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Tokioje sunkioje Lietuvai 
valandoje, kaip ši, pas mus, 
Amerikos lietuvius, atkeliavo 
iš Lietuvių Draugijos nuken- 
kėjusiems dėl karės šelpti at
stovas, kad apsakyti Tėvynės 
vargus, parinkti nukentėju
siųjų naudai aukų. Ir paties 
atstovo, p. St. Šimkaus, tari
mu, jis atvažiavo ne kokiu ki
tu tikslu, kaip tik amerikie
čiams apsakyti tų baisų Lie
tuvos skurdų, nuteriojimų, 
paklabenti į lietuvių širdis, 
kad suskubtų pagelbon nelai 
mės ištiktų mūs brolių, sese
rų. Niekas šioje valandoje 
nedrįs paties tikslo pasmerk
ti. Tų visi pripažįstame ir vi
si turėtume tų tikslų remti. 
Užtai ir Tautos Fondas pir
mutinis viešai prisižadėjo at
vira širdimi remti p. St. Šim
kaus misijų.

Bet kų vieni darė atvira 
širdimi, kiti, kaip galima iš 
pirmų žingsnių spręsti, pasi-

proto minčių kaušų, kuomet 
išklauso p. Račkausko agita
cijų už pirmeiviškų susivieni
jimų su geru priedu iš Šliu
po išminties pasemto pamaz
gų kibiro, — tuomet tik lei
džiamas p. St. Šimkus kalbėti 
apie Lietuvų...

Skaudu, nesmagu. Ir jauti, 
kaip mūsiškiai pirmeiviai, dar 
vakar koliojamos draugijos 
atstovų išnaudoja saviems tik
slams, pasinaudoja juo, kai
po masinančiu įrankiu su
traukti žmones ir sukvietus 
juos fanatizuoti, užkrėsti ne
sveikomis mintimis, griauti 
juose tų dieviškų kibirkštėlę, 
kuri žmogui turėtų būt bran
giausia. Atsitiktų tai augštai 
civilizuotoje tautoje, tas būtų 
antsyk pasmerkta, tokioje 
tautoje antsyk būtų nustumti 
nuo augštybės piedestalo taip 
nešvariai pasielgiantieji žmo
nės, juos ant visados pas
merktų su tokia politika. O 
vienok tas Čhicagoj atsikarto-

rodė turį kitus mierius, mu- . _______
<sų išrokavimu, blogus likahis.-i^ T^Tt'Ef^°
Pagvildenkime tik pirmąsias K"° kaip b, be
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Delei Pirmųjų p. St. Šimkaus 
Prakalbų.

Amerikos Žisnoi
Meksikos padangėse šiomis 

DELEI MEKSIKOS RIAUŠIŲ j dienomis įvyko nemažai susirė-

l\l U MALŠINIMO.
mimų tarp generolų Vilios ir 
Obregono kariuomenės. Obrego- 
no šalininkai laimėjo keletą svar
bių mūšių. Pranešama, kai 
Tampico mieste Vilios kareiviai 

. nužudę kelius Amerikos pilie* 
sue e frizuoto čius, apie kurių mirtį sužinojusi 

Suv. Valst. valdžia rengiasi pri© 
tikrojo veikimo.

Europos karė su savo visomis 
baisenybėmis, žiaurumais, žvėriš
kumu, tartum
oro bangomis, geriausį sau prita
rimą suranda kruvinosios Mek
sikos padangėse, kur Europos 
vie,apatijų karalių pavyzdžiu, 
kaujasi tarp savęs garbės trok- 

i štantieji meksikiečiai generolai.
j Jau prabėgo gana ilgas laikas AMERIKOS PILIEČIAI BUS 
i nuo Meksikos revoliucijų pra
džios, suirutėms gi nesimato ga
lo ir vargiai kada nors jos galės 
užsibaigti, kitoms viešpatijoms

MOKINAMI KARIŠKO 
MUŠTRO.

neįsimaisius į tą nuožmią ko
vą. Tik trumpai peržvelgus 
Meksikos revoliucijos nuotikius,

Amerikos atsargos lyga ”Na- 
tional Security Leagne”, apkal
bėdama ant atsibuvusių New

galima pastebėti, kad visos de.,Yorke 5e8y Suvi , Val8ti- 
damos pastangos musėms nu- jl( ,paigi„l!lavim0 da, k 
malšinti neatnešė jokios naa- ’
dos. Pernai Pietų Amerikos res
publikų atstovai taikininkai mė
gino sutaikinti : 'tarščiavm'ns 
Meksikos generolus. ’r daugina 
buvo intikėję, ? galų ųJė
Meksika nnsiram rs išėjo r’i.i 
uitaip. pakol V rėsi Argentinos.
Brazilijos ir 1 I ne t ikos surn*.- 
njdjojai,—meksikiečiai parėmė

Pagvildenkime 
to atstovo kalbų aplinkybes, 
visas su tomis prakalbomis 
surištas apystovas.

Kaip tik tuo laiku, kada p. 
St. .Šimkus atvyko Chicagon, 
pirmeivių spaudos draugija 
*urAjo savo suvažiavimų. Da- 
vvavo, žinoma, dr, Šliupas ir 

p. V. Račkauskas. Tautiškojo, 
geriau sakant pirmeiviškojo 
sasivienįjimo apskritys pa- 
parengė prakalbas. Kalbėti 
kviečia Šliupų, Račkauskų, 
kviečia dalyvauti ir p. St. 
Šimkų. Ištr.oškusiems iš Lie
tuvos žinių žmonėms garsina
ma, kad prakalbose da
lyvaus kų tik iš Lie
tuvos pribuvęs Lietuvių Drau
gijos atstovas, kad bus kalba
ma apie dabartinį Lietuvos 
padėjimų. Renkasi žmonės 
netiek, kad pasiklausius kų 
sakys to vakaro rengėjai ar 
kiti, bet eina išgirsti kų pa
sakys atkeliavęs iš vargo ša
lies žmogus, išgirsti gyvų žo
dį apie tikrųjį Lietuvos padė
jimų. Ir kų jie išgirsta, kas 
juos sutinka? Vietoj išgirsti 
kų pasakys atstovas, jie turi 
klausytis Šliupo katalikų nie
kinimo, teršimo visa kas yra 
brangu kiekvienam katalikui, 
burnojimo prieš Dievų, kata
likų maišymo su purvu. Vie
toj pasakojimo apie savo gi
minių, viengenčių vargus, da
bartinį jų padėjimų, klausyto
jų ausyse skamba agitatyviš- 
ki žodžiai griauti tikėjimų ir, 
Šliupo pasakymu, kad kanuo- 
lės būtų liejamos ir bombos 
gaminamos bažnyčių griovi
mui, kunigų, vyskupų žudy
mui, tai jis tokį darbų laimin
tų. Ir tik tada, kada Šliu

pas palieja visų gal nesveiko

pavadinti? Lieka tik širdyje 
žaizda, skaudžios mintys, kad 
nepagerbiama Lietuvos var
gi), nepasigailima tų šimtų ir 
tūkstančių Lietuvoj našlių ir 
našlaičių, kad jų vargais ban
doma iškilti, pasinaudoti su
tvertu ir suprantamu ūpu, 
kad pavaryti nešvarių agita
cijų.

Tiesa, iš pasikalbėjimų su 
p. St. Šimkų, teko sužinoti, 
kad jis tapo suvadžiotu, kad 
jis toliaus griežtai atsisakys 
ir jau kelius sykius atsisakė 
dalyvauti tokiose rengiamose 
prakalbose, kur bus lietuviai 
viens ant kito piudomi, su- 
keršinami, kur prakalbos bus 
panaudojamos grynai berei
kalingiems partyviškumams. 
Bet klaida jau padaryta ir tos 
klaidos pasekmės kaip kur
jau apsireiškia. Žmonėse,■
bent tose vietose, kur pana
šios prakalbos įvyko, jau ge
ma neužsitikėjimas, net atsi 
sakoma rengti prakalbas. Tuo 
pagimdytu neužsitikėjimu net 
kitus perspėjama, nes tokia
me mišinyje sunku surasti, 
kas yra kaltu, kas ne.

Nejaugi mūsiškiai laisva- 
dariai pirmeiviai nei sykį ne- 
sužmonės, nepasidrovės lįsti 
su savo agitacija ten, kur jai 
neprivalo būti vietos? Sykis 
ant visados — aukų rinkimas 
Lietuvai, bent p. St. Šimkui 
esant, neturi būti maišomas 
su mūsiškių laisvamanių “po 
litikos” užgaidomis. Už gali
mus kilti nesmagumus, aukų 
tam šventam tikslui sumažė
jimų turės atsakyti ne kas ki
tas, kaip tokių negražus pa
sielgimas. Nežeminkite to 
tikslo maišydami jį su ta pur-. 
vina agitacija, kuriai dabar

Ine vieta.

Viršuje laivas, kuriuo anglai prigavo turkus ir išsodino savo kariuomenę ant 
žemės. Apačioje viena iš sugadintų turkų didžiųjų kanuolių.

VOKIEČI Al SU AUSTRAIS TIKISI GREITU 
LAIKU ATSIIMTI LVOVį,

LIETUVOJE VOKIEČIAMS 

SEKASI.

Petrogradas. Rusų karės kan
celiarija praneša, kad vokiečių, 
nauji kariuomenės pulkai užėmė 
keletą kaimų Šiaulių apielinkėje. 
Vokiečiams pasisekė ir Marijam
polės karės laukuose. Į rytus 
nuo šio miesto į vokiečių kariuo
menės rankas pateko gana svar
bios rusų pozicijos. Nemuno pa- 
krančiuose rusai sumušė vokie 
čius, paimdami nemažai ka
reivių nelaisvėn.

RUSAI TRAUKIASI.
LVOVAS PAVOJUJE.

Petrogrado karės žinovai ir 
šiaip politikieriai nurodo, kad

RUSAI PASITRAUKIA STRA

TEGIJOS ŽVILGSNIU.

Anglų laikraščiai spėlioja,
rytiniuose karės laukuose austri- Į Į^k rusų armija pasitraukia iš 
jiečių ir vokiečių kariškos spėkos Galicijos karės laukų strategi
ška 71 korpusą armijos, skai- jos žvilgsniu. Užplūdus Galicijon 
čiūje 2,800.000 kareivių.- Didžioji naujiems vokiečių kareivijos pul
tos milžiniškos armijos dalis 
maršuoja Lvovo linkui, kur ža
dama pradėti tą miestą bombar
duoti. Sulig generolo Mackense- 
no nuomonės Lvovas pateks į vo- 
riečių rankas dar prieš 1 dieną 
iepos.

VOKIEČIAI BOMBARDUOJA 

OSOVCUS.

Po kruvinų mūšių Marijam
polės apielinkėse, vokiečių ka 
riuomenės didžioji dalis pasi
traukė Osovcų link ir pradėjo 
bombarduoti iš visų pusių tą 
miestą; rusai tvirtai laikosi, 
laukdami naujų kareivijos pulkų 
pagelbon.

Narevo upės apielinkėse ne 
įvyko žymesnių permainų, ne
skaitant keletos mažesnių susirė 
mimų.

Ties Ožycu, Iednorožeco kai 
me, vokiečių artilerija atakoja 
rusų pozicijas, bet nepasekmin

RUSŲ ARMIJA ATMUŠTA Iš 
GALICIJOS.

Trys milžiniškos vokiečių ar
mijos veja rusus iš Galicijos 
Lvovo—Lembergo link iš šiaurių 
ir rytų pusės. Nemažas skaičius 
rusų kariuomenės jau atsidūrė 
ties Galicijos rubežiumi Lenkijos 
pakrančiuose. Ties Grodeku, Len
kijos miestu, eina smarkūs mū
šiai.

Berlyne ir Vienoje neišpasaky
tas džiaugsmas iš naujų vokiečių 
laimėjimų. Kasdieną čia gauna
ma iš karės laukų oficijalių pra-

jų
vienbalsiai išnešė rezoliuciją, kad 
visi šio krašto piliečiai nuo 18 
iki 45 metų turėtų būti mokina
mi kariškųjų muštrų. Iškilus 
karei tarp Suv. Vals. ir kokia 
nors kita viešpatija, jie galėtų 
užimti milicijos vietą, reikalui 
gi priėjus stotų ir karėn. Geram 
pažinimui kariškojo muštro, 
kiėkvrena's pilietis privalėtų paš
vęsti tris savaites ar daugiaus 
kiekvienus metus praktikai. Bu-

jų norus. Užsibaigė taikos kon
ferencijos ir tuč-tuojaus, dar ar
šiau, susikirto Vilios, Carranzos, ~ “ ,7 iiTn. . . , ’ vęs Suv. Valst. prezidentas
I Ihv’AfFAv-tni <1 n i, I v r. Iv-uVi-u !\S r. I-. *■Obregonai ir daugelis kitų Mek
sikos, revoliucijos laikais iškilu- Rooseveltas karštai pritaria ly-

x.. .. , . |g°s sumanymui, nurodydamasšių partijų-partijelių, vadai. Ne-.' , ,• .. , . a., . . „ , ant didelio pavojaus iš vokiečiųpasiekė savo tikslo ir Portugali- į j • ,1 6 puses ir patardamas, nieko ne-jos reikalavimai užbaigti Mek
sikos riaušes; jinai mėgino išju
dinti iš snaudulio Suvienytų Vai-
slijų valdži,, tik pastaroji, pro-|st()ja','1~1, įuvį' karės'sekrėtori™ 
zidento Wilsono asmenyje, dau
giaus mėgo kalbėti apie stebuk
lingas pasekmes dar stebuklin- 
gesnio lukeriojimo ir viskas ka 

! įstengė padaryti, tai pasiuntimas 
keletos kariškų laivų į Vera 
Cruz, iš kur po kiek laiko ir vėl 
pasitraukė. Tuo tarpu meksikie
čiai besiskerzdami tarp savęs, 
taip indriso, kad ir kitų kraštų 
piliečių gyvasčiai ir turtui pra
dėjo grumuoti. Keletas Suvieny
tųjų Valstijų piliečių buvo laike 
riaušių nužudyta; Suvienytų 
Valstijų valdžia vis laukė, ir gal 
dar toliaus būtų laukus, kad ne 
žmonių opinija, griežtai pasmer
kianti tokį savo valdžios pasiel
gimą. Prie įsikišimo į Meksikos 
reikalus paskatino Suvienytas

laukus, pradėti ginkluoti Suvie
nytas Valstijas. Už geresnį, ka
reivų os ir laivyno sutvarkymą

Stimsonas.
“National Security League”

paduoda sumanymą inkurti dau
giau oficierių lavinimosi mokyk
lų, kuriose galės pasemti reika
lingų žinių visi, kas nori.

kams, rusai negalėjo savo armi
jos išstatyti ant pavojaus ir
traukiasi atgal prie savo geriau’ ""į.įV tarp Vokieti
sustiprintų pozicijų. Rusų armi- Amerikos kiviržai; nori.
jos vadas, didis kunigaikštis
Mikalojus, mano sukoncentruo
ti geriausias savo spėkas trum- 
pesniame karės fronte ties Gro
deku ir Lvovu ir išduoti priešui 
generalį mūšį, kuris nulemtų Ga 
licijos likimą.

gai. Kiekvieną priešo užpuolimą 
rusai atmuša ir neretai dar pa- nešimų, jog rusai visu smarku- 
tys užpuldinėja priešo tranšėjas.mu apleidžia karės laukus.

NUSKANDINTA 3 TURKŲ

LAIVAI, 5,00ū ŽMONIŲ 

ŽUVO.

Arti 5,000 žmonių žuvo nus
kendus trims turkų transporti
niams laivams ties Konstantino 
poliu. Iš .Tcnedos pranešama į 
Londoną, kad anglų povandeni
nis laivas, nežymiai prasiiręs per 
turkų sargybynius laivus, ir, pa
leidęs minas, sugrįžo atgal. Tuo
jaus po to ir buvo pranešta apie 
nuskendimą trijų laivų. Žmonių 
išsigelbėjo tik mažas nuošimtis 
bemaž visa laivų ingula surado 
sau mirtį jūrių gelmėse.

ma šios šalies piliečių atidą nu
kreipti nuo opaus klausimo ir 
užinteresuoti juos - mažesniu da
lyku.

Dabartiniu laiku Suvienytos
Valstijos rengiasi numalšinti
Meksiką, kad ir ginklo reiktų 
tverties. Rezignavus gi Suvieny
tųjų Valstijų sekretoriui Bryan’ 
ui, dideliam karės ir aštrios po
litikos priešui, Suvienytų Val
stijų įsikišimas į Meksikos rei
kalus kaip ir nuspręstas dalykas. 
Meksikos generolai permatyda- 
ini, jog pradėjus juos kitiems 
ramint, galės nukentėti jų reika
lai, stengiasi kiekvienas nuo sa
vęs ingyti Suvienytųjų Valsti
jų simpatiją, kurioR parama jis 
galėtų pakilti į Meksikos pre
zidentus. Labai yra galimu da
lyku, kad tarp Suvienytų Val
stijų ir Meksikos įvyks karė 
Nors ir nesinorėtų matyti tyi 
dviejų kraštų karėR sukuryj, bet 
jeigu tas išeitų ant gero Mek
sikai, tai reikia išrinkti iš visų 
blogumų vieną švelniausi.

BRYANAS — TAIKOS 

APAŠTALAS.

Suvienytų Valstijų buvęs se
kretorius Bryanas, taip nelai
mingai užbaigęs savo politišką* 
jv karjerą, praneša Washingtono 
spaudoje, kad pradėsiąs per 
aikraščius varyti agitaciją už 

taikos užlaikymą Amerikoje. Pir
miausia Bryanas gvildens ka
rės apsireiškimus ir nuostolius 
tokius karė teikia; paskiaus pla
čiai aprašys apie karę iššaukian
čias priežastis. Amerikiečiai la
jai pesimistiškai žiūri į Bryano 
pasižadėjimus ir , nepriduoda 
jiems didelės svarbos.

VOKIEČIŲ ŠNIPAI 

AMERIKOJE.
Philadelphijoj gauta žinių, 

kad vokiečių šnipai Heinz Han- 
denberg ir Stahl, kurie norėjo 
apgauti Suvien. Valstijų valdžią, 
tvirtindami, būk jie matė ant 
“Lusitanijos” kanuolės, nežinia 
kur dingo toje pačioje valando
je, kada juos norėta suareštuoti 
už kreivą prisieką.

Handerbergo brolis, Fridri
kas irgi pabėgo. Taip-pat nežinia 
kur dingo ir daugiau int&ria- 
mų vokiečių šnipų. Visai Ameri
kos policijai prisakyta suieško
ti tuos vokiečių paukščius ir in- 
duoti jnos į valdžios rankas.
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KARES APŽVALGA.

'Abelnas karės stovis.

Tėmijant anglų spaudoje 
tilpusius pranešimus apie Eu
ropos karės bėgį praėjusioj 
savaitėj, galima buvo pastebė
ti, kad praėjusios savaitės, 
pradžioje mažai veiklumo ap
sireiškė visuose karės laukuo
se. Užtat pabaigoje savaitės 
karės nuotikiai pradėjo galva
trūkčiais viens kitų mainyti. 
Vakaruose daug nepaprasto 
veiklumo parodė prancūzai ir 
jų talkininkai, suduodami ke
letu skaudžių smūgių vokie
čių armijai. Rytuose iškilo 
vokiečiai ir austrijiečiai, už
imdami šiaurinės Galicijos 
plotus ir nustumdami rusų ar
mijų prie Lvovo — Lembergo. 
Tuo tarpu rasai sustiprino 
savo pozicijas Dniestro upės 
pakraščiuose ir pasekmingai 
atmuša kiekvienų vokiečių pa- 
frirįžimų prasimušti pro tas li
nijas.

Dauguma svarbesnių mūšiij 
kaip viename, taip ir kitame 
fronte nulemia kanuolės. Ar
tilerijos veikimas turi didelę 
svarbų'šioje karėje, ir kiek
viena kariaujančių viešpatijų 
stengiasi sukoncentruoti savų
jų artilerijų svarbiuose karės 
lauko punktuose.

Vakartį karės lauke.

Prancūzijos karės laukuose 
centru gyvojo veikimo tapo 
Arras apielinkės. Smarkiau
si mūšiai įvyko tik tose vieto
se ir suteikė talkininkams ga
na gerų pasekmių. Prancū
zai smarkiai ir narsiai kovo
dami varo kaizerio pulkus 
Žingsnis už žingsnio atgal. Be 
to visame kariškame fronte 
nemažai buvo susirėmimų ir 
šiaip jau susikirtimų tarp vo
kiečių, ir prancūzų.

Anglams ne taip puikiai se
kasi. Vienose vietose išlai- 
mėję, kitose nustoja savo po
zicijų. Vienu iš laimingiausių 
anglų kariuomenei mūšių, ga
lima priskaityti, tai įvykęs 
susirėmimas tarp anglų ir vo
kiečių Ypres apielinkėse. Be 
užėmimo naujų pozicijų, ang
lai paėmė nemažai nelaisvėn 
vokiečių kareivių ir amunici
jos.

Alzacijoj nieko ypatingo ne
atsitiko. Prancūzai buvo mė
ginę atmušti vokiečius nuo 
Roye ir Soissons ir išpradžių 
jiems klojosi neblogai, bet 
paskiau, vokiečiams užvedus 
kontratakas, priversti buvo 
traukties prie savo senų po
zicijų. Kitose apielinkėse vis 
kas laikosi po senovei.

cijoje, dauguma mano, būk ru
sai esu galutinai pergalėti ir 
jiems nieko daugiaus nepasi
lieka, kaip pradėti tarties su 
vokiečiais. Jeigu pažiūrėsime 
į paskutinius karės nuotikius 
Galicijoj šaltai, kritiškai per
kratinėdami, kaip vienos, taip 
ir kitos pusės išlaimėjimus, 
aiškiai galėsime pastebėti, kad 
tūlų, žinoma, vokiškojo plau
ko žmonių spėliojimai, nėra 
teisingais. Tegul rusai ir pra
laimėjo dalį Galicijos, bet vo
kiečiai užėmę tas vietas pasi
juto dusyk silpnesniais, — ne
tik kelios dešimtys, bet ir šim
tai tūkstančių, geriausios ka
riuomenės žuvo. Vienų tik 
austrijiečių ir vokiečių oficie
rių užmušta daugiaus 9,000. 
Ir tai laike tik kelių savaičių. 
Kad tas blogai atsiliepė ant 
vokiečių armijos veikimo, jau 
galima pastebėti iš to, kad 
Mackenseno armija silpniau 
pradėjo veikti. -

Rytų frontas.

Generolo Mackensono armi
ja, parodžiusi šioje savaitėje 
daug narsumo, ir toliaus varo 
naikinimo darbų labai pasek
mingai. Rusai spiriami vo-' 
kiečių, apleido žemojo Sano u- 
pės pakraneius ir skubiai 
traukiasi Lvovo linkui, kur ei
na ir kitos rusų armijos. Čia 
manoma duoti vokiečiams ge-. 
neralį mūšį, kuris, kaip, spėja 
karės žinovai, galėsiąs nema
žai prisidėti prie Galicijos li
kimo ir tuo pačiu laiku atsi
liepsiąs ant Lenkijos vedamos 
kariškosios kampanijos. Vo
kiečiams pergalėjus rusus, 
Galicija pasiliktų po vokiečių 
pilna kontrole ir Lenkijon 
persikėlusi karė galėtų šiek- 
tiek suvaržyti ten rusų veiki
mą. Rusams - gi išlaimėjus 
Lvovo būsimąjį mūšį, vokie
čiai nenoroms turėtų pasi
traukti Galicijos gilumon ir 
rasai išnaujo pradėtų šeimi
ninkauti po Galicijos plotus. 
Spėjama, kad šio svarbiojo 
mūšio lauku bus miesto Gro
deko apielinkės.

Paskelbus laikraščiams apie

Iš kitų karės frontų.
Kovoje italų su austrijeie- 

čiais, pirmieji, kaip ir karės 
pradžioje, užima vis naujus ir 
naujus miestelius Austrijos 
provincijose. Nors tie visi 
laimėjimai nėra labai svarbūs 
strategijos žvilgsniu, bet jie 
prirengia dirvą platesniam 
italų armijos veikimui. La
bai abejotina, kad austrijie
čiai, nualinti karėje su rusais, 
galės nuosekliai vesti kariš
kus žygius prieš savo naująjį 
priešą. '

Padėjimas talkininkų armi
jos ir laivyno Dardaneliuose 
tas pats. Nieko naujo neiš- 
laimėta ir nepralaimėta. Tal
kininkai daužo Dardanelių 
fortus, turkai gi atsispirdami 
karts nuo karto nuskandina 
talkininkų laivus.

Daug triukšmo sukėlė 
naujas vokiečių ; orlaivių 
ant Anglijos užpuolimas, 
kur vokiečių zepelinai 
svaidydami bombas, užmušė 
apie 70 ypatų. Prancūzai at
simokėdami, užpuolė iš orlai
vių Karlsruhe, sunaikindami 
karės ginklų sandelius.

Laukiama dabar naujų vieš
patijų įstosiant į karę. Grai
kija ir Rumunija pradeda la
idau bruzdėti. Rumunijai pa
reikalavus iš Austrijos naujų' 
žemės plotų už neutralės pozi
cijos užlaikymą, pastaroji at
sisakė, tuomi iššaukdama ru
munų prisidėjimą prie talki
ninkų. Gali būti, kad neužil
go Europoje kanuolių dūmai 
sutirštės ir kraujas dar gau
siau pasilies.

Kol kas nesimato dar išėji
mo iš. tos baisios Europos su
irutės. Taikos obalsiai, sykį 
iškilę gana aiškiai, pradeda 
blukti. Reikia tikėtis, jog ko
kios nors netikėtai karėje įvy
kusios permainos galės už
baigti nuožmią Europos vieš
patijų kovą.
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Žinios iš Lietuvos.
NUO ŠIAULIŲ - KURŠĖNŲ
Nieko nežinodamas, kas daro

si Šiaulių apylinkėje, buvau pa
mėginęs parvažiuoti į savo tė
viškę. Kokių dyvų, kad jūs Ry
goje maža ką težinote, jei už 
keliolikos varstų nuo vokiečių 
fronto taip-pat niekas nieko ne
galėjo pasakyti, ar galima bus 
toliaus .važiuoti, ar ne. Manau 
sau: važiavau ir ėjau 120 varstų, 
nejaugi begrįžti atgal? Ir pasi- 
leidžiau toliaus, kol neužvažiuo
siu mūsų kariuomenės. Ag ir 
užvažiavau. Oficieris, peržiūrė
jęs mano popierius, pasakė ne
kliudysiąs man ir praleisiąs per 
savo liniją. Praleis, sako, ir vo
kiečiai, jei neįtars, jog esi špi- 
jonas, arba jei nepatiksi jiems 
(esu jaunas, augalotas vaikinas) 
ir nepaims į savo Paterlandą. 
Del viso ko, esą nevažiuok tam
sta toliaus; geriaus grįžk atgal.

Padėkojęs mandagiam mūsų 
oficieriui, aš sustojau Š. dvare 
už mūsų linijos.

Cenzūros užbraukta

Kuršėnuose vokiečiai apsikasę 
tarp gelžkelio stoties ir mieste
lio, klebonijos lauke. Antrą ba- 
t arė ją pasistatę už žydų kapų 
ant kalvelės, o trečią Olbergo 
Girgždėliuose, labai pakilioje 
vietoje, už ketverto vaistų.

Š. dvaras atsirado vidury 
tarp dviejų kariuomenių. Ėmė 
žvembti kulipkos per stogą. Su
sipratę mūsų oficieriai, pagalios, 
davė mums * žinią, kad su visu. 
ką galime pasiimti, pasitrauktu
me nuo mūšio lauko, nes namai 
gali nuo šovinių užsidegti. Taip 
mes ir padarėme, atsitraukdami 
Gruzdžių link per dešimtį var
stų.

Šiaulius ilgą laiką tampė kat
rie sau: mūsiškiai ir priešinin
kai, gerokai nudegindami. Nuo
lat juos bombarduoja. Bažnyčios 
stogas apgadintas, nes . jos bok
šte mėginama padaryti žvalgų 
vieta ir signalizacija. Magazinus

LIETUVOS MŪŠIAI.

Rusų oficijaliai pranešimai sa 
ko apie rusų kariuomenės veiki 
mą ties Popielianais, kur ji pe
rėjusi Ventos • upę ir užėmusi 
svarbias pozicijas. Vokiečiams 
pasitraukiant iš šių apielinkių, 
rusų raiteliai paėmė nelaisvėn 
kelis šimtus vokiečių kareivių.

Ties ftiauhais mūšiai tebesitę 
šia. Šiose apielinkėse smarkiai 
kaujasi tarp savęs vokiečių ir 
rusų armijos. Vieną dieną rn 
sams pasiseka, antrą vokiečiai iš- 
laimėja. Keletas aplynkinių s 
džių pakliuvo į vokiečių rankas.

Prie Nemuno verda kova. Vi
durinėje dalyje Nemuno upės vo
kiečiai neteko keleto svarbių vie
tovių. Jie mėgino užpulti rusus 
iš kitų kariškojo fronto pusių, 
bet rusai laiku apsižiūrėjo ir jų 
pienus suardė. Į rytus nuo Ma-

„ , .. rijampolės rusai atėmė nuo vo-
nisij didelius nuostolius Gali- kicčiy daugelį sodžlŲ<

lių, Kuršėnų, Panevėžio.
Vaclovas Joknbauskis.

NUO VIEKŠNIŲ.
Vokiečių kareiviai pirmą sy

kį Viekšniuose pasirodė 19 d. 
balandžio rytą; per miestelį 
perjojo 4 kareiviai; vienas įėjo 
į bažnyčią, su kepure, žinoma, 
pažiūrėjo, ar nėra už altoriaus 
ginklų, pamojo, kad žmonės to
linus melstųsi ir išėjo. Tiek jų 
ir tematėme per kelias dienas.

Bėgimas prasidėjo 16 dieną, 
kai ėmė iš Žemaičių bėgti žmo
nės, traukties kariuomenė; su
syk į Viekšnius atbėgo... 16 ku
nigų. Žmonės traukties buvo ra
ginami; žmonės tik klausė, kad 
jų neįtartų, jog yra vokiečiams 
palankūs.

Aš buvau išvažiavęs savo rei
kalais į Mintaują, bet 21 d. su
grįžau. Kiti matę retkarčiais 
prajojant žvalgus, kurie tečiaus 
niekam nieko nedarė.

23 dieną, nežinia, iš kokios 
priežasties, užsidegė miestelis. 
Nudegė visas kvartolas nuo baž
nyčios lig rinkos. Nukentėjo 
120 krikščionių ir 2—3 kart 
daugiaus žydų.

Tuojau, į vakarą atgužėjo 
daug vokiečių, apie 150; vie
ni apsinakvojo miestely, kiti 
nuėjo į Santeklius. Ten oficieris 
aimanavęs,, bene jo kareiviai pa
degę miestelį. Moterims daug jo 
klausinėjant ir atsiprašant, kad 
gal jam tai nepermalonu, atsa
kęs : — Nieko, nieko: aš vistiek 
perdaug nepasakysiu.

Vienok išsireiškęs, kad Kauno 
gub. nemaną užimti. Tai pat
virtino ir kiti buvę Medemrodė- 
je. Girdi, jiems terūpi išardyti 
gelžkeliai, ypač Petrogrado — 
Varšavos, išvaryti mus iš Gali
cijos ir, Kauno nei Varšavos 
neėmę, 15 geg. paprašyti — san
taikos.

Per visą savaitę, lig 3 d. geg. 
jie, apsistoję už Ventos, lanky-

rodę, mačiau gaisrą Viekšnių pu
sėje, o vakare pasakojo, kad tai 
vokiečiai sudeginę trobeles prie 
vakzolo (Rekečių). Gal norėjo sto
tį deginti.

Eidami iš Akmenės per Me- 
demrodę, grapo Zubovo dvarą, 
čia buvo sustoję 300 raitelių ir 
15 oficierių. Paėmė 20 arklių, 
paskui vėl kelius, palikę savo 15 
arklių; Paėmė 10000 pūdų avižų 
ir 1000 svarų sviesto.

Visur, kur tik gyveno, ėmė 
grūdus. Taip, kad dabar sodiečiai 
nebeturi kuo beužsėti laukų.

Papilėje sugriauta bažnyčia, 
klebonija, aptieka. Žydai ir žmo
nės slėpėsi skiepuose, iš kur lie
tuviai žydus stūmė, varė ir patys 
kits kitą — iš baimės.

Žydų padėjimas dar blogesnis, 
neg žemaičių. Reikia jiems pa- 
šelpos maistui, žemaičiams — 
sėklai.

K. V. Jarulaitis.

NUO PALANGOS.

tik apie vieną arklį, su ponu kur 
netol pavažiuoti..

Čia nurijo ašaras. Kitas dviem* 
tryškėm šniurkštelėjo , iš nosių, 
iš augšto paspaudęs jas dviem 
plačiai iškėstais pirtais.

....ir gavau bėgti... ponas 
sau, aš sau... Atbėgau štai Ry
gon, kaip buvęs, vienu žiponėliu 
.... Ak, Dieve, viskas, žuvo.

Tokiuo-pat gestu, kaip ir nu
sišnypšdamas, dviem pištais 
pakėlė čerkazinio milelio skver
nus ir apsipylė ašaromis.

— Kame žuvo? Mintaujoje? 
Ar tai vokiečiai ir Mintaują pa
ėmė?

Paklausiau visiškai nebekan- 
triai.

— .. tai jau gal paėmė.... šau
dės.. visi bėgo, kaip akis išde
gę. Ak. Dieve, ką aš dabar da
rysiu....

— Gėdėkis, verši! Nei Min
tauja nepaimta, nei tu žinai, 
kas tavo žuvo. Dar niekur nie
ko bloga, o tu jau tiek ašarų 
lieji!

—...taigi, sako, Mintaujon ga
lima esą grįžti. Grįžčiau, savo 
poną atrasčiau, vėl jam važny-

Į Palangą vokiečiai iėjo 10 d. eiociau

vokiečiai vien. Bplėiė. bet tūtai4?™ miestu imdami
tepaeiimdami daikto., tarme. | ’j* į tik I^ėjo P«y. mtvmto-
** gkii .„vanoti, taiml,, po- « „ta

prašyti žemaitiškai, sviestą gi 
vadino —

pierosus, cukrų, kavą, arbatą, 
miltus, duoną, užkulą. Kitų 
daiktų neima. Tik vieną maga
ziną išplėšę, ėmę dalinti avalines 
neturčiams.

Daiktus ir gyvenimus naikiną 
tik tų, kurių nerandą namie. 
Bet kur randą, ypač mokančius 
vokiškai, tai esą mandagūs; 
bent tiek, kad nežeminą ir už 
viską paimtą duodą kviteles.

Iš Ketūnų dvaro išsivežę vi
sas avižas. Našlė ponia Joku- 
bauskienė nuvažiavus į vyriau
sybę prasyti, kad bent sėklai 
paliktų. Tai paėmę avižų iš kito 
dvaro, Milvydų Gružauskio ir 
atvežę poniai Jokubauskienei. 
Geraširdžiai iš svetimo aruodo. 
Kuršėnų Gružauskio puikų dva
rą ir turtingą įtaisymą visai su
naikinę.

Atsitinką, žinoma, ir grobikų. 
Buvęs išlipdytas paskelbimas, 
kad visi atiduotų, kokiuos tik 
turi ginklus, grąsindami, nepa
klusnius sušaudysią. Į Š. dvarą 
buvo iš toliaus atsiuntusi savo 
kraitį ponia Domanskienė. Ap
nikę dvarą, vokiečių kareiviai 
ėmė krėsti neva ieškodami 
ginklų. Ir visųpirma — valyzas 
vartyti. Bet vieton ginklų pasi
imdami lengvesnes brangeny
bes.

Kur pereina vienų ir kitų ■ka
riuomenės, ten pavilgos maža 
belieka arba ir visai nieko ne
belieka. Gerai, kas dar gali pa
valgyti duonos 'su arbata ir dar 
truputį sviesto. Kitur nei to tiek 
nebėra.

Darbai eina visur laukuose, 
nežiūrint vienos ar kitos kariuo
menės. Bet kokie ten darbai t! 
Be to, kas pavėlavo sėti, tas ne
beturi sėklų: visas avižas ir 
miežius išgrobė. Rugių vokie
čiai neimą.

Su žmonėmis apseiną nei šio,

kovo mėn., atėję sausuma raite
liai ; tą patį rytą iš jūros bombar
davo. Mūsų kariuomenei pasi
traukus Liepojaus link, iš jūros 
ėmė pliekti savuosius. Sako, vo
kiečiai jūrininkai sušaudę į 50 
žmonių saviškių, kuriuos tuojau 
automobiliais išgabeno į Prūsus

Palangoje vokiečiai ėmė stip- 
rinties pagal Rąžos upę, statyti 
vielų tvorą, kasties ir tt. Ir' tris 
savaitės nieko vietos žmonėms 
nedarė, leido išeiti ir įeiti.

Mano žmoną tepaėmė ir išsive
dė 27 d. bal. drauge su kitom 
dviem moterim. Viena jų išbėgo. 
Kitas, sako, paskui atleidę namo.

Aš tuotarpu buvau Maloniš- 
kiuose už Darbėnų. Čia vokiečių 
žvalgai buvo jodę 12 d. kovo. Bet 
mūsų kariuomenei atsiradus, ne
besirodė. Antrą sykį 16 bal. atėjo 
žvalgai, o 17 d. ir daug kariuo 
menės, o mūsiškiai pasitraukė į 
Liepoją.

Aš nuo viso to pabėgau pės
čias per Skuodą, Ylakius, Židi
kus, Pikelius, Lušą.

Mašinos 20 d. jau nebėjo. Tad 
nuėjo per Kuršyčius, Saldą į 
Tukkumą. Ir atvykau į Rygą 23 
d.

Kazimieras Vilkas.

— “Ptrter” (Bntter). Visas 
sankrovas kraustė, ką radę val
goma ir rūkoma.

Labiausia ieškojo. vyno; jo 
klebonijoje vis škuravojo.

IŠ klebonijos ėmė valgius. 
Vieną sykį radę ant stalo kuni
gams pataisytus pusryčius, susi
ėmė ir išsinešė.

Iš klėties paėmė 10 pūdų avi
žų ir davė kvitelę. Prašant, pa
liko porą pūdų arkliams.

Iš aptiekos paėmė visaB kos
metikas: muilus, kvepalus; ap- 
tiekorienė buvo, bet neturėjo 
raktų. Tad spintas išlaužė. Ir 
kitur, kur tik rado uždaryta, vi
sur išlaužė.

Subatoje 2 d. visai jų ne
buvo. Manėme, kad nei nebėra. 
Kiti pasakojo, kad ir anuotas iš
sivežę. Mūsiškiai kareiviai naktį 
atėję, rytą užmušė 4—8 vokie
čiu žvalgus, kurie buvo pasiro
dę, vis nesitikėdami čia rasią ru
sus. Visą dieną šaudės, į vakarą 
nurimo. Peršdvė bažnyčios lan
gus, duris, stogą; kliuvo koks 
20 šovinių.

Vakarą 3 d. einant gulti apie 
11 vai., išgirdom didiausį bilde
sį. Penkiais patrankų šūviais vo
kiečiai uždegė penkelius namus.

Šūviai vis tankinosi, ugnis di
dinos, visi pradėjo bėgti, kur kas 
galėdamas. Šaudymas buvo pei; 
kokią dešimtį minutų.

Miestelį apšvietę, paleido kul- 
kasvaidžius per du kart. Daug 
langų išpliekė. Bet žmonių nesi
girdi užmuštų.

Rytą 6 vai. vėl šaudytas apie 
gelžkelio stotį: tai mūsiškiai at- 
mflšė vokiečių žvalgus, atėjusius 
iš miestelio į Rekežius. Tie, pa
bėgę, mūsiškius vėl apšaudė iš 
arnotų, bet neilgai.

4 d. aš maniau reikalinga B
nei to. Bet su kai-knriais biau-kraustyti bažnyčią. Švenčiaus)
riai. Šiaulių Znbavo daržininką 
Sielskį pristatę gatvės šluoti, o 
neįtikusį jiems vyriausi grapo 
rūmų užveizdą vertę rankoms 
semti jų nešvarybes, daromas 
čia-pat rūmuose.

Jaunų vyrų neimą. Moterų 
nekliudą.

Žydai mūsų pavaryti iš 8iau-

sa k ramentą išrėžiau į Laižuvą. 
Vokiečiai nekliudė išvažiuoti, 
pirmiaus kelias dienas aeišJaisda- 
vo.
Laižuvoje buvo vokiečiai, eida

mi į Mintaują. Nieko bloga ne
padarė. Tik “kiaušiui” ir “po
terį” pasiėmė.

5 dieną, važiuodamas į Medem-

PABĖGĖLIAL
Viekšna.

Redakcijos kambario klingė 
dusyk suklepsėjo. Ir bereikalo: 
durys tyliai atsidaro. Žvilgterė
jau — nieko ir vėl įkniubau į 
rašymą. Tik gerai minutei pra
ėjus, ima durys verties, tarp 
išpalengvo ir atsargiai, lyg no
rint pro jąs žvilgterėti į nera
mų padūkėlį ar į kokį plėšrų 
žvėrį. Toliaus, žemiau klingės 
pasirodė graži galva ant iš
tiesto, kiek tik begalima, kak
lo. Gražios mėlynos akys buvo 
pilnos stirnos bailumo. Gi kas 
čia? Vaikiūkštis ar neužauga? 
Bet bailiui daugiaus lendant į 
duria, jo stomuo vis labiau tie- 
sos, kol nepasidarė visas gana 
augalotas jaunas bernas. Įėjo ir 
ten-pat prisiglaudė prie sienos, 
susikūprinęs, pečius pirmyn pa
rietęs, rankas, it pagalius, pa- 
karmęs.

Jei jis norėjo vaidinti suny- 
kėlio, nelaimingo vargšo, už- 
pliekto vergo rolę, tai geresnės 
mimikos nei dramos artistas ne

itų pavartojęs. Pagailo nebė
go-

— Tamsta ką pasakysi? — 
klausiu gana palankiu balsu.

Tuoj pečiai atsilenkė ir ran
kos pakilo? Paguromis, kiaulia- 
risčiu atpuolė; pagrobė alkūnę, 
pabučiavo, paskui ranką, grie
bė ir antros, kol visai nesuerri- 
no.

— Liaukis, ar gėdos neturi 
taip laižyties! — sutrinkinau.

Krūptelėjo, šoktelėjo atgal ir 
vėl pečius atstatė.

— Pa... pab... ir aš pabėgė- 
llStaa,

— Iš kur, kas?
N., zarasiškis, lietuvis; ėjau, 

bernaudamas po ponus. Patekau 
į Mintaują... Gera man ten bu
vau — Čia lūpa viptelėjo. -----

—w ak, kaip gera buvo... 
į? Čia visai jau vaikiškai iškry
po lūpos.

—... darbe nedaug, rūpesčio

Ir vėl apsipylė ašaromis.
—tai ko gi negrįžti, po ply

nių!
— ..kad nėra kuo... bene susi-

mylėtumet ant manęs... grįžčiau 
j Zarasus: ten, sako ramiaus
esą....

—Grįžk per Kalkunus į Za 
rasus. Gausi tris rublius ir vel
tui gelžkelio bilietą. Daugiaus 
neišsigalime. Ar pakaks?

Čia nemoku nei aprašyti. At
sivėrė du tikru šaltiniu ašarų; 
dviem čiurkšlėm, nei nemirkčio- 
jant, plaukė jos savaime. O 
gražus veidas švito, linksmėjo, 
kupra išsitiesino. Veidas pasida
rė vaikiškai nekaltas, liūdnai 
gailestingas, atlaidus. Drauge su 
ašarų šaltiniais atsivėrė ir kal
bos šaltinis.

— ...niekam aš neišleisiu tų 
pinigėlių., bene aš toks, kaip 
kiti pabėgėliai—latrai?... Iš
kaulys, išvylios paskui ei
na vakarais kėkšauti.. gir
ti sugrįžta, musties ima, nerimą 
visame bute pakelia., gyva ap
leidžia, neduok, pone Dieve....

Kalbėjo, plūdo ir šmeižė drau
gus tokiuo šventai nekaltu vei
du, kad aš, nei nežiūrėdamas, 
pavardę į sąskaitų knygą įrašy
damas, staptelėjau ir pati ran
ka vieton parašyti — tris, pasta
tė.. pusantro.

— Moki rašyti?
— ..nemoku..
— Šia iš išeik iš čia kuogrei- 

ėiausia.
Viršna nesuprato, kam aš ne

išlaikiau žadinio ir tedaviau pu
sę.

Šmukulninkė.
Redakcijos kambario durys, 

nei nepabeldžius, drąsiai ir urnai 
atsidarė. Skersom, pro mažai te- 
praviras duris, lyg jos būtų už
kliuvę ir daugiaus nebesidary
tų, įčiužėjo gražiai, kuone mies
tiškai apsitaisiusi merga. Veidai 
pilni, skruostai raudoni, rankos 
didelės. Per drapanas atspėja
ma kietas, stipras kūnas.

— Ar čia pašalpas dalija pa
bėgėliams? Paprašysiu, kad- ir 
man duotumėt keletą rublių.

— Tuojau, tuojau, cioeienka! 
Tik palauk, kol popierėlių prisi
dirbsime.

— Na, na! Nereiks nei dirb
ti: matome “Garse”, kiek mums 
susiunčiama..

— Sakyk, kiek Lietuvių Ko
mitetas prikalėdoja.. Ale nesi- 
ginkime. Tamstai ko reikia? Bu
to nakvynei? Prašom! Pavalgy
ti? Prašom dukart per dieną!

— Ne! Aš būtą turiu. Ir pa
valgius, kol kas, buvau. Man 
reikia pinigų namo sugrįžti.

—O, grįžtantiems mielu noru 
— by tik čia mieste nebūtumėt 
ir netinginiautnmėt, komiteto 
šeriami. Esu Komiteto ingalio- 
tas duoti ligi trijų rublių; des
tis, kaip kas tol turi grįžti. Kur 
gi važiuosi?

— Į pačią paprūsę: Palangą, 
Kretingą, Darbėnus..

— Kam į taip daug iškarto?
— Turiu tėvus atrasti, pama

tyti, ar vokiečiai jiems ko blo
ga nėra padarę.

- O kaip tu nueisi, kad 1 
vęs neleis?
’ — Kast
» — Gi tie patys vokiečiai, ku
rie seniai ten siaučia!

Daug ko jie siaučia! Labai aš 
jų klausiuos... Ag ir pirma, kai 
namie buvau, neleidi. O dėlto

ėjau: kur norėjau, kada pano
rėjau ir ko panorėjau... Ėjau i 
Prūsus, grįžau iš Prūsų.

— Pati viena? Su kontra- 
bandais?

—Ar šuva paskui seks? Ir jis 
nereikalingas.

— Na, na! Gausi visus tris 
rublius. Ale norėčiau būti tik
ras, kad tu tai padarysi.

— Gi ar seksi paskui? Sa
kau, noriu tėvus suieškoti. Tik 
pinigų nėr. Su trimis rubliais 
tol nenueisi. Reiks valgymo pirk- 
ties, suplyš ir avalinės. Mūsų 
trobelę tikrai sudegino; visus 
drabužius ir patalinės sudegino 
ar išvogė. Aš štai kiek jau sa
vaičių po svetimus žmones vazo- 
juos. O mano tėvai kitur kur 
nuklydo. Sušelpkite žmoniškai.

— Kad nebūtų veltui...
—Ar tai jūsų? Ko jums gai

li? Ag tai mums, ne jums suduo
ta.

— Nori pusantro?
— Nei nebe tris?
— Nei nebe tris ir žadėk is 

daugiaus čia nebeateiti.
Šmukulninkė ir pusantro pa

ėmė. Bet ir ji nesuprato, už ką 
jai pusė žadinio beduota.

K. J. Tumas. 
(Iš “Rygos Garso”).

LIETUVIAI 
KITUR, v

RYGOS LIETUVIŲ 
VEIKLUMAS.

Rygos lietuvių komitetas »«- 
kentėjusiems dėl karės šelpti iš
gijo tarp rygiečių didžią pagar
bą už savo darbštumą ir mokėji
mą sušelpti nukentėjusius žmo
nes dėl karės. Komiteto kontora 
yra “Rygos Garso” redakcijoj 
“Rygos Garso” bute taipogi įs
teigta bendra virtuvė nelaimin
giems pabėgėliams. Lietuvių ko
mitetas užlaiko Rygoj pusantro 
tūkstančio nukentėjusiu žmonių 
ir du šimtu arklių.

ATSIŽYMĖJO LIETUVĖ.
Rygos' Lišinos moterų girmtfa- 

ziją užbaigė gabi lietuvaitė Hzė 
Leimontytė su aukso medalhun. 
Per visą mokslo laiką Elzė I»ei- 
montytė atsižymėjo nepaprastais 
gabumais.

SMOLENSKAS
, Vokiečiams įsibriovus Kauno 
gubemijon, Smolenskan atvyko 
mažiausia keliolika lietuvių šei
mynų. Daug tarp jų yra beže
mių darbininkų, yra. taip-pat 
amatninkų, atvažiavo ir keletas 
inteligentų. Pabėgėliai daugiau
sia atvyko iš Šiaulių, Joniškio, 
Mažeikių ir net Mintaujos apie
linkių.

Įsikūrusios prie Smolensk o 
Katalikų Labdarių Draugijos pa
bėgėlių komisijos nariai dažnai 
apsilanko geležinkelio stotyje ir 
nurodinėja atvykstantiems pa
bėgėliams vieta* Smolenske, ka
me jie galėtų geriausiai apsigy
venti. Beturčiams gi pabėgėliams 
minėtoji komisija yra gavusi ne
mokamą būtą, susidedantį iš tri
jų didelių kambarių.

»iWt t.

BO. BOSTON, MASS.

5 d. šio mėnesio, 1915, iš Jo 
Eminencijos Kardinolo O’Con- 
nell, Bostono Arcivyskupo išėjo 
parėdymas, kuris galutinai nus
tato parapijų ribas. Linija, sky- 
rianti Bostono ir Cambrid’io 
lietuvių parapijas, yra upė 
Charles. Lietuviai gyvenantieji 
j žiemius priklauso į parapiją 
Nekalto Prasidėjimo, Cambrid- 
ge, Mass., o lietuviai gyvenantie
ji į pietus nuo Charles upės, t. 
y. ar Bostone ar Brightono ar 
kitoje Bostono miesto dalyje 
priklauso prie klebono šv. Petro 
parapijos South Bostone.

Jo Eminencija Kardinolas, 
Bostono Areivyskupas^ prisako 
vietiniams klebonams tą jo parė
dymą žmonėms apgarsinti, o vi
siems jo laikytis ir sąžiningai 
pildyti.

I
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Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.
WOROESTER, MASS.

Ii Vyčių veikimo.

Subatos vakare, 5 d. birželio, 
iv. Kazimiero parapijinėje sve
tainėje įvyko Lietuvos Vyčių 26 
kuopos vakarėlis. Programas bu
vo įvairus. Sulošta dviejų ak
tų komedijįėlė “Mamos Neda- 
jBupta”. Nors šis veikalas yra vi
sai netikęs lietuviškai scenai, bet 
visi savo roles atliko puikiai; 
ypatingai atsižymėjo p-lė Mar
celė Veniukė, Jadvygos rolėje. 
P-lę M. Veniukę matome ant 
estrados jau ne pirmą kartą ir 
ištikro ji turi nepaprastus typiš 
kai — aktoriškus gabumus. Vy
tis Juozas Oaliauskas atliko 
Apkio rolę tikrai artistiškai. P-lė 
Ona Čiginskiutė paskambino ant 
piano “Maršą Dr. Basanavi
čiui”, ir “Vytauto Maršą”. Nors 
maža dar mergaitė, bet turi ne
paprastus muzikališkus gabumus. 
Iš jos galime tikėtis, kad bus ge 
ra pianistė. Vienas iš puikiausių 
šio vakaro vaizdelių, tai buvo 
'“‘Karės Laukas Lietuvoje”. Šis 
yejkąlėlis yra bene paimtas iš 
Prtufto Vaičaičio eilių “Paliovė 
griaut ir baubti kanuolės”. Su- 
dramatizavo jį vytis Vincas Ba
cevičius ir pats jį atvaidino 
Scenos parėdymas ir efektai bu
vo labai geri, tik dūmai nuo 
šūvių ko neuždusino publiką. 
Beto, buvo juokingų dijalogų, 
monologų ir dainų, kurias sudai
navo parapijinis choras po va
dovystė p. Čižausko. Publiką bu* 
vo nevisai užganėdinta, nės buvo 
paskelbta, kad prasidės 8 vai. 
vakarė, o prasidėjo apie 9 vai. 
Pelno Vyčių kuopai, kaip girdė
tis, mažai liko, nes ‘cicilikučiai 

-užtaisė Vyčiams šunybę (gėda 
jums draugai, aš. daugiau su ju
mis nedraugausiu), mat paskel
bė paskalas, buk piktadariai įsi
laužė salėn, išdaužė visus langus 
ij- sutraukė elektrikos vielas, taip 
•kad būk Vyčiai negalėsią lošti 
teatro. Ačiū šioms paskaloms, 
žmonių atėjo daug mažiau neg 
tikėtasi, be to dar viso progra- 
too negalėjo išpildyti, nes pija- 
nistė Ona Vasiliauskaitė ir tū
li kiti, patikėję šioms paska
loms nepribuvo. Ateityje, kata
likai neprivalo tikėti visokioms 
paskaloms.

Singu q.

kas, kad vietos vargonininkas 
atsisakė prisidėti muzika prie 
tojo Vyčių' vakaro. Reikia tikė
tis, kad ant toliaus ir jis neat
sisakinės, nes ir patys Vyčiai 
nemažą jam pagelbą teikia pri
gulėdami prie bažnytinio choro.

Publikos vakaran atsilankė ne- 
perdaugiausia. Pelnas buvo sky- 
riamas nukentėjusiems dėl ka
rės lietuviams.

Jūrių Smiltis.

GIRARDVTLLZ, PA.

Šiais laikais darbai čia šlu
buoja, vos pusę laiko tedirba
ma. Iš kitur atvykusiems dar
bas sunku gauti.

Neprošalį bus paminėti apie 
vargus, kokius reikia pakelti po 
Lietūvių Peticija parašų rinki
kams. Lietuviai tamsūs, tad vie
ni nenori nei į stubą įsileisti, 
kiti cicilikų inbauginti. sakosi, 
žiną dėl ko tie parašai renkami 
tai kunigų išmislas, nes nori 
sustabdyt “$akę”, “Keleivį” 
ir “Laisvę”. Buvo ir tokių at
sitikimų. kad atbėgdavo savo 
vardų išbraukti, nes, sako, rus- 
kis gali į kariuomenę paimti su 
tuo parašu. Vienu žodžiu, viso
kių buvo užmetinėjimų. Bet juk 
nevisi yra toki tamsūnai, tad 
visgi parašai buvo surinkti.

A. Naprasno.

WILKES BARBE, PA.
Kiek ankščiau laikraščiuose 

buvo minėta, kad vietos L. Vy
čių 15 kuopa sutvėrė “base 
bąli” ratelį. Nesitikėta, kad tas 
ratelis gerai pasirodytų, bet 
apielinkėj gal jis paliks vienu iš 
geriausių. Nuo gegužio pradžios, 
tas bolininkų ratelis kas nedėl- 
dienis mėgino persiimti su apie- 
linkės miestų bolininkais. Ir vi
suomet išeidavo pergalėtojais. 
Taip 2 d. geg. lengvai ‘subyti- 
no” Pitstono karštuolius, 9 d. 
kaip nieką nugalėjo Kingstono, 
16 d. paėmė viršų ant Pillimon- 
tiečių, 23 d. suraitė lenkų “ty
mą”, 30 d. pergalėjo Scrantonie- 
čius.

31 d. Gegužio, Pittstono ge
riausias tymas, dagirdęs apie 
tokias L. Vyčių pergales, suma
nė atimti garbės vainiką. Bet 
vos pradėjus žaisti, Pittstonie- 
čįai pamatė, kad jie nieko ne
laimės, o pralošti praloš. Neno
rėdami savo garbės nustoti, mė
gino šelmystėmis viršų imti, bet 
ir tas nieko negelbėjo. Tad ne
baigdami žaismės pabėgo.

Dabar Base Bali kompanija 
nori persamdyti iš L. Vyčių ra
telio keletą vyrukų, bet jie be
velija darbuotis ir dar labiau 
lavintis prie Vyčių.

30 d. gegužio vakare buvo 
vaidinta 2 veiksmų farsas 
‘ ‘ Ekspr opri j atorius ”. V aidino
Trejybės choras, kuris susideda 
beveik iš L. Vyčių 15 kuopos 
narių.

1 d. birž. ant mėnesinio kuo
pus susirinkimo tapo išrinktas 
delegatas į L. Vyčių III kongre
są. Atstovauti mūsų kuopą iš
rinktas Petras Gybavičius.

6 d. birželio kuopos dvasiš
kas vadovas, kun. J. Šupsins- 
kas, atlaikė šv. Mišias dėl Vy
čių. Dvasiškas vadovas daro tai 
kas mėnesį. Po mišių ant įvy
kusio susirinkimo prisirašė prie 
kuopos 18 naujų narių. Dabar 
15 kuopoj yra 78 nariai, o atei
tyje tikimasi bus kur kas dau
giau. Tiktai vienas nemalonus 
dalykas, kad vietos merginos 
veikia atskiroj Vyčių kuopoj. Vi
sur Vyčiai išvieno darbuojasi, 
tik pas mus atskirai. Ar nege
riau būtų pasistengus tas kuo
pas sujungus, tuo labiau, kad 
užmanyta surengti paroda. Dar
bo bus daug ir tik bendromis 
pastangomis jį galėsime atlik
ti.

S. A. Sknarcicitis.

dėl privalome mokintis amato 
ir angliškos kalbos. Šitų dalykų 
išmokę, gausime lengvesnį dar
bą ir didesnį pelną. Paskui pri
valome tapti šios šalies ūkėsais 
ir dalyvauti visuose viešuose rei
kaluose ir balsavimuose, o tada 
mus kiti godos. Privalome bran
ginti sveikatą, nes tai didžiau' 
sias žmogaus turtas. Be sveika
tos ir milijonai nemieli. Idant gi 
sveikais būti, privalome švariai 
užlaikyti ir save ir savo namus 
ir gyventi taip, kad niekame ne 
pereiti rubežių.

Visa godotino kalbėtojo kalba 
■buvo labai graži ir pamokinau 
ti, todėl, galima tikėtis, ji ir nau 
dos mums daug atneš. Didelė 
padėka priguli godotinam dak 
tarai Graičiūnui už pamokinau 
čią prakalbą ir mūsų gerb. kun. 
klebonui už tokio kalbėtojo už- 
kvietimą. ,

Sheboy ganietis.

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.

(Padėka už auką)

aptariama jauunmenės rei
kalai. bet nelaimė, kad jaunos 
Vjčių kuopos, neturėdama už
tektinai pinigų, n* gali apmokėti 
delegatams išltidų. Vienok ran
dasi prakihiins jhunimo, kuris 
nesigailėilau. as sato spėkų, triūso 
ir išlaidų rengiasi į seimą. Cle- 
velando jaunutė Vyčių kuopa 
nors turi narių 120, bet finan
siškai silpnai stovi. Birželio 9 
dieną savo mėnesiniame susirin
kime svarstė kokiu būdu galė
tų siųsti atstovą ir nuo savo kuo
pos. Ketinama buvo sumesti de
legatui nors kiek aukų, kad gali
ma būtų apmokėti nors kelio iš
laidas, bet štai p. J. Čerauka at
sistoja ir praneša, kad pasišven
timu dėl Vyčių, dėl jaunuome
nės, sutinka važiuoti savomis 
lėšomis. Vyčių dvasia pakilo. 
Rankų plojimu išreiškė širdingą 
ačiū.

Nors p. J. Čerauka yra ve
dęs, bet prakilnia dvasia prisiri
šęs prie jaunuomenės, nesigailė
damas spėkų, o ypač išlaidų, su
tiko atstovauti Clevelando Vy
čių 25 kuopą. Atjauzdami p. J. 
Čeraukai, aukojo jo kelionėj 
išlaidų sumažinimui, kun. J. 
Halaburda 2 dol., R Žitkevičius 
2 dol. M. Šimonis 1 dol., p. Če- 
raukutė 50c. ir M. Rusiackas 2o

bus

Šv. Bonaventūro moksleiviai 
viešai išreiškia širdingiausį ačiū 
kun. A. Tainoliunui ir kun. J 
Statkui už gausią auką, kurią 
suteikė Literatinei Maironies 
draugijėlei. Kun. J. Statkus, ap
leisdamas seminariją paaukojo 
5 dol. ir 26 egzempliorius įvai
raus turinio lietuviškų knygų, iš 
kurių didesnė dąlis yra su apda
rais; Kun. A. T., vieton knygų, 
paaukojo- 25 dol., iš kurių 20 
dol. paskyrė nupirkimui lietu
viškų knygų, o 5 dol. nupirkimui 
šėpos lietuviškam knygynui. 
Augščiau minėti kun. yra karš
ti tėvynainiai ir literatai. Būda
mi moksleiviais visą laiką uo
liai darbavos tarpe vietinių lie
tuvių moksleivių ir daug rašinė
davo į laikraščius. Galima tik
rai tikėti, kad kun. A. T. ib kun. 
J. S. nesėdės ir toliau rankas su
keitę, bet dar labiau tversis už 
literatiško darbo ir ateityje, be- 
abejonės, daug gero iš jų susi
lauksime. Kun. A. T. yra dau
giausia pasidarbavęs Lit. M. 
draugijėlei, nes jis buvo jos už- 
manytoju ir jai pirmininkavo 
per pusantrų metų, taip-pat 
daugiau už kitus prisirengdavo 
prie programų. Apleidęs mokyklą 
kun. A. T. taipgi neužmiršo sa
vo užmanytosios draugijėlės, kas 
yra aišku iš augščiau minėtų au
kų. Vietos moksleiviai yra ger
biamiems aukotojams labai dė
kingi .ir velija kopasekmingiau- 
siai darbuotis Dievo ir tėvynės 
garbeįį,

P. J.

c.
Garbė L. Vyčių prakilniam 

jaunimui!
J. Sakalauskas,

“L. V.” 25 kuopos raštininkas.

Chicagoje.

80. BOSTON, MASS.

Birželio 13 d. pobažnytinėj sa
lėj vietinė L. Vyčių kuopa su
rengė teatrą ir koncertą. Vy- 
■Čiai, scenos mėgėjai vaidino L. 
Tolstojaus sulietuvintą komedi
ją “Nuo Degtinės”. Vaidinimas 
pavyko neblogiausiai, išdalies 
net gerai. Nors kai-kuriems trū
ko gyvumo,—žemsargini Tarasui, 
Ignui. Geri buvo, Ona Pratasiu- 
tė Agotos rolėje, A. Brūzga Mi- 
kolo rolėje. Bet ypač vykusiai 
-vaidino L. Rtasiulis keleivio ro
lėje, nors ant scenos pasirodė 
tik pirmu sykiu, kaip ir dau
guma kitų.

Protarpiais buvo. dainos — 
solo, M. Petrausko kompozicijos. 
Geriausiai pasižymėjo D. Anta
navičius. Akompanavo sve
timtautis. Didelį įspūdį padarė 
P. Strahanskas savo monologu 
fantazija “Karės regykla”. Taip 
vaizdžiai suvaidino, kad, rodos, 
taip ir matai prieš save karės 
regyklą.

Vienas tik apgailėtinas daly-

SHEBOYGAN, WI8.

Susilaukėme ir mes to, kas 
pas mus retai atsitikdavo — 3 d. 
šio mėnesio buvo pas mus pra
kalbos. Gerbiamas mūsų klebo
nas, kun. Varnagiris, tuojaus po 
mišparų užkvietė mus visus, 
bažnyčioje skaitlingai ant De
vintinių mišparų susirinkisius 
į svetainę, pranešdamas, kad 
bus prakalbos ir kalbės žymus 
kalbėtojas, bet mes dar jo ne
girdėjome. Nežinau ar nors vie
nas nuėjo namo, visi skūbinosi 
ant prakalbų, todėl prisirinko 
pilnutė svetainė. Pirmiausia pa
rapijos. choras po vadovyste vie
tinio vargonininko, p. B. Niek- 
rašo, gražiai padainavo porą lie
tuviškų dainų, o paskui kun. 
klebonas perstatė kalbėtoją 
daktarą Graičiūną iš Chicagos. 
Kalbėtojas gražiai išaiškino, kad 
mes patys esame priežastimi 

-vargų, kuriuos kenčiame šioje 
šalyje. Mūsų niekas negodojo; 
nes mes nepasistatome ant to
kio laipsnio, kad mus kiti pa- 
godotų, o tas atsitinka todėl 
kad mes, atvykę į Šią šalį, klai
dingai pradedame mūsų gyveni
mą. Mes čia atvykę tiktai grie- 
biamės kad ir sunkiausio darbo, 
o užmirštame, kad čionai yra 
šalis Pramonės, Industrijos, to-

BALTIMORE, MD.
Prieš S. L. R. K. A. seimą Bal- 

timorės lietuvių padangėj buvo 
pradėję rodytis juodi debesėliai 
ir jau laukėme audros, bet tas 
laukimas buvo veltui. Pargrįžę 
delegatai plačiai paaiškino da
lykus ir juodi debesėliai išsiskir
stė.

Labdarybės Draugija šv. Vin, 
cento a Paulo taria širdingą 
ačiū visiems gerb. delegatams, 
kurie laike seimo sumetė $12.92, 
viršminėtos draugijos naudai.

A. Ramoška.
Sv. Vincento a Paulo Dr-jos 

knygius.

PITTSFIELD, MASS.

Šiais metais gana vėlokai atsi
lankė pas mus velykinės išpa
žinties išklausyti kun. K. Vasi
liauskas bet ankščiau negalėjo
me gauti. Mat, pas mus tokia 
tvarka, kaip patys savo parapi
jos neturime, tai nežinia ir kur 
kreiptis. Dabar girdėjome, kad 
vyskupas priskyrė mus ten į pa
rapiją prigulėti, kur gyvename. 
Tai gal šiokia tokia tvarka įvyks. 
Išpažinties galėjo visi liuosai pri
eiti, nes kun. K. Vasiliauskas 
buvo dvi dieni. Kunigui paragi
nus pagelbėti jo Westfielde pa
rapiją, tuoj žmonės sudėjo su
viršum $60.00, vėliaus kiek iš 
jaunimo tarpo Kazimieras Saka
lauskas, Juozas Uovihkšnis, Mo
tiejus Čudaras ’J i# Kazimieras 
Skeivis rinko aukas ir surinkę 
$111.00 inteikė kun. K. Vasi
liauskui Westfieldo parapijos 
reikalams. Tuo savo pasielgimu 
Pittsfieldo lietuviai užsipelnė 
didelio pagyrimo. Tai yra vi- 
’siems lietuviams pamokinimas. 
Jeigu mes lietuviai ‘ turėtume 
tokią artimo mėifę ir prakilnu
mą, kaip Pittsfieldo lietuviai, 
tai kalnus galėtuihe versti. Mes 
galime ką gero atsiekti išvien 
dirbdami, vienas kitą gelbėda
mi. Tą mintį praskynė Pittsfield’ 
o lietuviai. Jiems Węstfieldo pa
rapija nepriguli, bet jie jai 
gelbsti, padeda atsistoti ant ko
jų, ries mato tame prakilnų 
veiksnį. Pittsfieldo lietuvių pa
sielgimas yra pamokinimu, kaip 
mes turime elgtis, vienas kitą 
gelbėti, šelpti ne tik parapijos 
reikaluose, bet visuose gyvenimo 
atsitikimuose.

Darbai tuom tarpu čia gana 
prastai eina. Gal su laiku page-

VYČIŲ III KONGRESAS.
L. Vyčių .III Kongresas 

prasidės iškilmingomis minio
mis šv. Jurgio bažnyčioje 10 
vai. iš ryto, 1 d. liepos. Po 
mišių bus sesijos šv. Jurgio 
parap. salėje. Visų delegatų 
meldžiame pribūti į laikų.

ld. liepos, 7:30 vai. vakare 
šv. Jurgio salėje bus margas 
vakarėlis, parengtas rūpesniu 
L. V. 4 kuopos. Bus sekantis 
programas:
1) Vaidinimas “Iš grabo į ka

lėjimų”, Šimučio.
2) Deklemacija, p-lė A. Frei- 

tikaitė.
3) Piano solo, p-lė A. Petkiu- 

tė.
4) Duetas, dainuos p-lės A.

Barauskaitė ir Butleraitė.
5) Melodeklamacija, L. ši

mutis.
6) Kanklės, p-lė D. O. Šulc- 

kiutė.
7) Smuikinis duetas, p-lė K.

Volteraitė ir p. A. A-vičius.
8) L. Vyčių IV kuop. choras:

a) Vyčių himnas, Aleksan
dravičius.

b) Beauštant! aušrelė, K. 
Čiurlionis.

c) Miels Tėveli, Motinėlė,, 
A. Aleksandravičius.

d) Karvelėlis, K. Sosnaus- 
kas.

2 d. liepos vakarienė. Dai
nuos solo ponios Pocienė, Ja
nušauskienė, n-lė Jakavičiutė 
ir visoki įvairumai.

res.
Lapymas.

pildžiusioms, negu tai mano 
menki gabumai pavelija. Ant 
galo, kad ir is gabiausio aprašymo 
skaitantysis pilnai nepasigerės 
tą muzika, dainomis, deklemaci- 
jomis ir įvairiais išpildytais kąs
neliais — juos reikia savomis 
akimis matyti, girdėti. -

Velytina auklėtinėms linksmi; 
vakacijų ir linkėtina, kad mo
kinės sugrįžusios rastų kodi- 
džiausį naujų draugių skaičių.

J. S.

SVARBUS LABDARINGOSIOS
SĄJUNGOS MITINGAS.

Pėtnyčioj, 25 d. birželio, 
7:30 vai. vak. Dievo Apveiz
dos parapijos svetainėje bus 
visuotinas ir galūtinas Labda
rybės susirinkimas žemės pir
kimo reikale. Reik būtinai, 
kad visų kuopų delegatai, ku
rie dalyvavo paskutiniame vi
suotiname susirinkime 3 d. šio 
mėnesio, vėl pribūtų.

Kviečia Centralinis
Komitetas.

WATERBURY, CONN.

Iš Pilnųjų Blaivininkų tarpo 
susitvėrė teatrališka kuopa. 2 d. 
birželio turėjo pirmą susirinki
mą parapijos salėje. Kuopos pir
mininku tapo išrinktas Juozas 
Briežas, vice-pirm. Zof. Paškevi- 
čiutė, rašt. Juozas Ašakunas. 
Nutarta peroisiųsdinti knygučių 
vaidinimams ir deklemacijoms, 
kad teatro pagelba platinti pil
nąją blaivybę. Vietoj betiksliai 
kur klaidžiojus, jaunimas ' yra 
užprašomas prisirašyti prie šios 
teatrališkos kuopelės ir prisidėti 
prie prakilnaus darbo. Susirinki
mus laiko kas utarninkas, 7-30 
vai. vakare.

J* Ašakunaa.

OLEVkhAND, PUTO

Artinasi L. Vyčių kongresas 
Chicagoje. Sujudo-sukruto visų 
lietuvių kolonijų Vyčių kuopos, 
kad siųsti gavo delegatus, kur

BRIDGEPPORT, CONN.

Garniui aplarikiub p. A. Tamo
šiūno namelį, gegužio 16 d., 1915 
m. kūdikiui tapo suteiktas pir
mas sakramentas. Pagal lietuvių 
paprotį, buvo ir keletas svečių 
kurie mėgino smagiai linksmin
tis, bet karės šmėkla stf savo 
pragariškomis liepsnomis nedavė 
ramybės — nuolatos maišėsi 
svečių tarpe.

Pakvietus p. A. Tamošiūnui 
J. Sagevičių, meldė, kad jis ką 
nors primintų apie vargą Lietu
voje. J. S. trumpai perstatė ka
rės baisybes, kokios yra Lietu
voje ir paragino aukoti kas kiek 
išsigali dėl nukentėjusių. Viso 
suaukavo $2.65.

Vardai aukavusių: G. J. Vait- 
kevičia 50c., J. S—čius 35c., po 
25c: K. Mačiulis, M. Kubilius, J. 
Jurk, P. Lieponis, I. N. N., II. 
N. N., K. Navickas 20c., P. Ku
bilius 10 c. Visų' $2.65.

Aukotojai išreiškė norą aukas 
pasiųsti Tautos Fondo Centro 
iždan, idant persiųstų nukentė
jusiems nuo karės žmonėms.

J. S—čius,
G. J. Vaitkeviči*.

UŽBAIGIMAS MOKSLO METŲ
ŠV. KAZIMIERO AKADE

MIJOJ.
Jau kelintas sykis kaip šv. 

Kazimiero seserų mokykla pa
rengia vakarėlius ir" vis su kito
kiu programų. Bet čia netiek 
svarbu tas įvairus, linksmas 
ir margas programas, kiek malo
nu pasidžiaugti, kad mūsų, lie
tuvių katalikų, mokyklos pro- 
gresuja, tobulinasi ir su laiku 
žada virsti lietuvių priaugančios 
kąrtos apšvietos šaltiniu, auklė
jimo įstaigomis. Kad ir tas mok
slo metus užbaigiant programas. 
Kiek jis priduoda vilties, pra
blaivo juodas mintis, paskatina 
šviesesniomis akimis žiūrėti į at
eitį ! Ir jauti, kad lietuviams 
šimtą sykių labiau reikė
tų atkreipti atidą į tą 
mokyklą, daug sykių la
biau ją gerbti, negu ikišiol tai 
daroma. Svetimtaučiai, matyt, 
labiau brangina panašias įstai
gas. Pažiūrėkime į mokinių sura
šą ir pamatysime, kad žymi da
lis beesanti kitataučių. Juk pa
našios mokyklos lietuviams, ro
dos tūrėtų būt permaža, kad sa
vas auklėtines sutalpinus. Jei ki
tataučiai noriai leidžia savus vai
kus į lietuviškąsias mokyklas, 
kodėl gi lietuviai nuo jų turėtų 
šalintis f Lietuviai katalikai sa
vo aukomis davė pradžią tai mo
kyklai, -kodėl gi jos nepalaikyti 
savais auklėtiniais f

Gal kam pasirodyti iš tos kal
bos, kad ten lietuvaičių mažai 
tesiranda. Ne, jų ten nemažai 
esama, tik privalėtų jų ten būti 
dar daugiau. Štai visa pamatinė 
mintis, kokią norėjau išreikšti.

Link paties gi programo atli
kimo, reikia jį išgirsti, pamatyti 
ir tik tada galima būtų pilnai 
suprasti jo visą reikšmę. Reikė
tų daug gabesnio rašytojo teikti 
paeiliui pagyrimus programą ui-

ŠVENTO JURGIO PAR. MO
KYKLOS VAKARAS.

Nenoromis ėjau ant to vakaro. 
Kankino juodas ūpas ir prie jo 
dar prisidėjo abejonė, kad be
reikalingai prikišiu 50 c. Sėdžiu 
ir laukiu ką tokio teks paregėti 
ir išgirsti. Tęsėsi programas, mai
nosi scenėrija, jaunučiai bernai
čiai, mergaitės viens kitą va
duoja ir... ir juodas ūpas nyksta, 
jo vietą užima linksmesnis ir jau 
netik ką nesigailiu užmokėtų 50 
c., bet džiaugiuosiu atsilankęs 
ant to vakaro. Koks jis margas, 
koks gražus, kiek jin indėta 
stropaus priruošiamojo darbo, 
kaip viskas sumaniai suderinta! 
Ir ko tik neteko pamatyti ir iš
girsti : jaunučių choro dainos, 
pavieniais ir sutartinos deklema- 
cijos, lietuvių “kariuomenės”, 
“muštras”, mergaičių gimnasti
ka, simboliški Lietuvos vaizdai, 
amatninkai, dabartinių Lietu
vos našlaičių gyvas vaizdelis ir 
galybės visako kito. Išties vertas 
pagyrimo toks seserų mokytojų 
sumanumas, uolumas, primosi
mas jų globai pavestų jaunučių 
prie tokio programo išpildymo. 
Tuo labiau tas viskas malonu, 
kad visan programan indėta 
daug lietuviško jausmo ir dainų 
ir vaizdų parinkime. Nemažiau 
už programo kąsnelius žingeidus 
ir patys tų kąsnelių išpildyto jai: 
štai mažučiai berniukai, berods 
vos žodžius gali ištarti, o žiūrėk, 
kaip pradės dėklemuoti apie ža
lias Lietuvos pievas, miškus, tai 
kalba taip, kaip koks senis. Ir 
tai tvirtu balsu, tikra lietaviška 
tarme. Arba dar mažesnės mer
gaitės, kaip jos grynai tardamos 
puikiai eiles dcklemuoja, kaip 
gražiai gestus daro. Parodys, 
kaip paukšteliai sparneliais 
skrieja, kaip vanduo banguoja, 
kaip miškas siūbuoja ir daug ki
tokių dalykų.

Gražūs išėjo amatninkai, kiek
vienas savo amatą girdamas ir 
tiek humoro, sveiko ir gražaus 
humoro, buvo indėta, kad dauge
liui net šonai pradėjo nuo juoko 
skaudėti. Nemažai nustebino ir 
“kareiviai” savo “narsumu” ir 
ir “muštrą”. Įvairius judėjimus, 
maršavimus taip gerai atliko, 
kad kitas ir metus kariuomenei 
išbuvęs tai nepataikys,
kaip tie dvžlika ' “ka
reivių”. Jei amatninkai
ir ‘kareiviai” juokino publiką, 
tai gyvas dabartiniųjų Lietuvos 
našlaičių vaizdelis nevieną jau
tresnės širdies privedė prie aša
rų ir nevieną kietesnę širdį su
graudino. Prie progos buvo ren
kamos aukos nukentėjusiųjų nuo 
karės lietuvių naudai. Berods, 
surinkta kelios dešimtys dole
rių.

Abelnai imant, vakaras buvo 
vienas iš įspūdingųjų. Žmonių 
buvo pilnos sėdynės, supranta
ma, daugiausia tėvų, kurių vai
keliai lanko tą mokyklą.

Priedelius.

mokyklos būte. Delegatų suva
žiavo iš visų Chicagos Vyčių 
kuopų. Aptarus apie ateinančio 
Vyčių seimo reikalus ir apkalbė
jus daug kitų dalykų, kuopų de
legatai surado reikalingu pareng
ti visos Cbieagos Vyčiams išva
žiavimą į laukus, kad geriau su
sipažinus Vyčiams tarp savęs 
iir užmezgus drutesnius draugiš
kumo ryšius.

Išvažiavimas rengiamas didelis 
ir su įvairiausiu programų. Ža
dama išmėginti kiekvienos kuo
pos gabumus ir darbštumą. Ski
riama tam tikros dovanos už 
naujai sugalvotus žaislus ir ki
tus dalykus. Už skanesnios ir ge
resnės vakarienės priren girną,- 
pasižymėjusi Vyčių kuopa bus 
gausiai apdovanota.

Kol kas nežinoma dar išvažia
vimui vietos, laikas gi paskirtas 
5 d. liepos. Kiekviena Vyčių 
kuopa, norinti ingyti garbės ir 
atsižymojimo, tegul iš anksto 
prisirengia prie didžiojo Chica
gos Vyčių išvažiavimo!

Tas-pats.

BRIDGEPORTO JAUNIMAS 
SUBRUZDO.

Vasaros atkaltoms užėjus, jau
nimui ankšta tarp miesto aug- 
štųjų mūrų ir pasitaikius ma
žiausiai progai, kas tik iš jaunų
jų gali, važiuoja į miškus ir lau
kus pakvėpuoti tyro oro. Bricfc- 
geporto jaunimo veikliausi dalis, 
— Lietuvos Vyčių 16 kuopa, apie 
kurios veikimą net mūsų didžiau 
si “prieteliai” socijalistai daž
nai pakalba, pripažindami jai 
ypatingas Dievo ir žmonių do
vanas, rengia 27 dieną išvažia
vimą į Willow Springs, pato*, 
giausią vietą Chicagos apielinkė
se šeiminiškoms pramogoms. Gir
dėjau, kad bridgeportiečiai Vy
čiai mano tą išvažiavimą paįvai
rinti žaismėmis, lenktyniavimais, 
gimnastika ir dainomis. Žinoma, 
kad įspūdis iš išvažiavimo būtų 
didesnis ir gilesnis, kiekvienam 
atsižymėjusiam tose srityse bus 
suteikta graži dovanėlė. Išvažia
vus į miškus negalima apsieiti 
ir be maisto kunui, tai mūsų dai
liosios vytės žada prikepti tokių 
skanių piragaičfų, kurie, beabe- 
jonės, turės visiems labai patikti. 
Už visus patogumus ir malonu
mus reikės primokėti tik 25 c. 
Išanksto galima pasakyti, kad 
Bridgeporto Vyčių menamoji 
pramoga gerai nusiseks. Jis.

CHICAGOS VYČIŲ APSKRI
TIES DELEGATŲ SUVA

ŽIAVIMAS. t
r

Nei viena draugija Chieagoje 
neparodo tiek gyvumo ir veiklu
mo, kaip mūsų jaunosios Lietu
vos Vyčių organizacijos kuopos. 
Nepraeina tos savaitės, kad 
Chicagos Vyčiai neparengtų ar 
tai susirinkimo, ar tai vakarėlio, 
ar tai kokios kitos pramogos. 
Kiekvieną dieną vyčiai parodo, 
jog nemano pasilikti' kokiais ten 
snaudnoliais, bet veikliais tau
tos ir draugijos nariais. Aiškiai 
galima buvo pastebėti Vyčių no
rą darbo ir atsibuvusiame nedė
lioję Chicagos Vyčių apskrities 
suvažiavime, šv. Jurgio parapijos

ST. ŠIMKAUS PRAKALBA
ANT BRIDGEPORTO.

Lietuvių Draugijos dėl karės 
jiukenfejusiems šelpti atstovai, 
p. St. Šimkus, jau prądėjo apva- 
zinėti Chicagos miesto lietuviš
kas kolonijas, rinkdamas aukas 
nualintiems karė lietuviams.

Birželio 21 dieną kalbėjo Brid- 
geporto Tautos Fondo skyriaus 
parengtose prakalbose šv. Jurgio 
parapijos svetainėje.

Žmonių, pasiklausyti iš Lietu
vos atvykusio svečio pasakoji
mų apie lietuvių vargus, prisi
rinko nedaugiausia. Gaila. Lietu
vių Draugijos pasiuntinys moka 
vaizdžiai, jautriais žodžiais nupa
sakoti Lietuvos vargus. Prieš 
klausytojo akis slenka baisūs nu- 
teriotos tėvynės vargai, radosi, 
jauti, kad Lietuva, vargų sus
pausta, dejuoja — vaitoja, pra
šydama pagelbos savo vaikų, gy
venančių nž jūrių ramios Ameri
kos padangėse. Susirinkusieji ant 
p. St. Šimkaus prakalbų bridge
portiečiai- atjautė iš kalbėtojo 
žodžių reikalingumą sušelpti sa
vo nelaimingus brolius ir su
metė aukų 73 dol. 40 (Tentų.

Vakaro vedėju buvo p. Gu
das, “Kataliko’ redaktorius. Au
kas rinko Bridgeporto dailiosios 
lietuvaitės.

Surinktus laike prakalbų pi
nigus induota vietinio Tautos 
Fondo skyriaus iždo globėjui p. 
J. Leščauskui dėl persiuntimo 
Tautos Fondo iždan, iš kur bus 
pasiųsti “Lietuvių Draugijai 
dėl karės nukentėjusiems šelpti**,

Sapiens. ■

DR. VEZEL SUGRĮŽO.
Dr. C. Z. Vežei buvo išvažiavęs 

paskutiniose dienose geg. mėnesio 
ant vakacijų pas gimines į Wor- 
cester, Mass., ir kitur. Šiomis die
nomis sugrįžo ir po seno, užai- 
imą savo profesijos darbu.

Reporteris.

s
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VIENYBĖ IR VIS TIE PATYS 
DALYKAI.

Vienybė, toji nesugaunamo
ji nuo lietuvių pabėgėlė, taip 
plačiai ir siaurai apkalbėta, 
pripasakota tiek apie jų ir 
vardan tos vienybės tiek pri
sipūta, kad nesurastum žmo
gaus, kurs apie vienybę pri
mintas netartų:

Vienybė mums reikalinga. 
Duokit mums vienybės, o lie
tuviai kalnus nuvers, tautų 
aut kojų pastatys.

Ir netik visi vienybės rei
kalingumų supranta, bet kiek
vienas atras ir kaltininkus, 
kurie vienybę iš lietuvių tar
po nuvijo “kur pipirai au
ga’’. Katalikai mato vieny
bės ardymų laisvamanių, soci- 
jalistų darbuose, pirmeiviai- 
laisvamaniai kaltina visus ne 
jų nuomonių ir takto lietu
vius, socijalistai... bet apie 
juos verčiau tylėti. Vienu žo
džiu, kaltininkų rasime dau
giau, negu išties jų yra. O 
jeigu kalbėti apie nesutikimus 
gundančias priežastis, tai ne- 
išsitektum kantrybe jas apra
šyti.

Atidėjus visus dalykus į ša
lį. atkreiptume skaitytojų do
mų į tilpusį šiame “Draugo” 
num. kun. K. Prapuolenio 
straipsnį, kuris taip-pat palie
čia vienybės klausimų. Ta
me straipsnyje apkalbamoji 
italų vienybė labai supranta
ma ir italams galima tuo, 
kad jie turi pamatų, ant ku
rio gali savo vienybę parody
ti: visoms jų partijoms, vi
soms įvairių krypsnių sro
vėms užteko paremti savo val
džių — ir pas juos vienybė 
jau yra. Vokiečių vienybė ir
gi galima, visiems parėmus 
valdžios žingsnius. Tas pat 
Su prancūzais, su belgais- ir 
kitomis tautomis. Jie visi tu
ri instancijų prie kuiros glau
džiantis sueina vienybėn.

Kas kita su lietuviais, o y- 
pač Amerikoj gyvenančiais — 
jie neturi įstaigos, neturi tam 
tikros organizacijos, kurių vi
si lygiai, noriai remtų ir tuo 
pačiu sueitų vienybėn. Ilgų 
laikų nesistengta sudaryti to
kios įstaigos. Bet pastarai
siais laikais bandyta toki 
įstaiga sutverti—kalbame apie 
Tautos Tarybų. Bet, deja, bu
vę pervėlu: įsikarščiavę peš
tukai prieš niekų nebenorėjo 
nusilenkti, jokio autoriteto 
nebepripažino.

Visi mųstantieji lietuviai, 
visi patrijotai atjaučia .šiais 
laikais reikalų veikti politiš
kai, rūpintis laisvės išgavimu 
Lietuvai. Rūpinasi tais daly
kais lietuviai katalikai, sva
joja apie tai tautininkai, so
cijalistai ir tie apie tai retkar
čiais prasitaria. Vienu žo
džiu, laisvės Lietuvai išgavi
mas galima sakyti rūpi vi
siems lietuviams. Tų visi jau
čiame ir svajojame kaip čia 
suėjus į vienybę, bendrai vei
kus Lietuvai autonomijos ar 
bent ko tai panašaus, išgavi
mu. Bet nesueiname ir vargu 
sueisime: turime kelius, ku
riais galėtume sueiti į vienų 
vietų, tik nevisų norima tais 
keliais eiti. Ir dar kas keis
čiausia, tie patys, kurie ak- 
tuališkai nedaro nei žingsnio 
vienybės link, tie patys ant

bės. Ir, berods, mažai terei
kia, kad nuo žodžių, pereiti 
prie darbo. Reikia tik gero 
noro, geros valios. Dabarti
niais laikais vertimas bėdos 
ant vieno ar kito pečių yra 
nesųmoningas ir turintis reik
šmę tik tai dienai. Jei nori
me ir geidžiame, kad šių die
nų lietuvių gyvenimų pada
rius istorišku, turime į dalykų 
plačiau žvilgterėti. Istorija 
nesiteiraus tų motyvų, kuriais 
vadovautasi nesueinant į vie
nybę, kaip Besiteirauta ko
kiais motyvais vadovavosi 
lenkų šlėkta savoms riete
noms, kurios pražudė Lenki- 
jų. Istorija vien pažymi, kad 
ačiū šlėktos savitarpiniams 
nesutikimams lenkų karalija 
dingo nuo žemlapio, kaipo sa- 
vystovi valstija. Lekeija iš 
to toki, kad dabartinių nesu
tikimų kaltininkai, istorijos 
žvilgsniu liks ne vienais, bet 
savo prasikaltimo naštų uždės 
ant visos lietuvių tautos, nes 
tauta bus apkaltinta už jos 
nemokėjimų, nesugebėjimų su
daryti sau šviesesnios ateities. 
D vienok tie, kurie sakosi tau
tų mylį, turi tiek drųsos> kad 
prie bendro veikim© neprisi
deda ir tuo pačiu kaltės sun
kenybę krauna ant visų lietu
vių.

Nusibodo, klabenti į tūlų lie
tuvių širdį, atbuko plunksna, 
berašant apie tuos pačius da
lykus: apsišarvoję savų kei
stų principų, taktikos stora 
žieve, o gal ir saamylybės ap
siausta apsupti, jų širdys lie
ka nepasiektos. Ir kartais at
lanko abejonių šešėlis — gal 
jiems tautos reikalai nerūpi, 
gal jiems lietuvių vienybė tai 
tik toks daiktas, apie kurį ga
lima ir reikia kalbėti, bet nie
kuomet ne vykinti? Gal ir tai.

Jei kitų šalių pavyzdis I Netik Britanijos lietuviai kolonijas. Pasirūpinkime, kad

mins kų reiškia, jei norime gali pasigirti savo laikraš-
gyveniino lekcijomis naudotis, 
jei ant galo mums tikrai rū
pi vienybė — eikime prie jos. 
Kelias yra, — tai Tautos Ta
ryba, toji fiktyviškoji lietu
vių valdžia, kurių remiant* 
pasielgsime taip, kaip pasiel
gė italai, vokiečiai, prancūzai 
ir kitos tautos. Kitaip bus 
tik kalbos, kalbos ir niekas 
daugiau. Jų ir taip turime 
perdaug.

BJUTAAI1JOS LIETUVIAI 
NESKAUDŽIA.

čiais, bet jie pasirodo duos- 
nesni Lietuvos reikalams, ne
gu lietuviai gyvenantieji Dė
dės Šamo žemėje. Ligšiol au
kų nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams jų sulinkta virš 
330 svarų (apie 3,300 rublių).. 
Reiškia, imant proporcijona- 
liškai, jie daugiau aukų su
metė, negu Amerikos lietu
viai. Kadangi Amerikos lie
tuvių randasi bent 50 sykių, 
daugiau, tai ir aukų privalėtų 
surinkti kokius 160-170 tūk
stančių rublių, jei duosnumu 
norėtų susilyginti su Britani
jos lietuviais. Dabargi visų 
fondų aukas sumušus į krū
vų, tų aukų terasime kokius 
70-75 tūkstančius rublių. Va
dinasi, mes nei pusės nesame

nei viena, bent didesnė kolo
nija nepaliktų neišgirdus p. 
St. Šimkaus prakalbų.

KITATAUČIAI PASĖJĖJAI.

Kaip patys Britanijoj gy
venantieji lietuviai apskait-
llU°'ja,’_L,,i.U.?ZVn ^°. e8mTal,taiP' du^nū^toip Britanijos 

salų lietuviai.apie kokius 8000 dūšių. Tie
sa, mažas tai skaičius ir tas 
pats išblaškytas mažomis gru
pėmis po Anglijos ir Ško
tijos įvairius miestukus. Bet 
jų nesnaudžiama ar bent 
snaudulį bandoma nusikraty
ti. Ir tuo maloniau tas pa
stebėti, kad ten veiklumo, 
bruzdėjimo akcija išplaukia 
iš katalikų pusės. Ypač žy
miai Britanijos lietuvius įju
dino jau antri metai einantis 
katalikų laikraštis “Išeivių 
Draugas”. Ačiū jam, Brita
nijos lietuviai katalikai tapo 
pažadinti prie darbo, jų gy
venimas pradėta nuosekliau 
tvarkyti. Ir nuostabūs daly
kai: nors Britanijos lietuviai 
bent 50 sykių mažiau skait- 
lingesni, negu Amerikos lietu
viai, bet jie proporcįjonališ- 
kai įstengia daugiau išlaikyti 
katalikiškų laikraščių. Be. 
“Išeivių Draugo”, jie užlaiko 
dar juokų laikraštį “Ežį”.

Kad sužadinus Britanijos 
katalikus prie dar didesnio 
veiklumo pastaruoju laiku ten 
skleidžiami atsišaukimai su 
dvejopu tikslu: Pažadinimo, 
lietuvių katalikų prie susipra
timo ir paskatinimo lietuvių 
prie aukojimo Tėvynės reika
lams. Tenaitinio Lietuvų šelp
ti komiteto pirmininkas, kun. 
A. Šveistrvs, pasirįžo apva
žiuoti Anglijos lietuvių kolo
nijas ir po jas rinkti aukas to 
komiteto vardu pukentėju- 
siems dėl karės lietuviams. Ir 
žiūrint į abęlnų tenykščių lie
tuvių veiklumų, reikia lemti 
nemažų to darbo pasisekimų.

Pavyzdis, kuris netik skati
na, bet ir mokina Amerikos 
lietuvius. Neturime kunigo 
Šveistricg bet turime iš Lietu
vių Draugijos atstovų, kuris 
keliauja po Amerikos lietuvių

Kiekvieno artimo vargai, 
nelaimės, sužadina kituose, 
pašaliniuose, užuojautų ir 
simpatijų. Tas pats ir su tau
tomis. Tautų, mažesniųjų, pa
vergtų vargai atranda užuo
jautos pas svetimus, kuriuos 
tie vargai nepaliečia. Kiek 
laiko atgal “Drauge” buvo 
išspauzdintas laiškas Yvon- 
ne Pouvreau, kuriame tiek bu
vo parodyta simpatijos, kaip 
lietuviams, taip ir kitoms ma
žesnėms, suvaržytoms tau
toms. Šiomis dienomis nuo 
Yvonne Pouvreau gavome an
trų laiškų iš Paryžiaus. 
Spauzdindami pirmųjį laiškų, 
padarėme mažų klaidų: pažy
mėjome, kad rašė ponas Y. 
Pauvreau,, bet tai būta ne 
pono, bet panelės. Tad šiuo- 
nai tų klaidų atitaisome.

Gautojo laiške vertimų tal
piname ištisai.

Paris, 17 d. gegužio, 1915. 
Brangūs Tamistos-:-^

Aš turėjau malonumų pas
tarąja savaitė skaityti prelek- 
ciją “Finai ir Firliandijos 
Autonomija’'’ susirinkime 
“Societe de Soaielogie”. Ka
dangi klausimas paliečia Ru
sijos valdymo būdą, manau, 
kad Amerikos lietuviams pra
verstų apsipažinti nors su 
trumpa prelekeijos sutrauka.

Tikiuos, kad greitu laiku 
gausiu progą laikyti kitą pre- 
lekciją apie Pabaltmario pro
vincijas.

Rašiau nemažą veikalą 
“Lenkų klausimas” laikraš
čiams, leidžiamiems Rumuni
joj ir Ispanijoj. Suprantama, 
turėjau aiškinti lenkų netei
sybes kaimyniškose šalyse: 
Lietuvoje, Baitgudijoje ir 
Mažrusijoje. ,

Lenkai nieko nesigaili, kad 
ingavus simpatijos Europos 
visuomenėj. Jie dabar leidžia 
nemaža naujų laikraščių apart 
tų, kurie gyvavo nuo se
niau. Beveik kiekvieną mėne
sį išleidžiami nauji pamfle
tai apie lenkus ir apie lenkų 
klausimą ir platinami tūk
stančiais. Didžiuma tų pamfle
tų publikuojama prancūzų kal
boje, taip pat ir anglų.

Vokiečių įsiveržimas pada
rė Jūsų šalį geriau žinoma 
Prancūzijoje ir Anglijoje.

MAŽI LIETUVIAMS 

PAMOKA.

Italija, tai ištįkrųjų politiš
kos liuosybės šalie. Čia kiekvie 
uas už savo partijos reikalus 
gali varyti agitacijų, kaip jam 
patinka, by tik neužgautų as
meniškų kito teisių. Pragy
venęs Ryme porų metų, aš ge
rai prisižiūrėjau italų būdai 
visokiose aplinkybėse ir atsis 
tikimuose, taip, kad viskų ap
rašyti būtų labai ir sunku ir 
ilga. Prisiėjo man regėti čia 
rinkimus į parlamentų ir mie
sto galvų. Ko tik jie vieni 
prieš kitus ueprirašė, ko tik 
jie nepripiešė ir po gatves

Ypatidai pastorąsig vokiečių | ikatoėj pajuokdami 
žygis i Pabaltmares Drevinei-j . „ , .
jas padarė tai, kad sumaišy- v0 P™*08' .fruie.!us P11* 
iuas su T j a vargu, buvo • greitį viki tų i tūlų budį,
begalimas,, kaip pirma atsitiko galima buvo spręsti, kad tie 

žmonės, niekuomet nesueis į 
vienybę.

Sunkiai suklystu, kas- bū- 
šalies politiškame padėjime tų taip manęs. Tegul ir prieš 
po vigų vargų, kokius turėjo; dabartinę karę su Austrija —

su Suvalkų gub.
Tikiu, kad dabartinė karė

ineš didelį pagerinimą Jūsų

panešti lietuviai.
Palieku su geriausiais linkė

jimais ir pagarba.

Yvonne Pouvreau.
Secretaire de 1’ Office 

dės Nationalites.

Patalpinus laiškų, nesinorė
tų daryti jokių komentarų ir 
išvadžiojimų. Reikalas išdė- 
stinėti lietuvių padėjimų prieš 
pasaulį begalinis. Rasime ir . 
užuojautos ir prietelių, kurie 
padės kovoti už mūsų tautos 
reikalus, tik reikia netylėti.

ėjo smarki kova ir ginčai tarp 
interventisty (už karę) ir ps- 
dfistų (prieš karę) — vieni 
prieš kitus rašė ir rėkė, bet 
štai išmušė valanda, {i Tėvy
nė ir tauta pavojuje", ir tar
si nematoma ranka mostelėjo 
tautai ir visi, užmiršę ginčus, 
partijos reikalus ir asmeniš- 
kus kits kito užgavimus, pe
ris į petį stojo į kovų. Užteka 
pasakius, kad iš 264 senato-* 
rių, vos du balsu atsirado 
prieš kovų — © iš 482 parka-
mento atstovų vos keli desėt- 

Kitame “Draugo” ™«*ry- kai (54) prieS. Na> w
;je išspauzdinsime P’. • tai nepavyzdis senovės “lenk-
Pouvreau sutraukų iš jos pre- iįetuviškiemsiems ” seimams, 
lekcijos apie Pinus ir ■ kurie Augusto II laikais nie-
landijos autonomijų. ko nutarti jau nesugebėjo.

*

mtlf SEIMAS.

Dabar seimų laikai. Seimuoja katalikai, 
seimuoja kunigai, seimuoja vargonininkai, sai- 
muoja tautininkai, socijalistai, bravarininkai, 
laikraštininkai, rankpelniai, moters, jaunimas. 
Sumanė sušaukti seimų ir velniai - dųšiagau- 
džiai. Sunkesni dabar laikai visiems, sunkes
ni ir velniams. Žmonės eina vis gudryn, sun
kiau kų nors beprigauti. Nebent kas iš 
liuosos valios parduoda dūšių. Bet velniui iš 
tokio laimikio maža paguodos. Bernauk tu 
tokiam parsidavėliui per ilgų jo amželį, tur
tais jį apkrauk, smaguriais migdyk, pagyrais 
pataikauk, o ne, tai jis tau kryžiais apsika- 
bys ir žliumbia, atgailauja. Parsidavėliams, 
kaip tyčia*, gerasai Dievulis duoda ilgų amželį, 
nežinia, ar kad duoti jiems laiko susiprasti, 
ar velnykšeiui ant patyčių. Kad ir susilauks 
nelabasai kokio parsidavėlio galo, tai ir tuo
met nekiek jam paguodos. Pasirodys su nu
šiurusia dūšele prieš Liucipierių, o tas tik 
spangėmis plyks - plyks ir vanoja savo trisiek- 
snine uodega nelabojo šonus.

— Kų tu čia, do per dūšių atvedei? visų 
prasigėrusių, prasipalaidunavusių, išsižiojė- 
lę, tinginę, leizgyvę!

Pristato paskui Liucipierius tokį pigiai 
sugautos dūšios savininkų prie prasčiausių 
peklos darbų; tai liežuviu visokias smarves va
lyti, tai' gįnČitys su bobomis liežuvninkėmis, 
tai mokinti lietuvių cicibkus socijalizmo mo
kslų, tarsi į kiaurų statinę vandenį pilti, ži
noma, kas pekloj su draugais velniais nors ir 
prie prasčiausio- darbo, tai vis ne vienam val
kiotis ant žemės. Draugiškumo ryšiai tarp 
velnių, heabejottės, tvirtesni yra, kaip tarp 
Michalkevičiaus ir jo avelių. Bet visgi ir vel
niukas nori būti augščiau pastatytas, stovėti 
arčiau Liuoi-pieriaus. Nebereikalo ir dangų 
dėl garbės psarado, Taigi kiekvienas nori 
kuogudresnę, kuodoresnę, kuomokytesnę dū
šių pristatyti į peklų, kad užsipelnius savo 
viršininko pagyrimų. TBegundant išmintin
gų, gerų žmogų nevienam, žinoma ,tenka ir su 
tuščiomis rankomis pargrįšti pas Liucipierių, 
kad jam užrapertaoti, — toksai tai jo klijen- 
tas tapo (prairastfts peklai ir būtinai nusidan
gino danguosna. Tuomet Liucipierius, pa
prastai, nedaro daug ceremonijų ir, pagriebęs 

, negiliuknigų kipšų už uodegos sviedžia lau-
kryžkelės atsistoję šaukia a- į^,, jg peklos. Kadangi pekla, pasak mūsų 

laisvamanių* yra labai giliai, tai nuo to įsi
tempimą velnio uodega paprastai nutrūksta 
ir pasitinka Liuoipieriaus rankose. Neberei
kalo mūsų žmonės praminė velnius, besival
kiojančius aaA žemės, striukiais. Valkiojasi 
paskui toksai striukis po pelkes ir tyrus, kol 
jam uodega, neatanga. Toksai tik akis moni- 
ja mūsų dėdėms ir tėvukams, kai jie išvaka
rėmis grįžta ii- smuklės namon. Apsimeta 
špierukas bartais smuikuojančiu vokietukn su, 
ožio naganais* kartais paklydusiu avinu* kar
tam gražia morgui* ir klaidina, pakeleivingų, 
kad namo* pašiūri yir suaivaidiutų Su na^ 
miškiais. Vienok daug kų jisai pakenkti ne

pie vienybę, graudžiais bal
sais aimanuoja. Ko reikia? 

Katalikų organizacijos pirmu
tinės padarė žingsnį prie vie
nybės: jos pinuotinės inėjo 
Tautos Taryboa ir jos dar
bus remia. Ko taip aima
nuoja tautininkai, ko tvK jų 
organizacijos f Viena apie 
vienybę kalbėti, jų idealizuoti, 
o kas kita eiti prie tos vieny-

gali, nes turi tuojau grįžti į plynes - balas. 
Gėda, mat, pasioodyti prieš, velnius draugus 
be uodegos. Uodegai ataugus jisai vėlei ima
si žmonių gundymo darbo.

Kaip matote ir velnio darbas sunkus, pil
nas pavojų ir atsakomybės. Taigi nedyvai, 
kad velniai sumanė sušaukti seimų, kad pasi
tarus kaip daugiau ir gyvesnių dūšių prisi- 
gaudžius.

Apie patį vidurnaktį atlapnojo biesų gy
va bala. Vidurnaktyje taip nuo dvylikos ligi 
gaigystės velniai turi mažiausia darbo, nes 
geri žmonės tuomet miega, o blogi geria ne
dorybę išsijuosę ir nereikalauna velnio para
ginimo. Sumarmėjo tat nelabieji ant grįžke- 
lės ties kapčiumi. Jiems daug vietos nereikia, 
tšuva bėgdamas pro šalį paliko ant kupsto 
baltų ženklų, tai ant jo į ratų visi nelabieji 
surėmė ilgus savo smakrus ir prasidėjo ta
rybos. Pirmininku pasiliko tas, kurie uodega 
buvo ilgiausia. Pas žmones pirma kalba se
nesni, išmintingesni, o pas velnius viskas at
bulai. Prabilo jauniausias velniukas:

— Draugai! kad mūsų darbas būtų pa-

bangas dūšių kokio popiežiaus, ar bent kar
dinolo ir tapti vyriausiu Liucipieriaus sekre
toriumi. Jūs manote, kad aš ligi šiol to ne
padariau, tai niekad nepasieksiu? Geras kų- 
smis pasitaiko retai.

. Velniai, užgirdę apie augštų Liucipieriąus 
sekretoriaus vietų, tuoj apsimalšino.

— Tegu kalba toliau, — suriko vienbal
siai. ,

— Taigi matote, paiki geltonragiai, per 
mažų trupinėlį būtumėte padarę kvailiausius 
nutarimus, kokių pasaulis da nebuvo regėjęs. 
Išpiauti kunigus! Ar jus nežinote, kas pasida-

Kai tų sutvėrimų tempi pirmyn už ausų, tai 
jis graižosi atgal, bet kai trukteli už uode
gos, tai jis eina pirmyn. Lyginai su katalikų 
laikraščiais, mokyklomis. Kol prie jų kalbi
nama, tol daugelis nuo jų bėga, bet kaip im
tum juos atiminėti, ar tik nepradėtų visi.prie 
jų marmėti.

Išardyti katalikų draugijas, uždrausti 
procesijas, kryžius ir tt.! Čia ir vėl kas ma
ne užtikrins, kad uždraudus katalikui viešai 
Fvodytjs su kryžiumi jis jo neįsidės į širdį? Ar 
išardžius vienų draugijų, jie nesutvertų kele
riopai didesnės? Patys žinote, kad lietuvių

rė Prancūzijoje, kai imtasi persekioti kuni-, katalikų susivienijimas niekieno nekliudomas 
gus? Žmonės pasidarė dvigubai uolesniais snūduriavo.gus? Žmonės pasidarė dvigubai 
katalikais. Žiūrėkite, lietuvių nužudyta tik 
vienas kunigas, o koks lermas pakilo! Dagi 
mūsų bičiuoliai laisvamaniai ėmė kolioti visus, 
mūsų tarnus cicilikus už tokį kvailų žingsnį. 
Nužudyk tu man desėtkų kunigų, tai aršiausi 
cicilikai sektų paskui kunigų, įsikabinę į jo il
gus skvernus. Mano pasenusio kovotojo už 
palaidų laisvę nuomone nėra ko daug perse
kioti kunigų. Kunigas niekinamas, persekio-

sekmingesnis, kad daugiau prisiviliojus dūšių,. janaas dvigubai pasekmingiau dirba. Gera yra
duodu sumanymų išplauti visus kunigus, pa
smaugti. vienuoles; sudeginti bažnyčias, iš
griauti katalikų mokyklas, uždaryti katalikų 
laikraščius, išardyti jų draugijas, uždrausti 
rodytis su procesijomis, kryžiais, maldakny
gėmis ir tt. Vieton to pasiūlau atidaryti ant 
kiekvieno žingsnio peleistuvių namus, kabare
tus cirkus. Patariu dovanai išdalinti žmonėms 
bedieviškų knygų, nedorų laikraščių, šlykščių 
paveikslų. Raginu sukimšti į urvus darbščius 
katalikus, o išaugštinti tingimus, paleisti iš ka
lėjimų vagius, žmogžudžius, sukčius...

Kažikol da būtų kalbėjęs velnvkštis, jei
gu džiaugsmingas draugų spiegimas nebūtų 
užstelbęs8 jo prakalbos. Nutilo vienok visi.

— Kas paduos gudresnį sumanymų? — 
paklausė seimo viršaitis.

— Mano nuomone irgi reikėtų išpiauti ku
nigus, pasmaugti vienuoles... — buvo pradė
jęs kalbėti kitas jaunas velniokas, bet viršai
tis jį sulaikė.

— Tylėk, žioply, čia ne lietuvių susivie
nijimo seimas, kad galima būtų kartoti tų ^a- 
tį, kų kalbėjo pirmesnis.

— Gal d* kas atsiras su nauju suma
nymu? Ne? Niekas Na tai balsuosime. Jau
niausio mūsų draugo įnešimas paremta, z*- 
patvirtinta ir—

— Ša! Palaukite, kvaili geltonragiai! — 
suriko kažin iš* kur išlindęs striukis.

Pamatę kipšų beuodegį visi seimo dalinin
kai ėmė pragariškai kvatoti, spiegti, staugti, 
nagais striukelį badyti ir ant galo kolioti.

— Kų, tu* beuodegi, mokyti mus užsima
nei 7! Pats pirma pasimokyki dūšias sugauti. 
Juk tau už. paikumų ponas Liucipierius uodegų 
nurovė.

— Kad aS būčia išsiilgęs Liucipieriui pa
sturgalį laižyti, kaip jūsų nevienas, tai senai 
būčia pasiekęs tos garbės^—atsikirto Striukis, 
— Nevienas liurbis siūlyto man siūlė savo 
menkų dūšių, bet aš noriu sugauti į savo ža-

paniekos tylėjimu nustelbti kunigų pastangas 
dėl žmonių išganymo ,tik retkarčiais vienų ki
tų apšnaeižus, arba pažnaibius pajuokos yla. 

Da geriau pataikavimu užmigdyti jų uo-

snūduriavo. “Tautiečių” gi valdžiai įskųstas, 
padidėjo per vienus metus nariais ir pinigais 
beveik tiek, kiek per 30 metų snūduriavimo.

Nenorėkime pergreit įsigalėti. Berods 
daug Idijentų prisiunčia mums paleistuvių na
mai, kabaretai ir tt., bet perdaug jų prista
čius jie turėtų stovėti tušti. Tegu pirma įsi- 
galėja smukles, kinematografai, nepadorūs te
atrai, o tie atvarys šimteriopai daugiau žuvų 
į mūsų varžų.

Džiaugtųsi mūsų velniška širdis, jeigu vi
si žmonės išvirsstų vagišiais, peštukais, tingi
niais, sukčiais, bet atsiminkite, kad visiems to
kiais pastojus, nebūtų nuo ko vogti, ko 
skriausti.tumų, giriant ir teisinant kiekvienų jų žingsnį, v?1??“011’, kaslink ūmaus praplatinimo 

nd™ mate ™ ImniJJ ir nlalA Š T^U? ^nyglj, laikraščių, paveikslų, tai bū-
Žmonės patys mato koks yra kunigas ir nieks 
jų taip neerzina, kaip neteisingas jo pagyrr- 
mas. O užvis geriausia parūpinti jiems tiek 
mamonos ir liuosybės, kad jie galėtų visai ne
atsižvelgti į vyskupo nurodymus ir teisingus 
doresnių parapijonų pageidavimus. Du nu
puikusiu kunigu tiek prisiginčys ir padarys 
tiek papiktinimo, kad patys sugriaus viens ki
to darbų.

Su vienuoliais ir vienuolėmis reikia elg
tis visai kitaip. Jie gyvena užsidarę. Žmo
nės gerai nežino kokie jie yra. Reikia tat 
šmeižti juos iš paskutinios. Reikia išstatyti 
juos paskutiniais kvailiais, nedorėliais* fana
tikais. Reikia pasirūpinti, kad būtų jiems už
drausta veikimo liuosybė: vienuolėms vaikai 
mokyti, o vienuoliams misijas laikyti. Vie
nuolyne betupėdami jie bus nė pakarti, nė pa
leisti ir mums nėkiek nepavojingu Bet — žu
dyti juos yra didelė kvailystė. Iš jų dūšių 
mes tikrai nepasipelnyturae, o jų vieton įsto
tų vienuolynan dvigubai daugiau jų giminių 
ir prietelių.

Sudeginti bažnyčias! Argi tat vėJ ne 
kvailystė? Aš sakyčiau, tegu batatihai prisi
stato dvigubai daugiau ir gražesnių bažnyčių. 
TUomet gal jie užmirš apie mokyklas, laikraš
čius, labdarybę. O žinote, midi draugai* kad

tinai protestuoju. Ar jus manote, kad doras 
žmogus ims į rankas aiškiai bedieviškų* 
šlykštų raštų? Juos skaitys tik ištvirkėliai 
— ir be to jau mūsiškiai. Mums reikia dau
giau tokių raštų, kur tik trupiniai klaidos iš
barstyti, tik lašai nuodų ištaškyti. Tuos nuo
dus reikia apvynioti gražia forma, dailiais žo
džiais, kad greičiau primasintų neatsargius 
mulkius, kaip tų žuvytę su meškerės slieku. 
Nuo palaidai laisvų jie patys pereis prie 
šlykščių dalykų. Draugai geltonragiai! daug 
da turėčia į jus kalbėti, bet artinasi gaidgys
tė, taigi noriu duoti palaiminimų jums ir jūsų 
darbams...

Nulenkė biesai savo kaktas, surėmė ragas* 
o striukis pakiuokšt užšoko ant viršaus ir vie
šnios balsu sustaugė:

— Palaiminti pragaro palaiminimu, kurie 
gardžiai ėda ir daug laka, nes jų dievaičiu yra 
pilvas.

Palaiminti pragaro palaiminimu turtuo
liai, nes jie bus da turtingesni.

Palaiminti pragaro palaiminimu netyros 
širdies, nes jie pamatys amžinas tamsybes.

Palaiminti pragaro palaiminimu kietašir
džiai, nes juos paglostys Liucipierius.

Palaiminti pragaro palaiminimu nesentai-
bažnyčioje mes galime užrašyti irgi nemaža darantieji, nes jie jau ant žemės paragaus
nuodėmių: šventvagyščių, veidmainysčių, pik
tumų, suktybių.

ShMbgiirt katalikų mokyklas, uždaryti Jų 
laikraščius! Berods tos įstaiga* dkag blogu 
mums, vehriams, pridaro, bet. ačiū Liuespiu- 

ji? yra neperdaug, o pradėjus jas uaifcin- 
ti ar tik jų skaičius nepadidėtų. čia primenu, 
kad daugelis žmonių yra gimę asilo planietoj.

peklos.
Palaiminti pragaro palaiminimu nupoi- 

kę, nes jie Liucipieriaus sūnumis bus vadinti.
Nežinia kaip ilgai būtų postringavęs Striu

kis, jeigu gaidys būtų nesugydęs. Pasibaigė 
velnių seimas. Gaidystėje keliasi darbinin
kai ir prasideda didysis velnių darbymetis.

Bkrmdė.
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Ogi nūnai, nulėmus karę, 
visos Italijos partijos, ar tai 
katalikai, socijalistai, repu- 
blikiečiai, ar masonai, visi nu
tarė ginti tėvynės reikalus, 
leidžia atsišaukimus į savuo
sius: Vyrai, girdi, taip svar
bioje valandoj, užmirš*; par
tijų reikalus ir ginčus, trauki
me į krūvų ir skubiai kas, 
kaip ir kuo tik galėdami — 
šelpkime tėvynės ir tautos 
reikalus, savuosius ginčus ra
sime paskui.

Na, ar ne prakilnus tai pa
vyzdis, nuolatiniams “ peštu
kams'’ lietuviams?! ' Nema
nau aš čia badyti akii) saviem- 
siems, juolabiau, kad ir aš 
lietuvis. Dar-gi priešingai, 
aš užstoju už savuosius “peš
tukus”, kurie šit jau 500 me
tų praradę tėvynę ir Lietuvos 
savosios tėvynės meilės jaus
mų.

Mes neturime tėvynės, tau
tiškai mes kaip ir nesusipra
tę, todėl, kad ir graudu, —- 
nėra ko stebėtis, kartų mūsiš
kiai dar nesupranta, kaip rei
kėtų svarbos tautiškojo darbo, 
šito vienintelio turto, kuris 
mums liko.

Kuomet Hindenburgo veda
mi, prūsų kareiviai ir jų ofi- 
gieriai kankina Lietuvos žmo
nes — mūsiškiai, vietoj kona- 
greičiausia šelpti nelaimin
gus, tarsi Krilovo apysakos 
(kvartet) keturkojai, pradeda 
ginčytis “komu i kak sidiet”, 
būk tasai rublis ar duonos ką
snis yra geresnis ar gardes
nis, kartų jisai gautas iš ši
tos, o ne anosios partijos at
stovų. Regis šitas papras
čiausias sviete' dalykas, kad 
alkanam pavargėliui vistiek 
kas jam duos, by tik grei
čiau duotų — neturėtų iššauk
ti ginčų tarp labdarių liet...

bet nebūtumėme lietuviais, 
jaigu praleistumėme progų 
pasibarti!!

O kų jau ir kalbėti apie 
aukštesnius dvasiškus pavar
gėlio reikalus!

Net ašaros byra beskaitant 
Lietuvos pabėgėlių vargus 
Vilniuje. Ištrukę iš Hinden
burgo budelių rankų, tnii 
vargšai susispietė savo pra
rastoje sostinėje. Ir štai, pa
bėgę nuo vilko, ant meškos 
pataikė. Davsiškasis Vilniaus 
vyskupijos valdovas, lietuvis- 
tės priešas su savo gauja iš- 
tautėjusių dvasiškių, tarsi ant
rasai Hidenburgas stengiasi 
užgrobti paskutinę vargšų 
dvasiškųjį turtų — neleidžia 
jiems šauktis į Dievų jų pri
gimtąja kalba!!

Maža to, Kuomet gerb. kun. 
Alsunskas, kan:) tikrų tikriau
sias avių piemuo, patsai sa
ve pašvenčia, kad apginti pa
skutinį pabėgėlių turtų — 
maldas prigimtoje kalboje — 
{tuomet kaip tik pasirodo vi
so savo bjaurumoje, Lietuvos 
išgamų netikusis balsas: 
“Mes kun. Alšauskui jokios 
užuojautos neišreiškiame”, 
maž daug taip atsišaukė 
“Lietuvos Žinios”, vakaryk
ščių lenkų vedamasis orga
nas!

Ar tai .lenkbernystės pasek
mės, ar tai galutinis apsirei
škimas siauro proto mūsų 
“atžagareivių”, nežinia var
dan ko prasiminuslų pirmei
viais, kurie, mat, darbuojasi 
tik “žmonijos” labui, kadangi 
jų nuomonėje lietuvis ne žmo
gus. — Lietuvis, sulig tų va
karykščių lenkų, nežmogus — 
jisai yra “bydlo zacięžne”, 
kuris kų tik turi — viskas nuo 
lenkų; bent taip plačiojo svie
to akyse apskelbė, vienas iš

1 didžiausių mūsų atgimimo 
priešas, vilniškių lenkų ir te- 
naitinių sulenkėjusių Lietuvos 
išgamų vadas, Jasnie Viel- 

’možnas Korvinas - Milevskis 
iš Lazdunų, 1913 m. padavu- 
sis Ryme slaptų prancūzų 
kalboje memorijalų prieš lie
tuvių iš miego prisikėlimų.

Ir Dievuli brangus, ko ta
sai žmogus tenai neprimelavo. 
Gera būtų “Lietuvos Žinių” 
vakarykštiems lenkams gauti) 
tusias “Observations” — tai 
gi bent turėtų medžiagos sa
vuosius kolioti — juo labiau, 
kad “uwagi”.lenkų kalboje, 
panašios į anų prancūziškąjį 
memorijalų suvis kaip kad 

jkumščia į nosį.
Prie progos pasistengsiu 

supažindindi tautiečius su tais 
Korvino-Milevskio ‘išsvajotai
siais faktais.

Kun. K. Prapuolenis.
Į Ryme 25 Geg., 1915.

KELI TEISYBĖS ŽODŽIAI 

“KELEIVIUI”.

Petras Kiaulėnas prašė manęs, 
kad jo laiškai būtų patalpinti lie
tuviškam laikraštyj kas ir buvo 
padaryta per “Dr.”. Ir, Kel“ 
“cicilikų“-bedievių laikraštis pa
talpino tą laišką iš “Dr.“, bet 
sutrumpinęs, išmetė tuos žodžius, 
kurie “cieilikam” labiausia dūrė 
į nosį /‘išvedė mane iš kelio be
dieviai“. Turbūt nenorėjo “Kel.“ 
parodyt savo skaitytojams, prie 
ko 'priveda “cicilikų apšvieti
mas.

“Keleivis“ išskutęs “iš P. 
Kiaulėno laiško žodžius“: išve
dė mane iš kelio bedieviai, rašo:

J. Širvintas.

TRANAS: Pasimatymų! (Gintautas ineina į 
smuklę): Ištiesų puikus žmogus tas Gin
tautas. Gaila, kad nepaklausiau jo pata
rimo kokia dešimtį meti) atgal. Nebūčiau 
šiandien taip nuplyšęs. Majoras Galiū
nas sako, kas negeria — visuomet turi 
pinigų. O aš neturiu nieko, nes viskų nu- 
nešdavau Stotkui. “Žioplas davė — pro
tingas ėmė”. Kų-gi jis už tai man duo
davo? Nuodų! O kų aš dabar turiu? 
Nieko! “Kiekvienas po laikui protin
gas“. Bet dar nevėlu! Žiūrėkime Galiū
ną. Jisai vėlai pradėjo, o šiandien jau 
augštai stovi. Aš dabar pradėsiu gyven
ti kaip jis ir vis šį-tą užsidirbsiu, (žiūri 
po kairei): Ana, eina Onutė! (Pranas pa
sitaiso ,kad švariau atrodytų): Geisčiau 
jos paklausti ar nenorėtų su Lakštu susi
rišti amžinu ryšiu. Esu prisirengęs. Iš
sisukau iš vieno rūpesnio, o kad Linksmų
jų, ar tai Linksmučių vyrai negali gyventi 
be rūpesnių, tai vėl reikia į kokį įsipai
nioti. Gaila, kad dabar negaliu išsigert 
sau vieno ant drąsos.

ZTNA: Prane, Praneli! Kur tu užtrukai 
taip ilgai? Ieškojau tavęs po visų pasaulį.

PRANAS: Gal lekioji bevieliu telegrafu, nes 
nėra nei valandos, kaip tave mačiau svo
gūnus piaustant; verkei tartum tavo mo
čiutė būtų Dievui dūšių atidavus. Kas 
tokio ypatingo, kad manės taip ieškai?

ONA: Majoras Galiūnas išsiuntė tave suieš
koti, kad surastum tų žmogų — tu žinai 
— tų, kuris jau buvo kelis kartus — ku
rį Galiūnas sutiko kitų syk pas Stotkų. 
Majoras dažinojo, kad jisai čia vėl atva
žiavo ir kviečia pas save paviešėti per 
visų laikų savo buvimo Pajūryj.

PRANAS: Aš jau atsižadėjau eiti smuklėn, 
bet majorui liepiant, išpildysiu, kas pri
sakyta. Klausyk, Onutė, ar supratai kų 
aš tau vakar sakiau virtuvėje?

ONA: -Žinoma, kad supratau, tu galvažudy! 
Aš netaip žiopla, kaip tau išrodo. Kų pa
darei, su mano knygomis? Kur yra ma
no “Užžavėta karalaitė” ir “Petras kar- 
žygis”!

PRANAS: Tavo karalaitę su karžygiu išsiun
čiau į šiltus vandenis, iš kur jau niekuo
met nesugrįš. Supranti?

ONA: Tai tu mano visas brangiausias kny
gas sudeginai, ne tiesa? Tu mulki! Pats 
neskaitai ir kitiems pavydi!

PRANAS: Klausyk, Onutė, ko taip šokinėji 
kaip ožka? Imk iš manės pavyzdį ir už
si laikyk rimtai, mandagiai.

ONA: Iš tavęs imti pavyzdį? — Gražiai išro- 
dyčiau — girta nuo ryto iki vakaro! Tu 
juk visų juokdarių šmėkla!

PRANAS: Tuom kartu klysti, nes tai suvir

netiesa. Aš jau prisiekiau negerti ir ei
nu pas klebonų įsirašyti ,į blaivininkus.

, Aš nustojau gėręs, tu nustok skaičius tuos 
žioplus romanus ir tuoj greičiau vienas 
kitų suprasim. Matai aš noriu uždėti 
bendros pagalbos kuopų ir norėčiau, kad 
tu į jų įstotum.

ONA: Kų tu kalbi, Linksmuti?
PRANAS: Klausyk — aš jau kalbėjau su ma

joru Galiūnu, kad reikia pataisyti mūsų 
miestelio žmones. Stotkus jau tiek žmo
nių ištvirkino, kiti-patys save išsižudė, kad 
yra tuščios vietos. Miestas reikalauja pi
liečių. Noriu, kad paimtum mano suma
nyme vienų šėrų ir mane pagelbėtum. Aš 
ir tu. Dabar supranti?

ONA: E! Kų tu kalbi! Suvis tavęs nesu
prantu.

PRANAS: Nes nenori suprasti! — gerai! Ne
sirūpink, tai nieko nekenkia. Aš jau už
tektinai prisišvilpavau ir laiko veltui pra
leidau. Einu ketvirtų kryželį ir laikas 
vesti. Jeigu mane nenori, rasiu sau kitų. 
Negersiu, reikės vakarais namie sėdėti. 
Nei nemanyk, kad vienas sėdėčiau.

ONA: Aš nesakiau, kad tavęs nenoriu. 
PRANAS: Tai tiesa! To nesakei! Bet kam

kankinti dorų žmogų? Užteks laiko apie 
tai vėliaus. Klausyk! Kur tu gautum 
geresnį, malonesnį, darbštesnį, protinges
nį, mandagesnį blaivesnį, gražesnį ir iš 
kiekvieno atžvilgio tobulesnį vyrų už ma
ne? Pasakyk atvirai, ar norėtum tapti 
Lakštaitienė iki karsto lentos? Sakyk 
greičiau, nes man skubu.

ONA: (į šalį): Ant galo pagaliaus! (į Praną): 
Ak, Praneli, tu žinai, kad negaliu tau at
sakyti!

PRANAS: Dabar tai kalbi protingai! Duok 
pridotkų (nori ją pabučiuoti, ji nesiduo
da, šluostą lūpas — nustumia).

ONA: Klausyk, latre, ar tu nežinai, kad tai 
nuodėmė? Mane nei nelypstyk. Jeigu 
nori, einava pas klebonų ir duodava už
sakus. Tau bus "Vienas žygis.

PRANAS: Gerai, tik su išlyga.
ONA (nusiminus): Kų tu sakai, Praneli? 
PRANAS: Matai — nenoriu, kad man gėdų

darytam pas kunigų, prižadėk nuo šios 
dienos neatrajuoti tos prakeiktos gumos.

ONA: Praneli...
PRANAS: Nei nemanyk Jeigu nenori, tai 

gali sau eiti. Aš pasiieškosiu sau Kat
riutę. Tai patogi mergaitė.

ONA: Jeigu jau tu, Praneli, taip nori, tai nu
stosiu (tšspiauja).

PRANAS: Dabar galiva eiti. Dvieju būsiva 
drąsesniu. Bet aš neturiu už užsakus nei 
vieno cento kišeninį.

ONA: Tai nieko. Aš turiu ir užmokėsiu, (iš
traukia pinigų iš autuvo).

PRANAS: Tau nepritinka mokėti. Duok aš 
užmokėsiu.

ONA (duodama): Tiktai sa išlyga.
PRANAS (nusiminęs): Ką tu sakai, Onutė? 
ONA: Noriu, kad man gėdos nedarytam prieš

DRAUSK*

“Tas vyrukas (aupr. P. Kiaulė-Į lų dienraščiai“, tarp kurių pa
nas) buvo dievobaimingas žmo-Į mini “Wilmington Daily Cona- 
gus._ turėjo maldaknygę ir karš-1 mercial”. Čia “Kel.“ meluoja
tai meldėsi... tikėjo į amžiną dū 
šios gyvenimą... prieš pat mirtį 
atliko išpažintį, kaip priguli tik
ram katalikui ir priėmė komuni
ją“.... Teisybė, P. Kiaulėnas bu
vo tokiu kalėjime, bet nevisą lai
ką. Iš pradžių buvo bedieviu ne
norėjo kalbėti ir klausyti apie 
tikėjimą, bet paskui persimainė 
ir rugojo ant bedievių.. Ir dėlto 
gal “Kel.“ verkdamas skundėsi 
“cicilikams”, delko P. Kiaulė- 
uas, būdamas bedieviu neužbai
gė gyvenimo bedieviškai, pagal 
“Kel.“, “šviesos“, bet nūspiovęs 
ant cicilikų mokslo, užbaigė gy
venimą katalikiškai, su Dievu.

Bet, jeigu “Kel.“ būtų patal
pinęs Pet. Kiaulėno žodžius; 
“Išvedė mane iš kelio bedievei”, 
tai būtų parodęs, kad P. Kiaulė
nas buvo bedieviu—“cicilikų“.

Kad P. Kiaulėnas buvo bedie
viu, tai parodė savo laiške, ra
šytam motinai: “Motinėle mano 
geriausia ir mieliausia! gražiai 
užauginai, mokinai neapleisti 
Dievo, bet bedieviai išvedė mane 
iš kelio, išplėšė iš manęs didžiau
sią skarbą tikėjimą.

susirietęs. Kaip galėjo gulėti 
“Kel.“, toks laikraštis, kuris 
Wilmingtone suvis neišeina? Tur
būt “Keleivis“, kada nori be
gėdiškai meluoti, tai sau ir “ste
buklus’’ padaro. O gal ir ėmė 
kelias lekcijas nuo garsaus Chi
cagos melagiaus apgaviko, kuris 
visokius “stebuklingus“ daik
tus“ parduodavo, ar nusipirko 
kokį “stebūklingą tinklą“? Del 
to tai ir “stebuklas” su Wilmin- 
gton Daily Commercial“ nepa
sisekė. Su melu netoli nubėgsi.

“Kel.” imdamas žinias iš Wil- 
mingtono dienraščių melavo, pa
davė ir tokias, kokių suvis ne
buvo.

Lai skaitytojai nesistebi, kad 
“Kel.“ moka taip begėdiškai 
meluoti, nes žinokit kad meluo- 

i ja, ne koks prastas melagius, bet) 
“diplomuotu melagius“, kuris 
Boston Supreme Criminal 
Court’e gavo 2 diplomu 
melagystėj, — dusyk stojo ant 
egzamino. Tie egzaminai yra 
labai sunkūs ir nebile į
melagius gali gauti diplo- j

i mą. Nes pirmiausia, egzami- 
O laiške, rašytam broliui, pa-i nuo ja “24 profesoriai“ Grand, 

sakė vardus ir pavardes savo Jury; paskui “12 prof.” Jury. 
“profesorių“, kurie jį mokino “Keleivis“ tuos visus sunkius
ir parodė kelią prie biaurių dar
bų. Kad P. Kiaulėnas kalėjime, 
da iš pradžių laikėsi “cicilikų” 
mokslo, apie tai rašė Wilming- 
tono Every Evening 14 geg. 
“Krakas buvo vienas iš keisčiau
sių kalinių. Didesnį laiką buvi
mo kalėjime jis tylėjo ir išpra
džių nenorėjo prisiimti patarna-

egz aini mis išdavė kuopuikiau- 
siai, ant 5 (pagal Amer. 100) 
už ką gavo netik melagiaus dip
lomų, bet ir medalį už savo $100. 
Žinoma, “profesoriai“ už dyka 
neegzaminuoja.

“Kel.“ po tokiai nesmagiai 
lekcijai, po teismui, nenustoju 
meluoti, rašė: “Kel.” turėjo

vimų dvariško patarėjo, bet vė-) liudininkus ir galėjo tą prirody- 
Jiau prisiimė ir per pastaras ke-; ti, kas buvo rašyta. Aš prašau ! 
liaa savaites jis rado sau sura-lai ‘Kel.” pagarsina vardus ir
minimą Biblijoje, kurią jis ne
mažai skaitė”. “Keleivis“ turė
jo šitą N’ “Every Evening“, bet 
delko šitas žinias apie P. Kiau- 
ljną apleido, turbūt, savas savo 
pasibaidė. ‘Kel.” rašo: “Prieš

pavardes tų liudininkų ir paro
do, kad teisybę arit manęs rašė! 
Aš labai to laukiu.

Garsus “cicilikų” profesorius, 
vienas iš “Kel” ex —redakto
rių, o šiandien garsus “Šakės“

mus guli keli Wilmingtono ang- i įr “Vaidylo“ redaktorius, Anto-

kunigų," rūkydamas tų pasmirdusį tabakų. 
Kad man nuo šiandien nei į burnų.

PRANAS (melsdamas): Vai, Onute, pasigai
lėk!

ONA: Nei žodžio. Jeigu nenori, tai gali sau 
eiti. Aš verčiau- ištekėsiu už to senio 
Gintauto, jisai geras žmogus.

PRANAS: Tai ,Onutė, kad jau tu taip labai 
' geidi, tai tiek to! (numeta papirosą). 

ONA: Dabar galiva eiti pas klebonų, tik pasi
žiūrėsiu ar tinkamai atrodau? (nusisuka 
truputį, išsitraukia veidrodėlį, pudros ir 
išsitepa veidą; paskui viską paslepia ir 
sako): Dabar gerai, eiva!

PRANAS: Kų? Aš eisiu pas kunigų su tokia 
mikitepusia? Nei nemanau. Nusivalyk 
savo nosį ir nevartok daugiau miltų. 
Miltai — duonai, ne armonikai sutverti.

ONA: Gerai, gerai, tik nutilk, (trina skepa- 
taite veidą): Žiūrėk ar dabar gerai? 

PRANAS: Taip, dabar žmoniškiau. Galiva
eiti.

UŽDANGA.

(Stotkaus smuklės vidus. Baisi betvarkė.
Mažai bonkų, mažai cigarą dėžių, sulaužytos 
kėdės. Stotkus su išputusiu pilvu, veidas' iš
aižęs, su viena akia, visas nususęs. Vincas 
taip-pat, suka girtuokliškai papirosą). 
STOTKUS (ineina iš dešinės): Vincuk! Vin

cuk! — Kur po velniais jisai dingo? Tas 
. vaikištis biauriai ištvirko — nei nema

no klausyti. Viskas eina po velniais. Vi
somis jėgomis stengiausi dorai uždirbti

Rubliai Rubliai
Neužmiršk savo giminių tėvynėje. Kiekvienas doleris 

jiems dabar nusiųstas bus labai mielai jų priimtas. Atsi
mink, kad giminės anoj pusėj vandenyno labai reikalingi 
pagelbos taigi jūsų prideristė jiems padėti.

Mes gvarantuojaine, kad jūsų pinigai bus nusiųsti 
tam asmenini, kuriam siųsite ir be mažiausio užtrukimo. 
Musų susirišimai su Rusijos bankais leidžia mums taip 
padaryti.

Prieš siuntimų pinigų pasiklausk mūsų apie 
nes rubliai dabar pigesni, neg kad pirmiau

Visada siųsk savo pinigus per senų ištikima

kainas, 
jie buvo.

PEOPLES STOCK VAROS
State Bank
AsHand Avė. ir 47-ta gatv. 

Chicago, III.

Seniausia, didžiausia, Ir saugiausia banka 
Prie Stock Yardų.

novas— A. Montvidas, siuntė savo 
broliui receptus, kaip neščiuose 
moteryse kūdikius nužudyti, ir

lopo ir ‘stebuklus” padaro. Ko
kius agentus siunčia “cicilikai“ 
ir kokių darbų mokina savo

už tokius receptus liepė imti brolius lietuvius ir kaip
nuo penkynės iki $10!

Ar tai jau ir būdelių darbai 
nesipriešina “cicilikų“ mokslui? 
Kad su tokiais receptais siun
čiate savo agentus į tuos mies- j 
tus kur daugiausia yra lietu
vių: — “tamsių žmonių ir mer
ginų! (žodžiai paties Antono
vo). Ar tai jau su tokiais recep
tais pradėjote tamsius žmones ir 
merginas “šviesti“ ir prie savęs 
traukti. Naujausias “cicilikų“ 
išradimas 20 amžiuje apšvieti
mui žmonių!

Lai dabar visuomenė mato, 
kaip “Kel.”, diplomuotas mela
gius begėdiškai meluoja — skuta,

se): Klausyk, seni, ko čia dribsai? Eik 
prikapok malkų, reikia pietus virti, (pa
stebi Gintautą): O iš*kur tu atsiradai? 
Gintautai, sveikas gyvas! Kaip laikaisi?

GINTAUTAS: Ačiū, labai gerai! Norėčiau 
čia paviešėti dienų, kitų. Tėvas man lie
pė kreiptis j tave.

VINCAS: Turėsi pasitenkinti tuom kas esa
ma. — Blogi laikai. Tie blaivininkai 
neduoda nei ant pragyvenimo uždirbti. 
Tegul juos velniai. Vakar buvo čia atė
jus Preikšaitienė ir norėjo viskų sumušti, 
jeigu sako duotum jos sūnui dar kartų iš
sigerti. Norėjo net skųstu

STOTKUS: Tai būtų gražu, ar ne tiesa? Ar 
tai pardavinėti gėrimus yra kitokia pra
monija, kaip parduodant kitas prekes? 
Kas gali man uždrausti uždarbiaut pragy
venimui?

GINTAUTAS: Linkėčiau tamstai, kad užsi- 
dėtumet padoresnį amatų.

VINCAS: Sergėkis, vaike, nepertark tėvui, 
nes kailį išvelsiu.

GINTAUTAS: Labai gerbiu sūniškų meilę, 
bet geisčiau, kad ji būtų iš tyresnio at
žvilgio.

VINCAS: Kų? Tn manai, kad gali čia val
kiotis ir kiekvienų užgaulioti? Aš tave 
pamokysiu! (šoka prie Gintauto ir nori jį 
sumušti. Ineina Pranas, šoka prieš Vincą 
ir nutrenkia jį į kampą).

PRANAS: Nedrįsk nei dasilytėti šito asmens, 
nes tau kaulus sulaužysiu.

sau pragyvenimų, bet viskas veltui. Su-j VINCAS: Šuns... v....
visu neužsimoka doras gyvenimas. Esu PRANAS: Gali keikti tiek kiek tau telpa, tai 

niekam nekenks, tik tau pačiam.senas, bet kad dar kartų gyvenčiau ant 
žemės, tai vogčiau, sukčiau, meluočiau, 
viskų daryčiau, kad tik ant naudos man 
išeitų. Nebijau pragaro: kad jis būtų, 
tai prisieitų blogai smuklininkams ir gir
tuokliams, bet jo nėra. Tai gerai. Gy
vastis tai kvapas. Nustosi kvėpuoti — 
miršti. Nėra pragaro.

GINTAUTAS (ineidamas iš dešinės): Labų 
dienų, šeimininke! Dar gyvuoji?

STOTKUS: Dar gyvuoju, dar gyvuoju — ir 
tai viskas. Tamsta gerai išrodai, nors 
aš, — nors aš*— kaip, tamsta, gyvuojate?

GINTAUTAS: Ačiū, labai puikiai: sveikas ir 
linksmas. Ar negalėčiau per naktį pas 
tamstą apsigyventi?

STOTKUS: Aš manau. Vincukas tuoj su
grįš. Mano pačiai mirus, Vincukas visu- 
kuom užsiima.

GINTAUTAS: Truputį nesmagiai pas jus 
viskas atrodo. Ar nesiseka pramonija?

STOTKUS: Ne taip gerai kaip seniau. Tie 
blaivininkai viską ardo. Kad juos velniai 
pagriebtų'.

GINTAUTAS: Ištiesų?
STOTKUS: Taip; Pajūryj seniau viskas ki

taip būdavo, kaip dabar. Tie blaivininkai 
stačiai mane sunaikino. Kad juos v... Atei
na Vincukas, jisai tamstai patarnaus.

VNICAS (ineina iš dešinės su cigaru danty-

GINTAUTAS: Ačiū tau, Praneli, atėjai į lai
kų ir tinkamai pasielgei.

PRANAS: Jie čia mane pažįsta. Niekuomet 
nedaleisiu, kad jaunesnis užgautų vyresnį. 
Turiu į tamstą paliepimų nuo mano darb
davio, majoro Galiūno. Kada jam pasa
kiau, kad taTnsta čia atsilankei, išsiuntė 
mane pakviesti pas save į svečius, netik 
ant šio vakaro, bet per visų viešėjimų 
Pajūryj.

GINTAUTAS: Mielu noru priimu pakvietimų. 
STOTKUS: Taip visuomet yra. Kada ingiju 

gerų svečių, tuoj, kaip toks girtuoklis Ga
liūnas, man jį paveržia. Doras žmogus
čia negali nei pragyvenimui uždirbti.

PRANAS: Ka slink dorumo, tai neprivalote 
kalbėti, nes jau senai jį praradote. Esa
te tiktai visuomenės parazitais. Jus vo
rai, lupikai, tinginiai, nuodytojai, kų ge
ro darote visuomenei? Iš svetimos skriau
dos gyvenate ir tai vadinate padoriu už
darbiu? E! (s piauja): ant tokio uždar
bio. Dielės panašiai gyvena, gerdamos 
ir nuodydamos kraujų:

VINCAS: Nustok tu, farizėjau! (griebia kė
dę ir nori mušti).

Toliau bes

pigiai
parduoda receptus po $101 
Mat “cicilikai“ kovoja su kapi-t 
talistais ir visokiais skriaudi
kais, kad neišnaudotų biednųį 
darbininkų, tai ir patys duoda 
pavyzdį, taip “pigiai“ parduo
dami receptus! — Žydas mūša 
ir žydas rėkia.

Kokiu * ‘ gražiu 
keliu “cicilikai“ 

pirmyn”. Tikri ‘
atžagareiviai. 1

Baigdamas laišką, prašau 
“Keleivio”, kad dar duotų at
sakymą ant šitų klausimų:

1.) Koks yra skirtumas tarp 
pasekmių recepto Antonovo ir 

i paskutinio darbo. P. Kiariė- 
no Wilmingtone, kur vieną pril
eistą užmušė, o 3 sunkiai sužei
dė!

ir teisingu“ 
veda žmones 

pirmeiviai“ —<

2. ) Ar Antonovas nebuvo 
ciliku” ir neprigulėjo prie ‘*ei- 
ciliku”? ir ar neplatino bedie
viškų pliauškinių raštu ir kal
ba?

3. ) “Koks yra skirtumas tarp 
cicilikų ir bedievių?

4. ) Kuris iš cicilikų laikraš
čių ne yra bedievišku laik
raščiu?

Atsakymo laukiu.
Kun. V. Bukaveckas.

cn

A.L.R.K. MOTERĮ! S-fiOS 

PIRMAS SEIMAS.
BIRŽELIO 29-30, 1915 M.

šv Jurgio Parap. Salėje. 
Prie 32-os gat. ir Auburn avė. 

CHICAGO, ILL.

cambridge, mass.

Geg. 30 <1. bažnytinėj salėj 
L. Vyčių 18 kuopa vaidino, 
“Tarp Dilgelių Rožės“, melo
dramą 2 dalių, 6 veiksmų. Ak
toriams vaidinimas nusisekė ge
rai. Tarpe 4 ir 5 veiksmo p-lė 
Ona Dailydėnaitė padeklemavo 
eileR apie jaunimą; baigiant vai
dinti, gerb. klebonas kun. J. 
Krasnickas valandėlę pakalbto 
apie tikslą ir padėjimą didelių 
draugijų.

Publika buvo visu tuom la
bai patenkinta ir tą išreiškė 
gausiu delnų plojimu. Tik gai
la. kad jos nedaug buvo iš pne- 
žasties mažo apgarsinimo. Po
tam buvo tautiški žaislai. Taip 
ir užsibaigė tas prakilnus vaka
ras.

Cambridge’iuje vietinėj Vy
čių kuopoj yra gabaus jauni
mo j daugumas iš jų yra atsiši- 
mėję vaidinimu, be jokio atlygi
nimo. Jie ir toliau žada darbuo
tis visuomenės labui, tantiikai- 
katalikiškoj dirvoje.

Lai gyvuoja mūaų Vyčiai 1
J. A. Tamošiūnas/
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S. L. R. K. A. Reikalai.
tinos svarbos, tai vienok sąžiniš- 

S. L. B. K. A., PITTSBURGH O kai vedamas priduos daugiaus
APSKRRITIES REIKALAI.

Honiestead’o 28-ta kuopa sa
vo bertaiuyniame susirinkime 
Huniaue pakviesti Pittsburgh ’o 
ir apielinkės kuopų atstovus ir 
suvažiavus surasti kokį nors bū
dų pagerinimui, lyginai prapla
tinimui S. L. R. K. A. Pitt- 
aburgh’e ir jo apieliukėje.

Jų sumanymas įvyko 30 d. 
gegužio apie 4-tą valandą po 
pietų, vietinės bažnyčios skiepe.

Susirinkimą atidarė vietinės 
kuopos pirmininkas, p. J. Ben- 
dnravičius, kure trumpai padavė 
delegatams mintį su kokiu tikslu 
yra sukviesti gerbiamieji dele
gatai, surasti kokį nore būdą, 
kad pagerinus S. L. R. K. A. 
būvį Pittsburgh’o apielinkėje. 
Kai-kuriuose vietuose S-mas yra 
labai dideliame apleidime ir dar 
nežinomas. Po savo trumpai in
trodukcijai, perstatė vietinį gerb. 
kun. S. J. Čepananį, kad užimtų 
jo vietą. TJuėmus jam vietą, 
irngal katalikų papročio pradė
jo susirinkimą su maldą; paskui 
buvo mandatų priėmimas.

Suvažiavime dalyvavo šios 
kuopos: 38-ta kuopa Ilomestead, 
Pa., 158 kuopa S. S. Pittsburgh, 
Pa., 145 kuopa Monessen, Pa., 
87 kuopa N. S. Pittsburgh, Pa., 
35 kuopa McKees Rocks, Pa., 
102 kuopa Duąuesne, Pa., 124 
kuopa Braddock. Pa., 88 kuopa 
Donorą, Pa., ir 92 kuopa Bent- 
leyville, Pa.

Priėmus mandatus, gerb. kun. 
S. J. Čepauanis inešė, kad išrin
kus pirmininką, kuris kontro
liuotų susirinkimą. Pirminin
ku tapo vienbalsiai išrinktas p. 
J. S. Miliauskas, raštininku K. 
Vaišnora.

Išrinkus valdybą, pirmininkas, 
J. S. Miliauskas, inešė, kad ger
biami susirinkusieji delegatai iš
reikštų maž-daug savo nuomo
nes, kaip praplatinus S. L. R. K. 
A. Pittsburgh’e ir jo apielinkė- 
ję. Kun. S. J. Čepananis patarė, 
jog geriausia būdas yra prapla
tinti 1) skleisti visur žinias, tai 
yra, žodžiu ..aiškint lietuviams 
kur tik 'nesutikus ant gatvės, sū- 
sirinkime ir tt n ,, r

2. ) Daryt visur prakalbas po 
šios apielinkės kuopas, lyginai 
ir ten, kur dar visai nėra užsi
mezgusi, S. L. R. K. A. kuopa.

3. ) Skleisti žinias raštu; tai 
yra apgarsinimais. Išdaryt pla
katus, kuriuos turi pasirūpint 
Pittsburgh’o apskrities centras, 
ir išdalint visoms kuopoms, ku
rios turėtų pasirūpint išnešiot 
po stubas, lyginai po susirinki
mų vietas, ir visur, kur yra 
daugiausia žmonių sutraukiama. 
Visi tam pritarė ir pasižadėta 
tais ir kitais būdais platinti ži
nias apie S. L. R. K. A.

Pėl padengimo lėšų, nu
tartį! . . rengti vakarus, tai 
yrA'. teatrus, koncertus,
ir * kitokius pasilinksminimus ir 
tarf !visas pelnas turi eiti delei 
praplatinimo S. L. R. K. A.

Apskrities valdyba yra išrink
ta : Pirmininku Juozas J. Tuma-v
sonis, Vice-pirmininku J. S. 
Miliauskas, Raštininku Kanstan- 
taR Vaišnoras, Kasininku kun. S. 
J. Čepananis ir Dvasišku vado
vu kun. Magnus J. Kazėnas.

Kiekviena kuopa, norinti su
rengti prakalbas, vakarus ir tt., 
turi pranešti centro valdybai ku
ri stengsis tam prigelbėti.

Pirmos prakalbos surengti nu
tarta Duąuesne, Pa., kur randa
si 102 kuopa.

Ateinantis susirinkimas bus 
laikomas liepos mėnesyj, S. S. 
Pittsburgh, Pa., diena bus pas
kirta centro.

Pisitikime, jog Pittsburgh’e ir 
jo apielinkėse atsiras daugiau 
veiklumo S. L. R. K. A. reikale, 
nes priežodis sako: “Kai du 
stos visados daugiau padarys! 
Viens pradės, kit’s padės draug 
toliau varys”.

Raštininkas.

tono abelnamui centro veiki
mui. Vadinasi, kaip pirmiau, 
taip ir dabar laikysiu sau už 
pareigą raginti draugus ir drau
ges skaityti naudingus raštus, o 
kuopas steigti vietinius kny
gynėlius.

Kas kas, bet gi apšvietimas 
mums neatbūtinai reikalingas. 
Mūsų organizacijos likimas ir 
ateitis priguli ne taip nuo didu
mos mūsų iždo, kaip nuo tobu
lesnio mūsų galvų išauklėjimo. 
Kitaip, krausim milijonus, ku
riais naudosis kiti, o ne mes. 
Tai viena antra — ten, kur ap
švietimo trūksta, ten ir spartu
mo nėra. Išdygsta keli asmens, 
kurie naudodamiesi kitų neran
gumu prisiima organizacijos li
kimą ant savo pečių. Tuos as
menis peikti būtų negražu, nes 
jei ne jie — organizacija visiš
kai sugriūtų. Ką aš noriu pasaky
ti tai tas, kad kaip dar geriau 
būtų, jeigu visi nariai supras
tų organizacijos sielą taip ge
rai, kaip kad tie keli.

Kiekvienas protingesnis lietu
vis katalikas matė, jogei susivie
nijimas, mėgindamas apsieiti be 
čarterio, trukdo pats sau pro
gresą. Kieno vežime sėdį, to ir 
giesmę giedok. Kokioje šalyje 
gyveni, tokių ir teisių prisilai
kyk; jei ne, užsitrauksi nemalo
numų, kurių nusikratyti bus 
persunku. Tas buvo aišku, nes 
inteligentai lietuviai katalikai 
mūsų organizacijos lenkės. Te
čiau, tąją, taip opią žaizdą mū
sų organizacijoje vos galutinai 
aprūpinsime. O tai vis tik to
dėl, kad tik keli draugai šį rei
kalą suprato.

Organizacija, kuri nesirūpina 
savo draugais ligoje, nėra verta 
savo vardo. Mūsų susivieniji
mas tokia organizacija buvo. 
Ir tik tada, kada mūsiškiai tauti
ninkai, lenkai, slavai mums liau
dį baigė nešioti, vos spėjome su
sitvarkyti. Kas tat- vilkino? ap
švietimo stoka.

Ir dar daugiaus yra dalykų, 
.už kuriuos, prisieis atsakyti,, nes 
organizacija per 'savo tamsumą 
jų. matyti nenori. A

Taigi, draugai ir draugės, iki- 
šiol svarbiausia buvo, kodau- 
giausiai prikalbinti susivieniji- 
man narių; nūnai lai svarbiau
sia būna, kodaugiausiai narių 
prikalbinti prie skaitymo nau
dingų raštų o apšvietimo spraga 
mūsų organizacijoje yra labai 
žymi. Užkimšti ją nėrą darbu 
vieno ar kelių. Vardan mūsų or
ganizacijos gerovės, stokim į 
darbą visi! .. .

Kun. Struckus,
S. L. R. K. A.knygius.

VEIKLI KUOPA.
20 d. birželio, S. L. R. K. A. 

39-ta kuopa turėjo mėnesinį su
sirinkimą, Ellis svetainėje. Be
svarstant kuopos reikalus, pri
siminė apie p. St. Šimkų. Kuo
pos raštininkas paaiškino kokiu 
tikslu p. St. Šimkus atkeliavo į 
Ameriką ir visi vienbalsiai nuta
rė surengti prakalbas ir užkvies
ti p. St. Šimkų, kad jis paaiškin
tų Lietuvos vargus. Kilo klau
simas, kas padengs išlaidas pra
kalbų surengimui? Paaiškinus p. 
J. Janui, kad visi sumestų po 
kelius centus, — visi mielai su
tiko ir sumetė $1.40, nors susi
rinkime dalyvavo tik 14 asme
nų, bet visi mielai prijautė var
gingos Lietuvos padėjimą.

Prakalbos bus 3 d. liepos 7:30 
vai. vak, p. W. E. Burna svetai
nėje, 6255 S. State gatv. Pasiti
kime jog šios apielinkės lietu
viai nepraleis progos ir atsilan
kys, paklausyti p. St. Šimkaus 
prakalbų.

Raitininkas.

Musų
LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS PIRMASIS 

PROTOKOLAS.
Pirmas Lietuvių Darbinin

kų Sų-gos susirinkimas įvyko 
birželio 10 d., 1915, parapiji
nėje svetainėje, So. Boston, 
Mass. Ant susirinkimo pri
buvo sekančios ypatos: Kun. 
Žilinskas, kun. Kemėšis, Jo
nas Valikonis, Dominikas An
taną vičia, Vladislovas Jakš
tas, Jonas Jakštas, Jonas 
Petrauskas, Pranciškus Stra- 
kauskas, Jonas Vilkišius, An
tanas Ašmianskas, Motiejus 
Žioba, Mikolas Vienis, Povi
las Karvelis, Agota Strakau- 
skienė, ir Petras Grinkevičius 
iš So. Bostono. Jonas Jaru
ševičius, Pranas Kudirka, 
ir Pranas Kuras iš Norvvood, 
Mass., Pranas Jakaitis iš 
Worcester, Mass., Tadas Ku
bilius, Jonas Saladonis, Juo
zapas Vaičiūnas, Jonas J. Ra
manauskas, Petras Juškaitis, 
Mikolas Abračinskas ir Mari
jona Juškienė iš Brockton, 
Mass.

Susirinkimų atidarė su mal
da kun. F. Kemėšis. Trumpai 
paaiškinęs tikslų užmanytos 
organizacijos, kun. Kemėšis 
perskaitė liglaikinę konstitu
cijų, kuri su pataisymais bu
vo vienbalsiai priimta. Buvo 
duotas įnešimas ir vienbalsiai 
priimtas, kad įsteigti naujų 
organizacijų po vardu Lietu
vių Darbininkų Sųjunga. Ta
da iš susirinkusiųjų prisirašė 
,25 asmenys, užmokėdami įsto
jimo mokesties po vienų do-
erį.

Nutarta išrinkti valdyba, 
turi užimtų vietų iki pirmuti
nio seimo. Į valdybų buvo iš
rinkti sekanti asmenys: Dva
siškas Vadovas, Kun. F. Ke
mėšis ; Pirmininkas, Motiejus 
Žioba; Pirmininko Pagelbi- 
ninkė, Marijona Juškienė; 
Raštininkas, Jonas J. Rama
nauskas ; Iždininkas, Mikolas 
Vienis; Finansų Raštininkas, 
Petras Grinkevičius; Kasos 
Globėjai, Vincas Kudirka, 
Pranas Ktiras ir Jonas Pet
rauskas.

Nutarta stengties išleisti sa
vo laikraštį. Kad tų kogrei- 
čiausiai įvykdinti, nutarta, 
kad rinkti nuo narių pasko
las Sųjungos vardan dėl įstei
gimo spaustuvės. Kun. F. 
Kemėšis vienbalsiai išrinktas 
dėl rinkimo paskolų.

Po ilgų kalbų “Draugas” 
likosi išrinktas organu Lietu
vių Darbininkų Sųjungos.

Nutarta laikyti valdybos su
sirinkimus kiekvienų Ketver
gę

Susirinkimas uždarytas su 
malda.

Jonas J. Ramanauskas, 
Raštininkas,

Dirva.
šis ingaliotas tų darbų atlikti.

Svarstymas apie atspauzdi- 
nimų kvitancijų. Pasirodė, 
kad kvitancijų dėl paskolų 
rinkimo nėrą galima sufor
muoti be advokato pagelbos. 
Komisija išrinkta ir ingalio- 
ta nueiti pas advokatų tų dar
bų atlikti; Mikolas Vienis, 
Motiejus Žioba ir kun. F. Ke
mėšis išrinkti į tų komisijų.

Nutarta pasistengti sutver
ti L. D. S. kuopų Bostone. 
Nutarta, kad tas darbas būtų 
atliktas birželio 27 d.,. 1915. 
Taipgi nutarta, kad ir Brock- 
tone pasistengti sutverti L. D. 
S. kuopų birželio 22 d., 1915.

Nutarta pasirūpinti padirb
ti L. D. S. ženklelius. Del su
žinojimo kainų ir formų iš-, 
rinkti, Jonas Petrauskas, Mi
kolas Vienis ir Jonas J. Ra
manauskas.

Kas link Jono Valiukonio 
asielgimo likosi nutarta, kad 

L. D. S. valdyba apsvarsčiu
si pasielgimų t,. D. S. nario 
Jono Valiukonio išimant 
cbarterį Massachusettes val
stijoje S. L. A. ir tokiu būdu 
sutrukdant legalizavimų, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje, 
vienbalsiai pripažinta šitas jo 
pasielgimas netinkamu, griež
tai tų pasielgimų pasmerkiant 
ir nutariant kreipties į minė
tų Jonų Valiukonį su reikala
vimu, kad jisai pasistengtų 
kokiu nors būdu savo pasiel
gimų atitaisyti. Nutarta apie 
šį valdybos nutarimų praneš
ti Valiukoniui laišku.

Nutarta atspauzdinti 1000 
blankų ir konvertų su L. D. S. 
antgalviu. Darbas pavestas 
kun. F. Kemešiui.

Nutarta pasiųsti protoko
lus L. D. S. į “Draugų” ir 
“Katalikų”. ♦

Jonas J. Ramanauskas in
galiotas nupirkti protokolų ir 
finansų knygas^

Trys ypatos išreiškė norų 
tapti L. D. S. mriais. Jų ap
likacijos buyo i>|įimtos.

Susirinkimas uždarytas per 
pirmininkų M. Žiobų 10:30 v. 
vakare.

Jonas J. Ramanauskas.. ■ >. . • • - ’ .* -*į į
Raštininkas.

Šis - Tas
“Kas ten ūžia, kas ten 

klykia, kad net niūrai ply
šta?” Ar tik ne laisvamanių 
tėvas laisvamanybe apsvai
gintas spyčius laiko? šiur.

gavo, dabar gi reformuoda
mi katalikus, įsteigė ant mė
nulio laisvamaniškai-pirmei- 
viškų draugijų, kurios tikslu 
bus katalikus kepurėmis už-

laukiu, o bombos kaip ne
sprogsta taip nesprogsta. Gal 
netikusia medžiaga buvo “už- 
provytos”.

Šliupas buvo užkliuvęs Chi-' vaidyti. Nelyginant, rusai jo-
eagoje ponų karėje.

skaitymas.
ė

Praeitasis seimas ir vėl man 
gražino knygiaus pareigas. Aš-gi 
vėl iš savo pusės noriai patar
nauti sutikau, žinodamas, kad 
nors tai ir nėra dalykas ncatbū-

BBOKLYN, N. T.

8. L. R. K. A. 56 kuopos pusmetinis 
susirinkimar šaukiamas 2 d. liepos 
(July), 1915, 7:30 vai. vakare, P. Drau
gelio svetainėje, 73 Grand st., Brooklyn. 
N. Y. *Visl draugai atsilankykite su mo

kesniu ir naujais nariais. Bus išduotas 
raportas delegato i* 30-tojo Sus. Seimo 
ir kitą svarbią dalyką.

A. DrablUds, rait.

L. D. S. PROTOKOLAS.
Valdybos Lietuvių Darbi

ninkų Sųjungos susirinkimas 
įvyko birželio 27 d., 1915, pa
rapijinėje svetainėje, So. Bos
tone. Susirinkimas Atidarytas 
per pirmininkų Motiejų Žio- 
bų, pusė po septynių vakare. 
Į susirinkimų pribuvo sekanti 
valdybos nariai: Dvasiškas 
vadovas, kun. F. Kemėšis; 
pirmininkas Motiejus Žioba, 
Raštininkas Jonas J. Rama
nauskas, Iždininkas Mikolas 
Vienis, Finansų Raštininkas 
Petras Grinkevičius ir kasos 
globėjas Jonas Petrauskas.

Protokolas pereito susirin
kimo perskaitytas ir priim
tas.

Svarstymai apie cbarterio 
išėmimų. Išrinkta komisija 
eharterį išimti. Į tų komisijų 
inėjo: kun. F. Kemėšis, Mo
tiejus Žioba ir Jonas J. Ra
manauskas. Nutarta, kad ko
misijos kelionės lėšos bus ap
mokėtos.

Nutarta atspauzdinti 300 
konstitucijų. Kun. F. Kemė-

Gerb. St. Šimkus pasek
mingai išspruko nuo vokiečių 
submarinų klastų. Bet ar 
jam pasiseks aplenkti visas 
Amerikos lietuvių “politikie
rių” klastas, tai didelis klau
simas. Ore kaž-kuo kvepia.

Na, ir sakyk po to, kad 
S. L. A. džentelmonas! Pasis
kolinęs Lietuvos bobelkų ilgų 
liežuvį, ėmė ir apšnekėjo sa
vo kaimynų prieš Suvienytų 
Valstijų valdžių.

Pirmeivių laikraštininkai 
didelę klaidų padarė, kad ne
mėgino sutaikinti kaizerio su 
caru. Sakot, nebūt domos at
kreipę? — Na, tame ir daly
kas: visvien jie tarėsi apie 
neįvykdomus dalykus, į ku
riuos šiaip jau domos mažai 
kas teatkreips.

Kol kas Italijos batas dar
nedavė gero “kiko” 
strijos užpakalį.

į Au-

Galop misterija išsiaiškino. 
“V. L”, praneša, kad.p. Her- 
bert A. Gibbons, anglų rašy
tojas, apreiškia urbi et orbi, 
būk “inžengimas į Przemyslį 
buvo atsiekta per Lietuvių 
vyliugystę”. Ar neaišku, ko
dėl “Keleivis”, Przemysliui 
į vokiečių rankas papuolus, 
apsidžiaugė, kad iš to bus 
nauda Lietuvai? Kam aišku, 
tegu paaiškina. »

Vis dėlto Jurgis Spurgis 
neuždyka Jurgis. Oifc tie 
“Jurgiai”!

Pužas.

“Amerikos Lietuva” labai 
gailisi, kad nepasisekė “tau
tininkams” iškirsti šposų ka
talikams. Viskas buvo pri
rengta, tik sėsk ir važiuok. 
Būtų pirmeiviai savo vežimė
lio ratus gausiau patepę de
gutu,, gal katalikai, kaipo ge
ros širdies žmonės ,ir būtų į 
kilpas pakliuvę, bet dabar 
tiems ratams taip baisiai 
girgždant, katalikai suprato, 
jog laisvamaniai tik iš viršaus 
dailūs, o kas jų širdyse deda
si jiems geriau žinoti.

Še tau, bobute, ir devinti
nis. Dar nesenai “Tėvynės” 
redaktorius buvo nulinkęs 
prie “žemaitiškų” klumpių, 
šiais gi laikais išreiškė loja- 
liškumų, ir tai viešai, “kle- 
rikališkam” skvernui. Bepigu 
žmogui gyventi su tokiais 
mikliais kaulais, kad gali kas 
pusvalandį nugarų lenkti ir 
prieš “ponus” ir prieš “kla- 
pus“99

Burbulas.

Iš visų lig 'žiol atsibuvusių 
seimų pilnų fiasco nukentėjo 
pirmeiviškų laikraštininkų 
seimas, nes nei vieno centelio 
tautos reikalams nepaskyrė. 
Vyrų gi būta ir labai turtin
gų. Vienas skoles ant tėvy
nės aukuro sudėjo, antras pu-, 
sę turto nuskriaustiems ka
rės lietuviams padovanojo. 
Tikrai bankos subankrutijo, 
kur tų turtuolių pinigai buvo 
sukrauti, kad kišenės jų anei 
knist!

Dauguma mūsų inteligentų 
katalikų tik tuomet apie ti
kėjimo dogmas kalba, kuomet 
jų klausosi laisvamaniai, jei
gu gi pas juos užklausia apie 
tuos dalykus praščiokėlis, nu
sipurto ir sako, tai esųs kiek
vieno privatiškas dalykas.

Dažnai tenka užgirsti kal
bant apie kokius ten Jurgius 
ir Baltrus. Nusidėjo kas 
nors, tai sako Jurgio darbas, 
nepatinka kam kieno kalba, 
et, kalbi kaip Baltrus ir ga
las. Kas gi, po šimts plynių, 
tų Jurgių ir Baltrų pas mus 
tiek daug priperėjo?

SKELBIMAI.
GEBA PPAGELBA.

Mre. Cath. Nernnan parašė 
mums šitoikį laišką: “Aš varto
ju Tamstos puikų vaistą, kurio 
vardas yra Trinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elixiras ir jis 
turi geras pasekmes. Šitas vais
tas išgelbėjo mane nuo vais- 
rių ligos, kurią aš turėjau; bet 
ir dabar dar aš jį vartoju, kuo
met tik prastai jaučiuosi. Mano 
duktė serga dusuliu, aš jai taip
gi daviau šį vaistą, ir jis labai 
gerai jai gelbsti. Mrs. Cath, 
Newman, 2829 Calumet avė., 
.Chicago”. Mrs. Newman kaip 
sykis ir daro tą, ką visada mes 
rekomenduojame: po ranka tu
rėk mūsų vaistą ir kiekviename 
atsitikime, kuomet pasijauti ne
gerai, vartot jį. Skilvio negalėse, 
vidurių nereguliariškumuose Tri
nerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras visada atneša grei
tą pagelbą, taipgi nerviškume, 
silpnume, vidurių užkietėjime ir 
jų išsipūtime. Kaina $1.00. Ap
tiekose. Jos. Triner Manufactu- 
rer, 1333—1339 S. Ashland avė., 
Chicago.

Kiekviename atsitikime, kuo
met reikalingas geras ištrinimas 
bei masažas. Triner’s Liniment’- 
as užganėdins. Turėk jo po ran
ka ūmiems reikalams., Kaina 25 
•ir 50c., per pačtą 35 ir 60c.

TAUT. FONDO REIKALAI.

AUKOS TAUfOS FONDUI.
Homestead, Pa., nuo vietinių
lietuvių: .... ............. $269.24
taipgi už parduotas ženklelius 
ir knygutes prisiuntė vietinis 
T. F. Komitetas 20.00
Minersville, Pa*, aukų surink
ta per vietinį Tautos Fondo 
Komitetų 200.00
Cambridge, Mass., Antanas 
Vaisiauskas, 1.00
New Britain, Conn., auka nuo 
S. L. R. K. A., 109 kp. 2.10 
Baltimore, Md., J. Karalius,

1.00
Materbury, Conn., Kaęys Ka- 
žemėkas; 5.00
taipgi Jonas Jokūbaitis .50 
Export, Pa., nuo vietinių lie
tuvių (prisiuntė kun. A. Jur
gutis) 16.05
Oglesby, III., auka dėl nuken
tėjusių nuo karės prisiuntė 
D. L. K. Gedimino Draugija,

20.50
Baltimore, Md., Antose Po- 
vilaitienė, 2.00
We8tfield, Mass., auka nuo 
vietinių lietuvių (prisiuntė 
kun. K. Vasiliauskas) 90.00 
Benton, III., nuo vietinių lietu
vių (prisiuntė kun. S. E. Ko- 
lesinskis), 8.25
Harrisburg, III., nuo vietinių 
lietuvių, (prisiuntė kun. P. 
Vaitonis) 13.65
Viso inplaukė per dvi savaiti

•• . $649.29
Pagal paskutinę T. F. Atskai
tų buvo - 18,675.97

Karčias ašaras “Tėvynė” 
pradeda lieti už tai, kad nei 
socijalistai, nei katalikai ne
prisiima į savo tarpų Kiau- 
lėnų su Montvidu. Vieton aša
rojus ir galvų bereikalingai 
skaudinus, “Tėvynė” gerai 
padarytų, kad juos pasisavin
tų. Bent aišku būtų.

Mūsų laikraštininkai šių 
metų susivažiavime daugiau 
nieko neturėjo kų veikti, kaipir 
tiktai pypkes parūkyti ir at 
skleidus laikraščius pasiskai
tyti pereitų suvažiavimų nu

“Keleivis”, kaipo tikras 
militarizmo priešas, pasmer
kia kares ir vadina jas bar
bant išmislu. Nesenai skaity
damas. “Keleivį” užėjau la
bai linksmus šukavimus iš 
priežasties Przemyslio pate
kimo į vokiečių rankas. Sako 
lietuviams tai tikra laimė. 
Gal dėlto, kad jį užėmė vo
ki ečiai, ‘ ‘ Keleivio ’ ’ bičiuoliai

“draugai”.

SEKANČIOS KNYGOS GALIMA GAU
TI S. L. R. K. A. KNYGYNE:—

1. “Būdas senovės Lietuvią“ — Dau
kanto.

2. “Chistamatija“ — kun. Mi
luko;

3. “Europos istorija“ — Freeman;
4. “Lietuviai Amerikoj“ — Jono;
5. “Kuomi žmonės gyvena“ — 

Jociaus;

6. “Petras Žemaitis“ — Astraus- 
kis;

7. “Kražią skerdynė“ — kun. 
Žiliu skis;

8. “Diedai ir Gražina“ — Mickaus, 
Ant aplikacijos turi būti kuopos

antspauda, ir parašai viršaičių ir kra- 
808 ženklelių už 10c.

Kun. S. 3. Struckus, 

Plymouth, Pa.

Chicagos “tautininkai” bu-

Viso inplaukė $19,325,26 
Adv. A. A. SIakis,

T. F. Raštininkas.

tarimus ir juos išnaujo užtvir
tinti. Tik, tegu jiems nege
rai atsirūgsta, pasimaišė 
“klerikalai”, visų biznį suga
dino, nei ramybės nedavė.

Tai tik šelmis tas •“Ameri

kos Lietuvis”, kuris tiek “ne
teisybių ’r prirašė ant Moc
kaus. Pirmeiviai, sukruskite 
aukas rinkti bylos vedimui!

V—nas.

Skiriant už atsižymėjimus 
medalius, nereikėtų užmiršti 
pirmeiviškos spaudos draugi
jos atstovų. ' Tiek drąsos ir 
didvyriškumo negalėjo paro
dyti nei Vokietijos kaizeris, 
pavergdamas Belgijos mažu
tę viešpatijų, kiek mūsų pirm
eiviai parodė, daužydami ga
lingas Amerikos katalikiškas 
organizacijas.

• • ,
Ir kas gali pasakyti, 

laisvamaniai neveiklūs.
kad 

Tvė
rė tautiškųjų partijų, — du 
nariu gavo, sušaukė Brookly- 
no Seimų, — socijalistai ap-

vo netekę progos pakalbėti 
apie klerikalus ir liūdnai pra
dėjo verkšlenti. Atvažiuoja 
Chicagon Šliupas ir išnaujo 
klerikalai tampomi ant tau
tiškų kurpalių. “Amerikos 
Lietuva” net seiles rydama 
apie klerikališkus kąsnius 
sapnuoja.

Bostono ateitininkai labai 
persigandę, kad kas ten po jų 
šonų išdrįso garsiai prabilti 
apie katalikų žadinimų prie 
veikimo. Ar negeriau, sako 
jie, būtų sykiu su Bostono 
ateitininkais gaudyti nerai- 
škios spalvos karvelius iš 
“Tėvynės” padangių. Jeign 
Bostono ateitininkai pažįsta 
rusų kalba, tai gali atsiminti, 
kad “na vkus i cviet-tova- 
ryšča niet”.

Vienas Chicagos daktaras 
yra man pasakęs, kad turįs 
tris bombas ir žadąs jomis 
pavaišinti katalikiškas orga 
nizacijas. Jau antra savaitė

JUS GALETE IŠAUCITI

PLAUKUS
■ 1 Pasekmingas, moks—f X llžkas gydymas dykai

.■ dėl vyru Ir moterių. JHnMraA Ar slinka Jums plau-

Ar pražilę jusu plau- 
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti

Ar randas plalskntcs. 
niežas odos

Ar plinkl, bei pra- 
dedi plikti?

Ar kenkia kas UI 
Prlei gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
guotl Jos. Užsakykete Uuostrota kny
gute Jusu prlgemtą kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS.”
Paraži ta 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 1 pen-“ 
kius sa vi t Is turėti gra
lius plaukus.-žili plau
kai.—Barsda.—Ir deka- 
vonea nuo užganėdintu
kllętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertl- 

krentl kiekviena, kad. 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plalskotea 
ir augina gražius plau
kus U| 10 centu arba. 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Juru 
antraiu. Męs ISaluče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacure—t 
os N. 1 Ir knygute 
"Teisybe Apie Plau
kus.” Ilplaukete Se-

fteltole savaite m,au atspaustą kuponu sestoje savaite. (p Rluikpte 4ianden.
UNION LABORATORY. Box M7. Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,Bex un, Union, N. Y.

Slučiu 1 dedamas 10 centu dėt apmo
kėjimo kaltu persiutlmo, meldžiu lSslu- 
atl man tojaus Jusu dolerine delute Cal- 
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
plaukus.™ (Paaluskete sykiu kuponą ra 
tisu antraiu-i



DRAUGAS ’Jirž. (Ju:ie) 24, 1915. N. 26.

Reikalingi Važinėjantys Agentai
kiekviename mieste važinėti irro- 
Uiti naują 1JU6 m. modeli, “Ran- 

į~L~A-^*48®r” dviratĮ. Kašyk paiskinim 
Iv— apieinuaų liberales iilyifaaant v 

no dviračio parodymui. 
PritiuRtiamg veltui sutinkant 
int SO dienu bandymo. Reikalauk 
iich io veltui duodamo katalogo 
r paaiškinimų pastebėtino pa

si ulijimo koks kada buvo »u dv 
į rąSuis padarytas. Netikėsiu musu 

Z jinomis Kainomis ir lengvumu 
is ygų.
U.rbtuves valymo pardavimas. 
Apribuotąs akaiėiua senųjų mode
lių įvairaus isdirbimo $7 iki $V‘.

Keletas gerų iš antių rankų ratų, apmainomų 
mu9ų Chicago krautuvėse, $3 iki $8. jei nori gaut 
pigiai ral>k tuojau
Ratlankiai, lempos, ratai, smulkus dalykai, dalyt 
įuotocyklių dalykai visokios rųšies uz pusę pa 
prastos kainos. Ropirk pakol negausi musų ka 
talogo ir pasiūlijimu. Rašyk tuojau.
REAO CYCLE CO., OEPT. A 334 CHICAGO

flIf’Vi

Iždo globėjai: Jonas Zubinas, 11B9 
3. Chureh St.

Vincentas Kadzevičia, 411 Island 
»v.

Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543 
8. We8t St., ir Izidorius Komza.

Knygų mėgėjams!

Ali NORI ŪKĘ PIRKTI 
Jei nori ūkę pirkti tai rašyk 

laišką, kad dasižinoti apie že
mę Naujoje Lietuvių Ūkinin
kų kolonijoje, Rusk county, 
Wisconsino valstijoj. Nepra
leisk progos, rašyk laišką tuo- ave 
jaus, prašydamas plačių paai
škinimų apie virš minėtą ko
loniją.

D. B. PRATAPAS, 
Haukins, H7s., P. O.

DRAUGYSTĖ 8V. JURGIO 
V1O, NORWOOD, MASS.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st.
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st.
Prot. Rašt. J. Verseckas, 11M 

Washington st.
Fiu. Kast. V. Seraika, 508 Plsasnab 

it.
Iždininkas V. Kavaliauskas, M 

Staravant »v.
Iždo globėjai: K. SpriridaviUa, 

1025 Washington st.
S. Vitkauskas, 1038 Washingt«n st.

Maršalka G. Glėbas, 61 Struravant 
avė.,

DRAUGYSTĖS 8V. JONO EVANGB- 
LISTO CHICAGO, TT.T., VYRIAU

SYBĖ.
Prez. Ig. Lieka vičia, 1930 S. Union

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

Prot. Sekr., S. Dargis 638 W. 18 at
Fin. 8ekr., Petras Oliševskis, 71S 

W. 15th st.
Kasininkas Ant. Leknickis, 1738 

So. Halsted st.
Maršalka Petrnn Augustinas 711 

W. 17 lįį.
Susirinkimai paskutinį nedėldlenj 

kiekvieno mėnesio 1 vai. pe piety 
Dieve Apveizdos parapijos svetainėj,

ISVAĖIAVIMAS Į MIŠKUS.
Su deklemacijom, dainom ete.
Rengia Clevelando T. I). D. Mirta.

27 d. birželio Cb. G. Friedrieh girioj. TT *•'** J 18 ir Union gatvėn. Dovanom skynama 0 dol.: Į
1. Geriausiai iš mergini/ padainavusi! 

solo gaus dovaną 3 dol. vertės.
2. Iš merginą puikiausiai padekla

mavusi gaus 2 dol. vertės dovaną.
3. Geriausiam vyrui deklematorhu 

akyriama 1 dol. vertės dovana.
Užkandžiai ir gėrimai už dyką. Tikie- 

tas tekainuoja tik 1 dol. porai.
Pasarga: Karus reikia imti Painesvi- 

lie ir važiuoti iki 8-tos stoties. Norin
tieji važiuoti sykiu su Mirtos choru 
turi būti nevėliau 8 vai. ryto ant 
Public Sąuare. •

Tikietai gaunami išanksto:
T. Kiaura, 2022 Hamilton avė.
A. Banelis, 1447 E. 25 et.
D. Petrauskas, 1630 E. 26 st.

Visus maloniai kviečia, T. D. D. Mir
tos Komitetas.

DRAUGIJįl REIKALAI.
TAUTOS FONDO » VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago, 
UI.

Raštininkas Adv. A. A. Šlakis, 
3255 Šo. Halsted st., Chicago, UI.

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

Iždo Globėjai:
Kun. P. Kemėšis, 717 W. 18th 

st., Chicago, UI.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- 

hington st., Norwood, Mass.

DRAUGYBTĖ SV. MYKOLO AEKAr 
NIOLO, COLUNSVILLB. ILL.

Prezidentas J uozas Gudeliauskas, 
239 Hosperia st.

Vice prezidentas V. Murauskas, 245 
3eminary str.

Prakalą Raštininkas, P. Pranaitis, 
431 Spring str.

Finansų Rašt. F. Stankaitis, 910 
Higli str.

Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas, 
419 8o. Clinton str.

Kasos globėjai:
Jonas Norkus 904 Vaadeiia str.

Rinkėjai Antanas Gudeliauskas, 
801 N. Hesperia str.

Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N. 
Hesperia str.

Metiniai susirinkimai atsibūna 2- 
ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket
vergį liepos Paprasti susirinkimai 
atsibūna, ka 2 ir 4 ketvergą kiek
vieno mėnef. >.

SUSIV. L .R. K. A. VALDYBOS 
ANTRAŠAI:

Prezidentas, — K, Krušinskas, 59 
Teneyck st., Brooklyn, N. Y.

Vige-prezidentas, — A. Petraus
kaitė, 563 N. River st., Waterburv, 
Conn.

Sekretorius, — J. S. Vasiliauskas, 
112 N. Greene st., Baltimore, Md.

Kasierius, — Pranas Burba, 456— 
53 Main st., Edrvardsville —Kingston
Pa.

Kasos Globėjai: —< J. Stulgaitrs. 
122 S. Meade st., Wilkes Barre, Pa.

J. B. Valukonis, 233 Broadwny, S. 
Boston, Mass.

Dvasiškas vadovas, — kun. .T. Ja
kaitis, 41 Providence st., Worcester, 
Mass.

Knygius, — kun. 8. «T. Struckns, 
P. O. Plymouth, Pa.

Gydytojas, — Ba. A. K. Butkaus- 
, kas, 2302 S. Leavitt st., Chicago, BĮ,

NEKALT D PRASIU. PAN. SV. 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL., AD

MINISTRACIJA:
Pirmininkė — Ona Vasiliutė, 1349 

So. Lincoln Hstr., Waukegen, III.
Vice-pirmininkė — Anastazija Pa-, 

eilkykė, 1349 Sa. Perk avė., Wanke- 
gam TU.

Pratek, rašt. Antanina. Kasiliaue- 
kiutė, 1345 So. Park am., Waukegan, 
01.
Finansą rašt. — Elžbieta Nevardaus- 
kaitė, 1221 Victoria at., Waukegan, 
01.

Kasininkė — Marijona Zeleaiakin- 
tė, 1320 So. Lincoln st., Na'ikegon,, 
01.

DRAUGYSTĖS SY. JONO KRIKŠTY
TOJ AUS, MELROSE PARK, TT.T.

VALDYBA:
Pirmininkas J. žvirblis, Box 595 

Melrose Park, III.
Pirm. pagelb. V. Kludolas, Box 151

Nuo seno yra sakoma, kad “Kny
ga — žmogaus geriausias draugas”. 
Bet svarbą/ kad draugas — knyga 
būtą geru ir suteiktą skaitytojui 
naudą. Kaip tik tokia knyga 
ir yra “Oliveris Twistas”. Parašyta 
žinoma anglą rašytojo Charles 
Dickens, Lietuvią kalbon versta Jono 
Kmito. Vertikas savo darbą atliko 
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš 
akis Anglijos žmonių tamseniąją gy
venimo pusę, parodo visą skurdą ir 
niekingumą, kuris slepiasi po žiban
čią skraiste Londono miesto:. Yra ir 
šviesesnių bruožą, kurie paįvairina 
turinį. Didolė knygą susidedanti iš 
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta 
aiškiai ant geros popieros. Kaina 
tik........................................................ $1.00

Nemažiau nusisekus už “Oliverį 
Twistą” yra “Huckleberry Finnas” 
■parašyta Įsam pasaulyj, pagarsė 
jusio humoristo Mark Tvain’o, ir 
versta iš anglą lietuvių kalbon jau 
gerai lietuviams žinomo Jono Kmi
to. Kaip Oliveris Twistas rodo gy
venimo tragediją, taip Huckleberry 
Finnas parodo lengvesnę gyvenimo 
pusę. Vertikas taip taip paikiai suge- 
bia perkelti skaitytoją į aprašomas 
vietas, taip reališkai pentato Huckle
berry ir jo neatskirimą draugą Tarną 
Sawyer’i, kad skaitytojas su didžian- 
siu žingeidumu seks tą Unksmių 
draugą keliones ir nekartą nusijuoks 
iš ją prietikią.

Nemažiau patiks ir juodukas Uži
mąs. Stokuoja vietos, kad visaa ypaty
bes tos knygos išdėsčius, geriau te 
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny 
gos formatas 6%X8% colių talpina 
savyje 43 skyrius ir 284 puslapius. 
Kaina su nusiuntimu .........................75

Tikras malonumas skaitytojui ir 
papuošalas namams, tai neseniai iš
ėjus iš spaudos knygutė iv. Kasi- 
mieras Lietuvos Karalaitis. Ypač 
skaitytoją patrauks geras pasiskaity 
mas ir dailus išleidimas. Ligšiol 
Amerikos lietuviai mažai teturi gra 
žią artistišku leidinių, bet šv. Kazi- 
.mierą galima drąsiai priskaityti prie 
gerą-geriausią. Turinys susideda iš 
keturių dalią: 1) 8v. Kazimiero gy 
Vertimas ir jo reikšmė mūsų tautai. 
Parašė kun. P..>Lapelis, 2) Sv. Kaži 
mieras jaunomenės idealas. Parašė 
K. U. 3) Tėvynės meilė. Parašė Dr. 
A. K. Rutkauskas, 4) Giesmė į šv. 
Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi
nas. Kiekvienas rašytojas savo už
duotį gerai-atliko— aiškiai ir gabiai 
apibūdindamas savo temą. Patartina 
kiekvienam pasiskaityti. Kaina .20

Apsvarstyk! Maža tai knygutė, 
.bet duodanti daug peno dėl rimto 
svarstymo. Talpina savyje sekančius 
dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė 7 
Dievas visados ir visur tave mato 
Mirsi, Dievas teis, duos dangą ar 
pasmerks į pragarą. Bijok ir saugo
kis nuodėmių. Saugokis blogą draugą 
iir negerą vietą. AtSiskirk nuo bedie
vių. Negirtuokliauk. Pkmesk vartojęs 
svaiginamus gėrimus. Mylėk skai- 
stpbę, Paliauk keikęs, ne
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink 
laiką ir teisingai dirbk, atlik dažnai 
išpažintį. Priimk dažnai šv. Komu
nija. Meldingumas į šv. Mariją Paną ne
apvilia. Suprask maldos galybę, ir 
Delko tiek ęyra nuodėmių. Kaina .5

Ar Kristus turėjo brolių Ir seserų: 
Dažnai yra primetama katalikams, 
būk Kristus turėjo brolių ir seserų. 
Taigi kiekvienam bus naudinga pasis
kaityti to neteisingo prikaišiojimo 
atmetimą viršminėtoj knygutėje.
Kaina ................................ .5

Reikalaudami adresuokite:

Mokose Park, III.
Org. užžiūr. prot. rašt. A. Jasinskas, 

1300 St. Charles avė., Mayvvood, III.
Finansą rašt. k, Samalionis Box 593 

Melrose Park, IIL
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001 

12th et., Cicero, DI.
Susirinkimai būna kas trečią nedėl- 

dleaį kiekvieno mėnesio, pirmą vai. 
po pietą j; Waichiulio svetainėje. 2018 
lake et., kampas 21 gatv. Melrose 
.Park, IIL

DRAUGAS PUB. GO.
1800 W. 46th str., Chicago, III.

FARMOS! FARMOS!!

moterų patogumai
Šitas protas yra geriausiu iš visų naujai 

išrastų prosų, prašinant jisai nelimpa prie 
drabužio. Geso išdega per 5 valaudaa tik 
už 5 centus ir neišduoda jokio nemalonaus 
kvapsnio. Prosas svarumo turi nuo 5 iki 36 
svarų.

Moterys, kurios vartoja šį prosą sako:
“Ir už šimtą dolerių jo neatiduočiau jei 
negaučiau kito tokio“.
Reikalaukit šios rūšies prosų laišku ar ypa

tiškai apsilankę šiuo antrašu:

L. Geležinis
4547 So. Paulina St. ; . ;

TEL. 5669
CHICAGO, ILL.

Fanuos
Tautiečiai!

Norėdami pirkti farmų nereikia kreipties prie anglų 
ar kitų miesto agentų, kurie moka dideles rendąs už ofi
sus su keliais raštininkais. Mes atradom, kad jie ima du- 
beltavai už žemę, mes-gi čia gyvename ir nemokame ren- 
dos, tai dėl to galime ir norime pigiau parduot ir patar
naut teisingai savo tautiečiams, rašykįte indėdami markę, 
o gausite teisingų atsakymų.

— Štai kaikurios mūsų fanuos.
1. 40 akrų, 10 akrų išdirbtos. Kaina $400
2. 40 akrų labai geros žemės su gražiu sodnu. Kaina $800.
3. 60 akrų, su trobomis. Visa žemė pirmos klesos prie bė
gančio vandens. Kaina $1.800
4. 80 akrų. Visa žemė dirbama, puiki vieta. Kaina $4.700
5. 80 akrų, žemė juoda labai gera kviečiams. Kaina $2.500
6. 40 akrų tarp 3-jų lietuvių. Kaina $500
7- 40 akrų prie pat geležinkelio. Kaina $17 už akrų.
8. 120 akrų daikte arba pirk kiek nori. Kaina $17 už akrų.
9. Žemė neišdibta. Kaina $10iki $15 nž akrų.

Ta visa žemė galima pirkt už pinigus arba ant išmo
kėjime iki 10 metų.

M. WaleBžiiis,

Scottville, Midi

W. Stygas

P. 0. Box 4

Tas didelis su ja 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 prisinntimn.

Reikalavimus siųskite į “Draugo” Redakcijų.

1800 W. 46th Street,
CH1CAOO, ILU

1 ! i...................................... ! 1 'i 11 ; 1

Šiomis dienomis atspausdintos dvi 
naujos knygos:

1. BRAIŽYNĖLIAI. Parašė Skruzdė. Yra tai originalių 
piešinių, apysakų Tr monologų rinkinys. Kas skaitė Skruz
dės raštus, tas žino, kaip autorius moka piešti žmogaus sie
los padėjimų.

Gražiai išleista knygelė. Kaina 45 centai.

2. “KAS BAILYS?” Komedija dviejose veikmėse. Iš 
anglų kalbos vertė J. Miliauskas.

Yra tai labai gyvas dramatiškas veikalas ir tinka vai
dinimui. Kaina 15 centų.

Reikalaudami adresuokite:

Mašinų darbas Sianoms Stogui lantoa

Archer Lumber Go.
34th Street ir Archer Avė.

_ Netoli Robey Street
Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą. Pristato

me į visas miesto daks.
Telephone Drover 6300

Mokinani Angliški) f-didele povanat
Visose dalyse AmerMsea ir I________
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienai rali IJmok- 
ti AnėlBka IcaUsi. lakai trumpame laike, šios ibo- 
kyldoa naujanala ir tobulinpausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, uš labai maža at- 
lyabdmat talpiau bUsnas dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori Išmokti greitai Anslt) kalba, ateik ar

Nsbe-aaMle priėUkys vertas te plnigab 
Visas Kuponas vertas 4e pinigais

‘.LIETUVOS VYČIŲ” CENTRO VAL
DYBOS ANTRAŠAI:

Dvasiškas . vadovas: Kun. F. , Ke 
mėšin, 1800 W.- 46tb st., Chicago, III

Pirmininkas: M. A. Norkūnas, 166 
Melrose st., Montello, Mass.

Vice-pirmininkas: A. Aleksandrevi 
čius, 732 W. 19th st., Chicago, III.

Prot. raštininkas: AJ. M. Ra/kus, 
41 Providence st., Worcester, Mas*.

Finansą raštininkė: O. M. Kašėtai 
tė, 82 Porter avė., Montello, Mass.

Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 Mel
rose st., Brockton, Mass.

Kasos globėjai: K. Pakštas, 1644 
Wabansia avė., Chicago, IIL

A. Visminas, 320 — 4th avė. 
Homestead, Pa.

J. Naginevičins, 188 Madison st. 
New York, N. Y.

Literatiška komisija: A. Kneižis, 41 
Capital avė., Hartford, Conn.

J. J. Ramanauskas, 147 Ames st., 
Montello, Mass.

F. Virmanskis, 22 Btoad st., Broek 
ton, Mass.

ŠVENTO ANTANO DRAUGIJOS;
VAUKBGAN, ELL, VALDYBOS 

ADRESAI:
Pirmininkas: Steponas Keliotia,

1344 So. Jackson Str.
Pagelbininkas, Kazimieras Barba,

1416 So. Park Avė.
Protokolą raštininkas, Antanu 

Ramoška, 1338 Sheridan Boa d.
Finansą raitininkas, Jronimu Ske- 

nulines, 713 — 8th Str.
Kasininku, Antanu Bakšys, 1327 

Bo. Victoria Str.
Kasu globėjai:
Jaoaapu Skuldaiakia, 11I» _ iwk 

Str.
Raimunda Rulevičia, 1380 So. 

Jackson Str.
1. Maršalka, Pranu Dapkus, 1407 

Se. Park Ava.
*• Maršalka, Antanu Dbirgla, 

1387 So. Park Avė. 
švento Jbennpo DmgUea,

WlaM vaMyboa adresai:
Pirmininkas Skiris Antanas,

Indiana avė.
Pagelbininkas Bnbuia Juosu, 

Indiana avė.
Raštininkas Rutkauskas Juozas, 

1015 Clara sve.
IT. Raštininku Brusoku Antanas, 

1019 Dtlangkam avė.
L. Katalikišką D. S. Brooklyn.
Kasos globėjai:
Gelburda Petras, 1002 Clara avė.,
Riičaucku Matauiu, 1133 Micbigan 

avė. e
Kasininkas Grigaliūnas Tamošius,

1437 8. lįst.

yra žinoma, kad Mason paviete, 
Fonntain, Mich. yr* geriausios kvie
čią, dobilą ir bnhrią žemės. Molis ir 
juodžemis lygus kai stalas. Fonntaine 
žemės pralenkia visas kitas žemes ko
kios tik randasi lietuvią apygardoje. 
Aš turiu pardavimui 93 pradirbtas ir 
išdirbtas farmas su trobomis ir di 
džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak
rą nedirbtos žemės nno 88 00 iki 
20.00 už akrą.
..Fountain yra didžiausia centralinis 
lietuvią miestas. Jame randasi 18 Sto
rą, banka, 2 mokykli, 3 javą magazi
nai. Perka visokius javus žemdirtąrstos 
produktus ir materijolą. Tik 4 mylios 
nno kataliką bažnyčios.

Atvažiuokite pažiūrėti, o aš su an- 
tomobilią pavėžinsiu, aprodydamas 
daug patogią farmą iš kurią galėsite pa 
sirinkti sau Datinkamą vietelę. Per
kantiems žemę kaštus aš geležinkelio

Ma jau yra pirkę fhrmas apie 300 
iletnvią, ir beveik visiems lietuviams 
tikietą sugrąžiname. Mapos ir žemią 
aprašymai dykai. Rašyk tuojaus.

JT, A. 1EMAITIS. 
Fuontain, Mioh.

DRAUGAS PUB CO.
1800 W. 46th Street

1741 W. 47B GMctgĖ E* 3- ..........

909

735

T Da-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jan 2S motai, kaip išeina 1R3 U- 
tarainkas ir Pčtnyčia. Pranumer?- 
ta kasztuoja metama: Anserikafp 
$X5O metams, pašei aeot< $1.2A 
Kasi joje ir Europoje $3. M metamą 

$1.75 pusei met«(. 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad

resuojant

W. B. MCZKOISU — CO.
Mahanoy City. Pa.

Parsiduoda namai labai pigiai 
— tiktai ui $2,660.00.

Atsišaukite:

2640 W. 46 st, Chicago, UI

V!_ _
!' - J ' •
l Visas Kuponą* ir RteOe prialakls tari tą 

pačią vartę. Gali būti iieialnoml j pinigus
arta j vartus dovanas.

dovana bus duodama iki Dac.31, IMS)

ŠVENTO MYKOLO MtAUGUOS. 
ROCKFORD, ILL. VALDYBOS AD

RESAI:

Pirmininkas, Kazimieru Miklu, 
1025 8. Main St.

Vicepirmininkas M i kolas Jankevi
čių. 1614 15th Rt

Protokolą raštininkas, Jonas J, 
Merčaitls, 1530 8. West St.

Fiaansą raštininku ir Iždininkas 
Povilu P. Petrėnas, 430 Island avė.

Maršalka Buividas Juozas, 1439 S." 
9 st. «

DOVANA FARMŲ "PIRKĖJAMS!
Didelis Farmą listes dovanai, di

džiausioj lietuvią kolonijoj, eu apra
šius u daugybės farmą pardavimui, iš
dirbtą su budiakais, sodnais, gyvu- 
tiais ir be gyvulių, didelių ir mažą, 
taip-pat ir ne išdirbtos žemės par- 
aidaoda pigiai ir ant lengvą išlygą, 
teatė geriausia, netoli nuo didelią 
miestą .ir gerą marketą. Joiflpi ma 
nai pirkti, rašyk, tuojaus šiaušiant 
farmą listo.

CHA8 ZEKAB h CO.
127 N. Dearborn gt., Room 808 

obkjago. RL.

ANTROS KATALIKIŠKOS PRA
KALBOS, parengtos Lietnvos Vyčių 
22-os kuopos Matrose Park, III. Ne
dėliojo, 20 A birt. (Jono), 1915, Ig
no Valdiullo salėje. Laks st. (kampas 
21 gatv.). Pradžia 3:30 vai. po pistą.

Kalbėtojais bus Dr. A. K. Rutkaus
kas ir Pt. Gudas. Visi yra užkviečia- 
mi atsilankyti ant šią prakalbą, o 
ypačiai jaunuomenė.

Kviečia Komitetas,
22-ros L. Vyčių kuopos.

Psieškau s»T6 brolio Juozapo Mar-, 
culaičio, paeina iš Vilniaus gub., Tra
ką pavieto, Terasiuną par., Kėdainių 
kaimo. Turiu labai svarbą reikalą. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Mtas B. MarculMMuto.
22 Lamarak et., W. Hezleton, Pa.

Nesivargink prosuodam* seno 
rais proeoinis. Su “ImporiaT 
prosą galima suprosuotį didelės 
šeimynos savaitės skalbinius į po. 
rą valandų. Galima proauoti kur 
tik nori; vidui ar ant oro. Už 
kaista patj per savę. Niekad gal 
vą neskaudės. Dvi savaitės duo
dame bandyti dykai. Rašyk 
klausdama infornueijų.

Adresas:

NEW ERA BALIS 00.
P Mulevičius, Mgr.

6329 So. Fairfield avė.,
0BIGAGO, ILL.

Reikalingas Vargonininkas mokan
tis vesti chorą. AtoišeekiMt

Rev. A. Ballnakls
65 Milvvaukee avė., Kenosha, Wis. 

(25—27)

Jau išėjo iš spaudos 3 numeris |

“Pažangos”
Literatūros, Mokslo, Politikos ir
Visuomenes Mėnesinio Žinaio.

“PAŽAIMOA,, eina tautMltąJ»l<rilc&k>nl3koje 
dvmto|R«

“PAŽANGĄ” Md«ia “Draugo” Bendrove 
“PAŽANGĄ” veda tie patĮs redaktoriai, ku 

ie redaguoja savaitraštj ‘Draugą”
“Pažangos” Kaina 

Metams $3.00, pusei metų $1.50 
Atskiri numeriai po 25 c.

Adr.

Drangas Pub. Co.
I8*K. aastaet, CUcagą, W.



DRAUGAS
Birž. (June) 24, 1915. N. 2G

“Kare — kainos sumuštos — Kare” Viskas už $5.95

MOŠŲ NUOSTUOLIS, TAI MŪSŲ LAI M ĖlJIMAS. PINIGAI NEMI- 
K ALA UJAMI. MOKAMA DAIKTUS AT8IAMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Iiduodam tūkstančius dolerų davonoms supa- 
tindimui žmonių su mūsų tavegais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi
me Sitų dailiai išrašytą auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prietai
su ii 4 dalykų, o taipgi leneiugėlis, žiedas, fontaateė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių iuvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit Sitų apgarsinimų ir savo 
adresų, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir iibandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 Ir ekspreso lėšas. Užsakyk Šian
dien, o sutaupysi pinigų.

EXCELSIOR VVATCH CO.
OEPT. 991, : : CHICAGO, ILL.

A M E P IK C <

LIETUViU- D’.ENRP'

VISUOMENES, 

Literatam ir Politikes iliustruotas Laikraštis
Amerikos Lietuvių DlenraStis “KATALI

KAS” paduoda vėliausias žinias apie karą ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas indomių straipsnių.

Dienraštis “KATALIKAS” eina 
kai - krikščioniškoje dvasioje.

DIENBA&ČIO 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 viena numeri veltui.

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siųsdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip;

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY

3248-83 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., u. S. A.

8BNIA U ŠIA TAUPYMO B ANKA CHICAG0J1

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1SST M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam'3 nuošimčiu ant metu, karį pride
dant kas puė metų.
Atdaru Subatos Vakarais nuo 8-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; 
skolina pinigu ant įtaisytų savasčių (properčiu)'.

Telephone Drover S326

Dr. S. A. Rutkauskaitč-Šlakienė
Gydo visokias ligas

SpecijalistS moterų ir valkų ligose

VALANDOS: Nedeliomis 9—12 prieš piet.

3255 So. Halsted St, Chicago, llls.

: 9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare,

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“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.
Redakcijos adresas:

1644 Wabansia Ava. Chicago, III.

A

II

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aituonių įky

rią pradinė mokykla ir augatoji mokykla (High Schoa)’.
Lietuviškosios Sesers pnima pa* save mergaite* moki

nimai ir iiaaklėjimai. Seminarijoje prie regaleriikojo 
mokslo, arba ir at*kyrium, yra mokinama: mulka, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEBOS MOKINTOJOS. ' PIGUS UŽLAIKYMAS.
Rtikaie meldžiąsis kreipties prie Motino* Perdėtinėa 

kiur, antrašui

Mother Superior,
St Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St Chicago, III.

Trxixcszi3aaaxi
Phon. Drovar 4247

DR. J. JONIKAITIS
Cjdiu »yrų. Moterių Ir Vilkų Lipt.

Resid. 4613 S. Ashland Av«. 
Valandos: •—12 iš ryto

7-1 po pietų 
I—I vakar.

t Tel. Drever 7U42 f

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis)
Lietiviškas Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47to» gatve.

Rhon. Drovor 7S0
Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 

piet -ir 7 lig 9 vakare.

DR. A. J. TANANEYICZE 
Gydytojas, Chirurgas

ir Akušeres 
Gydau Vyrų, Matarų ir Vaikų Lips 

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Tel. Drover 5052 .

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 8 iki II rytų, nuol 
iki 4 po piet. nuo 7 iki 9 vakare.

Nedelioma ir Seredoms pagal su tart).
3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

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

Lfaiiji;..

Res. 325S So. Halsted St. 
Tel. Drover 5326

Tj-Įrtrs-

Telephone Main 536

JOSEPH MOL1TOR 
ARKITEKTAS

Rooms 1003-1004 
167 W. Wa»hington St. Chicago.
Katalikiškos Bažnyčios mano speciali- 

škumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Eliaa, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus l Banką užčSdyjimui nuo 
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokanfe trečią

rrocentą retomis ant metų. Siunčiame pinigus 
visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 

linijų į kfcajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviam? visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatižkai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtu antrašu.'

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvo) bei Amerikoj

Bell System

Septyniasdešimt penki nuošimčiai Chicago gaisrų pra
nešėjų yra per telefoną. Daugumas policijos šaukia 
taip-pat per telefoną. Kad dar intekmingiau veikti su 
miesto auteritatais, kad užlaikyti tvarką ir apsaugo
ti nuo gaisrų Telefono Kompanija nori atkreipti do- 
mą j būdą kaip

ŠAUKTI POLICIJĄ ir GAISRŲ DEPART- 

MENTĄ.

. LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

wr “ŽVAIGŽDĘ” -u

“ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis 

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:
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pašaukti 
policijos 
pagelbą 
šaukk 

Main 13

Į
1

POLICE
CALL

MAIN 13
FIRE

CALL
MAIN O
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Kad
pranešti
apie
gaisrą
per
telefoną 
šaukk 
Main 0

Publika turi atsiminti šiuo numarius

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Nauja Knyga

Šv. Kazimieras
TURINYS

1 Sv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų
tautai. Kun. P. L.

2 Sv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K. IJ.
3 Tėvynės meilė. D-ras A. K. R.
4 Giesmė į Sv. Kazimierą^ Pranas

• •• »A, •
Kaina 20 c.

Pusi gryno peino skiriama

“Tautos Fondui”
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Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St. - Chicago, III. -

Ia-

Jau išėjo iš spaudos knygutė

V,EN^^™™NK1 į “KATALIKO BAŽNYČIA ir JOS VALDŽIA”Eina |au 30-tus metus. 
Prenumerata $2.00 metama; $1.001 
pute* metų. Kanadoje $2.50 metams; į 
$1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika

lavimo dovanai.
J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N. X.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvi* Iidirbėju

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
Havu, anameliotu 
ii* padengtu celių- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pararto. du
bu. atlieku artu- 
tiikai.

M. A. Norkūnas
Itt MfcLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Plymouth National 
BANK.

Kapitoiaa ra perviršiu 

I1M.000.0G.
Šitoji Banka prižiurome 

Suvienytųjų Valstijų vai 
flUee. Moka 3 nuešinočhn 

■nm sudėtų pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.G. K. Poitlethurait*,

pefereaviBDA*

ŽVAIGŽDE
3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

32 puslapių didumo, kaina 10 c. Vietoje pinigų galima 
siųsti krasos ženklelių.

Imant nemažiau šimto —didelė nuolaida.

Adresas:

(4 TIKYBA ir DORA »»

1644 Wabansia Avė. Chicago, III. š

• • •••'.
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Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie

tuvoj bei Amerikoj

“Išeivių Draugą”
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:
_ 1* „i
į 1. Vėliausias žinias iš karės.

2. “Seno darbininko atminimus“ užvadintus “Svieto 
perėjūnas“ (trankimasis po Vokietiją, Luiemburgą 
ir Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos“.

• 4. “Škotijos Lietuviai“ II Lanarkshire, III Linlith- 
gotvshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

5. “ Lietuviai Anglij o j ’ ’.
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu ii įvai
riausią ir skaitymui verčiausią laikraščią.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: 
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), 
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut
Mossend,' Lanarkshire, Scotland.

JEI

SAUGOSIES pa- 

Mėgdžiojimų, ir 

visada reikalauk 

tikro Bichterio 
Pain — Ezpeller 

bu inkaro ženk
lu, kaip ant pa
veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie*

šiai iš

F. Ad. Richter & Co
74-80 VVashington j 

Street,

NEW YORK.

Tel. Yards 1138
Lietuviškas Graborius

Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargėlių-naš- 
laičių.

P. A MAŽEIKA
3316 Auburn Ava. CHICA60, ilL

Temykit
Laikė 30 dieRiį turi būti išparduota

Jono Staskievičiaus
Didelis Avalinių Sandelis

1820 46th St. Chicago.
Išpardavimas avalų atsibnna seredomis 
ir petnyčiomis nuo 6 iki 8 vai, vakare 
subatomis nuo 3 po pietų iki 9 v. vak.

Gera proga nusipirkti pigiai viso
kios rūšies avalų.
Administratorius J. Krus

Ar Skaitei Kada laikraštį “LIETUVA?”! 
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 melus Chicago, Illinois kas 
Peinyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
lui tik $2.00, pusei melų $1-00.

Rašyk adresu:

A. OLSZF.WSK1,
3252 So Halsted Si., CnlGACO, ILL.

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

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki'$85 ant orderio daryti siutai $5.C0 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.- 

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

S. Gordon
1415 So. Halsted St. Chicago, III.

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

ROYAL PHOHOGRAPH CO.

Saugokitės
firmų kurios nepatenkina jūsų 
už jūsų pinigus. Mes tik esame 
vienintelė kompanija, kuri tu
rime tikrai patenkinę daug žmo
nių savo patarnavimais ir 
GRAMOFONAIS, kuriuos mm 
gvarantuojame ant 15 metų.

Iš mūsų atsižymėjusių gramo
fonų kuriuos mes pardupdame 
tuojau įmokant arba ant išmo
kėjimo

$1.00 kas mėnuo
gali girdėti savo namuose pui
kiausią muziką ir dainininkus
3 MENESIAI IŠBANDYMO VELTUI
24 ir 50 dainų ir muzikos veltui. 
'Rašyk mums dėl gražaus su 

paveikslais katalogo; duodame
veltui,

91 East 4th St., Dep. 100
NEW YORK, N. Y.

—

Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties 
nors pora garų katalikiškų paveikslų. Mes tik ką ga
vome siuntinį įvairių paveikslų,kaip tai Sv. Kazimiero, 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos. 
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkią Roną V. Jėzaus, Sald. Sir. 
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P. 
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus 
Benedikto XV.

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 Publishing Co.
1800 W. 46th Street, Chicago, III.


