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SEIMAMS PRAĖJUS.
giama įvairaus sporto arte
liai etc.

Organizacijai augant, įvai
riems veikimams besiplėto
jant, negi galima apsieiti be 
jaunimo laikraščio? Steigia
ma jaunimo laikraštis “Vy
tis”, kviečiama talkon moksl
eiviai katalikai, nemenka mū
sų visuomenės rezervą, kad 
bendromis pajėgomis pasta
čius jaunimo judėjimų į pri
deramų vietų. Išsikaštavę de
legatai laikraščio pradžiai su
meta 50 dol., nutaria atsi
kreipti į visus Vyčius aukoti 
tam tikslui ir su pagelba mė
nesinių mokesnių steigiama 
savas organas. Abejoti apie 
laikraščio pasekmingų gyvavi
mų nėr ko: prakilnus pasirį- 
žimas sujungtas su pasišven
timu viskų pergalės. Įsistei
gus nuosavų jaunimo laikraš
tį, Lietuvos Vyčių oragnizaci- 
ja išsiplėtos, apims naujus 
plotus, prižadins prie veikimo 
atsilikusiij kolonijų jaunimų. 
Didele parama bus netik savas 
organas, bet ir katalikiška 
moksleivija, kuri dar nevisai 
sujungė savas pastangas su 
katalikiškuoju Amerikos lietu
vių jaunimų.

Norėtųsi padaryti dar kele
tas bendrų pastabų prie visų 
lietuvių katalikų organizacijų, 
kurios gal aiškiau negu kada 
gali liudyti apie katalikiškų 
laikraščių, katalikiškos spau
dos išplėtojimo reikalingumų. 
Laisvamaniai ir socijalistai 
turi nemaža savų laikraščių 
ir jais apsėjo lietuvių koloni
jas. Pertai nėra ko stebėtis, 
kad, daleiskim, t. v. tautiška
sis susivienijimas ir socijalis
tų sąjunga kuopų skaitliumi 
viršina katalikų organizacijas. 
Nors katalikų organizacijos 
mažiau turi kuopų, bet narių 
skaitliumi viršina savo kon
kurentus. Taip katalikų susi
vienijimas visu trečdaliu turi 
mažiau kuopų, negu t. v. tau
tiškasis. O vienok narių turi 
daugiau. Lietuvos Vyčiai įsi
steigė vos aĮūe trisdešimtį 
kuopų, o narių skaitliumi ga
li lengvai konkuruoti su 
socijalistais, turinčius bent 8 
sykius daugiau kuopų negu L. 
Vyčiai. Reiškia, lietuvių vi
suomenė labiau yra linkusi 
prie katalikiškų organizacijų, 
tik, dėja, nėra kam jos suža
dinti, paskatinti prie organi
zavimosi. Laisvamaniai su 
socijalistais, turėdami skait- 
lingesnę ir geriau išplėtotų 
spaudų, pasiekia daugiau ko
lonijų, savus pasekėjus žadin
dami prie organizavimosi. 
Tik visa nelaimė tame, kad 
jiems nesiseka surasti daug 
pritarėjų. Tegu tik katalikai 
išplėtotų savo spaudų, su ku
rios pagelba įjudintų visas 
lietuvių kolonijas, — nėr rei
kalo dvejoti apie tai, kad ka
talikai tuomet netik savų or
ganizacijų kuopų daugiau pri
steigtų, bet ir narių skaitliu
mi su jomis niekas negalėtų 
susilyginti.

Štai kodėl reikia karštai 
sveikinti moteris ir Vyčius, 
didžiausių domos dalį atkrei
pusius į dauginimą ir išplati
nimą katalikiškų laikraščių. 
Jie suprato spaudos svarbą.

. MOTERŲ IR VYČIU
Praeitos savaitės seimai 

Chicagoje — A. L. R. K. Mo
terų Sųjungos ir Lietuvos Vy
čių — kaip tik parodo, kų ga
li ir kokių reikšmę turi mūsų 
gyvenime organizacijos. Ilgų 
laikų tylėjo mūsų moterys. 
Mažai kuo tepasižymėdavo, 
nors atsirasdavo veiklių vie
nakių. Bet štai po ilgo tylė
jimo ir jos sukruto aiškiai ir 
garsiau kalbėti. Sumanyta 
tverti moterų organizacija. 
Pradėta veikti. Ir įstabūs 
dalykai — vos 6 mėnesių dar
bo vaisiu buvo 14 A. L. R. K. 
Moterų Sųjungos kuopų, su
sirišusių į vienų vietų, prigu
linčių prie centro, priede 5 
kuopos, kurios diena už die
nos prisidės prie vienijančio 
centro. Pačių jau susivieni
jusių moterų skaičius nema
žas — apie 500. Tuo nuosta
biau, kad tas viskas įvyko 
prieš pirmąjį. moterų seimų! 
C i pačiame seime, kuriame a- 
part centro valdybos dalyva
vo 23 delegatės, kiek parody
ta tyro idealizmo, pasišventi
mo! Vargina mus, katalikus, 
silpnas mūsų spaudos stovis, 
laikraščių mažas skaitlius. At
jaučia tai mūsų moterys, kal
basi apie moterims laikraščio 
inkurimą. Bet kalbomis ne
daug kų nuveiks, mažų tepa
rodys! reikalo atjautimų. Rei
kia tam reikalingiausio daly
ko — slydžiojo pinigo. Ir kas 
galėjo tikėtis: tarp mažo de
legačių skaičiaus savo organo 
uždėjimui sumetama $226.74! 
Kada prisimeni, kad tas au
kas sudėjo moterys, noroms 
nenoroms jauti pagarbų prie 
tokio moterų duosnumo, turi 
•joms pripažinti didelį pasi
šventimų, surištų su reikalo 
svarbos atjautimu. Dar prieš 
pirmųjį moterų seimų, nuosa- 
vaus laikraščio įsteigimo idė
jai plačiau nepasklydus, už
manytojo laikraščio fonde jau 
radosi su viršum 100 dol. Tai 
tik pradžia. Pagyvens A. L. 
R. K. A. Moterų Sąjunga me
tus, pritrauks daugiau narių, 
p?.ilgės km pu slci/iumi ir ne
tik moterų sąjunga puikiai už- 
g\vuos, bet aV ioan.’ių imtų 
seime rimtai galės kalbėti a 
pie nuosavų organų. Ir duok 
Dieve, kad A. L. R. K. A. Mo
terų Sąjunga ir jų laikraš
tis atsistotų ant tvirtų pama
tų. Bet apie tai ir neabejo
jame: moterų darbai apie tai 
aiškiai kalba.

Nustojo kalbėję moterys, 
prašneko Amerikos lietuvių 
jaunimas — Lietuvos Vyčiai. 
♦Burna ir jaunųjų tai organi
zacija, bet tik pasiklausykime 
atvira širdimi jų pasakoji
mams, permeskime akimi jų 
nuveiktuosius darbus ir turė
sime pripažinti nemažų Lie
tuvos Vyčiams veiklumų, pa
sišventimo nestoką.

Per pastaruosius metus su- 
siaitvėrė 18 naujų kuopų, na
rių skaitlius užaugo iki 3,000. 
Kas besuskaitys visų kuopų 
surengtus vakarus, prakalbas, 
įvairias pramogas? Bet ne 
vien tuo dvasia gaivinama: 
steigiamos mokyklos, vakari
niai kursai, atlankoma mažė
jai etc. Nepamirštama nei gi
mnastika, mankštymnsi, stei-
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24 birželio, 1915 metų su
kako 25 metai, kaip kun. Ta
rnas Žilinskas liko įšventin
tas kunigu. 18 metų pildė ku
nigo pareigas Seibų vyskupi
joje. 1908 metais, kviečia
mas savo pusbrolio, Jono Ži
linsko, atvažiavo į Bostoną ir 
užėmė jo vietą, kaipo Bostono 
lietuvių parapijos klebonas; 
tą vietą jisai užima.ir lig
šiol.

Kun. Tarnas Žilinskas jau 
ir Lietuvoje buvo pasižymėjęs

VOKIEČIŲ LAIMĖJIMAI.

Rytų karės fronte vokiečiai va
ro rusų armijų iš Galicijos. Tarp 
Bugo ir Vislo upių vokiečių ka
riuomenė užėmė Beleą, Komaro- 
vų ir Zamostį. Upės Vislos kairia
me krašte vokiečių kareivija su
mušė rusus, užimdama nemažai 
naujų pozicijų ir paimdama ne
laisvėn kelius šimtus rusų karei
vių.

Vakarų karės laukuose — 
Prancūzijoj, vokiečiai laimėjo ke
letą svarbių punktų Arras apie
linkėje. Neuse upės Klonyje tibs 
Eparges prancūzų veikimas nu
silpnėjo, vokiečiai išpalengva 
traukiasi pirmyn. Oficijaliai vo-' 
kiečių pranešimai skelbia apie vo
kiečių kariuomenės laimėjimus vi
suose karės laukuose. Vokietijoj 
didelis esųs dvasios pakilimas.

DARDANELUOSE.

Svarbių permainų neįvyko. 
Buvę mūšiai perėjo be pasekmių. 
Talkininkai šiek tiek pažengę, 
bet toliau galima esu laukti dar 
retesnių ir menkesnių pažangų. 
Iš visako galima spręsti, kad dar 
long-long way iki turkų sosti

__ V
Kun. Tarnas Žilinskas

savo patrijotizmu ir savo ga
bia plunksna ir duosnumu tė
vynės reikalams. 1913 metais 
Lietuvių Kunigų Sąjunga iš
rinko jį savo prezidentu. Pe
reitais metais seimas antru 
atveju suteikė jam preziden
to vietų.

24 birželio Bostone pas kun. 
Tarnų buvo suvažiavę Naujo
sios Anglijos lietuviai kuni
gai — sveikintų savo draugo 
ir prezidento. Iškilmėn atsi
lankė ir kitų tautų kunigai,

VOKIEČIAI VIS DAR GALI LAIMĖJIMAIS PASIGIRTI.
nės. Jau daug mėnesių laivai bal
dos prie Dardančių vartų, jau 
greitai 2 mėnesiu kaip sausumos 
kariuomenė išlipo ant Gallipolio, 
o turkai vis vartų neatidaro.

AUSTRIJEČAII ATGAUNA 

SAVO POZICIJAS.
Generolo Linsingeno armija 

susirėmė su rusais prie Kamion- 
kos ir Strumilovo. Mūšiai traukia
si bepaliovos, austrijiečiams se
kasi pusėtinai, keliose vietose net 
užėmė naujas pozicijas, rusams 
pasitraukiant.

Kunigaikščio Juozo Ferdinan
do armija maršuOja Tanevo lin
kui, kur neužilgo žada įvykti 
smarkūs mūšiai.

ITALIJA.
Irgi žengia pirmyn. Tik kol 

kas austrijokai nelabai tų junta. 
Per paskutinę savaitę, galima 
sakyti, ant Italijos fronto svar
bių permainų neįvyko. Oficija- 
liškai vis dar Italija neturi ka
rės nė su vokiečiais, nė su tur
kais. Bavarrjos kariuomenė, ku
ri ketino eiti prieš italus, dabar 
pasiunsta prieš rusus, o jos vie
tų užėmė Austrijos kariuomenė.

tarpe kurių buvo ir vietinis 
augštesnės hierarchijos atsto
vų. Neužilgo bus apvaikščio
jama sidabrinio jubilėjaus iš
kilmės ir lietinėje bažnyčioje, 
dalyvaujant parapijonims. 
Tik laukiama, kol bus pabaig
tas Bažnyčios remontas. Kun. 
T. Žilinsko rūpesniu Bostono 
Bažnyčia dabar atnaujinama: 
sienos ir lubos naujai nupie
šiamos, statomas naujas alto
rius, atnaujinama stacijos,! 
įvedama elektros šviesa ir tt.

Bostenietis.

GALICIJOJ.

Tebeina smarkiausieji mūšiai. 
Čia 11 birželio rusai pasiskubino 
pasigirti sumušę pilnai vokie
čius ir suėmę pagal Zuravino 
ant upės Dniestr 15,431 belaisvį 
kareivį, 348 oficierius, 78 kulka- 
svaidžius, 17 armotų ir tt. Ir ki
tose vietose atmušinėję vokie
čius austrijokus, suimdami kas
dien po kelius šimtus ar net tūk
stančius belaisvių. Tečiaus tie 
pasigirimai toli gražu neprilyg
sta pasigirimams vokiečių aus
trijokų. Skaitant pastaruosius 
galima pamanyti, kad rusų ar
mija pradėjo irti*ant visų siūlių 
ir neužilgo visai nusmuks. Kas
dien austrijokams — vokiečiams 
kliuvų po kelius tūkstančius, net 
desėtkai tūkstančių belaisvių! 
Šiaurėj nuo Przemyslio, prie Sie- 
niavos, generole Afaekenseno ar
mija suėmus .13 birželio 16,000 
rusų belaisvių. 0 nuo 12 birželio 
iki 16 to paties generolo armijai 
kliuvę 40,000 rusų belaisvių, 69 
kulkasvaidžiai ir tt.

Vokiečiai žadu iki 1 liepos iš
varyti rusus iš Galicijos, užimti 
patį L\vowų.

Suv. Valstiją Prezidento ir Apaštališko De
legato Washingtone Pasveikinimai Lietuvos Vy

čių III Kongresui.
The IVhite House

IVashington 
July 2, 1915.

M y d e ar S ir:
In tJie absence of tke Pre

sident and in kis behalf let me 
acknoiLledgc tke receipt of 
your telegram of July lst and 
assure you and all tliose 
concerned that tke President 
uill deeply appreciate your 
generous e.vpressions. Thank- 
ing you for your courtesy in 
uiring kim, I am

Sincerely your s,
J. TIMOTHY

Secretary to tke President

Mano brangūs Tamstos:—
Prezidentui nesant namie, 

lai bus man leista Jo vardu 
užtikrinti Jums gilu prielan
kumą už Jūsų telegramą, pri
siųstą pirmoje Liepos dienoje, 
1915, Aš užtikrinu Jums ir 
visiems Jūsų sandarbinin- 
kams, kad S. V. Prezidentas 
labai giliai atjaus Jūsų ge
riems norams,

Prielankus Jypns 
J. TIMOTHY,

S. V. Prezidento Sekretorius.

Waskington, D. C.
July 2nd 1915.

Bear S ir:—
I liave received your tele

gram of July tke First in 
v:kick, in name of tke Knights 
of Lithuania, you express 
sentiments of filiai obedience

Amerikos Žinios
BRYANAS PRIEŠ VVILSONĄ.

AVashingtono žymesnieji de
mokratų partijos vadai gavo ži
nių iš pašalinių šaltinių, būk, bu
vęs Suvienytų Valstijų sekreto
rius, W. Bryanas manąs kiek ga
lima plačiau agituoti prieš Wil- 
soną. 1916 metais prezidento rin
kimuose, Bryanas stosiąs prezi
dento TVilsono priešų pusėje. Da- 

Ibartiniu laiku Bryanas, pasirė
męs Amerikos vokiečių užuo
jauta, stengiasi ingyti didesnę 
intekmę tarp amerikiečių, kurie 
nelabai meiliai žiūri į naujai 
skelbiamus Bryano obalsius.

Spėjama, kad ir pats Bryanas 
norėtų patekti į Suvienytų Val
stijų prezidentus, tik vargiai jis 
pasieks taip augšta vietų. Nc- 
užsilaikęs ant sekretoriaus vie
tos, atgrasino nuo savęs žmones.

AMERIKOS VOKIEČIAI 

ORGANIZUOJASI.
Amerikos vokiečiai negali jo

kiu būdu nusiraminti, taip jiems 
rūpi “faterlando” likimas. Ne
galėdami užkulisine politika 
pakreipti Suvienytų Valstijų val
džios prie didesnios Vokietijai 
užuojautos, Amerikos vokiečiai 
sujudo organizuoties. Didžiosios 
vokiečių, austrijiečių ir vengrų 
organizacijos šaukia suvažiuoti 
visiems minėtų draugijų atsto
vams pasitarti kokiu būdu būtų

1 ant attaekment to tke Holy 
! Sce and ask ine to send you 
i my blessing.

I am truly grateful to you 
i and tke Knights of Lithuania 
for your protestation of loyal- 
ty and obedience to tke Holy 
Fatker, and l ivillingly accord 
your reguest by sending you 

J my cordial blessing. I sin-
\cerely kopė your convention 
į icill be successful and pro- 
1 duetive of many and lasting 
i good results.
i 1157 h gąod ui skęs, I am,

Yours respectfully in Xt.f
t JOHN BOK Z AK O 

Arclibishop of Melitene
Apostolic Bedegate.

Brangūs Tamstos!
1 Jūsų telegramą pirmos Lie- 
\pos dienos š. m., kuriame Jūs, 
\visų Lietuvos Vyčių, vardu iš
reiškiate prielankumą ir pri
sirišimą prie Švento Ap. Sos
to ir kuriame meldžiate mano 
palaiminimo, priėmiau.

Aš esu Jums ir visiems Lie
tuvos Vyčiams labai dėkingas 
už Jūsų atjautą ir prielanku
mą Šventam Tėvui ir, aš na
riai siunčiu Jums savo palai
minimą. Aš tikrai linkiu, idant 
Jūsų kongrešui sektųsi, ir, 
kad būtų vaisingas ir išduotų 
geras pasekmes.

Jūsų Kristuje 
t JONAS BOKZAKO 
Antvyskupis Melitene.

Apaštališkas Belegatas.

galima Suvienytas Valstijas pri
versti daugiaus vokiečiams už
jausti.

Sumanytojais šaukiamojo su
važiavimo yra du žymiu vokiečių 
veikėju: E. Albrecht, “Deutscher 
Bund” organizacijos pirmininkas 
ir Bernhard Baeeker vokiečių 
“Istoriškos Draugijos” pirminin
kas.

Amerikos vokiečiai pirma visa
ko nori, kad 'Suvienytos Valsti
jas nebesiųstų karės ginklų ir 
amunicijos Europos kariaujan
čioms viešpatijoms.

MEKSIKOS REVOLIUCIJINIE-

RIAI TAIKOSI.

Meksikos buvęs karės minis- 
teris Izabel Robles praneša, kad 
jis yra ingaliotas abiejų revo- 
liucinierių pusių vadų, pradėti 
taikos klausima Meksikos nura
minimui.

Robles yra visai bešalis žmo
gus ir riaušininkai užsitikėdami 
jo gerais norais, paveda jam svar
bų klausimų, — Meksikos nura
minimų.

Liepos mėnesio pabaigoje, 
Meksikos parubežyj žada susitik
ti Vilią su Carranzos atstovu 
Obregonu ir bendrai apkalbėti 
sąlygas, sulig kurių galima bū
tų prieiti prie tvarkymo nelai
mingosios Meksikos.
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Žinios iš Lietuvos. Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.
Pavenčiais ir padubusiais.

Vokiečių, frontas Žemaičiuose 
labai aiškus ir likšiol vis vieno
das. Vienas jo sparnas nuo Bit
inų dvaro (grapo Dimitro Zu
bovo) eina pagal Ventą j vasa
ros vakarus pro Kužius, Kur- 
iėnus, Papilę, Viekšnius, Mažei
kius, Leckavą; ties Greižės dva- 
jti (grapo Keizerlingo) įeina j 
Kuršą ir iš čia metas. šalin j pa
jūrį, anapus Liepojaus. Antras 
sparnas nuo tų pat Būbių, kurie 
stovi prie Ventos-Dubysos kana
lo, eina į žiemos vakarus pro 
Padubysį, Saudininkus, Arioga
lą, Seredžių — Veliuoną.

' Tais dviem paupiais eina kuo- 
smarkiausi mūšiai, kuone lygūs 
Galicijos mūšiams.

Įvardytieji miesteliai, grei
čiaus jau miestai, nebemiesteliai 
•— taip jie buvo padidėję ir pa- 
grožėję, visi stovi šiapus Ventos 

• visi mūsų rankose: Bet lyg tyčia 
aplink juos eina smarkiausi mū
šiai. Nedyvai. Miesteliams įkur
ti parenkama vis dailiosios, aug 
žtosios vietos. Ir jie kenčia. Di
džiosios dalys nudega, bažnyčios 
sugriūva (Papilėje, Kuršėnuose); 
kitur bent sugenda (Šiauliuose 
Viekšniuose). Žmones išlaksto į 
visas pusės. Gyvenimas nutyla. 
Nei kam kas beparduoti, nei iš 
ko bepirkti. Kas ir paliko, pir
mą šūvį išgirdęs, lenda į savo 
pasitaisytą duobę Ir ten sėdi iš
tisomis dienomis.

Kuršėnų klebonas Novickis 
išsėdėjo suklom 56 valandas. Ir 
tai neišvengė priepuolio. Pasiro
džius klebonijos prieangyje, 
kaip tik tuo laiku sprogo grana
ta, nuvertė visą prieangį )gon- 
ką); kleboną nekliudė, tik kon- 
tuzijavo; šoviniui prazvimbiant 
pro šalį, oras ten taip praretė- 
ja, kad žmogaus kraujas prasi
muša pro odą. Kunigui Novic
kiu! kraujas iš vidaus užliejo 
visą kairę akį, ir ji, dabar stovi 
raudona, it viena žaizda. Kažin, 
ar nepages. Dvarininkas Burba 
Helijodoras išsėdėjo duobėję 
tris paras (sutkas), kol ga
lėjo .pabęgti.

Iš p. Puterienės gavome žinią, 
jog 8 d. š. m. vokiečiai tebebu- 
voi už Ventos: Tirkšliuose, Žema- 
lėję, Židikuose, Pikeliuose. O 
mūsų rankose, buvę Kuršėnai, 
Papilė, Viekšniai, Leckava, Ma
žeikiai.

' Leckavos apielinkėje 6 d. vo
kiečiai iš Greižės nušovę vieną 
.mūsų /kazoką ir 4 sužeidė; už
mušė ir ketvertą arklių. Kiek 
vokiečių Greižėje krito, kas gi 
žinos?

Iš Ketūnų dvaro (4 verstai 
nuo Kuršėnų Šaukėnų link, DA 
v. nuo Micaičių) pabėgę pp. Jo- 
kubauskai štai ką nupasakojo.

Visų pirma, netiesa, kas bu
vo mums į aną numerį pripasa
kota. Jokių avižų vokiečiai Ke
tūnams nedovanojo. Ketūnai sus
kubo visus laukus savomis avi
žomis apiberti, tik nebesuskubo 
užakėt: atėję Vokiečiai atėmė 
visus arklius. Buvo panašus atsi
tikimas su kepta duona. Vokie
čiams atėmus, nebeliko nė gaba
lėlio , nei dvaro1 gyventojams, nei 
patiems vokiečiams. Tad vokie
čiai iš dvaro rugių nuvežė į ma
lūną, susimalė sau ir davė miltų 
dvarui. Daugiaus nieko.

Ties Ketūnais— Micaičiais vo
kiečiai turėjo pasidirbę puikias 
trariSėjas, tvoras, susistktę bata- 
riejaš. Bet visa pralaimėjo sere- 
doje rusams. Subatoje 9 d. bet gi

visus arklius. Išsipjovė karvės, 
bepalikdami 40; visas kiaules, 
visus paukščius.

Taip kad dabar bebūtų val
gyti tos 40 karvių, kurios badu 
betgi dvesia, išvežus visą pašarą. 
Jei sulauks žolės, gerai; bet vis 
dar tebebuvo šalta. Bet kas ir 
iš tos jautienos, kurią tegali 
išsivirti vandeny! Duonos nei ga
balėlio, nė druskos nei žiupsne
lio, nei kitų priedų. Ir niekur 
nieko nebegali benusipirkti, nė 
Kuršėnuose, nė sodžiuose.

Iš sodiečių taip-pat visa ima 
Ir tie sodžiai su miestelėnais pa
baigė demoralizuoties. Vieni iš 
bado, kiti iš pasigobėjimo, gro
bia, ką tik pasineša iš dvarų, 
kurių savininkai pabėgo. Neša 
maišais bulves, kur rado užkas
ta, skaldytas malkas, stalo bal
tinius. Ką besakyti, kad vokie
čiams ūmai pasitraukus, iš tran
šėjų tie savotiški mūsų marodie
riai visa susiima, kad ir aiškiai 
pažintų, jog tie daiktai iš čia- 
pat iš dvaro. Prisiėjo net iš sa
kyklų barti už tą pikčiaus neprie
telių skriaudimą tokių-pat nelai
mingųjų, kad ir buvusių kitkart 
turtingesnių.

Pirmą sykį vokiečiai j Kur
šėnų apielinkę atėję 16 d. bal. 
Jų nebuvo daug; tad ir imdami 
ką dar palikdavo ir savinin
kams. Antrą kartą didelė galybe 
atėję jau ėmė viską. Taip-pat 
dabar grynai apvalytas kraštas, 
kenčiąs gyvą badą. Laukai liko 
neapsėti. Dievo malonė, kad mes 
paskutinėmis dienomis imame nu
galėti priešininką ir jį atstū
mėtą jau nuo Ventos bent per 
6 verstus. Dabar gal jau to
liaus.

Mažeikiuose vokiečiai visai ne
buvo. Visa tebėra, sveika: ir 
miestas, ir stotis.

Laužuvoje eidami Mintaujos 
link, buvo užėję iš Akmenės. 
Žiopeliuose tuoj pasiklausė, kur 
gyvena ūkininkas N? Suvokę tą 
ūkininku tupi 200. raitarijos per
brido Į)er Vadaksties upę. Ro
dos ten nei nebuvo brastos! Ir 
atakavo Ringių stotį. Viso buvo 
atėję 400 kavalerijos.

Dvi armatos artilerijos iš Žio- 
pelių du syk šovė į stotį ir'už
degė du trobesiu. Kiti šaudėsi 
su mūsiškiais iš šautuvų ir pa
degė dar dvi trobi.

Priėjo prie strielkininko, pa
klausė, ar trobelė skarbo? Taip, 
atsakė strielkininkas. Kas čia 
gyvena? — Gi aš su šeimyna. 
Tai ir nedegino tos trobos.

Laižuvoje ėmė teirauties, ka
me rusai? Užklupo Žemaitį S. 
Tas nepasakė. Užklupo žydelį, 
atstatęs džydą ir sukeikęs. Tas 
nusigando ir išsitarė: Ringiuo
se.

Iš bažnyčios bokšto, prasimu
šę langą, saugojo, ar mūsiškiai 
ateina. Pamatę, pabėgo Mažei
kių link.

Ringiuose dar sudegino gelž- 
kelio kuro sandėlį. Bet žydo 
pirklio malkas paliko nedeginę.

Viekšniuose ispradžių baidy
tas!, šaudant; paskui taip pri
prasta, kad vaikai ėmė bėgioti 
ant pozicijų su mūsų kareiviais 
šovinių gilzų rinkti. Ten drau
ge guli ant pilvo ir lankia, kada 
kareiviai iššaus.

Iš Kelmės mes pabėgome 35 
d. balandžio rytą. Daiktus pasi- 
dėjome į abazo vežimą, kad bu-

WESTVILLE, ILL.

13 d. birž. buvo perstatymas 
lietuvių mokyklos vaikų. Daug 
žmonelių prisirinko ir džiaugėsi 
tėvai matydami, savo vaikelius 
taip dikčiai ir gražiai seserų mo
kytojų išlavintus.

Čia irgi renkami parašai po 
Lietuvių Peticija, o sykiu ir au
kos nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams. Tarp gerų žmonių 
užeinama ir ant blogų, visokiu 
nesusipratėlių, kurie, kaip koki 
ežiai, priešais pasistato prieš 
parašų rinkėjus ir nesirašo. Dau
gumas jau pasirašė, žinoma, ku
rie supranta tą dalyką. *

.Westvillietis.

GRAND RAPIDS, MICH.

13 d. birželio buvo koncertas 
šv. Petro ir Povilo svetainėje, 
nupirkimui vietinės parapijos 
chorui gaidų. Programas buvo 
įvairus ir susirinkusius užganė 
dino. - i

20 d. birž. buvo parapijinės 
mokyklos surengtas vakarėlis. 
Programas buvo taip-pat gražus, 
dailus. Tik įspūdį gadino berei- 
kalo įmaišyti angliški kąsneliai, 
kurie visgi prisideda prie vaikų 
suamerikonėjimo. Mokyklą bai
gė ir diplomus gavo 6 mergaitės 
ir vienas bernaitis. Išdalinus dip
lomus, kun. J. Gervickas pasakė 
gražią prakalbą. Publikos • buvo 
apie 700 asmenų.

S—s.

CLEVELAND, OHIO.

vėl skaito viens, du ir kitas tuo
jaus vėl meta. Taip traukės be 
pertraukos. Surinkta viso $9.85 
kurie eis L. V. iždan. Ik soties 
prisižaidęs jaunimas linksmai va
žiavo namo.

Malutis.

šia aukavusių, mūsų miestas 
taip-pat turi pirmenybę, nes vie
nas asmuo paaukojo $150.00.

— Birž. 6 klebonas parengė 
vakarėlį vien aukų rinkėjoms, 
pagerbimui jų didelio pasi
šventimo.

Anglų laikraštyje “Cleveland 
Leader” nedėldeniniame numery
je, 13 d.' birželio, patėmijau pa
talpintą fotografiją Liet. Teatr 
dr. turėto pikniko 23 d. Segu 
žio. Apart fotografijos dar bu
vo trumkas prierašas, ištrauka, 
iš istorijos, būtent, kad Lietu
va yra provincija, kurios penkios 
dalys randasi po Rusijos valdžia, o 
dvi dali po Vokietijos. Pagirti
nas ir prakilnus tai darbas gar
sinti savo tautą svetimtaučių 
laikraščiuose, nes šiandieną sve
timtaučiai mažai žinodami laiko 
lietuvius už lenkus. Tarp kitko 
pastebėjau gana stambią klaidą 
link tos draugijos suorganiza
vimo. Tame straipsnelyje p. J. 
F. Klimavičius yra išgirtas, kad 
šeši metai atgal suorganizavo tą 
draugystę, kuri šiandien turi 
110 narių. Kad neklaidinus vie
tinių lietuvių pabrauksiu pra
džią šios draugijos.

Pirmutiniu užmanytoju buvo 
kun. J. Halaburda dabartinis šv. 
Jurgio parapijos klebonas. Bu
vo tai regis šeši metai atgal, ka
da Sus-mas L. R. K. A. Cleve
land’e turėjo seimą, ir kun. J. 
Halaburdos triūsu sušauktas jau
nimas, kad suloštų koki veikalė
lį laike seimo. Kokį veikalėlį lo-

AlttUMO DELEI.

“Laisvės” 48-me No. yra straip
snelis užvardintas: “Streikas
“Kanklių” chore”. Šitas straip
snelis būtinai reikalauja paaiški
nimo. -

Bį-ooklyne, jokio bepartyviš-. 
ko, neprigulmingo choro po var
dų “Kanklių choras” nebuvo ir 
nėra. Yra tiktai: 4v. Panelės Ap
reiškimo parapijos Bažnytinis 
choras, kurs buvo sau apsirinkęs 
vardą “Kanklių”. Į tą chorą 
buvo įsiskverbę keli laisvamaniai 
— cicilikučiai, kurie nepriguli į 
parapiją, neina išpažinties; ir tie 
laisvamanėliai norėjo ir visą cho
rą- neprigulmingu — “beparty- 
višku” padaryti: perstojo pasi- 
garsininimuose vartoti taip kaip 
reikia pilną vardą: “Šv. Pane
lės Apreiškimo parapijos “Kank
lių choras”, bet pradėjo vadinties 
stačiai “Kanklių” choras ir 
“Vienybėje Lietuvninkų” pasi
garsino, kad tas choras esąs “be- 
partyviškas ir visi gali prie to 
choro prigulėti, kas tik nori (su
prask ir cieilikai). Tas tai jau 
buvo perdaug. Vietinis klebonas, 
taigi aš žemiaus pasirašęs, buvau 
priverstas įsikišti. Visųpirmu pa
reikalavau, kad choras nebevar
totų vardo “Kanklių”, bet tiktai 
stačiai parapijos choras ir kad vi
si choro nariai būtų praktikuo-. 
□antys katalikai. Taigi ketverge, 
10 d. birželio, aš nuėjau į sale 
ant choro praktikos ir peržiūrė
jau kas į parapiją priguli, o 
kas ne. Pasirodė, jok 3 vyrukai 
į parapiją neprigulėjo, tai aš pa
tariau jiems chorą apleisti, o kad 
tie su gerumu nenorėjo to pada
ryti, tai aš duris atidaręs papra
šiau be ceremonijų išeiti. Taipgi 
vienas iš prigųlinčiųjų į parapiją 
pradėjo už prašalintuosius smar
kiai užsistoti, tada ąš ir tą pra
šalinau ir tuomi visas atsitikimas 
užsibaigė. Likusieji sau toliaus 
dainavo.

Taigi, kaip skaitytojai mato, 
nebuvo tai joks choro streikas, 
bet parapijos choro, valymas ir 
atkreipimas į tikrąsias vėžias.

' Kun. N. Petkus.

WOB0ESTEB, MASS.

Geg. 29 d. vietinės lietuvaitės 
rinko viešai gatvėse ir po namus 
aukas dėl karės nukentėjusiems 
Lietuvoje. Vietinis komitetas ren
gėsi prie to darbo pusantro mė
nesio. Pustrečio šimto lietuvaičių 
(moterų, merginų ir mergaičių) 

šė nepamenu, tiktai tiek, kad nu- apsiėmė tą sunkų darbą atlikti

buvo laukiama antro mūšio, tad vo sunku krestelis nešties. Aš
mūsų ofieieriai patarė dvariš
kiams geriaus išvažiuoti.

Per Ventą ties Ketūnais vokie
čiai pasidarė gera tiltą. O visas 
brastas užvertė dvaro ūkio aš
triais padargais: plūgais, akė
čiomis, kultivatoriais, raliais ir 
ką tik radę. ”

Ligi paskutinio daiktelio pa
siėmė Iš kalvės, stolemios, ratai- 
nės: Paliko tik važius, fttėdes, 
lugtoas. Bet ir nuo jų, kaip ir 
nuo viso kito, nusiplėšė visas 
odas, kailius, išsiėmė pasėdus ir 
poduškas.

Iš namų išsiėmė visus drabu
žius, palikdami tik moteriškus; 
patalus, pogalvines, antklodės

Iš klėčių visus grūdus, visą pa- 
” vilgą, visą padarytą atstankn: 

cukrų, arbatą. Iš kūčių išsivedę!

taip buvau nusigandęs, kad už
miršau paklausti, kam ir iš kur 
įduodu daiktus. Vežimas greitai 
pavažiavo.. Aš maniau jį rasti 
Šiauliuose paskui Joniškyje ar 
Mintaujoje, net Rygoje; bet nie
kur neberadau. Taip ir palikau 
visiška neturtė, taip kaip besto
vinti.

! ■ •' ■
Iš Pašvitinio antrą kartą ga

vau išsidanginti 21 d. bal. Mū
sų vartotojų draugiją vokiečiai 
išplėšė. Nieko nepąvyko išgelbė
ti, Radaus be nieko. Sustojau 
Vabalninke. Čia ramu, tylu. Pik
ta, kad ir pati gauni vargti ir 
kad dvylikos metų draugijos su- 
taupymas žuvo.

L Krsiževičfos.
(Iš “Rygos Garso”).

sisekė gana Kerai. Matant tokius 
jaunimo gabumus, sumanyta sut
verti ir draugiją. Tuomi ypač 
pradėjo 'rūpintis p. S. Kimutis 
dabartinis šv. Jurgio parapijos 
vargonininkas. Jam vienam besi- 
triusiant stojo pagelban p. K. Si- 
monavičius, J. Maksimavičius, J. 
Urbšaitis, ir P. Šukys, bet už ti
sus daugiaus padėjo triūso p. J. 
Kimutis, kuris ir konstituciją 
parašė ir, regis, savo lėšomis at- 
spauzdino “Draugo” spaustuvėje. 
O šiandien autorius to straipsne
lio rašydamas užmiršo nuopelnus 
anųjų, o visą garbę atidavė p. 
J. Klimavičiui. Kaip žinoma, J. 
(Klimavičius prisirašė prie tos 
draugijas metais vėliaus, kada 
jau draugija buvo pastatyta ant 
pamato.

S. K—as.

CLEVELAND, OHIO.

Birželio 20 d. Cleveland’o L 
Vyčių 25 kuopa surengė ekskur
siją. Buvo išvažiavę į Bedford’o 
apielinkes. Diena pasitaikė gra
ži ir išvažiavimas puikiai nusise
kė. Apart žaidimų, p. M. Ru- 
siackas paaukojo Vyčių nariams 
knygą, vertės $6 dėl išlaimėjirap. 
Pirmu syk dar man teko matyti 
toks puikus ir sumanus laimėji
mo būdas. Už kiekvieno atskaity- 
,to viens, du, nepasakant tris, ir 
kas pirmiaus įmes penkius Gel
tus, to bus knyga. Bet anaiptol. 
Vos spėjus imesti nikelį tuojaus

Diena papuolė graži, bet labai 
šilta, kas dikčiai nuvargino mūsų 
uolias darbininkes, kad pavaka
rėje kai-kurios buvo labai, labai 
nuilsusios. Aukas nepasididžiavo 
rinkti ir kai-kurios. biznierkos. 
“Worcester’io lietuviai begalo 
brangina savo sesučių milžinišką 
darbą, kurios išlikusios nuo kas
dieninio darbo, iškentė dienos 
karštį maldaudamos Lietuvai pa
šalpos. Visos aukų rinkėjos turė
jo ant rankovės Raudonojo Kry
žiaus ženklą. Ant tam tikrų dė
žučių buvo parašas “Please help 
war svfferers of Lithuania”. Au
kotojams buvo dalinami rundini 
melsvi ženklai (tags) kurio vidu
rys buvo vytis, gi aplinkui’ tas 
pats augščiau paduotas parašas. 
Nors viešas aukų rinkimas mū
sų sesutėms naujas dalykas, te
čiaus pasisekė užganėdintinri. 
Viso labo surinkta $1,051.16. Ka
dangi jau iŠ Worcesterio pir
miaus aukų, už knygutes ir už 
ženklus, buvo pasiųsta Tautos 
Fondui $1,212.75; tad, IŠVISO 
WOROE8TIRTO TAUTOS FON
DO SKYRIUS SURINKO $2,263. 
UI. Tokia būdu mūsų parapija 
ligšiol surinko daugiausia dėl 
Lietuvos karės nukentėjusių, 

i Iš draugijų daugiausia paau
kojo:
šv. Jurgio Draugija $100.00
Blaivininkų draugija 36.90 
Birutės Teatrai, draugija 10.60

Birž. 20 d. buvo viešas su
sirinkimas reikale parašų rinki
mo autonomijos išgavimui. Pra
džioje prakalbėjo vietinio Tau
tos Fondo skyriaus valdybos na
riai (vice-pirmininkai: p.p. Jo
nas Vaitkus, Tanias Daminaitis 
ir Ona Aniolauskaitė ir iždi
ninkas p, Kazimieras Grigaitis) 
pripažindami didelį atliktą dar
bą Worcester’io lietuvaičių vie
šu rinkimu aukų. Deklemavo 
gražias kariškas eiles p-lės: 
Ona Čiginskaitė, Magdalena 
Landžiutė, Ona Daugirdaitė, Ju
zė Steponkaitė. Tiek kalbos, tiek 
deklemacijos publikos gražiai 
priimtos. Galiaus vietinio komi
teto pirmininkas kun. J. J. Ja
kaitis plačiai aiškino apie Lie
tuvos autonomiją, pažymėdamas, 
kad mes turime šventą prieder
mę pasinaudoti šita kare išga
vimui Tėvynei suvienijimo iš 
sklaidytų kraštų, išreikalavimo 
Lietuvai didesnės liuosybės — 
Autonomijos. Priminė, kad nevi- 
sados lietuviai buvo taip nežino
mi, nes buvę laikai kad narsių 
protėvių kardai privertė ir len
kus ir rusus ir totorius ir vo 
kiečius drebėti prieš lietuvio 
vardą, kuomet Lietuva buvo 
nuo Baltiko lik Juodųjų marių. 
Ragino, tat, mesti vergystės jun
gą, gi pasijusti liuosais lietu
viais, didžiuojančiais savo var
du, drąsiai reikalaujančius savo 
tautai priederančių teisių. Peikė 
lietuvius soeijalistus, kurie taip 
maža rūpinasi Lietuvos likimu, 
aiškiai faktais išdėstydamas, 
kad lietuviai soeijalistai eina 
žydų išdirbtu programų, maža 
teparodydami savo lietuvystės ir 
prigimtos tėvynės meilės, nes 
ligšioliai mūsų soeijalistai pasi
rodę didžiausiais fanatikais, bai
siausiais netolerantais kitokių 
nuomonių ir kad jie priešinosi ,ir 
ardė kiek galėdhtai naudingiau
sius, reikalingiausius, net beša
liškus užmanymus, jei ne jie 
vieni dirbo. Baigdamas kalbą, 
paaiškino apie būdą parašų rin
kimo ir ragino kiekvieną pasira
šyti, kadangi jokios atsakomy
bės už tai nėra, gi autonomijos 
reikalavimas, tai būtinas daik
tas. Beto, kalbėtojas nurodė kas 
ligšiol Katalikų — Tautininkų 
yra veikiama Amerikoje ir Euro
poje dėl autonomijos išgavimo 
ir apgailestavo, kad socijalistų ir 
laisvamanių — tautininkų taip 
maža' daroma, kad išgauti Lie
tuvai autonomiją.

Kalboms užsibaigus, komite
tas išrinko kelis asmenys, kurie 
eidami per namus rinks parašus 
po lietuvių peticija į Taikos Ta
rybą.

Birželio 13 d. didžiame Pla- 
za teatre šv. Kazimiero Bažny
čios choras sudainavo p. Česlavo 
Sasnausko kompozicijos kanta 
tą “Broliai”. Tenoro solo daina 
vo p. V. Juška iš Brockton, 
Mass., kurio balsaė publikai la
bai patiko. Chorasr savo gerą var
dą pilnai atlaikė. Nors Plaza te
atras dainavimui netinka, vie
nok kantatos tortingi akordai ža- 
vėte užavėjo muzikos mylėtojus. 
P as J. Čižauskas, choro vedėjas, 
gali drąsiai gėrėtis savo darbu. 
Kantata paliko gilų įspūdį tarp 
klausytojų muzikos mylėtojų ir 
Reikalaujama atkartoti Mecha- 
nic’s Hali arba nors A. O. H. 
svetainėje.

Be kantatos dar buvo vokališ- 
ki ir orkiestros šmoteliai. Giliau
si įspūdį padarė duetas iš 
“Faust”, kurį sudainavo poni 
Marė Čižauskienė ir p. Jonas 
Čižauskas, kario turtingą balsą 
klausytojai labai girė. Kvarte
tas (Ona Kraipavičiutė, E. Fe- 
leckiutė, — V. Juška ir J. Či
žauskas) himną “Lietuva?’ 
(komp. M. Petrausko) labai gra
žiai išpildė ir malonu buvo klau
sytis. P-lės Onos Kraipavičiutės 
balsas kaip ir visados žmonėms 
patiko, bet dainą pasirinko la
bai netikusią, nes žodžiai neturė
jo jokio sąrišio su meliodija, h* 
vietomis buvo aiški disharmoni
ja žodžių ir kompoaicijos. Iš or-

žiausios Dr. V. Kudirkos kompo
zicijos, ypač “Nemuno Vilnys” 
ir “Maršas”. Pelno vakaras da
vė $234.95.

Birž. 22 p-lė Ona Kraipavičiu
tė, worcesteriečių mylima gabi 
giesmininkė, ištekėjo už Juozo 
Krapkaičio.

Birž. 15 mirė Magdalena 
Bruožienė. Birž. 17 mirė Rokas 
Vipartas iš Gruzdžių parapijos, 
Kauno gub.

Spaudos bendrovės kuopa nu
tarė užsiimti platinimu katali
kiškų laikraščių, pardavinėjant 
atskirais numeriais.

Blaivininkai rengiasi važiuoti 
į metinį seimą, kuris šįmet bus 
Minersville, Pa. Rugp. (Aug.) 10 
ir 11d. Gražus blaivininkų pikni
kas buvo birželio 27 d.

Worc. Kronik.

DETROIT, MICH

21 d. birželio Lietuvių Litera
tūros ir Mokslo Draugija su pa
gelba studentų lietuvių iš Or- 
chard Lake, Mich., surengė va 
karą.

Nors vakarėlio programo bu 
ta neilgo, bet atlikta buvo la
bai gerai. Publikos atsilankė vi
dutiniškai ; likosi užganėdinta, 
sulaukus tokio vakarėlio, svar
biausia, kad ačiū moksleivių pa
sidarbavimui laike vakaro buvo 
surinkta aukų nukentėjusiems 
dėl karės lietuviams $20.83, ku
rie tapo pasiųsti Tautos Fondan.

Studentas L. Vaičiekauskas 
laikė prakalbą, kurioj stengėsi 
žadinti visus prie susipratimo, 
gerbti savo prigimtą kalbą. An
trą prakalbą sakė studentas Ig. 
Bereišis. Kalbėjo gana ilgai, pa
lietė įvairius klausimus. Kalbė
tojas ragino netik vien vyrams 
stengtis prie apšvietos, bet ir 
moterims, idant ir jos įsisteigtu 
savo draugijėleą, kurios galėtų 
lavintis, kad pasidarbavus tė
vynės labui. Nepamiršo paminė
ti ir apie Lietuvą, kurią ištiko 
baisi nelaimė. Taip aiškiai nupie
šė nelaimes brolių tėvynėj, kad 
žmonės buvo nemaž sugraudin
ti.

Monologą, “Lietuvos Krivū
lė”, pasakė kareivio rūbais ap
sirėdęs stud. F. Rusis. Liūdną 
ir gilų padarė įspūdį. Ašaros ri-. 
tosi akysna, kada” kareivis iŠ an- 
čio ištraukęs pelinų rišėlį pa
kėlė į augštį: ”Štai, broliai ir 
sesers, kokią jums dovaną at
vežiau iš Lietuvos”.

Vaidinta komedijėlė “Žydas 
ir Dzūkas”. Abudu atliko savo 
rolės artistiškai, ytin st. J. Kel
melis, savo kalba ir gestais nie
ko nesiskyrė nuog tikro Izraelio 
sunaus.

Komedijėlė “Nutruko”, tapo 
išpildyta gana pasekmingai.

Laikė rinkimo aukų davė šie 
asmenys: A. Perminąs 11.00;
Juozas Bučinskas 1.50; J. Mor
kūnas 1.00; .M Bakšaitis 1.00; 
M. Ambros 25c.; L. Vindleras 
50c.; A. Abišella 50 c.; J. Vai
tiekūnas 50 e.; J. Lažaunikas, 
1.00; A. Išganaitis 25 e.; Al. 
Petronis 25 c.; Biaselekas 25c.

Dauguma davė po keletą 
dolerių, bet nenorėjo, kad jų 
vardas būtų skelbtas.

Širdingai ačiū, tiems kurie ne
sigailėjo nušluostyti ašaras ne
laimingiems broliams, aukoda
mi gausias aukas.

Prigulinčią, garbę reikia ati
duoti stud. J. Bereišiui, kuris 
nemaža triūso padėjo režisiuo- 
jant vakarėlį ir ponui K. Abi
šalai, kurs nemenkai taip-pat pa
sidarbavo.

L. V.

nišką šokį” Ona Pranskuniu- 
tė dekleiuavo “Mano Kryželis“. 
Elena Ševinaitė sakė eiles, 

Malda”. L. Valenintė ir M. 
Grigaitė dijalogą “Lapė ir Te
tervinas”. Andriejus Bekis kal
bėjo “Čigonas ir Lietuvis”. 
Vaikai ir mergaitės perstatė juo 
kingą “ Instrumentališką kvar
tetą”. Choras savo jaunais bal
neliais sudainavo J‘zTegyvuoj 
mūsų tauta”. Adolpas Timins- 
kas sudeklemavo “Mylėkimės”. 
Ant užbaigos šio programėlio 
choras dar užtraukė giesmę: “O 
Jėzau, meldžiame Tavęs”. Po to 
klebonas, kun. J. Kaulakis, pa
aiškino svarbą mūsų parapijinių 
mokyklų ir nurodė, jog privalo
me labiausia gerbti savo mokyk
las, nes jos yra mūsų pradinis 
apšvietos šaltinis ir remia mūsų 
tautos ateitį. Pabaigęs kalbą 
gerb. klebonas išdavė paliudiji
mus atskyrai kiekvienam sky
riui. Augštesniojo skyriaus moki
niams t. y., 8 skyrių užbaigu
siems buvo duodami diplomąi. 
kurių pagelba galima pastoti 
į augštesnės mokyklas. Vienok 
mažai bnvo tų, žurie mokynimosi 
užbaigė. Mat, tėvams vaikas ar 
mergaitė paauga iki 14 metu, 
tai ir varo į darbą, kad pinigų 
parneštų, pasitikėdami didelės 
naudos, o čia nepamąsto, jog 
atimdami iš mokyklos, nus
kriaudžia tą savo kūdikėli, ne 
duodami pasiekti pilnesnio išsi
lavinimo. Šiemet šv. Kazimiero 
mokyklą baigė tik vienas valkas, 
B. Mickunas. Užtai garbė jo tė
veliams, kaip jis pats, po diplo
mo aplaikymo savo atsisveiki
nančioje kalboje išreiškė didžią 
padėką. Po vakacijų žada stoti 
į High Scbool.

Atsižymėjusiem per moksle 
metą buvo duodamos dovanos 
.pažymėtina, kad ir iš miesto 
buvo prisiųsta pagyrimo paliu
dijimai. Už daileraštį (kaligra
fiją) gavo iš miesto augščiau- 
sius pagyrimo laipsnius: K. Ma 
čiuniutė, E. Spalginiutė ir dar 
viena, kurios pravardės nebepa- 
menu.

Iš to viso matyti, kad lietu
vių šv. Kazimiero mokykla, ku
rioje kazimierietės, — lietuvai
tės seserys mokiną, yra jau at
sižymėjus taip, kad net nuo sve
timtaučių ■ gauna pagyrimus O « ' • 
svetimtaučiai vienok nelabai 
mėgsta kitus gerbti.

Iš to viso daug malonių įspū
džių, tik' gaila, kad tas buvo 
parengta dienos laikė, tai ir pub
likos nedaug. Tokius užbaigi
mus reikia rengti vakare, tai ir 
visuomenė pasinaudotų.

Svetys.

PHILADELPHIA, PA.

Utarninke, 22 d. birželio buvo 
ąv. Kazimiero lietuvių parapiji
nės mokyklos mokslo metų už
baigimas. Programėlis buvo su
rengtas gan įvairus ir pa
traukiantis, taip kad vietomis 
veikiantieji vaikai ir mergeles 
ant scenos lygiai su kokia ma
giška spėka žavėte-žavėjo, pub
liką. Turinys programėlio buvo 
sekantis:

Choras sudainavo “Keleivio 
iEjnilija įSpuliniutė 
Pasveikinimas”, cho

ras dainavo “Taip miela man 
yra tėvynėj”. Emilija Micku- 
niutė deklemavo “Voras pas 
Perkūną”. Mergaitės darė 
“Gimnastiką”. Mažiukai, pradi
nio

N0RW00D, MASS.

Birželio 26 dieną, vietinio kk- 
bono, kun. Daugio, rūpesniu 
buvo surengtas teatras ir ba
lius, — parapijos naudai. Su
lošta veikalai: “Nuo Degtinės'’ 
ir “Nuo Ausies lyg Ausies”. 
Vaidino So. Bostono Vyčių kuo
pos artistai. Protarpiais bnvo 
dainos — solo ir muzika, ant 
pijano skambinimas. Po vaidini
mo buvo šokiai. Jaunimas gra
žiai pasilinksmino, pažaidė, tik 
gaila, kad mūsų jaunimas taip 
greitai pamiršo tautiškus žais
lius,’nės kai-kurie nekaip tinka
mu skaito pasilinksminimu jei 
nėra, “valsų”, “stepsų” ir k.. 
Kiek patėmijau tautiškus 
žaislius dauguma labiau
mėgsta. Man rodos, la
bai būtų gražus dalykas, kad 
polkos, valsai būtų paįvairina
mi ir tautiškais žaislais.

Publika užsilaikė ramiai, tik, 
žinoma, kur nekur buvo žymus 
didžiųjų solistų aidas (mažų 
vaikų). Publikas buvo nemažai, 
ir beabejonėa keletas doleriu 
liks parapijos naudai. Girdėjau, 
kad ir ten yra Vyčių knopa, bet 
neteko dasižinoti, ką Vyčiai vei 
kia; turbūt maža kuopelė tėra 
ir todelei prieš eieilikų “abazą” 
negali niekH pasirodyti.

Bet viltis ateityje 1
Dainų Mylėtoja"

Marijos Vardo draugija 25.00 
Ii pavienių aukotojų daugiau- chestroa griežimų pasirodė gra

Dainą)’
“Sveč^

BENTLEYVILLE, PA.

Norint turime puikią bažny
čių, bet žmonės nežinia kodėl 
labai atšalę nuo jos. Štai birže
lio 16, 17 ir 18 d. atsibuvo mū
sų bažnytėlėje 40 valandų atlai-

dainavo
deklemavo
Mergaitės

skyriaus mokiniai, su-,*5*’. bet žmonių visomis dieno
mis neperdangiausiai į bažny
čią lankėsi. Moterų bnvo dau
giaus, nž tai vyrų visai mažai

kelias daineles ir 
persimainydami 

atliko “Japo-
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1?
Buvo 6 svetimi kunigai, iš apie
linkės. Pamokslus sakė lietuviš
kai, lenkiškai ir angliškai. Tiesa, 
išpažinties atliko pusėtinai žmo
nių, gal su laiku pripras žmonės 
tankiau ir skaitlingiau lanky- 
ties j bažnyčią. Pasidarbavus 
mūsų gerb. klebonui kun. J. 
Mis i ui, pirmiaus čia ilgą laika 
lenkui kunigui klebonaujant, 
žmonės jau beveik buvo visai at
pratę nuo bažnyčios ir išpažin
ties, šiuomi tarpu jau tenka pas
tebėti, jog dauguma pradeda 
nepasitenkinti vien velykine, 
bet ir dažniau pradeda vaik
ščioti išpažities. Mūsų parapija 
tvarkosi visgi dar daug trūksta. 
Truksto gero vargonininko ir ge
resnės tvarkos mūsų parapijoje.

Par&pijonas.

Bali Vyčių ratelis žais su Pitt
stono karštuoliais. 7. Vaikų lenk
tinės. 8. Lietuviški šokiai. 9. 
Koncertas. 10. Suvienytų Chorų 
dainos Wilkes Barre, Kingston, 
Pittston, Scranton. 11. Prakal
bos, įvairiomis kalbomis. 12 Ža
dėjo > atvažiuoti svetys St. Šim
kus, atstovas Lietuvių Draugi
jos šelpti dėl karės nukentėju
sius, 13. Virvės traukimas. 14 Di
delės bolės mėtymas.

Į parką inėjimas 10 centų, par
kas bus išpuoštas visokiomis vė
liavomis, pagražinimais. Kiek bus 
pelno — visas aukojamas nuo 
karės nukentėjusiems. Reik pa
minėt, kad ant šokių, gėrimai, 
“ice-cream” ir valgymai nebus 
dykai gaunami.

S. A. Striaukas,

SO. BOSTON, MASS.

Birželio 8 d. sulaukė dvide
šimts penkių metų sidabrinio 
jubiliejaus sukaktuvių, Jonas ir 
Agota Strakauskai. Iškilmingas 
giedotas mišios atlaikė kun. J. 
J. Jakaitis iš Worcester, Mass. 
Laikė mišių kun. Jakaitis apdo
vanojo laimingą porą sidabriniu 
kryželiu.

Po mišių gražų pamokslą pasa
kė kun. Jakaitis. Žmonės labai su
sigraudino, klausant pamokslinin
ko linkėjimų 25 metus santai 
koj pragyvenusiems pp. Stra- 
kauskams. Jonas ir Agota Stra
kauskai atvažiavo į Ameriką ge
gužio 19 d. 1890 metais, birželio- 
gi 8 d. tų pačių metų apsivedė. 
Jonas ir Agota (Ludžiukė) pa
eina iš Suvalkų gubernijos. A- 
merikoje pp. Strakauskai pasižy
mėjo darbštumu, prigulėdami 
prie daug draugijų, iš kurių ne 
vienoj ir iki šiol užima žymias 
vietas.

Gražiai ir savo vaikus išauk
lėjo, du sūnų lanko augštesnias 
mokyklas ir yra gerais tėvy
nainiais. Myli savo prigimtąją 
kalbą ir brangina ją.

Ilgiausių metų garbiems jubi- 
- liatams!

Ten buvęs ir matęs.

WILKES BARBE, PA.

Labai senai, kaip nebepasiro
do svarbios žinios iš Wilkes 

11 Barre apie mūsų lietuvių veiki
mą. Išrodo, būk mūsiškiai ne
beturi dvasios darbuotis tėvynės 
ir žmonijos labui. Ne! mes jau
nieji nenorime nusileisti, mes 
stveriames už darbo, mes turime 
atsižymėti visoj Amerikoj.

Jaunutė Lietuvos Vyčių 15 
kuopa sumanė pakelti lietuvius. 
Mūsų Vyčių 15 kuopa sumanė 
nuveikti milžinišką darbą ir pri
traukti tūkstančius publikos. 
Taip vadinama “2 Lietuvių die
na” įvyks 20 d. liepos, 1915 metų, 
Valley View Park. Pirma “Lie
tuvių Diena” buvo 16 d. liepos, 
1914 metų, bet publikos buvo 
mažai, pelno liko nedaug ir tas 
pats buvo nesutvarkytas, kilo 
peštinės, ginčai delei to pelno 
paskirstymo.

Šiemet taip-pat surengs tą die
ną. Kas? — Lietuvos Vyčių 15 
kuopa, kuri matydama tokią net
varką praeitais metais, sumanė 
tą darbą atlikti, už jį agituoti, 
kviesti į talką Pittstono Jaunų 
Vyrų draugiją, Kingstono ir 
Scrantono1 jaunimą; sušaukė tų 
visų miestelių jaunimo atstovų 
seimą, išrinko tam tikrą komisi
ją, ir pastatė tą darbą ant tikro 
pamato, apsvarstydami, kad ne
reikėtų peštynių delei pelno. Lai
ke seimo Pittstone karštuoliai 
norėjo, kad pusė to pelno eitų 
ant cigarų, bet mūsų Vyčiai pri- 
rodė karės baisenybes ir skurdą 
Lietuvoje, mūsų tėvynėje, tai 4o- 
kiu būdu mūsų karštuoliai pasi
davė. Tada nusprendė, kad bū
siantis pelnas eis nuo karės nu
kentėjusiems lietuviams.

Lietuvių Dienos programas bas 
toks: 1. Bus mišios parke; mi- 
šiais laikys Scrantono vyskupas, 

, o po jo atlaikys pirmas mišias 
naujas kunigas, tik ką įsišven
tinęs, kun. J. Miliauskas. 2. 
Viskas kas tik bus daroma, bus 
nutraukta ant krutamu paveik
slų. 3. Bėgikai bėgs iš Wilkes 
Barre iki parko, 5 mylės; bus 
duodama dovanos $25, — $15, - • 
$10, o jeigu laimėtų lietuvis, tai 
gautų $25 dol. ir aukso kieliką 
vertės 50 dol. 4. Kas turės iš lie
tuvių didesnę šeimyną (vaikų 
daugiau) tas gaus miltų maišą, 
vertės 7 dol. 5. Kas iškals skylę į 
akmenį per 15 minutų 10 colių, 
tas gaus dovanų 10 dol. 6. Base

D a A UBAS

Chicagoje.
LIETUVOS VYČIU UI 

KONGRESAS.
Nesenai dar skaitėme laik

raščiuose apie S. L. R. K. A. 
31-ąjį istoriškų seimą ir džiau
giamės, kad Amerikos lietu
viai katalikai taip pasekmin
gai pradeda veikti, su
prasdami organizuoto dar
bo milžiniškų naudų. Šien-

savo tėvynės ir tikėjimo dar
bininkus — veiklius Vyčius. 
Kiekvienai kuopai palikta ta
me reikale pilna autonomija.

Tai tiek apie svarbesnius 
kongreso nutarimus. Be jų 
>uvo dar nemažai ir kitų taip- 

pat svarbių ir naudingų. Iš 
viso ko matyti, kad Lietuvos 
Vyčiai Amerikoje sužadins 
lietuvių dvasių, pakels čia

9

WATERBURY, CONN.

Birželio 27 dieną, š. m. šv. 
Juozapo Lietuvių parapijos mo
kyklos mokiniai, užbaigimui 
mokslo metų, paruošė iškilmin
gą, vakarą, su dainomis, dekle- 
macijomis, prakalbomis, žaislais, 
komedijomis ir tt.

Mokiniai parodydami savo ga
bumus, vakarą rengė abiejose 
kalbose, lietuviškoje ir angliško
je. Vakaras nusisekė labai pui
kiai. Vaikučiai savo užduotį at
liko labai gerai, ko iš tokių jau
nų diegų nei nesitikėta.

Svečių svetainėj buvo pilna
ir garsiu delnų plojimu ska
tino ir drąsino vaikučius artis
tiškai atliekančius savo roles.

Į vakarą atvyko daug svečių 
ir iš kitų aplinkynių miestų; iš 
New Britain, Conn. Union City, 
Conn. New Haven, Conn. ir iš 
kitur.

Gerb. kun. Karkauskas, iš New 
Haven’o, lietuvių klebonas, pasa
kė prakalbą, nurodydamas reika
lingumą lietuviams parapijinių 
mokyklų, ir skatino visus remti 
iš visų jėgų savo mokyklas, po
draug sveikindamas įkūrėją šv. 
Juozapo Lietuvių mokyklos, vie
tinį kleboną kun. P. Saurusaitį, 
mokytojus, ir mokinius, drąsi- 
damas ir skatindamas juos prie 
mokslo, ypač persergėdamas, 
kad neištautėtų, ir laikytųsi sa
vo prigimtos kalbos, ir savo 
tautos papročių.

Vietinis klebonas kun. Sauru
saitis, baigusiems mokiniams sv. 
Juozapo parapijinės mokyklos 
suteikė diplomus ir dovanas už 
gerą mokinimosi.

Šimet pabaigė šv. Juozapo mo
kyklos augščiausią klesą. (Gra- 
duates) šie mokiniai: 1) Elena 
Vaitukaitė, 2) Ona Miliute, 
Albina Jurkuniutė, 4) Adelė 
Liutkevičiutė, 5) Alponsas Jur
kūnas, 6) Juozas Stiklius, 7) 
Vincas Jarmala, 8) Juozas Ma
žeika, 9) Beneminas Rinkevičius.

Iš gavusių diplomus, visi eis ir 
toliau mokintis į augštesnias mo
kyklas “High School”, kiti į 
kolegijas. — Reikia pripažinti 
garbę Waterburio šv. Juozapo 
mokyklai, nes iš jos auklėtinių 
jau bus 28 mokiniai, kurie lanko 
augštesnės mokyklas, arba ko
legijas.

Šimet (1915.) šv. Juozapo mo
kykloje, vaikščiojo mokintis be
maž septyni šimtai vaikučių.

Baigiantis vakarui, vietinis kle
bonas pakvietė p. J. V. Kovą 
kad ką nors pasakytų apie vieti
nę mokyklą, kaipo kateehistas ir 
lietuviškos kalbos mokytojas, ku
ris jau 10 metų tarnauja tai mo
kyklai.

P-nas Kovas ant scenos pasiro
dė apsiašarojęs ir prisipažino, kad 
kas metai sulaukęs tos dienos, 
kada pamato dalinant mokiniams 
diplomus apsiverkia iš džiaug
smo, linkėdamas jiems laimin
giausios kloties jų ateityje. To
liau, plačiai kalbėjo, apie lietu
vių apsileidimą ir nesupratimą 
vertės mokslo, ypač pažymėjo 
kai-kuriuos, didžsprandžius, ku
rie patys lietuviais būdami, iš 
lietuvių grašių gyvendami, iš lie
tuvių darydami sau lengvesnį ir 
geresnį pragyvenimą, savo bro
lius lietuvius žemina ir su jais 
viešame gyvenime nesusideda, ir 
nedraugauja; o jų vaikeliai kad 
ir dabar jau su tėvais lietuviš
kai nesusikalba. — Bet laimė, 
kad jų mažai yra. Baigdamas, 
sveikino mokinius, gavusius dip
lomus ir ragino, kad*neapsileistų 
ir žengtų pirmyn, pasistengdami 
pergalėti visas kliūtis, kurias tik 
galėtų sutikti laikė mokslo ir 
kantriai lavintųsi pakol savo 
tikslą atsieks.

Vakare atsilankęs.

dienų prisieina rašyti augusį jaunimų ir priduos 

naujų jėgų atkeliavusiems iš 
Lietuvos. Lietuvos Vyčiai tai 
tikrai mūsų tautos papuoša
las ir geresnės ateities viltis.

Buvęs Kongrese.

apie kitą svarbų mūsų lie 
tuviškoje Amerikos visuome
nėje apsireiškimų, — tai kata
likiško jaunimo — Lietuvos 
Vyčių IlI-ųjį kongresų į- 
vykusį Chicagoje. Pavadinti 
tų kongresų istorišku ar tai
kokiu kitu vardu būtų pemia- L „ K. M0TERŲ SE|MAS. 
za ir neteisinga. Amerikos 
lietuviškasis jaunimas - katali- Moterų Sąjungos pirmasis Sei- 
kai trumpu laiku parodė tiek mas įvyko Chicagoje šv. Jurgio 
daug subrendimo, nuoseklaus parapijos svetainėje 29 ir 30 d. 
veikimo ir rūpinimosi savais d. birželio. Seimas visais žvilg- 
reikalais, kad nelieka jokios snia*s paikiai nusisekė. Įvesta 
abejonės, jog tam jaunimui nemaža ““j’ Plynių ir pa 
prigulės pirmoji vieta vieša- Svarbiausiu moterų

minga vakarienė pagerbimui 
Kongreso delegatų. Be skaniai 
pagaminto valgio — kūno mais
to, pasirūpinta ir dvasios menu. 
Pasižymėjusi dainininkė p-ni Po
cienė pavaišino skambiomis dai
nomis, kiti vėl deklemacijomis, 
monologais; labai gerai pavyko 
Roselando jaunučių Vyčių at
likta operetė “Pumpurėlis”, ku
nigo P. B. Serafino parašyta, 
muziką pritaikė p. A. Pocius. 
Laikė vakarienės išreikšta daug 
linkėjimų pasekmingo Vyčių gy
vavimo. Neužmiršta ir Lietuvos 
vargų. Kun. Vainiūnui pakvie
tus sušelpti nuskriaustus', karės 
lietuvius, delegatai ir svečiai su
metė arti 16 dol.

Paskiau delegatai ir svečiai 
atsisveikinę, išsiskirstė, pasitikė
dami ir vėl susitikti prie bendro 
stalo,—Lietuvos Vyčių plačiosios 
dirvos.

Buvęs.

Blaivybės Dirva.
SXZEZXXXIX

me gyvenime dabartiniu ir a- 
teinančiu laiku. III Lietu
vos Vyčių Kongresas Chica
goje sutraukdamas delegatus 
iš daugumos lietuviškųjų ko
lonijų Amerikoje, sutraukė 
sykiu ir Amerikos jaunimo 
stengimosi užkovoti sau pri
gulinčių vietų viešame gyve
nime. Kiekvienas atstovas 
atvykęs į šį kongresų atsive
žė su savimi daug naujų su
manymų, nepaprasto entuzi- 
jazmo ir noro veikti. Kad ge
riaus apibudinus Lietuvos Vy
čių organizacijos veikimų ir 
III kongreso svarbų, reikėtų 
plačiai išdėstyti tos organi
zacijos tikslų ir siekinius. Ne
turint progos dabar to pada
ryti, pažymėsiu tik keletu 
svarbesnių III Lietuvos Vy
čių kongreso nutarimų, kurie 
išdalies ir galės parodyti koki 
dvasia viešpatauja tarpe mū
sų jaunimo.

Vienbalsiai kongreso dele
gatų nutarta leisti savųjį laik
raštį vardu “Vytis”.

Geresniam sukoncentravi
mui jaunimo veikimo, kongre
sas išreiškė pageidavimų, kad 
S.L.R.K. M organas “Mok
sleivis” susijungtų su “Vyti
mi” ir, užlaikant naujame laik 
raštyje savo skyrių, prisidėtų 
prie bendro darbo. Spėjama, 
kad moksleiviai noriai prisi
dės prie Vyčių organo, nes 
abiejų jaunimo organizacijų 
tusias vienuoi'.s ir dauguma 
moksleivių yra Vyčiai. Ant 
kiek svarbūs š’e kongreso nu
tarimai parodys netolimoji 
ateitis; Amerikos jaunimui 
laikraštis buvo begalo reika
lingas ir dir vi tam senai jau 
buvo prirengti. Kongresas 
tik išpildė tų, ko nuo senai 
lankė jaunuomer; i.

Alftras svarbus kongreso 
nutarimas, — steigti atletų 
kuopas. Vienas atstovas iš 
Rytų, jaunas ir karštas lietu
vis p. Gibavičius, delegatas iš 
"Wilkes-Barre, nuosekliai nu
rodė, kad pritraukimui prie 
Vyčių organizacijos čia augu
sio jaunimo, iš kurio tarpo ir 
pats delegatas paeina, reikia 
būtinai tų jaunimų užintere- 
suoti sportu, bet ne sportu 
angliškų dvasių skleidžiantį, 
tiktai tikru lietuvišku. Ap- 
svarščius tų dalykų, išnešta 
rezoliucijų steigti prie Vyčių 
kuopų atletų skyrius, “base 
bąli” ratelius ir kitokios rū
šies sporto skyrius.

Priimta net tam tyčia pa
gaminti įstatai, kuriuos apdir
bo antras Rytų delegatas p. 
A. Račkus iš Worcester, 
Mass.

Trečias žymus kongreso nu
tarimas, — pasirūpinti vai
kais. Sutraukti kiek galima 
daugiaus vaikų prie kiekvie
nos kuopos, įsteigti jiems 
prirengiamuosius skyrius ir 
išpalengva išauklėti tuos mū
sų tautos žiedus į darbščius

seimo nutarimu galima skaityti 
įsteigi-mas fondo moterų laik-, 
raščiui, kurio inkurimui sumes
ta laike posėdžių kelios šimtinės 
dolerių. Apie kitus nutarimus 
turėsime progos užgirsti iš seimo 
protokolų.

Per visą seimo laiką delegatės 
užsilaikė tvarkiai, ramiai ir, kal
bant apie savo reikalus, kiekvie
ną dalykėlį plačiai apkalbėdavo 
Galima tvirtai tikėtis, jog Ame
rikos lietuvės moterys po taip 
pasekmingo seimo nenuleis ran
kų ir toliaus varys pradėtąjį dar
bą. Visiems-gi, kurie prijaučia 
moterų judėjimui, vertėtų parem
ti jas ir pagelbėti sunkiame dar
be.

Į centro viršininkės išrinktos: 
pirmininkė p-ni M. Juškienė iš 
Montello, Mass., pagelb. P. Nu 
tautaitė, raštin. M. L. Gurinskai
tė, iždininkė p-ni A. Nausiedie 
nė, iždo globėjomis: F. Macijaus 
kaitė ir Ona Nausiedienė, dva 
sišku vadovu kun. F. Kemėšis 
ir d-rė kvotėja d-rė A. Šlakienė,

Naujajai Moterų Sąjungos 
centro valdybai ir visai jaunutei 
moterų organizacijai palinkėsi 
me pasekmingo darbo ir gerų jo 
pasekmių.

J.

CHICAGOS JAUNIMO
IŠVAŽIAVIMAS.

Chicagos Lietuvos Vyčių ap
skritis parengė išvažiavimą į 
miškus, užkviesdamas dalyvauti 
visas Vyčių kuopas. Gražioje vie
toje, Willow Springs, suvažiavo 
net šešių Chicagos kuopų Vyčiai. 
Tikrai vytiškai! Arti 300 skaiščių 
lietuvaičių ir dailių lietuvių, su
sispietę į vieną būrį, žaisdami, 
dainuodami linksmai siautė po 
žalius dirvonus, džiaugdamies 
jaunysta ir jauna Vyčių draugi
ja. Ilgai prisimins daugelyj.5 d. 
liepos, kuomet jie niekieno ne
varžomi, draugiškai sau šneku
čiavo, mezgė naujus prietelystės 
ryšius ir ingijo daug malonių įs
pūdžių.

Dalyvavusios išvažiavime kuo
pos, kad palaikius savo garbę ir 
parodžius, jog ne tik jaunimas 
moka žaisti, bet ir šeimininkau
ti, čia tai jau mūši} lietuvai
čių nuopelnas, pasirodė su pui
kiai prirengtais pietais. Vyčių IV 
kuopa iš Dievo Apveizdos para
pijos atsivežė tos kuopos vytie- 
čių iškeptą milžinišką piragą 
ant kurio artistiškai buvo išra
šyta organizacijos vardas. Rose
lando vyčiai atsigabeno džio 
vintą žąsį, sakė žmonės, buk la 
bai skani buvusi, paragauti ne
teko, nedavė šelmiai. Bridgepor
to Vyčiai atsižymėjo pampuško-

Kokiu budu pataisysime savo 
Tautos Ydą?

Daugiaus veiklumo Blaiv. Su
sivienijime

Mūsų-»> didžiausia tautos 
yda nebus pataisyta per ki
tus, bet mes patys turime ją 
atitaisyti. Nejokia galybė iš 
dangaus nenužengs ir iš kitur 
neateis, ir nepataisys mūsų 
gyvenimo, mums patiems tą 
reikės atlikti. Valdžios virši
ninkai bei policija nemažai 
darbuojasi panaikinime gir
tybės, arba bent josios rybų 
kaip galint susiaurinime. Vie
nok jie yra pertoli nuo žmo- 
nijos-liaudies, idant galėtų pa
daryti didesnę intekmę Blai
vybėje. Nekartą matome, kad 
jų nors ir galingos spėkos, 
bet neistengia suvaldyti bei 
pataisyti ydą. Iš to aišku, 
kad jokis priverstinas už
draudimas gerti svaigalus 
neišnaikys girtybės, arba la
bai mažai gelbės jos panai
kinime. Reikia tad jieškoti 
kitokio būdo, kitokios spėkos, 
spėkos tvirtos, kuri tiktai te
galės pataisyti, atitaisyti tą 
mūši} tautos ydą-girtybę.

Tos spėkos veltui ieškotu
me aukštesnėje žmonijos kle- 
soje. Ji pertoli nuo papras
to žmogaus gyvenimo, nes ji 
perdaug yra įsimylėjusi į ka
pitalą; arba turi labai klai
dinga opiniją apie žmoniją 
liaudį; arba žmonės aukštes- 
snės klesos visai nemąsto 
apie žemesnės klešos žmonių 
padėjimą. Sotus alkano nega
li suprasti. Juk, jeigu toki 
dideli turtuoliai (k. p. Rocke- 
feller, Morgan, etc.) gerai 
suprastų ir atjaustų žmonijos 
vargą, kurį žmonės kenčia iš 
priežasties tos ydos-girtybės, 
tai tuojaus galėtų žmoniją iš 
tos nelaimės jei ne visai iš- 
gelbėti, tai nors daug pagel
bėti. Jiems tai visiškai nerū-mis ir ragaišiais, Cieero-gi Vyčių . m . . . . • «

* T • i Pi- Taigi nėra ko ieškoti mi-kuopa padailino savo stalą visuo- p .
kios rūšies uogomis. Išnetyčių Pe^os sP«kos pas kitus

MOTERŲ SEIMO VAKARAI.
Paprastas pas mus lietuvius 

apsireiškimas — seimus laikant 
— rengti vakarus. Šventai už
laikė tą paprotį ir Moterų Są
junga parengusi pirmąjį savo’ 
seimą. Dienomis svarstė savo rei
kalus, vakarais-gi sueidavo dele
gatės į gražiai papuoštą šv. Jur
gio parapijos svetainę, kur pasi
gerėdavo pasižymėjusiu daini
ninkių skambiais balsais, dekle
macijomis, muzika, chorų daino
mis ir vaidinimu. Perdaug reikė 
tų laiko ir vietos, kad tinkamai 
aprašius moterų seimo vakarus, 
pasižymėjusius turtingumu, įvai
rumu ir geru išpildymu progra
mo. Tiek tik galima pasakyti, 
kad įvykę vakarai 29 ir 30 d. d. 
birželio gerai pavyko ir kiekvie
ną atsilankusį juose pilnai pa
tenkino. Užtai lai būna garbė 
rengėjoms ir išpildytojams! Per 
moterų vakarus publikos prisi
rinkdavo nedaugiausia, gal prie
žastis tame, kad apie vakarus ne
buvo plačiai garsinama.

K.

pakliuvęs prie jų stalo išsyk pa
maniau, kad tai daržovių sande
lis, bet greit pastebėjau klaidą 
ir už tai gavau žemuogių saują. 
Skanios buvo, nėra ko ir saky
ti ! Vyčių 24 kuopa tik jau ge- 
gai pasirodė. Lietuva prisiminė, 
žiūrint į šurius, kilbasas ir juodą 
duoną. Geros šeimininkės mūs 
vytietės. Kad tik jų būtų dau
giau!

Po gardžių pietų, vėl prie žais
lų ir žaista iki vakaro. Vakare, 
traukiant himnus ir namo iš
siskirstyta.

Išvažiavime dalyvavo keletas 
delegatų į Vyčių Kongresą iš ry- 
įtų. Vietinės gi inteligentijos ir 
visai geras būrelis. Mačiau kele
tą daktarų, advokatų ir kitokių 
profesijonalų.

Atsimindamas apie malonius 
įspūdžius lauksiu kito tokio Iš
važiavimo. Iš vyčių pilnai galima 
to tikėties. Neveltui mūsų drau
gai socijalistai taip Vyčius myli. 
Pamato kur vytį, tuoj ir lenkia 
galvą. Imponuoja!

Ąžuolas.

VYČIŲ KONGRESO VAKARAI.
Laikė Lietuvos Vyčių Kon

greso 1 ir 2 d. liepos, vaka
rais buvo rengiami vakarai: 1 d. 
liepos rūpesniu ir spėkomis Vy
čių IV kuopos, vadovaujant ga
biam muzikui, tos kuopos nariui 
ir Dievo Apveizdos parapijos 
vargonininkui, p. A. Aleksandra 
vičiui, surengta gražus vokaliŠ- 
kai muzikališkas vakaras, kuria
me dalyvavo vien tik IV kuopos 
Vyčiai. Visas programas išėjo 
gražiai ir įspūdingai. Susirinku
sioji publika negalėjo atsigerėti 
minėtos Vyčių kuopos gabumais 
ir gyvu atlikimu savo užduoties. 
Nevienas džiaugėsi, kad Vyčiai 
atsižymi visose srityse. Nėra kuo 
stebėties, juk tai mūsų veikliau
si visuomenės dalis.

2 d. liepos vakare buvo iškil-

PIKNIKAS, DAUGIAU NIEKO.

Dr-stė “Lietuvos Ūkininkas” 
nuo West Side pareitą nedėldie
nį, birž. 27 d. turėjo savo pikni
ką Bergman’s Grove, Riverside, 
III. Žmonių buvo susirinkę gana 
nemažas būrelis. Pasišokta, pa- 
sižaista, ir ramiai išsiskirstyta 
namo. Nors piknikai vasaros lai
ku yra labai pageidaujami ir gai
vinanti, bet tokis piknikas, kokį 
turėjo virŠminėta dr-stė, nėra 
ideališkas. Mokėta už vietą 
$35.00, muzikantams $35.00 ir 
kitus dalykus, padarant išlaidų 
apie $100.00, ką nariai ir da
lyvavusieji turi -sumokėti, už tai 
nieko “eztra” negaudami, kada 
taip vadinamuose • “šeimyniš
kuose” piknikuose išvažiavus į 
miškus, kur nekainuoja vieta, už 
daug mažiaus išlaidų galima 
linksmiaus laiką praleisti.

P. M. Buvęs.

nes
jos ten nerandame, bet pri
valome ieškoti pas savuosius. 
Tos tvirtos spėkos turėtume 
ir turime ieškoti Blaivininkų 
Susivienijime.

Tas Susivienijimas iki šiol 
kasžin kokių kliūčių delei, 
buvo tarsi apsnūdęs, t. y. 
kuopos, nevisos stengėsi pa
rodyti savo aktyviškumą, ko
kį privalėjo. Tiesa, laike ga
vėnios daugelis gal buvo kit 
kuomi nžsiėmusios ir gal lai 
kas buvo nepatogus veikti.

Dabar-gi, prabėgus gavė
niai, atėjus ir praėjus Vely
koms išaušus linksmam pa
vasariui, kuomet visa gamta 
atbunda, privalome ir mes 
blaivininkai atbusti, ir stoti 
į kovą su alkoliu drąsiau, 
tankiau žmonėm aiškinti jo 
bledingumą ir jo pasekmes. 
Žodžiu — daugiau ir tvirčiau 
pradėkime veikti.

Kitos tautos k. p. Suomiai, 
Airiai, etc. daug Blaivybės 
dirvoje yra pasidarbavusios. 
Jos turi daugybę raštų, vei
kalų apie alkolio nenaudingu
mą vartojamo gerime, išlei
džia . atskirus perijodiškus 
laikraščius, ir kitokiais bū
dais smarkiai kovoja prieš 
girtybės dievaitį Bacchą. O 
mes kuom galime pasigirti? 
Palyginamai su kitomis tau
toms labai, labai mažai. Tu
rimą Blaivybės draugiją ir 
kelioliką gal brošiūrėlių apie 
alkolį. — tai viskas. Tiesa, 
mes norime gyventi kaipo at
skira tauta su šiokia tokia 
autonomija, užtat privalome 
kaipo .atskira tauta labiau ir 
veikti, nesitikėti ant kitų, kad 
kiti mums vieną ar kitą dar
bą nuveiktų, išmokytų mus 
kaip gyventi. Be abejo jeigu 
mes patys neveiksime ir ne- 
simokinsime — išmokys kiti,

kart labiau prie ištautėjimo 
ir nevienas geras veikėjas 
nustos būti uoliu savo tautos 
sąnariu. Užtaigi, pakol da 
laikas, laikas patogus veiki
mui, pradėkime ištikrųjų la
biau veikti, tverkime naujas 
kuopas kur galima, kuopose 
lai atsiranda daugiau akty- 
viško ir tvirto veikimo; taip 
kad atėjus sekančiam seimui, 
kurs jau nepertoli, galėtume 
susilaukti kur kas didesnio 
delegatų būrelio, nekaip pra
eitais metais ir galėtume 
daug daugiau nuveikti. Pri
valome stengtis dirbti taip, 
kad sekančiais metais galėtu
me įsistengti savo atskirą 
laikraštį-organą, kuris turėtų 
sau priederme klabinti, ska
tinti kuopas prie veikimo. 
Tada tai susilauksime ir iš
vysime tą tvirtą spėką tik
rai veikiančią mūsų Susivie
nijime.

Dabar, tiesą pasakius, 
“Draugas” neturi perdaug 
vietos “Blaivybės Dirvai”, 
arba, kad ir kartais gal turė
tų bet raštų “BĮ. Dir.” pri
trūksta. Iš tos priežasties ir 
matome “Draugo” net kelis 
numerius be “BĮ. Dirvos”. 
Po teisybei iš “Draugo” per
daug negalime nei reikalauti, 
nes veltui šioje gadynėje sun
ku ką gauti. Labai ačiū jam 
ir už tai.

Delto-gi kam rūpi brangus 
Susiv. ištikrųjų turėtume tiek 
darbuotis, kad tuojaus savo 
organą galėtume įsisteigti. 
Organas tokiai organizacijai 
yra neatbūtinai reikalingas. 
Jis priduotų daugiaus gyvu
mo organizacijai. Jis šiai or
ganizacijai taip kaip siela 
mūsų kunui. Be sielos kūnas 
patys žinome tuojaus genda, 
jame nekiek gyvybės. Tame 
organe rastume nevien nega
tyviai paliečenčius blaivybę 
straipsnius, ale ir pozityviai 
gvildenančius blaivybės klau
simus, organizavimosi daly
kus etc. etc.

Praeitame Seime nutariame 
padaryti BĮ. Susiv. skyrių, 
kuriame nariai mokėtų po 
daugiau metinės duoklės ir 
už tai išleistų knygas. Tas 
nutarimas, rodos Centralės 
Valdybos tapo permainytas; 
kad visi nariai mokės dides
nes duoklės ir už tai gaus 
laikraštį. Beabejo tas prigu
lės nuo sekančio Seimo, t. y. 
galutinas nusprendimas įsis
teigti savą laikraštį. Jeigu 
savo organą įsisteigsime, pa
darysime didelį progresą 
Blaivybės Dirvoje. Tą pada
ryti yra galima ir galėsime, 
jeigu tik daugiau veiksime. 
Daugiau, Blaivinikai, darb
štumo, veiklumo ir energijos. 
Atbuskime kartu su pavasa
riu ir su Dievo pagelba dirb
kime tikrai šventą ir prakil
nų darbą. Su Dievu veikda
mi visas kliūtis lengvai per
galėsime. P. J. Jis.

OAMBRIDOE, MASS. 
Blaivininkų Prakalbos.

Birželio 27 d. š. m. Cambri- 
dge’io Blaiv. vietinė kuopa pa
rengė prakalbas. Kalbėjo kl. F. 
J. Juškaitis, šv. Jono Semina
rijos, Boston, Mass., auklėtinis 
ir vietos klebonas. Pirmas kalbėk 
jo apie veikmę alkolio ant žmo
gaus kūno; nurodė pasekmės, 
kurios seka nuo vartojimo alko
lio, ir išdėstė trumpai istoriją 
Blaivybės. Jo kalba matomai 
publiką labai užėmė, nes visi 
atidžiai klausėsi, o po kalbai 
garsiu rankų plojimu dėkojo.

Antras kun. J. Krasnickas kal
bėjo apie alkolio kenksmingu
mą. Pats iš savo gyvenimo isto
rijos prirodė, jog alkolis tikrai 
jo sveikatai kenkęs. Beniaus 
vartojęs pats nors ir ne po 
daug alkolį ir dažnai prisieida
vę sirgti. Dabar nevartojus visiš- 

. . . , . kai ir daug sveikesnis esąs. Ra-
bet kokią iš to naudą bei pel- gino rašytis kodaugiausiai į 
ną turėsime? Stums mus kas- Blaivybę. Svečias, ,
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Redakcijos Pastabos.
TRAUKIA SENA GIESME-

1 Ponas A. B. Strimaitis, S. 
L. A. sekretorius, ilgame 
straipsnyje “Mes ir Kunigai” 
(“Tėvynės” 27 num.), bando 
išsirangyti ifi tos negražios 
pozicijos, į kurią jis pateko, 
o pordaug ir pats S. L. A., 
bandydamas nemalonioje švie
soje perstatyti S. L. R. K. A. 
tūlų valstijų valdžiai.

Pono Strimaičio taktiką pa
žįstame nuo seno, taigi nė 
kiek nesistebiame, kada jis 
kalbėdamas apie S. L. R. K. 
A., nekalba apie jį, kaipo di 
džiulę organizacijų, bet visą 
kalbų nukreipia prie kunigų 
ir patį katalikų susivienijimą 
pakrikštija “kuniginiu”. Jis 
netik apie katalikų susivieni
jimų kalba kaipo “kuniginį”, 
bet dar, “ni v piat, ni v de- 
viat”, išpasakoja apie bažny 
tinęs kolektas, kalba apie ku
nigų algas, bažnyčių staty
mus, apie parapijines riaušes 
-— vienu žodžiu — aiškiai vai
dina rolę skęstančio, kuris ir 
šiaudo graibosi.

Svarbiausiu gi atsispyrimo 
punktu, kuriuo jis mano iš
baltinti savo pasielgimą, yra 
p. Strimaičio laiškas į Insu
rance Department, Baltimore, 
Md. Gaila, kad p. St. tepū
davo vien angliškąjį laiško 
tekstų. Jei jis būtų šalę pa
dėjęs ir lietuviškąjį vertimą, 
tai tautiškojo susivienijimo 
nariai, kurie didžiumoj anglų 
kalbos nesupranta, būt aiš
kiai pamatę kame dalykas. 
Priduosime tad tojo laiško 
lietuviškąjį vertimą, nors, tie
sa, iš mažai gramatiško anglų 
kalba laiško. Laiškas skam
ba:

dėjimas “Rymo Katalikų” y- 
ra daromas žmonių klaidini
mui f Juk kalbama ne apie ki
tą, kaip apie S. L. R. K. A. 
ir kiekvienas, gal apart p. 
Strimaičio, padarys išvadą, 
kad ne kas kitas, kaip tik ka
talikų susivienijimas klaidina 
žmones. Reikia būt begalo 
naiviu, kad po tokio pasaky
mo galima būtų ramia sąži
ne- tvirtinti, gird, mes nieko 
bendro su skundu neturime.

Neturime didelio noro kal
bėti ir priparodinėti, kad 
toks p. Str. laiškas kvepia 
skundu. Tą mato kiekvienas 
norintis matyti. Neprašo 
me nei p. Str. nurodymų link 
to, kuris iš susivienijimų yra 
senesnis. Tą visi gerai žino
me, tik dalyką kitaip supran
tame negu įsikarščiavęs p. 
Strimaitis.

Tiek tuo tarpu.

SAVAIS m NESAVAIS 
REIKALAIS.

Nuo seno pribota, kad kaip 
tik laikraštį užima nauja re
dakcija, visi priešingųjų la
gerių laikraščiai ytin užsiima 
kedenimu laikraščio su nauja 
redakcija. Nors “Draugas” 
visuomet turėjo tą privilegiją, 
kad jis pirmeivių ir socijalis
tų laikraščių nuolat buvo ci
tuojamas ir baramas, bet pa
staruoju laiku pirmeiviai ir 
socijalistai iš kailio neriasi 
kaip čia jam “smarkiau” už
važiavus.

Iš visų laikraščių, ypač ne
galime susikalbėti su “Ame
rikos Lietuva”. Ji niekaip 
nenori suprasti, o gal ir tyčia

pozicijos. Galop to nesupra
timo pasekme buvo ta, kad 
“A L.” iškilmingai apreiškė 
būk “Draugas” “atvirai pa
sibučiavo su melagyste”, už 
tvirtinimą, kad tautininkai 
naudoja p. Šimkų savo parti- 
jiniai politikai. “Am. L.” pa
tvirtinimui to, kad tautinin
kai p. Šimkaus prakalbų sa
viems tikslams nepanaudoja, 
nori intikrinti, kad “tautinin
kai viešai ir iškilmingai pa
sakė, kad jie rems p. Šimkų, 
kur jis nebūtų, su kuom jis ne
dirbtų”. Netik mes, bet ir 
“A. L.” nepasakys ir nenu
rodys, kur ir kada tautinin
kai tą viešą ir iškilmingą pri- 
sižadėjimą padarė. Jei taip 
norėtume dalinti melagių dip
lomas, kaip “Am. Liet”, tai 
čia jai galėtume suteikti. Bet 
to noro neturime, o 
tik norisi nurodyti, kad 
mes ir nesipriešiname p 
Šimkui su kuo jis nedirbtų, 
pas ką aukas nerinktų. Mūsų 
noras yra tas, kad tautinin
kai ar kokie kiti kviesdami p. 
Šimkų kalbėti nevarytų agita
cijos, nejuodintų katalikų, ne- 
burnotų prieš Dievą ir tt. 
Rods, toks mūsų noras nėra 
blogu noru. O vienok, “Am. 
L,” nė .biskelio nenupeikia S. 
L. A. Chicagos apskrities, ku
ris ne sykį, bet pakartotinai 
tris sykius surengė prakalbas 
.p, Šimkui dalyvaujant ir vi
sus svkius katalikai, jų tikėji
mas buvo niekinami, kolioja- 
mi. Tikra nesąmonė vadinti 
mus melagiais už tai, kad va
dinamo tautiškojo susivieniji
mo apskritys negražiai elgė
si.

O tvirtinime, kad tautinin
kai nekovoja prieš katalikus, 
“Am. Lietuva” teturi tiek lo
gikos, kaip socijalistai, tvir
tindami būk jie katalikams ir 
jų tikėjimui nemano kenkti. 
Mes tvirtiname, kad tautinin-

mus parems visa eilė gyveni
mo faktų, kurių nematome 
reikalo cituoti, tuo labiau, kad 
“Am. Lietuva” gerai apie 
juos žino. Kavotis už visos 
tautininkų srovės, “Am. Lie
tuvai” nepatartume — kaipo 
srovė ji dar nieko nepasakė, 
nes neturi savo ideologijos ir 
principų. Visa jų srovė, tai 
keletas vienukių, kurios kaip 
tik mėgsta prieš katalikus, pa
rapijas, kunigus daug kalbėti, 
primesti katalikams klerikalų 
vardą ir net atvirai katalikų 
antrašu išsikolioti. Kalbame 
ne iš noro tautininkus apjuo- ria 
dinti, — ne ką darysi, kad 
tautininkaj gyvenime tokią po
ziciją turi užėmę. Norėtume, 
kad pati “Am. Lietuva” ge
riau įsigilintų ir pažintų taip 
ginamą srovę. Užsiganėdin
sime tais paaiškinimais, prie

inžeistų ‘ ‘ Ateities ’ ’ pasaky
mai, bet vien to delei, kad su 
tokiais apžvalgininkais nema
nome polemizuoti, negi rim
tai kalbėti.

NEPRAŠYTI GLOBĖJAI.

Commissioner of 
• Insurance Department

Baltimore, Md. 
j Brangus Tamsta: —
Į/t Malonėkite pranešti mums, 

Susivienijimui Lietuvių Ameri
koje, jei galima grįžtančia kra
sa, ar “Susivienijimas Lietu
vių Rymo — Katalikų Ameri
koje” prisitaikė prie jūsų val
stijos teisių, valdančių frater- 
nalės labdaringas organizacijas 
ir ar jie (S. L. R. K. A. — 
Red.) turi pavelijimą ir leidi
mą daryti biznį jūsų valstijo
je, taip kaip Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, kuris yra 
dabar pavelyta organizacija 
jūsų valstijoje, ar buvo jie 
(S. L. R. K. A. — Red.) inleis- 
ti į jūsų valstiją ir kada?

'Ar fraternalėms oresni’""’ 
joms, vėliau susitvėrusioms 
yra leidžiama vartoti tą patį 
vardą (vien tik prikergiant 
Rymo — Katalikų) prie . savo 
vardo suklaidinimui žmonių, 
taip-pat kaip organizacijai, ku 
ri buvo susitvėrusi ir vedanti 
biznį nuo 1886?

Begalo svarbu žinoti tuos 
faktus, užtai kiekviena infor
macija, duota mums viršminė- 
tame reikale, bus augštai kai
nuojama. Laukdamas skubaus 
atsakymo, palieku

Su pagarba,
A. B. Strimaitis,
S. L. A. sekretorius.

laišką

L

Perspauzdinęs tokį 
p. St., apsimezdamas nieko 
nesuprantančiu, dar klausia: 
“Kur jūs matot skundimo 
punktus šiame laiške?” Kad 
pats p. Str. tų punk
tų nemato, gal tai ir 
galimas dalykas, bet kad 
kiti jų nematytų, atsiprašo
me, jie turėtų protą ir sąžinę 
užmigdyti. Kad tą laišką ir 
Marylando valstijos valdžia 
palaikė kaipo skundą, apie tai 
raiškiausia kalba p. J. Vasi
liausko, S. L. R. K. A., sekr., 
prityrimai, kada reikėjo susi
durti su Maryland’o valstijos 
Insurance Department’u re 
gistruojant katalikų susivie 
nijimą. Ant galo, kas per 
reikalas apie vardų vartoji
mą, čia pat nurodant, kad pri-

nuduoda nesuprantanti mūsų kai kovoja ir mūsų tvirtini-

“Am. Liet.” num. 154 (284) 
tilpusių išvadžiojimų.

Gi bostoniškės “Ateities” 
apžvalgininkas, retai kada ro
dęs savo originalę mintį, 26 
num. gauna progą prabilti a- 
pie naujuosius “Dr.” redak
torius. Neužsiganėdina patė- 
mijirnu, būk jie “daugiau 
jausmu vaduojasi, negu pro
tu”, bet dar apreiškia, būk 
jie “nežino apie ką kalba”. O 
visame redakcijos straipsne
lyje apie pirmeivių laikrašti
ninkų suvažiavimą “logikos 
nėra ko ieškoti”. Žinoma, ne 
mums apie save spręsti, bet 
tik vienas dalykas norėtųsi 
tam apžvalgininkui patėmyti, 
kad jis labiau save gerbtų: 
save gerbiąs žmogus taip ne
sakys. Jei- “Ateitis” taip 
uoliai gina pirmeivius laik
raštininkus, patartume taip 
pat uoliai pildyti ypačiai vie
ną jų nutarimų, kad polemi
kose būtų vengiami ypatišku- 
mai. (Gia pat ir “Dr.” re
daktorių vardai priduoti). Tą 
patėmijame nedel to, kad mus

Socijalistų ir laisvamaniškų 
tautininkų spauda begalo su
sirūpino Tautos Fondu. Tas 
rūpesnis apsireiškia ne kuo 
kitu, kaip tik ant fondo už
sipuolimu, kam, gird, jis sky- 

aukų dalį politiškiems
reikalams, t. y. Lietuvai lai
svės išgavimui. Gird, Tautos 
Fondas tą darąs su nuoskau
da nuo karės nukentėjusių lie
tuvių. Taip šnekėdami jie nė 
pusės lūpų neprasitaria apie 
tai, kad pasielgiant sulyg so
cijalistų ir laisvamanių re
cepto, nukentėtų Lietuvos po
litikos reikalai. Ant galo juk 
jie patys tyli apie Autono
mijos Fondą, į kurį renka 
aukas be abejo su skriauda 
nelaimingų lietuvių. Vadinasi, 
tautininkams valia rūpintis 
apie autonomiją, bet katali
kams, kuriems tas klausimas 
daugiausia rūpi, politiškai
siais reikaląis nepavelija
ma užsiimti. Viena, tiems 
neprašytiems globėjams ne
apsimoka ir neverta ki
tų reikalais sieloties — 
ne jie sutvėrė Tautos 
Fondą, ne jie už jį agitavo ir 
aukas sudėjo. Tegu geriau 
tvarkyti) savus reikalus ir 
fondus, o per panevalią nelįs
tų šeimininkauti ten, kur ne 
jų reikalas. O kas link aukų 
nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams, Tautos Fondas 
daugiau jų Lietuvon pasiun
tė negu kiti fondai.

Laisvamaniai kalbėdami a- 
pie savo stebėtinus beparty-

mu parodo, kad jiems ru
pi kaip tik pakenkti Tau
tos Fondui. Žiūrėkite, koks 
Tautos Fondas negeras, mė
to pinigus į visas puses, kada 
tuo tarpu aukos 'nukentėju
siems nuo karės lietuviams 
taip reikalingos. Taigi ir au
kų jam nebeduokite. Tuš
čias šūvis, kuris katalikų ir jų 
labiausia remiamo fondo ne
kliudė. Nuo pat pradžių 
jie šaudė į Chicagos 
seimą, jo įsteigtą Tau
tos Fondą ir abelnai prasikal
timų klanus vertė ant kiek
vieno katalikų pasijudinimo. 
Ir kas iš to? Katalikų darbų 
pasekmės nė kiek nesumažėjo. 
Bereikalingai ir dabar šaudo: 
katalikai nėra jau tokie nesu
sipratėliai, kad klausytų sm 
laisvamnėjusiu gaivalų ir jų 
negudriems išvadžiojimams.

Tautos Fondo seimas atra
do reikalingu 20 nuošimtį nuo 
inplaukusių aukų skirti politi
kos reikalams. Mūsų nuomo
ne, politikiški Lietuves reika- 
tai dabartiniu laiku taip svar
būs ir taip dideli, kad mes sy
kiu su “Amerikos Lietuviu” 
nusistebėsime, ne tam,, kad 
paskirta aukų, bet tam, kad 
pavesta permažas aukų nuo
šimtis tiems reikalams.

DR. A. K. RUTKAUSKO PA
AIŠKINIMAS į p. B. K. 
BALUČIO UŽMETIMUS.

(“A. L.” No. 155 (285), 

liepos 3, 1915.)

Tautos Fondo Seime ponas
St. Šimkus sutiko, kad jojo 
prakalbose surinktos aukos ei
tų per Tautos Fondą, bet Chi
cagon atvykęs, kvietė visų 
Fondų prezidentus konferen- 
cijon, kad kokiu nors būdu tą-

viškumus, tuo savo užsipuoli- jį Tautos Fondo Seimo nuta

rimą panaikinti. Nenusisekus 
tą kartą savo užsispyri
mą atsiekti, jisai, dvasioje, 
buvo pasiryžęs sulaužyti Tau
tos Fondo Seimui duotąjį pri
žadą, ir atkartotinai atsisaki
nėjo nuo Tautos Fondo Val
dybos maršruto, griežtai už
gindamas toliaus jojo prakal
boms maršruto nerengti, kol 
nebus šiokis ar tokis dalykas 
permainyta, kaip jisai užsi
manydavo. Žinoma, p. Šim
kaus užsispyrimas priveikda
vo T. F. pirmininką kviesti 
T. F. valdybos nepaprastus 
susirinkimus ir aptarti p. 
Šimkaus griežtą reikalavimą. 
Po aptarimo ir p. Šimkui nu
sileidimo, vėl T. F. Valdybos 
nutarimai būdavo atmetami ir 
kiti susirinkimai kviečiami ir 
sutartys daromos apie tai, ką 
T. F. seime p. Šimkus buvo 
sutikęs. Ii* taip elgėsi ligi 
galui, t.y. birželio 27 d., 1915, 
kuomet galutinai uždraudė T. 
F. jam maršrutą išdirbinėti. 
Nuo birželio 27 d. p. Šimkus 
visai nesiskaitė su savuoju 
duotu žodžiu — arba aiškiaus 
savo žodžio nelaikė. T. F. 
pirmininkas bandė dar toles
nes sutartis arba pasikalbėji
mus turėti su p. Šimkum, bet 
p. Š. net per telefoną bandė 
bartiesi ir išmislinėti visai ne
galimus daleidimus. Ponas 
Šimkus atvyko pas Dr. Rut
kauską birželio 12, 1915 ir įsa
kė, jokio maršruto jam ne
rengti ligi birželio 20 d., 1915;
sakėsi jisai norįs prisirengti 
ir pasilsėti. Tuomi tarpu p. 
St. Šimkus dalyvavo laisva
manių spaudos draugijos sei
me ir viešai kalbėjo podraug 
su Dr. J. Šliupu bei V. K. 
Račkausku keliose vietose 
Chieagoje.

Ponas B. K. Balutis sako, 
kad p. St. Šimkus nenori aT 
pie sensacijas pasakot, bet iš 
kur. p. Balutis visą-tą sensa
ciją sulipino, jei ne iš paties

PBIE PROGOS.
Sekminės. Fryburgo katedros varpai 

gaudžia, kviesdami žmones pamaldosna. Jų 
malonus balsas skrieja giedrame ore šimtais 
aidų pasikartodamas kalnuose ir nykdamas 
mėlynoj padangėj. Paklusnios varpams žmo
nių minios traukia katedron ar kitosna bažny- 
čiosna. Mat, šiandie prie Sekminių iškilmės 
prisideda ta aplinkybė, jog apvaikščiojama šv. 
Canizijaus beatifikacijos jubilėjus. Taigi 
Fryburgan suplaukė visa žmonių daugybė.

Vos skaisčioji saulelė atliko dienos pu- 
siaukelį, po miestą pasileido įvairių orkestrų 
aidai: tai iškilmingos procesijos pranokėjai. 
Skubinu ir aš. Ateinu: kaip akys užmato, ant 
gatvių ir piečių, kur eis procesija, stovi žmo
nių minios. Visų akys nukreiptos ton pusėn 
iš kur procesija pasirodys, būtent, katedros 
linkon. Štai varpai suskambėjo duodami ženk
lu jog jau išeina.

Ateina. Prišakyj groja muzika. Paskui 
nešamas kryžius, prieš kurį lenkia galvą minia 
Pagal kryžių traukia šimtai mažučių mokinių 
abiejų lyčių. Jie padalinti į neperdideles gru 
peš, kurioms vadovauja mokytojai arba moky
tojos, kaip pasaulinės, taip ir vienuolės. An
tai viena tokia mokytoja vienuolė prisiartino 
praeidama. Ji taip gražiai pasirėdžius, jog, 
jei įstatytom į kanapes, tai žvirbliai netik ką 
jų neliestų, bet ir iš tos apielinkės išsikrausty
tų.

Mažučiai vis traukia ir traukia tolyn. Kai- 
kurie flegmatiškai dairosi į šalis, kiti užsimą
stę, dar kiti balsiai kalba maldas. Iš jų akių 
spingso gyvenimas, iš veidų pasitenkinimas. 
Eina jie eilėmis, tvarkoje.

Tuom tarpu pasirodė suaugesni: žemdir
bystės, prekybos ir kitų įstaigų mokiniai bei 
mokinės. Vienuolių globos ir čia nestinga. 
Mokinės beveik išimtinai vienuolių - seserų 
globojamos. Labai pasipiktintų mūsų “pirm
eiviai”, matydami tokius globėjus.

Stebėjausi ir aš atvykęs Fryburgan : išei
si, būdavoA ta ar kita gatve pasivaikščioti, 
tai sutiksi tiek ir tiek būrelių mokinių, vaik
ščiojančių vadovaujant basiems arba šiaip ap
skurusiems broliukams - vienuoliams. Išrodė 
lyg perdaug suvaržyti, prislėgti mokiniai. 
Atidžiau gi įsižiūrėjus dalykai išrodo kitaip: 
ne baisi ta globa, bet naudinga ir gera. Apie 
jos gerumą liudija mokiniai, kurie čia renkasi 
netik iš Europos, bet ir iš tolimos Amerikos.

Gia prie progos potėraynu, jog kiek kartų 
man teko kaityti įstaigas (vistiek kokių tiky
bų bei pažiūrų įstaigas), jos užlaikomos draus
mėje ir tvarkoje, ten buvo ramu, malonu. Ten 
buvo visi linksmus patenkinti, rodos, laimės 
viešpatį jon patekai I

Bet kaip, priešingai, nemaloniai jautiesi 
įstaigose be tvarkos. Kiekvienas tenai užsi
mąstęs kaž-kuo, nuliūdęs; laibos šaltoš, dve- 
jotinos... Ot, rodos, gletšerų lindynėj atsi
dūrei. Kiekviena valandėlė tenai užtrukimo 
— tai sunki našta.

Šai ateina gimnazistai, čia vadinami kole- 
gijantais. Jų ilgas eiles užbaigia jų pačių 
orkestrą ir mokytojų būrelis. Čia mano do- 
ma pradėjo smarkiau veikti. Atmintis pasi
tarnavo tuomi, kad priminė Lietuvos gimna
zistus. Ir kaip skyriasi, palyginus, mūsiškiai 
nuo čionykščių! Pas čionykščius nematysi to, 
tarsi lazda užspringus, įsiveizėjinao, arogan
tiško bažnyčioje pasielgimo. Nėr greičiausiai 
nė tikybinio indiferentizmo: kiek kartų aš 
šiame dalyke teiravausi, patėmydavau ką kitą. 
Neabejoju, jog pažangoj, moksle šia neatsi
tikę nuo mūsiškių. Žodžiu, šie malonų įspūdį 
daro, kuomet mūsiškiai kažkas šiurkštų, atstu
miantį nuo savęs.

Kame tatai to skirtumo priežastis? Per
bėgau mintimi visą pedagogiką, pradedant 
nno stabmeldžių laikų ir einant toliau per ka-
talikišką peri jodą su visokiais “trivium” ir 
“ąuadrivium” bei garsiąja “ratio studio-

tys ir pasišventimas artimo labui. Išrodo^ pai. Stebėtina: Lietuva su 3-4 milijonais gy* 
kad kokia nematoma jėga gaivina juos, pri- ventojų turi vos pustrečio vyskupo, čia gi 

Šveicarijoj, su 3 milijonais žmonių, kur iš 22 
kantonų tik 8 katalikiški, iškilmėje dalyvavo 
net 3 vyskupai (su vietiniu). • j,

rum” atsidurdamas galų gale dabartyje, t.y. 
realizmo laikais, kuris pergalėjo humanizmą, 
bet pats dar neatsistojo ant tvirtų pamatų. 
Praeitis rodo, jog anuolaikinės sistemos sa
vo laiku turėjo ir savą vertę: jos daug žmo
nių padarė žmonėmis. Dabartis su savo tė- 
mijimo metodą dar lyg nesugebėjus tinlaimai 
suvartoti ir išnauduoti minėtojo metodo, ir jei
gu manys vien tėmijimu, be sistematiško dar
bo, greičiausiai apsiriks.

Mūs (lietuvių) padėjimas išimtinas: mus 
auklėja pamotė. O kur pamotės, netik iš tau
tinio, bet ir iš tikybinio atžvilgio, auklėjama, 
ten gera taisyklė negalima pritaikinti. Ten 
reikia išrasti tam tikri būdai. Ačiū Dievui, 
paskutinių laikų dalykai pas mus pradėjo vir
sti gerojon pusėn.

Praėjus gimnazistams patraukė vienuo
lių eilės. Jų nuskustos (dažniausiai) galvos, 
barškanti prie juostų - pančių rašančiai, sto
ros sermėgos labai primena katorgininkus.

Tečiau ne drabužyj žmogaus vertė: nors 
vienuolių nevisai simpatiška išvaizda, tečiau 
jų idealas man patinka. Teisybė, gal nevisi ir 
nevisuomet jį (idealą) pasiekia: mat jo aug 
štumas nelengvai prieinamas.

Patiko man vienuolių darbštumas, maty
tas Bavarijos ligonbučiuose: anksti rytą (apie 
4-5 valau.), kuomet dar ligoniai ilsisi, jau jie 
triusiasi po karidorius, sales ir kukriias; apsi
rijusia jie ankščiau, kad paskui ligoniams ga
lėtų tarnauti Žiūrint į jų apsukrumą, tylą, ir 
į tą tarsi mechanišką, nors energišką triūsą, 
išrėdytų, jog jie yra užšalę, suakmenėję, nu
stoję žmogiškų jausmų. Tečiau pakalbink juos: 

. kas per malonumas, kas per prakilnios min-

duoda energijos
Arba vienuolių seserų darbavimosi mo

kyklose (pv. Šveicarijoj, Danijoj etc.) kiek 
vertės tori?! Pagalios ar ne iš po tų sermė
gų išėjo toki didvyriai kaip Albertas Didysis, 
Thomas Akvinietis, Pranciškai ir kiti.

Galų gale visi beveik paleografijos ir isto
rijos turtai ar ne tų1 vienuolynų “skruzdžių” 
surinkta?!

Taip bekovojant manyje antipatijos ir pa
garbos prie vienuolių jausmams, jie praėjo 
ir paskutinis jų garsiai kalbėti) maldų 
“amen”, rodos, pritarė* mano nuomonei. Tik 
staiga atmintis su vaidentuvės pagelba, kad 
ims piešti X amžį Italijoj, priešreformacijinį 
laiką didumoj Europoj, Trisdešimtmetinės ka
rės laiką (1618 - 48) Ispanijoj. Aš išsižiojau 
kaip “bubąs”, nežinodamas ką atsakyti mo
kytojui. Tečiau mąstyti nebuvo kada, nes ties 
manim jau plevėsavo universiteto atstovų vė
liavos, suteikdamos naujas mintis. Surami
nau save kol kas patarle : “kas perdaug, tai 
še - lauk”.

Puikiai išrodė šis (universiteto) būrys ne 
tiek savo paviršutine, begalo įvairia, teisybė, 
išvaizda, kiek priminimu ką atstovauja. Daug 
ką pasako žodis universitetas. Neapsakomą, 
pamenu, į manę įspūdį padarė profes. Petra- 
žiekio knygos “Universitet į Nauka” skaity
mas. Kaip gražiai ten išdėta universiteto už
davinys! Tik gaila, kad šių laikų universite
tai dažniausiai atsitolinę nuo idealo arba eina 
prie jo ne tais keliais. Teisybė daug čia prisi
deda pašalinės priežastys: perdidelis kišima
sis valdžios, pav. Prancūzijoj, Rusijoj, medžia
ginis neaprūpinimas ir tt.

Kuomet prisiartino profesoriai, einanti 
čia-jau paskui studentus, mano atmintin tar
si perkūnas trenkė; “Suakmenėję skolasti- 
kai”, “tamsybės” apaštalai”, “viduramžio 
baisenybių atkasinėtojai”. Šie ir kiti užmeti- 
nėjimai, girdimi tai iš vienos tai iš kitos pu
sės, pasikartojo dabar.

Užsimąsčiau apie šias keistas mintis. Kuo 
skolastikai skiriasi nuo galvojimo tėvo, Aristo
telio? Ant jo remiasi, — radau atsakymą. Ką 
naujo išgalvojo Leibniz’ae su savo “harmonia 
praeatabilita” teistišką rasei jonalizmą? Prie 
ko priėjo geranoris Spinoza su sava mate
matiškais išvadžiojimais? Prie panteizmo. 
Gi proto galiūnas Kantas, kuo pasitarnavo 
žmonajii? Subjektyvizmu.

Šie ir kiti jiems panašūs ponai, krypdami 
nuo Aristotelio, nesugebėjo patenkinti visiškai 
proto, išrišti problemų, tečiau dar suklimpo 
į nesąmones. Taigi kuo skolastikai blogi, ki
ti geresni?

Profesoriai praėjo. Aš nespėjau apter 
ti tų užmetinėjiaių teisingumo. Prasidėjo pa 
saulinės dvasiškuos eilės; jąs užbaigė 3 vysira-

Paskui eina keturi vyrai, nešini grabe* 
liu, kuriame sudėta šv. Canizijaus relikvijos, 
Minia dievobaimingai lenkė galvą, išreikšdama 
pagarbą tam didvyriui: pamokslininkui, uo* 
liam dūšių ganytojui, garsiam pedagogui ir pa* 
galios šventajam. Jeigu Fryburgas su visu 
kantonu tapo apsaugotas nuo protestantizmu 
bangos, tai eik šv. Carnizijaus nuopelnas. Jis, 
tur-būt, ir toliaus sergsti šį kantoną, tarsi sa* 
lą iš visų pusių apsuptą protestantų, nuo su* 
klydimo. Dėlto tai susirinko tokia skaitlinga 
minia, kad jį pagerbus*).

Procesiją užbaįgė pasaulinės valdžios at* 
stovaij drauge su kantono prezidentu. Kaip 
tai gražu, kad pasaulinė valdžia eina ranka f 
ranką su dvasine!

Praėjo. Pasekiau ir aš. Erdvame kole* 
gijos (gimnazijos) kieme, tarsi jūrės, nusto* 
ja žmonių. Sugaudė kolegijos muzika nuo bai* 
kono, užtraukė viens po kitam įvairūs chorai, 
Gražus oras prisipildė maloniais aidais. Štai 
vyskupas atsisuka su Švenčiausiu nuo tam ty* 
čia pritaisyto altoriaus ir laimindamas susirin* 
kusius. Kaip dalgio pakirsta žolė, puola visi 
ant kelių ir lenkia galvas prieš Viešpatį. į

Iškilmė baigiasi. Aš patraukiau į kalnus, 
Už kybančių tiltų atsižvelgiau atgal: po kojų 
vienas iš gražiausių Šveicarijos miestų Fry* 
burgąs. Nuo pat Sarinos pakalnės amfiteat* 
rališkai vingiuoja jis augštyn, spiečiasi pu* 
siaukelyj apie katedrą, kaip viščiukai prie sa* 
vo motinos, ir pagalios ilgais sparnais sklei* 
džiasi dar augštyn, atsimušdamas dangaus mė* 
lynėj; skęsdąmas žaliumynų jūrėse, jis išrodo 
dar gražesnis: tarsi išskleistas skaistveidės 
vėdylas marguoja jis prieš saulę. Grižtančios 
iš procesijos muzikos aidai liūliavo ant jo po 
sidabrinį orą. į

Gražus tai miestas, ypatingas jo surėdy* 
mas, sektina kultūra. Tečiau, man juo besi*

----------------- I
•) Ant rytojaus buvo procesija į netoli* 

iną nuo Fryburgo bažnyčią. Drauge su va* 
karykščiais (teisybė universiteto atstovai jo* 
je nedalyvavo) joje dalyvavo vietinės draugi* 
jos, o taip-gi atvykę iš kitur kompanijos, 
Procesija buvo taip ilga, kad kol galas nuo 
galo praėjo pro vieną punktą, reikėjo ištisos 
valandos. t

Petras Canisius, S. L, gimė 1521 m. Nina* 
Tvegen’e, mirė T597 Freiburge (Šveic.). Dar* 
bavosi Austrijoj, V Vokietijoj ir Šveicarijoj, 
Daug gimnazijų įsteigė. 1262 m. pašauktas 
Trient’an kaip popiežiaus pasiuntinys Visuo* 
tinan susirinkiman.

t
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p. Šimkaus? Juk p. Šimkus 
uavo ranka rašytą tokią pat 
naujieną apskelbė socijalistų 
dienraštyje “Naujienose” No. 
157, liepos 3, 1915.

Kas-žin ar p. B. K. Balučio 
patarnavimas p. St. Šimkui 
neatneš tokių vaisių ,kaip anos 
pasakiškos meškos patarnavi
mas pastelninkui ?

Dr. A. K. Rutkauskas.

KODĖL P. ST. ŠIMKUS NE

SUTINKA DIRBTI SU TAUTOS 

FONDU.
P. St. Šimkus nenori dar

buotis per Tautos Fondo sky
rius iš sekančių priežasčių:

1. Kad Tautos Fondas kon
troliuos aukas, surinktas per 
jo prakalbas ir siųs jas į Lie
tuva, o ne p. Šimkus tų darys, 
(įtaikė Tautos Fondo Seimo 
p. Šimkus sutiko su nutarimu, 
kad Tautos Fondas siųs aukas 
j Lietuvą, bet kada p. Šimkus 
atvažiavo į Chicagą, tai jisai, 
po intekme laisvamanių, viso
kiais būdais mėgino šį Tau
tos Fondo nutarimą sulaužy
ti).

2. Kad laisvamaniai, kaip 
tai Dr. Šliupas, pp. Balutis, 
Račkauskas, etc. (jie nepriva
lo save vadintis išimtinai tau
tiečiai, nes visi lietuviai yra 
tautiečiais) p. Šimkų laiko po 
savo intekme ir jie mano per 
jo intekmę nustelbti katalikų 
nuoseklų darbą.

3. Kadangi Lietuvių Drau
gija Šelpti Nukentėjusiems 
dėl karės, anot p. Šimkaus žo
džių, siųsdama p. Šimkų į A- 
meriką netikėjo, kad jisai 
daug aukų surinks Amerikoje,

nes fondai tą darbą gerai at- 
Į lieka, tik siuntė jį į Ameriką 
Įsu tikslu, laikyti prakalbas 

dėl raginimo amerikiečių lie
tuvių, kad jie grįžtų į Lietuvą 
karei pasibaigus; ir jam au
kos reikalingos vien tik kelio
nės lėšų padengimui, (p. St. 
Šimkus pasiliks Amerikoje iki 
karė pasibaigs).

4. Nedieldienyj, birželio 27 
d., 1915 m., p. St. Šimkus at
silankė pas mane ir man pra
nešė, kad Tautos Fondas jam 
maršruto daugiau nereng
tų, ir kad užteks jam tiek, 
kiek jau yra paskelbta laik
raščiuose. (Man gerai paaiš
kėjo, kad p. St. Šimkus dau
giau nenori dirbti su Tautos 
Fondu).

Taigi, tegul visi Tautos 
Fondo skyriai (komitetai) 
prisilaiko Tautos Fondo Sei
mo nutarimo ir aukas nepa
duoda p. Šimkui, bet siunčia 
jas į Tautos Fondą su pažy
mėjimu, kad aukos yra su
rinktos p. Šimkaus prakalbo
se.

Ant. A. Slakis. 
Tautos Fond. Rašt.

TOS ŠNEKOS APIE 
VIENYBĘ.

Iškilus kokiam nors svar
besniam klausimui, Amerikos 
lietuviai kiekvieną sykį ban
dė plačiau paliesti vieny
bės reikalingumą pasekmin- 
gesniam kokio nors bendro 
darbo nuveikimui. Kas neat
simena politiškųjų seimų lai
kus, kada vardan nuskriaus
tosios vienybės, visi Ameri
kos lietuviai pradėjo politiš

kos svarbos klausimus kelti. 
Jau rodėsi, kad svarbus mo
mentas, visus lietuvius rišan
tis bendru uždaviniu, pasieks, 
jeigu ne pilno tikslo, tai bent 
išdalies suvienys įsikarščiavu
sias partijas ir sroves. Rei
kalą s-gi buvo begalo visiems 
svarbus, Lietuvos politiškas 
likimas, reikalaujantis visų 
paramos ir lietuvių šios di
desnės karės nuvargintų, eko
nominis padėjimas. Aišku bu
vo kiekvienam lietuviui, kad 
Europos audros, nepaliks ne
palietę Lietuvos ramių pa
dangių ir gana smarkiai atsi
lieps ant jos laike karės ir 
ateityje, karei užsibaigus, 
Lietuva galės daugiau ingyti 
liuosybės politiškai.

Suprasti suprato Amerikos 
lietuviai svarbą vienybės šia
me istoriškų atsitikimų mo
mente, bet ar tą vienybę įvy
kino tai jau antras klausi
mas.

Katalikų didžiųjų organi
zacijų atstovų inicijatyva, 
pakvietus Amerikos lietuvius 
į Politišką susivažiavimą Chi
cagoje, socijalistai ir neva 
tautininkai insinuacijų būdais 
pradėjo katalikų rengimosi 
prie vieno iš svarbiausių mo
mentų šmeižti ir pajuokti. 
Tikrų prirodymų, faktiškai 
pamatuotų, opozicija negalėjo 
inteikti, nes jų ir neturėjo. 
Tokie pasiteisinimai, kad ka
talikai būdami seime daugu
moje galėsią socijalistus ir lai
svamanius nustumti ant paties 
galo, neišlaiko sveikai protau
jančio žmogaus kritikos. Kaip 
būtų pirmeiviška opozicija 
užtikrinus save, kad ir jų 
sukviestame susivažiavime ka 
talikams dalyvaujant, jie ne
būtų sudarę didžiumos?

Priežasčių reikia ieškoti ne

didžiumos ar mažumos klau
sime, met vien tik mūsų pir
meivių nore vadovauti. Būtų 
pirmeiviai šaukę suvažiavi
mą, būtų suvažiavę visų sro
vių atstovai, viskas, kaip 
tūliems atrodo, būtų buvę.ge
rai. Kaip ištikrųjų būt atsiti
kę nesunku atspėti. Bet apie 
tai kitą syk.

Pirmeiviai nepanorėjusi da 
lyvauti tarimuose sykiu su 
katalikais rengė savo seimus 
Brooklyne su socijalistais, su- 
sivaidina su jais, ant galo 
sueina keliolika ypatų ir sut
veria dar vieną seimą, kurio 
visas nuopelnas, — pradžia 
dar ligšiol aiškiai neiškilu
sios “tautininkų” partijos.

Vaikant vienybes, prieita 
prie pilno iširimo. Vietoj vie
no seimo, ivyksta trys, vieton 
vieno fondo šelpti lietuvius 
nuo karės nukentėjusius, turi
me šiandiena net keturius.

Kaltinti šiandieną ką nors 
už neįvykusios vienybės suar
dymą, nesinorėtų, bet ir užty- sios pubudžiai, iššaukti reak-

likišką visuomenę prisilaikant 
nelabai švarių kovos būdų.

Nespėjo dar lietuvių pla
čioji visuomenė Amerikoje 
užmiršti pirmeiviškus nepasi
sekimus, seimus laikant, kaip 
vėl, tarsi giedroje perkūno 
griaustinis, — pirmeiviai mė
gina biurokratizmo arba net 
absoliutiško monarcho geleži
nės lazdos mojimu Amerikos 
katalikų veikimą užgniaužti. 
Katalikams visai nebaisus 
šiais laikais laisvamanių kėsi
nimasis ant jų gyvybės, jie 
per daug susipratę. ir susi
stiprinę, kad paisyti ant ne
lemtų savo priešų žygiavimų. 
Čia svarbus ne pavojus^ bet 
pirmeivių nerimstančios dva
sios pobūdžiai, Iššaukti reak
ciją prieš katalikus ir vis 
vardan tos ieškamos nuo am
žių vienybės.

Niekieno neingalioti suva
žiuoja, geriąus pasakius, su
eina Chicagos vienoje svetai
nėje keletas, rodosi, penki

Nelaikyk savo pinigų
bankoje, kuria negali užsitikėti. Tavo pinigai pri. 

valo būti padėti saugioje ir patogioje vietoje.

Peoples Stock Yards 
STATE BANK

Prie Ashland Avė. ir 47 gatvės

Seniausia, Didžiausia ir 
Saugiausia BANKA

Vakaruose nuo Stock Vardu

Musų banka yra saugi ir užtikrinta.
Su $650,000.00 kapitalo ir perviršio ir su visais ištek

liais apie šešius milijonus dolerių vedama direktorių, ku
rio rūpinosi šia apielinke ir suteikė darbo tūkstančiams 
žmonių, jūsų sutaupymai yra saugūs, jei padėti šitoje ban
koje.

Jei jūs norite perkelti jūsų sutaupymus iš kito banko į 
mūsų, atneškite mums savo knygutę, o mes išieškosime 
jums visus pinigus ir procentus, be jokių jums iškaščių.

Procentas mokamas nuo 1 d. liepos ant visų padėtų 
pinigų iki 12 d. liepos.

lėti juk negalima, ypač kad 
tik šiomis dienomis mes per
gyvenome antrą mėginimą 
sudaryti vienybę bendrame 
Lietuvai aukų rinkime.

toriai ir vadovaujant amži
najam katalikų šmeižikui, 
Šliupui, tariasi apie katalikų 
veikimo sutrukdymą. Čia pat 
vienu plunksnos pabraukimu

Katalikai, rodosi, viską pa- panaikina Tautos Tarybos 
darė pirmosios vienybės at- 
siekimui. Klabeno gana ilgai
į pirmeivių sukietėjusias par-i smerkia, lietuvių tautos gar- 
tyviškumo širdis, prašydami I biam veikėjui, p. Gabriui, 
juos prisidėti prie bendro Vei maro grimasas.

egzistavimą, katalikiškąjį jau
nimą pirmeivina, mokyklas

kimo, vadojantis didžiumos 
nutarimais. Ligšiol dar lau
kė pirmeivių ineinant į Tau
tos Tarybos narių skaičių.

Pirmeiviai netik kad neiš
laikė paprastų diplomatiškų 
ryšių, bet dar visai nepripa
žindami parlamentariškų tai
syklių, kad mažuma visados 
privalo pasiduoti didžiumos 
nutarimams, stengėsi ir dar 
stengiasi diskredituoti kata-

Neverta ir rašyti ant kiek 
juokingi, mažučiai ir smulkus 
atrodo pirmeivių norai viską 
kas katalikiška panaikinti ir 
vieton to iškelti savas tary
bas, mokyklas ir biurus. Nie
kas ne turi teisės užginti lais
vamaniams savotiškai veikti, 
bet ir laisvamaniai, taip daž
nai vardan vienybės šūkau
janti apie katalikų atžagarei- 
višką dvasią, turėtų suprasti,

kad jų veikimas ne tik pra
lenkė visus katalikų “atža- 
gareiviškumus ”, bet atsiduo
da senoviška “inkvizicija”. 
Kuomet katalikų veikimą re
mia plačios žmonių minios, 
didžiules organizacijos, pir
meiviai tegali pasiremti vos 
keletos žmonių nuomone.

Atvykus į Ameriką “Lietu- 
vių Draugijos dėl karės nu
kentėjusiems šelpti” atstovui, 
gabiam muzikui p. St. Šim
kui, laisvamaniai pirma, tą 
pačią draugiją pasmerkusieji, 
permatydami, kad jiems dar 
sykį seksis pergyventi Basa
navičiaus ir Yčo laimingus 
laikus, išnaujo prašneko apie 
bendrą veikimą ir vienybę. 
Nėra kuo labai stebėtis. Lais-

gerint, užėjo mintys apie karę. Kilo klausi
mas: kuomi tas miestas pavirstų atsiradęs ka
rės ugnyje? Pelenų gniūžte. Perniek dabar 
gudrybės įstaigos, mokslas!

Į ką nūn pavirto kultūringoji Belgija, gra
žioji Lietuva? Pamenu gražiuosius Belgijos 
plotus, per kuriuos teko važiuoti prieš metus: 
išlengvo banguotos lygumos su derlinga že
me, baltai nudažytais mūriniais namais, jau
kiais sodeliais; apgyventa taip skaitlingai, jog 
.tarp kaimų, kurie savo išvaizda yra labai pa
našūs į miestelius, vos maži tarpukai tebelieka 
— žodžiu, šalis tarsi žydėti žydėjo. Dabar 
gi ji griuvėsi!} ir baisenybių šalis!

O malonioji Suvalkija bei gražioji Žemai
tija kuomi tapo? Kur tos raudonuojančiais 
stogais triobos? — jas liepsna nulaižė. Kur 
sodai ką pavasariais taip baltai žydėdavo? 
Juos granatos nuskynė. Žmonės gi, tie Min- 
Įflaugo ir Vytauto ainiai, kur nūn? Juos sie- 
ra žemelė priglaudė. Likusieji vargą ir badą 
velka!

Daugelio kiti} tautų likimas nepavydėti- 
nesnis. Bet ką: visas beveik pasaulis nūn sto
vi karės liepsnose!

Ką dabar reiškia universitetai, mokslas, 
kuriuos taip išidealizavo prof. Petražickis mi- 
nėtojoj knygoj, kuomet militarizmas, ragina
mas materijalizmo, eina per visą pasaulį ry
jamas aukas, kaip koks slibinas. Neapykan
ta naikina viską. Tautų bangose dingo par
tijos; didesnių tautų sūkuriuose žuvo mažes
nės. Presą šoka didžiūnams grojant, silpnes
niųjų balsui ten nėr vietos.

Kas dedas Lietuvoj — nežinia. Tik tiek, 
kad dega ji, nyksta. Kokia tai juoda tamsa 
įą pridengia. Jauste jauti, kad po tą tamsą 
Blankioja ereliai, tykodami Lietuvą sudraskyti. 
Jausti tai ir negalėti gelbėti: kas per skausmas 
veriantis širdį! Griebtum, rohos, kietą uolą, 
Bviestum į priešą. Bet veltui. Šauktumėme, 
kad visi kalnai sutrupėtų. Irgi veltui: tai 
kauksmas tyre!

Pakėliau akis augštyn; mėlyna padangė 
vilioja; ji tarsi sakyte sako: “žmogau:, mesk 
nusiminimą! eikš pas mane šion erdvėn: čia 
Bau skrajosi laisvas, niekeno nepersekioja
mas; čia nepasieks tave joki priešai; kaip 
paukštelis lakiosi laisvas”.

Veltui! Asmeniška laisvė nepatenkins. 
Ereliai, kurie ištiesė savo baisius nagus ant 
tėvynės, neduos ramybės jokioj erdvėj! Iš 
gilumos širdies veržės balses: “Eik, kariauk, 
žūk už tėvynę!” Bet kaip, kur, ką reikš ma
no kariavimas?

Galva nusviro ant krūtinės. Ten žemai 
Šniokščia Sarina. Jos bangos kunkuliuoja, 
putoja, ūžia: ten ir nerimastis, tarsi mano 
krūtinėj. “Simile simile gaudet” sako patar
lė. Patiko man bangos. Rodės, kad jos man 
užjaučia, pas save vilioja. Žingsnis, kitas, — 
■ukuri ai susimaišo ir...

Tarsi kokia paslaptinga ranka atitraukė 
mane. šiurpuliai pakratė, kuomet paskutinės

mintys pasikartojo atmintyje. Ištiesiau ran
kas, kad, pagriebus uolą, sviesti ją į bedugnę 
ir tenai palaidoti savo pesimistiškas mintis. 
Pastebėjęs savo bejėgybę, pasileidau į kalnus. 
Kur ėjau ir ko, pats nežinojau.

Prieš mane kalnas Malezon’as. Jo aštrios 
viršūnės peiliais smeigiasi mėlynon padangėn. 
Pavasaris dar nespėjo nuvyti visą sniegą nuo 
jo akmeninio kūno. Nuožmi šio kalno išvaizda 
patraukė mano domą: ji gaivino mano nuil
susias jėgas. Akys blykstelė tolyn: ten atstui 
stūkso padūmavęs milžinas Monblanas. At
statęs savo baltąją kaktą prieš saulę, jis drą
siai žvalgėsi aplink. Rodės ,jog šiam galiū
nui karės sūkuriai — tai niekis. Negana to: 
man rodės, jog jis ir mane stengiasi suramin
ti ir tiesia savo galingą dešinę.

Mano mintys nusklydo ten pro kietąjį S. 
Gotardą į “Amžinąjį miestą” pas senelį, 
kuris sėdi ant šv. Petro “uolos”. Ši aplin
kybė naujo balzamo inpylė mano širdin. Man 
rodės, jog ties šia “uola” suduž visos baise
nybių bangos ir išsiris painės. Kaip suvy
tus nuo sausumos žolelė po lietui pradeda 
stiprėti, žaliuoti, bujoti, taip atgijo mano nu
varginta dvasia.

Pakėliau akis augštyn, pas visų galybių 
Tvėrėją ir Viešpatį. Man rodės, jog galybių 
Dievas tiesia savo ranką, idant užmokėti kiek
vienam pagal užsitarnavimą ir nušluostyti 
varguolių ašaras, užbriežiant karei rybas. Ne
gana to: man rodės, jog Jis savo malonias akis 
atkreipęs taipgi į mano brangiąją tėvynę; į 
mane gi atsiliepė: — Nenusimink! Tėvynė 
reikalauja darbo — darbo ištvermaus ir su vil- 
čia! Aplinkiniai kalnai pakartojo: “tėvynė 
reikalauja darbo... ištvermaus... su vilčia!...

Baltasis Dobilas.

STOTKUS. Duok ramybę! Jau ir taip per
daug įsigėręs. Padėk bonką!

VINCAS: Kas tau galvoj!
STOTKUS; Padėk, sakau!
VINCAS: Neturiu reikalo.
STOTKUS: Padėk, jau taip esi girtas. Pa

dėk! (eina prie Vinco).
VINCAS: Eik šalin! Nes kaip kirsiu! 

(Stotkus griebia Vincą, šis trenkia tėvą 
į vidurį scenos.. Stotkus atsistojęs bėga 
prie Vinco. Vincas jį stumia ir bonką 
praskelta galvą).

STOTKUS (merdėdamas): Kunigo prakeiki
mas! (miršta).

GINTAUTAS: Vincai, užmušei savo tėvą! 
(Vincas išbėga po dešinei, kad prisiren
gus pabėgti. Gintautas ima ryšulius ir 
rengiasi eiti). Atlankęs kunigą Taueri} ir 
majorą Galiūną, tuoj apleisiu šią šalį. 
Nesitikėjau matyti tokias žiaurias sce
nas. Rodosi galas smuklei. Kiek vargo, 
skurdo ir galvažudyseių ji buvo priežas- 
čia per dešimtį metų. Jos šeimininkas 
taip užbaigė, kaip pranašavo kunigas 
Taučius! (išeina po kairei).

VINCAS (pasirengęs bėgti, greitai išima iš 
kasos pinigus ir išbėga po dešinei, kal
bėdamas): Norėjo smuklės — tai turi. 
Mus visus pragaišino.

UŽDANGA

J. Širvintas.

DEŠIMTS MĖTĮ! SMUKLĖJE,
PRANAS: Nesmarkauk taip baisiai tu, dielė! 

Nenuduok tokį narsų kareivį, nes kaip 
mostelsiu, tai išlėks tavo skydas. Taip 
prigėręs degtinės, kad numušus lauką, 
tuoj ji visa ištekėtų. Čia ne viešbutis, 
čia tvartas, kame dviejų paršų gyvena
ma. (į Gintautą): Eiva, tamsta! Aš jau 
einu. (išeina).

STOTKUS (į Gintautą): Meldžiu tamstos ne
supykti ant Vincuko. Jisai nemanė tam
stos užgauti.

VINCAS: Tepyksta- tenepyksta man vistiek! 
Aš mažai apie tai rūpinuos. Tu, seni, ne
privalai kišti savo nosį ne į savo rei
kalus.

STOTKUS: Na, na! Nepasivelyk sau taip 
daug. Neiškęsiu.

VINCAS: Tai nesikišk kur nereik! (ima 
bonką ir nori gerti).

TREČIA SCENA.
(Majoro Galiūno salionas. Puiki lampa ap
šviečia kambarį. Kambaryj pora brangiai ap
dengtų staliukų ir kelios plišo kėdės. Ant sta
lelių gitara, žolynai ir knygos. Ant kanapos 
sėdi abudu Galiūnu).
GALIŪNAS: Na, Elžbėtėlė, ar nedalaikiau 

duoto žodžio mūsų mirusiai Viktutei? 
ELZBIETA: Taip, Juozuti! Užtai tie me

tai ir pralėkė kaip sapnas. Ji dabar tu
rėtų jau dvidešimtį metų. Būtų mūsų d-i 
dėlė viltis.

GALIŪNAS: “Dievas davė — Dievas atėmė, 
tebūna Jo, švenčiausia valia”. (Girdėtis 
klabinimas): Meldžiu! (Ona įveda kun. 
Taučių ir Gintautą): Brangūs svečiai — 
sveiki gyvi! (bučiuoja kunigui ranką ir 
nuoširdžiai sveikina Gintautą): Jau keli 
metai kaip tamstos nematėme. Girdėjau, 
kad tamsta mūsų miestelyj, o kad tame 
viešbutyj nelabai patogu, tai liepiau pa
kviesti tamstą pas mumis per visą laiką 
savo viešėjimo pabūti.

GINTAUTAS: Su didžiausia baime palikau tą 
viešbutį, nes regėjau baisų atsitikimą — 
sūnus užmušė tėvą!

GALIŪNAS: Ar galimas daiktas!
KUN. T AUGIUS: Graudingas, bet dažnas at

sitikimas smuklėje.
GALIŪNAS: Ar tamsta, klebonas buvote 
pas jį nuėję.

GINTAUTAS: Merdėdamas ištarė porą žo
džių apie kunigą. Rodosi, kad pasakė

“kunigo prakeikimas”, bet aiškiai nega
lėjau suprasti. Vienas buvau prie jo. Ji
sai numirė į kelias minutes ir nesuspėjau 
pakviesti kunigo.

GALIŪNAS: Jisai gerai atminė ką jam buvo 
kalbėjęs kunigas ir tai dažnai kartodavo.

ELŽBIETA: Jo pati amžiną atilsį Barbora 
• ir nekartą jam primindavo, kad grįstų į 
seną malūną, bet veltui.

KUN. TAUČIUS: Ji nekartą už jį kentė. 
Kuomet buvo malūne, nebuvo padoresnio 
ir daugiau mylimo žmogaus visam Pajū
ryj, bet nuo smuklės atidarymo tartum 
per rankovę išsivertė. Suvis ne tas pats 
Stotkus. Visiškai ištvirko ir šeimyną su
naikino. (ineina iš dešinės 2 policistu).

PIRMAS: Pranešu tamstai, kad prieš valandą 
rasta Simono Stotkaus viešbutyje, jo pa
ties lavoną. Jo sūnus Vincas kaip patė- 
įnytą šioj žmogžudytėj, areštuotas trau- 
kinyj.

GALIŪNAS: Ačiū, tamstoms, Tik ką apie tą 
patį sužinojau iš savo svečių. Meldžiu vieš
butį uždaryti iki išrišimui aplinkybių.

ANTRAS: Pagal įsakymą! (abu išeina). 
KUN. TAUČIUS: Jau Pajūryj klebonauju 20 

metų. Seniau prieš smuklės atidarymą 
buvo viskas ramu; nuo laiko atidarymo 
tos biaurios lindynės tartum pragaras 
atsivėrė ir velniai pasklido po visą apie- 
linkę. Žmogžudystė sekė įįmogžudvstę ir 
demoralizacija išsiplatino kuoplačiausia. 
Gal dabar po žiauriam atsitikimui su 
Stotkum, žmonių protas prasiblaivys. Tu
rime stengtis visomis jėgomis nedaleisti 
atidarymo kitos smuklės.

GALIŪNAS: Duodu kunigui žodį, kad iki aš 
būsiu Pajūrio majoru — nei ši, nei kita 
smuklė nebus atidaryta. Per ateinančius 
rinkimus privalome perbalsuoti, kad Pa
jūryj negalima atidaryti jokios smuklės.

PRANAS (ineina iš dešinės): Aš sutinku su 
gerbiamo majoro žodžiai ir pirmas pa
duosiu balsą, jeigu man pavelys mano pa
ti. Cha!... eba!.. cha!...

KUN. TAUČIUS: Taip, tamsta majorai, Pra
nas Lakštas veda jūsų tarnaitę. Sekma- 
dienyj pirmas užsakymas.

PRANAS: Nuo šiandien už trijų savaičių 
vestuvės.

ONA: Kviečiame į vestuves.
GALIŪNAS: Linkiu širdingai judviem pasi

sekimo ir meldžiu, kad vestuvės atsibūtų 
čia pas mus, kaip pritinka krikščioniems 
blaivininkams — blaivai, linksmai ir rim
tai.

GINTAUTAS: Maniau greit išvažiuoti, bet 
dar palauksiu vestuvių.

PRANAS: Visus esančius kviečiu į vestuves. 
ONA: Šiandien tuom kart “Labą naktį!”

UŽDANGA.

PABAIGA. ,

vamaniai, mažutė dalelė A- 
merikos lietuviškosios visuo
menės suprato, kad jiems 
sunku bus be kitų pagelbos 
laviruoti, prašneka apie tai
kąs, bet kokiu būdu? Atsiža- 
dėkit jus katalikai nuo viso 
nuveikto darbo, o mes jus 
priglausime prie savo plačio
sios krutinės. Pasitaikius>gi 
p. St. Šimkui pamėginta iš 
jo padaryti savo politikos 
tikslams įrankį, kuris ir ne
žinodamas dalyki} stovio, pa
gelbės jų vargams.

Vienybė neįvyko ir vargiai 
kada nors įvyks mūsų pir
meiviams turint tokius dide
lius užgrobimo norus. “Ame
rikos Lietuvos”, “Lietuvos” 
ir kitų laikraščių pasigedimas 
žuvusios vienybės ne plaukia 
iš kilti} pobūdžių, bet greičiau 
tai bus apgailestavimas nepa
sisekusio politikos žingsnio.

Ar nustojo ko nors katali
kai, vienybėms teskraidant 
padangėsna? Taip, dingo 
bendro darbo vaisiai, din
go nuoseklesnis pasirūpini
mas Lietuvos politišku ir eko
nomišku likimu. Aplamai Ri 
žiūrint, dalykai dar pataiso
mi, dar pirmeiviams pasilieka 
atviras kelias prie vienybės, 
kad jie jos norėtų.

Tuo tarpu katalikams pa
silieka ir toliaus kelti savo 
dvasią, dirbti ir nelaukti kol 
mūsų broliams, supirmeh ė- 
jusiems lietuviams ,ateis no
ras prisidėti prie bendro vei
kimo.

Lietuviai šiandien jau rei
kalauja pašalpos, ryt gal rei
kės už laisvę jos kovoti ir jei 
nesirūpinsime ir toliaus vai
kysime vienybes, gali kartais 
būti pervėlu.

Jon-s i'

LIETUVIAI
KITUR.
Iš LONDONO. <«

Darbai pas mus dar ikišrd 
eina gerai. Kai-kuriose dirbtuvė
se trūksta darbininkų, kaip tai 
cukraus dirbtuvėse ir kitur. 'Vis 
juo tolyn, juo labyn tvirtesni 
anglai stoja kariuomenėn; pertvt 
ir darbininkų trūksta.

Uždarbiai dabar karės laike ir. 
didesni. Tečiaus visoki valgomi 
ir nevalgomi daiktai, žymiai pa
brango. O duonos kaina vis aug^ 
Stjn kįla—dabar jau už duonos 
vieną svarą mokama 9 kapedtov; 
sako ir dar būsią brangiau^

Vasaros laiku, atsiradus datK 
žovėms, žmonės gali pasigaminti 
pigesnių, ir geresnių valgių.

Lietuvių kliube krutanti pa
veikslai rodyti dar neintaisyta, ir 
kada tas įvyks — nežinią. Dau
gumas jų seniai geidžia p&aatj* 
ti. Šiaip kitokių naujienų iš‘Ii* 
tuvių judėjimo šiuom kart, rado
si, nesiranda. ;

Kalnavntb. į
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S. L. R. K. A. Reikalai.
Scranton. Pa. ....25.00.

PROTOKOLAS

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 

RYMO—KATALIKŲ AMERI

KOJ 30-TOJO SEIMO.

3-ČIOJ1 DIENA.

Sesija VU-ta 3 d. birželio 9-ta 

vai. ryto.

Delegatai peršaukiami var
dais; pasirodo, kad žemiau pa
duoti nepribuvo aut tos sesijos: 
kun. Kudirka, kuu. Kasakaitis,
M. Juškevičiuj kun. Paukaus- 
kas, kun. šupšinskas, P. Aeevi- 
čius, 1*. Žilinskas, kun. dr. Bar- f atmesta

tik 70 c. Atstovas prižadėjo vi
sas klaidas pataisyt ir iš kiiopv. 
jeigu prisius ką nors patalpint 
kaipo į organą. Netalpinant, kad
praneštų netalpinimo priežastį.
Organo antrašus kontroliuos cen
tro sekretorius.

Centralio (generališko) agen
to reikalas apkalbėjus tapo at
mestas.

Kalbėta, kaip kuopų sekreto
riams atlygint už jų darbą. Sei
mas apsvarstęs nutarė kad nuo 
naujų narių įstojimo palikt pu
sę įstojimo mokesties kuopai.

18 kuopa inešė, kad centro 
valdyba būt renkama referendu
mu. Plačiai apkalbėjus tas likosi

tuška, A. Drabišius, K. Kumpikis, 
A. Kneižis, kun, Vasiliauskas, 
kun. Inčiura, J. Valaitis, kun. 
Dumčius, kun. Vyšniauskas, 
kuu. Karkauskas, kun. P. Gu
daitis, kun. Matulaitis, B. Vaiš
nora.

Seimo vedėjas prašo pabaigt, 
kas buvo pradėta tarti 6-toj sesi
joj. įnešta, kad reikia išreika- 
laut senesnio amžiaus narių, kad 
jie daraokėtų tą mokestį, kurios 
jie nedamokėjo pagal savo metų 
.prigulėdami prie S. L. R. K. A. 
o jaunesniems, kurie daugiau mo
kėjo, sugrąžint. Tas likosi at
mesta, p. Vasiliauskui perskai
čius laiškus iš įvairių valstijų.

įnešta, jeigu norima Susivie
nijimą legalinuot visos Suvienyto
se Valstijose, tai turime sulygint 
narių mokestis sulig metų senu
mo, taip kaip Suv. Valstijos rei
kalauja. Plačiai apkalbėjus tą 
dalyką ir nurodant svarbą lega
lizavimosi ir kad tuo pačiu su
siv. išvengs nesmagumų ir viso
kią užmetinėjimų, kas prisidės 
prie geresnio susivienijimo augi
mo. Leista perbalsuoti slaptu bal
savimu. 59 balsai buvo užtai kad 
sulyginti narių mokestis pa 
.gal metų, o 33 balsai kad palikt 
posenovei. Tai yra nutarta suly- 
giut mokestis pagal metų 26 bal
sų didžiuma. Darbas, sutaisymas 
mokesčių lentelės pagal reika
lavimą valstijų ir susivienijimo 
legalizavimas atiduotas pilnai 
veikt centro valdybai.

Klausimas kaip tie nariai atsi
lygins Sus-mui, kurie jau yra- se
nukai, o prigulėjo už taip mažą 
lokestį į S. L. R. K. A.: pagelbė-ni(

13-ta kuopa ineša, kad centro 
valdyba būt padidinta Susivieni
jimo daktaru ir advokatu. Seimas 
pripažino, kad daktaras yra rei
kalingas, tik jeigu sekretorius 
patėmys abejotiną naujo nario 
aplikaciją, tada turės siųsti pas 
S. L. R. K. A. daktarą, ištyrimui, 
už ką nutarta mokėt po 25c. nuo 
kiekvienos aplikacijos.

įnešta, kad reik sutvarkyt vai
kų skyrių ir jo konstituciją. Pla
čiai apkalbėjus, Seimas paliko tą 
visą darbą konstitucijos tvarky
mo komisijai. Sesija pertraukta 
aut 10 minutų.
Sesija X-ta, 6.20 vai. vakare.

Kalbama kaip geriau reik su
tvarkyt pašelpinį skyrių, kuris 
pradėjo veikt sausio mėnesio, 
1915. Seimas atidėjo 31-mam sei
mui.

įnešta, kad reikia spauzdinti 
naujų konstitucijų, jeigu
Seimas nutarė sulygint
mokestį pagal amžiaus. Se
kretoriui paaiškinus, kad net 
jau ir senosios pasibaigė, Seimas 
nutarė spauzdinti naują konsti
tuciją ir nubalsuota, kad kon
stitucija būt atskirium nuo mo
kesčių knygelės (t. y. pasibaigus 
lietuviškai), turi būt angliškai, 
konstituciją spauzdinti lietu\ ių 
ir anglų kalbomis.

Tas visas darbas paduotas at
likt centro valdybai.

Skaito laišką iš šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyno, Chicago, III., 
su prašymų paskolinti iš Sus-mo 
iždo $10,000.00 arba $5,000.00. 
Nutarta duot paskolos $10.000.00 
ant pirmų Morgečių. Atiduota

7. A. Žvirblienei, 30-tos kp.
Scranton, Pa......................  25.00.

8. J. Vasukoniutei, 12-tos kp . 
atmesta.

9. J. Liubauickas, 71-mos kp. 
išmokėt pusę pomirtinės.

10. M. Morkūno, 30-tos kp 
Scranton, Pa. Atmestas.

11. J. C. Navickui, Hartford, 
Conn., išmokėt perniščius $1.00.

12. A. Marcinkevičiui, 7-tos kp., 
miesto nepažymėta, ątmesta.
'13 The Federated Charities, Bal
timore, Md. P. Degutis 25.00.

14. K. Klučiuskienei, 61-mos
kp........................................ 25.00.

15. A. Mareinauskienei, 16-tos
kp........................................ 25.00.

16. Jonui Drižai, 77-tos kp
Swoyers, Pa., pagal konstitucijos 
išmokėt ............................ $50.00.

TAUTOS FONDO REIKALAI. S, L. R. K. A. REIKALAI.
.J u

įnešta, ka 30-to seimo protoko
las būt atspauzdintas ant atskirų* 
blankų, ir išsiuntinėtas kuopoms. 
Nubalsuota atspauzdint 500 e8z.

P. S. Šimkus, paaiškino dabar
tinį Lietuvos padėjimą ir žmonių 
nukentėjusių nuo karės didelį 
skurdą. Po jo kalbai delegatai 
vienbalsiai paaukojo visus Tautiš
kus Centus į Tautos Fondą nu
kentėjusiems nuo karės.

Stipendijos Fondui nutarta au
kot nuo kiekvieno nario po vieną 
centą iš Lėšų Fondo.

Delegatai klausė ar priverstinai 
turės imt kuopos knygas kurios 
yra jau padarytos specijaliai dėl
kuopų. Centro sekretoriui paa’š-į rykštę

ATSIMINKIME TĖVYNĘ.
Kaip gražu, galonu būdavo 

Lietuvoj pavasaryj ir vasarą! 
Kieno jausmų nežavėdavo sal
dus, malonus pavasario rytas, 
paukštelių čiulbesys, o ypač pa
dangių giesmininko vyturiuko žu- j 
dinimas prie darbo? O vasarą, 
kaip smagu būdavo šienapiutės 
laiku, kada dalgių skambesys su
siliedavo su šienpiovių, grėbėjė
lių dainų skardais! Ateis šventa
dienis — linksmybių kupina. 
Kas tik gali skubi į bažnyčią, pa
garbinti Augščiausiąjį, padėkoti 
jam už suteiktas malones. Iš baž
nyčios namon, prie gražaus pa
silinksminimo.

Bėgkime mintimi į Tėvynę 
ir prisižiūrėkime į ką pavirto 
pavasario ir vasaros teikiamos 
linksmybės. Vyturiuko dainos 
pakeitė ore skrajojančios bom
bos su savo pragarišku trenk
smu. Linksmybes pakeitė nusi
minimas, gausiai aplaistytas aša
romis ir krauju, krauju mūsų 
brolių. Ar rasis Lietuvoj vietų, 
kur skambėtų šienpiovių dai
nos? Gal ir tavo, Tėvynė, pievos 
ir laukai nemato darbininkų, 
karės baisenybių išgainiotų į vi
sas pusės. Nei šventadienio link
smybių nebėr, o tik meldimas, 
kad Augščiausis atitolintų karės

lubinskus.
Po >1 .00: A. Naviekierė, A. Pau

lauskas, A. Jukiuius, J. Bučinskus, 
V. Stakuevičius, J. Radzevičius, A. 
Stasiūnas, M. Kulbiekas, M. Grigai
tis, K. Grigaitis, J. Balsis, J. Žemai 
tis, K. Baranauskas, J. Vairoda, T. 
Miueiku, J. Kirtiklis, J. Stankevi
čius, P. Jankauskas, B. Lapė, J. La- 
zarevičius, J. Milius, J. Lucką I, J. 
Lucką II, J. Raulinaitis, A. Bernato
nis, S. Stasiulaitis, S. Patalvičius, 
S. Tainulionis, A. Junelis, A. Sukaus-

r

CHICAGO, ILL.
S. L. R. K. A. 39-ta kuopa lai

kys savo mėnesinį susirinkimą, 
18 d. liepos, 3 vai. po pietų, W. 
E. Burna svetainėj, 6255 S. State 
gatv.

Kviečiame visus narius pribū
ti minėtan susirinkiman, nes yra 
labai daug svarbių reikalų, prie 
progos nepainirškyte ir naujų 
narių atsivesti.

A. J. Sutkus, raštininkas.

N. S. PITTSBURGH, PA.
S. L. R. K. A. 87 kp. laikys bertai-

kas, J. Goberis, J. Vaičiulis, 7."ž'u- tu°j8u8 P® “““
kauskas, A. Malinauskas, J. Kupčins- Par,PlJ<* »>«kvklos saloje, D d. lie
ka., P. Senlinskas, A. Vaitkevičius, l>o» (July), l^. Viai sąnariai pnva- 
P. Jarauskas, A. Ferenca, K. ži- '° ate,tl ant "uslrlukimo- ne8 30188 
linskas, V. Lenkaitis, J. Grabauskus, “ daUg .da,-vk,, At'

J. Mikalavuius, J. Linkevičius, J. w__ _____________ _
Spūdis, A. Pen kiunas, L. Mažeika,
J. Degutis II,

Po 75 c.: J. Milašauskas, A. Mi- 
lašauskas, A. Bendinskas.

Po 50c.: J. Rimkevičius, A. Popie- 
raitienė, D. Kundrotienė, J. Barta 
šiiinas, A. Buzaią J. Dobilas, J. ša
kočius, S. Kazlauskas, -------------------- ,

pradėti prisirengti prie išlyginimo mo
kesčių pagal umžį įstojimo į S. L. 
R. K. A., kuris liks atnaujintas nuo 
sausio mėnesio, 1016 m.

A. B. Radauskas, pirm.

CHICAGO, ILL.
S. L. R. K. A. 85-tos kuopoj, 

pusmetinis susirinkimas, atsibus 
nedėlioj, 11 d. liepos. (July), 
1915, 1-ma vai. po pietų, šv. Kry
žiaus parapijos svetaiųėj, 46-tos 
ir So. Wood gatvių.

Visi sąnariai yra kviečiami pri 
būti, nes turime labai daug rei
kalų dėl apkalbėjimo, taip-gi ne- 
prigulenčius, prie S. L. R. K. A. 
kviečiame atsilankyti ir prisira
šyti.

M. fiiaučiuvėnas, rašt.

Povilas Bajoras, raštininkas.

BAYONNE, N. 3.
8. L. R. K. A. 60 kp. laikys ber- 

taininį susirinkimą 9 d. liepos, 1915, 
7 vai. vakare, salėje 57 I’rospect avė.

Visi nariai privalo pribūti ir nauji 
galės prisirašyti.

P. Sodvydis, kp. rašt.

kinus, kad kuopos labai daug 
klaidų padaro neturėdamos už
vedę geros sistemos knygų, Sei
mas nutarė, kad kiekviena kuopa 
pareikalautų tas knygas, apmo- 
kėdamos sulig knygų vertės.

Skaityta laiškas, su prisiųstais 
$5.00 T. F. nuo K. Kažemėko, iš 
AVaterbury, Conn.; delegatai dė
koja delnų plojimu.

įnešimas, kad reik paaukuot 
iš lėšų fondo Lietuvių Informaci-

Broliai amerikiečiai, nepasi
gailėkime cento kito Tėvynei 
sušelpti. Aukokime Tautos Fon
dui. Nesakykime, kad nežinia 
kam tos aukos teks, neabejoki
me, kad mūsų tėvai nebus su
šelpti. Nemanykime, kad mes pa
tys savo tėvus sušelpsime, jiems 
pašelpą nusiųsdami. Ar žinome, 
kur dabar randasi mūsų tėvai 
karės apimtose vietose? Gal jie 
su pabėgėlių minia dangstosi po 
įvairius kraštus. Mes nepasiek-

jos Biurui, pereina vienbalsiai ir f gimė tėvų, bet pasieks draugi-
Seimas nutarė paaukoti $100.00.

Presos komisija išdavė raportą 
iš savo veikimo. Raportas tapo 
priimtas vienbalsiai ir padaritas 
lėšas Seimas pripažino reikalingų 
atlyginti.

Rinkimai centro valdybos. Ant 
pirmininko perstatyti: K. Kru
šinskas, gauna 42 balsu, J. Jaru-

jos, kurios šelpia kiekvieną mal
daujantį nelaimingą. Mes turi
me aukoti Tautos Fondui, nes 
per jį greičiau pasieks mūsų au
kos nelaimingus jnūsų tėvus, gi
mines.

. Nemokytas.
.* V' --

MELKOSE FABK, ILL.

J. Stasiulaitis, A. Bagdonas, A. Stan- 
gulis, K. Grabauskas, K. Letkevičius.

WESTVILLE, ILL.
S. L. R. K. A. 94 kuopa laikys bar- 

J. Lapinskas, A. Bernatonis, Z. Mala- taiūinį 8usirinkimą 18 d liepog) tuoj 
vickiutė, J. Padelskas, T Kizevičius, po palnakly bažnytinėj 8vietainėje. 
V. Jurgaitis, J. Seilius, M. Kailiuvie- Malonėgite vigi nariai ateiti užgi. 
nė, A. Pūkas III, P. Maliukevičius, m()kėti bertaininiu8 moke8Čiu8 ir 
A. Stasiulevičius, O. Beliunienė, J. girgti arba gU8ipažinti gu 30 geimo 
.Kazlatfskaa, O. Supranav,čienė, T. nutarimaig) Q 8U9ipažiūę visi geni na. 
Samuolis, K. Lėlius, A. Petrikas, A. ri&. pradėti prisirengimĮĮ prie islygi.

DRAUGUy REIKALAI.
TAUTOS FONDO VALDYBA

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

Raštininkas Adv. A. A. Šlakis, 
3255 So. Halsted st., Chicago, III.

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

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

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

hington st., Norwood, Mass.

Bukleris, A. Beliunas, A. Jurkus, S. nimo mokesčių pagal amžį, kas reikės
Mališauskas, J. Lišauskas, A Asana- *
navičius, J. Degutis, I J Martuševi- A. g
čius, J. Gudeliunas, M. Levišauskas,
J. Baguckas, J. Kulbiekas, J. žimon- WATERBUBY, CONN
tas, S. Buividas, M. Grabauskas, J. S. L. R. K. A. 150 kp. ir šv. Pet- 
Spūdis, A. Balnanosius, V. Vasiliaus- ro ir Povilo Dr-ja laikys savo susirin
kąs, M. Mukas, K. Stankevičienė, M. kimų 8 d. liepos, naujoj parapijinėj 
Valiukevičienė, J. Kalpokas, P. Pui- salėj, apie 1 vai. po pietų. Visi malo- 
kšis, , M. Krusnauskas, V. Žukas, J. niai kviečiami pribūti ir užsimokėti 
Bražinskas, A. Varnagiris, J. Bu- bertaininį mokestį, taipgi atsivesti no- 
žienė, V. Pedelskas, M. Bagdanavi- rinčiųjų prisirašyti.
čius, J. Pedelskas, A. Krainauskas, Pranas šopis, Sekr.
J. 8„kk»,v«iu., K J MAHANOY CITt, PA.
Makauskas, J. Žimontas, J. Bahulis, -
P žimontas, J. Baliulis, J. Rumba- linkimas 31 S. L. R. K. A.
r. Zimonia , ’ a;nnenis kuoPos bus laikomas 14 d. liepos,
vičius, B. im evi n , . mokslainės rūmuose, 7 vai. vakare.
J. Ciupas, K. i m , • ’ Malonėsite susirinkti koskaitlingiau
A. žieviutė - -šiai.

Viso — $157.50 
42.50

P. Kubertavlčlus, sekr.

Smulkesnių aukų 
Viso pasiųsta Tautos Fondui $200.00

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI:

IŠ MT. CARMEL, PA.

LEWISTON, ME.
26 kp. S. L. R. K. A. laikys susi 

rinkimą 8 d. liepos, 2 vai. po pietą 
šv. Baltramiejaus svetainėje, 385 Lis- 
bon gatv. Prašau maloniai susirinkti 
visą narią, kaipo ant metinio susirin 
kimo dėl naujų anrią priėmimo ir ki 

, I tą dalyką apsvarstymo.
M. čereškevlčius, rašt.

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

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

Vice-prezidentas, — A. Petraus
kaitė, 563 N. River st., tVaterburv, 
Conn.

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

Kasierius, — Pranas Burba, 456—■ 
58 Main st., Edwardsville —Kingston 
Pa.

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

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

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

Knygius, — kun. 8. J. Struckus, 
P. O. Plymouth, Pa.

Gydytojas, — Dr. A. K. Rutkaus
kas, 2302 S. Leavitt st., Chicago, III.

jimui jų nutarta, kad kiekvienas 1 centro vaioyoai ištirti ir uuou, „nary. turi .umokėt po 25c tik• paskol, „ž ketvirt, nuošimti aut k, iirtoktM %
siais metais palengvinimui, Mo • ^rusmsitas. Ant

1 Paduotas įnešimas, kad S. L. Rkestis turi būt sumokėta Sus-mo 
iždan nevėliau, kaip 1 dieną sau
sio, 1916 m. Sesija pertraukta.
Sesija VIH-ta, 2.00 vai. popiet.

Įnešta, kad reikia įvesti Lėšų 
Fondą. Sekretofius paaiškino, 
kad net valstijos yra priešingos 
išmokėjimui viršaičiam rfdgų ir 
kitiems mokesčiams iš pomirtinių 
fondo, įnešta, kad mokėt į Lė
šų Fondą po 10c. į mėnesį. Na
riai už tuos pinigus gaus orga
ną, kurį Seimas apsirinks; ne
reikės mokėt tautiškų centų ir 
našlaičiams 5c. O jeigu prigulės 
iš šeimynos daugiau, tai gaus tik 
vieną organo numerį ir tik vienus 
mokės 10c., o kiti tik po 5c. į mė 
tiesį išimant vaikų skyriaus. Dau
guma balsų nutarta, kad įvest lė
šų skyrius. Balsavo rankų kėli
mu : už įvedimą 48 balsai, prieš 
28

Namo pirkimo komisja išdavė 
raportą, kad gana daug veikė- 
tame dalyke. Pirmininkas aiški
na, kad vieną radęs tinkamą, bet 
dėl įvairių kliūčių negalima bu
vo pirkt. Namo pirkimas atidėta 
iki kitam Seimui tai yra 31-mam, 
bfit komisija ingaliota teirautis 
ir jeigu surastų tam tinkamą na
mą, praneštų 31-mam Seimui.

Reikalingumas Sus-mui turėti 
savo organą plačiai apkalbėta. 
Nutarta vienbalsiai samdyt ir ant 
toliaus. Sesija uždaryta ant 10 
minutų.

Sesija IX, 4.40 vai. popiet.
Skaito laišką nuo S. L. R. K. 

P. B. ir nuo S. V. L. R. K. A. su 
parašais K. Strumskio, J. Čižaus
ko, A. J. Gudaičio.

Susivienijimo organu, vienbal
siai išrinktas “Draugas”. Seimas 
prašė kun. F. Kemėšio, ar nega- 
lėtų apsiimti pigiau. Kun. F. Ke 
įnėšis, kaipo “Draugo” atstovas, 
apsiėmė 5c. pigiau, kaip perei
tais metais tai yra organas šiemet

K. A. pinigai, kurie dabar sudėti 
bankose ant trijų ir pusės nuo
šimčio, kad būtų išimti iš tų ban
kų ir padėti ant didesnio nuošim
čio. Surast atsakančia banka ir 
ten padėt pinigus/palikta centro 
valdybai. Sesija uždaryta ?.4(.' 
minutų vakare.

4-TOJI DIENA.

pirmininko pagelbininko persta
tyti : A. M. Petrauskaitė, gauna 
43 balsus, P. B. Sarusevičienė 20 
balsų. Vice-pirmininkė palieka 
A. M. Petrauskaitė. Seimo vedė
jas atima balsą V. Marčiulaičiui 
už darymą betvarkes.

Sesija XI-ta 8 vai., ryte. 4 d. birž,
Presos komisija, kuri tapo iš

rinkta 5-toj sesijoj išdavė rapor
tą, kad susitaikė už $468.00 at- 
spauzdinti knygą, kuri buvo su
laikyta. M. Milukas, “Žvaigždės” 
atstovas, apsiėmė 10,000 knygos 
egz. atspauzdinti, ant geros po
pieros. Seimas vienbalsiai užtivr- 
tino ir prašė, kad tuojaus pradėtų 
darbą.

Skundų komisija skaito skun
das, 1, J. Saracko, 57 kp. Exe- 
ter, Pa. Seimas patarė susitaikyk', 
tarp savęs 2, J. Šaliuno, iš Water- 
bury atmesta. 3, 40-tos kp. She- 
nandoah, Pa., kad nariai negauna 
organo, nors yra užmokėję. Sei
mas kreipėsi prie “Draugo”, at 
stovo, kad teiktus juos užganėdin
ti. 4, 135 kp. delegatas, kun. N.

Petkus, skundžia M. Tolubą, 
kad jis sakydamas prakalbas agi
tavęs neaukuoti pinigų, ant kata
likiškų įstaigų. Seimas M. Tolu- 
bai davė papeikimą.

Prašymų komisija perskaito 
sušelpimo prašymus. Seimas nu 
tarė sekančiai:

1. J. Kazlauskui 6-tos kp.
Plymouth, Pa. .........  $25.00

2. A. Saparniui, 21-mos kp. S
Boston, Mass........ 25.00.

3. J. Komičiui, 21-mos kp. S.
Boston, Mass..................... 25.00.

4. J. Nevullo vaikams,... našlai
čiams, 21-mos kp. .............  25 00

5. V. Launikaičiui, 57-tos kp
Exeter Boro, Pa., atmesta.

6. O. Mažeikienei, 30-tos • kp

Ant centro raštininko perstato 
p. J. Vasiliauską. Bet paklausus 
p. J. Vasiliausko, ar apsiims už 
tą pačią mokestį ir p. J. Vasiliaus
kui pareikalavus daugiau mokes
ties, tapo perstatytas J. Valuko- 
nis. Pastarajam atsisakius, sekre 
toriui nutarta pakelt mokestis 
iki $130.00, į mėnesį. Lieka išrink
tas p. J. Vasiliauskas, vienbalsiai 
Ant kasinininko perstatyti: F. 
Burba, balsų gauna 41; V. Lu
koševičius, 22 balsų; G. J. Barta- 
šius, 5; B. Vaišnora, 12 balsų. Ka
sininku lieka išrinktas F. Burba, 
iš Edwardsville, Pa.« Ant kasos 
globėjų: J. Valukonis, gauna bal
sų 55; J. Stulgaitis, 41 balsą; Lu 
kosevičius, 34 balsus; Misleris, 2 
balsu. Kasos globėjais išrinkta

J. Valukonis, II J. Stulgaitis 
Knygium. išrinktas kun. Struckus 
Sus-mo daktaru kvotėju, Dr. A 
K. Rutkauskas, vienbalsiai. Taikos 
Teisėjai palikti senieji. Klausi 
mas apie Tautos Tarybą; apkal 
bėjus jos reigalingumą, nutarta 
išrinkt atstovai. Tapo išrinkti 
kun. F. Kemėšis, ir p. J. Lukošc 
vičius.

26 d. birželio, 1915 m., aukos 
nukentėjusiems dėl karės Lietu
voj per prakalbas surengtas F.

apinsko svetainėj, laikė p. St. 
Šimkaus prakalbų. Aukojo sekan
čios ypatos:

F. Lapinskas $10.00
Po $1.00: B. Sainskaitė, M. Ši

manskis, J. Urbelis, J. Mickevi
čius, J. Grinius, J. Matuzas, J 
Aleliunas, J. Žvirblis, J. Bersenas, 
M. Kazio, P. Gudrevičius.

Smulkių aukų $14.80
Išviso $35.80. Surengimui pra

kalbų išleista $2.50, išviso pali
ko aukų $33.30. Pinigai likos pa
siųsti į T. F. ant vardo p. B 
(Vaišnoro per adv. A. Šlakį, T. F. 
raštininką.

Prakalbos buvo parengtos šv. 
Jono Krikštytojo dr-stės.

‘.LIETUVOS VYČIŲ” CENTRO VAL- 
DYBOS ANTRASAI:

Dvasiškas vadovas: Kun. F. Ke
mėšis, 1800 W. 46th st., Chicago, III.

Pirmininkas: M. A. Norkūnas, 166 
Melrose et., Montello, Mase.

Vice-pirmininkas: A. Aleksandravi
čius, 732 W. 19th et., Chicago, III.

Prot. raštininkas: Al. M. Račkus, 
41 Providence et., Worcester, Mass.

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

Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 Mel- 
susirinkti [ roso st., Brockton, Mass.

Kasos globėjai: K. Pakštas, 1644

Stambesnės aukos: Kun. Dr. chicago, jll.
V. Bartuška $25.00, Klimas Lu- s- L- K- A; 16 kp. laikys bertaininį 
kas $3.00; Jurgis Lanauskas s«sirinkimą n d. liepos 1915 m., 12 
♦3.00; Stasys Medelis »2.50; A. į*'“3’;

Andrulevičius $2.00. Visi sąnariai malonėsit
Po $1.00: Gurnevičius Jonas, Į ant viršminėto susirinkimo ir atsi 

Kizelis Jonas, Ditauckas J., Nie- vestl su 8avim norinčius prisirašyti Wabansia avo.^ Chicago, III. '-i
dzinskas A., Mačionienė, Gel- kl,0P°8- Taip/ p° neimo yra A. Visminas, 320 - 4th avė,

,. . TT , -X- PotrnS b daug 8varbiv dalyką dėl ap- Homestead, Pa.
gaudiene, Urbanavičius, Petrus- tarjmo8 J, ,r -• ,• VT • J- Naginevičius, 186 Madison stkevicia P, Mačiulis V, Bujauc- o. s zakag> raSt New York, N y ’
kiutė, Gelgaudžiutė, Miliauskas Literatiška komisija: A. Kneižis, 41
J, Bučinskas, Piščikas, Giedrai
tienė.

WESTVILLE, ILL.
30 d. gegužio buvo renkamos au

kos dėl Tautos Fondo Lietuvią šv. 
Petro ir Povilo parapijoje.

Juozas Donilaitis $4.00
Po f 1.00: Kun. P. Vanagas, A. Te- 

resa, J. Gustas, A. Mikučionis, M. 
Mičiudienė, J. Seikauskienė ir A. 
Labeikaitė.

Po 50c.: J. Karpis, J. Kontrimavi- 
čia, 8. Genis, J. Buina (lėnkas), A 
A. Aponaitis, A. Misiūnas ir A. Mon- 
deiko. ,

Smulkią $10.60
Viso labo $25.10

Tautos Fondo skyriaus Rašt,
A. 8. Valtims.

31-mas Seimas, 1916 m. nutarta 
laikyti. Philadelphia, Pa. Už Sei
mo laikymą Brockton, Mass, bal
savo, II, ir už Homestead, Pa. 6.

30-tas Jubiliejinis Seimas baig
tas su malda per dvasišką vado
vą, kun. J. Jakaitį, birželio 4 die
ną, 1915, 1.25 vai. popiet.

Seimo Vedėjas,
Jonu Jaroševičius

Seimo I Raštininkas,
J. B. Valukonis

Seimo II Raštininkė,
Antanina Nausiedienė

MINERSVILLE, PA.
Per pasidarbavima kolektorių, p. 

J. Lazarevičio, J; Milius, P. Jankaus
kas, J. Jakučionio, V. Kvederavičiaus, 
J. Barkausko, M. Jurkiutės, J. Luko- 
ševičiutės, A. Milašauskiutėa, A. Mer- 
caičiutės, V. Bendinskiutės, A. Siu- 
pieniutės, J. Mickiutės, A. Krauksku- 
tės, J. Badauskiutės, V. Akramintės, 
O. Veliviutėa, E. Varnagirienėa, K. 
Zurauskaitės ir A. Kumpintės, buvo 
surinkta auką Tautos Fondui nuo te
kančią :

Dr-stė šv. Vincento aukojo $25.00 
Kun. J. Dumčius 25.00
V. Lukoševičius 5.00
J. Mikutavičius .2.50

Po $2.00: K. Vasiliauskas, E. Ma 
razienė, ir A. Juodviršis.

Po $1.50: P. • Aukštakalnis, J 
Staknevičius, M. Sabaliauskas, J. Pa

MONESSEN, PA. Capital avė, Hartford, Conn.
145 kuopa laikys bertaininį en- j. j. Ramanauskas, 147 Ames st,

I sirinkimą 11 d. liepos, L. Norkevi Montello, Mass. 
ro I 1 V—1-----  n e ...............Smulkiomis aukomis $24.50 žiaus kambariuose 3 vai. po pietą. Už- j, Virmauskis, 22 Broad st Brork-

Ji’7r GA T) tašo VISUS ri r n litru a onolvinU: 1. 9Viso $75.00 Į PraSo visus draugus susirinkti ir dau- Į t<,n Mass
Kun. A. staniukynas. giaus nau>iv nariv ®t9ivesti.

L. Norkevičius, rašt. 1VENTO MYKOLO RRAUGUOS, 
ROCKPORD, ILL. VAIDYBOS AD

RESAI:
Linini .nHrinkim, 18 d. ,iep?ų
2 vai. po Maimenų salšjs. Vice.pfrminillka8 Mikolag Jankevi.
Malonėkite, visi atsilankyti, nes i#14 16th
bus svarbių inešimų O prieg p/otokol, raštininkas, Jonas J.
tam paklausysite delegatų ra- Merčaitis, 1530 8. West St. 
porto, pereito 30-to seimo. rinansą raštininkas i, Iždininką.

Juozas A. Lazarevičius rašt. Pov. P. Petrėaas, 422 Island avė. 
Pranešu savo draugams ir pa- HUDSON, PA. IMo globėjai: Jenas Zubinas, 1129

žįstamiems Suv. Valstijuose, kad 8. .L R. K. A. 73 kuopa laikys ber- A Choreli St.
karės aukomis krito mano bran- taininį susirinkimą, paprastoj vietoj, Vincentas Kadzevičia, 411 Island
gi matušė a. a. Ona Vabaliutė, y- P88 Nikodemą Stankevičių, 13 d.

. . XT . ■, . • „ „ liepos, 7 vai. vakare. Užprašome vi- Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543prima voto Navickiene, secundo- gug gueiU užsimok.ti ,bertain.ni,18 a. West St, ir Izidorių. Komza. 
voto Padolskiene ir mano tėvo mokegčiV8
brolis Juozas Navickas; abudu Povilas Mnrcukonla, Sekr. DBAUOY8T8 »V. JURGIO
išbėgo iš Virbalio į Marijampolę* ------------------ VIO, norwood, mass.
kame suradę mirt},' ir palaidoti DUBYSA, PA. Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant at.
Marijampolės kapuose. S. L. R. K. A. 61 kuopa laikys ber P. Kudirka 31 Franklin at.

taininį susirinkimą 11 d. liepos, tno- Pr.t. Balt. J. Venaekas, 
Nuliūdęs sūnūs ir brolėnas. jaug po miį.ų Malonėsite ateiti visi WMhington at.

Jonas Navicku, ir atsivesti naują narią, taipgi iš- Fin. Rašt. V. SeMika, 5<8 Plaasaat 
ginti kas buvo gero nutarta 30 sei
mo. . Iždininkas V. Kavaliauskas,

Jnozaa Ignatavičius, Sekr. Btaravant ar*.
Iždo globėjai: K. BpriridavilK 

NEW HAVEN, CONN. Waahiagtoa st.
8. L. B. K. A. 116 kp. laikys savo 8- VHkauskaa, 103$ Waakingt«a s*.

pusmetinį susirinkimą 11 d. liepos, Maršalka G. Glebia, <1 Struravaat

Minersville, Pa.
Į S. L. R. K. A. 24 kp. laikys ber-

PRANEŠIMAS.

REDlAKCUOS ATSAKAI.

11M

11915., po mišparų bažnytinėj svotai- aT*-’
Paulini, Rockford, IU. Dovanokite, n^je. visi draugai ir draugės malonė- * ————

bet 'žinutės nesunaudosime. Gaila, nite ateiti ant virt minėto susirinkimo DRAUGT8TB8 ■▼. JONO EVAVOB- 
kad pavėlavo. ir užsimokėti mėnesines mokestis. LESTO 0H10AGG, TLL., VYRIAU-

« v u w Taipgi bus daug svarbią svarstymą 8YB$.
Doros Mylėtojui, Cambridge, Mass. pagerinimo vietinės kuopos. Dar- Pres. Ig. Liskavičia, 1930 S. Uaioa 

Nepaduodate savo tikrojo vardo, tad bug ger# prQgft i|girgtl ig <,eiegBto ava.
korespondencijos nesunaudosime. lūpą ką gero nuveikė dėt Sus,vieni

ju y. Kovui. Vargonininką Sąjnn ljimo 30-tas š. m. seimas.
Viee-prez. Juos. Šimėnas, 911 W. 

l$th PL
gos atskaitą talpinsime sekantin nu- 
merin.

J. Sagsvlčiul. Tilps kitame 
num.

‘Dr.

Mildos 8flnul. “Neužbaigtą Sona
tą” stengsimės sunaudoti. Malonu 
būtą, kad dažniau mus atsimintumė
te.

, - » - e • - -

Prst. Sekr., 8. Dargis <3$ W. Iš st. 
Pta. Sekr., Petras Olišsvskls, 718 

OURTIS MAY, MD. |W* lstk ■*-
58 kuopa, laikys bertaininį susirin- Kasininkas Ant. Leknickis, 

Urną 11 d. liepos, 2 vai. po pietą, 1445 So. Sangamon st. 
pas kuopos pirmininką, Ant B, Rs Maršalka Petras Augustinas 711 
dsuską, 2 Hazel at., Curtis Bay, Md. W. 17 PI.

Malonėsite ateitų užsimokėti ber Busiriakimal psskntisį as4ėldisa| 
taininius mokesčius ir išgirstiu arba kiekvieno mėnesio 1 vai. pa pietą 
susipažinti su XXX seimo nntari- Dievo Apvaizdos parapijos svstaiaėj^ 
msis, o su Opalinę ■ visi seni nariai 18 ir Ualoa gatvės.

Vincas Zavorakss, sekr.

t
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DRAUOY8TB vr. MYKOLO 
N1OLO, COLLINSVILLB, IU.

Prezidentas Juozas Gudeliauskas, 
839 Hesperia st.

Vice prezidentas V. Murauskas, 245 
Seminary str.

Prokolą Raštininkas, P. Pranaitis, 
431 Spring str.

Finausą Rašt. F. Stankaitis, 916 
High str.

Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas, 
419 So. Clinton str.

Kasos globėjai:
Jonas Norkus 904 Vaadeiia str.

Rinkėjai Antanas Gudeliauskas, 
601 N. Hesperia str.

Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N. 
Hesperia str.

Metiniai susirinkimai atsibūna 2 
ketverge sausio m. Pusmetiniai 2 ket
vergį liepos Paprasti susirinkimai 
atsibūna, ka’i 2 ir 4 ketvergį kiek
vieno tnėneu s.

NEKALT# PRASID. PAN. 8V. 
DRAUGIJA, WAVKEOAN, ILL., AD

MINISTRACIJA:
Pirmininkė — Ona Vasiliutė, 1349 

Bo. Lincoln Rstr., Waukegan, III.
Vice pirmininkė — Anastazija Pa- 

vilkykė, 1349 So. Park avė., Wauke- 
gan, III.

Protok. rašt. Antanina Kasiliaus- 
kiutė, 1345 So. Park avė., Waukegan, 
OI.
Finansų rašt. — Elžbieta Nevardaus- 
kaitė, 1221 Victoria st., Waukegan, 
IU.

Kasininkė — Marijona Zeleniakin- 
tė, 1320 So. Lineoln st, Wai kegau, 
OI.

Triner’s Lininient’as greit 
persigeria per skūrą ir nueina 
j skausmo vietą. Duok jam 
gerą, išmėginimu. Kaina 25c. 
ir 50c., per pačtą 35c. ir 60c.

DIDELIS BARGINAS!
.Jei kam rūpi geresne ateitis ir 

nori įsigyti į trumpą laiką turtą, 
tai nepraleiskite progos, o pirkite 
lotus. Mes turime labai patogią 
vietą lietuviams, kur oras ty
ras ir linksmas gyvenimas, nes 
šioj apielinkėje jau šimtai lietu
vių pasinaudojo, tai ir Tamstos 
laukia ta pati laimė.

Del pilnesnių informacijų kreip
kitės.

A. J. SUTKUS,
6329 So. Fairfield avė.,

CHICAGO, ILL.
Tel. Prospeet 456.

Važiuok ant RANGER
dviračio ir žinok, kad j ue.tur i te 
geriausi. Pirk masiną, kurią vali 
Mine ginti.
PriaiunSiama vaitui pareikala
vus ant SOdienų bandymo. Jums 
nieko nekaltuos, jei išbandęs
"enorOai laikyti.Žema dirbtuvės kaina, didelis 
pataisymas ir tartas, kokio liiržio 
liai nebuvo.Rašyk šiandieną, ir Kausi musų 
dideli katalogą parodant) daugybe 
1915 m. dviračių. Lanką ir kitokių

dalykų ir sužinok apie pastebčtinus naujausius 
pasiulijimus ir sąlygas kokias mes suteikiame. Au
to motorcykliams reikalingi dalykai dirbtuves kai
nomis Nepirk iki nesužinosi ką mes galime jums 
padaryti. Viena atviruke jums atliks viską. 

Mead Cycle Co. Dipt. * 334, CHICI80.

MOTERŲ PATOOUMA1 t*?' • '“"ry

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos Ir Kanados
Vienintelč mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą: teipjau klesoee dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Angių kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

•t Lanfua4««

B. G0L0BER6 Knygų Klegėjams
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ.

Drabužiai* skrybėlės, čevery- 
kai ir vyrų parėdalai. 
Viena kaina dėl visų.

4536-38 So. Ashland avė. 
Chicago, III.

________ Best Place to bay Store Re-
TOJAUS, melrose t>awk- TT.T. pairs, water fronto — and Becip-
DRAUGYSTES SV. JONO KRLKŠTY

▼ALDYBA:
Pirmininkas J. žvirblis, Box 595 

Melrose Park, IU.
Pirm. pagelb. V. Kiudolas, Box 151

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

1300 St. Charles avė., Mayvvood, III.
Finansų rašt. A. Samalionis Bos 593 

Melrose Park, III.
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001 

12th st., Cicero, III.
Susirinkimai būna kas trečią nedėl

dienį kiekvieno mėnesio, pirmą vai. 
po pietą J. Waichiulio svetainėje. 2018 
Lake st., kampas 21 gatv. Melrose 
Park, UI.

Ie Supplies, New Bike Guaran- 
teed $18.95.

AMERICAN STORE REPAIR 
CO.

1515 W. 47 st., — Branch No 1

šitas prosas yra geriausiu iš visi£ naujai

tiškai apsilankę šiuo antrašu:

L. Geležinis
4547 So. Paulina St. . . •

TEL. DROVER 5669

išrastų prosų, prosinant jisai nelimpa prie 
drabužio. Geso išdaga per 5 valandas tik 
nž 5 centus ir nesiduoda jokio nemalonaus 
kvapsnio. Prosas svarumo turi nuo 5 iki 36 
svarų.

Moterys, kurios vartoja šį prosų sako:
ir už rimtų dolerių jo neatiduočiau jei 

negaučiau kito tokio”.
Reikalaukit šios rūšies prosų laišku ar ypa-

CHICAOO, ILL.

ŠVENTO ANTANO DRAUGIJOS, 
VVAUKEGAN, ILL., VALDYBOS 

ADRESAI:
Pirmininkas: Steponas Keliotis,

1344 So. Jackson Str.
Pagelbininkae, Kazimieras Barba, 

1416 So. Park Ava.
Protokolą raštininku, Antanu 

Bamoška, 1338 Sheridan Road.
Finansų raštininku, Jronimu Sto

niui i nas, 759 Marion st.,
Kasininku, Antanu Bakšys, 1327 

Bo. Vie toris Str.
Kasos globėjai:
Juozapu Skuldziskis, 111* — 10th 

Btr.
Raimunda Rulsvičia, 1330 So. 

Jackson Str.
1. Maršalka, Pranas Dapkus, 1407

Bo. Park Ava.
*. Maršalka, Antanas Dlf irgi*, 

1327 So. Park Ava.

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

1. “Būdas senovės Lietuvių’’ — Dau
kanto.

2. “ Chistamati ja ’ ’ — kun. Mi
luko;

3. “Europos istorija’’ — Freeman;
4. “Lietuviai Amerikoj’’ — Jono;
5. “Kuotni žmonės gyvena” — 

Jociaus;
6. “Petras žemaitis” — Astraus- 

kis;
7. “Kražių skerdynė” — kun. 

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

antspauda, ir parašai viršaičių ir kra
sos ženklelių už 10c.

Kun. S. J. Struckus,
Plymouth, Pa.

PARSIDUODA BUČERNĖIR ORO- 
’ * ’ • SERNĖ.

Lietuvių apgyventoje vietoje. Pu
sę' reikia įmokėti, kitą pusę lengvais 
išmokesčiais. Renda $25.00 mėnesiui. 
2-jų metų lysas. Priežastis pardavi
mo, savininkas perka kitą biznį. Gera 
proga geram žmogui.

Atsišaukite:
John Slarzynski,

4600 S. Fairfield avė., Chicago, Hl
27—29).

Svaato Jnosapo Draugijos, nmoygait, 
Wt»., valdybos adresai:

Pirmininkas Skiris Antanas, 
Indiana avė.

Pagelbininkas Bnbnis Jnozas,
Ind i ana avė.

Raštininkas Rutkauskas Juozas,

909

735

JUS GAIETE IŠAUGIT1

PLAUKUS
1015 Clara avė.

IT. Raštininkas Brusokas
1019 Diiangbam avė.

L. Katalikiškų D. 8. Brooklyn.
Kasos globėjai:
Gelburda Petras, 1002 Clara avė., 
Ručauckas Mataušas, 1133 Michigan

avė. a
Kasininkas Grigaliūnas Tamošius, 

1437 S. lįst.
Maršalka Buividas Juozas, 1439 S. 

9 at. *

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau-

Nuo seno yra sakoma, kad “Kny
ga — žmogaus geriausias draugas”. 
Bet svarbų, kad draugas — knyga 
būtų gera ‘ ir suteiktų skaitytojui 
naudą. Kaip ,tik tokia knyga 
ir yra “Oliveris Twistas”. Parašyta 
žinoma anglų rašytojo Charles 
Dickens, Lietuvių 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 bruožų, kurie paįvairina 
turinį. Didelė knygą susidedanti iš 
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta 
aiškiai ant geros popieros. Kaina 
tik................................................ .............. $1.00

Nemažiau nusisekus už “Oliverį 
Twistą” yra “HucklebeTry Finnas” 
Parašyta Įsam pasaulyj, pagarsė 
jusio humoristo Mark Tvain’o, ir 
versta iš anglų 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 puikiai suge- 
bia perkelti skaitytoją į aprašomas 
vietas, taip reališkai perstato Huckle' 
berry ir jo neatskirimą draugą Tarną 
Savyer’i, kad skaitytojas su didžiau
siu žingeidumu seks tų Unksmių 
draugų keliones ir nekartą nusijuoks 
iš jų prietikių.

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

Tikras malonumas skaitytojui ir 
papuošalas namams, tai neseniai iš
ėjus iš spaudos knygutė šv. Kazi
mieras Lietuvos Karalaitis. Ypač 
skaitytoją patrauks geras pasiskaity
mas ir dailus išleidimas. Ligšiol 
Amerikos lietuviai mažai teturi gra
žių artistišku leidinių, bet šv. Kazi
mierą galima drąsiai priskaityti prie 
gerų-geriausių. Turinys susideda iš 
keturių dalių: 1) Sv. Kazimiero gy
venimas ir jo reikšmė mūsų tautai. 
Parašė kun. P. Lapelis, 2) Sv. Kazi
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-

užkSu°ko™sUnor8ne duotį «erai atlik°— alkiai ir gabiai 
apibūdindamas savo temą. Patartina 
kiekvienam pasiskaityti. Kaina .20

SKELBIMAI.

sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guotl jos. Užsakykete lluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita ėuropos 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 savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAL
Męs galeme pertl- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plnu-

SILPNI ŽMONAS.
Mr. Jos. Chyina iš Tania, 

la., nori duot gerą patarimą 
kiekvienam. Štai, ką jis sa 
ko: “Aš gavau vaistus, ku
ri ups buvau užsisakęs ir su
vartojau dvi bonkas. Trine 
rio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras man labai pa
gelbėjo, ir sąžiniškai aš reko 
menduoju silpniem žmoniems, 
kurie yra savo vidurių vargi
nami. Panašiuose atsitiki- union laboratory^bo* M7?*union,
muose Tamstų Elixiras yra Į union laboratory,
, , . • -r»- Box R«7, Union, N. Y.labai geras pagel betoj as. Bu- giučiu i dedamas io centu dei npmo-
... . , ,. _ kejimo kaštu perslutlmo, meldžiu Įšalu,kitę malonus pasiųsti man atl man tojaus Jusu dolerine dėžutė Cal- 

1 acura N. 1 Ir knygute "Teisybe Apla 
kaukus.” (Paaluskete ayklu kuponą su 
bau antrašu.)

tiek pat jo, kiek pasiuntėt pe
reitų kartų. Jos. Chyma, 
,Thama, Iowa”. Mr. Chyina 
gerai supranta šio vaisto veik
mę, paliuosnojančių vidurių 
negales, išvalančių ir sudruti- 
nančių kūnų. Jis taipgi turi 
būt vartojamas įvairiose ligo
se, surištose su užkietėjimo 
komplikacijomis. Kaina $1.00. 
Jos. Triner, Manufacturer, 
1333-1339 So. Ashland avė., 
Chicago.

Del jūsų SKUROS ir ŠIAUČIAUS REIKMENŲ

------ eikite pas

E. F. Heidenreich & Co.
4844 So. Ashland Avė

Mes taipgi turime pilniau
siai kalvių, mėsininkų, 
kaustytojų ir staliorių 
kvartukus, Pustus, Šepe
čių čeverykams, Pališius 
ir t. t. žemesniomis kai
nomis negu kur kitur.

CASH COUPONAS
šitas kuponas pra vertės 
5 nuošimčių ant visų pir

kimų nuo $1.00 
ar augščiau.

Telef. Yards 421

Didžiausi Lietuviška Kolionija Amerikoj
Randasi Arkansas Valstijoj, Perry ir Pulaski pavietuose, kuriuo
se jau daug lietuvių farmerią gyvena ir kasdieną vis dar atva
žiuoja ir apsigyvena sykiu su mumis. Čia žemės derlingos dėl 
visokią javą ir daržovią. Klimatas malonus, vanduo tyras ir svei
kas ir yra iki valios. Labiausia čia kraštas yra tikęs dėl pieni
ninkystės ir auginimo galviją. Žemę parduodam pigiai ant leng
vą išmokėjimą. Žiemos čia visai maža. Auginam dvejus javus ant 
metą, nelaikom jokią agentą. Mes parduodam savas žemės. Del 
platesnią žinią kręipkites ypatiškai r.t laišku prie savininkų.

ARKANSAS FARMS COMPANY
J. D. Simanovvski

239 Railvvay Ex. BIdg. CHICAGO, ILL.
Phone Wabash 361

Apsvarstyk! Maža tai knygutė, 
bet duodanti daug peno dėl rimto 
svarstymo. Talpina savyje sekančius 
dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė? 
Dievas visados ir visur tave mato. 
Mirsi? Dievas teis, duos dangų ar 
pasmerks į pragarą. Bijok ir saugo
kis nuodėmių. Saugokis blogų draugų 
ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie
vių. Negirtuokliauk. Pamesk 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 vyra nuodėmių. Kaina ' .5 

Ar Kristus turėjo brolių ir seserų: 
Dažnai yra primetama katalikams,

ku prašalina plaiskotes 
Ir augina gražius plau
krasos markams prisi- buk Kristus turėjo brolių ir seserų, 
ustus sykiu su Jusu Taigi kiekvienam bus naudinga paeis
me kiekvienam doler- kaityti to neteisingo prikaišiojimo 
Ine dėžutė Crivaeura— Į RtnJetimą ' vir|minėtoj knygutėje, 

i Plau-Teisybe Apie
__  kus." Išplaukėte že-

fieštoie savaite miau atspaustą kuponą sestoje savaite. . S|„„d.n

Jo Šventenybes Popiežiaus Benedikto XV Santaikos Malda

T*

ž®
SŠ1H MžSUSUlVi V, IVOJIIJUtO A8r8iiuu, <roii»uuoiai ZIIVŽU AICSIIIV O<*uv<iivvn», «a u- . V 'S:"?'
rios mes trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpildei pasauliui die- 
vižlrii rtnaio-ftilpiima. idant užsihaitftU nesutikimai ir vien tik meilA tamr- višką vangailčjimą, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik meile tarp 
žmonių viešpatautu. Laika Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plake 
maloniu pasiimi įėjimu žmonijos varnų; šitoje valandoje, kuri taip baisi 
didžiausia neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar kartą lai Ta
vo dieviška Širdis bu*gaileetinųmPasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo 
tusų, kurios kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo; pasigailėk daugybe* žei i
mynų, nuo knnų atimti tčvai; -asigailčk Europos, ant kurios užėjo išnai 
kinimas ir nelaime*. Valdytojams ir žmonėms inkvSpk ramybe* sumany- j į,-,
mus, panaikink nesutikimus, kurie skiria tautas vieną nuo kitos; Tu. Ku- 
ris liejai savo brangų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink 
11 ss**>*-. kad-jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant A- į ’U? 
paštnlui Petrai: Gelbėk mus Viešpatie, mes iųstame! Tu atsakei žodžiais 
mielaširdlngumo ir sustabdei siaučiančias vilnis,-taip dabar teikkis išgir- :
■ti musų ištikimas maldas ir sugrąžink pasauliui santaiką ir ramybe. Ir 

■ Ta. o. Švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais sieivartos laikais, buk ir 
' dabar musų pagelba, ustarytoja ir apgynėja. Amen. Kančios ned., 1916

m

Tas didelis su jo paties parašu pa
veikslas Popiežiaus Benedicto XV 
su Jo Šventenybes Santaikos Mal
da parsiduoda “Draugo” Knygyne.

Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų, po
pieros, 14X21 colių didumo su gražiais simboliškais 
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia. 
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties 
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.

Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.
Reikalavimus siųskite į “Draugo” Redakcijų.

1800 W. 46th Street,
CHICAGO, ILL.

Dvi Naujos Knygos
Šiomis dienomis atspausdintos dvi 

naujos knygos:
1. BRAIŽYNĖLIAL Parašė Skruzdė. Yra tai originalių 
piešinių, apysakų ir monologų rinkinys. Kas skaitė Skruz
dės raštus, tas žino, kaip autorius moka piešti žmogaus šie 
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:

DRAUGAS PUB. CO.
18OO W. 46th Street

CHICAGO, ILL.

Mašiną darbas Sienoms lentos Stogui lentou

Archer Lumber Co.
34th Street Ir Archer Avė.

' Netoli Robey Street

Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą. Pristato
me į visas miesto dalis.

Telephone Drover 6300

"DIDELE DOVANA"
Neto pakelio priešakys vartas i c pinigais 

Visas Kuponas vertas |c pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakį* turi tą 
pačių vertę. Gali būti išmainomi j piųigus 

arba j verias dovanas. “ -
(Sį dovana bus duodama iki Dec. 31, ISIS)

Faieškan savo giminaitės Faulinos 
Belskaitės, paeina iš Kauno gub., 
Telšių pav., Laukavos parapijos,. Pamo- 
lio kaimo. Ji atvažiava iš Lietuvos 
į Thomas, W. Va. 1913 metuose. Turiu 
labai svarbų reikalą, meldjiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Miss Zofija Jangelaitė,

4347 So. Wood st., Chicago, III.

Paieškau Juozapo Jero, paeina iš 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., Pa 
žaislią miestelin. Apie 2 metų kaip 
apleido Chicagą. Tegu jis pats ar ka9 1 
kitas praneša šiuo antrašu: ■}

Barbora Jerienė,

17
!<t

Chicago, Iii.,,8145 Vincennes avė.,

I

Kaina .......................................................

Reikalaudami adresuokite :■

DRAUGAS PUB. 00.

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

ANA FARMŲ 'MURĖJAMS I
Didelis Farmų listaa dovanai, di

džiausioj lietuvių kolonijoj, su apra
šimu daugybės farmų pardavimui, iš
dirbtų su budinkais, sodnais, gyvu
liais ir b« gyvulių, didelių ir mažų, 
taip-pat ir ne išdirbtos žemės par 
siduoda pigiai ir ant lengvų išlygų, 
žemė geriausia, netoli nuo didelių 
miestų .ir gerų marketų. Jeigu ma 
nai plikti, rašyk, tuojaus klausiant 
fėrmų listo.

CHAS ZEKAS fc OO.
127 N. Dearborn «t., Room 808

CHICAGO, ILL.

BROOKLYN, N. Y.
Nuo l os dienos rugpiūčio (August) 

1915 m. reikalingas gabus ir darbštus 
vargonininkas prie Sv. Panelės Ap 
reiškimo bažnyčios . Brooklyn, N. T 
Prie bažnyčios yra du kunigu. Algos 
45 dol. ir ineigos. Vaikų mokinti ir 
zakrastijonauti nereikia, nes yra sese 
ryS ir zakrastijonas. Chorai yra 2 
suaugusių ir vaikų. Kreipiantysis var 
gonininkas turi būtinai paminėti: kur 
mokinosi, kokias vietas ligšiol užėmė 
ir ar turi paliudijimus iš tų vietų 
klebonų! Taipgi ar vedęs, ar ne. 

Kreiptis šiuomi antrašu:
Rev. N. J. Petkus,

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

Moterįs!!
Nesivarginkit su senos rūšies 

progoms. Vartok “Imperial”: No. 
15 “Imperial” užkaista pati per- 
savę vartojant kerosiną, gasoli- 
ną arba alkolių. Sveria 5^ sva
rų. Už porą centą išprosuosi visos 
savaitės skalbinius. Gali prasuoti 

, kur tik nori: Orinčioj, skiepe ar

laukė po žaliu medeliu. Nerūksta 
ir nėra smarvės; galvą neskau
dės. Kaina su prisiuntimu į tavo 
namus $4.00. Gvarantuojame. Jei 
nepatinka gali gražinti, o mes 
sugražinsime visus pinigus. Tau
pyk sveikatą, turtą ir laiką.

Rašyk, ateik arba telefonuok. 

NEW ERA SALES CO.,

6329 S. Fairfield av., Chicago, ID. 

Tel. Prospeet 456.

Paieškau savo brolio Juozapo ISut 
culalčio, paeina iš Vilniaus gub., Tra
kų pavieto, Terasiuną par., Kėdainių 
kaimo. Turiu labai svarbų reikalą 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Miss K. Marculaičlutė,

22 Tamarack st., W. Hazleton, Pa.

Jau išėjo iš spaudos 3 numeris

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

r ;' -» , • i . . -

. “PAŽANGA,, eina tautlškai-krlkščloniškoje 
dvasioje.

“PAŽANGĄ” leidžia “Draugo” Bendrove 
“PAŽANGĄ” veda tie patĮs redaktoriai, ku

Ie redaguoja savaitrašti ‘Draugą” 

“Pažangoa” Kaina
. Metams $3.00, pusei metų $1.50 

Atskiri numeriai po 25 c.

Adr.

Draugas Pub. Co.

18M W. Oth Street - Chicico, Iii.

Ją,!
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« DRAUGAS
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'Karė - kainos sumuštos - Karė" Viskas už $5.95 
%

MOŠŲ NUOSTUOLI8, TAI MŪSŲ LAIMAJIMAS. PINIGAI N E R Ki
lt ALA UJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSlfiMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turiu gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų davonoms supa- 
tindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me Čitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaalaė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECIALI8 
PASICLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir save 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

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

ANERIKO;

LiETUYi’Li>IENRAŠT!5
VISUOMENES, 

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis
Amerikos Lietuvių Dienraštis ‘‘KATALI

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

Dienraštis ‘‘KATALIKAS” eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams ............................ $5.00.
Pusei metų ....................... 3.00.
Trims mėnesiams ............. 1.75.
Dviem mėnesiam ............. 1.25.
Europoje metams .... 7.00.

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui viena numerį veltui.

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikos'Krautuvė
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siųsdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

TANANLVICZ PUBLISHING COMPANY

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

■A

BENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIĄTION

ĮKURTA 1««7 M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SAULE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa- 

giaa, hž kariaos niekam 3 nMoIimčiaa uit metų, karį pride
dant kas pašė mėty.
Atdaras JBubatos Vakarais nno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iikolektaoja 

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

VALANDOS: •

3255 So. Halsted St.,

Telephone Drover 5326

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

Specijallstė moterų ir valkų ligose

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

Chicago, įlįst.

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 menesį 
Kaina 75 c. metams

Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numari dykai.
Redakcijos adresas:

1644 Wabansia Avė. Chicago, III.

I

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Sesern Seminarija iž

CHICAGOJE.
Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių sky

rių pradinė mokykla ir nugHoji mokykla (High Scho«ft£.
Lietariikosios Sesera priima pa* Mre mergaites moki

nimai ir iiaaklėjimai. Seminarijoje prie regaleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama; maafka, paišy
mas, siavinėjimaa ir taip toliaa.

OMOS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meHžis-'ja kreipties prie Motinos PeMėtinėa 

kiar antraias

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Phon. Drover 4247

DR. J. JONIKAITIS
Gydau Vyrą, Motarlų Ir Vaiky Ligas.

Resid. 4613 8. Ashland Ava. 
Valandų,: >—12 ii ryto '•*

1—S po pietų 
•—9 vakare

Tel. Drover 7042

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis)
Lietuviškas Dantistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47toe natvie

Phon. Drover 780
$ Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 

' piet ir 7 lig 9 vakare.

DR. A. J. TANANEVICZE 
Gydytojas, Chirurgas

ir Akušeres 
fiydiu Vyrų. Motorų ir Valkų Ligas

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO 8

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

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

ljedėlioms ir Seredoms pagal sutartį.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St.
IRoom 815) Chicago, III. 

Re,. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

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. Elias, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banką užččdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią

rrocentą ratomi» ant metų. Siuučiame pinigu?
Visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant Visų 
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus fr do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatilkai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtu antrašu.

!5Z5Z5ZSZ5jZ5a 
Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems |

Lietuvoj bei Amerikoj '

VIENYBE LIETUVNINKU!
Einą jau 30-tus metus. į

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 i 
puse* metų. Kanadoje $2.50 metams; I 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir j 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- j

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

Brooklyn, N. X.

UI. A. Norkūnas,
Vienatini* Lietaris Ičdirbėjaa

fl
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visokiu ženklu 
draugystėm, o y 
patingai: jįokardt’ 
guzikučiu meta, 
liavu, anameliotu 
ir padengtu celių- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karimu.

Man pavestus dar. 
bu. atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas 
164 MbLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$104.000.00.

Šitoji Banka prižiurome 

Suvienytųjų Valstijų va) 
Ašies. Moka 3 nuošimčiu, 

nuo sudėtų pinigų. Galim, 
susišnekėti lietuviškai.

O. IT. Poatlethv&iU 
Lfedisinkaa

^•n^afus patam*vimiM

Bell System

Indek Greitumą į Jūsų Biznį 
Per Telefoną

Jei Jūsų biznis yra negreitas, pagreitink 

jį ~ Per telefoną. Jei jūsų biznis yra 

geras, palaikyk tokiu ir daryk da ge

resniu — per telefoną.

Buk artimuose susinėsimuose su jūsų praky- 
ba — lengvu, greitu, taupiu keliu yra Vietos ir 
Tolimas Bell linijas, Bell Telephone System 
Bell Patarnavimas padaro 70,000 miestų ir 
miestelių, ir ūkininkų vietas šioje šalyje leng

vai pasiekiama per jūsų telefoną.

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

ar “ŽVAIGŽDĘ” -rs
“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:

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100
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Nauja Knyga

Šv. Kazimieras
į.

TURINYS

L Sv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšme mūsų 
tautai. Kun. P. L.

2 Šv. Kazimieras jaunuomenes idealas.. K. (J.
3 Tėvynės meile. D-ras A. K. R.
4 Giesme į Šv. Kazimiera] Pranas

Kaina 20 c.
Pusė gryno pelno skiriama

“Tautos Fondui’’
Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St. - Chicago, III.
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Jau išėjo iš spaudo* knygutė

"KATALIKO BAŽNYfilĄJrJŪS VALDŽIA" >
32 puslapių didumo, karna 10 c. Vietoje pinigų galima 

siųsti krasos ženklelių.
Imant nemažiau šimto—didele nuolaida.

Adresas:

"TIKYBA ir DORA"
1644 Wabansia Avė. : : Chicago, III.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie

tuvoj bei Amerikoj 

ėėl iišeivių Draugą”
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:*

1. Vėliausias gintas iš karės.
2. "Seno darbininko atminimus" užvadintus "Svieto 

perėjūnas" (trankimasis po Vokietiją, Luzemburgų 
ir Daniją).

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

4. "Škotijos Lietuviai" II Lanarkshire, III Linlith- 
govvshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

5. "Lietuviai Anglijoj".
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu ii įvai
riausių ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj; Lietuvoj, Amerikoj: 
Š metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), 

™ trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).

Adresas:

Rev. Jos. Norbut
Scotland.Mossend, Lanarkshire,

-t r-r-t-r a 7i i J i «■ra-’ranra-n

Dr. Richter’io 
PAIN EXPELLER’IS

nuo reumatiz
mo skaudėjimo, 
skaudėjimo ir 
sustingimo są
nariuose ir rau
menyse.
Tikras Pain-Expelleris 
randasi pakeliuose, 
kaip šis paveikslėlis pa 
rodo. Neimkite jokių 
pakelių be Inkaro Tra- 
Mark.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie- ■

šiai iš

F. Ad. Bichter &, Co
*74-80 VVasbington ' 

Street,

NEW YORK.

Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jas 25 metai, kaip išeina Iria tj- 
tarninkaa ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams; Amei-.kOį.< 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

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

resuojant
V. D. BOCZKOWSK1 — CO. 

Mahanoy City, Pa

n

Tel. Yards 1138
Lietuviškas Graborius

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

P. A MAŽEIKA
3315 Auburn Avs. CHICAGO, ilL

Ar Skaitai Kada Laikraitį “LIETUVA? 
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 molus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerą ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja mo
lui tik $2.00, pusei metų $1.00. 

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKl,
3252 So Halsted St, CHICAGO, 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 $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant.orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.- 

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

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

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

ROYAL PH0N06RAPH 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 nie» 
gvarantuojame ant 15 metų.

Iš mūsų atsižymėjusių gramo
fonų kuriuos mes parduodame 
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 gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik kų ga
vome siuntinį įvairių paveikslųjcaip tai Sv. Kazimiero, 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos. 
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkių Ronų V. Jėzaus, Sald. Sir. 
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prąsidėjimo Sv. M. P. 
ir tt. ir tt Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus 
Benedikto XV.

Norėdami paveikslų gauti, paminėkite vardų, kokio 
norite, prisiųsldte 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 VV. 46th Street, Chicago, III.
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