyti? apsipažintų daugiau su organiza
zėnas, matytis, geras uktveris. viškų dvasių ir tėvynės meilę.
cija.
būtą panaikinti.
Vadinasi, Tai ir sunku įspėti. Po teisybei
Vytis. PROSŲ LIETUVIŲ LAIŠKAI.
Trumpam laikė jo buvimo DanoO priverstinas organo ėmimas
Miela Lietuvių
Draugystė 1
mūsą lietuvią kataliką susi ir per sunkų viską vienų metu
roj reikalai parapijos žymiai pa
daug
narių atstumtų nuo susivie
Nuoširdžiai
ačiū
Jums
už
tų
ge

S.
L.
R.
REIKALAI.
WORCESTER, MASS.
vienijimas plėtosis vien tvir atlikti: Mano nuomonė, namų ir nijimo, nes daug narių visai ne
gerėjo. Bažnyčia, kuri buvo ap
”
1
••
1 d. geg. pas mus susidarė nau rų, kurį patyrėme, kai mus pro
ileista, tapo atnaujinta, papuoštai prisilaikant kataliką tikė organo pirkimas turėtų pasilik moka skaityt, toki nariai jaustų
ja kuopa Spaudos Draugijos. Prie Vilnių vežė. Dabar gyvename
ti dar ant toliaus, kadangi per
' ta. Matyti tarpe klebono ir paskriauda išmest kelias dešimts
jos prisirašė netoli 100 narių. Į Saratove. Darbo negaunam įr 30-TAS S. LR. K. A. jimo principą.
daug pinigų sykių išaikvosim,
' 1 tapijiečių
gera sutartis, nes,
centų bereikalo. (Kurie nemoka
Nuosekliai,
tat
kiekvienas
visus
pinigus
pabaigėme.
Didelis
komitetų išrinkti: Dv. Vadovas
o jų neperdaugiausiai yra. Jeigu
nepaisant
blogų laikų, papra
susivienijimo narys, turėda namus ir nubalsuotų pirkti, tai skaityti, tie tik ir temokėtų po
kun. J. J. Jakaitis, pirm J. Vait vargas mus spaudžia, kad mes
šius bažnyčiai aukų, daugelis
pavasario,
mas priedermę rūpintis susi organas turėtų pasilikti ant to 5c mėnesyje centro raštinės užlai
kus, kasininkas Antanas Račkau nematom Lietuvos
gausiai aukojo.
kymui. Red.)
V. laukų ir negaunam lietuviškų
vienijimo gerove, turi prida liaus.
Gegužio 9 d. š. m. atsibuvo skas, protokolų sekretorius
Kas link mokesnių sulyginimo
Vitkauskas, finansų sekretorius S. knygų ir laikraščių, o taipogi Sulyg 29-to seimo nutarimo boti, kad draugai-nariai pil
Kas link senų narių mokesnių
pašventimas naujai ingytų daik
...
.
•
„
.
.
,
.seniems
pagal šio laiko
negirdim savo
mielos kalbos. S. L. R. K. A. 30-tas seimas dytą kataliką tikėjimo prie sulyginimo, tai So.™ Mtek-1 lentete nariams
Duluckas.
dideIi,
kebl„ma^
tų bažnyčiai ir vargonų.
Kun. J. J. Jakaitis užsimokėjo Tai yra labai liūdna.
atsibus
1-2
ir
3
d.
birželio
tų
pusės
narių,
jeigu
pakeltų
dermes,
nes
aišku,
kad
susi

Pašventimo iškilmėms Donoros
seni nariai nesutiks, kad būtų
lietuviai suruošė pasivaikščioji 50 dolerių ir Jonas Vaitkus 25 do O Viešpatie, kas mus dabar mėn. 1915 m. Scranton, Pa. vienijimas nebegalėtą augti metų mokesnį. Mūsų žmonės no mokesnis pakeltas, nes kada pri
pasigailės. Dabar mes nežino Sulyg
A. R.
konstitucijos
XIII bei tobulintis, jei nariai aplei- ri ko pigiaus, o jeigu jiems pa sirašė prie susivienijimo
mų gatvėmis su muzika. Pasi lerius.
narys
me,
kaip
toliau
gyvensime.
Pra

vaikščiojimo iškilmėse dalyvavo
straipsnio kiekviena kuopa, dinėtą savo svarbiausias prie kels mokesnį, tai pasakys man buvo intikintas, kad ant tokių iš
LEWIST0N, ME.
šome nors Jus, miela Draugys
nereikia to Sus-mo. Kai-kurie lygą prisirašęs, mokėdamas po
sekančios draugijos: Šv. Vincen
turinti ne mažiau 20-ties pilną dermes.
tė,
mūsų
neužmiršti.
Su
Dievu.
10
d.
gegužio,
atsilankė
mus
sakys, kad valstijų įstatymai to $2.50 metams gaus savo pomirti
to, šv. Juozapo — lietuviškos,
Nestebėtina
tat, kad jau
narią turi tiesą siąsti seiman
Ausgustas
Kybartas.
aprūpinti
dvasiškais
reikalais
reikalauja ir mes priversti su
lenkų trys draugijos, tarpe ku
vieną delegatą; didesnės gi nuo seną laiką reikalaujama, tikti. Valstijų įstatymai nieko nę $150.00. Gi dabar, pakeliant
kun.
T.
Žilinskas
iš
So.
Boston,
rių viena kareivių, slovėnų dvi
kad visi susivienijimo nariai neturi prie mūsų mokesnių ( čia mokesnį jaustųsi apvilti.
draugiji, rusinu viena ir trys Mass. Jis čia darbavosi per ke Mieli mano kalbos prieteliai kuopos vieną nuo kiekvienos
Aš patarčiau senus narius pa
gerb. rašėjas apsirinka, beveik likti ramybėj. Laikui bėgant se
kapelijOs. Iš paminėto matosi turias dienas: sakė pamokslus ir lietuviai 1 Noriu Jums pranešti 50-ties narią. 29-to seimo nu atliktą Velykinę Išpažintį.
Ir jau per keletą seimą už visos valstijos
reikalauja mo nų narių skaičius
Donoros lietuviai gražiai sugyve- klausė žmonės išpažinties. Žmo mano pasilaikymų. 12 decem- tarimu delegatais gal būt vi
pamažės, o
berio
nakties
čese
iš
namų
pa

nių
atliko
išpažintį
apie
šešis
tvirtintas
konstitucijos
punk

kesnių
kontrolės
Red.), bile naujų pasidaugins. Nauji na• -na su kaimynais. Kadangi minėsą skyrią nariai (išėmus vai
toj dienoj prasidėjo atlaidai 40 šimtus, einant išpažinties matėsi imti pusnuogiais, be pinigų.
ką sk.), išbuvusieji ne mažiau tas (XIV str. 6):
Neturiu nė kuo rėdyties. No
. vai. lietuvių bažnyčioj, pribuvo net ir tokių, kurie pirma visaip
Sąnarys, kuris neatliks ve
6 mėnesių prie Su-mo, naujosrėčiau
mielai
dirbti.
Esmu
gasburnojo
ant
kunigų,
bažnyčios
kun. Kazėnui pagelbon gerb.
lykinės išpažinties pas Ry
gi kuopos turi tiesą siąsti de
kunigai: J. J. Sutkaitis iš Pitt- ir paties Dievo. Mat pajuto są padorius, iš namų ir papratęs
mo kataliką kunigo bus išJau išėjo iš spaudos 2 numeris
nuodėmėse prie darbo, bet čionai mūsų ne legatą nors ir nebūt 6 mėn.
sburgh’o, S. J.
Čepanonis iš žinės balsų, kuris
susivienijimo išbrauktas be
Homestead’o J. Misius iš Ell- esant neduoda žmogui ramumo. priima prie darbo. Sergu plau nuo sudarimo kuopos. Ren
sugrąžinimo ką įmokėjo.”
12 d. geg. gerb. kun. Žilins tų liga. Todėl meldžiu Jūsų mie giantis seiman malonėsite,
sworth’o H. Geibel ir W. OdDvasiško Vadovo ir yra
kas sakė prakalbų šv. Baltra la draugystė ir kalbos prieteliai gerbiamos kuopos, apsvarsty
ziemczewski iš Donorą, Pa.
pašalpos, už kų aš Jums nuošir ti šiuos įnešimus 30-am sei priedermė prižiūrėti, kad į
Pašventimo maldas
• atliko kun. miejaus dr-jos salėje. Kalbėjo
susivienijimą
prigulėtą
tik
S. J. Čepanonis, asistuojant vir apie socijalizmų ir aiškiai paro džių dėkavonę ištariu.Martynas mui:
praktikuojantys katalikai ir
šui minėtiems kunigams. Kun. dė tos teorijos klaidingas puses. Karalius, Saratov, 27 kovo.
1) Savo organo įsteigimas.
“
Aušra
”
kad tokius, kurie nebeina ve
J. Misius pasakė tam atvėjui Tūrių pažymėti, kad kun. Ži
2) Užlaikymo organo bei
linskas savo kalba rėmė tikrais
lykinės išpažinties, išbrauktą
pritaikintų pamokslų.
Centro raštinės kartu su Tau
faktais,
kų
ir
patys
mūsų
socįSavasis.
KARĖS PABĖGĖLIAI VARSAiš Susivienijimo.
x
tos Centais ir Naši. Fondu
jalistai jam pripažino. Taip-pat
Dėlto
tai
kas
metai
reika

VOJ.
mokėt
po
10
centą
kas
mėnuo
gerb.
kunigas
kalbėjo
dar
ir
“PAŽANGA,, eina tautiškai-krikščioniškoje
NRW YORKAS.
laujama, kad kiekvienas na
į
Centro
kasą,
šeimyną
gi
na

apie
katalikų
reikalus
ir
išparoGegužio 9 d. Aušros
Vartų
dvasioje.
Paskutiniu laiku ir Varšavoj
rys prisiąstą nuo kunigo pa" Panelės šv. bažnyčioje atsibuvo dė, jog Lewistono lietuviams bū pradeda atsiusti pabėgėlių iš riams ,kam organas nereika liūdijimą, kad atliko velyki
“PAŽANGĄ” leidžia “Draugo” Bendrove
pirmos šv. Mišios kun. M. Ci tinai reikia tverti parapiją, ir Lietuvos. Be to beveik visi čio lingas po 5 centus kas mėnuo. nę išpažintį.
“PAŽANGĄ” veda tie patįs redaktoriai, ku
gauti lietuvį kunigą, jeigu jie nykščiai moksleiviai — suval 3) Sulyg kai-kurią valstiją
bulskio.
Seniaus paliudijimas atliki
le redaguoja savaitraštį ‘Draugą”
Jaunas kunigas paeina iš Tra nori užlaikyti savyje dorą ir ti kiečiai, kurių padėjimas nepui reikalavimo sulygint narią
kų vai. Mokinosi Lietuvoj, kame kėjimų, o taip-pat ir tautiškai kus, nes lenkų centralinis komi mokesnis sulyg amžiaus, kad mo velykinės išpažinties buvo
“Pažangos” Kaina
prisiunčiama kiekvieno nario
buvo įstojęs į Seinų seminarijų. pakilti. Žmonės išklausę jo tu tetas, nors tiesiog ir neatsako
visi dabar esantieji I-mo sky ant atskiro lapuko (kvitelę),
Metams $3.00, pusei metų $1.50
— Bet po kokiam
laikui turėjo riningos kalbos subruzdo rašy- pašalpos, bet bevarinėdamas iš
Atskiri numeriai po 25 c
apleisti Lietuvų ir atkeliavo A- ties į parapijų ir tų vakarų su vietos į vietų savo tikslo nepasie riaus nariai, persikeltą į aug- bet tas pasirodė nelabai prak
merikon. Čia atkeliavęs įstojo sirašė 130 ypatų, ir nutarė pa kia. Turėdami visatai omenyje vie štesnius laipsnius pomirtinią tiška. Dabar yra užvesta, kad
Adr.
į Baltimorės seminarijų, iš kur daryti kitų susirinkimų, ir vary- tos lietuviai sumanė įsteigti Lie skyrius kuo sau padarytą ge kuopos sekretorius surašytą
•> gavo pakvietimų
nuo
Sioux ti pradėtų darbų.
Draugas Pub. Co.
tuvių Komitetų kuris ir aprūpins ro ir visos klifitįs kaslink su visą narią vardus, pažymėda
City vyskupo užimti lietuvišką
Trečiu sykiu gerb. kunigas, užklydusių Varšavon
lietuvių lyginimo mokesnies išnyktą. mas, kurie atliko velykinę, ir
parapijų. Iš Baltimorėa iškelia kalbėjo apie Europos karę ir reikalus. Prašymas
rie neatliko, ir paduoti už- į 800 V. 46th Street,
gubernato 4) Užlaikyt apmokamą Su
Chicago, III.
vo Fribourgan, Šveicarijon, ka- apie Lietuvos vargus: aiškino riui jau paduotas.
sivienijimo organizatorių ar- tvirtinti • kuopos dvasiškam

CHICAGOJE

hizacijas žmonių, bet daugelį at me pabaigė kunigo mokslus ir
stūmė. Vakaro pagražinimui bu įšventintas 20 d. kovo. Iš Frivo pasiruošęs daiuoti Lietuvių 'bourgo, važiuodamas Amerikon
Ryme ir, aplankęs
bažnytinis choras, bet po pono apsilankė
šventas
vietas
ir gavęs
nuo
prezidento
“kalbai” dainuoti
atsisakė ir demonstratyviškai iš Šventojo Tėvo palaiminimų, 21
ėjo iš salės. Bostono publika d. balandžio perkeliavo Ameri
iš jo kalbos stačiai pasipiktino. kon.
Primicijos buvo atliktos labai
Reikia
stebėtis, kaip toki
kenksmingi visuomenei žmonės, iškilmingai. Pamokslus sakė kun.
kaip ponai
Živatkauskiai ar S. Remeikis ir kun. A. Milukas.
Nowyorkietė.
Račkauskiai pakliūva į didelės
Šiomis dienomis kun. M. Ci
organizacijos prezidentus ir S
bulskis
išvažiavo į Sioux City
L. A. organo redaktorius. Tai
O.
užimti
naujai sudarytų lietu
priparodo, kaip nesusipratę dar
viškų
parapijų.
Red.
yra mūsų žmonės.

LIETUVIAI
KITUR. <«►_.

M.

seimas;

“Pažangos”

Literatūros, Mokslo, Politikos ir
Visuomenes Mėnesinio Žurnalo
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LIETUVIU DRAUGIJOS NU
KENTĖJUSIEMS DEL KARĖS
ŠELPTI STOVIS.
Apie draugijos darbus karts
nuo karto buvo jau rašyta,
bet apie jos turtų tik dabar
tepatariame iš prisiųstos jos
atskaitos “Tėvynei” kad pa
rodyti neteisingumų užsipul
dinėjimų kai-kurių musų laik
raščių.

J. Gabrys. Visų susi nešimų
darbų jis ir pasiėmė. Mums
rodos, kad “Tėvynė” turėtų
tai žinoti ir nereikalauti to
kas negalima.
Pastebėtinas dalykas, kad
“Tėvynei” Liet. Informacijos
Biuro veikimas yra nežino
mas.
Nors ji žino, kad jis
“jau atlieka Vakarų Europo
je nemaža naudingo darbo ir
pamažu virsta į plačiau žino
mų įstaigų”, teeinu nieko ne
žino, kad ji turi sąryšius su
Amerikos lietuviais ir turi
įsteigus savo šakų, apie ku
rios įsteigimų ir darbus ne
kaitų jau buvo “Drauge” ra
šyta.
Bet matomai “Tėvy
nė” to viso nematė, nes ne
norėjo matyti kas “klierikalų” organe, pasak jos žodžių,
apie tai rašoma. Gal būti ji
turi savo išrokavimus taip da
ryti, bet tai neturėtų sakyti,
kad nei tas Inf. Biūras, nei
užsienio lietuvių delegatai,
nei pagaliaus
Lietuvoj šiuo
metu veikiančios draugijos
nepamanė apie užmezgimų
kokių nors nuolatinių ryšių su
Amerikos lietuviais, apie įstei
gimų kokios nors savo, taip
sakant “filijos” Amerikoje”.
Buvo manyta nekartų tai pa
daryti, bet mūsų “pirmei
viai” jų tarpe ir “Tėvynė’*
nors nevisados, bet labai daž
nai apie visus ten veikiančius
veikėjus ir dr-jas rašydavo tik

Draugijos stovis yra šitoks:
Nuo 22 d. lapkričio 1914 ra.
iki 1 d. kovo 1915 ra.
Draugijos kasou įplaukė se
kančiai :
1. — K Didžiosios Kunigaikščiutės Tatjanos Nikolajevnos
Komiteto gauta — 35.000 rub.,
2. _ Nuo Miestų Sąjungos —
8.000 r., 3. — Nuo Žemietijų
Sąjungos — 5.000 r.; 4.
Per redakciją “Kusskija Viedomosti” — 4.737 r., 88 ,k.,
5 _ Per redakciją “Viltis”
_ 1,833 r. 35 k.,'6. — Nuo
Maskvos miesto tarnautojų —
1.000 r., 7. — Nuo lietuvių
Tautos Fondo Amerikoje —
6.000 r. (Čia įrokuota ir L.
Gelbėjimo Fondo auka, taippat ir SLA. aukauti 1.000 rub
lių.) ; 8. — Nuo įvairių žmo
nių — 1.087 r., 9. — Nuo
Odesos Lietuvių Komiteto —
800 r., 10. — Nuo įvairių žmo pa smerkimo žodžius. Juk vi
nių Kijeve — 750 r.; 11. — siems dar tebėra žinomas at
Nuo įvairių Draugijų ir įstai sitikimas su nukentėjusiems
gų — 873 r. 34 k., 12. — Na dėl karės draugijos šmeiži
rių mokesnių — 2.082 r., 13. mais, kurie nekur kitur tik to
.— surinkta katalikų ir refor je “Tėvynėje” tilpo. Mato
matų bažnyčiose Žemaičių ir mai labai trumpa jos atmintis,
Vilniaus
vyskupijose, 18 d. kad neatsimena kų pati ir jos
gausio 1915 m. — 19.500 rub. draugai yra rašę tik prieš po
14. — Surinkta Lietuvių Die
rų savaičių.
nos vakaruose ir koncertuose
Prie progos reikia priminti,
— 2.000 rub.
kad L. I. Biūras Amerikoj,
Viso — 88:663 r. 57 k.
Iš tos sumos išleista šitiek:

1. — Pašalpai įvairiems žmo
nėms 15.000 rnb.; 2. — Moki
nių bendrabučiams užlaikyti
•— 4.700
r.; 3, — Pašalpų
Draugijos skyriams — 40.000
rub.; 4. Suteikt* Lietuvių Glo
bai Prūsų lietuviams belais
viams šelpti (iš tų pinigų, ku
rios atsiuntė Amerikos Lietu
vių Tautos Fondas) — 3.000
r.; 5. — Ingijimas invento
riaus, išleidimai kanceliarijai
išmokėjimai tyrinėjant nuken
tėjusias nuo karės vietas, or
ganizacija
skyrių ir tt. —
5.000 r.; 6. — Apmokėta už
įvairių mokyklų mokinių pa
bėgėlių mokslą — 10.000 rub.
Viso — 77.700 rub.
Dr-jos kasoje lieka 10.963 r.
57 k.

šiomis dienomis perspausdino
anglų
kalboje
knygutę
‘Sketch of the Lithuanian
Nation” ir sykiu su gautomis
iš Londono “The Autonomy
of Poland” siuntinėja visiems
intekmingesniųjų
laikraščių
redaktoriams, įvairiems poli
tikos veikėjams ir šiaip jau
atsižymėjusiems
Amerikos
žmonėms. Tuo keliu manoma
teisingai painformuoti ameri
kiečius apie lietuvii} tautos
reikalus.

NEPASISEKUSIEJI VAKARAI.

Praėjusių savaitę lietuvių
moksleivių kuopa Chicagoj
buvo parengusi gana įvairų
vakarų. Programas buvo gar
Iš to viso matosi, kad drau
sintas labai gražus ir indogija yra plačiai veikianti, bet
raus, tečiau vakarui atėjus
tas jos veikimas priguli nuo
žmonių teprisirinko taip ma
turto, kurio draugijoj neperža, kad moksleiviai turėjo
daugiausiai. Taigi mūsų rei
panešti, nuostolį”.
kalas kiek galint šelpti. Au
Tai beveik paprastas laik
kas reikia siųsti Tautos Fon
raščių pranešimas apie mok
dui, išrašant čekį B. Vaišno
sleivių
rengiamus vakarus.
ro vardu ir pasiunčiant jį A.
Iš tų pranešimų mes pastebiaA. Šlakiui 3255 So. Halsted
me du dalyku:
viena,
kad
Str., Chicago, III..
mūsų moksleiviai nėra tokie
apsileidėliai, kaip daugelis no
rėtų manytų, jei jie įstengia
DEL UŽRUBEŽIO LIETUVIU surengti vakarų su įvairiu ir
SUSIVAŽIAVIMO.
gražiu programų. Antra, kad
“Tėvynė” No. 21 patalpi
mūsų žmonėms
moksleivijos
nusi užrubežio lietuvių susiva
sušelpimas mažai neapeina.
žiavimo Genevoje nutarimus^
Jie mažai tesirūpina josios
kurie prieš porų savaičių til
padėjimu.
Daugumas
mato
po “Drauge”, nuo savęs duo
reikalų remti vienų bei kitų
da sekančius patėmijimus:
dalykų, bet moksleivija, pasak
Pasirįžimas informuoti sve jų, tegyvena savo uždarbiais,
timtaučių spaudą sulig Lietu kurių, jiems išrodo, juk ne
vos reikalų yra labai gražus
sunku ingyti Ištiesų gi mes
ir pavyzdingas. Vienok mums
neaiškūs yra šitie
dalykai: taip manydami labai klistakas Genevoje darė tuos nuta me. Lietuvių moksleivių pa
rimus? Kokie lietuviai-delcga- dėjimas yra visai nepavydė
tai buvo ten suvažiavę ir ko tinas. Ypatingai vargingas
kias jie Užsienio lietuvių ko tų moksleivių, kurie atkeliavę
suaugusiais į šių šalį. Iš vie
lonijas reprezentavo?
nos
pusės pats mokinimos yra
Mums yra neaiškus “Tėvy
nės” tokie prispirtini klausi nelengvas, bet tas jų energija
mai.
Argi ji nežinotų, kad pergalimas, iš kitos pusės tai
dabartiniose politikos sanly- neturtas, kuris taip dažnai jų
gose pavardžių skelbimas ga tarpe apsireiškia. Laimingas
li atnešti visai nepageidauja tas, kuris turi kokias nors gi
mus vaisius,
besidarbuojan mines: toks gali gauti nors
tiems žmonėms ir visam jų šiek-tiek pasiskolinti nuo jų,
pradėtam darbui. Kiek mums bet kiek yra tokių, kurių gi
yra žinoma, iš vašų Gonevoe minės paskolinti negali, arba
susirinkime dalivavusiųjų -at ir visai giminių neturų o tu
virai gali veikti tik vienas p. ri norų ir stengiasi šį-tų pra-

mokti? Tokių skaičius gana
didelis. Apįe jų rengiamų va
karų nepasisekimų mes ir gū
džiame. Nes tie moksleiviai,
kurie turi užtikrintus globė
jus retai kada tepasirodo ren
giamuose vakaruose. Jie sa
vo laikų, atlikusį nuo mokinimos praleidžia žaizdami, arba
kur besilinksmindami. Tik tie,
kuriems
reikalinga pašalpa
rengia įvairius programinius
vakarus, tuo manydami šiektiek pasipelnyti. Bet kaip jie
turi jausties, kada vietoj pel
no turi dar panešti nuosto
lius.

Mūsų visuomenė, ypatingai
toji, kuri
mėgsta lankyties
įvairiuose vakaruose turėtų į
moksleivių rengiamus vaka
rus rimčiau
pažiūrėti.
Juk
tai ne kieno kito tik mūsų
priedermė užjausti besimoki
nančiai jaunuomenei, jei nori
me turėti savo inteligentijų.
Pas mus ligšiol mūsų duosnumu naudojos ir reikalingi
ir nereikalingi.
Moksleivija
yra stumiama paskutinion vie
ton.
Reikti} ir jų neapleisti
ir kiek galint remti.

Seniau tuo reikalu rūpinta
si šiek-tiek daugiau; buvo net
tam tinkamos draugijos inkurta — “Motinėlė”, “Au
šra”, bet dabar jau apie tas
draugijas
maža
tegirdėtis,
turbūt persidirbo, o apie naujus būdus tai nėra kų nei šne
keti. Rodos reikalas ne pa
skutinios svarbos.

ITALIJA PASKELBĖ KARĘ
AUSTRIJAI.
Per kelius mėnesius rengu
si karėn,
po ilgų abejonių,
Italija paskelbė karę Austri
jai.
Italijos pasistatymas
prieš teutonus, su kuriais
pirma turėjo sutartis, bus
vienas nemaloniausių smūgių
vokiečiams ir austrams. Kad
Italija bus nemenku ir nema
loniu priešu, apie tai Vokie
tija ir Austrija gerai numa
nė. Kad užglostyti Italiją ir
sulaikius jų nuo stojimo ka
rėn, buvo siūlyta kaikurie Austijos žemės plotai, gulintys
šaly Italijos rubežiaus ir ap
gyventi italais. Bet nieko ne
gelbėta — Italija
atsistojo
kariaujančių
Vokietijos
ir
Austrijos priešų eilėn.

Italija visa savo spėka, be
abejonės, guls ant Austrijos.
Jei italų pranešimams tikėti,
jie greitu laiku ant mūšių lau
ko galės pastatyti apie 3 mi
lijonus gerai apginkluotos ir
išlavintos kariuomenės.
Au
strai turės visas savo jėgas
intempti, kad atstovėjus sa
vo žemes nuo priešo. Turės
tuo tikslu susilpninti savo ki
tus frontus, kas rusams išeis
ant naudos.
Jie prieš ge
rokai aplamdytus austrus ne
tik pajėgs atsilaikyti, bet, rei
kia tikėtis,
išnaujo mėgins
veržties Vengri jon. Apsidir
bus su Austrija, galės įlaužti
ir vokiečius.
Taigi labai su
prantamas vokiečių ir jų šali
ninkų nerimastavimas: vokie
čiams laimėti karę vargu be
galima, nes kad ir tvirčiau
siais būtų, prieš
tiek daug
priešų negalės atsilaikyti.

kenčiami!
darome?

(4) ar mes gerai dienėlių

—

smuklininkas.

, Į pirmų klausimų atsaky
dami — galėtume visų Lie
tuvos Istorijų atkartoti, bet
mes patys save visgi nemaįysiųie, kokiais mus mato mū
sų kaimynai. D jug negali*
ma netikėti Romėnų priežo
džiui: “Vox populi, vox Dei”
(Žmonių balsas, tai Dievo bal
sas).

Lietuvis nuo
amžių atskirtas nuo tautiškos
meilės aukuro, ir nerasdamas
saviems jausmams tinkamų
įstaigų — smuklėse svaigina
si alkoliu, idant apsisaugoti
nuo sielų slegiančio nepaken
čiamo nuliūdimo. Mūsų smu
klininkai užėmė senovės lietuvių-kanklininkų vaidylų vie
tas. ^Senovės kanklininkai,
žmones belinksmindami moki
no prakilnybės, pasišventimo,
meilės tėvynės ir dorybės; o
mūsų laikų smuklininkai visų
tai atlieka atžagariai! Mūsų
smuklininkai turi užkerėję ne
vien pavienius linksmybės ieš
kotojus, be| ir mūsų katali
kiškas draugijas — išskyrus
Lietuvos Vyčius ir L. R. K.
Pilnuosius Blaivininkus.

Kuomet mes pasauliui ro
dėme
Vaidevučius, Gedeminus, Birutes, Vytautus, Koščiuškas, Mickevičius, Valan
čius, Daukantus ir Dievobai
mingus,
darbščius, blaivius
kaimiečius, tai Lietuvos tyri
nėtojai apie mus garbiningai
rašė.
(Paskaitykime ‘ ‘ G ro vo
Kyburgo Kelionę po Lietu
vą” Kryžiuočių pasiuntinio į
Vilnių prie D. L. K. Vytauto
Koliai mūsų draugijos ne
ir kitų tų laikų rašytojų raš
mato nieko blogo turėti savų
tus, kurie Žemaitiją vadino draugų tarpe ir smuklininkų,
šventa.) Dabar mes pasauliui dargi nežiūri pragaištingumo
rodome giltiniečius, juodran- rinkti smuklininkų į draugi
kius ir “Šakės” palaikytojus! jos valdybų; taip-pat nemato
Kokį Lietuvai “vardų” už nieko blogo, kad katalikiškos
pelnys
minėtieji
lietuvių draugijos laiko susirinkimus
tautos išsigimėliai?
smuklėse, arba smuklių sve
Kiekvieno prakilnaus lietu tainėse. Vienu žodžiu, koliai
vio pareiga, padvigubinti lab mūsų draugijos pasiliks smu
daringą veikimų, idant gerų klininkų užkerėjime, toliai jos
darbų šviesa sumažintų Lietu neš naudų svetimiems die
vos nužeminimo šešėlį.
Kur vams, bet ne Lietuvos Garbės
mūsų pasišventusieji veikėjai, ir Lietuvos Laisvės idealams.
ku^le prakilniais darbais ir
Negana kartas nno karto iš
teisybės
žodžiais užgydytų mesti Lietuvai kelių dolerių
laisvamanių padarytas žaiz aukų.
Taip darant Lietuva
das lietuvių sielose, taip kad išrodo į elgetų, bet ne į visų
mūsų tauta, lyg nuo rauplių tos draugijos narių Motiną.!
vaistais įskiepinta, galėtų bū
Mes pažįstame
draugijas
ti liuosa nuo bjauriausios ša- pagal jų narių garbiningumų.
kininkų, bei laisvamanių epi Mūsų draugijoms vertėtų židemijos?
noti, kad garbingos
tautos

Pažinkime kas mes esame?
Enciklopedijos lietuvius vadi
na
krikščioniais-ūkininkais.
Lietuviškoje kolonijoje — vi
sur randasi didžiuma katali
kiškais vardais vadinataųjų
draugijų ir beveik kiekvieno
je kolonijoje randasi po vie
nų ar net po kelias katalikiš
kas bažnyčias.
(Chicagoje
yra 10 lietuviškų bažnytėlių,
tarp tų dvi labai puikios baž
nyčios: šv. Jurgio ir §v. Kry
žiaus). Jeigu mes būsime
liuosi
nuo
fanatizmo,
tai
šitais
faktais
vadovauda
miesi
žiūrėsime
į
sa
vo
tautų,
kaipo katalikiš
kų, — su neskaitlingais liu
teronais ir dat* neskaitlingesniais, nuo katalikų tikėjimo
atsiskyrėliais šakininkais bei
laisvamanėliais.
Pastarieji
taip sufanatizėjo, kad, į visus
faktus užsimerkę, peršasi ka
talikiškoms draugijoms į vado
vus ir mano, jogei jie, yra
tinkamiausi katalikiškos Lie
tuvos vadovai!
Koliai katalikiškose lietuvių
draugijose vadovaus netikri
katalikai, bet katalikais nuduodantieji
veidmainiai - be
dieviai, besieliai laisvamaniai,
toliai katalikiškos draugijos
negalės sueiti į vienybę. Pa
žinkime mūsų tautos ypaty
bes ir ydas, kurios neleidžia
sutartinai veikti.
Žinodami
mūsų draugijų žaizdas, kuovėikiausiai jus išgydykime.
Šiame klausime mūsų parei
ga aiški: iš visų katalikiškų
draugijų prašalinkime veid-

ŽODIS Į KATALIKIŠKAS LIE- '™lnlu8 — laisvamanius, o Į
TOMIŠKAS DRAUGIJAS. dranglJ,i ™ldyh“9 nnfa”l°
Skaitlingųjų
draugijų su
tartinas veikimas parodo tau
tiškos dvasios galybę... Jeigu
tauta turi didį draugijų skai
čių, bet tų draugijų negali
pritraukti — prirašyti prie
visai tautai bendro ir iš
ganingo darbo, toki s dalykų
stovis liudija, kad visas tau
tiškas gyvenimas
suparalyžuotas.
Kitais žodžiais ta
riant, tauta turinti pakriku
sias draugijas, parodo savo
dvasios silpnybę.

linksmintojas

dievobaimingus katalikus ir
vienkart tikruosius Lietuvos
mylėtojus.
Taip katalikiškos
lietuviškos draugijos, išsibo
dėję amžinus
nenuoramas;
lengvai susivienys ir vykins
gvveniman tikruosius pažan
gos ir kultūros darbus.

n.
(2) Kokie mūsų tautiškojo
gyvenimo draugai

f

neleidžia smuklininkams būti
nariais jokiose
gerbtinose
draugijose. Smuklininkai ne
galėtų užimti ~ jokių valdan
čių vietų save gerbiančiųjų
tautų draugijose. Jokia gar
bės verta įstaiga nepriima
smuklininkų
rekomendacijų,
nes apšviesti
žmonės
žino,
kad “Saliūnas”, tai įvairiau
sių piktadarių užeiga*.

Savę gerbiantis žmogus len
kiasi smuklės, kaip dvokiančio
mėšlo ir šalinasi nuo smuklė
je rengiamų pasilinksminimų,
kaip nuo limpančių ligų.
Kaip mes galime garbėje
pakilti, jeigu mes pavedame
mūsų draugijas vesti smukli
ninkams, kurie savuose dvo
kiančiuose “saliūnuoše” duo
da prieglaudų įvairiausiems
piktadariams.
Lietuviai katalikai! supra
skite, su kuom jus draugauja
te!!

Dar
pavojingesni ir už
smuklininkus, mūsų katalikiš
kų draugijų tvirkintojai, tai
bedieviški ir, žinoma,
labai
tvirkinanti
pasilinksminimų
vakarai, į kuriuos ir katali
kiškųjų draugijų nariai nuvy

ksta
“laisve” pasižmonėti.
Mūsų
bedieviškųjų
drau
gijų
veikimas
gaivina,
net tokių “jausmų laisvę”,
kokių krikščionybės mokslas
pasmerkia. Katalikai apšau
kiami tamsūnais, kad jie gė
dintųsi Kristaus Mokslo ir
nuo
‘ ‘ illigentų ’ ’ mokintųsi
“žmoniškumo”.
Jie
savęs
neapvertinę, visus katalikus
nužemina ir bando katalikams
suteikti tai, ko niekad patys
neturėjo.
Patys dvasiškoje
tamsybėje būdami, bando ka
talikus - ‘ ‘tamsūnus ’ ’ apšvies
ti; patys beviltinėje despera
cijoje būdami, prisimeta Lie
tuvos katalikiškajai visuome
nei už vadovus. Katalikai-gi,
intikėję laisvamanių pasigyri
mams apie ‘viso ko žinojimų’,
pasigundo pigiu būdu “apsi
šviesti” — lyg peteliškės (dru
giai) prie liepsnos leisdamos,
užuot dai gražiau* bliagėjus,
krinta be sparnų amžinon pnajpaltin. Katalikai! supraskite,

Čionai kalbame apie katali
kiškų lietuviškų draugijų tau
tiškąjį gyvenimų. Mūsų drau
gijos turi skaityties su aplin
Pirma tos tautiškos silpny kybėmis, kuriose jos atsirado
bės priežasties suradimo,, bū ir kuriose gyvuoja. Mūsų J6*.iUH Jčmmb mokslų sek
tinai reikalinga savę pažinti: draugijų tvėritile pirmų vietų dami, neįstengiate dvasioje
(1) kas mes? (2) kokie mūsų užima smuklininkai. Kur tik pakilti, tiri ko jūs galite tikė
tautiškojo gyvenimo draugai? apsigyvena
lietuvių burelią ties iš tų, kurių sielose pra
(3) kodėl jie (draugai) pa- ten atsiranda ir mūsų varg gaišties šmėkla viešpatauja?
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(3) Kodėl laisva maniu i ligšiol,

katalikiškose draugijose, buvo
pakenčiami, o dabar —
atgresiami?

i Todėl, kad katalikai duosniai remdami laisvamanių už
manymus, davė jų darbams,
pradžių
laisvo,
savistovaus
veikimo.
Šitoji yra lietuvių
tautos ypatybė, kad mes vi
suomet geriaus darome ki
tiems ,negu patys sau.
Po
Lietuvos valdymu Rusija su
stiprėjo ir krikščionybė nuo
stabmeldiškos Lietuvos netik
kad nieko nenukentėjo, bet
dar nemažų skaičių bažnyčių
susilaukė. ^Lietuviai būdami
Rusijos valdonais, į rusus ru
siškai kalbėjo, taip darė, kaip
buvo geriau rusams, negu lie
tuviams. Mūsų dvarininkai
patys neteko vardo savoje tau
toje, bet lenkams pagelbsti ne
vien širdimi, bet ir paskuti
niais skatikais. Mūsų, mokslus
baigusi jaunuomenė, už ingytų
svetimtaučių universitetuose
mokslų, beveik £ iš 10 sveti
moms tautoms tarnauja ir nu
tautėją. Grįžkime į šiaudais
dengtų grintelę, ir tenai rasi
me lietuvaitę-šeimininkę, ku
ri sau ir savo šeimynai bilekų pagamina, bet svečiui pa
taiso skaniausių valgių ir neliaudamos ragina valgyti. Pa
degėlį, visukuom apdovanoja
ir jam. talkauja, triobas pa
statydami.

Taip ir mūsų katalikai el
giasi su lietuvių tautoje atsi
radusiais “pirmeiviais” jiems
davę gyvenimui pradžių, da
bar lengvaširdžiai sako: “gy
venkite ir linksminkitės, svei
ki, bet jeigu jus ištiks Dievo
rykštė, tai mes, vėl gelbėsime;
kas kaip galėdami”.
Tv.

(4) Ar mes gerai darome nuo
laisvamanių
atsiskirdami ir
savitai veikdami, taip, kad
doros ir žmoniškumo mokin
tojai galėtų būti Lietuvoje
priderančiai gerbiami ir už
laikomi? Kiekvienas protau
jantis ir dorybę gerbiantis
žmogus pritars mūsų dar
bams. Gerai kitus mylėti, bet
laikafe ir apie Lietuvos žmo
gių sielos prakilnybę pagalvo
ti. Jeigu mes leisime mūsų
šalies vienintelius prakilny
bės mokintojus pažeminti, tuo
pat laiku mes pažeminsime
Lietuvos dorybę. Pagalvoki
me kų apie mus manytų kitos
civilizuotos tautos, jeigu mes
netektume doros. Be mokin
tojų ir be bažnyčių bei žiny
čių, joki pasaulyje tauta ne
gali būti prakilni. Vien svie
tiškojo mokslo
neužtenka,
idant žmogų žmogumi išauklė
ti. Dėja, mes ir svietiškųjų
mokyklų mažiaus teturime už
visas kitas civilizuotas tautas,
o doros niekintojų, ištvirkėlių,
girtuoklių, mes turime dau
giau už sau lygias tautas. To
dėl, laikas patiems katalikams
pasirūpint apie visos Lietuvos
doriškojo būdo (charakterio)
auklėjimų. Teisybė, jau pra
džia padaryta: “Saulės” mo
kintoju kursai,
“Žiburys”
Rytas” Šv. Kazimiero Drau
giją, ir daugelis kitų, pirma
Baisios Karės, buvo bežadą
skaisčių Lietuvai ateitį, Ame
rikoje taip-pat turime “Lab
darybę”, “Lietuvos Vyčius;
Pilnuosius Blaivininkus, Lie
tuvių R. K. Moterų Sąjungų
ir daugybes pašalpinių drau
gijų — kurios pakrikiai apvienėjime smilksta. Rbdosi da
bar patogiausia laikas, visoms
katalikiškoms draugijoms su
sivienyti po Lietuvių R. K
Federacijos vėliava^ ir dirbti
sutartinų darbų... Darbų, kuris
bus malonus Dievui, Tėvynei
Lietuvai ir Visai
Žmonijai.
Prakilnius darbus bevykindanri, visi liksime prakilniais
Lietuvos vaikais ir dukteri
mis. Taip esant, Lietuva bus,
faktiškai, garbinga valstija!
Tūkstantį kartų kultūringes
ni* krikščionis — tamsūnas,

(kuris neteisingai neprisiekauja, kitiems padarytas klastas
atlvgina bent apie velykas, ir
kuris, atkartotinai, daro prizą-,
dus blogai nedaryti ir pildo
metavonę),
už sugyvulėjusį
bedievį
“inteligentų”,
ku
riam be jojo pilvo reikalų, nė
ra nieko švento
pasaulyje.
Kuriems rūpi mūsų tautos vie
nybė ir Lietuvos prakilnybė,
tie nerae blogo šiuose patari

muose ,bet tie, kuriems žmo
nių ištvirkimas duoda vienokį
ar kitokį pelnų, žinoma, pro
testuos prieš apvalymų kata
likiškųjų draugijų nuo laisva
manių intekmės. Atvirieji re
ligijos ir doros priešai, pasiro
dys, kad jie laiko bedievių pu
sę
ir katalikų
vienijimuisi
priešinsis — baugindami ma

žai tautos reikalus numanan
čius katalikus, kokiais ten ne
būtais
siaubūnais — kle
rikalais.
Veidmainaii — ty
lės ir lauks kol pasitaikys pro
ga išpasalų ingilti. Saumyliai,
peštukai, atskalūnai gana jau
priklaidino mūsų
žmonelius.
Tiktai tikriausiems, dievobaiir
patrijotiškiausiems katalikams, mūsų

mingiausiems

katalikiškųjų draugijų nariai

užsitikės, siunčiant atstovus
savas katalikiškas draugijas
atstovauti Seimuose. Lai smu
klininkai būva paliekami užpa
kalyje — tarp sau lygių mū
sų tautos proto* turto ir svei
katos alintojų. Lai nei viena
katalikiška draugija nerenka
smuklininkus į jokius draugi
jos viršininkus. Lai katalikiš
kos draugijos ramia Tautos
Fondų kaipo Lietuvai viltį ža
dančių organizacijų ir lai vi
sur
sutveria
Tautos

Fondo vietinius
komitetus.
Per Lietuvių R. K. Federa>
cijų, Tautos Fondų ir Lietu
vių Informacijos Biurų, lietu
viai katalikai atgaivins Lietu
vą. Tiktai visos katalikiškos
draugijos—ir didžiulių susi
vienijimų kuopos, žingeidaukite veikiai sužinoti
jumiems
priderančias vietas šių. laikų
Lietuvos atgijimo — veikim®

— talkoje.

Visų katalikiškų
draugijų raštininkai, lai at
siunčia savų draugijų antra
šus žemiaus pasirašiusiam, o
platesnis veikimo pienas bus
paaiškinamas pagal draugijos
ypatybę. Žinokime, kad kata
likiškoms draugijom?
atėjo
darbimečio laikas. Todėl, bu
dėkime ir dirbkime pagal iš
tikimųjų Lietuvos veikėjų nu
rodymus.
Dr. A. K. Rutkauskas,

Tautos Fondo Pirm.
2302 S. Leaviit st.,
Chicago, BL
P. S. Visi katalikiški laik
raščiai meldžiami bent sutrau
koje šį straipsnį atkartoti.

A. K. R.

VILNIUS SENIAU IR DABAR.
Kas yra matęs ar bent pamena
Vilnių prieš 10—15 metų, šian
dien jo ir nepažintų.
Tuomet dar tik, sakysime Vil
niūje pradėjo lietuvystės daigai
lysti iš žemės,
o jau šiandie*
mielo* tos čionai lietuvystės žel
menys žaliuoja, želmenys kurios
beabejo žada gausų Lietuvai vai
sių suteikti, ištraukiant Gedimi
no sostynę iš lenkystės nagų...
PramdėjuB mūsų tautos atgi
mimui, <atsiradua spaudai, ne
kartą prisiėjo sutikti nuomonę,
kad miras reikia darbuotis tik
kad atgaivyti likusią Lietuvą,
o jau apie Vilnių, būta balsų,
nesama ko ir svajoti jisai len
kų rankose, jis dingo Lietuvai,
i Tečiau būta vyrų, kurie bet-gi
tara netikėjo. Pp. Malinauskas,
Silvestravičius,
Vileišis, kum
Ambraziejus šiandien tikrai ja*
gali pasidžiaugti, nes* jų triūsai
šimteriopą vaisių yra
išdavę.
Atsitikus nelaimei,
vokieriaraa
Suvalkiją
išteriojus
Vilnius
kaip tik lietuviais paplūdo. Ife
čionai neberasi? Kartu su Pra
lotu Dambrauskų atvyk© V ik
niuo keletą* įžymesnių Lietuva*
veikėjų, Vilniun persikėlė Kav*
no i* Suvalkijos
lištuviškoa
mokyki o*. Vilniun paplūdo Ketu-

draugas
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1. Mūsų kuopa sutinka ant
augštssnį skyrių, tai tegul lieka įnėuemui, viena knygelė, b nauda didesnė, neg iš dviejų draugi- savo organo, apmokant 75 reik-Į
nupuldė. Nors S. L. A. turtu neviski) j a jaunuomenė, kuri suža nupuolė, bet nariais sumažėjo ant posenovei, nes kitaip pavirtus
tus, bet ne daugiau kai vienų
tai susivienijimas nustos kelių jų rūpesnis-gi mažesnis, ir bile
dins užsnudusius Vilniaus
stoslietu
us- trečios dalies. Praeitais
keliais
šimtų narių, nes žinoma visi se- kas nenubalauos kaip jis mano, dolerį metama.
vius
ir padrąsins
lenkystės
uituosius.
Ar tai maža
2. Organas turį būt Chicage>
Neužmiršk savo giminių tėvynėje.
Kiekvienas dole
- -laimėtai
• » * M metais daugelis atsitraukė palikčia turi taikinties
prie teisių.
• •laimėtai
” iHami
metų
Įnį nariai bus priešingi.
uituosius.
tai maža
i dami n«r
-----keletą
e— —
_
Kad ir, Ar
karei
pasibaigus
diP**
keletu
metų inmokėtus
inmokėtus
III.
,
f
Taigi, malonus kuopų nariai,
ris jiems dabar nusiųstas bus labai mielai jų priim
4. Del užlaikimo organizato
durna
susitelkusiųjų
čionai savo pinigus. (Mokesnius ar šiaip
3. Sulygint narių mokesnį su
sutikime
30-tą
seimų
nuolankiai,
tas. Atsimink, kad giminėų anoj pusėj vandenyno la
grįš Kaunan ir Suvalkijan —
taiP sulyginti reikės, — to rei- riaus arba keliaujančio agento, pasiduodami jau užvestam pro lig amžiaus.
jai reikalingi pagelbos taigi jūsų prideristė jiems pa
tai mums nurodo, kad nereikia,
dvasia jų vienok -pasiliks,
o kalauja valstijų tiesos. Kad kėlė
4. Atspausdinti pataisytų Su
nes jis mažai kų padarys naudos, jektui, padėkime, atstovams kuo
dėti.
jų
pramintų taku
joki jau taa narių ir pasitrauks, tai susiMes gvarantuojame, kad, jūsų pinigai bus nusiųsti j
o kaštų daug. Geriau paskirti veikiausiai įvykdyti geidžiamas sivienijimo konstitucijų.
Obstai (“Gazeta Codz”), Hlaskai vienijimui didelio nuostolio nepa5. Turėt apskričio organizato
reformas
tas
tik
prigulės
nuo
kokių dovanų susivienijimo rai
tam asmeniui, kuriam siųsite ir be mažiausio užtruki ‘
(“Kur. Litewsvi”) ir Miehalkevi- darys- Bet labai abejotina ar narių su apmokėjimu iš centro
tininkui arba taip nariui už pri- mūsų drąsaus pritarimo.
mo. Mūsų susirišimai su Rusijos bankais leidžia
čiai išdildyti negalės.
riai norės atsitraukti be pašalinių
6. 31 seimų laikyt Chicago,
Lietuviams katalikams visiems
kalbinimų
naujų
narių.
Tarsi prijausdami panašų len- kurstytoje, kokiais buvo S. L. A.
mums taip padaryti.
priderėtų subrusti, ir prisirašyti 111.
Kuopos Valdyba,
kystės galų Vilniuje, lenkiikie- raūsi* socijalistai. Red.>. P. F-asJ
Prieš siuntimą pinigų pasiklausk mūsų apie kainas, J
7. Palikt pusę įstojimo kuopos
į S. L. R. K. A. ir padėti stip
ji dar šiandien miesto valdonai sa^o» kad SLA. nariai ir nekokie Į
nes rubliai dabar pigesni, neg kad pirmiau jie buvo. ’
rinti
organizaeijų.
Pašaipiuos kasoje visų skr. naujų narių
WE8TVILLE, ILL
pasiryžo-badu naikinti susirinku- ponai, o moka po 15 c. mėnesiui,
8.
Kad
kiekvienas
narys
įmo

Visada siųsk savo pinigus per seną ištikimą
prisirasydamos taipBai. 18 d. susirinkime Rymo draugijos
sius čionai lietuvius. Miesto labJie 8al daryti, kurie nenori
kėtų
1
centų
ant
metų
į
stipen

pat
daug
kų
laimėtų
ypač
tos,
Katalikų šv. Jurgio
kareivio
daringasis komitetas, savo dau- P*Bkti savo įmokėtų centų,
draugystės, kuri priguli prie S. kurių nariai nėra dar perseni. dijos fondų.
9. Kad seimo atstovai būt tik
gumoje susidedąs iš lenkų nuKaslink čarterio. Čarteris imJ. Karalius, Senas Narys.
R. K. A. 151 kp. nutarta:
su mandatais ir išbuvę kuopoje 6
tarė neduoti pašalpos nukentė- tas Pensylvanijos valstijoj, ir na1. Link organo. Savo organo
brooklyn, n. y.
jusiems dėl karės lietuviams — rių dauguma Pensylvanijos vals- nesteigti, brangiai atsieis. Po ap
mėnesius.
Geg. 4 d. New Yorko valsti
D. Galutinas, pirm.
jie mat ne slavai!!
tijoj. O kitose valstijose tik ma- skaitliavimui įsteigimas savo or
......................... -r-:
—.
dalis sąnarių
liekasi. Jei 1ku
 gano 3 nuošimčiais brangiau iš jos S. L. R. K. A. apskričio atsto
A. J. Sutkus, rašt
pino sau
™-----T
Tokį tatSusidėjusi
žaltį užsiaugino
sau z*
vai
laikė
susirinkimų.
Jame
da

Lietuva,
su lenkais,
riose
valstijose
reikalaujama,
kad
« v _•_ «r
klUud Ah Ktnp. 43-Im (at, Į
eis neg samdymas.
lyvavo atstovai ir šiaip jau susi
taip-tat pasielgė su savo motina pagal valstijos teises būtų moka2. Organo užlaikymui mokėti
VARGONININKU ATIDAI.
vienijimo nariai.
Lietuva, sulenkėjusieji jos sū- ma, tai tas nereiškia, kad turi vi■ Chicago, III.
po 10 centų kas mėnuo vienbal
Sulig apskelbimo Vargoni
nūs. TiemS" į talkų eina vaka- si lygiai mokėti bertaininius arba
Susirinkimų atidarė pirm. K.
siai atmesta. Negalima žmonių
rykščiai lenkai “Liet. Ūkinin- mėnesinius mokesnius.
(Ne visi
Krušinskas paaiškindamas susi ninkų Sąjungos Pi rm sėdžia
apsunkinti mokesniais. Kas nori
ko” ir “Lietuvos Žinių” redak- lygiai bet pagal savo amžiaus suvienijimo tikslų ir prašydamas K. Strumskio, mūsų seimas
gali skaityti, kas nenori, tų ne
Sitenlausla, didžiausia ir sprlausla, BANKA
beardant
susitelkusiųjų tinkant su tam tinkamos lentelės
neprigulinčius apleisti svetainę. bus laikomas kartu su S. L.
priversi. Kaip
užaugs jauna
cijos,
vakaruose nuo Stoek Yardu.
R. K. A. seimu, 1, 2, 3 birže
nurodymais. Red.)
karta, tada patys norės skaityti. Raštininko protokolas priimtus.
čionai lietuvių vienybę.
Buvo aiškinta,
ko valstijos lio, 1915 p. Kunigausko sve
J. Daukšys.
Dabar beveik visi nariai iš Lie
Bet dar labiau, Lietuvos prie
reikalauja, kad įregistruoti čar tainėj, (Lincoln Hali) 1506tuvos atkeliavę, kitas nemoka
Po $1-00: Metelionis M.. PauMris
E. Ambrazis, S. Pranckaitė, V. Abrošus šelpia, lietuvis
išsigimėlis,
terį. Atrasta reikalingu sulygin
1508 N. Main avė. Pirma se mavičia. A. A. Lukoševičius, J. Am 8.,-Kviešieaė B., Burbienė A., Počjnnei skaityti. Nutarta, kad orga
DEL
ORGANO.
kun. Michalkevičius!
brozavičia. J. Kupčinckas, P. Tikai konia M.. Butkus J.. Grižis J.. Kaspa
ti narių mokesnius ir raginti na
“Draugo” num 14 patėmijau, nas būtų liuosas ir katras pigiau rius kelties į augštesnius sky sija bus laikoma 1 d. Birže ža. J. Jonžupavičia, J. Dumbliauckas, ravičius K., Žekas B., Mocejunao $4>>
Beieškant Vilniaus
vyskupo
M.. Simonaitienė A., Afctolio 1 vaL po pietų, toje pa J. Gričius, J. Lukoševičia, O. Benda- David
mitros šisai Kaulius*) kad už kad. p. K- Krušinskas nori pri apsiims
ravičienė, K. Dumblienė, M. Ražut- kauekienė U.. Kučinskienė M., PąąB
rius. Buvo svarstytas sumanymas
3. Link sulyginimo narių mo
K. Pociūnas, M. Montvilas, S. štienė M.. Jonuska A., Jaruševičienė
kirsti “Aušroje” ir kitur paduo verstinai (kad būtų norėjęs pri
link save organo. Pasirodė į vai čioje svetainėje ant antrų lu kas,
Mareinkevičia.
A. Gudaičiutė, M. M.
kesnių,
tai
dalykas
yra
visųGatvės karus ir viešbu Maurusaitienė,.
damąsias lenkų šunybes Lietuvos verstinai, tai būtų nedavęs svar
rių nuomonių, bet nieko galuti bų.
M., Vaiciekuaas M.. Matulionio P-.,
lin- sis. Sen: žmonės nenorės
Po 50c.: šeinis A.. Svetuleviioua
parapijose, uždraudė kunigams styti nariams per organų. Red.)
čius prašau tėmit nurodytus
PPo 50c.: Stankiutė, J. Stalgia, J.
nai nenutarta.
Bikterienė O.. Liudienė O., Bižys
brangiau
mokėti.
Didelė
dalis
Rainis,
J.
Skučiutė,
M.
Junevičienė,
rašyti korespondencijas, be dva įvesti, kad kiekvienas narys mo
Apkalbėtas reikalas link pir S. L. R. K. A. Delegatams.
M. Spakauckiutė, S. Ivoška, C. Gali Kviešiutė K.. Vaiciekauskienė P.
kaip vyrų taip moterų turės susi
kėtų
po
$1.20
už
organų
per
me

------- V
bažnyčioj#
V.»V.|W
$73.34
„
nienė, P. Alaikautiutė, V. žiniua, S.
Susitvarkymui
šv.
Mišių
siškos cenzūros!!!
LForest
_ »- - - Citr
~ kimo namų, kad reikalinga įs
vienijimų apleisti. Daugelis pašalDailidėnas, B. Vapčienė, A. Sniečkus, Stambesnes kukąs davė: Kun. Jo
tus,
kas
jo
neima,
arba
šeimynos
Na, sakysime, nerašys
prto
teigti tam tikslui fondų. Dabar giedojimo meldžiu visų var- A. Valantienė. A. šneideriutė. J. Bu nušas
$10.04
baačius, tai parašys vargoninin nariai, kurių randasi 7 ar 8 ir pinių draugijų moka 50 centų tinių susivienijimo pinigų nega gonininkij susirinkt pas ma delis, V. Sabaliauckas, M. Vaivadie- Šakaitis A.. Žilinskas V., Mazurkavičius B.. Brukąs M.. Gudaitis Jk
nė. M. Pauziutė.
kad mėnesyje ir gauna $5.00 pašal
kas ar kas kitas iš parapijos irj priguli prie Susivienijimo,
lima niekam kitam vartoti, kaip ne į kambarį, utarninko rytą
Po $1.00: Rakauskas P., KunišauoSmulkią aukvj
27.30
pos
savaitėje,
o
pomirtinės
gau

tėvas mokėtų $1.20, o visa šeimy
Viso labo
$79.80 kas P.. Rakauskas Pr., Obelėnino Jfc,
mūsų buvusis Kaulius išeis
tik tam
tikslui, kuriam
jie 7:30 vai.
Aukos surinktos komiteto po namas. Dzikas J., Kasparavičius J., Girdauaansai “Triškiu kaitau” Krilov» na po 60c. Tai argi galimas daik na $150.00. Kitose draugijose net yra sumokėti. įneštas sumany
A. Kairukštis
$3.00 kas A., Petrauskas C., Stanevičius-P.,
A. Sodeika,
tas bėdnus žmonės taip išnaudo- $200 ir dar palaidojimų ir ligo
A. Pajaujis
$2.50 Stanevičius M., Verbickas J., Reto
mas, kad kiekvienas narys įmo
apysakose.
1633 N. Main avė.,
Tai kam mokėti
Po $0.00: P. A. Urbonas, J. Lau kas J., Šaitanas P.. Markauskas . JI.,
- — . ti. Tas jokios naudos neduos tik nius lanko.
Turėdami tokius priešus
Vilkėtų po vienų dolerį per metus
Scranton, Pa. kaitis, M. Digri*, L. M. Apfel, M. B., tteiktienė O_ Cižiauskienė O.. šaw~
turime Į skriaus žmonių šeimynas ir ardys daugiau susivienijimui, kad tų
B. Knmečiutė, J. Laučius, J. Daugir lienė. Petrauskienė., girnelevičiu* ją,
niūje
— mes vis-gi
____ į namų pirkimo fondų, o kas aupatį galima pigiau gauti ir savo
Mitiauckiutė M., Krakauskas S., ;®adas, V. Daubaras.
ė
čionai ši-tų
ir už save.
An- Susivienijimų
Vien- Įkos nemažiau kai $10.00 tai tų
rusevičia J., Hali u nas J., Jeiųfttir
J.
Klokis
$1.80
miestelyje
ir
parapijoj
tai,
didžiausias
lietuvių atAntras dalykas, tai reikalavi
Makūnas —
A..
Malinauskis —
B.
narių paveikslai turėtų būti pa TAUTOS FONDO REIKALAIS.
Po
$1.00:
O.
Dauborieaė,
J.
Lotis,
- -------------------gimimo priešas, buvusis, “Ku- ma8 damokėti už kiekvienų narį, balsiai palikta, kad seni nariai
Waterbury,
Conn.
8. Franckaitis, Friend, M. Kumečiutė, .Po 50c.: Kasparavičia P., JankoaaoLaudanskis J., Kavaliaookao
riero Litevskio”
redaktorius, kuris senesnis kai 20 metų prisi-!paliktų kaip buvę, kaip bus iš- talpinti Susiv. namuose ant at
Vietinis “Tautos Fondo” ko M. Kias, M. Krasnickas, P. Sarkauc- į?8
minties.
’’’* •leista
• . 1konstitucija,
_
--- 1zia1tvtada
1q_
kas,
V.
Sarkauekiutė,
8.
Kuodis,
J.
.'*.
^įsauckas
P., Baluke vičius Jk,
kiekvie
Geranonų dziedzicas p. Ipolitas rašė. Tai ar neišnaudojimas. Jis
Patarta kad stipendijos fon mitetas turėjo susirinkimą 18 d. Kuodis. P. Liberis. J. Adomaitis, P. “ilušauskis V., Burdulis V., ftlįkto
Korvin
Milevskis (lietuviškai norį, kad mes, kurie dabar esame nas matys kiek jam mokėti, O dan būtų mokoma kas metą po kovo š. m. kuriame buvo svars Baririūnas, J. Vaičiūnas, A. Akune- A., Černiauskas J., Bnrneikia
J., Žemaitis S., Mar
toma daug svarbių
klausimų vičienė, A. Valionis, P. Rubilius, V. Ramanauskas
Juodmilis; Korvin juodas
plūs susivienijime po 25 ar 30 metų senėms nariams negalima pakel
1
centą.
Kubiliūtė,
F.
Gaidys,
A.
Kovoliūnaikūnas
P.
Mačiulaitis
J.. Girdauekaa
milas;)
kuris, kur tik galėda- dabar mestume ir tiems keliems ti. Jei nebankrutino per 29 me
Organizatorius turi būti ren link aukų rinkimo vietinių lietu čiutė, V. Jocius, J. Majauckas, J. J., Brazauskas V., Jucaitis J.,
tus, tai ko dabar bijoti, O su
Kasakauckas, J, Giebas, J. Galinis, kas V„ Kolesinkas
P., Rudbattaač.,
mas šmeiždavo lietuvius, o Is- susipratėliams paliktų mūsų sū
kamas pačių apskričių ir apmo vių tarpe.
valstijomis,
kurios
varžo
galima
Del svarbios priežasties “Tau K. Gutauekas. A. Palažiutė, A. Jui- Buividieno M., Maldonienė.. Marcin
riausia jų kunigus, vadindamas taupyti centai. Tai būtų išnaudokamas iš centro iždo.
kauckas, J. Zakarievičia, J. Tamo kiene , Gališauskas K., Htaikevjčia-*..
juos išdavikais, ir rusų valdžios jįma8 organizacijos, kad išskir- rodą gauti. (Kodėl nepasakote
M. Didžiūnas J., Gudauskas M., VaUŽKa
Šie visi sumanymai susirinki tos šventės” dienoje nebuvo ren šiūnas, P. Tikaiža, Gavronskis,
J., Jenėaitia. Bsnifevičhtkė M, Mto
Vainorienė
V.
Kuinichis,
Z.
Nuobora,
pataikūnais, šiandien, iškilas ka- s|ytį žmones, nes be abejonės, jei kaip tą “rodą” gauti T Red)
gta jokio apvaikščiojimo salėse;
mo priimti, <> išskyrus organo
R. Rnbonaičis. Z. Masionioaė, M. Gw kunienė M.. Obeloajtė P.
4.
Link
organizatoriaus.
Ar-gi
vientik bažnyčioje pamaldos ui sackintė, O. Skrebickiutė, £. fiulniutė, Plymoutk ’o bažnyčioje
rei, kaip tik patsai tapo tosios tiktai užkraus ant narių nesvie$54,ta
klausimą, kuris paliko neišrištas.
9O.CS
žuvusius mūsų brolius lietuvius F. Zanis, S. žvirblis, T. Meškiutė, J. Kun. J. 8. Stroekuo
r, valdžios pataikūnų
pasirąžęs t iškas mokesnis, tai ir susivieni- gal geriau ką organizatorius pa
Kitas susirinkimas bus laiko
Kun. S. Pautieaiua
SfeSC
Kuvita,
K.
Stras,
A.
Juozevičia,
A.
pirmutinis, po lenkų dvarininkų j}mas išnyks, o sudėti pinigai liks daryti kaip parapijos klebonas, mas 30 d. birželio, pusėj aštun karėje ir bažnyčioje rinkta au
Kun. V. Matulaitis
50.00
Kubilienė,
Ą.
Gegužinekiesė,
A.
JenMahanoy City bažnyčioje surinkta
' Tautos eevičius, J. ■ Liubinckas, G. Kuzinec_ iš Vilniaus muštąją Aukščian keliems galvočiams, kurie dar po kuris bažnyčioje paskelbia susi tos vai. vakare, toj pačioj sve kos. Surinkta $39.11.
$57.11; pusė šitų pinigu t. y. $28.50 pao
Fondo ' vietinis komitetas savo kiutė, M. Savickas, K. Abraitis, V.
šiam vadui ištikimybės telegra- g ar 3 metus tepriguli prie susi- rinkimus, arba ir vietiniai sek
tainėje.
Kaupavičia. K. Ruodzevičius, A. Tra kirta Vienuolynui, kita gi pusė —
susirinkime nutarė parengti au kimas.
21 rugsėjo 1914 m.
vienijimo, o mus visus išblaškys. retoriai. Nutarta, kad nereikalin
Tautas Fondui.
ma
Apskričio Rast.,
Stambesnės aukos: Pr. Sklera 2,00:
Po
50c.:
kų
rinkimo
dieną
"Waterbury
je
ga.
Vardan kuopos
M. J. Toluba.
Kad ir viso svieto bajorai opos
J. Avižonis, G. Trivikaitis, A. Gafikof, V. Lapinskas 2.00.
5. Vienbalsiai nutarta mokėti
31 d. gegužio š. m. t. y. “Deco- A. Česnauskas, J. Klasnis, A. šibilekis Po $1.00: M. Staniukynas, M. Kra«
tamstai,
kad
ir
jiems vi
P. Mikalauskas sekr.
j susivienijimo fondą po vieną
SHAMOKIN,
PA
ration Day”.
Todėl prašome P. Naviekiutė, E. Sviedeiko, V. Dau- likas, P. Baronas, K. Pangonis, M.,>*suomet*
tėvynė
tenai
kur
(Patartume dar kartą perskairačiauskas,
F. Pangonis,
A.__Leskanakao
UBHUliC, P. Areikiutė,
vjjįjaauvv/i v*
--- y ______
_____ ?__
____ _
dr-ių bei pavienių veikėjų, bariutė,
J. Striugis. M ----------12 kp. S. L. R. K. A. laike su cerb
centą.
gera (ūbi bene
ūbi
patria),
o-'—«»
gnu.
f
_ Smetona.
Smetona. A. Arlauckiute. J. Vasauckn
Vasauckis v Lapinskas, M. BendinskieoA ta
centro sekretoriaus raštą dėl
Ant galo klausimas, kas mo- sirinkimą 9 d. gegužio. Svarsty- kad nekenktų tą dieną rengdami K. Brizgintas, A. Klimaitienė, L. Sku-1 tLapinskienė, T. Vaiciekauskas,
M.
tikimės,
kad
jeigu ne
vikdinamųjų reformų 20 numery kės vietiniams raštininkams už fa
zinckiutė. D. N. Lawrey, M. D. M. Mocieiunienė,
dalykai
A. Kaniauskienė, ta:
^
‘
neprigulmingus
”
šokius,
ba

teisybėsir onaro tai bent
dėl je “Draugo’. Gerai visus jo nu
A. Laučius, Z. Vincewi- Gsležėlė, P. Navickas, T. Mocie.iosas,
jų darbą, jei būtų įvykdyti, tie
L Link g„įyginimo mokesnių lius, bet tą dieną pašvęstų visas Vicevskienė,
Vicevskienė, A. Laučius, Z. Vincevi- A. Danisevičins,
savo paties nugaros P. Jnodmi- rodymus apsvarstę užtikro kitaip
E. Žilinskienė, B.
užmanymai. Bus tokių kuopų, sulig metų genumQ diduma bftl. pastangas surengimui
plataus čins K. ( Vince vičius, A. Dapkevičius, Kupstienė. M. Pangonienė.
lis — dovanokite, Korvin
— pamąstysite. Red.)
Po 5Oo.: S. Kubilius. M. Aklukna,
kurios tokio žmogaus neras, kn- sy nutartft
Ukti pQ geQOVei programo rinkti aukas nukentė K.
Dailiniučaitė,
P. Dailidėnas,
pjeį. j tis, J. Šumskas. J. Petrusevičia, M.
Milevskis,
neatsisakys nuo sa
Gnezvičienė,
P.
ns galėtų visa tai sutvarkytu
TįR He nariai> feurie pergikelg { jusiems nuo karės mūsų bro Ona
Jurkevičaitė, P. Šimonienė, R. Zprovųjų Rusijai padarytųjų ištiki
kaltis. A. Sabitus, G. Stare, F. Mali- kienė, M. Vaitunaitienė, B. Kupetto
Antanas Šlikas,, Rašt. augštesnius skyrius, mokės pagal liams lietuviams.
naueki. N. i7enns
Demikis.
naucK)
,s J. Andrus,
r.uu.u,, Z. Ma- nė, A
JuodeSkieBė. M. Kubertnyn
mybės žodžių,
juo labiau tetu
A. Juodeėkienė.
CHICAGO, ILL.
j T#rai)8||
K Budrevi#iapė
Waterburiečiai
sumetė
au hnauckmte A Lazauckas A. Kudir- „
metų.
rint savo tautiečių pavyzdį.
ka, A. Mačiulis, J. Pelkauckas, U. ša’
’
BALTIMORE, MD.
S. L. R. K. Amerikoje 33-čia
šiene,
J.
Augutis.
K.
Juodis.
A.
Luona
M
*
M. Litvait.e^
kų
arti
pustrečio
šimto
dolerių
2. Nutarta užlaikymui organo
Mat
Perskaitęs N. 20 “Draugo”
—
...
a
i
ka
a:
jusi tą
ut patb padarė,
^7777’ tuo pat
.
kuopa laikytame susirinkime, be
::
--i.,
'
a
M.
Kairio,
T.
O.
L.,
A.
Lagintė,
A.
1
M.
Aidukoitieaė.
ir centro raštynės mokėti po 10 nukentėjusių zdel karės sušelpikelių nuėjo ir didznj-didziaumeJ
tė, E. Dabarnkas, V. GaižauekihtėJ ®e, to Vienuolynui aukojo: Prajb*
<7
.
__ . y
“Na- svarstydama svarbius per organą straipsnį ”Stumkim pirmin pra centų, o tie kurie neskaitys or
$2.00;
mui.
M. Ceelausbiutė, J. Garšva, P. Mi-Į Sabaitė ^
a°°= 1N. N. 1.40.
ji lietuvių priešai partija “N®- □skeltus klausimus nutarė vien- dėtąjį darbą”, labai nudžiugau,
$25.04
Aukojo šios draugijos bei pa tašauckaa, A. Dalkiutė,
gano
po
5
c.
nuo
nario.
M.
\fažj
8
rodnwo Demokratyczna” (ende- >alsiai sekančius dalykus:
kad ištikrųjų mūsų susivieniji
Mt. Carine). Pa.: Naviekienė $2.04;
3. Kuopa priešinga organizato vieniai:
Viliutė,
M.
Kazlauekas,
A. Mačiulionienė 1.00; Duginas Ig. l.tal
kai), mušusi ištikimybės tele
mas
užtikrinta
organizacija.
1. Savo organą įsteigti.
Sv. Jurgio Kankintinio dr-ja, Andraitis, S. Slavicką, J. Kadže- Baidokas Pr. $5.04.
riaus užlaikymui,
kiekvienos
gramą Aukščiausiam vadui 28
Gerb. Centro raštininko išvedi
2. Užlaikymui organo kartu su
kuopos sekretorius gali tą patį per susirinkimą
surinkta
sa vičia, C. Zrigzins, 8. Petrikis, M. Ur Kun. S. P. Remeika $10.00; Kuo.
A. Kodis $15.00; Kun. J. šeštokas
mai apie sulyginimą narių mo
rugsėjo 1914.
$14.00 bonas. M. Maslanekintė, J. Valiuotas, $30.00: Domicėlė Nanaančiutė $)<kC4;
tautos centais mokėt po 10c kas
atlikti, tik reikia paskirti kokį lėje
Z. Kraujelis. P. cernausaas,
Cernauskas, d.
J. «>SiUW
Jzdo- t’o—-—_______ _
kesnių gana teisingi, kad
tik
O. p. Hlasko ir Obstas jog tai mėnuo nesutinkame.
16.10 nis,
M. Pau
P. Augustaitis
ova an.'
Siuto.J. Vištajunas,
J. Pakšis, E.
M.Nesnero,
Saukalaitė,
R. I Kun.
Vanagas
$25.00.
P"
Atmesta.
nors už tai apmokėjimą.
Šv. Jėzaus Vardo
valstijos priimtų, o kaslink orga
endekų bernai. Jie tat už tų “en5.12
Samdyti geriau organą poseno
Kitus dalykus
palikom ap
Juozapo
brolija
Sv.
Maruzintė. A. Knpomazas^ A. Kubi-Į * Chicagoje. Dievo Apveizdos ha&aydekų” pinigus šmeižė lietuvių vei
no ir lėšų mokesnių 10 c. mėn.
7.25 liūs, F. Kubilius,
............................................... $16136
P. Bartkevičius, i iioje
Šv Petro ir Povilo
svarstyti 30 seimui.
vei.
kėjus, vadindami juos šnipais, iš
nėra brangu, ir parankus mo
Stambesnės ankos: Stanislovas Už
4.50
S.
Pranckonis,
A.
Belauckiutė,
3. Kas link sulyginimo narių
Baltrus {Ručinskas, pirm.
W. L. Jaunuomenės kl
bartas $3.04; N. N. $2.00.
davikais, rnsofilais” ir tt. už
kesnis. Aš prisirašiau į susivie
M. Jone50.00 J. Jnromio,- K. Jedukaitis,
Po $1.00: Žukauskas J„ Rėkia A.,
mokesnių pagal amžiaus ir persi
Vincas Stačkūnas, rašt.
Šv. Stanislovo
tat kad tieji lietuviai, norėjo tik
nijimą 1896 m. baigdamas devy
vičienė,
V.
šemežiutė,
A. Veš- Gricius A., Tiienonis K., Visgirdion*
25.00
kėlimo į augštesnius skyrius, paŠv. Juozapo
L., Baltrušaitis F., Stetautaa,
Raubonis,
O. Zetniutė, A..Z.,
—Gėdvilionė
__________ __________
sątaikoje su Rusijos
valdžia,
nioliktus metus amžiaus. Tai ma
AURORA, ILL.
25.00 Kvidekis, S. Dailidėnas, L. Vištautas, • Dcaovičia V.. Guntaliaunkaa J., Mlik.
Jono Krikštitojo
ęsl savo liuosos valios, bet neŠv.
no mokesnis buvo teisingas, pa
154 kuopa S. L. R. K. A.
darbuotis savųjų naudai.
-A * Jatayičia P.. Javarauckao Ak.
25.00 K. Dailidėnas, V. Karučiutė, Z. Lavrai i
Šv. Kazimiero
priverstinai
Gadarienė M., Juknienė A.. Jnthąbėgal lentelę — mokėjau per 18 laikė
susirinkimą 9 dieną geDabar-gi, po minėtųjų telegra
10.00 čiutė, Z. Atkunevičiu*. A. Jekaiti*. čiutė J.. Jurgaitienė P.. MaciąjanmŠv. Onos
4. Užlaikyti kuopoms
keliau metų ne dėlto aš mokėjau, kad j gnrio. Buvo svarstymai apie snmų ir lenkai tuo pat keliu nuėjo.
Tautietis, kaitė P., Pankauakienė B., Stulfšeoė
“
Tautos
šventės
”
dienoje
su Z. žemantauekas, Friend,
Kas suprantama
turėtų išeiti janti organizatorių nesutinkame už tokį mažą mokesnį gausiu siv. reikalus. Įsteigti savo orga
M. Milašauska*. M. Merziriuakis, N. B P., Radavičintė K., Gilys A., Biagerinkta
bažnyčioje
39.11
R*c. O. Liubičiutė. Sshneider, J. Kri- lienė R.. Freitikė U.. Jereminiakė ta«
5. Mokėt kiekvienam nariui 150.00 dolerių pomirtinės, *ne, ną vienbalsiai priimta. Ant užlai
naudai ir Vilniaus lietuviams,
sčinaa*, J. Grišaitig, P. Sakalauskas, Sabaliauskas L., Tananevičieaė v).,
Iš
viso
tą
dieną
surinkta
$231.08.
jeigu tik lenkai norėtų sąžiniš po le metuose į susivienijimo sti aš mokėjau dėlto, kad' palaikyt kymo organo mokėti po* 10 cj
J.
Bartkus, J. Dumbli*. .T. Moeel, J. Pudokienė B., N. N., Cesnatainienė.ftft.,
Pinigai bus pasiųsti B. Vaiš
Radomaki*, P. Najeeo, M. Tulabo, V. Kasakaitė O.. Habinaitė Z.. Miekisto
pendijos fondą sutinkame.
organizaciją, kad ji duoda man nuo nario
kas mėnuo, o kam
A., Namrominaitienė
A.. Papievienė
noros vardu per A. A. Šlakį. Iš
kai elgties
Grabauckas, T. Jermalo.
M., Mastrukienė U., Alekeandravičiae
Ant galo nutarta tuo pasiten puikų gerą laikraštį, budina lie laikraštis
nėra reikalingas tai
Bet, aiman,
Michalkevičiaus
viso
Waterburyje
surinkta
A.. Petruli* K., Jastanta* K., Mėto
AUKV RINKĖJAI:
paskutinieji cirkuliarai suvis i kinti, su kuo sutiks visos kitos tuvių tautišką dvasią. Tik mane idant mokėtų po 5 c. į mėnesį “Tautos Fondo” komitetu apie
V. Abromavičia, A. žūki*, P. Kubi- šys J., Petraiti* Z., Naplusa* J., tfts>
gązdino bankrutas jeigu 100 na priimta. Apie
kuopos.
sulyginimą mo
lins, A. Jakaiti*, A. Valašinnkaa, M. gintas J., Jonaitienė M.. Rinkuaa*
kitą pusę traukia. —•
aštuonis šimtus dolerių
J., Bladin A., Jogiertaa A.. Tu gi* B.,
Taip-pat nutarta, kad šitas 30- rių vienu metu būtų mirę ir bū kesnių visiems nariams, tai bu
Girdėtie8, kad kaikurios dr-jos žemantauckiutė, O. Žalnioraitienė, O. Jogirdas P., Bagdonas V., N. N., Dan
Jurgio Sūnus.
tas seimas įsteigtų kuopų sekre tų buvę po mano mylimai or- vo tarta, idant paliktų po senoDaubarienė, P.. Tikaiža, K. Kieliutė, gis A., Pajuodis K., Gotautaa M,
---------- .
vei. Jeigu galima abelnai pagal 7ra psskyrusios aukas bei žada L. Milišauekintė, A. Drabiški*, V. Ben- Masl a ne k ae A., Beinaris M.. Dartoriams algas, t. y. kad nuo doL ganizacijai. Bet pamačius šian
šen* P.. Abromaitis, J.. Punlemo- >).
po lOe turėtų pasilikti kuopos sa dienines reformas jau tas
bai jų norą, pačių senų narių. Apie aukoti “Tautos Fondo” reporteri* doraivičia, K. Dumbli*, J. Avižonis
Klimas A., živatkauekienė R.. Mor
68.85
Smulkiu aukų
vo kasoj, kad apmokėti sekreto mės slogutis nuslinko jau tik pa užlaikymą organizatoriaus
$204.15 dzelskienė A.
ar
P. Kudnlia 80«.. Pelėnieaė O.. 04$,
Išviso
Juozas B. Šaliunaa,
$50.00
(Pradžia ant 3 pusi.)
riui algą ir kitiems reikalams.
1,000 ienklelio
tikėjimo viltis viešpatauja.
Po 5Oc.: Šimkų* J., šiupšienb M..
ba agento tai pagal mūsų nuo
$333.95
866 Bank str.,
Vaitkus A., Rondratavičlutė K. Ba,
Išviso
riai
prisirašę
šiomis
išly
Nesiprešinų,
jeigu ir pagal monės, tas būtų visai nėreikv
K. Klimovicz, pimininkas
Pirmininką*, K. J.
lionienė K., Kudvrka J.. VaaaMogto
Waterbnry, Conn.
gomis
neturės už ką
pik
šios dienos amžių man reiks mo lingu ir todėl liko atmesta.
Bukinas, raštininkas.
A.. Kušlenė O.. Kasauckienė Ow ANto
Išdiainka*. kun. K P
navičintė 8., Dzibanskaitė B., nuberto
Raštininkas. K. Dumblis.
ti, nes jie sutiko ant tų išlygų,
Del mokėjimo po 1 centą sti
kėt nors 18 metų teisingai išmo
P.. Butkus P.. Žilinskas T.. Vaiassto
AUKOS
TAUTO8
FONDUI.
kėjau. Lai 30-to Seimo delegatai pendijos fondan, tai kai-kurie
kokios dabar yra. Ir taip ramy
čiu* J.. Knvaliauaka* 8.. BeinaravišiMb*
EUonoro, O.
■ASTINO8, PA.
AUKOS SV. KAZIMIBKO SESERŲ P., Bany* A.. Rftliamonavičln*
P..
M. J. Urbonas
$2.110
bėj ir tvarkoj susivienijimas gy
neatidelioja pradėto darbo rary- nariai nesuprato ką tai reiškia
viHKUoMnrui.
23 kuopos įnešimai :
Tvarionaa J.. Kuiziną* J., NavickamBrooklyn,
M. T.
vuos kaip ir ikišiol gyvavo. Ne
ir
nežino
kokiems
reikalams
tie
Pittatoo© parapijoje kalėdojant Be L„ Augškalni* A.. N. N. Raiauefcne
26 d. lapkričio 1914 m. Per prakal
I. Apie organo įsteigimą, tai ti iki galui.
$384.00 A„ Pacanka B.. Jankaimki* P.. Dąnnorėkime greitu laika praturtėt,
baa Karalienėa Aniolą parapijos, ao- rinkta
pinigai
bus,
tu
likos
priimta.
Aš
visiškai
pasiėmiau
susiv.
jei Susivienijimas pirks savo na
nia J.. Blatonaoebaa A., Mačy*
Berastose,
iv.
Juozapo
bažnyaokaačioR ypatos:
kad nenupuldintume susivieniji,
Kuopos Pirm. Ant. Balčikonis. Icavk
84.00 Juodeli* V., Kukuli* A., N. N., FebPo $3-00: Kun. S. P. Remeika, K. J ttojo ......................... ..............
mus, tai tada įsteigs savo or- L. R. K. A. kaipo tvirčiausią saro
100.00
ralis s.. Niunaitė P.. Abromaitiesė
mo L. R. K. A., kaip kad 8. L. A.
Kuopos prot. Rašt. V. Šoris. Kmšinakan. P. Balinaieoė.
globėją, nes prisirašiau į pašal
Kas. J. Kuras .......................
Kinystono bažnyčioje
70.68 P., Gedvilaitė K. fllavisiutė M.. MtaPo $K.0O: S. Vaičiūnas, A. Brada
•) Jo
gerbus
“KošeiMa
” —
auta,
a
Stambesnes aukas davė: Abraltia ša* A., Jokšienė J.. Jodeikienė O.. Bntnlą,
Miką
lietnv}
} Mėktao
poMtae
organo bea, pos skyrių, o su- pavienėm drao*
RNGLEW00D, ILL.
rai tis, A. Venckus.
kanekienė P.. Tamošaitė Z., TaMmgijom
atsisveikinau.
Ingriso
jų
LMikolos
priaiėjo duoti jam lenkiškąją pmraov
pavedame nrnrtaPta SI.00: 3. Knlikaoekao. J. Dm " Burba Pranas 2.00; Antanaiti* $6.00
16 d. gegužio 39-tos kuopos lidėnaa.
Jur- laitė P.. Jakeitė M.. Kaktienė ta.
M. Ališauskiutė, A. Jakaiti*
nešvarus susirinkimų lermai ir
Kun. A. Ptaatiikasso
dę — iš Miko, padaryto MichalklorM, v* mokesnį seime.
S. L. R. K. A. laikytame auąirin- V. Petkabekiutė, S. Urbanavičių*. A ei* 1.90.
K
3. Del sulyginimo senų narių kitokia siūbuojančios silpnybės,
Macari*. A> Biudokaa. J. Danekūaav,
kime vienbalsiai nutarta
o Jo tikrą porordą Kaulius (košė) mokesnių
arba peraikelimo į Čia man tik vienas susirinkimas

Rubliai Rubliai

PEOPLES STOCK YARDS
State Bank

pa erota į gerbą K ošė liftą.
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DRAUGAS

Mūsų Jaunimas
Vyčiai, padėkiite Vyčiams !
“LIETUVOS VYČIŲ” l-OJI lšJaunutė “Lietuvos Vyčių” 26
: DIRBINIŲ PARODA.
kuopa, Worcester, Mass. užmanė

“Lietuvos Vyčių.” 26 kuopa,
Worcester, Mass. savo susirinki
me, kuris įvyko 18 d. balandžio
š. ra., nutarė įvykdinti Išdirbi
nių parodą.

,

nuveikti milžinišką darbą, bū
tent įvykdinti Vyčių Išdirbinių
Parodą. Įvykdinimui šios paro
dos reikia įdėti daug triūso, lai
ko ir pinigų. Taigi mes atsišau
kiame į visus Vyčius ir Vytės
padėti mūsų kuopai šiame dar
be, o mes su dėkingumu atsimo
kėsime, padėdami kitoms kuo
poms,
jei kuri kuomet nors
rengs panašią parodą.
Padėti
prisiųsdami savo išdirbinių ir
mums
galite
pagamindami
parinkdami programui apgarsi
nimų. Vienas iš svarbiausių da
lykų yra tai atspausdinimas dai
lių ilustruotų programų-albumėlių, kurie atsieis apie 300-400 do
lerių. Atspausdinimas programų
gali apmokėti vien tik apgarsini
mai. Taigi, draugai ir draugės,
pasistengkime surinkti kuodaugiausia apgarsinimų. Rinkti ap
garsinimus nebus sunku kadangi
kiekvienas biznierius noriai garsinsis, nes šie programai-albumėliai bus dailus ir ne menkos ver
tės, be to, jie bus išsiuntinėjami
kiekvienam
Vyčiui bei Vytei,
redakcijoms, viešoms skaityk
loms ir visiems, kurie jų parei
kalaus.
Ši paroda yra rengiama ne dėl
to, kad išreklamuoti “Lietuvos
Vyčių” 26 kuopą, ne dėlto, idant
padaryti pelno, bet deltų idant
supažindinti kitų miestų Vyčius
su AVorcesterio Vyčiais ir visuo
menę, idant pakelti Vyčių pod
raug ir lietuvių vardą visų akyse.
Užtat labai mums būtų malonu,
kad kiekviena kuopa, kiekvienas
Vytis bei Vytė būtų reprezen
tuojami šioje parodoje. Nuošir
džiai meldžiame visų gerb. Vy
čių kuopų, Vyčių “base-ball” ra
telių, ir Vyčių gimnastų prisiųsti
mums savo fotografijas (grupė
mis.)
Ši “Lietuvos Vyčių” Pirmoji
Išdirbinių Paroda yra pirmuti
niu žingsniu prie “Lietuvos Vy
čių” Dailės Parodos. Nusisekinifts šios Vyčių Išdirbinių Paro
dos ir jos ištobulinimas padrą
sins Vyčių Organizaciją įsteigti
nuolatinę Vyčių Dailės Parodą;
taigi, draugai ir draugės, mūsų
nusisekimas bus jūsų nusisekimu ir tas priguli nuo Jūsų.i Su
vilčia rengiamės ir laukiame vi
sų pritarimo ir paramos šiame
mūsų svarbiame darbe.
“L V.” 26 kuopos J. Parodos

laikraščius. Po prakalbai buvo
deklemacijos, kurias atliko Stunislava ir Bronė Gedžiutės. To
liaus sekė monologus: “Apsivcsiu
ir gulas”, kurį atliko p-lė S. Žle
ga i t ė. Antras kalbėjo. J. Kaupas.
Jis aiškino daugiadsiai apie Vy
čių padėjimą ir ragino visiems
prie jų prigulėti. Toliau puikiai
dainavo p-lė V. Ambrozaitė, 14
kp. narė. Poto vėl deklemacijos
ir dainos, kurias atliko 5 mer
gaitės. Tananevičiai antrų kartkalbant vėl buvo renkamos au
kos ant Vyčių 22 kp. knygyno.
Surinkta $5.00.
Pasibaigus programui buvo šo
kiai. Žmonių buvo prisirinkę apie
porą šimtų, nežiūrint, kad ir socijalistai, turėjo balių.

cijos principų gerumą ir tinka nėra dar tinkamai sutvarky
mumą, pakvietė atsilankusį jau tas. Mano nuomone, chicanimą prisirašyti prie “Vyčių”. gietės moterys, Sųjungos įPrie kuopos prisirašė 24 sąna
riai. Kuopos valdybon pateko se steigėjos, (lai būna joms už
kanti asmenis: pirm. — A. Šla tų įsteigimų ir dabartinį pui
pelis, pagel. — Kliena Masiukai- kų vedimų didelė garbė!) netė, prot. rašt. — Kostancija Ma apskaitė gerai, kų sujungsi
tusevičiūtė, fin. rašt. — Elicna galės duoti pašalpinis skyrius,
Belskiutė, kasininkas — Pran taip, kaip jisai yra dabar
ciškus Baladinskas, kas. glob. — sutvarkytas.
Marijona Račinskaitė, dvasiškas Mano įsitikinimu pašalpinis
vadovas, kun. A. Deksnis. Išrin skyrius, taip, kaip jisai dabar
kus kuopos valdybą ir apkalbė yra, netik negali sukrauti Sųjus svarbesnius kuopos reikalus jungai turto, bet priešingai
bu\j lietuviški žaislai. Po žais
gali jų net ir netrukus prives
lais visi užtraukė “Lietuva Tė
vynė Mūsų”. Taip ir užsibaigė ti prie žuvimo.
Bet dovanokite sesutės, kad
susirinkimas.
Susirinkiman atsilankė daug, to savo pasakymo teisingumų
sulyginant
su metropoliškomis išrodysiu tik kitame “Drau
lietuvių kolonijoms. Reikia pas go” numeryje, nes ir taip jau
tebėti, kad Spring Valley’s jauni ilgokai kalbėjau.
mas pilnas gerų ir kiltų norų
Laumė.
veikti tautiškai — katalikiškoje
dirvoje ir kilti kultūroje.
Tik
MŪSŲ DAUGIAU, NEG
trukumas
tame, kad nėra kas
juos veda,
nėra kas
juos
KEISTI PAPROČIAI.
akstiną.
Mažai
inteligenti Pažiūrint į mūsų amerikie
jos! Bet reikia turėti vilties, kad
čių lietuvių gyvenimą, studi
Vyčiai varys apšvietę augštyn.
juojant jų papročius, pamato
Naujai susitvėrusios “L. V.”
kuopos sąnariai prižadėjo tuo me visokių keistų, neregėtų
jaus pradėti darbą, — mokinties nei girdėtų dalykų — ir vis
kokį dramatišką veikalą, uždėti daugiau blogų nekaip gerų.
knygyną ir daugiaus ką mokin Čia parašysiu mažą atsitiki
ties.
mų iš mūsų lietuvių gyvenimo.
Lai Vyčiai ir Vytės dygsta, au Tai tikra teisybė, nes mačiau
ga, žydi ir atneša gausius vai tų liūdnų reginį (nors jis tu
sius.
rėjo būt neva tai ‘linksmas’).

Parodon bus priimami vien tik
Vyčių išdirbiniai.
Nuoširdžiai
kviečiame visas “Lietuvos Vy
čių” kuopas ir pavienius narius
ir uares joje dalyvauti. Bus pri
Vyčių Narys.
imama visa kas yra indomaus ir
dailius. Taip-pat Vyčiai ir Vytės,
SPRING VALLEY, ILL.
jei turite ką nors padirbę savo
Pavasariui
atėjus, seni augme
rankomis ir yra verta išstatyti
nis sužaliuoja ir nauji sudygsta.
aut parodos, nelaikykite paslėpę,
Taip
ir “L. V.” organizacija au
nesidrovėkite, bet
prisiųskite
ga,
Vyčiai
dygsta. Balandžio 16
mums. Aiškumo delei paduoda
d.
1915.
Spring
Valley, III, speme sekančią programą.
cijališkai sušauktame susirinkime
Bus priimama:
liko suorganizuota “L. V.” kuo
a) : Įvairios rųšies originališ
pa. Organizatoriais buvo du mok
ki ir kopijuoti aliejaus paveik
sleivių iš šv Bedo kolegijos Jo
slai ‘ant audeklo,
lentos (art
nas Poška ir Anicetas Linkus.
painting board), odos, stiklo, ceSusirinkimą
atidarė vietinis
luĖoiųo ir tt.
vargonininkas, A. Šlapelis. J.
b) ! Įvairios rųšies piešiniai, kaip
Poška kalbėjo apie reikalingumą
su. anglimi (charcoal, carbon), pas
mūsų lietuviškam jaunimui orteį crayon, rašalu ir paprastų
ganizuoties,
apie mokslą, taupalši liu, — ant popieros, vellum,
tininkystę ir tikybą. Poto A. Lin
šilko, celuloido, stiklo ir tt.
kus išaiškino “L. V.” konstitu
c) /-Įvairūs skulptūriški
iš
Ąžuolinė Vytis.
ciją, nurodydamas šios organiza
Pereitų nedėldienj, gegužio 2
dirbiniai iš marmuro, gipso, mo
d. apie pirmą valandą popietų
lio, bronzo ir tt.
išgirdome nesvietišką, kaip ir
d) Išdeginti (pyrografijos) da
užkimusių muziką; labiausiai
lykai.
buvo girdėtis bubnas — ma
e) Išpiaustyti ir graviruoti iš
nėme kad tai koks “apvaikšmedžio, metalo ir tt. dalykėliai.
f) Išdrožinėti iš medžio, rago
čiojimas” kokios tai draugi
ir kaulo dalykėliai.
jos, Einame prie lango... žiūri
g) Įvairios rųšies
audeklai,
me... O jus dievai! Tai “vestuS. L. R. K. MOT. SĄ-GOS mininkė, ir kaipo visuomenės
mezginiai, siuviniai, kirpiniai, po
!s” eina,
pirmiausiai eina
veikėja.
REIKALAI.
pierinės ir šilkinės
gėlės (arBet, kad ta mūsų Moterų minėtasis ‘barabanas” jį seka
tificial flowers) ir kiti dailūs iš
Sulig didžiumos kuopų rei
Sąjunga
galėtų visus tuos visa “kapelija”, brenda pur
dirbiniai.
kalavimo ir centro valdybos
prakilnius
tikslus, pasiekti, vais, nors lietus lija, po kapeh) Įvairūs architekcijos ir ma
nutarimo 13 d. gegužės, 1915
reikia jų psčių stiprinti ir au lijos seka jaunieji, išsipuošusi
šinerijos pienai.
m., pirmutinis A. L. R. K.
gėlėms,
ginti, ir ne tik skaitlingomis nuotaka su velonu,
i) Miniatūros mašinų, namų
M. Sų-gos seimas atsibus bir
narėmis, jų gražiomis dova balta šlebe ir baltais čeverikuir tt.
želio 29 ir 30 d., 1915 m.
nomis, gabumais ir darbštu čiais, brenda purvais — eina
k) Taksidermijos dalykai, ir
Chieago, III.
mu, bet ir turtu. Gal kuri se ir visos nuotakos draugės —
tt. ir tt.
Pagal konstitucijos skyrių
Pasarga : Fotografijos bus pri
sutė paklaus, kamgi Sąjungai pamergės, taip-pat išsipuošu
antrų,
trečio
paragrafo,
kiek

imamos vien tik spalvotos. Kito
turtas, pinigai; argi be jų ne sios su brolaičiais, paskui juos
viena
Sųjungos
kuopa,
turin

kios rųšies fotografijų nebus pri
galima daug svarbių dalykų seka bobos su vaikais ir taip
ti nemažiau 10 narių gali sių
imama.
nuveikti? Ar gi (nesvarbiau jau gatvėje esantieji žmonės.
Savo išdirbinius meldžiame siųs
sti vienų delegatę.
gyvas ir veiklus žmogus, ne Net italas, katras Vaikščiojo
ti širo antrašu: “L. V.” Išdirbi
Kuopos turi teisę, surašu“grodamas katarinką” rink
gu pinigas?
nių parodos kom., 53 Waverly st.,
sios pasiųsti seiman savo įne
Atsakytume, kad ir taip, ir damas centukus su beždžionės
Worcester, Mass.
šimus per delegates, arba nepagelba — ir tas, akis išplėtęs,
ne visiškai taip.
Siimtikas teiksis aiškiai pažy
siunčiant delegatės, per laiš
seka paskui iki bažnyčiai. Su
Deja, Moterų Sąjungai rei
mėti 'laiške:
kus. Visi įnešimai privalo bū
ėjo visi į bažnyčią. Italas su
a) "Savo vardą pavardę ir ant
ti paliudyti kuopos valdybos kalingas ir kapitalas. Kol Są beždžione žinoma, nėjo. Išėję
rašą. j
junga nesukraus savo kapi
parašais.
Kiekviena delega
po šliubui, vėl bubnija gatvė
b) «Jei galima, pridėti ir savo
talo, patol ji nenuveiks didžių
tė
būtinai
privalo
turėti
man

mis į artimiausio fotografisto
paveikslą.
darbų. Argi moterims nerei
Komitetas
datų iš savo kuopos, paliudy
galeriją, ir atgal į namus, pa
c) sAr esi profesionalas ar taip
kėtų pagalvoti apie savo įvai
53
Waverly
st.,
tą
parašais
valdybos.
skui į saliflno salę, šokti ir tos
tik aipateur.
rias mokyklas, kiksus, argi
Worcester,
Mass.
Gerbiamosios kuopos savo
d) Ar lankei kokią dailės mo
vestuvės (žinoma, ne blaivios)
nebūtų
pageidaujama, kad
kyklą, ar taip sau ėmei privatišsusirinkimuose teiksis apsyartęsėsi ilgai, ilgai. Dar ant ry
PHILADELPHIA, PA.
ateityje lietuvės moterys įsi
kas lekcijas.
stvti sekančius dalykus:
1)
tojaus, vis prie garsios muzi
e) Jei lankei mokyklą, meldžia Geg. 5 dieną šv. Kazimiero Atydžiai peržiūrėti ir apsvar steigtų savo ir augštesnę mo kos ir triukšmo. Oi, mes lietu
me suteikti mokyklos pilną ant bažnytinėje salėje, vietinė “Vy styti dabartinę konstitucijų, kyklų, argi tik vieni vyrai jas viai, kada o kada mes susipračių” kuopa laikė mėnesinį su
gali ir turi steigti, argi mo
rašą.
ir duoti savo įnešimus ir nu
sime, kada mes
išmoksime
sirinkimą.
Užsimokėję
mokes

terims nereikės kurti savo
f) Kiekvieno prisiųsto veikalo
rodymus
jos
pataisymui.
2)
naudoties
šios
šalies
laisve ir
nius, kai-kurie atidavė į knygy
vardą.
spaustuvių, leisti laikraščių ir
šviesa žmoniškai.
nėlį perskaitytas knygas, dau Savo organo reikalingumų. 3)
g) Ar prisiųstas veikalas yra gelis pasiėmė
tt. ir tt.? O iš kur gi vykin
Pataisymų
konstitucijos
5-to
skaityti naujas.
Vestuvių Dieną...! Koki tai
originalas, imitacija, kopija.
Po apsvarstymui ljitų dalykų skyriaus 6-tų paragrafų; kad sime visus tuos dalykus, jeigu turėtų būt brangi šventė kiek
h) Ar pardavimui ir koki kai
buvo kalbėta apie tai, kad rei vieton 2 centų padidinus mo Sąjunga bus bėdna.
vieno jaunikaičio ir mergaitės,
na.
kia didžiai rūpintis
pildymu kestį iki 25 centų dėl leng
Juo didesnis bus Sąjungos, širdyje ir atmintyje! Kaip gra
Atsižymėjųsiams bus suteikia Bažnyčios įsakymų ir “Vyčių”
ma sekanti honorarai:
Pirmas konstitĮicijos, Nes jeigu šiai(p vesnio užmokėjimo pomirti kapitalas, tuo ukvačiau rašy žiai, linksmai ir rimtai, turėtų
prizas aukso medalis; antras vie jau katalikai, nepildantys Die nės. 4) Išėmimas čarterio vi sis į jų moterys, nes tuo la būt apvaikščiojama. Argi ne
Suvienytoms Valsti biau bus užtikrinta joms pa geriau būt, vieton išmetus šim
nas nupirktų paveikslų; trečias vo ir Bažnyčios įsakymų teisin soms
šalpa ir pomirtinė. Be to tais ant tos muzikos ir svaiga
specijalis atsižyjnėjimo ženklas; gai esti pajuokti,.kad jie nepildo joms.
ketvirtas ir penktas pagirimo laiš tai, ką išpažįsta, tai dar labiau
Sąjungos kapitalas padarys lų, nusisamdyt automobilių ar
Su pagarba
kai. Honorarų sprendėjai bus pak “Vytis” bus pajuoktas, jei neUršulė T. Jokubauskiutė. išganingų intekmę į pačias karietą ir tyliai, gražiai nuva
viesti. iš pašalinių (gal būt ir iš doriai elgsis, nes “Vyčių” drau?
Pirm. S.L.R.K.M. Sų-gos moteris: pakils jų susiprati žiuoti į bažnyčių, o ne daryti
svetimtaučių} ypatų. Ikišiol pa gijos ir yra tikslas suvienyto
mas, savygarba, noras dar iš savęs viešų spektaklį.
sižadėjo dalyvauti šioje parodoje mis pajėgomis kilti doroje, apsi
buotes — vyrus gi privers
Ištikro, pamačiusi tą visų
šie asmens: Juozas Galiauskas, L. švietime. Minėtoji “Vyčių” kuo
PASVARSTYKIME VIENĄ labiau moteris gerbti.
parodų, iškarto norėjau histeKavaliauskas, Pr. Kručkauskas, pa parodo, jog jai labai brangi
SVARBU REIKALĄ.
Užtat ’ lai Dievulis neskun riškai juokties,
bet paskui
Al. M. Račkus, A. Ramanauakytė yra dora, nes vieną narį, sunkiai
Įsisteigus Lietuvių Katali džia geros sveikatos pirmaitaip kaž kas suspaudė širdį,
ir Juozas Tamošaitis.
Tikimasi prieš dorą prasikaltusį, tuojau
kų Moterų Sųjungai, nuošir jai Moterų Komisijai iš Pittskad dar ir daugiau rasis Vyčių išbraukė iš savo sąnarių skai
užsidengiau akis...
Gaila tų
džiai nudžiugo mūsų visuo burgo, kad ji į Sąjungą įve
norinčių parodoje
dalyvauti. čiaus. Apsišvietimą ir susipra*
mūsų broliukų ir sesučių, gai
Ikišiol daugumas Vyčių prisiden timą stengiasi vykdinti su pa- menė. Ne tik susipratusios dė ne tik apšvietos skyrių, bet la to jų tamsumo, nekultūrin
gę svetimomis pavardėmis (Hef- gelba knygynėlio ir po susirin moterys, bet ir šviesesnieji ir pašalpos ligoje, ir pomirti gumo ,neturėjimo skonio nei
vyrai kartkartėmis išreiškia nės (apsaugos skyrių). _Nes
’ner, Dės Lauriers,
Allehoff, kimų daromų diskusijų.'
kuklumo... Kaipgi gerbs mus
savo didelę užuojautų naujai juk aišku, kad iš tų dešimtu
Dufresne), darbavosi tarp sve
Vytis.
kitataučiai, kad mes patys sa
timtaučių ir svetimtančiai jų vei
organizacijai. Tiek daug tiki kų, kurie sumokami į apšvie
vęs gerbt nemokame — kas gi
kalais gėrisi. Taip-pat, draugai,
masi iš jos gero. Ji
ta or tos skyrių — negi susikraus
MELROSE
PARK,
ILL.
vedė tų biaurų paprotį tarp
nūnai' yra laikas pasirodyti sa
ganizacija — ims šviesti ir dideli turtai, juo labiaū, kad
Pirmas
didelis
gražus
Vyčių
mūsų?
Kur kas matė ir iš kur
vo darbais lietuviškai visuomenei.
kelti ligšiol lyg atstumtų nuo penktukas lieka kuopai. Ka
balius,
buvo
subatoje
24
d.
ba

paėmė tokį pavyzdį? Ir tokios
Prie darbo Vyčiai!
landžio 1915 m. Ig. Vaičiulio sve gyvenimo moterį — o juk iš pitalas gali susikrauti, ir tai vestuvės dažnai, tarp mūsų at
Laikas parodai bus paskelbta
tainėj. Jį parengė naujai susida moterų susideda pusė tautos tik per ilgų laikų įš pašalpi- sitinka. Ir kodėl keliama to
trumpoje ateityje. Išdirbiniai turi
riusi L. Vyčių jaunuomenės 22 —, ji prisidės prie pakėlimo nio ir apsaugos skyrių, by
būt prisiųsti ne vėliaus 25 d. bir
kuopa. Buvo prakalbos, deklema- mūsų tikybos ir doros, ji pa tik jie būtų tinkamai sutvar kios tikrai barbariškos “veseželio.
lijos”? Ar tai noras pasirodyt
cijos, monologai ir k. d. Kalbėto dės išrišti alkolizmo klausi
Su tikra pagarba,
kyti.
paskutinį sykį nevedusiems ir
“L. V.” 26 kuopos Išdirbinių jai buvo iš Chicagos: p. S. Tana- mų, ji ineš į mūsų grinčias
Apsaugos
skyrius Moterų norint pritraukt daugiau žiū
nevičia ir J. Kaupas. Pirmas kal daugiau tvarkos, švarumo, ji
Parodos,
bėjo p. S. Tananevičia, apie Vy pačių moterį taip išauklės, Sąjungoje yra tinkamai su rėtojų mušama į bubnų?.. ar
Komitetas.
tvarkytas. Mokesniai nusta tiesiog nežinojimas
čių tikslą, jų veikimą ir organi
geriau?
kad ji galėtų tinkamai pildy tyti pagal kitų didžiųjų Ame
zaciją, ir apie žmonių apšvietę,
Nepeikiu muzikos vestuvėse,
P. S. Nuoširdiai meldžiame vi
ti savo priedermes ir kaipo
rikos organizacijų.
ragino
k"
*
kaityti
naudingus
šokite sveiki kas mėgstate, jog
sų kitų laikraščių perspausdinti.

MOTERŲ DIRVA.

vaikų auklėtoja, ir kaipo šei,lM

r)t tu

Geg.

viai pasiviešėti vestuvėse, bet
turėt muzikų “brass band”,
kad gatvėmis bubnytų — na,
to tai perdaug, visi kultūrin
gesni žmonės į tai su panieka
žiūri. Negražu, negražu, ir juo
greičiau tokios “mados” iš
nyks iš mūsų tarpo, juo ge
riau, ir turi išnykt, vieni kitus
privalome perspėti ir neleist
žmonėms viešai iš savęs klou
nus daryti.

(May) 27, 1915, N. 22.

AR NORI ŪKĘ PIRKTI
Jei nori ūkę pirkti tai rašyk
laiškų kad dasižinoti apie že
mę Naujoje Lietuvių Ūkinin
kų kolonijoje, Rush
county,
Wisconsino valstijoj. Nepra
leisk progos, rašyk laiškų tuo
jaus, prašydamas plačių paai
škinimų apie virš minėtų ko
lonijų.

D. B. Pratapas,
437 W. Dayton str.,

Bubnytų Vestuvių Priešininkė.

Madison, Wis.

LEWIST0N, ME.

Geg. 1 d. N. P. Panelės Šven
čiausios Moterų draugija paren
gė lietuvišką vakarą: teatrą ir
balių šv. Baltramiejaus dr-jos
salėje. Programas buvo gana
įvairus ir juokingas.
Pirmiausiai
buvo atvaidinta
3-jų aktų komediją
“Netikė
tai”. Šis veikalas, nusisekė iš
visų pusių labai puikiai. Akto
riai gerai atliko savo užduotis,
nors kai-kurie pirmą kartą pasi
rodė ant scenos, tarpe aktų jau
nos mergaitės 1deklemavo. Be
to buvo vaidintas monologas. Potam prasidėjo šokiai ir žmonės
linksminosi iki vėlybai nakčiai,
nors mūsų priešiai gana norėjo
užkenkti ir kėlė šokį kad tik ma
žiau žmonių sueitų, bet -matytis,
kad žmonės mums daugiau pri
jautė ir atsilankė gana skaitlin
gas būrys.
Gryno pelno atliko $18.60 cen
tų; tie pinigai paskirti sušelpimui
dėl karės nukentėjusiems mūsų
viengenčiams Lietuvoje.
Lietuvaitė*.

“DRAUGO” AGENTAS.
M. Šimonis iš Clevelando, šio
mis dienomis lankysis pas Pennsylvanijos lietuvius, užrašynėdamas “Draugą” ir “Pažangą”.
“Dr.” Administracija.

Neužmiršk

kad

Kongressmonaa

Charles M. Thomson
balsavo už

Burnett’o Imigracijos

kuri neiieistų į šią šalį ne-,

Bilą,

mokančius skaityti ir rašyti, ir
yę balsą už. Hobson’o Rezoluciją,

Reikalingi Važinėjantys Agentai

kiekviename mieste važinčU irroditi naują 1915 m. modeli. “R«ndviratĮ. Rąžyk paiskinimų
apie musų liberales išlygas ant vie
no dviračio parodymui.
Prisiunčiamo veltui sutinkant
ant 30 dienų bandymo. Reikalauk
didelio veltui duodamo katalogo
r paaiškinimų pastebėtino pa
sini i jimo koks kada buvo su dvi
račiuis padarytas. Netikėsite musu
Žarnomis kainomis ir lengvumu
iilygų.
Dirbtuvės valymo pardavimas.
Apribų otąs skaičius senųjų moda
lių Įvairaus isdirbimo $7 iki $12.
Ke lėtas gerų iš antrų rankų ratų, apmainomų
musų Chieago krautuvėse, $3 iki $8. jei nori gaut
pigiai raiyk tuojau
Ratlankiai, lempos, ratai, smulkus dalykai, dalyt
Westvilliečiui. Naprigulmingųjų at motocyklių dalykai visokios rųšies uz pua^ pe
prastos kainos. Nepirk pakol negausi musų ka
laidą ir prakalbą aprašymas netinka. talogo ir pasiulijimų. Rašyk tuojau.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

■EAO CTCLE CO., DEPT. A-334

Sunaudoti negalėsime.

CHICA60

J. V. Vizyniui. Laišką gavome. Ačiū.
61 8, L B. K. A. kuopai. Kuopos
nutarimus siunčiant turi kas nors iš
kuopos valdybos po jais
pasirašyti.
Beto nespausdiname.

ir
Platinkite

“Draugą”
SKELBIMAI.
UŽKVIETIMAS LIGOS.

Atlikimas kokio nors veikimo,
kas mums gerai žinoma, kad
toks užgaus mūsų sveikatą, mes
užsikviečiame ligą. Per nesigyŪymą umu laiku, kada mes pa
juntame nesmagumą, mes daro
me tą patį. Kada nors aplan
kymas pavojingos ligos nustebins
mus savo netikėtu aplankymu.
Pirmame prastame pasijautime,
nepaisant priežasties jo, Tamista
turi vartot Trinerio Amerikoniš
ką Kartaus Vyno Elixirą. Šitas
blogas pasijautimas gali ūmai su
gadint apetitą, gali padaryt skau
smus po valgiais, priklumus, vė
mimą, smirdančią dvasią, užkie
tėjimą vidurių, skausmą viduriuo
se arba žarnose ir nerviškumą.
Šitoji gyduolė išvalys vidurius ir
sustiprins juos, atnaujins apeti
tą, paliuosuos užkietėjusius vidu
rius ir pagamins naujas spėkas.
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. Triner,
Manufacturer, 1333-1339
So. Ashland avė., Chieago.
Trinerio Linimentas paprastai
labai greit paliuosuoja reuma
tizmo ir neuralgijos skausmus,
nes jis yra stiprus ir persigeriantis. Geras visur, kur tik linimen
tas yra reikalingas. Kaina 25 e.
ir 50 c., krasos keliu 35 c. ir 60c.
BOK

SAVO

BOSU

IB

ĮBIOAUK

Trasą.

Kam sunku dirbti mieste, kad ga
li eiti ūkininkauti pietuose t Rašyk
tuojaus klausdamas apie kolonijas susidariuosias prie Rock Island linijos
Arkansaa ir Louisianon
valstijose.
Mes galime nurodyti kelią prie pasi
sekimo žmogui su mažu kapitalu, že
mės išduoda dviejus vaisius kas me
tai. Puikus minkštas klimatas, geras
vanduo, užtektinai lietuvių,
geroa
turgavietės. Mes padėsime išrinkti ge
rą vietą. Adresuok L. M. Allen P. T.
Bet dėja, pašalpinis skyrius linksma jauniems gražiai, blai M., Roek Island Lines, Room 718 La
Šalie Station, Cbicago.

JUS GAIETE IŠAUGTI

PLAUKUS
£
■k

\

K

JHBnulflL

Pasekmingas, moksllškas gydymas dykai
dėl vyru ir moterių.
Ar slinka jums plauAr pražilę jusu plaukai nno meta?
Ar
užkrėsti kokias nors ne
sveikumais ir limpanti

<

Ar
niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas
i5
PrieS gydymą, aukščiau pasakytu li,, .
... ,SU. tai stenkitės apsauguoti jos. Lžsakykete Iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:
‘‘TEISYBE APIE PLAUKUS,”
ParaSita europos gar
singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:
Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas
—Kaip užlaikyti svei
katą Ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen-“
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu
kliętu.
Ketvirtoje savaite.
__ GYDYMAS DYKAL
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles CALVACURA
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotea
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu
antrašu. Męs išsiučeįme kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—
os N. 1 Ir knygute
"Teisybe Apie Plau
kus.”
Išplaukėte žegeštoje savaite. ,mla? atspaustą kuponą
ir sluskete šianden.

UNION LABORATORY, Box
N. Y.

tSl,

Union,

UNION LABORATORY,
Box U?, Union, N. Y.
Siučiu 1 dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimo kažtu perslutlmo, meldžiu ISstu
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie
Raukus.” (Pasluakete sykiu kuponą su

antrašu.)

DOVANA

FARMŲ

«mK».TAMSI

Didelis Farrną listas dovanai, di
džiausioj lietuvią kolonijoj, su apra
šimu daugybės farmų pardavimui, iš
dirbtą su budinkais, sodnais, gyvu
liais ir be gyvulių, didelių ir mažų,
taip-pat lr ne išdirbtos žemės par
siduoda pigiai ir ant lengvų išlygų,
lėmė geriausia, netoli nuo didelių
liestų .ir gerų marketų. Jeigu ma
itai plikti, rašyk, tuojaus klausiant
farmų listo.

CHAS ZEKAS k OO.
187 N. Dearborn st., ..Bomm
OHICAOO, TT.T.

808

FARMOS! FARMOS!!
yra žinoma, kad Masoa
paviete,
Fountain, Mieh. yra geriausios kvie
čių, dobilų ir bulvių žemės. Molis ir
juodžemis lygus kai stalas. Fountaino
žemės pralenkia visas kitas žemes ko
kios tik randasi lietuvių apygardoje.
Ai turiu pardavimui 03 pradirbtas ir
išdirbtas fermas su trobomis ir di
džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak
rų nedirbtos
žemės nno 68.00 iki
80.00 už akrų.
..Fountain yra dldžiausis centralinia
lietuvių miestas. Jame randasi 18 itorų, banke, 2 mokykli, 3 javų magaaiaai. Perka visokius javus žemdirbystė*

■

•*-“'*

i

produktus ir materijolą. Tik 4 mylios
nuo kataliką bažnyčios.
Atvažiuokite pažiūrėti, o aS su au
tomobilių pavėžinsiu,
aprodydamas
daug patogią farmų iš kurių galėsite pa
airinkti sau patinkamą vietelę. Per
kantiems žemę kaštus už geležinkelio
Čia jau yra pirkę farmas apie 300
lietuvių, ir beveik visiems lietuviams

tikietą sugrąžiname. Mapos ir žemių
aprašymai dykai. Rašyk tuojaus.

J. A. ŽEMAITIS.
Fuontain, Mich.

DIDELE PROGA

Raštiniukas Adv. A. A. Šlakia,
3255 So. Ffnlsted st., Chicago, IIL
Iždininkas B. Vaišnora,
1514
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Iždo Globėjai:

Kun. F. Kemėšis, 717 W. 18th
3t., Chicago, III.

)■»

ti H /t U U.

•i
b;
Melrose Park, III.
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001
12tk st., Cicero, III.
J. A. Slegatis, pres. A. F. Pocius vlce-pres. W. O, Slegatis, treasurer.
Susirinkimai būna kas trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, pirmą vai.
DVIGUBA NAUDA IŠ IŠLEISTU PINIGU
po pietų J. Waichiulio svetainėje. 2018
NET IR DAUGIAU. ŠTAI KOKIUO BŪDU:
Lake st., kampas 21 gatv. Melrose
Park, III.
Lietuviai aukoja didesnius pluoštus doleriu visuokiems lahda-t

Northern Merchandising Co.

'X
Vim*

vingiems tautiškiems ir kimokiems tikslams, kati esi nelaimėj
Lietuviai pirmiausiai su pagelba.
'
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- ŠVENTO ANTANO
DRAUGUOS,
Tu
prisidedi
prie
to
visko
kada
praleidi
savo
dolerį
pas
lietu

WAUKEGAN, ILL., VALDYBOS
hington st., Nonvood, Mass.
vi
pirkdamas.
Taigi
gana
eit
pas
svetimtautį
arba
tankiausiai
ADRESAI:
Pirmininkas:
Steponas
Ksliotis, pas žydą, kurs nuo tavęs atima du arba tris syk daugiau negu
loelv. Liet B.-K&L Am.
reiktu mokėti ir nei centas nuo ju nesugrįžta mums. Doleris pa
i344 So. Jackson Str.
labdarybės keliu....
valdybos antrašai:
Pagelbininkas, Kazimieras Burba, liktas pas lietuvi biznierių sug-rįšta atgal
Tautiečiai
tau
vėlina
labo
ir
viso
labo
mūsų
tautai. Remk lie
Prezidentas: K. J. Krušinskas, 1410 So. Park Avė.
tuvius
biznierius.
Protokolų raštininkas,
Antanas
59 Ten Eych et., Brooklyn, N. T.
NORTHERN MERCHANDISING CO. yra grynai
lietuviš
Samoška, 1338 Sheridan Road.
Vice-prezidentas: J. Riktorai
šita companija bizni džiaugsitės iš
Finansų raštininkas, Jronimas She- ka kompanija. Pradėję su
tis, 91 Congress are., Waterbury mulinas, 712 — 8th Str.
mūsų sąžiuiniško patarnavimo. Ši įstaiga užlaiko visokios ruses
tai: laikrodėliu
Conn. .
Kasininkas, Antanas Bakšys, 1327 auksiniu, sidabriniu ir kitokių daliku, kaip
laikrodžiu
žiedu,
špilkų
(scarfpins),
šukų,
peiliu
ir tt. Norėdami
Bskretorlue: J. S Vaailiaaakaa 8o. Victoria Str.
žasižinoti
daugiau rašykite mums.
Kasos globėjai:
112 N. Greene st., Baltimore, Md.
Juozapas Skuldziskis, 1111 — lOth
ŠTAI PAVYZDIN
Kasierius: Pranas Burba, 456- Str.

Didelė proga ingyti farmą,
kad ir bėdiniausiam žmogui ir
su mažu kapitalu. 75,000 ak
rų derlingos-žemės, arti prie
geležinkelių ir turgaunų mie
stų lietuvių apgyventoje ko
lonijoje, Perry ir Pulaski pa 58 Main st., Edwardzville King
Raimunda
Rulsvičia,
1330 So.
vietuose, Arkansas valstijoje. ston, Pa.
Jackson Str.
1. Maršalka, Pranas Dapkus, 1407 Gvarantuotas ant 20 metų
Žemės derlinga, klimatas ma
Knygius: Kun. J. InSura, P
8o.
Park Avė.
lonus, vanduo švarus, sveikas 0. Freeland, Pa.
Tavo apielinkėj
1. Maršalka,
Antanas Dl<" irgis, tik $12.50.
ganėtinai.
Žiemos
vi
ir
Dvasiikas Vadovas: Kun. J. 1327 So. Park Avė.
mokėtum $17.00 ir daugiau.
sai mažai, vasaros nekarštos; Jakaitis, 41 Providence at., Wor tvsnto Juozapo Draugijos, Sleboygan. Rašyk kokio didumo nori, ar plona ar
Wls., valdybos adresai:
čia auginama dvejus javas oeeter, Mase.
stora. Po gavimui jeigu nepatiks arba
Pirmininkas Skiris Antanas,
909 manot jog jų verte abejotina, mes mie
kas metas. Žemė yra juodže
Kasos Globėjai.
Indiana avė.
lai sugražinam jūsų pinigus.
J. Stulgaitia, 122 8. Meade st,
mis maišytas su moliu, šmo
Pagelbininkas Bubnis Juozas, 735
Siųskit pinigus registruotam laiške
Indiana avė.
tais yra juodžemis maišytas Wilkes Barža, Pa.
arba pačtos čekius, arba ezpress čekius
Raštininkas
Rutkauskas
Juozas,
su žvyru. Medžiai auga ąžuo Y Lnkoievifiia, P. O. Minersville,
Adresuokite taip:
1015 Clara avė.
Rodė laikų tikriausiai
lai, guobos, kaip kur ąžuolai
II. Raštininkas Brusokas Antanas,
ŠVENTO
MYKOLO
DRAUGIJOS.
ir baltos pušys. Girios yra se
1019 Dilangham avė.
ROCKFORD, ILL. VALDYBOS AD
L. Katalikišką D. S. Brooklyn.
nai nukirstos ir jau kelius kar
RESAI:
Kasos globėjai:
Room 101 1427 SO. 48th CT.
CICERO, ILL.
tus krūmai nudeginti, todėl y- Pirmininkas, Kazimiera*
Miklas
Gelburda Petras, 1002 Clara avė.,
ra lengvai išdirbama.
Turi 1025 S. Main St.
Ručauckas Mataušas, 1133 Miehigau
me daugybę išdirbtų farmų Vice-pirmininkas Mikolas Jankevi- avė.
•»
čia, 1614 15th St.
Kasininkas Grigaliūnas
Tamošius,
su gražiais sodnais, medžiais Protokolų raštininkas,
Jonas J.
1437 S. lįst.
ir budinkais prie gražiij upių Merčaitis, 1530 S. West St.
Maršalka Buividas Juozas, 1439 S.
ir šaltinių. Parduodame pi Finansų raštininkas ir Iždininkas 9 st.
ė
Povilas P. Petrėnas, 430 Island avė.
giai. Neišdirbtą žemę par Iždo globėjai: Jonas Zubinas, 1129
duodame nuo $8.00 už akrą ir 8. Church St.
augščiau lengvais išmokėji- Vincentas Kadzevičia, 411 Island
KNYGŲ MĖGĖJAMS!
mais, taip, kad perkant labai *v* . „
Nuo seno yra sakoma, kad “Kny
__ v
...
.
. ... ..
Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543
ga — žmogaus geriausias draugas’’.
mažą dali reikia įmokėti, b- s. West Stj ir Izidorius Komza’
Bet svarbų, kad draugas — knyga
kusius-gi per ilgą laiką.. Tai
būtų gera ir suteiktų skaitytojui
pogi mes pabudavojame tro DRAUGYSTĖ SV. JURGIO KABBL naudą.
Kaip tik
tokia knyga
ir yra “Oliveris Twistas’’. Parašyta
bas, išdirbame žemę, užveda *VIO, NORWOOD, MASS.
rašytojo
Charles
me sodnus ir viską tai daro Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st. žinoma anglų
Norėdami pirkti farmą nereikia kreipties prie anglų
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st.
Dickens, Lietuvių kalbon versta Jono
me ant labai lengvių išmokė Prot. Rašt. J. Verasckas,
1184 Kmito. Vertikas savo darbą atliko ar kitų miesto agentų, kurie moka dideles rendas
už ofi
jimų, jei kas to reikalauja. Washington st.
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš sus su keliais raštininkais. Mes atradom, kad jie ima duČia yra jau daug lietuvių far Fin. Rašt. V. Sėjiką, 568 Pleasant akis Anglijos žmonių tamseniąją gy beltavai už žemę, mes-gi čia gyvename ir nemokame ren•t.
venimo pusę, parodo visą skurdą ir
merių apsigyvenusiu ir visi
pigiau parduot ir patar
niekingumą, kuris slepiasi po žiban dos, tai dėl to galime ir norime
Iždininkas .V. Kavaliauskas,
gyvena linksmai ir pilnai pa Staravant ars.
čią skraiste Londono miesto. Yra ir naut teisingai
savo tautiečiams, rašykite indėdaini markę,
tenkinti. Jei Tamsta tuo
Iždo globėjai: K. SpriridaviJJa, šviesesnių bruožų, kurie paįvairina o gausite teisingą atsakymą.
turinį. Didelė knygą susidedanti iš
mi interesuojes ir nori ingy. 1025 VVashingtoa st.
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta ~— Štai kaikurios mūsų farmos.
8.
Vitkauskas,
1038
TVashingtsa
s*.
ti sau sklipą žemės, ateik į
Maršalka G. Glėbas, 61 fitrurąvaat aiškiai ant geros popieros. Kaina 1. 40 akrų, 10 akrų išdirbtos. Kaina $400
mūsų kontorą arba rašyk ku sve.,
«tik. .v...............................
$1.00
y
t
2. 40 akrų labai geros žemės su gražiu sodnu. Kaina $800.
Nemažiau nusisekus
už “Oliverį
kiu žinių nori, o visad gauųfc
3. 60 akrų, surftrobomis. Visa žemė pirmos liesos prie bė
DRAUGYSTĖS sv. jono EVANGE
už dyką. Jei kas norėtų tęn LISTO CHICAGO* ILL., VYRIAU Twistą’’ yra “Huckleberry Finnas*’
Parašyta visam pasaulyj,
pagarsė gančio vandene. Kaina $1.800
gyvenančių lietuvių farmerių
SYBĖ.
jusio humoristo Mark Tvain’o, ir 4. 80 akrų. Visa žemė dirbama, puiki vieta. Kaina $4.700
adresų, mes mielu noru pri Prez. Ig. Liekavičia, 1930 S. Union versta iš anglų lietuvių kalbon jau
5. 80 akrų, žemė juoda labai gera kviečiams. Kaina $2.500
avė.
gerai lietuviams žinomo Jono Kmi
siusime.
Perkantiems žemę
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W to. Kaip Oliveris Twistas rodo gy 6. 40 akrų tarp 3-jų lietuvių. Kaina $500
apmokam kelionės kaštus.
19th PI.
venimo tragediją, taip Huckleberry 7. 40 akrų prie pat geležinkelio. Kaina $17 nž akrą.
Prot. Sekr., S. Dargis 638 W. 18 st. Finnas parodo lengvesnę gyvenimo
120 akrų daikte arba "pirk kiek nori. Kaina $17 už akrą.
ARKANSAS FARMS CO.
Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 718 pusę. Vertikas taip taip puikiai sugeN. 15th st.
bia perkelti skaitytoją į aprašomas 9 Žemė neišdibta. Kaina $10iki $15 už akrą.
J. D. SIMANOWSKI

Puikus Auksinis Laikrodėlis

Northern Merchandising Co.
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Tautiečiai!

Kasininkas Ant.
So. Halsted st.
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Jo šventenybė* Popiežiau* Benedikto XV Santaikos Malda
IŽBrazdinti baisenybių karės, kuri naijuna imnnė* ir tautas, mes kreipia
mės, o, JCzau, | Tavo mylimiausią SirdĮ, kaipo musų paskutip* vijth O,
Mielaširdingas Dieve, su ašaromis mes meldžiame Tavęs užbaigi! ^itąbai
aią bausmę; O, Ramybės Karaliau, žemiausiai meldžiame santakoj kurios mes trokštame. Iš 9avo Švenčiausios Širdies Tu išpildei pasauliui dieviską paaignilčjimą, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik meilė tarp
žmonių vieš»atautų. Laike Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plakė
maloniu pasigailėjimu žmonijos vargų; šitoje valandoje, kuri taip baisi
didžiausia neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar kartą lai Tavo dieviška Širdis bus gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo
tinų, kurios kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo; pasigailėk daugybės šei
mynų, nuo kūnų atimti tėvai; ^asigailėk Europos, ant kurios užėjo išnai
kiniraas ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėms ink v ėpk ramybė* sumapymus, panaikink nesutikimus, kurie skiria tautas vieną nuo kitos, Tu. Kuris lisįai aavo brangų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink
2mowra, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant Apaštalui Petrui: Gelbėk mus Viešpatie, mes žųstame! Tu atsakei žodžiais
mieJainrdtngumo ir sustabdei siaučiančias vilnis,-taip dabar teikkis išgirsti musų ištikimas maldas ir sugrąžink pasauliui santaiką ir ramybe- Ir
Tu, o, švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais sielvartos laikais, buk ir
dabar musų pagelba, uatarytoje ir apgynėja. Amen. Kančios ned., 1915
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Tas didelis su jo paties parašu pa
veikslas Popiežiaus Benedicto XV
su Jo Šventenybes Santaikos Mal
da parsiduoda “Draugo” Knygyne.
Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų po
pieros, 14X21 colių didumo su gražiais simboliškais
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia.
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.
Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.

Reikalavimus siųskite į “Draugo” Redakciją.

1800. W. 4fith Street,
CHICAGO, ILL.

Mažiną darbas

Stogui lentos

Sienoms lentos

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Avė.

Leknickis,

1739 vietas, taip reališkai perstato Huckle
Netoli Robey Street
Ta visa žemė galima pirkt už pinigus arba ant išmo239 Railvvay Exchange Bldg.,
berry ir jo neatskirimą drangą Tarną
Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą. Pristato
Maršalka Petras
Augustinas 718 Sawyer’i,zkad skaitytojas su didžiau kėjimo iki 10 Dietų.
Chicago ,111.
me į visas miesto dalis.
W. 17 PI.
siu žingeidumu seks tų Unksmių
Susirinkimai paskutinį
nedėldienj draugų keliones ir nekartą nusijuoks
Telephone Drover 6300
kiekvieno mėnesio 1 vai. pe pietų iš jų prietikių.
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj,
Nemažiau patiks ir juodukas Dži18 ir Union gatvės,
mas. Stokuoja vietos, kad visas ypaty
bes tos knygos išdėsčius, geriau te
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny
DRAUGYSTĖ KV. MYKOLO ARKi
gos formatas 6%X8% colių talpina
NIOLO, COLLINSVILLB, TU-,
savyje 43 skyrius ir 284 puslapius.
101 kp. S. L. R. K. A. laikys savo
Prezidentas
Juozas Gudeliauskas,
PrfoAakls ant pafcetlo MEDO, be jokio apgarsinime lalkraKaina su nusiuntimu .......................... 75
mėnesinį susirinkimą 30 dieną geg. 239 Hesperia st.
flucee jau detertarl vertą tu* |c.
Tikras
malonumas
skaitytojui
ir
Inbaguis; prieg lame rasit kotna
bažnytinėj mokslainėj, tuojaus po miš
Vice-prezidentas V. Murauskas, 245
Kam jieškoti ir
papuošalas namams, tai neseniai iš
parų. Visi nariai teiksitės pribūti ant Seminary str.
mokėti tik už
ėjus iš spaudos knygutė
šv. Kazi
ast | cente. Oasusirinkimo, nes, yra svarbių reikalų.
Prokolų Raštininkas, P. Pranaitis,
M
rinkti
prieša

tamlaikinį pales
mieras Lietuvos Karalaitis.
Ypač
. B. Abramovlčiukė, Rašt. 431 Spring str.
kius pakelių Ir ,
skaitytoją patrauks geras pasiskaity.
knpon
’
ta.
nesat
gvinimą, kuomet
Finansų Rašt. F. Stankaitis, 818
Juee kainas, ha a
mas ir dailus išleidimas.
Ligšiol
High str.
aš užtikrinu iš
tik neri, gali
Ashiey, Pa. 69 kp. bus ekstra susi
Amerikos lietuviai mažai teturi gra
Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas,
ęauti <«asiėe
rinkimas 30 d. geg. 3 vai. po pietų.
gydymą ant vi
žiu artistišku leidinių, bet šv. Kazi
i -eoentua.
Pa419 So. Clinton str.
Mauik apie I-jos
Prašau visų draugų sueiti, nes turėsi
mierą
galima
drąsiai
priskaityti
prie
sados? Ar jus
Kasos globėjai:
me labai svarbių apsverstymų. Susirin
.'.Aszm
gerų-geriausių.
Turinys
susideda
iš
1.
BRAIŽYNELIAI.
Parašė
Skruzdė.
Yra
tai
originalių
Jonas Norkus 904 Vandelia str.
kenčiate galvoą
kimas bus 103 So. Main st., Ashiey,
keturių dalių: 1) Šv. Kazimiero gy
Riakėjai Antanas
Gudeliauskas,
piešinių,
apysakų
ir
monologų
rinkinys.
Kas
skaitė
Skruz

skaudėjimą,
nerviškumą
ir vi->
Pa., pas sekretorių Antaną Malinnucvenimas ir jo reikšmė mūsų tautai.
501 N. Hesperia str.
dės
raštus,
tas
žino,
kaip
autorius
moka
piešti
žmogaus
šie
ką.
durių, betvarkes?
Jųsų akis,
Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N. Parašė kun. P. Lapelis, 2) šv. Kazi
mieras
jaunomenės
idealas.
Parašė
los
padėjimą.
Hesperia str.
gali būti tame priežastis. Aš;
; ?. LoriR Td Co., New York City
Gražiai išleista knygelė. Kaina 45 centai.
Metiniai
susirinkimai --atsibūna J K. U. 3) Tėvynės meilė. Parašė Dr.
'.LIETUVOS VYČIŲ“ CENTRO VAL
(gydau
žvairas akis, apvilktas,
ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket A. K. Rutkauskas, 4) Giesmė į šv.
DYBOS ANTRASAI:
dviejose veikmėse.
Iš
Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi 2. “KAS BAILYS?” Komedija
prašalinu augulius nuo akių>
Dvasiškas vadovas: Kun. F. Ke ▼ergą liepos, Paprasti susirinkimai
nas.
Kiekvienas
rašytojas
savo
už

sustiprinu silpnas akis — BE
anglų kalbos vertė J. Miliauskas.
mėšis, 1800 W. 46th st., Chicago, UI. atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergą kiek
duotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai
Yra tai labai gyvas dramatiškas veikalas ir tinka vai
Pirmininkas: M. A. Norkūnas, 166 vieno mėnesio.
PEILIO — BE VAISTŲ
apibūdindamas savo temą. Patartina
Melrose st., Montello, Mass.
BE SKAUSMO.
Kaina 15 centų.
kiekvienam pasiskaityti. Kaina
.20 dinimui.
Vice-pirmininkas: A. Aleksandravi
NEKALTO PRASIU. PAN SV.
Apsvarstyk! Maža tai
knygutė,
čius, 732 W. 19th st., Chicago, UI.
Reikalaudami adresuokite:
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL, AD bet duodanti
daug peno dėl rimto
16 metų ant State gatvės
Prot. raštininkas: Al. M. Račkus,
MINISTRACIJA:
svarstymo. Talpina savyje sekančius
41 Providence st., IVoreester, Mass.
Pirmininkė — Ona Vasilintė, 1349 dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė t
Taip 18 metų kaip gydau tuk-*
Finansų raštininkė: O. M. Kašėtai 9». Lincoln Sstr., Wankegan, III.
Dievas visados ir visur tave mato.
stančius akių. Mano gydymo
tė, 82 Porter avė., Montello, Mass.
Vicepirmininkė — Anastazija Pa- Mirsi, Dievas teis, duos dangų ar
18OO W. 46th Street
metodą yra viena iš geriau-"
Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 Mel ▼llkykė, 1349 So. Park avė., Wanks- pasmerks j pragarą. Bijok ir saugo
rose st., Brockton, Mass.
g*n. III.
šių, su kuria išgydau visokias
kis nuodėmių. Saugokis blogų draugų
Protok. ražt. Antanina Kasiliant ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie
Kasos globėjai: K. Pakštas, 1044
akių ligas ir padarau akis ži
Motė, 1345 So. Park nve, Wankeg»n, vių, Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs
Wabansia avė., Chicago, 111.
t
bančiomis
ir sveikomis ant vi
A. Visminas,
320 — 4th avė., OI.
svaiginamus
gėrimus.
Mylėk skaisados. Pamėgink mane. Pave
Finansų rašt. — Elžbieta Nevardaue- stpbę,
Homestead, Pa.
Paliauk
keikęs,
ne
Nesivargink prosuodama seno lyk man išegzaminuoti*jųsų;
Vietoria st, Waukagan, pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink
J. Naginevičius, 186 Madison st., kaitė, 1221
,
.
I Nuo 4 ikt 11 rito.
mis
proaomis. Su “I»p«ri«4”
m.
Valandos Priėmimo: | - » • «
New York, N. Y.
laiką ir teisingai dirbk, atlik dažnai
akis, pasakyti, ką jus turit
Neėetlomla Nuo »iki 11 rita ir nuo I iki 4 po pietų.
Kasininkė — Marijona Zeleaiakin išpažintį. Priimk
ADRISAS:
prosą galima auproauotį didelės
Literatiška komisija: A. Kneižis, 41
dažnai šv. Komu
daryt ir mano lengvas išly<4ėt 1380 Sa. Lincoln at,
jksgan, nija. Meldingumas į šv. Mariją Paną ne
1210 S. Braad St, Pkiladelpltia, r
Capital avė., Hartford, Coan.
Šeimynos savaitės skalbinius i po
OI.
Užvilkimas yra dideli*
J. J. Ramanauskas, 147 A mes st.,
apvilia. Suprask maldos
galybę, ir
rą valandų. GaHma prosnoti kur gas.
Montello, Mass.
„
Delko tiek U*ra nuodėmių. Kaina
.5
tik nori; vidui ar ant oro. Už pavojus. Ateik tuojaus.
F. Virmauskis, 22 Rrond st., Brock
Ar Kristus turėjo brolių ir ssserų:
Paieškau savo gero draugo Kazi
Teškau švogerių Juozo ir Vinco Vaz. kaista pati per savę. Niekad gal
ton, Mass.
katalikams,
DRAUGYSTĖS 8V. JONO KRIKBTY- Dažnai yra primetama
miero Gedvilo; paeina iš Juodainiu
vą. neskaudės. Dvi savaitės duo
TOJAUS,
MELROSE PABK, ILL. būk Kristus turėjo brolių ir seserų. kaimo, Laukuvos par. Klasinių apskr., nių. Paeina iš Stivalkų gub. Kalvari
jos
pavieto,
Krono*
velėčiau*,
Ramanodame
bandyti
dykai. Bašyk SpecialistAs stelų, ausų, nosies Ir
Taigi kiekvienam bus naudinga pasis
VALDYBA:
Kauao gub. Keli metai atgal, jis pats
gerkles Ilgų.
klausdama infonnaaiją.
Pirmininkas
J. žvirblis, Box * 595 kaityti to neteisingo prikaišiojimo rašė savo laišką iš Amerikos tėvams, vo kaimo*.
Taip-pat
Onoa
Vszniukėa,
po
vyru|r
atmetimą
viršminėtoj
knygutėje.
ISO S. STATE ST.
Prloi DfiFA
Melrose Perk, III.
Adresas:
kad einas mokslą į kunigns Amerikoje.
Kreivenienėa. Jis patys arba ka* apie
Pirm. pagelb. V. Ktndolas, Bos 151 Kaina ...............................................................5
Valam
los:
9
iki
5;
NedšBesni*
Dabar nieko apie ji nežinome. Jis
TAUTOS FONDO
VALDYBA
NESOT RA SALES CO.
i Reikalaudami adresuokite
juo* žino meldžiu atsišaukti šiuo adre
pats ar kas jį žino, malonėkite atsi
nuo 10 iki 12.
Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus Molroae Park, IIL
P. Mulsettins,
M<r.
eu: 8
DRAUGAS PUB. OO.
šaukti adresu:

M. Walenčius, W. Stygas

S. L R. K. A. KUOPy

Seottville, Mich

SUSIRINKIMAI.

»

P. O. Box 4

^DIDELE AUKA'

Nenuodyk Savo Akių

Dvi Naujos Knygos

Šiomis dienomis atspausdintos dvi

naujos knygos:

DRAUGAS PUB. CO.

CHICAGO, ILL.

Lietuvis Daktaras Ignotas Stankus
Dr.

Motery Domai

P .

F. O. CARTER, M. DU

DRAUGIJŲ REIKALAI.

kas, 2302 So. Leavitt st., Chicaga,
Org. nžžifir. prot. rašt. A. .lašinukas,
I8OO 84. Charles avė,, Mayvrood, III.
III.

Finansų rašt. A. Samalionis Box 598

1800 W. 46th str., Chicago, III.

A. 8. Vaitkui Ir J. Norkus
I’. O. Lock Box 43, tVestville, III.

OrigsUasafess

2118 W. 5IRh st., CHICAGO, ILL.

32 b Beaudoin aš., Moatreel, Caaade.

t

<

D R A U GA S

Oeg. (May) 27, 1915, N. 22.

cnr:j.ixi.rrssa
Phon. Drovar

“Karė - kainos sumuStos - Karė" Viskas už $5,95
(*

DR. J. JONIKAITIS
Cydau Vyrų. Mthrl| Ir Valkų U|«.

z*^

AA/S

LIETUVIAI!

4613 S. Ashland Ava.

Resid.

Bell

t-12 iš ryto
1—3 po pietų
6—9 vakare

Valandos:

fe

System

SKAITYKITE

SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

KATALIKŲ

w

t

Tel. Drover 7042

Or. G. Z. Vežei (Vezilis
MOŠŲ NUOSTUOLI8, TAI M08Ų LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS.
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolerų davonoms supažindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi
me Sitų dailiai išrašytų auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, su
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi leneiugėlis, žiedas, f on t arinė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECLALI8
PASIOLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitų apgarsinimų ir save
r adresų, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui.
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, 0 sutaupysi pinigų.

EXCELSIOR

DEPT. 991,

:

VVATCH

Lietuviškas Deotistas
4712 So. Ashland Avė.

CHICAGO,

:

Phona Drover 7S00
Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po
piet ir 7 lig 9 vakare.

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

bu darant sutarimus.

DR. A. J. TANANEYICZE
Gydytojas, Chirurgas
ir Akušeres

66'

mieste ir už miesto per

Pasiek savo draugus

ŽVAIGŽDE

Bell Local ir Long Distance linijas. Vartok

Šydai Vyrų. Matarų Ir Valty Lipt

3654 Rictimofld St.,

k

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Tel. Drover 5052

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

8AU3OKIES pa

Chicago Telephone Company

mėgdžiojimų,

Bell Telephone Building

LIETUVIS DENTICTAS

VISUOMENES,

Official 100

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

BEMI

Telephone Main 536

JOSEPH MOLITOR

3249-53 South Morgan Street
CHICAGO, ILL., U. S. A.

(W

S.

167 W. Wa,hington St. Chicago.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJB

BE

THE HIBERNIAN

aptiekose ir tie

O
(A

„ 28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
O

EINA KAS SEREOA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso vvieto, o
prenumerata kaštuota metams tl« $2.oo;
pusei metų $1.oo. Uirubežitiose; metams
$3.oo; pusei metų $E5(,

Pusi gryno pe no skiriama

“Tautos Fondui”

BANKING ASSOCIATION

RAŠYK ADRESU:

LIETUVIŠKA BANKA

(KURTA ICC 7 M

Adresuokite:

J. J. Pauksztis & Co.

' - t. ■

PIETVAKARINIS KAMPAS LA 8ALLE IR ADAMS 8T.

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant nco VIENO DOLERIO ir dangiaa, «ž kariaos mokam 3 nabiunčiaa ant metų, karį pridė
tam kas pusė metą.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
*EAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iikolektaoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgižiua;
ckolina pinigu ant įtaisyti! savasčių (properčiu).

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 5, Woo<LSt. Chicago, I1L
Priimame pinigus į. Banką užčėdyjinmi nuo
vieno aolerior’ir datt&iaus ir mokame trečią
rocentą ratomis ant metų. Siaučiame pinigus
visas dalis svieto piffiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perktmeir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų į krąjų ir iš krajaus, taipgi tikietusant
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatižkai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršroinėtu antrašu.

r

M. A. Norkūnas,

EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

visokiu ženklu
draugystėm, o y
patingai: kokardų
guzikučiu meta
liavu, anameliotv
ir padengtu celiųloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina
tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant
Katalikų Bažnyčios
Paduoda gražių doros apysakų—trumpai sakant

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.
Laikraštis eina du kartu į mėnesį
Kaina 75 c. metams
Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numarį dykai.

Man pavestu, dar.
bu, atlieku artis
tu kai.

M. A. Norkūnas

adresas:

Chicago, III,

16A MtLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Mokiname Angliškai

Visose dalyse Amerikos Ir Kanados
Vienintele mokyki., kurioj kiekvienu (rali išmok“ Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visoee šalyse, ui labai mažą atlyąinimą; taipjau kleaose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar
rašyk platesnių žinių.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija

BoA—1 «f Laagais^M
1741 W. 4Ztt etTMt,

Ctilcip, IIL

Vionaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių aky.
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo k
Lietnviikoaioa Seserį priima pas save mergaites moki
rimai ir iiaakl ėjimai. Seminarijoje
prie regaieriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, priky
maa, siuvinėjimas ir taip tolias.
0ES01 MOKINTOJOS.
PIOU8 UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžif'za kreipties prie Motinos Perdėtinėa
Ei? antrais;

Plymouth National

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

džios.

BANK.
Kapitolas su perviršiu

Valstijų

* '

w Chicago, III

tuvoj bei Amerikoj
I

44

Kurs

Išeivių Draugą M

1915 metais eis kas savaitę padidintas

ir padailintas,

talpins:

susišnekėti lietuviškai.
O.

V.

Monrtagu,

N E W M AN
Auksininkas

4825 So. Ashland Avė.
Diemantai, laikrodžiai ir brangieji
akmens Kuopų ir emblemų apil
so.. Pataisymas matų
apecijallikumaa.

T.I. Varde 1I3S

Lietuvišku Snborlm
Seniausias, pigiausias graboriui
ir tirinetojas dėl pavarg£lių-nailaičių.

F. A
N11 Irtiri tn.

MAŽEIKA
emeteo. Itl

t

-

I. D. BOCZKOWSH - CO*
Mahanoy City, Pa

S. Gordon

Tūkstančiai Doleriu
Kasdien yra žmonių išleidžiami
pasiklausymui garsių daininkų
ir muzikos.
Be jokių ypatingųišlaidų galite
girdėti savo namuose viską mū
sų garsiuose gramafonuose, ku
riuos parduodame už grynus pi
nigus ar ant išmokesėių.

7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai
riausių ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Po $1.00 į mėnesį
3 mėneaiu Bandymas DYKAI
24 ir 50 daininkų ir muzikališkų
gabalėlių dykai. Raštiška gvaranci.ia ant 15 metų. Rašyk niurna
reikalaudamas mūsų nemokumo
gražaus iliustruoto katalogo.

ROYAL PHONOGRAPH CO.

Rev. Jos. Norbut
Lanarkshire,

Mossend,

Chicago, III.

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

5. “Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondencijas.

91 E. 4th Street.

Dept. 100

NEW YORK, N. Y.

Scotland.

StUM « WWUWWW«8MrtH W«O8a«E»J6

□3E

<>ODDODOODDOOODOMODDOCHMMHN A>888ODDQ000>D8O»C

Sieniniai Paveikslai!

Telephone Drover S326

Dr. 8. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties
nors pora gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik ką ga
vome siuntinį įvairių paveikslųjtaip tai Šv. Kazimiero,

Gydo visokias ligas
SpacIJalisti motariį Ir >yalką Ilgose

Šv. Antano, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Juozapo, šv. Onos,

9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare,
Nedėliomia 9—12 priei piet.

ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė

Chicago, įlįs.

Jei nori

linksmai Ir naudingai praleisti

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mafk Twain.

SVARBIŲ PRIEŽAS
ČIŲ.
Parsiduoda Siaučiaus krautuvė
su visais įrankais, taisymui čeverykų. Byle kam gera proga ingy
ti nuosavu biznį lietpyių apgy
ventoje vietoje.
.
Atsišaukite į “Draugo” Kodak
ciją, 1800 W. 46th st. ’
DELBI

Rašykite šiądien, o gausite vienų
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad*
resuojant

Mes gvaran tuoj ame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

ą, tai skaityk naujai išleistą knygą

pataraavirnAA

Jau 25 metai, kaip išeina irs, Utarninkas ir Pčtnyčia. Prenumer?ta kasztuoja metama: Aaaenkotc
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50metams,
$1.75 pusei metų.

±:

tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
4. “Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlith-

Postlethvraite,

iždininkai.

SAULE”

1

1415 So. Halsted St.

1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto
perėjūnasa» (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą "?
ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Sko

vai

Galimi

........- "

±:

Moka 3 nuošimčiu*

nuo sudėtų pinigų.

Savaitinis Laikraštis

120-124 Orand Str.,
»
Brookfyn, N< Y.

CO.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie

<16P.000.00.
Šitoji Banka prižiurome

Suvienytųjų

-e-

r Du-lurt

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

3SD3Xn3332EE

CHICAGOJE.

"W -

4fith St.

1800

Vienatinio Lieta ris Išdirbėjo

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

PUB.

DRAUGAS

A. OLSZF.WSK1,
3252 So. Halsted St., CniūA60, ILL.

u

3

f

Rašyk adresu:

*74-80 VVasbington

NEW YORK.

Kaina 20 c.

e
S
**

Ciną |au 21 motus Chicago. Illinois kas
Pėtnyiia ir paduoda daugiausiai gerų ii
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik S2.OO, pusei metų 81-00.

F. Ad. Richter
& Co
t
Streei,

AR K ĮTEKTAS

Katalikiškos Bažnyčios mano speciališkumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicago},.

Oi

O
3
O

Tėvynės meilė.
D-ras A. K. R.
Giesmė į Šv. Kazimierą
Pranas

w

Rooms 1003-7004

ženk

25 ir 50 centų

Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų
tautai. Kun. P. L.
Šv. Kazimieras jaunuomenės.idealas. K. U.

M

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY

inkaro

e
(A

TURINYS

Tel. Drover 5326

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

Telefonu Y«rd» i«M

“LIETUVA”

Bxpeller

siai iš

e

ssaassssK

REIKALAUKITE KATALOGO

1644 Wabansia Avė.

Bichterio

veikslo.

Kazimieras

Šv.

i

Re,. 3255 So. Halsted St.

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve

Redakcijos

tikro

D

3*
>

19 SO. LaSALLE St.
(Room 815) Chicago, III.

TAIPPAT UŽLAIKOMA

JAU

Gal nežinai kur |ą gauti?

lo, kaip ant pa

Nauja Knyga

n
Ir Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?

reikalauk

Palu —

o
c
e

ir

visada

su

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams ...........................
$5.00.
Pusei metų ....................... 3.00.
Trims mėnesiams ............. 1.75.
Dviem mėnesiam ............. 1.25.
Europoje metams .... 7.00.
Praneškite savo adresą, o gausite
pasižiūrėjimui vieną numerĮ -Veltui.

Philadelpbia, Pa.

Telefono Kelią

DR. K. DRANGELIS
VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.
Nedalioms ir Seredoms pagal sutartį.

ĮĄLb

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

laidas ir duoda greitą atsakymą, kuris yra svar-

amMMKMMMK

Amerikos Lietuvių Dienraštis * ‘KATALI
KAS” paduoda vėliausias žinias apie karą ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas i n domių straipsnių.
Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.

Suteikia įvairių žinių iš Amerikos

ir viso pasaulio gyvenimo.

teatrams per telefoną.

"TT‘

LIETUVIU DiENRASTb

yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis

16 puslapių didumo.

Telefonavimas sutaupo laiką, bruzdėjimą ir iš

ILL.

AMERIKOS

susirinkimams, ar

-w

Įj

arti 47toa gatvS.

CO.

“ŽVAIGŽDĘ”

"ŽVAIGŽDĖ,,
Užkviesk svečius pietum,

LIETUVIŲ

IR PLATINKITE

Lietuvių kalbon versta J. Kmito.

Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei

na tik 75c. su prisiuntimu.

Reikalauk tuojau.

’

-

Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio
norite, prisiųskite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno
25 centai.
Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir
nebus gėda laikyti namie.

Adresuokite:

Draugas F'ublishing Co.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St.

zaus, Nukryžiuoto, Penkių Ronų V. Jėzaus, Sald. Šir.
dies Šv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Šv. M. P.
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Šv. Tėvo Popiežiaus
Benedikto XV.

1800 W. 46th Street,
Chicaf

UL

Chicago, III.

