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STEIGKIME LIET. INFORM 

BIURO SKYRIUS. Amerikos Žinios
Atsižvelgiant į labai di

džios svarbos historinį mo
mentą, kurį pergyvena dabar 
mūsų tauta, įvelta į dideliausį 
karės sukurį, kokį yra matęs 
kada pasaulis; atsižvelgiant, 
kad mūsų Tėvynė sunaikinta, 
nuteriota deda dideliausių au
ką ant žmonijos aukuro, mes, 
lietuviai, išsklaidyti po pa
saulį, negalime nešti jai kol 
kas tiesioginės pagelbos, turi
me bent išpildyti mūsų prie
dermę Tėvynės link, atskleis
dami žaizdas, padarytas jai 
nuožmaus priešo, parodydami 
jos aukas, sudėtas ant bendro 
žmonijos aukuro, idant atė
jus' apyskaitos valandai ir 
mes galėtume pareikalauti da
lies prigulinčio mums nuopel
no, užinokesnio.

Iki šiol mūsų tėvynė Lietu
va dar nelabai atskiriama nuo 
lenkų. Laikraščiai, pranešda
mi karės nuotikius Lietuvoj 
(Suvalkijoj, Žemaitijoj), pa
duoda juos, kaipo atsitikimus 
Lenkijoj. Baisiausius nuosto
lius, daromus karės Lietu
vai, priskaito prie Lenkų nuo
stolių. O juk nuopelnai po 
karei kiekvienai tautai bus 
pripažinti sulig jos nuostolių, 
aukų. Taigi ir mūsų tautos 
aukos - nuostoliai bus priskai
tyti lenkams, jei mes tylėsi
me,* dabar neprirodydami, kad 
Lietuvos aukos, tai ne lenkų 
aukos.

Čia, kaip ir visur, yra rei
kalingas nuoseklus veikimas. 
Negana to, kad kiekvienas lie
tuvis svetur esantis turi išaiš
kinti savam tarpe svetimtau
čiams skirtumą tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, bet reikalinga dar 
tam tikra įstaiga, kuri sto
vėtų ant sargybos viešosios 
opinijos Svetimose šalyse ir, 
sekdama akylai svetimtaučių 
spaudą, atitaisytų jos daro
mas paklaidas apie Lietuvą. 
Maža to, ta įstaiga turi kuo- 
ta nk i ausiai informuoti svetim
taučių spaudą apie atsitinkan
čius šiuo karės metu Lietuvoj 
nuotikius, lygiai kaip ir poli
tiškus jos reikalavimus (kuo
met ateis laikas tarybų po ka
rei).

Tokia įstaiga yra .Liet. In
formacijos Biūras inkurtas 
Paryžiūje 1911 m. jau veikia 
penkti metai; ji nuplėšė lenkų 
užtiesalą, dengiantį Lietuvą 
nuo šimtų metų. L. I. B. sa
vo skaitlingais spausdiniais, 
savo laikraščių “Pro Lithua- 
nia’’, savo savaitiniais biuleti- 
nais jau atsiekė to, kad didė
ji Prancūzijos spauda jau at
skiria Lietuvą nuo Lenkijos.

Tai, kas L. I. B. yra atsiek
ta Paryžiūje, pridera būtinai 
atsiekti ir kituose pasaulio 
centruose. Aplinkybės taip 
laimingai susideda, kad visuo
se žymesniuose pasaulio cent
ruose esama didesnių ar ma
žesnių lietuvių būrelių, kurie 
šioj begalo svarbioj liistoriji- 
nėj valandoj privalo intempti 
visas savo jėgas, kad išpil
džius savo priedermes.

Nuoseklesniam šios tautinės

priedermės atlikimui yra rei
kalinga įsteigti L. I. B. sky
rius šiuose Europos ir Ameri
kos centruose: Londone, Glas- 
gove, Romoj, Bostone, New 
Yorke, Chicagoj, Montreale.

Šie skyriai, būdami nuolati
niam artiman sąryšyje su cen
tru Paryžiuj, veiks sulig jo 
idėjinės direktyvos, prisitai
kydami prie vietinių sųlygų. 

Santikiai L. I. B. centro 
Paryžiūje su skyriais.

1. L. I. B. skyrius gali būti 
įsteigtas kelių L. I. B. narių 
susižinojus su centru Pary
žiūje.

2. Kiekvienas naujai susi
tveręs L. I. B. skyrius gauna 
abelnus nurodymus - informa
cijas iš centro, sulig kurių jis 
nustato savo veikimą.

3. Kiekvienas L. I. B. sky
rius parsitraukia iš centro to
kį skaičių L. I. B. išleistų bro
šiūrų, knygų ii- mėnesinio 
laikraščio ‘‘Pro Lithuania” 
anglų ir prancūzų kalba, kokį 
gali išplatinti savo veikimo 
rajone.

4. Kiekvienas L. I. B. sky
rius turi pats susirasti lėšas 
savo išlaidoms padengti, cen- 
tralio biuro gi palaikymui 
skyrius suteikia kasmet 25% 
visų savo ineigų.

5. Kiekvienas L. I. B. sky
rius veda knygas, pažymėda
mas ineigas, išlaidas, lygiai 
kaip ir savo veikimą.

6. L. I. B. skyrius privalo 
pranešti centran kiekvieno 
mėnesio gale mėnesinę atskai
tą, o metų gale abelną atskai
tą.
L. I. B. skyrių veikimo būdas.

1. L. I. B. skyrius, pasižy
mėjęs savo veikimo rajoną, 
-apimantį valstiją, provinciją, 
ar apskritį, sustato tabelę ad
resų mokslo įstaigų (knygynų, 
universitetų ir tt.) laikraščiu, 
pavienių intekmingų asmenų, 
(atstovų, senatorių, profeso
rių, žurnalistų), kurie turi bū
ti L. I. B. skyriaus veikimo 
objektu.

2. Ypatingą doma turi būti 
kreipiama į laikraščių infor
mavimą, atsižvelgiant į tai, 
kad jie sudaro viešąją opiniją. 
Informavimas gali būti trejo
pas: a) formoje atitaisymo 
paklaidų, padarytų Lietuvos 
dėl, b) formoje trumpų pra
nešimu) Buletinų apie dabar
tinius Lietuvoj atsitikimus, c) 
formoje ilgesnių aktualių 
straipsnių apie Lietuvą bei 
lietuvius.

3. L. I. B. spausdiniai, bro
šiūros, knygos, mėnesinis or
ganas “Pro Lithuania’’ tnri 
būti siuntinėjami vietiniams 
asmenims ir laikraščiams.

4. L. I. B. vietiniai skyriai 
privalo pasirūpinti sutaisyti 
savo veikimo rajone paskai
tas svetimtaučiams apie Lie
tuvą bei lietuvius.

5. Vietiniai L. I. B. skyriai 
privalo deleguoti į tarptauti
nius kongresus savo delega
tus, idant jie tinkamai atsto
vautų Lietuvą, stengdamies 
pakelti jos vardą. L. I. B.
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Laivas Adriatikas. Apačioj parodoma, kaip ant jo kraunama kariškoji amunicija.

VOKIEČIAI, UŽĖMĘ VARŠAVĄ, VAROSI TOLYN,
_ J. *s i» »

ATEIVIŲ SKAIČIUS VISAI 
SUMAŽĖJO.

Nuo 1899 metų nebuvo taip 
sumažėjęs ateivių skaičius į A- 
meriką, kaip pastarųjų 12 mėne
sių laike. Labiausia susimažino 
emigrantų skaičius iš Italijos. 
Jų pribuvo šiais metais mažiau 
ant (238.000 žmonių, Antrą vietą 
užeina lenkai, kurių skaičius su- 

I mažėjo ant 113.000, žydų — 
111.000, vokiečių — 59.000, rusų 
—40.000, kroatų ir slavokų — 
35.000, rusinu — 33.000, rumunų 
—22.000, lietuvių — 19.000, ang
lų — 13.000, suomių — 9.000, 
prancūzų — 5.000, ispanų — 
5.500, turkų 2.400.

DĖDĖ SAMAS RENGIASI
MEKSIKĄ NUMALŠINTI.

Nuo pat pradžios Meksikoj ki
lusių revoliucijų, Suvienytųjų 
Valstijų valdžia pradėjo jas mal
šinti.... ant popieros. Neišjudino 
Dėdės Šamo iš letargo nei jo pa
valdinių skriauda, nei žmoniii 
opinija. Buvo, tiesa, laikomos 
konferencijos, Meksikos plešikų- 
generobr mražiaviTnai, 
net ultimatum siuntė Suv. Valst. 
Meksikai, bet revoliucijos nesi
liovė, dar ėja aršyn. Šiuo laiku 
Suv. Valstijų valdžia sutartinai 
su Amerikos pietinių respublikų: 
Argentinos, Brazilijos ir Chile 
atstovais ieško Meksikos revo- 
liucijų numalšinimui būdų.

Kokie tai būdai ir kaip jie bus 
panauduoti, parodys ateitis.

NELAIMĖS SU LAIVAIS. 1
Iš New Yorko pranešama, kad 

pastaromis dienomis Long I»* 
land apielinkėse praūžė baisi vėn 
sula. 3 laivai susikūlė, 12 žmo* 
nių užmušta, ir daugybė sužeis
tųjų. Nuostoliai siekia daugiaa 
pusės milijono dolerių. Vėsula 
buvusi taip smarki, kad niekas 
negalėjo prieš ją išsilaikyti.

AUDROS PRIDARĖ DAUG r 
EIBIŲ. • f

Pennsylvanijos valstijoj siautu- 
sios audros pridarė daug nuosto* 
lių, sunaikindamos daugybę 
miesteliii. Viename tik Erie mies
telyj priskaitoma nuostolių ant 
3.000.000 dolerių. Pakilęs vau* 
duo Mill Creek upės užliejo- 30® 
namų; 50 krautuviij pilnai su* 
naikinta. Aukų žmonėse irgi ne- 
maža. Spėjama, kad žuvo ne* 
mažiau 60 žmonių.

AMERIKOS MOKYKLOS.
Sulig Suvienytųjų Valstijų ap* 

švietos komisijinieriaus paskelbi* 
tojo raporto, Amerikos mokyk* 
las mažiausia lanko 22,000.00® 
mokinių. Iš to skaičiaus 19,000.* 
OOTMarffrtfld pradinėse ūiokyktr^ep- 
1,374.000 augštesnėse mokyklo
se, viešose ir privatiškose. Kole
gijose ir universitetuose randasi 
arti 216.000 studentų. 100.00® 
ypatų mokinasi ant mokytojų, 
67.000 lavinasi profesijonalėse 
mokyklose.

Mokytojų priskaitoma arti 
700.000. Iš jų 500.000 mokytojau* 
ja pradinėse mokyklose.

ae

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
IVANGORODĄ.

Panašaus Varšavai likimo 
susilaukė Lenkijos gana stip
ri tvirtovė, Ivangorodas, gulin 
tis 55 myliose nuo Varšavos 
ant Vislos upės kranto. Tai 
jau antras svarbus vokiečių 
laimėjimas Lenkijoj. Puolus 
Varšavai, IvangorOdui, pasilie 
ka tik viena rusų tvirtovė Vis
los upės pakraščiuose, kurios 
vokiečiai dar nepasiekė, tai 
Georgievskas. Karės eksper
tai tvirtina, kad ir ši tvirto
vė turės pasiduoti vokiečiams. 
Vokiečių artilerija jau trau
kia Novo-Georgievsko linkui, 
užimdama naujas ir naujas 
pozicijas..

VARŠAVA PATEKO 

VOKIEČIAMS.

Lenkijos sostinė, Varšava, 
prie kurios vokiečiai nuo pat 
pradžios karės visokiais bū
dais mėgino prieiti, šiuo lai
ku jau randasi vokiečių ka
riuomenės rankose. Puolimas 
Varšavos — skaudus rusams 
smūgis, po tiek laiko gynimo 
ir padėtų ten pastangų, prisi
reikė, palikus vokiečio malo
nei didesnę dalį Lenkijos, 
trauktis atgak

Rusų karės kanceliarija pra
neša, buk rusų armija spėjo 
pasitraukti iš Varšavos apie
linkių ir pilnoj tvarkoj nu-

maršavo prie antrųjų pozici
jų: Brest - Litorvsko, Gardi
no ir Kauno. Visgi nuosto
liai, Varšavai perėjus į priešo 
rankas, milžiniški. Apskaito
ma,kad vien tik pervežimas iš 
Varšavos varinių daiktų, dirb
tuvių mašimj ir t. p. dalykų 
kaštavo rusų valdžiai 25,000,- 
000 dolerių. Sunaikinto - gi 
miesto vertė siekia 50,000,000 
dol. Sugriauti ant upės Vis
los tiltai kaštavę rusams 15,- 
000,000dol. Tai dar neviskas. 
Kiek dar padaryta kitokių iš
naikinimų. Rusų armija pasi
traukdama iš savo pozicijų su
naikino ne vien Varšavą, bet 
ir visų tų apiel'inkių mieste
lius, sodžius, pro kuriuos jai 
prisiėjo eiti. Viskas, esą, de
ginama, griaunama, naikina
ma. Lenkijos šalis pirmiau 
nuteriota, dabarties išpustyta, 
nmninta.

Jeigu dar pr.-: te viso pri
dėsime žuvusiųjų kareivių ne
mažą skaičių, tai, ištikrųjų, 
prisieina pasibiaurėti taja bar 
bariška kare, kuri viską nai
kina, griaudama iš pamatų 
žmonių, šalies ir valstijos ge
rovę.

Rusų pasitraukimą nuo 
Varšavos .ir kitų Lenkijos 
miestų, vokiečiai ir austrijie: 
čiai pasitiko dideliu džiaug
smu. Dabar jų tikimasi per 
galėti rusus ir laike kelių mė
nesių užbaigti su rusais karę.

Rusai gi prisipažindami 
prie savo pralaimėjimų Len

kijoj, dar nenustoja vilties, ir 
netrukus mano ginti vokiečius 
atgal. Kaip tas jiems pasi
seks, nežinia ’

PRANCŪZAI MUŠA 
VOKIEČIUS.

Prancūzų karės kanceliari
ja oficijaliai praneša apie su
mušimą vokiečių Argonos miš
kuose šiaur-vakaryj nuo Ver- 
dun ir Vogezų kalnuose šiaur- 
vakaryj nuo St. Die. Vokie
čiai mėgino nustumti prancū
zų kariuomenę nuo jos pozici
jų. Prancūzų kavalerija ir 
(artilerija vokiečių atakas at
mušė ir dar išlaimėjo keletą 
naujų tranšėjų.

NUO KAUNO RUSAI 
PASITRAUKIA.

Pralaimėję Lenkijos pozi
cijas su Ivangorodo, Varšavos 
ir kitais svarbesniais punk
tais, rusų kariuomenės pul
kai pasitraukia ir iš Lietuvos. 
Ateina žinių, kad rusai trau
kiant nuo Kauno, išgabenda
mi iš ten visus svarbiuosius 
daiktus. Kauno gyventojai, 
kurie dar buvo užsilikę mies
te nuo pradžios karės, skubiai 
kraustosi lauk. Karės eksper
tai nurodo, kad rusai gali ati
duoti Kauną vokiečiams be 
mūšio, nes to reikalauja rusų 
armijos busimojo veikimo 
strategija. Visgi, kaip tūlų 
spėjama, Kaunas nebus taip 
lengvai vokiečiams atiduotas. 
Galės ten įvykti ir gana smar
kių mūšių.

VOKIEČIU LAIVYNUI NEPA
SISEKĖ ĮSIBRAUTI RYGOS 

INTAKON.

Iš Petrogrado gauta žinių 
apie vokiečių laivyno mėgini
mą dasigauti į Rygos intaką 
ir iš vandens pusės užpulti 
Rygą. Vokiečių laivynas su
sidėjo iš 9 didelių kariškų lai
vų, 12 kreiserių ir nemažo 
skaičiaus torpedinių laivų. 
Bet ir tokiam dideliam lai
vynui nepasisekė, nes kelią už
kirto minos, povandeniniai 
įlaivukai ir europlianai, Vie- 
Įnas kreiseris ir du laivuku 
'tapo sugadintais. Po to vo
kiečių laivynas pasitraukė.

RUSAI ATSISAKO NUO 
TAIKOS.

Petrogrado laikraščiai pra
neša, buk Vokietijos kaizeris 
Vilius buvo mėginęs taikytis 
su Rusija. Tarpininkaujant 
Danijos karaliui, Rusijai bu
vo pasiūlytos gana geros tai
kos išlygos. Rusijos caras at
sakydamas ant šio pasiūlymo, 
laišku pranešė Danijos kara
liui, kad apie taiką dar per- 
anksti esą kalbėti ir jokių tai
kos pasiūlymų Rusijos val
džia nepriimsianti. Visos tos 
žinios paeina iš užsitikėjimo 
vertų šaltinių. Gal vokiečiai 
nesijaučia perdaug išlaimėję 
šioje karėje, kad pirmieji vi
siems taikas siūlo. ...

DIDž. KUNIGAIKŠČIO MIKA
LOJAUS UŽMANYMAI LAIKO

MI PASLAPTYJ. r
Rusų armijos generalissi- 

mus, didž. kunigaikštis Miką* 
lojus, patraukdamas savo ar* 
miją pavyzdingoj tvarkoj iš 
Lenkijos karės laukų, išda* 
lies ir iš Lietuvos, rengiasi 
prie kokio tai nepaprasto vei* 
kimo.

Pasitraukimas rusų iš Len* 
kijos nėra dar rusų pralai
mėjimu. Rusų armija tvar
kiai apleido savo pozicijas. 
Didžioji dalis turto iš Varša
vos ir iš apielinkių išgabenta. 
Vokiečiams palikti tik pliki 
rūmai. Valgomieji produktai 
išvežta, kur negalima buvo iš
vežti — sunaikinta. Aiškiau
siai parodo rusų armijos tvar
kų pasitraukimą, — mažas 
skaičius rusų nelaisyių pate
kusių vokiečiams. Iš viso pa
imta prie Varšavos keli šimtai 
kareivių.

Rusų armijos vyresnysis 
vadas tikrai turi išdirbęs sa
vo veikimo naują pieną, sulig 
kurio ir veikia. Amerikos ir. 
kitų kraštų spauda nurodo, 
kad rusai nori paantrinti ĮSI 2 
metų karės apsireiškimus su 
prancūzais, kuomet intraukę ~ 
prancūzų armiją Rusijos gi- 
lumon, sunaikino ją. Nora 
tikrai negalima pasakyti, kad 
dabartiniu laiku rusai rengtų- 
L-i prie tokio žingsnio, bet dau
guma paskutinių dienų nuoti
kių parodo, kad labai gali į- 
vykti 1812 metų isterijos at
sikartojimas. , jį
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iš Lietuvos.
naudojosi 27 nariai. Jia. ėmė 
skaityti namo 120 tomų. Be to, 
bent keliolika Dr-jos narių nau-

— Kodėl gi ne! Tai mūsų pa
reiga, — atsakė sesuo.

Ir liepė nuvesti. Mes nuėjom
dojosi keliais šimtais knygų pa-į paskui. Bažnyčioje, šovinių pa-

K VISUOTINAS UEIBViya?.:b
ėiame knygyne. 

Muziejus 1914
nedaug tepadidėjo.

gadintoje, ant nubyrėjusių molių 
15 metais ant šiaudų, gulėjo penki sužeisti 
Didžiausių prūsai. Visi buvo sunkiai sužeis-

Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.

11.:;

TO DRAUGUOS 

SUSMIMAS.
Sunkiomis aplinkybėmis teko 

Ja M. ' Draugijai kelti šie
met visuotinų metinį sa
vo susirinkimą, devintąjį iš ei
lės. Susirinkimo klausimas jau

karės tas darbas buvo mažesnis, 
negu- būdavo kitais metais. Buvo 
12 Komiteto posėdžių, bet 2 iš jų 
neįvyko, nes nebuvo užtenkamo, 
narių skaičiaus. Svarbieji Komi
teto svarstyti klausimai bus šie:

1. Svarstant S. Kriaučiūnienės 
palikimo klausimų, Komitetas 
buvo nutaręs pavesti paliktuo
sius Marijampolėje namus velio- 
nies vyrui ir jo seserims, tik šieišanksto buvo svarstomas spau-1,,7 ' ... T' ,, ~ .

doje. Vieniems rodėsi, kad šiemet L U ? . au*ljai a '
jo visai nereikėti), kitiems - kad į15'8"“'- tį‘.re:
jame turėtų būti ne mokslo refe- negalej° bto l’J““*"- 
ratai skaitomi, bet svarstomi įvai
rus šiuo metu iškilę praktikos 
reikalai, svarbūs dienos klausi
mai. Lietuvių mokslo draugijos 
Komitetas, nežiūrėdamas visokių 
painiavų, nutarė betgi šaukti vi
suotinų susirinkimų—ir šaukti jį 
ne kokiems naujiems reikalams 
■varstyti, bet tokia pat progra
ma, kaip ir kitais metais kad bū
davo, su referatais, sekcijų dar
bais ir t. t.

Susirinkimo posėdžiai prasidė
jo birželio 10 tk pavakarėje. Iš 
600 M. Dr-jos narių susirinko 
vos. 70, tuo tarpu, įstatai reikalau
ja teisėtam posėdžiui bent vie
nų penkdalį visų narių dalies. 
Kaip buvo laikraščiuose paskelb
ta, birž. 10 d. nesusirinkus už- 
tenkaman narių skaičiui, birž. 11 
<L posėdis vis tiek jau buvo tei
sėtas, nežiūrint, kiek buvo susi
rinkę narių. Tad birželio 10 d. 
buvo skaitomi tik referatai, o 
Draugijos reikalai buvo atidėti 

, ?/šfrarstyti kitoms susirinkimo die
noms. ' ' Į:'

Iš referatų, paskelbtų progra
moje, nebuvo skaityti tik keli,

•’ nes kai-kurie referantai, pasun
kėjus įvažiuoti į Vilnių, nega
lėjo atvykti Neskaitė tik: prof. 
'Volteris — “Apie materijolu iš 
lietbvių atgimimo istorijos doku
mentacijų”, kun. M. Gustaitis —

■ ‘‘Senieji ir Naujieji Trakai istori
jos šviesoje’’, P. Dovydaitis —

Gėocentrizmas ir heliocentriz
mas istorijoje”.

' Kalbant apie referatus, reikia 
pasakyti, jog jie eina nėmaž nė 
geryn, bet kas met vis blogyn- 
Neterštų vertė ir tikslas M. Dr- 
jos susirinkimuose suprantami, 
rados, ir brangintini daugiausiff 
Ino žvilgsniu, kad jie turi būti 
pavyzdis Mokslo Dr-jos nariams, 
ypač jauniesiems, kad reikia dar- 
buoties mokslui, turi vaizdžiai 
parodyti, į kų daugiau kreipti do- 
mą, kas ir kaip tyrinėti. Dabar 
Šalip tikrai gerų ir Lietuvių Mok- ~

2. Komitetas nupirko iš St 
Šimkaus 1000 dainų su melodi
jomis, kurias jis buvo surin
kęs, važinėdamas po Lietuvų. 3. 
Komitetas kelius kartus tarėsi 
ingyti Liet. M. Draugijai namus. 
Buvo ketinama ir tartasi pirkti 
iš Donskio buvusieji Raduškevi- 
čiaus namai, bet sutartis suiro. 
Tada buvo ketinama statyti na
mai pirmiau pirktajame pleciuje, 
bet tam darbui pakliudė karė.

4. Kilus karei komitetui teko 
pagalvoti apie L. Mokslo Drau
gijos turtų. Komitetas, norėda
mas jį apsaugoti, buvo, ketinęs iš
vežti iš Vilniaus brangiausius 
daiktus: rankraščius, retas kny
gas, archijologijos rinkinius ir 
tt., bet paskiau tų sumanymų at
metė.

5. Jau per pernykščių metų 
Visuotinų Susirinkimų buvo pra- 
nešta, kad R. Untulienė inešusi 
į L. M. l)r-jos kasų 140 rb., ir 
prašiusi, kad Komitetas, išaugus 
sumai lig 150 rub., paskirtų jų 
d-ro Dambranskio konkurso pre
mija už patį. gerąjį higijenos, tū
no bei dvasios lavinimo ir kovos 
su alkolizmu knygelę, kurioje 
turi būti parašyta, kad ji pelniu
si d-ro Dambrauskio premija. 
Komitetas buvo paskyręs 1915 
metų sausio 1 dienų, bet niekas 
neatsiuntė jokios knygelės. Kon
kursas atidėtas kitiems metams.

6. Daug buvo kalbėta, koks 
šietaet turėtų būti visuotinas su
sirinkimas-. Galį gale btrvo nu

tais metais dovanų davė A. Šu- ti *r du jau mirė. Aprišti jie bū
tinas-; jis atidavė M. Dr-jos mu
ziejui suakmenėjusių palantolo • 
gijos daiktų kolekcijų, gr. Pliote- 
rio paliktų.

Be to, Dr-ja nupirko savo mu
ziejui gražų lietuvių juostų rin
kinį už 25 r. 75 k.

L. M. Draugijos arohivas pra
ėjusiais* metais ingijo iš St. Šim
kaus daugiau ne 1000 dainų su 
gaidomis, kelias dešimtis pasakų 
ir kitų folkloro dalykų. Dabar 
archive yra daugiau ne 8000 dai
nų.

L. M .Dr-jos kasa. Pernai Vi
suot. Susirinkimas buvo nustatęs 
praėjusiems metams sąmatų 2775 
rub., bet į kasą teinplauks 2357 
rub. 49 kap. Tarp tų pinigų yra 
ir 1100 rub., gautų iš Amerikos 
lietuvių per A. Bulotą sušelpti 
karės nukentėjėliams. Tuo tarpu 
išlaidos nesumažėjo. Jų buvo 
tiek pat, kaip ir užpernai me
tais — 2781 r. 72 k. Į šią sumą 
ineina ir tie 1100 rub., išleisti 
prūsams lietuviams belaisviams 
šelpti. Tad kasa praėjusiais me
tais sumažėjo 424 rub. 23 kap.
Šiems metams kasoje liko 5518 
rub., 14 kap. Tarp tų pinigų va
dovėlių fondo yra 2319 rub. 94 
kap. ir premijų fondo — 140 
rub.

L. M. Dr-jos namų fonde š. m. 
birželio 1 d. buvo 50.859 rb.,
14 kap.

Apsvarsčius ir patvirtinus vi
sas apyskaitas, Visuot. Susirin
kimas slaptu balsavimu rinko re
vizijos komisijų ir komitetų ki 
tiems- metams. Į revizijos komi
sijų pateko Grabauskis, Liutke
vičius, kun. Raštutis ir Šaulys, 
į valdybų: d-ras J. Basanavičius 
(79 bals.), A. Smetona (61 b.), 
d-ras A. Vileišis (56 b.), M 
Biržiška (52 b.), J. Šlapelis 
(43 b.), Z. Žemaitis (42 b.), J 
Kubilius (41 b.l, A. Janulai'is 
(<•) b.), A. Bulota (39 b.). Re 
dakcijos komisiją, d-rui J. Basa 
navičiui patarus, susiripkimas 
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ouuiaiuuvT. viaių gale u u v i? nu- # . - fc,
stirta, ir šianet šaukti tofar pat-Ba^® w
susirinkimas; kaip kitais metais. d-ras J- šlapelis, M:

L.; M. Draugijos pinigai yra 
laikomi dviejose bankose: mažo
ji dalis, — 3-sios Viln. Savit. 
Kredito Dr-jos ir didžioji — Ru
sų Azijos.

Kalbininkų sekcija, kuri bu
vo ketinusi rišti klausimą, ko
kią nustatyti lietuvių rašybą, ne
susirinko, nes negalėjo atvykti Į 
Vilnių1 žymieji mūsų kalbininkai 

Jablonskis ir Būga. Be to,

Biržiški-. ir A. .F in ii iltie.
SuiCtmj mai. » k&siant

svarstyti ateinančių metų sąma
tą, bu;o svarstomi įvairūs su 
manymai 1) Pasi i’"us Klimui, su 
sirinkimas pavedė Draugij is 
Komit*’ai rinkti ir tvarkyti ka
res mrdž’agų. 2 Z. Žemaičiui džius.

vo nors rūpestingai, bet nesuma
ningai. Visi jie dejavo per sukąs
tus dantis ir labai prašė vaudeus. 
Jie troško.

Sesuo pagirdė juos, gabiai 
perrišo ir prakalbino vokiškai.

Sužeistieji pakirdo. Jiems pa
tiko seserų aįški kalba. Vienas 
labiausia sužeistas paklausė!

—Ar Tamsta vokietė ?
— Ne.' ' , 11 . į

— Bet tamsta kalbi labai gra
žiai vokiškai, nėkiek nepavilkda- 
ma.

- Aš gerai išmokau jūsų kal
bos ir ilgai gyvenau Germanijo- 
je-

— Ak, kaip gaila, — tarė mir
štantis.

—Štai aš mirštu. Aš tai jau
čiu. O tuotarpu aš norėčiau, kad 
ten, Germanijoje, žinotų apie pas
kutines mano- minutes ir apie tai, 
kas ir kaip palengvino man jas. 
Jis nutilo. Greit pradėjo kriokti. 
Ir numirė ant sesers rankų.

Tada prabilo jaunesnis sužeis
tasis, bent 18' metų.

— Nabagėlis. Numirė. Tai bu 
vo. mūsų paoficieris. Ak, seselė, 
tai buvo puikus žmogus ir gal 
daug norėjo tamstai pasakyti, bet 
nebesuskubo. Bet jis mums pa 
šakojo, kas jį kankina prieš nu- 
mirštant. Ir aš taip-pat manau.

Mes visi iš vienos dalies. Visi 
tuopat sykiu patekome į ugnį 
jūsų raitarijos ir buvome sužeis
ti. Mūsų arkliai taip-pat žuvo 
Nuropojom į griovį ir ten gulė 
jome keletu valandų. Aš, kaipo 
lengviausia sužeista, ,dairiaus, 
ar kas neprieis prie mūsų.

štai raiti atlekia stačiai į mus. 
Aš tai pasakiau saviesiems ir 
mes užsimėrkėm, laukdami, kad 
mus kankins. O jie pirma ap
žiūrėjo mūsų žaizdas, paskui per
rišo jas, rūpindamies darbuoties 
atsargiai, kad mums neskaudėtų. 
Baskui atnešė mums vandens, nes 
troškome, pavalgydino mus. Pas
kui iš savo šipėlfų padarė naščius 
ir nunešė. Ilgai "reikėjo nešti, kol 
atnešė į tif“ bažnyčių. Paritui pa
šaukė kažinkokia moteriškę, Ke
pė jai mums padėti ir tik tada 
nujojo.

Štai tada mes ėmėm melsties 
ir prasyti Dievą, kad mums at
leistų, kad mes išdrįsome kariau
ti su tokia tauta, kaip jūsų, kad 
mes drįsome užmušinėti gerašir-

SO. BOSTON, MASS.

Gal visiems gerai žinoma, kad 
centras L. D. S. veikimo susidarė 
So. Bostone. Čia Darbininkų Są
jungos centro valdyba ir neužil
go žadąs išeiti darbininkų laik
raštis, “Darbininkas” taip-pat “ 
Bostone bus leidžiamas. Reikėjo 
dar inkurti ir naujos Darbininku 
Sųjungos kuopų. Kitose lietuvių 
kolonijose kuopas susitverė auk
ščiau ir gerai gyvuoja, tai ir So. 
Bostono lietuviai darbininkai su
judo prie darbo.

MAHANOY CITY, PA.

Liepos* 29 dienų, rūpesčiu cent
ro valdybos buvo sušauktas susi
rinkimas, kuriame, dalyvaujant 
nemažam buriui žmonių, sutverta 
L. D. S. kuopa. Pirmiausia iš
rinkta kuopos valdyba, į kurią 
pateko: pimrininku,—Jonas Pet
rauskas, pagelb., — A. Šapalis, 
prot. raštin., Petras Grinkevičius, 
finansų raštin., — V. Vazinskait* 
iždininkų, — St. Noreika.

So. Bostono kuopa skaitysis pir
mąją, nes čia pirmiausia užsimez
gė L. D. Sąjunga. i

Per susirinkimų nutarta nu
pirkti reikalingąsias kuopai kny 
gas, ir toliau3 laikyti susirinki 
mus kiekvieno mėnesio ketvirta 
sekmadienį.

Į kuopų prisirašė suvirš 30 na
rių. Iš to galima matyti, kad bos
toniečiai neužilgo pralenks kitas, 
kuopas narių skaičiumi. Linkė
tina So. Bostono lietuviams dar
bininkams gero pasisekimo!

F. Grinkevičius,
Kp. raštininkas.

Vietinėj lietuvių bažnyčioj, lie
pos 27 d., kun. Dargis surišę mo
terystės ryšiu p. Juozą Kairį — 
Kairiūkštį su p-lė Jieva Norke- 
vičiute. Jaunavedis priguli prie

Birutės” choro ir pasižymėjo
kaipo geras dainininkas.

Vestuvių iškilmės įvyko pas 
nuotėkos tėvus. Svečių buvo at
keliavę iš Brooklyno, N. Y. Wil- 
kes Barre, Pa., Slienandoah, Pa., 
Plymoutb*, Pa., Newark, N. J. ir 
iš kitur. Per vestuves gražiai ir 
padoriai pasilinksmita.

Jaunajai porelei velijama lai
mingo sugyvenimo!

G. P. K.

aukojo po dolerį: Kaz. Štaupis, 
St. A. Daunoras, J. Vėbra, J. 
Juozaitis, J. Raika; 50c." J. 
Civis.

Lai būna jiems garbė už tokį 
prakilnų darbą! Lai gyvuoja Vy
čiui ir dirba Tautai ir Bažnyčiai!.

8. A. D., Raštininkas.

SO. BOSTON, MASS.

patarus sutvarkyti ir išleisti pa
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Mo Draugijai tinkamų referatui raeta« kitiems pasirodė ne
ima rasties kaskart‘vis daugiau!tink” tokieras klausimams rišti, 

"paskaitų, tokių, kokios yra skaito-,
mos jaunuomenės būreliuose, ūkio 
Jotopelėse ir t t. referentai ima 
vieni — populeriziuoti mokslą, ki- 
M — pasakoti savo įspūdžius, pa
žiūras. Reikėtų, kad Liet. Mok
slo Draugijos Komitetas geriau 
kontroliuotų referatų turinį. Ge- 

t ritu tegu būna mažiau referatų, 
. J>et kad būtų geri. Menki referatai 

ne tik nekelia lietuviuose mok- 
slingumo, netik nerodo metodos, 

. kaip reikia gilinties ir tyrinėti 
pasiimtas dalykas, bet pratina į 

■’ Viską žiūrėti paviršiumis, pratina 
1 dirbti net mokslo darbą by at- 
*i mestuoju.
»• . Šalip referatų Visuotinas susi- 

rinkimas svarstė įvairius Liet,. 
Mokslo Draugijos reikalus: pri
ėmė naujus narius, tvirtino pm- 
iėjusių.metų r įskaitų ir kitų me 
tų sąuiatž, svarstė įvairius suma-

j 'nymųs ir t. į.
i ir per Visuotinąjį susirin-

,, kimų. naujų narių įsirašė 73, ku- 
riuųa visus Visuot. Susirinkimas 
priėmė vienu balsu.

Praėjusių metų L. M. Dr-jos 
darbų apyskaita. Pernai metų Vi
suotinas' susirinkimas", Komitetui 
pasiūlius, buvo nutaręs kasmet 

“ npauzdinti metines Mokslo Drau- 
ijos apyskaitas ir siuntinėti prieš 
■umrinkrmn nariams. Del karės 
Komitetas to nutarimo neišpidęs, 
bet darbas jau buvęs visas padirb- 

... toa, tik- .nebuvęs, išspauzdintas, 
. r nes, Komiteto nuomone, būtų bū

vu . bereikalo išlaidų. Visuotinių
susirinkimų aprašymai ir 1913 

t 14 ir 1914 — 15 metų apyskaitos
būsiančios išspauzdintos arba at
skira brošiūra, arba “Lietuvių 
Tautoje”.

Dr-jos darbai susideda iš Ko-' 
miteto ir Draugijos sekcijų dar-

Neskaitant pedagogų kitos sekci
jos šiais metais nė nepasirodė. 
Nedaug tepadarydavo kitais me
tais, tur būti, jos ne daugiau 
tepadarė ir praėjusiais metais.

“Lietuvių Tauta” turėjo iš
eiti ir šiais metais, bet kad ka
rės metu sunku, tai tas darbas 
atidėtas rimties metui 
. L. M. Dr-jos nariai. 1914 — 15 
metams stojant L. M. Dr-joje 
buvo 650 narių. Per metus pirm 
Visuotiniojo Susirinkimo buvo 
įstoję 14 naujų narių; nariai 
mirė: Vylius Kalvaitis, kun. M. 
Skorupskis, gimn. mokytojas .T. 
Kalvaitis, . progimn. direkt. A. 
Margaitis ir garbės narys aka
demikas F. Fortunatovas. Be to, 
iš narių skaičiaus išbraukta du 
Vokietijos valdiniu. Tad, 1914 
— 15 metams baigiantis, L. M. 
Dr-jos narių buvo 673. Dabar, 
pridėjus per Visuot. susirinki
mą įstojusius 73, narių yra 746. 
Tarp visų-narių, 9 yra garbės na
riai, 76 .labdariai, 65 bendradar
biai, 21 korespondentas.

Komitetas šiemet, nebraukė iš 
narių skaičiaus tų žmonių, ku
rie dėl karės negulėjo užsimokėti 
nario mokesties. Taip-pat ne
braukė tų, kurie įstojo i Draugi
jų *per i 914 lin. Visuot. Susirin
kimą, bet užsimokėjo ne visų na
rio taokėst j.

L. M. Dr»jog įstaigos. Knygy- 
nas, pndidejb. < tik 253 tomabf. 
Draugija savo lėšomis pirko tik 
2 veikalu 5 tom. Visos, kitos kny
gos paaukotos. Daugiausia pa
aukojo prof. E. Volteris. Dabar 
L. Mokslo’ Draugijos knygyne 
bus jau apie 20.000 tomų. Trū
kstant vfetOs, knygos ne Vises 
sutvarkytos.

Praėjusiais metais knygomis

Niekas mūsiškių nebūtų knar- 
tavles, buvo- pra tn k«d ta* pęs prie jūsų sužeistųjų, bet tie* 
darbas jau esąs dirbamas, kad šiai būtų pribaigęs, nes mūsų vy- 

JL tesnybė- inkalbinėja^ kad rusai 
giriniai žvėris.

patarles jau tvarkąs kun 
Tumas. 3) Klimo sumanymu, 
spaudos atgavimo 10-ties metu 
sukaktuvėms paminėti reikėtų 
išleisti tos 10-ties metų biblijo- 
grafijos rinkinį. Gana daug pa
kalbėjus ir pasiginčijus, Visuot. 
Susirinkimas tų darbą taip-pat 
pavedė Komitetui ir paskyrė 
jam 300 rb. iš pamatinio kapitalo 
4) Varnui iškėlus namų pirkimo 
klausimų, paaiškėjo, kad žadėtie
ji pirkti Raduškevičiau8 namai te 
besą neparduoti ir M. Dr-jai ga 
Įima esą jie pirkti. Vis. Susirin
kimas, visa išklausęs, pavedė Ko
mitetui kuogreičiausiai pasirū
pinti L. M. Draugijos namii 
klausimu.

1915 — 16 metų sąmata. Išlai
dų apskaityta 1445 rub., paja
mų: narių mokesčių 900 rub., 
% nuo kapitalų 245 rb., viso 
1145 rb. Tad, kaip rodo sąmata,

O, Dieve, kiek aš, sesei, išmū- 
šiau tavo brolių! Juk aš sava
noris, išėjęs prieš barbarus. O 
dabar savųjų pamestas, pas jus 
randų žmogiškumo. Štai ką no
rėjo pasakyti, mirdamas, mano 
viršininkas. Jis visą laiką kalbė
jo, reikią, kad mūsų kareiviai ži
notų, jog visa tai neteisybė, kų 
kalba apie rusus, ir jog nuodėmė 
yra kariauti su tokiais žmonė
mis, kaip rusai...

“R. Garsas”.

LIETUVOS UNAL
Igaunis inžinierius Orav’as 

prieš karę buvo pradėjęs tyrinė
ti Lietuvos linus. Norėta čia pri
taikinti naujas prancūzų mokslo 
ir jų isdirbimo būdas inžinieriaus

. . Pėfailji (Louis Peufaillit), Rusi- trūks 300 rb., kuriuos susinu- . . . . ,, . XTJOJ*- jo privilegija: klase 5o6 No.kimas leido paimti iš pamatinio 
kapitalo.

Išklausius programoje pažy
mėtų referatų be jau ankščiau 
paminėtųjų IX Visuotinis Lie
tuvių Mokslo Draugijos susi
rinkimas tuo ir pasibaigė.

(“Vairas”),

26931
Kad ne karė, gal būtų susida

riusi prancūzų-lietuvių koopąra- 
tiva linų išdirbimo ir išvežimo, 
eksploatacijos draugija Pėfailjo 
privilegija Lille. Gal vienų sykį 
būtume susilaukę pasiliuosavimo 
iš žydų vergijos.

Karei pasibaigus, sumanymas, 
žinoma, .atgysk Tada reiks gerokai 
pasimokinti. linų auginimo, kad 
mūsų prekės (tavoras) būtų kuo
geriausios, užtat ir užmokamos 
kuohrangiauRia. Gadintų produk
tų juk. nei susės neėda. • •

PE&VĖLAI SUSIPRATĘ.
Į gailestingųjų seserį, stovinčių 

greta mūsų, priėjo kažinkokia 
moteriškė. Sunku buvo atspėti, 
kas jį: latvė ar lietuvė. Tikriaūri, 
ir tai, ir tai, nes mes buvome pa
sienyje abiejų tautų. Laužyta ru- t 
sų kalba tarė seaerei:.

— Panelė! neatsisakyki pagel
bėti sužeistiems vokiečių karei
viams. Jie guli čia, bažnyčioje, 
niekas jų nežiūri. Jei tamsta 
busi taip gera, — pabaigė savo 
prašymą.

ir Mm 
tmkte Nenešiu į 
Žimiahi’Pažangą’ 

Jam išija 4 mus.

So. Bostono lietuvių bažnyčio
je, 1 dienų rugpiūčio, įvyko ne
paprastos iškilmės, kurios kiek
vienam lietuviui katalikui buvo 
labai brangios. Mūsų gerb. kle
bonas, kun. Tarnas Žilinskas, su
laukęs 25 metinių kunigavimo1 su
kaktuvių, iškilmingai tų diena 
apvaikščiojo atnaujintoje bažny
čioje. Gali So. bostoniečiai; di- mo 
džiuotis savo klebomt Jo rūpesčiu 
intaisyta naujas altorius, bažny
čios šieno® nutepta įvairiomis 
spalvomis. Ypač gražiai atrodo 
Lietuvos Vyčių ženklas, kuriuo 
gali džiaugtis bažnytinis choras, 
prieš kurio akis tas žavėjantis 
ženklas stovi. Dabar So Bosto
no bažnyčia viena iš puikiausių 
iš aplinkynių lietuviij parapijų 
bažnyčių. Remonto darbas apsi
ėjo apie 3,000 dolerių.

Tų pačių dieną, vakare, pobaž- 
nytinėj svetainėj buvo pareng
tos prakalbos pagerbimui klebo
no — jubiliejato ir paraginimo 
žmonių prie L. D. S. Vakarėlio 
programas buvo įvairus ir labai 
patraukiantis. Dainos, deklema
cijos, pijano skambinimas tiesiog 
žavėjo publikų. Jauna, bet ga
bi mergaitė, p-lė M. Plivokiutė, 
pavaišino susirinkusius dailia mu
zika, už kurią susilaukė triuk
šmingi; aplodismentų. Kleriksi 
Vermauskas ir J. Petraitis savo 
kalbose gražiai paaiškino apie ka
talikų veikimą ir socijalistų iš
krikimą. Dainą “Dėkui tau, mo
čiutė”, gerai padainavo p-lė Z. 
Stankevičiūtė, deklematorius M. 
Virbickas buvo puikus.

Paskiaus, du vaikinu, Jonas Jo- 
kubauskos ir Jonas Petrauskas, 
išreikė pagarbos žodį klebonui — 
jubiliejatui nuo katalikiškųjų 
draugijų: šv. Petro ir Povilo ir 
šv. Jono, Blaivininkų. Pamynėji- 
mui tų iškilmių kaikurios drau
gijos ir pavienios ypatos. su auka
vo gražių pinigų sumų “Motinė
lei” beturčių moksleivių šelpimo 
draugijai. Tam tikslui Jonas Pet
rauskas inteikė klebonui 60 do
lerių suvirtum, Lietuvos Vyčių 
kuopa — 10 dol., šv. Petro ir Po
vilo dr-ja — 10 dol. Moterų* — 
dr-ja 5 dol. ir dar keletas pavie
nių ypatų po keletą dolerių.

Po to kalbėjo kun. E. Kemėšis, 
apibudindamas gerb. jubiliejftto 
nuopelnus.

Knn. T. Žilinskas,, padėkoda
mas už suteiktų jam garbę, 
trumpais žodžiais visiems susirin
kusiems tarė nuoširdų ačiū.

Gerbiamajam jubiliejatui- už 
jo didelius nuopelnus tautiškai— 
katalikiškoj dirvoje:

Ilgiausių ir Ikimingiausių me
tui j

Dainų Myiėtojhs.

AKBON, OHIO.

Akrono miestelis randasi 36 
myliose nuo Cleveland, Ohio. Apie 
jo gražumų, malonumų ir lietu
vių gyvenimų jau buvo rašyta se- 
niaus kai-kuriuose laikraščiuose. 
Taigi dabar apie tai neminėsiu. 
Norėčiau pakalbėti apie jaunimo 
veikimų šioje lietuvių kolonijo
je.

Nors mažai čia yra susipratu- 
8io jaunimo, visgi jis nesnaudžia, 
rankas sudėjęs, bet kiek galėda
mas veikia. Mūsų jaunimas darb
štus, išskyrus cicilikučius. Sun
ku čia jaunimui veikti; nėra kur 
suveiti, neturi savo bažnyčios, ku
ri galėtų po savo globa priglaus
ti kiekvienų dorą jaunikaitį ir 
mergaitę ir nurodytų jiems tikrą 
kelią prie doros. Dabar-gi jau
nimas beklaidžiodamas po sveti
mus kampus, neturi progos prie 
didesnio išsilavinimo ir susiprati
mo, ypatingai, gyvenant pas mus, 
Akrone, tarp tokio didelio būrio 
cicilikučių. Dirba mus jaunimas, 
tikėdamasis geresnės ateities.

Paskutiniomis dienomis nas 
mus nuveikta daug naudingo dar 
bo. Pasidarbavimu kai-kurių 
šviesesnių vyrukų, Akrone susit
verė Liet. Vyčių kuopa, kuriai 
bus lemta pakelti Akrono jauni-

DUQUESNE, PA.

Duųuesne miestelis nedidelis, 
bet lygiai, kaip ir kiti Pitt- 
sbnrgh’o apielinkės miesteliai, 
garsus geležies išdirbystėmis.

Lietuvių čia yra apie 90 šei
mynų. Turbūt niekur neužeisi 
pas lietuvius tokio didelio apsi
leidimo ir nesusipratimo, kaip 
šiame miestelyje. Iš 90 šeimy
nų tiktai 30 yra praktikuojan
čiais katalikais. Čia labai pra
siplatinę socijalistų laikraščiai 
“Naujienos”, “Keleivis” ir 
“Tėvynė”. Kiekvienoje stuboje 
galima rasti po du, tris egzem
pliorius minėtų laikraščių.

Randasi čia ir tokių katalikų, 
kurie lankosi bažnyčioje, eina 
išpažinties, bet skaito socijalis
tų laikraščius.

Labai gaila, kad Duųuesne lie
tuviai negali ikišiol atsikratyti 
nuo socijalistų intekmės ir pradė
ti padorų gyvenimų.

Tikiuosi,, kad mūsų vientau
čiai susipras, liausis skaitę soci
jalistų tvirkinančius lįi ik rai
čiaus, pažeminančius viską, kas 
žmogui brangiausia: tikėjimą, do
rą ir tiesą.

Reikia daugiau tėmyti katali- 
"kų spaudą, kurios augštos idė
jos,prakilni siekiai galėtų nevie
ną Duųuesne lietuvį pakelti prie 
doros ir susipratimo.

Darbai čia eina gerai. Visos 
dirbtuvės dirba pilną laiką.

Af,sjls.n ka.nt.te.

Liepos 25 d. nauja Vyčių kuo
pa laikė savo pirmąjį susirinki
mų pas gerb. Sidarį, 697 Reilroad 
st.

Susirinkimas išėjo labai įspū
dingas. Viso miestelio jaunimas 
suėjo pasižiūrėti kaip čia organi- 
zuosis katalikiškas jaunimas. Ži
noma, dauguma atėjo pasijuokti 
ir pasišaipyti iš Vyčių.

Susirinkimą atidarant, p. K. 
Staupas pranešė, kad visupirma 
b.us išrinkta valdyba vedimui šio 
vakaro. Pirmininku išrinkta p. K. 
Staupas, raštininku S: A. Dauno
ras.

Paskiaus, perskaičius Liet. Vy
čių konstitucijų, pirmininkas per
statė du, atvažiavusiu iš Cleve
land’o vaikinu, Ig. S. ir M. Šimo
nį, kurie pasižadėjo pagelbėti Ak
rono jaunimui sutvarkyti savo 
reikalus. Ignas Sakalauskas gra
žiai pakalbėjo apie jaunimo or
ganizacijos svarbų ir patarė vi
siems prie jos rašytis. Po prakal
bų prasidėjo narių priėmimas. Ne
daug prisirašė prie naujos kuo
pos. Keista, kad mūs jaunimas 
nesupranta dar svarbos savo 
draugijų reikalų.

Po to prasidėjo naujai sutver
tos kuopos susirinkimas.

Išrinkta valdyba. Į pirminin
kus pateko Kas. Štaupas, jo 
padėjėju J. Civis, prot. raštinin
ku S. A. Daunoras, finan. rašt. 
D. Motekaitis, iždin. J. Vėbra, 
kasos glob. Morta Majoriutė ir 
Anelė Sideriutė, maršalka J. Ki
čas.

Toliaus tartasi apie busimąjį 
veikimą. Nuspręsta parengti va
karėlį ir pasirodyti savo veikimu, 
kad galėtų žmonės tikroje švieso
je pamatyt Liet, Vyčių darbus. 
Ignas Sakalauskas pasižadėjo 
paaukauti naujai Vyčių kuopai 
gaidų.

Prieš užbaigsiant susirinkimų, 
kalbėjo ir antras svečias iš Cle
veland, Ohio., M. Šimonis. Jis ra
gino jaunimų prie veikimo ir su
tartino darbo. Visi labai buvo pa
tenkinti svečių kalbomis ir gar
siais delnų plojimais dėkojo jiems 
už tai.

Reikia dar pažymėti, kad mū- 
eų jaunimas per tų vakarų pasi- 
rodė ne tik gerų norų, pilnas, bnt 
ir darbo kupinas. Štai po susi
rinkimo, j'aunos kuopos . iždan

HARTFORD, CONN.

Liepos 25 dt S. L. R. K. A. 80 
kuopa parengė piknikų su gana 
triargu programų; -' Kuo -sena* pas 
Hartfordo lietuvius gyvuoja toks 
pagirtinas paprotis, kad dr-ja, 
rengianti kokių nore pramogų^ te
kviečia ant jos visas kitas drau
gijas. Taip pasielgė ir 89 kuopa, 
užprašydama pasilinksminiman 
Hartfordo katalikiškas dr-jas. 
Atsilankė piknikan Lietuvos Vy- 
čii; 6 kp., Moteri; Sąjungos 17 
kp., šv. Elzbietos Moterų pa
šei. dr-jos ir šv. Juozapo dir-jos 
nariai, buvo nemažai' ir pašalie
čių,

Hartfordo klebonas, kun. A ro
botas atvykęs į piknikų su 
moksleiviu A. Valentieju, pasakė 
trumpų prakalbėlę, pagirdamas 
dorus pasilinksminimus ir ragin
damas jaunimų prie blaivumo ir 
gražaus apsiėjimo rengiamuose 
išvažiavimuose.

Gražiai, padoriai linksminosi 
snsirinkusis jaunimas ir suauges
ni. Žaista tautiški žaislai ir šo
kiai. Bažnytinis choras, vadovau
jant varg. V. Kanoleriui, sudaina
vo labai gražiai keletą dainelių. 
Beto buvo dar išlaimėjimai 89 kp. 
naudai. Rašomą plunksnų laimė
jo Juozapatas Laučka. Iš pikni
ko likosi visi- patenkinti ir ne
vienas išreiškė pageidavimų, kad 
ir toliaus rengti tokius pasilink
sminimus, nes jie suartina- -žmo
nes, suteikia daugiau (lrangiškn- 
mo ir vienybės, s-

j R. L. R. K*. "A*. kuopa gal 
.laimės nemažai' ir naujų narių, 
dauguma atsilankusiąjų- svečių 
žadėjo sekantį susirinkimų prisi
rašyti prie kuopos.

Kuopos valdyba visiems at- 
silankusiems piknike, ypač drau
gijoms taria nuoširdų ačiū.

Kp. raštininkas. 
. .. <

N0RW00D, MASS.

Šv. Jurgio Kareivio dr-ja, 1 d. 
rugpiūčio parengė dideles pra
kalbas. Kalbėjo kun. F. Kemė
šis ir Stl. A. Petraitis. Pirmasis 
kalbėtojas plačiai aiškino apie 
dabartinį Lietuvos sunkų padėji
mų, vargus, iššauktos baimes 
karės. Pažymėjo, kad kariau
jančios viešpatijoH nori supni- 
kinti mūsų brangiąją tėvynę, sy
kiu nurodė ir būdus kaip išveng
ti tojo pavojaus. Paskiaus dtr
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ragino visus spiestis prie Fede
racijos ir lietuvių katalikiškųjų 
organizacijų, nes katalikams 
daugiausia priseina ant*savo ie
čių pakelti visus lietuvių Tautos 
vargus. Susispietus visiems lie
tuviams į galingas katalikų or
ganizacijas daugiau galima bus 
nuveikti.

Katalikų priešai socijalistai 
kiekvienam prakilniam darbui 
priešinasi, taigi iš jų paramos 
nesusilauksime. Jiems ten tėvy 
nė, kur ramiau gyvenasi. Kun. 
F. Kemėšiaus kalba visiems la
itai patiko.

Antras kalbėtojas, kl. A. Pet
raitis kalbėjo apie karę ir josios 
baisybes. Aiškino karės priežas 
tis. Sako, užmiršo kariaujančių 
viešpatijų valdonai Kristaus di
džius prisakymus: “Neužmušk 1 
ir “Mylėk artymų savo” ir lieja 
nekaltų žmonių kraujų. Vokie
tija išteriojo nekaltos Belgijos 
salį, išžudė tūkstančius žmonių.

Ant galo vietinis klebonas pa 
kalbėjo trumpai apie Jurgelevi 
ciaus žmogžudystę ir laisvus šliu- 
bus.

Į šv. Jurgio Kareivio dr-jų pri 
■sirašė tris nauji nariai. Iš pra 
kalbų visi džiaugėsi, tik socijalis
tai raukėsi. Mat, jiems nepatiko 
kad kalbėtojai nupeikė kaizeri 
už kurį cicilikai galvas guldo 
Turbūt dėlto, kad vokiečiai baž 
nyčias griauna!

L—tis.

gerų progų užgirsti p. St. Žirn
iaus prelekcijų apie muzikų ir 
dainų. Ištikro, miela buvo žiū
rėti į didelį būrį muzikos mylė
tojų, susirinkusiųjų pasiklausyti 
gabaus muziko patarimų muzi- 
tos srityje.

Pirmiausia p. St. Šimkus pa
pasakojo muzikos ir dainos is
torijų, jos vertę žmonijos gyve
nime, ypatingai nurodė kokįų 
didelę svarbų turi dainos lietuvių 
tarpe.

Paskiaus kiekvienų chorų at
skirai pamokino kaip geriau 
lavintis dainoje ir muzikoje. U 
gainui, p. St. Šimkui vedant, vi 
si keturi chorai užtraukė jo pa
ties kompozicijų “Lietuviais mes 
esam gimę”. Net svetainės lan
gai sdurebėjo, kaip du šimtai 
dainininku tvirtais balsais uždai 
navo šių dainų.

Tų pat vakarų, p. St. Šimkus, 
išreiškė pageidavimų sutraukti 
šios ir kitų apielinkių chor .s 
New-Yorke ir, sujungus visas ge
rąsias dainininkų spėkas, sureng
ti didelį koncertų. Pritarus vie
tiniams chorams, tikimosi tų su 
manymų įvykdinti.

Labai būtų naudinga, kad tas 
geras sumanymas surastų sau 
paramų ir kitur. Trumpu laiku 
lietuvių vardas praskambėjtų 
plačiai po visų Amerikų.

J. M.

Nuo pernai rudenio — 
pas mus yra susitveręs Tautos 
Fondo vietinis komitetas, kuris 
iki šiam laikui nemažai surinko 
aukų. Gaila tik, kad komitetas 
nepasirūpino parašų rinkimu po 
peticija. Visur buvo renkami pa
rašai po peticija į Tautų Taikos 
Kongresų, o pas mus nežinia 
dėl ko niekas jų nerinko. Beto 
prieš keturis-penkius mėnesius 
buvo nutarta parašyti į angliš
kus laikraščius (vietinius) žinių 
iš lietuvių gyvenimo, bet ikišiol 
nepasirodė nei žodelio. Ar tik 
nė mūsų čia apsileidimas.

M. K

MAHANOY, CITY, PA.

Rugpiūčio 1 dienų p. p. Bač 
kauskių svetainėje įvyko pra 
kalbos. Kalbėjo Lietuvių Draugi 
jos dėl karės nukentėjusiems 
šepti atstovas, p. St. Šimkus. 
Vietinis klebonas, kun. A. Dargis, 
perstatydamas svečių, paaiškino 
jo kelionės tikslų ir ragino vi
ešus lietuvius prisidėti prie savo 
"tėvynės gelbėjimo.

P. St. Šimkus savo kalboj 
raiškiai nupiešė lietuvių vargus 
šioje baisioje karėje. Klausyto
jai kiekvienų kalbėtojo žodį ly
dėjo atsidusavimais, karčia aša- 
Ta, atjausdami iš svečio pasako
jimų didelius savo brolių vargus.

Potam dar kalbėjo pp. Jusai
tis ir Leškauskas. Pirmas nuro- 

i dinėjo reikalų, šelpti nukentė
jusius dėl karės, antras kvietė 
lietuvius prie vienybės ir bendro 
darbo.

Užbaigiant prakalbas, “Biru
tės” choras padainavo keletą 
pono St. Šimkaus kompozicijų. 
Aukų surinkta nemaža ir būtų 
"buvę dar daugiau pasisekimo, jei 
ue mūsų cicilikai, kurie visuo
met stengiasi gerų darbų sutruk
dyt. Taip ir šiose prakalbose. 
Atėjo tūlas cicilikelis su dideliu 
pundu “Šakių” ir laike prakal
bų pradėjo lemus kelti. Tiesų, 
nieko svarbaus tas ponaitis neįs
tengė padaryti, bet žmonių ūpas 
kaip ir nupuolė.

Lietuvaitė.

FTTCHBURG, MASS.

Liepos 18 d. šv. Kazimiero ka
ralaičio dr-ja parengė pikniką 
labai patogioje vietoje (?). Pa- 
«ilinksminta gražiai ir padoriai. 
Piknikas buvo be svaiginančių 
gėrimų. Atsilankė ant pikniko 
ir keletas laisvamanių, kurie 
mėgino pakelti triukšmų, bet 
tuojaus juos apmalšino.

Liepos 25 dienų turėjome pra
kalbas. Kalbėjo kl. A. K. Pet
raitis iš Worcester, Mass. Ra
gino žmones prie meilės, vieny
bės ir apšvietos, kurias galima 
ingyti, beskaitant gerus laik
raščius ir knygas. Per prakal
bas surinkta 6 dol. 85c. Tautos 
Fondui.

Prakalbose buvo atsilankę ir 
«ooijalistai. Jie uždavė kalbėto
jui daug klausimų, ant kurių 
buvo labai tinkamai atsakyta. 
Fitcbburgiečiai labai • džiaugiami 
užgirdę iš kalbėtojo daug gerų 
patarimų. Žmonių ūpas žymiai 
pakilo.

Ten buvęs.

PITTSTON, PA.

Pas mus atsilankė “Lietuviu 
Draugijos dėl karės nukentėju 
įsiems šelpti atstovas ir žymus 
lietuvių muzikas, p. St. Šimkus, 
Tittstono, Scrantono, Wilkes 
Bare ir Kingstono chorai turėjo

ROCKFORD, ILL.

Laike pastarųjų dviejų savai
čių, pas mus buvo baisūs “ko
vų” laikai. Vieni kovoja su mer
ginomis už pinigų nunešimų, kiti 
pešėsi tarp savęs už rudį, degti
nę ir kitus dalykus. Šliupiniai-gi 
kovoja su savo priešais su pagcl 
ba spaudos. Spauda yra geras 
daiktas, bet jį gali virsti bjau
riausiu kovos įrankių, jei mū
sų “šliupiniai” paima jų savo 
globon. — Su: “Rimbu” Rock- 
fordo “apšviestunai”, mažai kų 
galėjo atsiekti, nes žmonės ma
žai tepirko. Už tai jie atsiekė sa
vo tikslo, atspauzdinę plakatas, 
kuriuos J. UI., sukaitęs nešiojo 
per dvi savaiti ir visiems dalino 
veltui. Plakatai skamba šiaip: 
“Maniebrai! ir dar sykį manieb- 
rai! Dideli maniebrai, parengti 
Vyčių valako ant Black Hawk 
parkio. Rugpiučio 1, 1915”.
“Šie maniebrai yra surengti dcl- 

to, kad jums, broliai ir sesutės 
parodyti lietuviškų vaiskų ir ga
bumus mūsų Generolo.

“Vyčių štabas pradės maršuo- 
ti nuo Island avė., po komanda 
Didžiojo Povilo I, — trauks per 
Nelson tiltų ir, stengsis užimti 
miškų ir augštumas. Black Hawk 
parką o Lenkų Sakalai ginsis nuo 
“Vyčių”.

Užėmus kalną, bus prakalba, 
kurią sakys pats Generolas apie 
Vyčjus, rudį ir baltakę. Ten pat 
bus galima gauti ir kepto šolde- 
rio. Užkviečia visus Vyčių štabas.

Šis apgarsinimo tikslas, tai 
išjuokimas Vyčių ir sutraukimas 
žmonių ant “Kanklių” pikniko. 
Nejaugi “Kanklių” draugija ne
galėjo Surasti padoresnio budo 
sukviesti žmonių ant pikniko, 
kaip tik šmeiždama Vyčių var
dų! O jeigu jiems rūpėjo pa
juokimas kokios atskiros ypa
tos, tai kam maišyti Vyčius, ku
rie gal nieko bendro neturi su 
ta ypata. Vyčių kuopos pas mus 
nėra, tad ir negalima žinoti, ko
kie jie yra. Labai pritinka J. 
Ulinskui nešioti šiuos apgarsini
mus, bet kas juos atspauzdino! 
Pažiūrėjęs į raštų, kiekvienas 
pasakys, kad čia yra pridėta 
ranka mūsų “redaktorių”. Tai, 
tokio dvasios baųkruto mūsų “ e , 
daktoriai” susilaukė! Koktu net
apie tokius dalykus rašyti.

Liepos 27 d. š. m. Atsibuvo 
teismas panelės F. K. (S. 
L. A. 77 kuopos raštinin
kės) už suviliojimų vaikino, ku
riam buvo'pažadėjus savo rankų, 
bet neištesėjo. Savo prižadų su
laužė tuomet, kaip jau buvo 
vaikino pinigais apsipirkus. Vai
kinas jų traukia teisman, kad 
sugrąžintų jam pinigus, kuriuos 
jis davė, bet mergina viešai užsi
gina, buk jį pinigų nuo vaikino 
negavusi. Miesto advokatas tų 
bilų pavedė augštesniam teismui, 
kuris neužilgo įvyks. Gera pa
moka vaikinama, kad per dang 
neužsitikėtų.

Liepos 31 d. ir vėl lietuvių 
teismas. Už peilių vartojimų by
linėjasi. Ši byla žada pasiekti net 
Grand Jury.

PHILADELPHIA, PA.

Rugpiučio 3 d. prie šv. Kazi
miero lietuviij parapijos susitvė
rė T. Fondo skyrius.

Philadelpliijoj gana senai tas 
skyrius gyvuoja ir darbuojasi, 
rinkdamas aukas Lietuvos pa
vargėliams ir parašus po peti
cija, bet oficijaliai apie T. F 
skyrių dar nebuvo pranešta.

Pasirūpinus tuomi dalyku Phi- 
ladelphijos prakilnesniems vei
kėjams, rugpiučio 3 d. sušaukta 
susirinkimas ir galutinai sutvar
kyta T. Fondo skyriaus reikalai,

Į valdybų išrinkti: kun. J 
Zimblys, pirm.; K. Driža ir J. 
Valančiunas, raštin.; J. Pranc- 
kunas, iždininku; J. Kateiva ir 
J. Barauskas, kasos globėjais.

Jsirašusieji į T. Fondo skyrių 
užsimokėjo po 1 dol. metinės 
duoklės.

Toliaus pasitarta apie paren
gimų p. St. Šimkui prakalbų. 
Nuskirta prakalboms diena rug
piučio 16 d.

Taip-pat apkalbėta ir dau
giaus svarbių reikalų. Kiekvie
nas, dalyvavęs susirinkime, pasi
žadėjo dirbti iš visų jėgų Lie
tuvos labui. Matėsi daug nepa
prasto entuzijazmo ir gerų no
rų pas naujus T. F. skyriaus 
narius. Turėkime viltį, kad ge
ri norai ir pastangos išduos ir ge
rus vaisius.

Ignas Valančiunas,
T. F. skyriaus raštininkas.

rių. Daug, labai dar daug yra 
jaunuomenės žlugstančios plio- 
vonių, paleistuvysčių ar betikslio 
gyvenimo verpetuose. Jie nepa
žįsta savęs, nesupranta gyveni
mo tikslo, nežino kur link žen
gią. Jiems trūksta mokslo, ap
švietos, tobulo išauklėjimo. Vie
ni kaltina tėvus kiti-gi jauni
mų. Kaip vieni, taip ir kiti ne
sistengia atlikti savo gyvenimo 
priedermių, nors aplinkybės 
tam labai parankios. Juk 
tam tikslui yra tveriamos 
draugijos, kad patobulinus ir 
sutvarkius mūsų draugijinį gy
venimų. Vienok tų draugijų už
davinys dėl daugelio narių ne
aiškus, nesuprantamas. Daugu
mas laiko sau už priedermę tik 
užsimokėti mėnesinę mokestį. O 
kad pasisėmus sau dvasinio tur
to, užsibriežus aiškesnį gyveni
mo kelių — nei kalbos negali bū
ti. Tad panašiose draugijose vei
kimas silpnas, pažanga nežymi, 
nes ten trūksta uolių, pasišventu
sių vadų, susipratusių darbinin
kų.

ATHOL, MASS.

Rugpiūčio 3 d. L. D. S- TV kp. 
turėjo savo mėnesinį susirinkimų 
klebono, kun. Pr. Meškausko, na
muose. Susirinkiman buvo atsi
lankius didesnė pusė kuopos na
rių ; prieg tam dar buvo atėję ke- 
liatas svečių, iš kurių 5 įstojo 
kuopon.

Nors šita kuopa dar tik vienas 
mėnuo, kaip gyvuoja, bet jau na
rių turi išviso 28 taipgi pasižy- 
mį savo veiklumu. Štai šiame su
sirinkime kuopa nutarė surengti 
pasilinksminimų ant oro, nuo 
kurio visų busiantį pelnų pasky
rė L. D. S. laikraščio įkūrimo 
reikalams. Bet, kad nuo to pasi
linksminimo liktų tam tikslui 
šiek-tiek pelno, tai kuopa nutarė 
tų pasilinksminimų surengti kiek 
galint įvairesniu; be paprastų 
jaunuomenei žaidimų, padaryti 
dar skrajojančių krasų, ir turėti 
vietinį šv. Pranciškaus parapijos 
chorų, kuris puikiai padainuotų. 
Tokiu būdu būtų galima pa
traukti pasilinksminiman daugiau 
žmonių. Taip-gi, kad paįvairinus 
tų pasilinksminimų dar dau
giaus, liko nutarta turėti ten pat 
ir kalbėtojų, kuris pasakytų dar 
ir prakalbų apie darbininkų rei
kalus.

F
L. D. S. IV kuopa nori at

kreipti domų ir kitų tos sąjungos 
kuopų, kad jos pasirūpintų su
rengti nors po vienų vakarėlį ar 
šiaip jau kokį pasilinksminimų 
L. D. S. organo reikAlams.

Pasidarbavus visoms L. D. S. 
kuopoms, galima batų greičiau 
susilaukti taip mums reikalingo 
darbininkų organo “Darbinin
ko”.

Antanas X. Losins.

Ch ieagoje.

Nors pastarame mieste galima 
būtų priskaityti arti trisdešimt 
įvairių draugijų — draugijėlių, 
bet nėra draugijos, kuri atsižy
mėtų veiklumų.

Kuomet užsimezgė čia Vyčhj 
kuopa pradėjo rodyti nepapras
tą gyvumų. Maniau, kad jau
nose sielose bus gana energijos 
rimtai darbuotis ant tikėjimiškai 
kultūriškos dirvos ir lavintis 
savo uždaviniuose, bet, ačiū ka
ralaitei — savymeilei, viskas 
trumpo laiko bėgyje kitaip vir
to. Vietoje kad susirinkus pasi
mokyti lietuvių kalbos bei is
torijos Vyčiai lavinasi “kozy- 
riavime” ir kituose “sportuose” 
šnekėdami vien angliškai. Ne
pasmerkiu nei “kozyrių” nei 
anglų kalbos, bet gaila matant 
tautos gaivintojus (bent tokiais 
turėtų būti) paniekinant sene
lių kalbų. Be jos nei vienas iš 
mūsų negali būti prakilniu tė
vynainių. Prisiėjus reikalui pa
rašyti į laikraštį kokių žinutę 
pasirodo nepakeliamu jungu 
nes “akademistams” neva dide
lis pažeminimas užsiimti tokiais 
niekais, nemokant lietuvių kal
bos, o kitokio , užsiėmimo as
menys nežino i& .katro galo pra
dėti. Ir reikia ,knysties po se
nus laikraščius, kad suradus pa- 
našio turinio senų korespon
dencijų ir kopijuoti permainius 
vardus.

Visai kitaip būtų, jei draugai 
ir draugės pašvęstu nors 3 valan
das į savaitę apšvietos reika
lams. Augant jų tarpe apsišvie
timui, pradėtų bujoti kuopos rei
kalai, nes augtų draugiškų meilė 
solidariškumas, ir savo pavyzdžiu 
patrauktų prie savęs daug jau
nuomenės.

Geisčiau, kad šis mano per
spėjantis balsas paakstintų prie 
rimtesnio darbo, nes patys drau
gai matote, kaip toli užpakalyje 
esant atsilikę nuo kitų miestų 
jaunimo. Lai kiekvienas pažįsta 
save, užsibriežia naujus pienus 
ir dingus gamtos grožei, imasi 
rimto, tikslingo, prakilnaus dar
bo.

Taip-gi negalių nepaminėti ir 
apie Moterų Sąjungos kuopų. Ant 
kiek nuo pradžios karštai ėmėsi 
darbo, ant tiek ilgainiui atšalo. 
Nenorėtųsi tikėti, kad lietuvės, 
jaunosios kartos auklėtojas, bū
tų tokios silpnavalios, kad neįs
tengtų pasišvęsti prakilnesniems 
darbams.

* J—HM.

LABDARINGOSIOS SĄ-GOS 
SVARBESNIEJI NUTARIMAI.

Labdaringosios Sų-gos Cen
tro susirinkime, laikytame 5 
d. rugpiūčio, išnešta sekantys 
svarbesnieji nutarimai:

1) Kadangi 4 kuopos Die
vo Apveizdos parap. patėmy- 
ta, jog ligoninėse ir prieglau
dos įstaigose, kuriose randa
si lietuvių, mažai tėra aprū
pinti laikraščiais ir knygomis, 
kurie net patys skundžiasi, 
jog liuosu laiku neturį kų 
veikti — nutarta tuomi pasi
rūpinti, kreipiantis į katali
kiškų laikraščių leidėjus, kad 
prisidėtų prie siuntinėjimo 
laikraščių, o šiaip žmonės 
aukotų tam tikslui naudingų 
knygų.

2) Kalbant apie pavargė
lius, reikalaujančius pagelbos, 
paaiškėjo, jog yra ir tokių, 
kurių gyvenimas liudija, kai
po nevertais gavime pašelpos. 
Nutarta, kad Labd. draugijos 
privalo pirmiau ištirti žmo
nių gyvenimų, o tada šelpti 
tik doro gyvenimo ir tikrai 
reikalaujančius pašelpos.

3) Kalbant apie žmones, ku
rie atsišaukė į Labd. Sų-gų 
reikalaudami pašelpos. iš pa
rapijų, kuriose nėra susitvėrę 
Labd. Sų-gos kuopos, pasiro
dė reikalingu dar sykį atsi
šaukti į tų parapijų klebo
nus, kad pasirūpintų sutver
ti naujas kuopas ir prisidė
ti prie šelpimo pavargėlių, 
nes kitaip tokių parapijų pa
vargėliai nebus šelpiami.

4) Tik-kų susitvėrus nauja 
kuopa (šv. Mykolo par.) da
vė tokį inešimų: kad atsišauk
ti į draugijas, kurios rengia 
viešus vakaraus - pasilinksmi
nimus, kad jos skirtų kokį 
nuošimtį Labdaringajai Sų- 
jungai. Taip-pat, kad Labd. 
Sų-gos kuopos ir kitos drau
gijos užsiimtų laikraščių užra- 
šinėjimu, knygų pardavinėji
mu ir kitokiu bizniu, ir kad 
panašūs uždarbiai būtų skiria
mi Labd. Sąjungai. įnešimas 
priimtas ir pridėta: kad Drau
gijos ar šiaip pavieniai asme
nys siunčiant aukas, išpirktų 
“Money Order’ius, arba išra
šytų čekius kasininko vardu: 
kun. A. Staniukynas, o' sių
stų centro raštininkui, A. 
S. Prečenauskui, 2415 W. 46th 
Str., Chicago, III.

5) Priimtas I kp. delegatės

Čių” gausi, apie limonadų tai 
nėr ko ir sakyti. Kanklių 
Choro skaisčiausios daininin
kės taip tų gėrimėlį moka pa
taisyti, kad geri — neatsigeri. 
Pilni neapsakomo linksmumo 
traukiame nedėlios popietį, 8 
dienų rugpiūčio į Mount Fo- 
rest girias. Suviršum 35 dai- 
noriai susirinko. Ant taip va
dinamo “Birutės” kalnelio, 
šeimyniškų piknikų vietoje ap
sistojome ir negaišinant laiko 
vieni prie “base bąli” spie
čiasi, kiti pilkutę gando, tre
ti po miškelį vaikštinėdami, 
sau širdužę ramino. Laikas 
bėgo greit, nespėjome kaip 
reikia ir pasimankštyti, jau 
kviečia šeimininkės prie stalo, 
piragais ir sausainiais ap
krauto. Fotografai mėgėjai 
pasinaudoję proga, kuomet vi- 
visi vienam būryj “pikčie- 
rius” trankia. Po tam vėl 
prie žaislų. Čia tau mergai- 
čių lenktynės; sustoję ilgoje 
eilėje leidžiasi bėgti prie ski
riamos dovanos. Vyrai ne
snaudžia, smarkiau kojoms 
mina. Prisibėgioję . sustojo 
ratu ir užtraukia dainų, po
tam kitų. Nuraminę dafna 
jausmus, ir namo. Ilgai po to 
atsimena Kanklių Choro link
smus išvažiavimas ir lauki ne
sulauki kitos tokios pramogė
lės. Kad jų būti) kodaugiau- 
sia! Choro Aidas.

susiliejusio ir persilėjusio lai
svamanių laikraščio redakto
rius, barškina kristalinėmis 
“pantukėmis”, “grafinais” 
ir “gansiorais”, gerdami ne 
midutį, ne alutį, bet “čystų” 
arielkėlę. Man “čenčiaus” 
ten nebuvo.

— Nedoras tas Jaffersono 
miškas, neužlaiko ir socijalis
tų bei tautiškų laisvamanių 
girtųjų paslapčių. Gal per
daug ten •priviso visokios rū
šies ir plauko dievaičių.

Miško Paukštis.

BRIDGEPORTO VYČIAI STEI
GIA SAVO KNYGYNĄ.

Nuosenai Bridgeporto L. V. 16 
kuopa svajojo apie įsteigimų sa
vo knygyno — skaityklos, bet 
vis atsirasdavo visokių kliūčių, 
kurios sutrukdydavo gerus no
rus. Mėnesiniame L. V. 16 kuo
pos susirinkime, įvykusiame 4 d. 
rugpiūčio šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, galutinai tas reikalas 
aptarta ir nutarta dar iki kito 
susirinkimo įsteigti savo knygy
nėlį ir skaityklų viename iš kam
barių šv. Jurgio parapijos mo
kyklos būto. Naujai steigiamas 
knygynas žada būti didelis ir 
įvairių knygų pilnas. Daugelis 
pavienių ypatų prisižadėjo jį pa
remti aukomis, knygomis. “Ka-’ 
taliko” ir “Draugo” knygynai, 
kaip teko patirti, paveda Vyčių 
16 kuopos knygynui savo laidos 
knygas.

Beto tame pačiame susirinkimo 
nutarta 22 d. rugpiūčio parengti 
išvažiavimų į Jackson parkų.

Į kuopų prisirašė keletas nau
jų narių. Susirinkimui užsibai
gus, gražiai pažaista ir pasiaus
ta.

Vijurkas.

BALTIMORE, MD.

Beskaitant laikraščius galima 
užtėmyti jaunosios kartos gerų 
sumanymų, norų, pasišventimų. 
Vieni pasiėmė Vyčių vėliavų ir 
paėmę į rankas tikėjimo, mokslo 
ir doros įrankį žengia pirmyn 
link prakilnių idealų. Tas jauni
mas, tai mūų tautos gėlės, iš ku
rių galima ateityje tikėtis vaisių 
sustiprinančių gyvenimo dvasių. 
Tečiaus nevisur ir nevisas jauni
mas uolus ir pilnas prakilnių šie

Sąjungos chorų: Pittston’o, 
Scranton’o, Wilkes Barre ir 
Kingston’o apygardų 2-ras Sei

mai,

įvyks 15 d. rugpiūčio, 1915 ro. 
Pittston, Pa., 5 vai. po pietų.

Sulig nutarimo kiekviena kuo
pa turi išsiųsti po 5 delegatus 
apart vedėjo.

Pirmininkas, A. Sodeikų,
Llglaikinis raštininkas, L. Va- 

■auakaa, w

18 Sand st., Pittston, Pa.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 
“DRAUGA““

JEFFERSON’O MIŠKU 
PASLAPTIS.

Neveltui seneliai pasakoja 
apie miškinius dievaičius, gi
rių karalaites, orinius aitva
rus ir tam panašias baidykles. 
Kad tai tiesa, geriausia gali 
paliudyti Jeffersono miškų 
kalneliai, pavėsiai ir lygumos. 
Nedėlioję 8 d. rugpiučio va
žiuoju į tuos miškus pasige
rėti gamta, paukščių čiulbe
siu ir... užeinu ant rinktinio 
Bridgeporto vienos Dramos 
dr jos ratelio. Ant puikaus 
kalnelio', prie ramiai čiurle
nančio upelio, susėdę ant 
minkštos žemelės, linksmai 
garbina dcamų žymūs Cbica
gos artistai, vienos garsios 
mokyklos eksai, na, ir susilie- 
jusio laikraščio redaktorius. 
— Ir kas čia nepaprasto? — 
paklaus kiekvienas. — Palauk, 
nesikarščiuok- pamatysi tikrų 
aitvarų, tiktai, brolyti kant-

p. Nutautienės įnešimas, kad rybės! Pašnekučiavus, pasi- 
kiekviena kuopa atsišauktų į [meilavus, dvasias pasotinus, 

vietines dr-jas, prašant aukų!mūsų pirmeiviško Jeffersono
ant užpirktosios žemės. Kad 
geriaus draugijoms perstačius 
Labd. Sų-gos tikslų, josios 
naudų*, parinkti iš savo kuopos

pirmeiviški lankytojai prade 
jo kūno reikalais rūpinties. 
Vienas, kaip man iš tolo atro
dė, labai karštas laisvamanis

L. VYČIŲ XIII KUOPA UŽ
DĖJO KNYGYNĄ.

. Rugpiūčio 4 d. L. V. XIII kuo
pa laikė savo savaitinį susirinki
mų “Davis Sąuare” parko sve
tainėje. Kaip visuomet, taip ir šį 
kartų susirinko nemažas Vyč’ų 
būrelis. Apsvarsčius kuopos ma
žesnius reikalus, pradėtų kalbėti 
apie svarbesnius, ypatingai apie 
knygynų. Po trumpo pasitarimo, 
visi sutiko uždėtai L. V. XIII 
kuopos knygynų. Patys nariai 
prižadėjo aukuoti savo knygynui, 
kas kų galės.

Sutvarkymui knygyno reikalų 
išrinkti: J. P. Poška, P. D. Vir
bickas ir p-lė Mičiulaitė. Khy- 
gium paskirtas P. D. Virbickas.

Knygynas yra labai svarbus ir 
reikalingas dalykas kiekvienai or 
ganizacijai, nes jis suteikia žmo
nėms daug mokslo, apšvietos ir 
žinių. Per knygynus prasiplatina 
laikraščiai. Būtų geistina, kad 
laikraštija ir visi geros širdies 
žmonės nepamirštų L. Vyčių XIII 
kuopos knygyno. %

Lai gyvuoja ir bujoja Vyžių 
knygynas!

Knygyno Mylėtojas.

delegatus, urie kreiptųsi tie- įr katalikų, pardon, klerikųlų
šiai į draugijų susirinkimus.

Sald. Šird. Apašt. Maldos 
Draugija prisidėjo prie Labd. 
Sų-gos, mokant po 12c. meti
nės mokesties nuo kiekvieno 
savo nario.

Žemės komisijos nariai iš
duotame z raporte aiškino, jog 
žemė jau užpirkta, būtent 10 
akrų, prie šv. Kazimiero Se
serų Vienuolyno. Žemės kaį- 
na $18,000.00; rankpiningių 
duota $2,000.00; $4,000.00 su
mokėti po 60 dienų, skaitant 
nuo užpirkimo dienos, o liku
sioji suma $12,000.00 po mort- 
gage’u ant 5 metų su išlyga 
mokėti kada norint. Žemė už
rašyta čarterio vardu.

Tiek iš svarbesniųjų nutari
mų.

A. S. Prečenauskas, 
Lab. S. Cent. Rašt.

KANKLIŲ CHORO PIKNIKAS.
Gal niekam taip nepasiseka 

vykusiai parengti išvažiavi
mų į miškus, kaip Bridgepor
to Kanklių Chorui. Išanksto 
gali tvirtinti, kad viskas išeis 
“all right”. Ir linksmai lai
kų praleisi, ir gerų “senvi-

BLAIVYBĖS KUOPŲ DOMAI.
27 Piln. Blaiv. kuopa, susi

žinojus su kitomis kuopomis, 
nusprendė 19 d. rūgs. (Sept.) 

x • i_ •* sušaukti visų Blaivybės kuopų 
^.kaklLuk.a?kn^”.™?‘‘! susirinkimu. Susirk,

kimas įvyks šv. Jurgio salė
je, 4 vai. po pietų. Lai kuo
pos pasirūpina išrinkti savus 
atstovus.

girtavimo priešas išsitraukė 
butelį su ilgu “gensioru” ir 
pradėjo svetelius “vaišinti” 
branduke. Antras ištempęs

visus šlakstė. Pasirodė ir 
p-ni pleekutė, toki skaisčiai 
maloni, kad ponas eksas ir re
daktorius, išvydę nesvietiškos 
linksmybės šaltini, ingavo 
dvasios “pakėlimų” ir movė 
spyčių; pirmas apie dramos iš 
aitvaro nagų išgelbėjimų, — 
antras apie nežinomų miški
nių ir girinių dievaičių susiti
kimų. Visi gėrė. uliavojo ir 
ant mano ypatos, sedžiančios 
už storo medžio, neatbojo. 
Niekas nepasirūpino nei pa
vaišinti. Maniau, vyrai užim
ti Baccbo garbinimu, netur 
laiko patėmyti. Bet paskui 
žiūriu, kad ir auksaplaukės 
mergaitės “grafinus mufina” 
ir skystimėlį, kvapų sulaikę, 
traukia. Ir kad jas kur šim
tų cibukų 1 tai man lietuvaitės, 
— tikros vokietaitės!

Neiškenčiau ir pasitraukiau 
nuo priešakinės pozicijos. Te
gul, nusprendžiau, Cbicagos 
artistai - socijalistai, pasikvie
tę žinomus mokyklos eksus ir

Į BUV. VALPARAISIEČIUS.
Kadangi šiemet kaip sykis 

sueina dešimts metų nuo pra
džios lietuvių jaunuomenės 
važiavimo į Valparaiso mo
kyklų, ir kadangi šį metų kaip 
sykis sueina dešimts metų nuo 
inkurimo Valparaiso Univer- 
siteto Lietuvių Literatiškos 
Dr-ffijos, todėl valparaisiečiai 
ir buv. valparaisiečiai sumanė 
apvaikščioti, paminėti šias de
šimt - metines sukaktuves.

Šiuo tikslu ir kviečiame vi
sus Chicagoje ir jos priemies
čiuose gyvenančius buvusius 
valparaisiečius susirinkti se
kančių pėtnyčių (rugp. 13 d.') 
šv. Jurgio salėje, kaip 8:30 
vai. vak., kur aptarsime kai- 
kuriuos dalykus.

Visus kviečia pakvietimo f 
Komitetas,



Redakcijos Pastabos.

RUSAMS BESITRAUKIANT.
rusai, pirma Rusijoj gal pa
kartoję istorijų upės Marile. 
Visvien pastebėtinas dalykas, 
kad vokiečiai užimdami Var
šavų, Ivaugorodų ir kitas vie
tas atranda tuštumų: netik 
belaisvių nesuima, bet ir šiaip 
pro vizijos ar kitokių grobio 
dalykų. Nėr abejonės, kad ru
sai nusivilioję vokiečius to
liaus, mėgins juos ten triuš
kinti. Ar tas jiems pasiseks, 
tai kitas klausimas. Tuo tar
pu jie rengia amunicijų.

Iš antros pusės ir vokiečiai

Maža atkreipiame domos j 
analizavimą karės nuotlkių ir 
galimų iš jų pasekmių. O vie
nok su karės krypsniu ankš
tai rišasi ir Lietuvos ateitis. 
Mums nėra tas pat, ar karę 
išlaimės talkininkai ar vokie
čiai. Anglijos premiero lūpo
mis talkininkai mažosioms 
tautoms daug kų žadėjo. Tie
sa, gali tai pažadėjimais ir 
pasilikti, bet iš vokiečių pu
sės neturime nė tų pažadėji
mų. Jau vien tas faktas mū
sų simpatijas noroms neno
roms pakreipia talkininkų pu
sėn.

Indomūs dalykai dedasi ka
rės laukuose, l’o ištiso karės 
meto, matome vokiečius beski- 
nančius pergalės vainikus. 
Rytuose vokiečiai sykiu su 
austrais taip pradėjo smar
kiai veikti, kad rusų armijas 
išvijo iš Galicijos, dabar užė
mė Varšavų, beveik visų Len
kijų, ryt gal tą patj padary
ti su Latvija ir. Lietuva. Juk 
ir dabar vokiečiai turi užėmę 
didesnę dalį Latvijos ir Lie
tuvos! Taip dalykams vir
tus, nevienas pradėjo abejoti 
apie talkininkų galutinų lai
mėjimų, apie Rusijos galėjimų 
kovoti su vokečiais, bent pajė- 
gimų užkirsti kelių vokiečių 
pirmyn žengimui.

Kaip ten dalykai ištikrųjų 
stovi — negalima sužinoti. 
Pilnai užsitikėti vienos ar ant
ros pusės pranešimams irgi 
negalima. Galima tik daryti 
abelnus išvadžiojimus.

Nejaugi rusai ant tiek su
silpnėjo, kad savo gabumus 
tegali rodyti vien atgal trauk- 
damies? Nejaugi jų armijos 
paliko tokiomis bejėgėmis, 
kad prie pirmo didesnio vo
kiečių pasijudinimo skubėtų 
rodyti savo užpakalį? Kaž ko
dėl nesinori tikėti. Rusai ne
sykį parodė, kad jie vokie
čius gali sumušti. Juk jie ke
lius syk buvo nugynę austrus 
už Karpatų, nuviję vokiečius 
nuo Varšavos ir ne sykį jų 
armijos mindė Prūsijos žemę, 
nežiūrint aštraus vokiečių pa
sipriešinimo. Numanu, kad 
prie didesnio pasistengimo, 
jie ir dabar galėtų jei ir ne
sumušti vokiečius, tai bent 
įstengtų juos laikyti ant vie
nos vietos. Kodėl jie to ne
daro, galima nors nepilnai iš
aiškinti. Rusams stokuoja 
ginklų, amunicijos. Turėda
mi skaitlingesnę kariuomenę 
ir sutraukus visą amunicijų, 
jie ir šiuo tarpu galėtų užduo
ti vokiečiams smūgį. Bet ši 
karė parodo, kad sykį samu-, 
Šimas, nereiškia galutinų per
galę. Patys vokiečiai apie 
tai persitikrino. Jie per du 
sykiu naikino rusų armijas 

w Prūsijoj, bet tas mažai kuo 
pamainė dalykų stovį: nau
jos armijos atsistojo prieš vo
kiečius. Taip-pat ir rusai nie
ko galutino nelaimėtų, nors ir 
galėtų vokiečius tuo tarpu per
galėti. Laikinei pergalei rei
kėtų pašvęsti begalo daug ka
riuomenės, sukišti beveik visų 
amunicijų. Kuogi toliau be
galėtų karianti? Tuomet vo-. 
kiečiai panaudotų savo neiš
semiama amunicijų, kariuome
nės rezervus ir jau tikrai 
įstengtų rusus sumalti. To
kiame beveik padėjime stovi 
ir prancūzai su anglais. Anuo
met gen. Joffre yra išsitaręs,J 
kad seniai būt vokiečius iš 
Prancūzijos išginęs, jei jis 
nesigailėtų savi} kareivių. Per 
galė reikalauja milžiniškų au
kų ir jas pašventę prancūzai 
prisiartinę prie vokiečių tvir
tovių, nebeturėtų užtektinai 
jėgų vykusiai karianti. Tad ir 
griebtasi palengvėl naikinimo 
taktikos. Tokios maždaug 
taktikos, tur-būt, griebsis ir

na
ir jau nukentėjo 
kaip Belgija, Lenkija. Ir tų 
faktų turėtume nevien mes ži
noti, bet ir kitataučiai, kad 
galėtume daugiau aukų su
rinkti nukentėjusiai Lietuvai. 
Informacijos Biuro skyriai 
čia galėtų atnešti milžiniškų 
patarnavimų Lietuvai. Steig- 
kime to biuro skyrius ir im
kimės darbo!

nemažiau

SU VISA ETIKA... OUMBLAN.
Nuo seno pas mus kalbama 

apie etikų, ypač laikraštinę e- 
tikų. Padejuos, paaimanuos, 
bet, žiūrėk, kaip atvers antrų 
lapo pusę — etikų su dumblu 
sumaišys. Pavyzdį tam davė 
“etikos” mylėtoja, “Ameri
kos Lietuva”, No. 179 (310), 
už 2 rugp.

Vietoj “puikaus veidmanv- 
stės pavyzdžio”, kurį bando 
surasti T. F. pirmin. ypatoje, 
pas jų išėjo ne kas kitas, kaip 
tik puikus koliojinaosi pavyz
dis. “Auk.Lietuva” dr. Rut
kauskų vaišina ir chamu, ir 
melagiam, ir Judošium, ir 
veidmainiu, ir galop ko tik 
biesu neįvardina. Ir už kų, už 
kų taip “Amerikos Lietuva” 
Rusijos “izvoškų” kalba 
“dailina” dr. Rutkauskų? Gi 
vien už tai, kad jis paakino 
T. F. skyrius, kad aukas, su
rinktas laike p. S. Šimkaus 
prakalbų, rūpintųsi, kad būtų 
pasiųstos Tautos Fondo eent- 
™nl

Nesinori tikėti, kad tai ra
šė blaivus “Am. Liet.” re
daktorius — taip tegali para
šyti tik girtas žmogus, visviep 
ar nuo svaigalų ar nuo neapy
kantos. Išsiblaivyti “Am. 
Liet.” redaktoriui reikia, oi 
kaip reikia!

LENKU SPAUDA APIE LIE
TUVIŲ INF0RM. BlŪRO 

VEIKIMĄ.

Vienas intekmingiausių len
kų dienraščių: “Nowa Gaze- 
ta” No. 279, birž. 22 d. 1915 
m., straipsnyje po vardu: 
Akcija litewska štai kų sako:

“Jau nekartų rašėme mes
pramato kas jų gali laukti, apie Lietuvių Informacijos 
tad kur žengia, pirma apčiu- \biūro ir jo įsteigėjo, J. Gab-

rio, veikimų, apimantį nevien 
Europų, bet ir Amerikų”. 

“Dar karei neprasidė-

pinėja vietų, kad ant jos atsi
stojus nepaslysti.

Kaip ten nebūtų, bet Lie
tuva bus ne vieno mūšio are- 0u® ši įstaiga ir jos

Ji milžiniškai nukentės j dejas parodė, kų gali (dai się
ve-

nam we znaki), darydamas 
mums sunkius užmetimus Eu
ropos akyvaizdoj; liūdna yra 
pasakyti, kad šie užmetinėji- 
mai padarė savo intekmę val
diškose Prancūzijos sferose, 
rasdami sau vietų skiltyse 
taip vadinamos didėsės spau
dos.

“Jeigu pirm karės nestygo
L. I. B. progos užsipuldinėti 
ant Lenkijos, tai dabarties, 
karei prasidėjus, jis turi la
bai plačių dirvų; užtat ir jo 
agitacija šimteriopai padidė
jo, jis uždėjo net antrųjį or
ganų savo propagandai: “Pro 
Lithuania’’ prancūzų ir anglų 
kalbomis, paskirtų matomai

siams, kurių delei yra kilus ši 
karė (Tautų principas) ir kas 
būtų negirdėta skriauda Lie
tuvių tautai.

“Toks tai maž-daug credo 
L. I. B. ir jo vedėjo. Ši te
zė yra gvildenama ir plėtoja
ma pasinaudojant kiekviena 
proga, kiekvienu atsitikimu, 
prikergiant prie jų Lietuvos 
aspiracijas. P. Gabrys, L. I. 
B. vedėjas, asmeniškai važi
nėja Londonan, Ryman, Švei
carijon, New Yorkan, Chica
gon ir k., rengdamas visur lie
tuvių konferencijas. Nesenai 
buvo Genevoj, kur po lietuvių 
konferencijai tarėsi su gar
siais Šveicarijos veikėjais, 
piešdamas jiems liūdnų Lietu
vos padėjimų.

“Tuomi toli gražu dar neiš
sisemia L. I. B. nepaprastas

paskutinį sųsiuvinį Revue 
Internationale de Sociologie, 
iš kur patyriam, kad P. Gab
rys turėjo paskaitų Paryžiaus 
Socijologų draugijoj ant te
mos 'Lenkijos klausimas są-

konaplačiausioms skaitytojų**yšyj su Lietuvos klausimu.
Turinys šias paskaitos tapo 
in extenso atspausdintas, po
draug su oponentų balsais, 
minėtoj “Revue de Sociolo
gie” (matomai paskaita bu
vo pripažinta svarbi. Red.). 
Pamatinė paskaitos mintis 
niekur nesiskiria nuo virš su- 
formoluoto p. Gabrio credo. 
Vienok turime pripažinti, jog 
ši p. Gabrio paskaita buvo at
likta moksliškai ir bešališkai.

“Pažymėtina, kad L. I. B. 
obalsiai rado prielankių sau 
vietų didėjėj Europos spau
doj, k. a. le Temps, l’Informa
tion, le Matin, le Journal ir k. 
— Paryžiūj; Times, .Baily 
Mail, Baily Telegram, The 
British Revieiv ir k. — Lon
done; Stampa, Giornale d’Ita- 
lia ir tt. (Sunku čia visus 
laikraščius išskaitliuoti). 

“Liūdna konstatuoti vienok,

minioms (pirmuoju organu 
galima skaityti Tautų Sujun
gęs organų “Annales dės Na
tionalites”, kuris paties p. 
Gabrio redaguojamas labai 
daug vietos skiria Lietu
viams).

“Kadangi vyriausiu L. I. B. 
tikslu yra, atsiveizint į jo pa
stangas išgauti Lietuvai ge
resnį likimų, — yra atkakli 
(namientna) kritika lenkų po
zicijos Lietuvos klausime, už
tatai pridera mums', arčia 
prisižiūrėti tai trukšmingai jo 
kritikai.

“Nelengva yra apriboti L. 
I. B. pretensijas, išsklaistytas 
nesuskaitomuose straipsniuo
se ir brošiūrose ant abiejų že
mės puskamuolių įvairiose 
kalbose. Sutraukus vienok 
viskų krūvon, galima tas pre
tensijas suformuluoti šitaip:

IŠ TĖVYNĖS.

Lietuvi! amerikieti,
Klausyk, kų jie nor kalbėti t
Iš kaimelio, iš gymtinės,
Iš brangios tavo Tėvynės,
Kurių baisus nevidonas,
Baigia karėje teutonas. ~

Jis bakūžes, sodus, grįčias,
Kapus, kaimus, net bažnyčias, 
Miškus, miestus išnaikino;
Krauju žemė ten patvino. 

'Liekanų jis negodoja,
Viskų ardo, vis kovoja.

Kiek žmonelių tenai žuvo,
Nuo šaudyklių, nuo durtuvo 1 — 
Smaugė, plėšė, ir naikino...
Dievas mūs skriaudas težino.
G pas žmogų, ir geriausį,
Tikros paguodos negausi. —

Kas dar gyvas beišliko,
Be pastogės, be skatiko,
Netur duonos nė kąsnelio,
It elgeta šalę kelio.
Priešai rankos nepaduoda,
Vien tik plėšia iš aruodo.

Ten močiutės aimanuoja,
Tėvai širdgėlėj dejuoja,
Valkai, motinos bei tėvo,
Meldžia, prašo, vardan Dievo, — 
Duok man valgio biskutelį,
Alksta t duonos duok kąsnelį. —

Tau — nestoka sūrių, sviesto, 
Mėsos, duonos, skonių miesto, — 
Maras bei lavonų krūvos,
Madas — tai dalis Lietuvos. —' 
Atai ji tame vargo laike,
Šaukia: Gelbėk, mielas vaike!

■t“ j , Pranas.'

MEDELIS.

Puošniai išaugęs medelis lingavo, 
Šnekino vėjų linksmai.
Džiaugės keleiviai kaip lapai žaliavo — 
Tuomi didžiavos jisai

Šakų pro šalį praeivis jo skynė. 
Braukė iš ryto rasas..
Lapų mergelėms jis skinti negynė, 
Leido dabinti kasas.

Bet netikėta vėtružė šiaurinė 
Siūto pakilus rūsčiai:
Jaunas medelis, nors statė krūtinę, 
Tapo išrautas visai...

Klausia praeivis: kur dingo medelis, 
Tuosius kų puošė takus?...
Dingo jaunasis, kurioj o mergelės 
Skynė žaliuosius lapus.

Leonardas.

APSBREĘS.

kur prie kiekvienos progos stengėsi skleisti 
savo dvasią. Ir kaipgi neprigulėtų prie kovo
tojų kuopos, būdamas toks apsišvietęs?

Aš nuo pat savo mažų dienų buvau labai 
palinkęs prie apšviestų žmonių. Jeigu man 
tekdavo pamatyti tiktai kokį daktarą, advoka
tą, .kunigą, tai jau aš esu užganėdintas. O 
jeigu, gink Dieve, dar tokis ponas į mane pra
kalba, tai jau ir atsikratyti nebegali, nes ma
no toks būdas: kad ir nevalgius būti, bile tik
tai su mokytų žmogum. Žolynas nebuvo tai 
Advokatas ar koks kitas profesijonalas, bet 
buvo apsišvietęs. Už tai mano širdis tik ir 
kliuksėdavo pamačius Žolyną. Troškau aš su 
juos suseiti neapsakomai Ilgai turėjau lankti 
progos, pagaliau mano troškimas išsipildė. 
Mano troškimai tapo užganėdinti aut visados! 
Susipažinau ir aš su Žolynų. Kiek tuomet 
man buvo džiaugsmo! Kaip aš laimingu jau
čiaus, kas čia gali ir aprašyti...

Žolynas, kaip sn kitais, taip ir su manim 
norėjo padaryti. Pradėjo kalbėti, kad prisi
dėjus prie kovotojų kuopos, kad užsirašius ko-

totojų organą. Be šių dalykų, jis man aiški- 
o, negalima būti apsišvietusiu. Aš nors jam 

pritardavau, bet prie kovotojų kuopos Besi
rašiau. Koks tai nesuprantamas jausmas ma- 

|ne nuo jos stumdavo šalin, nors troškau ap
sišviesti kuopigiausiu būdu. Laikui bėgant su 
Žolynu prisimindavome nevieno kovotojų ap
švietę. Žolynas mokėdavo įr iš ldtų pasi 
šaipyti, o ypač iš senesniųjų. Sykį nuėjus 
į Žolyno namus, aš jį radau labai Unksmių.

Tik vienas mūsų apielinkėj buvo apsišvie
tęs žmogus, Antanas Žolynas. Nors jis ne- 

.buvo iš tų mokytųjų, bet buvo daugiau išma- ____
Lnunti,, daugiau matęs ir labai gabus. Tolau iį£l1įįį'lnrro “'šaklį”. ' jT, ~

jį ai e apielinkės lietuviai. Šnekėjo apie savo gyvenimo nuotikius. Nuėjo-
Antano būdavo visur pilna: ir draugijų me prie brolių, seserų, rr ant galo pradėjome 

susiriikimuose, ir prie alaus bačkutės ir vi- kalbėti apie jo senus tėvus, kaip jie nieko ne- 
sur jį lietuviai laikydavo už apšviesčiausį žmo- išmano rr niekam yra verti.
gų. Žolynas, būdavo daugiausia įkaito “pir- — Atai anais sykiais ‘gavau nno motinos 
meiviškus” raštus; kovotojų organai visada laišką, — aiškino man žolynas, — kuriame 
būdavo jo kišeniuose, kad reikalui prisiėjus prašo, kad parsiųsčiau nors kiek pinigų dėl 
būtų galima savo ir kitus priderančiai ap- maisto. Ir -sykį maniau siųsti, bet po tam pa-

tojų prigulėti. Iš kur čia bus galima siųstu 
Neilgai galvojęs parašiau laišką, kuriame at
sakiau, kad pinigų negaliu siųsti, nes manau 
pačiuotis su vokiečiuke, tad pinigai man pa* 
čam yra reikalingi. Ir žiūrėk, kų motina man 
atrašo!

Žolynas išsiėmė iš kišeniaus laiškų ir pa* 
davė man punktelį paskaityti: “Mylimas sū* 
neli”, rašė jam motina, “tik jau kaip Dievą! 
myli, nevesk ne savo tautos; argi jau, sūneli, 
nebegali gauti vieton vokietės lietuvaitės?’* 
Žolynas iš to laiško labai turėjo daug juokų 
ir kiek aprimęs, klausė: “kaip tau išrodo tos 
neišmanėlės laiškas? Ji sako, kad vokietaitė, 
tai ne mūsų tautos”. Man lyg koktu pasi* 
darė ir nors nemokytas, vienok drebančiom 
kinkom ir, kad mane visai nepalaikytų už ne* 
išmanėlį, drįsau užklausti: “ar tai manai, 
kad vokiečiai yra mūsų tautos?” — “Žino* 
ma!” atsakė Žolynas. Pasijutau apsivylęs ir 
tik tiek džiaugiaus, kad neprisirašiau prie ko* 
votojų kuopos ir neužmokėjau savo centų kO* 
votojų organams.

Žolynas ir po šiai dienai dar tebėra švie* 
tėjn; jis ir šiandien dar Žmones traukia prie 
kuopos; jis ir dabar dar teberužrašinėja to* 
kius organas, kurie nepaaiškina nei jam pa* 
čiam kas yra tauta? Jis ir šiandie kitus va* 
dina nesusipratusiais, neišmanėliais, kurio 
prie jo kuopos nepriguli ir kurie jo teikiamų 
laikraščių neskaito. K. B. Iltis*

NAKTIES ĮSPŪDŽIAI.
Vidunaktis, o aš vis dar negaliu užmigtu 

Iš vakariai s buvau mėginus nukeliauti į miego 
ir sapno karaliją, bet ausis nuolatos pasiek* 
davo toki puiki melodija, kad nė nepasijus*

šviesti. Nevien kovotojų oTganus jis skaitė, [limisli jau, kad ir man pačiam pinigai rei-ldavau, kaip brakšt! ir atsisėsdavau/ Klau 
bet prigidėjo ir prie pačios kovotojų kuopos,kalingi; reikia pavalgyti, išsigerti, prie kovo-'sausi. Ir kur gi nesiklausysi: toki melodij

• > y
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“ Lietuva turi . būt i atskirta kad svetimtaučių spauda užsi
ima Lenkijos. Būsimos auto- ima lietuvių klausimu, suvisu 
naminės Lietuvos ribose turi ignoruodama vidurinius Leu- 
būti ir Suvalkų gub., kaipo kijos santikius ir tiki aklai vi
grynai lietuviška. Lenkija te
gali būti atstatyta vien etno
grafinėse, o ne historinėse ri
bose (pabraukta lenkų origi
nale).

“Lenkija daugel kartų pa
rodė savo plėšrumą (zabor- 
eznose), antmesdama kitatau
čiams savo kalbą ir kultūrą.
Bidėji lenkų visuomenės dalis 
ir po šiai dienai trokšta Lie
tuvos prie Lenkijos prikergi- 
mo, kas yra priešinga obal- Į Amerikos lietuviams puikų

sam, kų jai praneša Lietuvių 
Inform. Biūras”.

UNIVERSITETAS AR 

KOLEGIJA?
Gerb. kun. J. Vyšniauskas 

“Draugo” No. 31 paduoda

sumanymų — steigti Lietuvių 
Universitetų Lietuvoje. “Ka
talikas” No. 185 (309) tų be-

_ ' OtaUiVO WO £ O Iki Lili C t> įJ LllA-IU 3.galo svarbų sumanymų P&re_ J Lietuvoje, bet kuogreičiausiai,; Gryno pelno liko tūkstantis 

mums amenkiecams reikalin-; dolerių, kuriuos po įsmokeji- 
ga kolegija. Kaip jau sakiau, ‘ mo visų bilų, žadama pasiųsti 
kad mūsų įr grįž—nors ture- į į Tautos Fondo iždų. 
tume ir privalėtume visi grįžt, Antras Lietuvių Dienos nuo- 
visgi grįž tik mažas nuošim- pelnas, tai plačiai anglų laik- 
tis—didžiuma čia liks! Pla-1 raščiuose pagarsėjęs lietuvių 
tinsis lietuviai Amerikoje — vardas. P. T. Šeimio, Antro- 
ir ar vis reiks patrijotns - sios Lietuvių Dienos sekreto- 
veikėjus kviesti iš Lietuvos, riaus pastangomis, plačiai ap- 
kad mokytų mus tėvynės mei- rašyta Scrantono, Pittstono ir 
lės ? Mūsų dvasios gaivinto- IVilkes - Barre anglų laikraš- 
jai vis tankiausiai importuoti, čiuose ne vien dienos iškil- 
iš tėvynės. Argi ne laikas mių nuotikiai, bet ir dabarti- 
būtų jų susilaukti iš čia girnų- nis Lietuvos padėjimas. Iš 
šių ir augusių? Turėdami ge- visa ko matyt, kad p. T. Šei- 
resnį tautiškų susipratimų, bū- į mis padėjo nemažai darbo, 
tumėme ir tėvynei daug nau- Į informuodamas anglus. Sek- 
dingesni, kad ir parvažiavę —, tinas pavyzdis visiems mūsų 
ir daugiau galėtumėme dar- j tautos veikėjams.

mia. Gerb. kun. Vyšniauskas 
yra toli permatantių; supran
ta ir atjaučia ko mums lietu
viams labai trūksta — lai 
jam būna didžiausia garbė už 
jo sumanymų.

Bet... Amerikoj didžiausia 
lietuviij kolonija. Atva
žiuoja čia sveiki, jau
ni lietuviai ir lietuvai
tės, čia apsiveda, čia dažniau
sia gyvena iki mirties. La
bai maža dalis, tik kelintas 
nuošimtis grįžta atgal į Lietu
vų. Jeigu ir grįžta, tai tik tie, I 
kurie atvažiavo iš Lietuvos, 
bet labai retai, greičiau visai 
nebegrįžta tie, kurie čia gi
mę ir augę. Ir kamgi, juk jie

veiklumas. Turime prieš akis j apie Lietuvų absoliutiškai nie-
ko nežino, girdėjo gal, kad ten 
“senas krajus”, net mokyklo
se mokydamiesi geografijos 
neužtiko ant mapos Lietu- , 
vos... Ir taip, per metų eiles, 
auga mūsų išeivija, auga jau
nuomenė, gal lankė lietuviškas 
parapijines mokyklas (kur 
dar nesenai mokino ne lietu
vės- seserys) lankė augštesnes 
svetimtautiškas mokyklas; iš 
tų augštesnių mokyklų išeina 
jau pusiau užmiršę tų lietu
viškų kalbų, kurių buvo išmo
kę parap. mokyklose. Jie ma
žai kų bendro turi su lietu- 
■viais, persisėmę amerikoniz- 
ffiu, jo idėjomis ir tt. — Lie
tuvių judėjimas jų nebeinte- 
resuoja.

Taigi, nors mes amerikie
čiai, rods, šelpėme ir būtinai 
turime šelpti mūsų brangių tė
vynę, visgi mums arti prie šir
dies turi būti mūsų vaikų, kai
po lietuvių, ateitis čia Ame
rikoje.

Ar vis mes būsime tik išei
viai tamsūs, nekultūringi — 
mūsų gi vaikai “tautiškai ne
susipratę”, kuriuos vis reiks

> >“ žadinti iš tautiško miego 
mūsų patrijotai vis verks, ran
kas laužys, kad jaunoji lietu
vių išeivių gentkartė ištautė- 
ja — su laiku gal visai ištau
tęs. Prikaišiojama mums sto
ka patrijotizmo, idealizmo — 
bet kaip užbėgus už akių tam 
gręsančiam pavojui! Kaip iš
gelbėjus čia gimusius nuo iš- 
tautėjimo? Kaip juos išauk
lėti tikrais lietuviais inteligen
tais, gerais katalikais?

Vienui, vienas būdas Lie
tuvių Kolegija Amerikoje! 
Lietuvių vaikai, čia gimę ir

iš dvasios — netik iš šnektos. 
Reikalingas Universitetas

ANTROJI LETINIĮĮ ' 
DIENA

parengta Pittstono, Wilkes-> 
Barre, Scrantono ir Kingsto- 
no jaunimo draugijų Valley 
Vie v Parke, Inkerman, Pa.

“Drauge” kelis syk buvo 
minėta apie rengiamų Pittsto
no, IVilkes-Barre, Scrantono 
ir Kingstono jaunimo draugi 
jų Antrųjų Lietuvių Dienų, 
kurios visas pelnas skiriamas 
nuo karės nukentėjusiems Lie-

augę, nors ir pamokyti, vis--tuvoje. Jaunimo draugijos 
gi neišaugs tikrais lietuviais parengusios tų dienų, nuveikė

tiesiog milžiniškų darbų. Pa
sekmės tos iškilmės puikios.

buotis dėl čia pat gyvenančių 
mūsų brolių.

Prie surengimo Antrosios 
Lietuvių Dienos daugiausia

Jau dėl mūsų dukterų, ačiū 
Dievui (ir kun. Staniukynui), 
susilaukėme grynai lietuviškų 
augštesnę mokyklų — šv. Ka
zimiero Seserų Seminarijų, 
kurioj mokytojauja seserys - 
pedagogės. Ten netik jau yra 
pradinė mokykla, bet augŠtes- 
nė Iligb School. Bet kokių 
augštesnę grynai lietuviškų 
mokyklų turime dėl mūsų sū
nų? Per tiek metų Ameriko
je neįsteigėme nei vienos lie
tuviškos kolegijos (nors ant 
svagalų praleidžiame po $40,- 
000,0004)0 ant metų). Tiesiog 
nedovanotina!

Taigi reikalinga, būtinai 
reikalinga visupirmiasiai, dėl 
mūsų amerikiečių Lietuvių 
Kolegija Am. pirmiaus negu 
Universitetas Lietuvoje. Atė
jus patogiam laikui, po karės, 
kaip iki šiol neatsisakėme, 
taip ir ant toliaus dirbsime 
dėl tėvynės—gelbėsime steig
ti ir Lietuvių Universitetų.

Lietuvė.

Ii į prisidėjo: Pittstono Lietuvių 
Jaunų Vyrų Katalikų drau
gija, AVilkes - Barre Lietuvos 
Vyčių 15 kuopa, Scrantono šv. 
Vincento P. Blaivininkų drau
gija ir Kingstono Lietuvos 
Vyčių kuopa.

Vedėju to viso milžiniško 
darbo buvo Amerikos jauni
mui žinomas savo darbštumu 
jaunuomenės dirvoje, p. Pet
ras Gibavieius iš Wilkes-Bar- 
re, Amerikoj gimęs ir augęs; 
sekretoriumi buvo p. T. Šel
mis, kurio nuopelnas šioje die
noje ištikro milžiniškas.
Kad geriau supintus' svarbų 
to apvaikščiojimo, čia prive
siu p. T. Šeimaius pasidar
bavimu tilpusias žinias anglų 
laikraščiuose.
“The Scranton Republican” 

rašo: dainuojant tautiškus 
himnus, uždraustus Lietuvoje, 
10,000 lietuvių, aplinkinių 
miestų gyventojų, pasipuošę 
tautiškų spalvų v ei ūkai s, 
susirinko apvaikščioti Antrų 
Lietuvių Dieną Valley Viev 
parke.
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Apvaikščiojimo rengėjais 
buvo: Lietuvių Jaunų Vy
rų Katalikų draugija iš 
Pittstono, Lietuvos Vyčių 15 
kuopa iš Wilkes-Barre, šv. 
Vincento P. Blaivininkų dr-ja 
iš Serantono ir Lietuvos Vy
čių kuopa iš Kingstono. Pet
ras G iba vičius buvo rengia
mos iškilmės generaliu vedė
ju, p. T. šeimis iš Wilkes-Bar- 
re — generaliu sekretoriu
mi.

Apvaikščiojimo programas 
buvo žingeidus ir įvairus. Iš 
ryto atlaikyta iškilmingas pa
maldas už kritusius karėje lie
tuvius kareivius, Rusijos ir 
Prūsų armijose. Mišias laikė 
kun. J. Miliauskas iš Girard- 
ville, pamokslų pasakė kun. 
P. Augustaitis. Po pamaldi} 
prasidėjo svaidininkų ratelių 
imtynės ir kitoki tos rūšies 
sporto žaidimai. Vėliaus, po 
pietį}, garbės svečias p. J. P. 
\White, Amerikos mainierių 
anijistų pirmininkas sakė pra
kalbų. Po to kalbėjo žymesni 
vietos veikėjai.

“Lietuviai šiame apvaik- 
žčiojime parodė daug meilės 
prie savo tėvynės, jautėsi tose 
žmonių miniose didelis dva
sios pakilimas. Suėję kuope
lėse dainavo patrijotiškas dai
nas, kiekvieno rankoje plevė
savo tautiškas vėlukas.

“Šiaur-vakarinėje Europos 
dalyje, po Rusijos ir Prūsijos 
valdžia, randasi nedidelė ša
lis Lietuva su 5,000,000 gy
ventojų, seniaus liuosų pilie
čių savo galingos viešpatijos. 
Dabar didesnė dalis paverg
tosios lietuvių tautos gyvento
jų kaujasi su priešu Rusijos 
caro ir Vokietijos kaizerio ar
mijose. Lietuvių vargas šio
je karėje baisus”.

“Norėdami

Toliaus paminima atletų, 
base - bolininkų, bėgikų imty
nės ir lenktynės. Bėgime pa
sižymėjo A. B. Svaboski iš 
Mt. Carmel, kuris laike 37 mi
nučių ir 40 sekundų išbėgo 7 
mylias. Base - bolininkų var
žytinėse viršų paėmė Lietu
vos Vyčių 15 kp. iš Wilkes- 
Barre, jų priešininkai buvo 
Pittstono L. Jaunų Vyrų Ka
talikų dr-ja. Virvės trauki
me laimėjo serantoniečiai, iš 
kurių kiekvienas gavo dėžutę 
cigarų. Iš vaikų už bėgimų 
paėmė dovanas Juozas Kizis 
iš Pittstono ir P. Visnankas 
iš Wilkes - Barre; iš mergai
čių pasižymėjo Antanina Rė
kus iš Wilkes - Barre ir M.

Akelis iš Pittstono.
“The Scranton Times” pa

duoda ilgų apvaikščiojimo ap
rašymų, pagildamas lietuvius 
už puikius ir sumanius dar
bus. AVilkes-Barre laikraš
čiai laike savaičių skelbė apie 
rengiamas lietuvių iškilmes. 
Tai tik mažesnė dalis nuveik
tų darbų.

Už visų nuveiktų darbų di
delės pagarbos užsitarnauja 
Pittstono, AVilkes - Barre, 

Serantono ir Kingstono jauni
mo draugijos ir Antrosios 
Lietuvių Dienos vedėjai p.p. 
Petras Gibavičius ir T. Šel
mis. Per visų laikų apvaik
ščiojimo viešpatavo pavyzdin
ga tvarka. X.

Mūsų Dirva
L. D. S. NARIAI

L. D. S. nariais gali būti vi
si darbo žmonės, turintieji ne
mažiau kaip 16 metų amžiaus, 
užsiimantieji fyziškuoju ar 
protiškuoju darbu, taip- pat 
dirbantieji krautuvėse, ofisuo
se ir tt. — be lyties skirtumo, 
by tik jie būtų lietuviai R.- 
katalikai praktikuojantieji sa
vo tikybų ir turėtų gerų var
dų.

PASARGA: Į L. D. S. narius 
negali būti priimti tie, ku
rie verčiasi nedoru amatu, 
k. a. saliūnininkai, barkipe- 
riai, slapti pardavinėtojai 
svaigalų ir t p. Taip-pat 
negali būti priimti visi tie, 
kurie žinomi savo blogu, 
piktinančiu gyvenimu.

nėra pašalpinė draugija, nors 
nežada atstoti susivienijimo

. R. K. Am, vis dėlto pa
gal išgalės stengsis sušelpti 

savo vargstančius narius — 
arba iš savo kasos, arba ap
šaukdama po kuopas aukų 
rinkimų, ypač jeigu nariai iš 
niekur kitur negalės gauti pa

gelbos.

Labai svarbi priedermė už
dedama nariams, turintiems 
savo vietų, — priimti draūgų 
pakeleivį bent dviem dienom, 
jeigu tik jisai pasirodys L. 
D. S. narys, turės organizaci-

Naujų narių priėmime yra 
pagelbėti savo įvedamas atsargumo princi- 

viengenčiams, vietos ir apie-^Pas, kandidatų primosimo ir 
linkių lietuviai surengė ap- iškilmingo draugiško priėmė
▼aikščiojimų, kuriame apsi
reiškė daug nepaprasto entu- 
nijazmo ir noro sušelpti sa
vus brolius, nuvargintus bai
siosios karės. Dauguma kal-

........ hėtojų žadino žmones prie au
kų”.

“Amerikos mainierių uni- 
jistų prezidentas, p. J. P. 
JVhite, perstatytas susirinku
siai parke miniai apvaikščio
jimo vedėjo, p. P. Gibavičiaus, 
uavo kalboje pažymėjo, kad 
daug lietuvių dirba mainose, 
tie iš lietuvių, kurie priklauso 
prie unijos, yra gerais dar
bininkais. Paskiaus ragino 
visus lietuvius prisidėti prie 
■unijos. Kalbėjo dar adv. 
Frank Slattory iš Wilkes-Bar-

mo. Kadangi L. D. S. yra 
idėjinė Katalikų darbininkų 
organizacija, tad ir atsargu
mas priimant naujus narius 
bus labai ne pro šalį. Juk 
daugelis katalikiškų organiza
cijų dėl to neatsargumo ne
maža yra nukentėjusios. Na
rys, įstojęs į L. D. S., turės 
teisę sprendžiamojo balso kuo
pos gyvenime ir kongresuose 
(jeigu bus kuopos išrinktas); 
galės Lietuvių Darbininkų Sų
jungos organe svarstyti savo 
organizacijos reikalus ir nau
doties visuomis organizacijos 
įstaigomis, k. a. knygynėliai?, 
darbo ir teisių patarimo biu
rais, prieglaudomis ir tt.; bū
damas gi nelaimėje ir varge 

i galės prašyties pagelbos sa-re, kun. dr. V. Bartu ška iš 
Mt. Carmel ir adv.. Jonas !vo kuopos, arba ir visos or 
Lopatto iš AVilkes-Barre”. ganizacijos. L. D. S. nors ir

U RAUGAS

— 8 puslapių. Ilgainiui pagal 
išgalės laikraštis bus didina
mas. L. D. S. nariai už savo 
mėnesinius mokesčius į centrų 
(po 15c.) gaus ne visus tris 
numerius, bet tik vienų — pa
didintų — 8 puslapių. Tie na
riai, kurie norės turėti visus 
tris savaitės numerius, turės 
dar primokėti 90 centų me
tams. Tokiuo būdu nariams 
“Darbininkas” atsieis pi
giau, negu pašaliniams 
(180c.+90c.=$2.70). Ne na
riai turės mokėti už “Darbi-

L. D. S. valdyba jau nusam
dė So. Bostone “Darbininko” 
redakcijai ir spaustuvei vietų 
(Adr. “Darbininkas” 242 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.) 
Šiomis dienomis ten inkuria- 
ma spaustuvė ir bus priimami 
visokie spaudos darbai. Pri
imama taip-pat ir laikraščio 
prenumerata.

Sekančiame “Draugo” nu
meryje pranešiu apie kuopas 
ir jų veikimų. Čia tik primin
siu, kad penki L. D. S. nariai 
by kokioje kolonijoje gali suninku” metams $3.00, pusei

metų $1.50; trims mėnesiams daryti L. D. S. kuopų.
— 75 centus. I Darbo Žmogus

Mūsų Jaunimas

tikri Vyčiai, kad sugebame ne 
vien gražiai kalbėti, žaisti, bet 

Kadangi Vyčių laikraščio 8a^rae įvykdinti ir tikrai rim- 
reikalai stovi beveik ant vie-Į^ sumanymų!^
tos, o redaktoriai iš nieko su-1 Rengiamės visi į tautos dar- 

tverti laikraščio negali, tai rei- • 
kia rašyti nors atsišaukimų.

ATSIŠAUKIMAS 1 VYČIUS.

Kad Vyčii} gražūs žodžiai 
ir pasižadėjimai nenueitų ant 
vėjo, — reikia būtinai sukru
sti, pradėti veikti. Žodžiai, 
darbu neparemti, neda
ro mums garbės. Tai
gi prie darbo kas gy
vas! Visųpirma reikia, kad 
laikraščio ižde atsirastų pini
gų nors keliems numeriams iš-

Lietuva mus laukia!

Al. Račkus,
K. Pakštas, 

“Vyčio” redaktoriai.

r-

Rubliai dar niekad nebuvo 
taip pigus, kaip šiandie.

Dabar yra laikas atsiminti apie jūsų gimines 

Lietuvoje, pasiunčiant jiems kelius rublius.

Bet pirma negu jūs tų darysite, pasimatyki- 

te su mumis, nes mes tikrai jums galime suta- 

Pyti prie pinigų siuntimo, nežiūrint kaip ma

žas ar didelis jis būtų. ’
X

Visados daryk biznį su
Peoples Stock Yards

STATE BANK
Prii Ashland An. ir 47 gatns

Seniausia, Didžiausia ir 
Užtikimiausia BANKA

Vakaruose nuo Stock Yardų

ministratorium. Norėčiau, jAlbany, N. Y. “Draugo” No. 
kiek galėdamas, su pasišven- į 30, sako, kad tenai esu daug

jos ženklelį ir savo buvusios leisti; taigi reikia siųsti už šį 
kuopos paliudijimų. Priglau- pusmetį po 50c. nuo kiekvie- 
dusieji dar turės pasistengti no nario. Pradžioje, žinoma, 
surasti tam draugui vietų ir neapsieisime ir be aukų. Ti- 
darbų. kimės, kad pasižadėjusieji ne-

timu dirbti Lietuvos Vyčiams, 
bet kaikurios aplinkybės su
trukdo mano norus.

Kadangi, apsvarsčius nau
jojo laikraščio reikalus, likosi 
nutarta spauzdinti “ Vy tį ” 
Boston’e, Mass. ir man iš 
priežasties finansiškų tru
kumų sunku yra persikelti 
kiton mokyklon, tai aš nega
lėdamas važiuoti Bostonan, e- 
su priverstas atsisakyti nuo 
“Vyčio” administratoriaus 
vietos.

Su pagarba,
Anicetas Linkus.

nesusiorgamzavUsio jaunimo, 
ir kuris norėtų sutverti Lie
tuvos Vyčių kuopų, bet ne
sant kam paaiškinti apie tos 
organizacijos tikslų, taip ir 
nežino jaunimas ko tvertis. 
Kokie tai nemalonūs tupėtų 
būti Vyčiams žodžiai: “nėra 
kam paaiškinti apie tos or
ganizacijos tikslų!” Aš tikiu, 
kad gerb.* korespondentas apie 
vietos jaunimų pasakė šiame, 
dalyke teisingai. Bet kiek to
kių vietų yra, kur jaunimas 
nori susiorganizuoti, bet ne
sant kam pradėti, — patys 
nemoka! Jų yra daug.

Todėl gi Vyčiams reiktų p»- 
sistengti kaip nors užkišti to
kias spragas. Jau kad mes 
dar centralio organizatoriaus 
neturime, tai pačios kuopos 
užsiimkime kuoveikliausiu or
ganizavimu. Kur mes jaučia
me netoli nuo mūsų lietuvių 
kolonijų, kurioji randasi jau- 
mimo ir. nėra ten Vyčių kuo
pos, pasistengtam tenai su
tverti jų. Būdų tam galės 
rasti kiekviena mūsų kuopa, 
tiktai norėkim, draugueiai! 
Jfis-gi, geros valios jaunuo* 
liai, kurie jaučiate, kad pag 
jus būti} galima sutverti Vy
čių kuopų, kreipkitės į ar
čiausių jums Vyčių kuopų, 
kad toji atsiųstų jums išaišr 
kintojų apie Vyčių organiza
cijos tikslų. Panorėkite, bro- 
liai, padaryti taip! Spieski- 
mės visi prie vieno darbo — 
organizavimo Vyčių! Vyčiai,

KATALIKIŠKOS JAUNUOME
NĖS L VYČIŲ REIKALE.
Delei išvengimo klaidų ir 

nesusipratimų susirašinėjime 
su Lietuvos Vyčių Centro Val
dyba, melstumėm visokiais or
ganizacijos reikalais kreiptis 
Centro Raštininko vardu. Ar 
tai klausiant informacijos, ar 
tai tveriant naujus kuopas ir 
siunčiant pinigus bei narių sų- 
rašų, visad adresuokite rašti
ninkui. Siunčiant mokesčius, 
Money Order’iai, ar čekiai tu

UŽKIBKIME SPRAGĄ.
Lietuvos Vyčių 10 kuopa iš 

Athol, Mass., siųsdama savo 
delegatus į L. V. apskričio su
sivažiavimų, kuris įvyko 13 d. 
birželio Cambridge, Mass., pa 
darė inešimų, kad Lietuvos 
Vyčių organizacija išrinktų 
savo centralį organizatorių.

tai liks kuopai, gi 15 centų''gos kuopų susirinkimuose, įduos finansų raštininkui,\u- F88.1?, kuopos mesimas bu- 
reikės siųsti į centrų. Už tuos (kalbės apie Vyčių laikraščio J ris intraukęs į knygas pasiųs v0 taikomas l Lietuvos Vy 
15 centų (arba per metus į reikalus ir rinks prenumera- pinigus iždininkui.

Narių mokesčiai ir laikraštis..
Kiekvienas įstojantis narys 

turi įmokėti įstojimo mokes- 
ties $1.00. Už tų dolerį kiek-

užmirš gražių savo pažadėji
mų.

Prenumeratų, aukas ir raš- 1

tus siųskite atsakomajam re-
vienas gaus konstitucijos kny-'daktoriui Al. Račkui, 35 La-iri būt išrašomi iždininko (P. 
gėlę ir organizacijos ženkle- fayette st., YVorcester, J/ass. Įp. Baltutis) vardu ir siunčia-
lį. Kas mėnuo reikės mokė
ti po 20 centų. Iš tų — 5 cen-

Antrasis redaktorius nuo 15 imi raštininkui delei patėmiji- 
d. šio mėnęsio lankysis Chica- jrao. Raštininkas potam per-

$1.80) kiekvienas narys gaus tų bei aukas. Reikėtų jam 
L. D. S. laikraštį “ Darbiniu-Į pranešti, kuri kuopa kada lai

kų”. Nariai savo mėnesinius ko savo susirinkimus. Jo ant- 
mokesčius pradės mokėti šį rasas: K. Pakštas, 1644 YVa- 
rugpiūčio mėnesį. Laikraštis ; bansia avė., Chicago, III.
tepradės eiti ateinantį rugsėjo 
mėnesį. Šio mėnesio (rugp.) 
mokesčiai bus sunaudoti 
“Darbininko” išgarsinimui ir 
jo pirmųjų numerių po visas 
kolonijas išplatinimui.

“Darbininkas” eis tris kart 
į savaitę — kas antra diena. 

I Išpradžiu du numeriu išeis po 
4 puslapius, gi 3-ias numeris

Vyčiai, pabuskime, pakilki
me! Neduokime apsnūsti sa
vo jaunai energijai! Žinoki
me, kad visuomenė spręs apieI
mus tik iš mūsų darbų. Mes 
negalime tokioje svarbioje va
landoje savo darbus atidėlio
ti tolimesniam laikui. Laik
raščio greitas išleidimas dar 
sykį parodys, kad mes esame

Jonas E. Karosas,
L. Vyčių Cent Pirm.,

P. Mulevičius,
L. Vyčių Centr. Rašt.

Adresas:
P. Mulevičius, L. V. C. Rast. 
6329 S. Fairfield avė., Chica
go, III.

so

PRANEŠIMAS.
Lietuvos Vyčių III Kongre- 

kuris įvyko liepos 1-2 d.,

Čių III Kongresų Chicagoje, 
III. Kad L. V. Ilf kongresas 
tokį organizatorių būtų išrin
kęs, tai iki šioliai to nebuvo 
paskelbta. Jeigu ištikrųjų tų 
Vyčių 10 kuopos sumanymų 
kongresas atrado nesvarbiu 
arba iš kitos pusės neparan
kiu, tai čia mano nuomone, 
pasidarė didelė spraga mūsų 
organizacijoje. Daug šiandien 
yra Amerikoje tokių lietuvių 
kolonijų, kur lengvai būtų ga-

čių kuopas! Šitų patvirtina, 
Chicago, Dl., buvau nuskirtas kad ir p. A. Žvirblis, kuris, 
“Vyčio” (L. V. organo) ad» rašydamas korespondencijų iš

Įima sutverti didžiausias Vy- užkįSkime U ,sPr*S«- k^ »«- 
«„ l™>' ftit, „.tvirti™ S'rdetmnem daugiau

I

netik iš miego pažadins, bet ir ausis nudžio-(anųjį — galva nesikelia. Gal jis ilgai būtų 
bandęs, kuris iš kūno galų sunkesnis, jei pa- 
gelbon nebūtų pribuvus moteriškė. Nevisai se
na, pojaunė. Tik jau tie veideliai, ir blando
je matosi, kaip čia purvinas bruožas, ten pai
šina. Matyt ne “sporte”, kad apie plaukus 
nepaiso, susivėlęs kaltūnas ir tas jai geras. 
Maniau, kad prišokus pagelbės gulinčiam at
sikelti, tur būt jos “numylėtam” sužiedoti- 
niui, bet kelti nesiskubino. Matomai nuspren
dė pirma gerai įsišnekėti.

— Ak tu, galviji, — guodžia gulintįjį, — 
susigiminiavai su visais biesais ir vėl girtas, 
ant gatvių voliojiesi.

Gulintysis dar sykį išbandė savo tvirtu
mų, mėgindamas nors atsisėsti, bet ir tas jam 
nepasisekė.

— Je, je, — numykė, — bene pati geres
nė? Pati maukia, kaip lėliukas bueų, o kitam 
vis prikaišioja.

— Šarap; — čiulba dailiosios lyties savo
tiška atstovė, — gerai, kad nesiranda aplinkui 
gero vėzdo: bematant burnų uždaryčiau. Kas 
pirmų “pantę” parnešė, ar ne trr T

— Kas pirmų “pantę” parnešė tas ne
svarbu, bet kas pirmiausia gėrė! Ar ne tu T

— O tau kas galvoj.!
— He! Kas galvoj! O kodėl tavus na

mie niekad nerandu! Nei vaikų kam prižiū
rėti, nei vakarienės pagaminti. Jurgio salik
ais kur kas meilesnis negu namai. Ir maigi 
kas pasidarė.

Is dats ao! — pakreipus galvų ir įsispren
dus ironiškai šypsosi moterėlė, — kaip buvau 
mergina, tai gera, o dabar netikiu T Gersi. 
Pažiūrėsime, kiek pas tave kišamuose randasi, 
o tada ir šnekų baigsime. Kur pinigai!

Ir nelaukdama, kol vyras pradės savo ki
šenių revizijų, pasilenkė ir taip mikliai jos

Tins. Ožių sutartuvė be - e - e! niekis prieš tų 
harmonijų! Ir stebėtis nėr Jto: čia pat, ant 
tampo randasi garbinga įstaiga — Lietuviš- 
Yka užeiga. Kas subatos vakaras — koncer
tas. .Kiek jau laiko čia gyvenu, bet prie tų 
koncertų jokiu būdu negaliu priprasti. Ar ir 
^priprasiu kada nors!

Laimė dar, jei pasitaiko greta nernuzi- 
kališkas “dėdė”. Neiškenčia kartais tos ner- 
Tos gadinančios muzikos ir garbingus muzi- 
kantus iš lietuviškos “operos” prašo išsiskir
styti. Tiesų pasakius, ir storpilviui Jurgiui 
metas uždaryti savo įstaigų, nes anksti rytų ir 
vėl reikės atidaryti. Taip atsitiko ir šį va
karų.

*" — Na, dabar tai jau tikrai gausiu para
gauti saldaus miegelio, — tariau šiek tiek at- 
eileidus.

Užmigau. Sapnuoju. Rodos, sėdžiu ant 
ežero kranto, žiūriuos į plaukiančius laivelius. 
!Ek staiga tr-r-rl br-r-r! plumt! — ir nu
tilo. Sudiev miegui ir sapnams! Klausausi 
«— nieko nesigirdi. Bėgu prie lango. Taip, 
yra: ant šalygatvio, prie namo, guli žmogys
ta. Tiesa, plaukai jo reikalauja šukų, net 
piestu atsistoję, • jau švarkas tikrai “kfyniji- 
jmo” ir šepečio reikalingas. Bet visgi žmo
gysta. Sale jo viedrelis (nesakau, kad “pan
te”) ir... ežeras “byro”! Ir taip gražiai pu
toja? Nors ilgų laikų prisižiūrinėju, bet ne
galiu išrišti klausimo: ar tas žmogelis tiek 
tang tvirtumo aakrūne išgavo, kad nebegali 
artsi kelti, ar jis geria “byru” iš to putojan
čio ežero ?

Savos rūšies nabagas mėgino atsikelti. 
Pakels galvų — antras galas nejuda; pakels

rankos po kišenine vaikščiojo, kad net nusiste
bėjau. Surado. Gal nikelį, gal ir daugiau. 
Žiūrau, kų darys. Pasiėmė viedrelį ir ramiai 
peržengus per vyrų... nukeliavo savais keliais, 
palikdama jį išsimiegoti ant šalygatvio.

Nebežiūrėjau. Tik jau rytų atsikėlus, ne
bemačiau nei vyro, nei “byro” ežero. Tuo pa
čiu šalygatviu, ant kurio nakties laike įvyko 
scenos, žmonės ramiai sau vaikštinėja, skubi
nas bažnyčion. Taip, didelis skirtumas tarp 
dienos ir nakties. Su šviesa ir tamsa gimi- 
niuojasi šviesūs ir tamsūs gyvenimo bruožai.

Burbulienė.

R US BAŽNYČIOJ.
Gyveno du draugu, vienu du, be jokios 

šeimininkės ir daugiau draugų.
Vienų rytmetį pirmas jų nubudęs, žadi

no antrąjį: “Kaziuk, miegali, kelk! Jau se
nai metas”. Bet nei pats, nei raginamas Ka
ziukas kelti nesiskubino, nors laikrodis rodė 
pusę devintos. O buvo tai ne paprastas ry- 

Ftas, bet nedėldienio rytas. Oras buvo malo

nus. r . ..

— Reikės šiandie kur nors išeiti ar iš
važiuoti, — rangėsi po lovų Kaziukas, — rei
kėtų gamtos gražybėmis bei malonėmis pasi
gerėti, pasidžiaugti.

Bet kol sukilo, laikas buvo vėlyvas. Čia 
pat ir pietūs, taigi išėjimų reikėjo atidėti nors 
po pietų. Kol pavalgė, pasidabino, pamatė, 
kad jau 1 valanda. Ekskursijų prisiėjo visai 
užmiršti.

— Būtų gerai, Kaziuk, — tarė vienas an
tram, — kad šiandie gėles apžiūrėtume, ar jos 
laistomos, ar ne!

Mat, šeimininkei iškeliavus, nebuvo kam 
gėlių pažiūrėti, tai jos bnvo pavestos tūlų mer
ginų globai. Kaziuku ilgai raginti nereikėjo. 
Mielai sutiko.

Nuėję gėlių žiūrėti, rado netik tų namų 
gyventojas, Marijonų ir Agnieškų, bet ir dar 
dvi viešni, Petronėlę ir kitų. Tapo užmirštos 
gėlės, ar jos buvo laistomos, ar ne, nerūpėjo 
ir kiti dalykai. Anot Kaziuko, atidų atkreipė 
gražesni tvariniai. Kalbėjo, pasakojo vieni 
kitiems savo nelaimes, vargus, galop pradėjo 
žaisti — mėtyti bolę. Bežaidžiant, kambarin 
inbėgo Marijona, kaž ko uždususi.

— Jūs čia linksminatės ir visai užmiršta
te, kad reikia eiti bažnyčion. Matote, tuojaus 
bus 3 valanda. Laikas erti ant mišparų. 
Sukilo merginos ir skubiai ruošėsi, rengėsi, 
kad tik nepavėluoti. Jos eina bažnyčion, ne
palieka nei Kaziuku — jis turi taip-pat eiti. 
Jam tas nemalonu, nesmagu; nesinori eitu 
Jau bus penki metai, kaip jis nebuvo bažny
čioj — apsileidimas nedovanotinas. Prisipa
žinti prie te nenori, nes pavadins bedieviu, o 
gali ir pasileidėlio vardų gauti. Eina ir jis.

Štai kaip Kaziukas atsidūrė bažnyčion.

Tokių Kaziuku randasi ir daugiau. Atšalę 
nuo tikėjimo pareigų pildymo, nebent koks at
sitikimas juos priverčia bažnyčion nueiti. Jie 
savo pareigų nebesupranta. Jie taip sau die
nų po dienai stumia, kol nepapuola į kokių 
draugijų. Gerų — ačiū Dievui, blogų — ir 
sudiev Kaziukams!

Juozas.

is jauni
mo nusiskundimų, kad vienur 
ar kitur nėra kaan paaiškinti 
apie mūsų organizacijos tik
iu ! Gyvenimas reikalauja 

nuo mūsų darbo, broliai ir se
sers!

Antanas K. Losius.

Red. prierašas. Paragini
mas organizuoti L. Vyčių kuo, 
pas labai vietoj. Bet nuskįjri- 
mas per seimų generalio L, 
Vyčių organizatoriaus yEa gal 
kiek nepraktiškas. Viena, or
ganizatoriui reikėtų aprėpti. 
perdaug didelius plotus ir or
ganizuojant kuopas važinėti 
nuo rytinių valstijų iki vaka
rinių, per kų pasidarytų be
galo daug iškaščių. Toks or
ganizatoriai turėtų būt upiųor 
karnas. O iš kur mokėsi, kaT 
da neturima tan tikslui pini
gų! Antra, dalybai daug leng
viau galima išrišti, o anoti 
straipsnėlio autoriaus, užkišti 
spragų. Čia turėtų ateiti pa
gelbos apskričiai, išrinkdami 
savo apielinkėj tam tikras or
ganizatorius. Chicagos ap
skritis taip ir pasielgė ir tur, 
ri nuskiręs, berods, išviso tris 
organizatorius. Reikėtų ir ki
tiems apskiičiamn tas pavyz
di s pasekti.

Kiek žinome, 10 kp. nutari
mas kongrese nebuvo svar
stomas, — nebuvo kam jo ine
šti ir niekas nežinojo apie. tų 
10 kp. pageidavimų.
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11

131
125

13.61
20.53
18.15
9.00
4.75
3.50
3.50

Maspeth, L. I., N. J. 12.23 
Rhone, Pa. 33.52
Forest City, Pa. 15.50 

Waterbury, Conn. 51.52 
Dubois, Pa.
Woreester, Mass.
St. Clair, Pa.
Mt. Carmel, Pa.

Cleveland, Ohio.
Forest City, Pa.
Glen Lyon, Pa.
New Philad., Pa 
Swoyers, Pa.

30 d.
Chicago, III.
Middle Port, Pa.
Northampton, Mass. 9.50 
Gary, Indiana. 9.41 
New Haven, Conn. 24.07 
pav. Waukegan, III. 1.89 

Tamaąua, Pa. 24.16
Chicago, III. 11.40
Chicago, 1.11 17.82
Baltimore, Md. 78.99
Norwood, Mass 
Shaft, Pa.
Sheboygan, Wis 
Exeter, Pa.
Lauporex, Pa.
Cumbola, Pa.

2.00
47.30

8.00
85.81

101.18
162.18
38.64
86.02
88.20

23.15
12.15

154 ” Aurora, III.
120 ” Jersey City, N.
126 ” Coaldale, Pa.
85 ” Chieago, III.

153 ” Lee Park, Pa.
133 ” Vandergrift, Pa.
33 ” Roseland, III.

124 ” Wilmerding, Pa.
19 Northampton, Mass. 6.76

26 d.
13 ” Baltimore, Md. 26.90

148 ” E. Arlington, Vt

55.443 aplik. 90 kp. (nepriimta gydy-
22.46 tojo) 

6.62 
2.00 
8.33

19.98 
5.38

10.25

138 ” Pittsburg, Pa.

Totai

Birželio mėn.

8 diena.

20.21
8.42

$1,040.32

Už 2-rą bertainį 1915 metų.
INEIGOS.

Balandžio mėn.
5 dieną

157 kp. W. Pųjman, 111. 33.4
86 ” Chieago, 1111. 14.4

3 ” Elizabeth, N. J. l.f
150 ” Charleroi, Pa. 7.1

17” Wilkes Barre, Pa 12.i
147 ” Walliiigford, Conn. 3.; 

Waterbury, Conn. 2.
10 dieną

Westeruport, Md.
Export, Pa. :

83 ” Seranton, Pa.
159 ” Lopez, Pa.
136 ” Watervliet, N. Y.
145 “ Monessen, Pa.

34 ” Cineinnatti, Ohio.
143 ” N. Abingtou, Mass. 4.80 
142 ” Cleveland, Ohio. ^58

88 ” Donorą, Pa.
160 ” Chicago, III.
115 kp. Brooklyn, N. Y.

pavien. Cambridge, Mass. 1.00 
21 dieną

93 ” Easton, Pa.
42 ” Brooklyn, N. Y.
87 ” Alleghany, Pa.
37 ” Oregon City, Ore.

149 ” Hammond, Ind.
136 ” Watervliet, N. Y 
110 ” Athol, Mass.
112 ” Trewisken.
140 ” Carbondale, Pa.
159 ” Lopez, Pa.
45 “ Poąuonock, Pa.
89 ” Hartford, Conn.
23 ” Hasting, Pa.

158 ” Pittsburgh, Pa.
88 ” Donorą, Pa.

148 ” E. Arlington, Pa.
35 ” McKees Rocks, Pa.
10 ” Philadelphia, Pa.

147 ” Cambridge, Mass.
75 ” Wanamie, Pa.

109 ” Waterbury, Conn.
23 d.

Curtis Bay, Md. 
Pittsburgh, Pa.

33 ” Roseland, III.
6 ” Plymouth, Pa.

152 ” Montreal, Canada 
64 ” S. Bethlehem, Pa.

9 ” Bridge, Conn.
150 ” Waterbury, Conn.

24 d.
14. ” Pittsburgh, Pa.

118 ” Girardville, Pa.
141 ” Brockton, Mass.

73 ” Hudson, Pa.
92 ” Bentleyville, Pa.
6 r’ Bayonne, N. Y.

113 ” Wilburton, Okla.
104 ” N. Adams, Mass.

58 ” 
138 ”

21.84
5 95

29.03 .50
19.00
12.81
43.85

1.50
18.50

31 ” Mahanoy City, Pa. 128.18 
102 ” Duųuesne, Pa. 13.95 
44 ” HaverKll, Mass. 8.00 
28 ” Luzerne, Pa. 129.75 
71 ” Waterbury, Conn. 65.90 
53 ” Sliamokin, Pa. 10.00 
24 ” Minersville, Pa. 128.20
68 ” Union City, Pa. 8.00

128 ” S. Omaha, Nebr. 75.80
17 ” Wilkes Barre, Pa. 124.06 
4 ” Shenandoah, Pa. 32.87

26 ” Lewi8ton, Me. 37.71
156 ” Charleroi, Pa. 9.68

69 ” Ashley, Pa. 17.32
42 ” Brooklyn, N. Y. 57.47
39 ” Chicago, III. 31.80
30 ” Seranton, Pa. 124.78
20 ” Philadelphia, Pa. 46.74
94 ” Westville, III. 64.03
99 ” Chicago, III. 16.60
40 ” Shenandoah, Pa. 91.54 

3 ” Elizabeth, N. J. 37.63
56 ” Brooklyn, N. Y. 39.38 

7 ” Pittston, Pa. 176.81 
160 ” Chicago, III. 14 08

70 ” Old Forge, Pa. 41.37
28 •” Luzerne, Pa. 1.00
91 ” Waterbury, Conn. 56.12
46 ” Spring Valley, III. 2.19

1 ” Edwardsville, Pa. 192.26

Totai $5,245.34

33.40 
5.00

20.89 
6.23
5.37 
688

40.91
6.50 

35.38 
12.27
4.74

28.16 
16.00 
7.65 
2.21 

20.21
32.80 
38.01 
13.10 
74.69

1.C5

23.63
22.24

8.35
76.08 
17.73

5.50
24.98
18.80

1.00
23.37 
39.77

8.00
23.25 
57.36

7.00
8.09

43” Port Chester, N. Y. 29.50 
26 d.

146 ” Springfield, III. 25.40
25 ” Miners Mills, Pa. 32.43
86 ” Chicago, III. 29.08
49” '*■ Reading, Pa. 9.50 

119 ” Manchester, N. H. 57.07
97 ” Lavvrence, Mass. 22.50

155 ” Seranton, Pa. 15.96

Gegužio mėn.

10 diena.
135 kp. Brooklyn, N. Y.

8 ” Cleveland, Ohio.
131 ” Westernport, Md.

53.67 
1.00 
9.61

Youngstown, Ohio. 35.92 
2.50 

23.17

163 kp. Chicago, III. 53.58
156 ” Charleroi, Pa. 858
100 ” Chicago, III. 2.48
62 ” Sheboygan, Wis. 5.13 
58 ” Curtis Bay, Md. 5.13 
3 ” Elizabeth, N. J. 5.31

142 ” Cleveland, Ohio. 2.09
30 ” Seranton, Pa. 10.80 
98 ” Worce8ter, Mass. 2.04 
77 ” Swoyers, Pa. 21.95
90 ” W. Hazleton, Pa. 15.74

147 ” Wallingford, Conn. 3.25
11 ” Waterbury, Conn. 3.30
91 ” Waterbury, Conn. 13.08 
25 ” Miners Mills, Pa. 2.43 
36 ” Newark, N. J. 7.99

123 ” Dorrisville, III. 31.42 
2 ” Forest City, Pa. 2.49

92 ” Bentleyville, Pa. 32.86
136 ” Watervliet, N. Y. 3.93 
131 ” tWesteruiport, Md. 9.65

10 d.
102 ” Duąuesne, Pa. 8.19

1 ” Edwardsville, Pa. 19.71
7 ” Pittston, Pa. 5.83

88 ” Donorą, Pa. 9.00
163 ” Chicago, III. 5.97

17 d.
133 ” Vandergrift, Pa. 23.48 
149 ” Hammond, Ind. 9.86

13 ” Baltimore, Md. 4.00
143 ” N. Abington, Mass. 4.30
158 ” Pittsburg, Pa. 30.55
134 ” Brooklyn, N. Y. 4.S6
125 ” Export, Pa. 6 03
155 ” Seranton, Pa. 20.87

24 diena
153 ” Lee Park, Pa. 8.33
93 ” Easton, Pa. 14.54
46 ” Sugar Noteh, Pa. 4.06
87 ” Pittsburgh, Pa. 22.20

138 ” Pittsburgh, Pa. 9.84
115 ” Brooklyn, N Y. 26.64 
>141 ” Brockton, Mass. 13.55 

10 ” Philadelphia, Pa. 19.72
148 ” E. Arlington, Vt. 21.11

25 d.
17 ” Wilkes Barre, Pa. 18.84 
92 ” Bentleyville, Pa. 22.70

159 ” Lopez, Pa.
89 ” Hartford, Conn.
30 ” Seranton, Pa

McKees Rocks, Pa. 47.22 
30 d.

Vandergrift, Ba 19.10 
Bayonne, N. J. 5.74

7 ” Swoyersville, Pa. 22.15 
107 ” Waterbury, Conn. 3.15 

^Tilmerding, Pa. 12.17 
Roseland, III. 4.62

22 ” W. Lyon, Mass. 5.85
25 Miners Mills, Pa. 2.43 

130 ’ St. Clair, Pa. .66
1 ” Edwardsville, Pa. 21.97 

91 ” Waterbury, Conn. 12.99 
123 ” Dorrisville, III. 32.85 
136 ” Watervliet, N. Y. 5.40 

Totai $841.84

662 Alena Suvukiuienė aplik. 
4 kp., sugrąžinti įmokėti pi
nigai (nepriimta per gydytoją)

1.65
663 bila Rožė Radžuskienė 31 

kp., aplik, sugrąžinti įmokėti pi
nigai (nepriimta per gydytoją)

2.67
664 bila Marė Račiūnienė, apl. 

21 kp., sugrąžinti įmokėti pinigai 
(nepriimta į pašelpos skyrių),

2.50
15 diena

657 bila Julė Butrimavičienė, 
už a. a. Andrių, jos vyrą, narį 
1 kp., pomirtinė 1-mo skyriaus 

150.00
24 diena

665 bila Alena Bendoraitieuė 
už a. a. Juozą, jos vyrą, narį 
51 kp., pomirtinė lmo skyriaus

150.00
669 Benediktas Raišelis už a.

a. Uršulę, jo moterį, narę 84 kp., 
1-mo skyriaus 150.00

670 bila Anelė Razauskienė už 
a. a. Juozą, jos vyrą, narį 1 kp., 
pomirtinė 1-mo skyriaus 150.00

671 bila Insurance Depart
ment of Pennsylvania už 3 cer- 
tificatus dėl valstijų prie regis
travimo čarterio 6.00

668 bila Elvira Jokubauskienė 
už a. a. Joną, jos vyrą, 8 kp., na
rį 1-mo skyr 150.00

Viso $1,526.19

Gegužio mėuesio.

11.15 Geg. 
Birž.

Bal. mėu, Išsimokėjo $1,526.19
1,124.32

864.00

$3,514.51
Atliko Susiv, ižde už
2rą bertainį. $3,612.99
Nuo 1-mo ber., buvo likę
pas kasininką 12.307.43

Viso $15,920.12 
Gegužio mėn. padėta į 
gelež. kapitalą 6,000.00

Liepos 1 d. 1915 m. lie
kasi ant rankų $9,920.42

Pranu Burba,
Susiv. L. Rr K. Ą. Iždin.

J 8 Vasiliauskas,
Susiv. L. R. K. A. raštininkas.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Iž protokolo 30-tojo Seimo, 1915.

Sesija 5-ta. Apkalbėjime sulaikytų 
pomirtinių apleista: — 90 kp., W. 
Hazleton, Pa., pomirtinė J. Pietelio 
nutarta išmokėti jo likusių vaikų, le- 
gališkiems globėjams, arba palaikyti 
tuos pinigus susiv. ižde, pakol vaikai 
sueis į metus.

Exeter, Pa.
Brooklyn, N. Y. 
Waterbury, Conn. 23.53

79 Glen Lyon, Pa.

4.06
13.92
39.55

35 ”

133 ” 
60 ”

Toj pačioj sesijoj, kiek žemiaus yra 
pasakyta: “Guos Jermikaites pomirti- 
•ė”. Tati būti : — O. Jauušaitės, 
135 kp., etc

Putam yra pasakyta: “Kalbama, 
kaip ir kokiu būdu pakelt nariams 
mokestis“. Tuti būti: — kalbama, 
apie senųjų narių mokesčių išlygini
mų.

Tame pat dalyke, užbaigiant tų 
klausimų, pasakyta: “Darbas, sutgi- 
synias mokesčių lentelės“.... etc. Tu
ti būti: — Pritaikymas senųjų narių 
mokesčių prie naujos lentelės.

Sesija X-ta. “Kalbama, apie ge
riau sutvarkyt pašelpinį skyrių, kuris 
pradėjo veikti sausio mėn. 1915 
m.“... Turi būti: — Kuris pradėjo 
veikti spalio mėn., 1914 m.

Toji pati sesija. Kalbant apie su- 
sivin. pinigus, yra pasakyta, kad su
siv. pinigai sudėti Bankose ant 3
ir pusės nuošimčių. Turi būti: — l 
3% nuošimčio.

Sesija Xl-ta. Svarstant prašymus, 
yra apleistas prašymas 70 kp. narės, 
L. Slučinskienės, kuriai buvo nutar
ta pašelpa iš Naši. Fondo $25.00.

Toji pati sesija. Žemiau yra pasaky
ta, kad paaukota iš lėšų fondo Lietu
vių Informacijos Biurui $100.00, bet 
nepasakyta kokiam tikslui. Turėjo 
būti pažymėta : — agitacijai Rymo 
laikraščiuose prieš lenkininkus, ap
gynimui lietuvių-katalikų bažnytinių 
teisių Lietuvoje.

$6.00
3.00
2.00
1.30

Tautos Fondo Reikalai.

karės šelpti. ’ ’
Kai kurie žuiont-s aukojo po kelis 

kartus, todėl, kad nemiuėti pavardę 
kelis sykius, paduodame visų auką 
kartu.

Auksjo sekančius draugystės:
Susiv. L. K. K. A. 9 kuopa $7.00 
Dr-stė po Globa Panelės Sv. $25.00 
Dr-stė šv. Kazimiero Karai. $5.00 
Pelnas nuo baliaus Tautos F. $17.00

Pavieniai aukotojai:
Kun. M. Paukauskas 

A. Ročkytė 
A. Jugnaičiuto 
J. Aiaučiunas

Po $1.00: J. Sinkevičius, J. Radzvi- 
las, P. Blažytė, M. Matuzaitė, J. Mi- 
nelka. A. Damušytė, A. Smalskieuė,
J. Juodis, V. Alinskytė.

Po 6Oc.: P. Simanavičienė, J. 
Krikščiūnas, M. Rakašiutė, J. Krik- 
ščiunytė, M. Kelpšytė, P. Vilčinskas,
K. Gedimauskas J. Janošonis, A. 
Kiulkys, J. Stumbrys, A. Meškaus
kas, A. Andruševičienė, A. čimielius.

Smulkesnių aukų $15.63
Viso labo pasidaro $97.63, iš tų pi

nigų išsiųsta $5.00 už Tautos Fondo 
ženklelius; nes ženklelių buvo per
traukta už $15.00, o pardavėme, tik 
už dešimtį dolerių (10.00). todėl ne
norėdami gražinti ženklelius, iš auką 
pridėjome tuos penkis dolerius, nes 
eina ant to paties tikslo. Dabar pa
siunčiamo $90.00, pas mus pasilieka 
$2.63. Į trumpą laikų tikimės surink
ti daugiau auką ir su likusias pa* 
siusime Tautos Fondo Iždan.

Rašt. J. Sagevičlns, i
Ižd. J. Stumbrys, 1
Pirm. A. Cimlelius,

Kasos Globėjai: A. Gerulaitis,
J. Baliunas,

I LIETUVIUS.

Tautos Fondas įvykino savo
,D ,. I seimą Seranton, Pa., birželio 4,18 diena m • -.--t-. ’191o. Tuomi seimu, užbaigė Lie- bila Domicėlė Bartusevi-. . .'tuvių Politiškojo seimo Chicago,666

čienė už a. a. Juozą, jos vyrą, 90 
kp., 1-mo skyriaus 150.00

672 bila Ona Gaurienė, už a.
a. Motiejų Gąurį, 35 kp., 1-mo 
skyriaus 150.00

673 hila A. Černiauskienė, už
prirašymą prie 110 kp., 8 narių 
4 ber., 1914 2.00

674 bila J. S. Vasiliauskas už
spauzdinimus dėl Susivieniji
mo. 31.00

675 bila The Albrecht Co., 
Balto, Md., už knygas dėl kuopų 
250 apdarų $250.00, 25 tūkstan
čiai lapų $70.00 atskaityta 2%

313.60
676 hila Darbininkų Balso 

spaustuvei, už atspauzdinimą 25 
tūkstančių lapų ant abiejų pu-

30.00

54 ” Grand Rapids, Mich. 20.93 
.53 ” Lee Park, Pa. 12.33

27 d.
32 ” Ansonia, Conn. 1.50 
72 ” Newton Upper, Mass. 1.50 
82 ” St. Louis, Mo. 2.50 
90 ” Įlfyzleton, Pa. l.OGj 
84 Meriden, Conn. 13.50
55 ” Bernice,-Pa. 14.25
27 ” Minersville, Pa. 42.98
11 ” Waterbury, Conn. 58.76
96 ” Gilberton, Conn. 26.22
86 ” Portage, Pa. 31.43
38 ” Homestad, Pa. 98.69

139 ” Portland, Ore. 7.51 
124 ” Wilmerding, Pa. 26.25
36 ” Newark, N. J. 113.14

28 d.
147 ” Wallingford, Conn. 8.76
65 ” Peterson, N. J. 4.15

137 ” Rockford, III. 18.06
80 ” Eynon, Pa.
90 ” W. Hazleton, Pa.
76 ” Cannerton, Pa.

105 ” Braddock, Pa.
12 ” Shamokin, Pa.

134 ” Brooklyn, N. Y.
78 ” Dubois, Pa.

New Britain, Conn. 17.78 
Rochester, N. Y. 52.04
Cleveland, Ohio.
Duryea, Pa.

29 d.
Sugar Noteh, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Dorrisville, IU.

Cumbola, Pa.
Nonvood, Mass.
S. Boston, Mass . 
Hasting, Pa.
Cleveland, Ohio. 
Elizabeth, N. J.

18.01
71.30
33.42
10.00
39.13
34.06
6.50

109 ” 
103 ” 
142 ” 

61 ”
35.93

122.12

37 80
4.50 

37.64
.50

8.00
99.20

1.50 
71.66 J

” Donorą, Pa.
’ ’ Freeland, Pa.
” Forest City, Pa.
” Curtis Bay, Md.
“ Westville, III.
” Cambridge, Mass.

W.Hazleton, Pa.
” Meriden, Conn. .50 

150 ” Waterbury, Conn. 5.00 
12. ” Shamokin, Pa. 1.38 

126 ” Coaldale, Pa. 22.40 
106 ” New York, N. Y. 12.65 
48 ” Cicero, III. 8.23

143 ” N. Abington, Mass. 4.30
17 d.

21 ” S. Boston, Mass. 1.50 
105 ” Braddock, Mass. -50 
101 ” Chicago, Hl. 24.25
141 ” Brockton, Mass. 12.15 
162 ” Gardner, Mass. 12.42

2 ” Forest City, Pa. 5.98
93 ” Easton, Pa. 12.25
41 ” Worcester, Mass. 76.58

125 ” Export, Pa. 5.53
155 ” Seranton, Pa. ; 18.20
98 ” Worcester, Mass. 7.94
42 ” Brooklyn, N. Y. 7.79
94 ” Westvilje, Hl. 2.82

157 ” W. Pullman, I1L 24.12
18 d.

4 ” Shenandoah, Pa. 1.50
10 ”Philadelphia, Pa. 16.59

150 ”Waterbury, Conn.
21 d.

159 ” Lopez, Pa.
100 ” Chicago, IU.
33 ” Thorp, Wis.
87 ” Alleghany, Pa.

142 ” Cleveland, Ohio.
85 ” Chicago, DI.

109 ” New Britain, Conn. 1.32 
25 d.

17 ” Wilkes Barre, Pa. 27.99 
” Plymouth, Pa. 37.95 

8.50 35 *’ McKees Rocks, Pa. 24.38

124 ” 
33 ”

2.50

6.07
8.75
1.00
9.88
2.31

16.04

IŠEIGOS.
Balandžio mėnesio.

10 diena
651 bila Agnieška Daukšienė

už a. a. Juozą jos vyrą, narį 
116 kp., pomirtinė 1-mo sky
riaus. $150.00

652 bila Vincas Čivinskas už 
Agotą, jo moterį 130 kp., narę 
pomirtinė 1-mo skyriaus 150.00

653 bila Lietuvių Informaci
jos Biūriui Paryžiuje per ran
kas Juozo Gabrio. 25.00

654 bila J. Lazaravičius už
prirašymą prie 24 kp. 12 na
rių 1-mą ber., 1915 m. 3.00

655 bila J. S. Vasiliauskas už
spaudą dėl Susiv. reikalų, ap
likacijų laiškams antgalvius, 
konvertus, isįuntįnž&ms lapelių 
etc. 17.75

656 bil Kun V. Bartnška už
a. a. Motiejų Malakanską, narį 
47 kp., pomirtinė 1-mo sky
riaus. 150.00

658 hila Jonas Stankevičius 
už a. a. jo moterį Ona, narę 40 
kp., pomirtinė 1-mo skyriaus

150.00
659 bila J. S. Vasiliauskas al

ga už kovo mėn. 1915 m. 100.00
660 bila Kazimieras Bielevi

čius sugrąžinti pinigai aplik. 42 
kp., (nepriimta gydytojo) 6.47

661 bila Alena Kubilienė

šių
677 bila J. S. ‘Vasiliauskas al

ga už bal. mėn. $100.00, ekspen- 
sai Susiv. reikaluose, kaipo siun
tiniai, krasos ženkleliai etc. 114.39 • 

* 678 bila Jonas Norkūnas už a. 
a. a. Mortą Norkunienę, 114 kp. 
pomirtinė 1-mo skyriaus 150.00

First Lithuanian Buildings
Asso., Balto, Md., padėta Stipen
dijos Fondo 168.33

26 d.
680 bila Povilas Bulota, narys

2 kp., pašelpa ligoj. 3.00
681 bila P. Mikalauskas už pri

rašymą prie 21 kp„ 5 narių ir lė
šos kelionės su agitacijoms 7.25

682 bila J. Masliauskas už pri-
kalbinimą 9 narių prie 20 kp., 
1-mo ber., 1915 2.25

683 bila J. Mikutavičius už pri
rašymą, 5 narių prie 27 kp., 2-tro 
ber., 1915 1.25

684 bila P. Šedvydis už prira
šymą prie 60 kp., 5 narių 2 ber, 
1915 m. 1.25

j , 4 i
Viso $1,124.32

Birželio mėnesio.

III. Rūgs. 21—22, 1914, pradėtąjį 
Tautos Fondo organizavimo dar
bą, priimant Tautos Fondo įsta
tus ir prisiimant dalį visuomeniš
kojo darbo. Tautos Fondas nesi- 
kiš į šios šalies politikos reikalus, 
bet rūpinsis Lietuvos laisvės išga
vimu ir labdarybės reikalais. Da
bar stėri mumiems į akis užleista 
organizavimosi dirva. Reikės 
daug pagalvoti, kol mūsų tauton 
liksis inešti įvairiausieji labda- 
ringumo būdai. Išplatinus geriau
sius būdus, reikės juos nuolati
niu darbu stiprinti, kol jie prigys 
ir įleis mūsų tautos gyveniman 
šaknis ir taps mūsų viešojo gyve
nimo dalimi. Tolesnis Tautos 
Fondo veikimas priklausys nuo 
reorganizavimo, pagal naujosios 
T. F. konstitucijos visų dabar 
esančiųjų ir naujai susitverian
čiųjų T. F. skyrių.

Pageidaujama, kad mūsų tau
tos vienytojai, visose lietuvių ap
gyventose vietose malonėtų sut
verti Tautos Fondo skyrius.

Keli veiklūs tėvynainiai gali 
drąsiai tverti Tautos Fondo sky
rių-— tame darbe T. F. Centra- 
linė valdyba mielai pagelbės. Yra 
viltis, kad lygi naujų metų, Tau
tos Fondas susilauks bent 300 
skyrių. Visi skyriai atsižymės pa
vyzdingai ramiu, ištvermingu ir 
patrijotiškų darbu. Todėl, šiuomi 
raštu kviečiami visi lietuviai, 
krikščioniškos doros palaikytojai, 
tverti Tautos Fondo skyrius vi
sose lietuvių kolonijose. Šiame 
baisios karės mete, lengva prie 
labdaringo darbo prikalbinti nau
jus Lietuvos darbininkus. Tau
tos Fondo triūsas yTa vien seimų 
nutarimų vykinimas; ramus dar
bas dėl labo Lietuvoa.

Tautos Fondo Valdyba.

10 diena
667 bila Kazys Černiauskas už 

a. a. Rožę Černiauskienę, jo mo
tiną, 74 kp., 1-mo skyriaus, 150.00

679 bila Petronė Džiaugienė 
už a a. Prancišką, jos, vyrą, na
rį 105 kp., 1-mo skyriaus, 150.90

24 d.
685 bila Anastazija Karvelienė 

už a. a. Praną, jos vyrą, narį 
39 kp., 1-mo skyriaus 150.00

686 bila Marė Burinskienė už
a. a: Vincą, jos vyrą, narį 24 
kp., 1-mo skyriaus 150.00

687 bila J S Vasiliauskas, al
ga už gegužio mėn. 1915. 100.00

688 bila Liudvikas Jakaitis, 
narys 119 kp., pašelpa ligoje 2-ro 
laipsnio už 2 savaiti 14.00

689 bila Elžbieta Vosilienė nž 
a. a. Jurgį, jos vyrą, narį 29 kp. 
pomirtinė 1-mo skyriaus 150.00

Viso $864.00
Viso antrame bertainyje pribuvo 

išsimokėjo ir liko.
$5,245.34 
1,040.32

Bal. mėn. pribuvo 
Geg. ”
Birž. ” 841.84

.m Sykiu «7,127.’i0

dabartinės karės baisybes, ir nuo sa
vos burnos duonos kąsnį atitraukę — 
dalinasi su badaujančiais Lietuvos 
nekaltais žmonėmis. Garbė tiems, ku
rie dalinasi Lietuvos vargais 1 

Aukos surinktos Hartford’e “Tau
tos Dienoje”, kovo 4 — (7) 1915. 
Štai aukotoją vardai-pavardės:

Po $2.00: A. Pateckis, J. Dargai
tė, A. Mašotas, R. Miliuškiutė, E. Mi- 
siulaitė, B. Liminaitė.

Po $1 .00: A. Mazalas, M. Dominiu- 
tė, O. Navickienė, P. Pinevičiutė, K. 
Jakubaičiutė, M. Daugeliutė, V. Ta
mošiūnas, M. Urbanavičiūtė, A. Ur- 
baičiutė, P. Lukoševičius, K. čekas, 
J. Alubickis, Leonas Brazas, J. Lauč- 
ka 8. Simagelskis, M. Valavičius, A. 
Makcinskas, K. Augustavičius, O. 
Pučkoraitė, ir A. Mažėnis.

Po 50c.: P. Lubickienė, J. Deltuva, 
S. Tvarjonaitis, S. Stončius, J. Patec
kis, P. Gelačiutė, A. Nakčeris, O. 
Nakčeriutė, J. Sčervinskis, J. Mažė
nis A. Višnievskas, J. Bernotavi- 
čius, J. Gižas, M. Nekžindaitienė K. 
Černauskiutė, A. Gurklis, A. Kanto
nas, 8. Daunis, A. Kneižis, P. Atani- 
kienė.

Kartu — 42.00
Smulkią auką 23. SO

ENGLEW00D, ILL.
Ankoe surinktos nukentėjusiems 

dėl karės Lietuvoje per prakalbas, 
kurios atsibuvo 3 d. liepos, 1915 m., 
W. E. Burna svetainėje, 6255 S. Sta
te st. Kalbėjo p. St. Šimkus. Kadan
gi aukotojai panorėjo, idant jų stam
besnės aukos būtų pagarsintos laik
raštyje, todėl dabar jų tą norą ir 
išpildome.

Aukojo:
Jonas Karvelis $5.00
Ona Miieraitė 2.00
Juozapas Staponaitis 2.00
Pranciškus Sūrokas 2.00

Po $1.00: Kazimieras Dargis, V.
Klovas, 8. Kukanauskis, J. Balabo-
nis, D. Alsis, A. Daknis, D. šurkus.

Po 50c.: P. Grigulas, L. Srebola-
nas.

Smulkių auką $5.31
Išviso $24.31

Išlaidų 1.25
Pasiųstą į T. Fondą $23.00
Gal gerbiamąją aukotoją pavardės

nėra gerai užrašytos, tai malonėkite
atsišaukti, 0 mes su mielu noru pa-
taisysime.

Kazimieras Dargis,
6062 Lafayette ave7 Chicago, I1L

• Viso labo $65.S0 
Gegužio 16, 1915 “Lietuvos Vy- 

čią“ Hartford’e surengtose prakalbo
se , $29.?0

M. Paieškas $10.90
Po $2.00: B. Galvasiutė, A. Bal

čiūnas, Jucevičius.
Kartu $45.20 

Viso labo $111.00
Pirmiaus Tautos Fondo Seiman pri 

siąsta $500.00

AUKOS TAUTOS FONDUI.
Gerbiamas kun. J. Ambotas, iš 

Hartford, Conn., atsiuntė T. F. rašti
ninko, p. A. A. šlakio, vardu išrašy
tą’bankinį vekselį už šimtą ir vienuo
lika ($111.00) dolerią, kaipo auką 
Tautos Fondui. Tuos pinigus suau
kojo Hartfordo lietuviai dviejais at 
vėjaia: “Lietuvių Dienoje“ kovo 4 
1915 ir gegužio 16 d. 1915 Lietuvos 
Vyčią surengtose prakalbose. Jaus 
mingos lietuvių širdys I Prie kiek 
vienos progos^, stambiomis aukomis at
sižymėjusios pavardės, liudija apie 
labdarybės dvasią, kuri žmonių sielo
se gyvena. Kol prakilnioji dvasia žmo
nių širdyse gyvens, tolei negręsia 
Lietuvai išnaikinimo pavojus. Savęs 
išsižadėjimas dėl Lietuvos labo, tai 
yra aukščiausia laipsnis artimo mei
lės dorybės pildyme. Lietuviai iš visą 
pusią naikinami, skriaudžiami, o ne
tari nei savoa valdiioo, nei tvirtą 
politikinių organizaciją, o jau apie 
gerbūvio patobulinimą nėra nei kai 
bos. Mes visi panardyti kraujuose ir 
aiarooe, o suraminimą randame vien 
tyroje maldoje į Dievą. Pasaulinės 
valstijos nepripažįsta Lietuvai jai 
pritinkančio vardo. Mna visaip iinau- 
dojama svetimąją nelabąją naudai, 
bet nelaimes mes vieni kenčiame. To
dėl parašai po Lietuvių Peticija gali 
lį-tą gero padaryti. Išnaudokime visas 
progas Lietuvai palaimą lemenčiaa.

Mūsų imonėa geriausiai atjaučia

Iš Hartford’o T. Fondan 
prisiųsta $611.00

Viršuje surašytosias skaitlines tei 
kėši paduoti gerb. Hartfordo klebo
nas, kun. J. Ambotas savame, liepos 
15 d. laiške į Dr. A. K. Rutkauską, 
T. F. Pirmininką.

Aš gi, remdamasis išimtinai ant 
gerb. kun. J. Amboto laiško skaitlinių 
visa ką paskelbiu T. Fondo organuose,

Tariu nuoširdžiai ačiū visiems pa 
sidarbavusiems aukų rinkime — vi
siems stambiomis aukomis T. F. šel 
piantiems ir visiems tiems, kurie 
smulkiomis aukomis, lyg manna iš 
dangaus, pasotina alkanus mūsų bro 
liūs.

Dr. A. K. Rutkauskas,
T. F. pirm.

P. 8. Bankinį vekselį už $111.00 
perdaviau T. F. raštininkui, adv. 
A. A. Šlakiui,

Dr. A. K. B.

ŠELPKIME 

LIETUVĄ AUKO
DAMI TAUTOS

FONDUI

S. L R. K. A. REIKALAI.
I

CHICAGO, ILL. I
S. L. B. K. A. 85 kuopa laikys sa

vo mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 14 
d. rugpiūčio (August), 1915, šv. Krjr« 
žiaus par. svetainėje, ant 46th ir 
Wood gatv. Pradžia 1-mą vai. po 
pietų. Yra kviečiami visi sąnariai 
pribūti ant susirnikimo, nes turima 
daug svarbių reikalų, taipgi dar ne
prigulinčius kviečiame atsilankyti ant 
susirinkimo, ir prisirašyti prie šios 
taip prakilnios organizacijos. Kvie
čiame į vienybę I

Pirm. Juosapas J. Pslekaą,

$2 25 
1.50 
1.00

BRADDOCK, PA.
šv. Petro Ir Povilo Dr-stė $45.70 
Aukos surinktos per Juozapą Naujo

ką ir Juozapą Šimkų.
Jlienos uždarbis:

Juozapas 8zaparauckas 
Kazimieras Jokūbaitis 
Elžbieta Karvelienė

Po 5Oc.: C. Preidienė A. Liddvikas, 
Jonas Vasiliauskas, J. Minotas, L. 
DAjotas, L. Ginotis, K. Adomaitis, 
Petras Kavaliauskas, M. Rumčikienė, 
M. Vitartas.

Sv. Petro ir Povilo Dr etė $45.70 
Surinko J. Naujokas ir Šimkus $14.60 

P. Liutkus ir J. Lukošiūnas, $12.70
Viso iš Braddock, Pa — $73.00

BRIDGEPORT, OONK.

Atskaita Tautos Fondo Komiteto.
Ankų rinkimas žmonėms nnkentė 

juslėms dėl karės Lietuvoje pas mus 
prasidėjo spalio 12, 1914 m. Per 
tą visą laiką suaukojo mūsų miesto 
lietuviai pavieniai ir draugystės 
$97.63. Dabar, kada Lietuvoje viskas 
susitvarkė, prisiunčiamo Tautos Fon 
do Centro Iždan $90.00, idant per 
siųstumetė kartu su visų kitų suko 
mis “Draugijai

8. L. R. K. A. Pittsburg’o apskritis 
laikys antrą susirinkimą South Side, 
Pittsburg, Pa., rugp. (Aug.) 29 die
ną Sv. Kazimiero bažnyčios salėje, 4 
valandą po pietų. Todėl kleviena 
šio apskričio kuopa malonės sušauk
ti eztrą susirinkimą ir išrinkti at
stovus suvažiaviman.

Pittsburg’o apskričio sekr.
— — > Konstantas Vaišnora.

' .-.Abu

PAIEŠKOJIMAI, j

PaieSkau draugo Juozo Degučio, 
Paeinu ii Suv. gub. Maijaapolės pav, 
Neinerių gmino, Skriaudžių kaimo. 
Pirmiau gyveno Rumford, Me.. Bu
vau su juo grįžęs Lietuvon. Girdė* 
jau, kad karei praeidėjue ir jis at
keliavo Amerikon. Turiu daug svarbių 
reikalų. Atsišaukite šiuo antrašu:

A. R. Kudirka,
IMS Indlaaa avė, Sheboygan, Wis<u

----------------- - ,|
Paieikuu savo brolių Pranciškų ir 

Joną Oenčauskų ir Jievoe GeuČauskai- 
tės. Gyveno Amerikoj apie 24 metus. 
Paeina ii Kauno gub., Baseinų pav^ 
Laukuvos par., Veistrių eod.r Atsi
šaukti lino adresui p <

Antanas GenČauskas , 
Nukentėjusiems dėl 4531 So. Honore ztų Ohtcogo, H*.

s
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l'aie&kau giminių, Staulslovo God- 
minu, Al. Barzduko, Povilo Kiušo ir 
Magd. Uukuraitėa. Visi paeina iš Kati
no gub., Šiaulių pav.

1‘rieteliai ar jie patys lai duoda 
žinot šiuo antrašu:

». M. Pet.
Kenosha, Wisc.

General Delivery.

Paieškau brolio Laurinaičio Juozo. 
Gyveno jis: 1343 l'enn. Avė., 2od
floor Pittsburgh, i’a. Žinųųvių . prašau 
nuoširdžiai pranešti: Russja, Sloviansk, 
Gliarkovvskoj gub. Sanitarno-leoebnaja 
stancija feldš. Laurinaitis Jonus
(Laiškus galima leisti be markių) 

Mokytojas, Jonas Laurinaitis.

Vargonininkas paieškau vietos,, esu 
nevedęs blaivas, įsipraktikavęs ge
rai savo amate, choro vedime ir tt. 
Reikale esant meldžiu gerbiamųjų 
klebonų kreiptis į “Draugo” Redak 
«»ją.

30—5.

Dievo Apveizdos parapijos svetainėj, 
16 ir Vaiea gatvės

NBKALTJ PRASBD PAN 6V. 
DRAUGIJA, WAUKEOAN, ILL., Alk

MINISTRACL7A:
Pirmininkė — Oas Vasilintė, 1349 

So. Lincoln Sstr., Waukegan, III.
Vice-pirmininkė — Anastazija Pa- 

rilkykė, 1349 So Park ava., Wauke 
jan, III.

Protok. rašt. Antanina Kasiliaus- 
kiutė, 1346 Bo. Perk avė., Waukegan, 
tll.
Pinamų rait. —- Elžbieta Nevardaus- 
kąltė, 1221 Victoria at., Waukegan, 
m.

Kasininkė — Marijona Zelrnlakiu- 
tė, 1820 So. Liaeola st., Wa’kagan, 
01.

Kuomet jūsų kūnas būna 
nuvargęs nuo sunkaus darbo 
ar nuo niankštininiosi, ištrink 
gerai su Trinerio Linimentu. 
Jisai prašalina skausmus mu
skuluose ir sąnariuose. Kai-1 
na 25 ar 50c., per krasų 35 ar
ba 60c.

DRAUGUI! REIKALAI.
TAUTOS FONDO VALDYBA

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

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

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

Iždo Globėjai:

DRAUGYSTĖS S V. JONO KRIKSTY 
TOJAUS, MKLROSE PARK, ILL.

VALDYBA:
Pirmininkas J. Žvirblis, Box 595 

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

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

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

Melrose Park, Iii.
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001 

12th st., Cicero, III.
Susirinkimai būna kas trečią nedė! 

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

DOVANOS!
DOVANOS!
Kiekvienas gali gauti $1.00 vertės knygų dovanų, kuris] 

įtik užsirašys arba užrašys kitam “Draugų”, prisiunčiant 
tiesiog į administracijų $2.00 metams prenumeratos. Šios 
dovanos bus duodamos tiktai trumpų laikų, todėl kviečiame 
visus pasidarbuoti, kad nepraradus progos gauti taip dide
les dovanas. Dovanoms galite pasirinkti bile knygų vertės 
vieno dolerio iš šio surašo, pažymint numerių ir knygos 
vardu:

38. Braižinėliai, tik ką iš spaudos išėjus knygelė, talpinanti 
labai indomias apysakaites ir piešinėlius, parašė
Skrusdė, ........................................... ...................................451

62. Fabiolė. Arba Bažnyčia katakombuose, parašė kardino- 
• uolas Wiseman, vertė Vytautas, labai indomūs aprašy

mai iš laikų persekiojimo katalikų bažnyčios ......... $1.001
82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko praleidimui patartina 

skaityti šią apysaka, kalba lengvi ir knygos intalpa 
interesuojanti, vertė Jonas Kmitas ................ ..................751

85. Šatrijos Raganos apysakėlės. Telpa trįs gražios apysakė
lės: iš Daktaro pasakojimų, Rudens Diena ir Sulaukė

DRAUGYSTĖ SV. MYKOLO ARCH- 
NIOLO, COLLINSVILLE, ILL. 

ANTRASAI:
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st,; Prezidentas Juozas Gudelauskas,

Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Wis- 

hington st., Norwood, Mass.

BUSIV. L K. K. A. VALDYBOS 
ANTRASAI:

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

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

Sekretorius, — J. S. Vasiliauskas, 
112 N. Greene st.r.Baltimore, Md.
,. Kasierius, — Pranas Burba, 456— 
68 Main at., Edvrardsville —Kingsto n 
Pa. :

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

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

Dvasiškas vadovas, — kun. J. Ja
kaitis, 41 Providence st., Wercester, 
liau.

Knygius, — kun. S. J. Struckus 
P. O. Plymouth, Pa.
. Gydytojas, — Dr. A. K. Rutka.is 

kas, 2302 S. Leavitt st., Chicago, 111.

239 N. Hesperia st.
Veci-prezid. Jonas, šimkauskas, 514

Autum avė.
Prot. rašt. Jonas Rudinskas, 600 

N. Guernsey st.
Finan. rašt. Pranas Stankaitis, 916 

High st.
Kasierius Mikolas Gudelauskas, 

401 N. Hesperia st.
Rink. Andrius Simanavičįe, 18 

Wing st.
Izidorius Kimutis, 315 N. Center st. 
Kasos glab. N. Giknis, 608 W. Short 

st.
Jonas Norkus, 904 Vandalia st. 
Maršalka Juozas Rimkus, 902 Vine 

st.
Lankytojai ligonių:

Vincentas Kimutis, 315 N. Center st. 
Juozas Prismontas, 607 Autumn avė. 
Metiniai susirinkimai atsibūna 2 

ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket
vergą liepos. Paprasti susirinkimai 
atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergą kiek
vieno mėnesio.

S x-.|

LIETUVOS VYČIŲ CENTRO VAL 
DYBOS ANTRASAI:

Dvasiškas Vadovas, kun. H. 
Vaičiūnas, 3230 Auburu avė.,-Chicago,
m.

Pirmininkas, Jonas E. Karosas, 3337 
So. Morgan st., Chicago, 111,

Pirm. pagelbihinkė, p-lė Matilda šu 
kiutė, 11 Alpine st.,. VVoreester, Mass.

Protokolų Raštininkas, P. Mulevi
čius, 6329 So. Fairfield avė., Chicago, 
III.

Finansų Raštininkė, P-lė S. šlegai 
tė, 1427 So. 48tfr st., Gicfero, IH.

Iždininkas, P. P. Baltutis, 3261 So. 
Halsted st., Chicago, III.
Išd. Glfld>ėjwir,“JSi*"r'

A. A. Aleksandravičius, 732 W. 19 
st., CĮiicagp, III. -4

.P-lė Stanislava Kačinskaftė, 10826 
Edbrook avė., Roseland, III.

ŠVENTO MYKOLO BRAUGUOS, 
ROCKFORD, ILL. VALDYBOS AD

RESAI:
Pirmininkas, Kazimieras Miklaa, 

1625 S. Main St.
Vice-pirmininkas Mikolas Jankevi- 

Ua, 1614 15th St
Protokolų raštininkas, Jonas J. 

Merčaitis, 1530 S. Vest St.

Moterįs!!
Nesivarginkit su senos rūšies 

prosoms. Vartok “Imperial”; No.
15 “Imperial” užkaista pati per- 
savę vartojant kcrosiną, gąsdi
ną arba alkolių. Sveria 5y2 sva
rų. Už porą centų išprosuosi visos 
savaitės skalbinius. Gali prasuoti 
kur tik nori: Grinčioj, skiepe ar 
laukė po žaliu medeliu. Nėr Vsta 
ir nėra smarvės; galvą neskau
dės. Kaina su prisiuntimu į ta/o
namus $4.00. Gvarantuojame. Jei •'“ t“".......................................nepatinka gali gražinti, o mes 197> °^vena Twi^- Tai viena is geriausiai nusisekusių ver- 
sugražinsime visus pinigus. Tau- gar8.aus angl? pytojo Charles Dickens. Apysaką,
pyk sveikatą, turtą ir laiką. kur!ą. myh 8?asiir jaunas’ biedlnas ir turtuolis; neap-

sivilsi gavęs šią knygą. Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi. $1.00 
Rašyk, ateik arba telefonuok. 250. šimelio Kručko Gyvenimas ir Darbai. Heroiška epopėja 

NEW ERA SALES CO., S dabarties laikų. Parašė Skriauda, pašvęsdamas vi-
6329 S Fairfield av., Chicago, III. siema’ smailalyžiams, pasipūtėliams ir neužpelnytos

garbės ieškotojams, ....................................... '..................
355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizdelis .......................

katekizmas mažtems VAI- ^94. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis scenai lengviai
KAMS. sulošiamas vaizdelis, ,..................................................

Vartojamas parapijinėse mokykio- 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveikslėlis iš liaudies
se. Pagal kun. R. A. McEashen, su. gyvenimo ...................................
taisė kun. M. Krušas. Antra laida 4Q1 Metu. Vaizdelis įg Uetuviv gyvenimo 3-juose ak-
nų. Kaina 15 c. Gaunama “Drau- tuose užimantis ir tinkantis scenai, .. ............ ........
KO” Redakcijoj. •farP Dilgelių Rožes. Melodrama 2-jose dalyse,...........

__ ^22. Aureolė. Oratorija paskirta Liet. Chicagos šv. Kazimiero
COLLINSVILLE, Vienuolijos Seserims, parašė M. Gustaitis, ................

savo metinį0 pikniką10 Rugp. (Augus) 818‘ KokU Autonomija Lietuvai Reikalinga? (Autonomija ar
lg d Savivalda!) parašė J. Gabrys, ...................................

Collinsville Parke, Collinsville, III. 843. Tiesos Žoids Socijalistams. Parašė Kunigas. Trečia lai- 
Apielinkėe viengenčiai yra maloniai da. Tai geriausia knygelė pažynimui kas tai yra tie
prašomi atsilankyti ant to pikniko. mūsų lietuviškieji socijalistai bei “cicilistai”. Su
Kas gali tegu atvažiuoja ir iš kitų paveikslais, .........................................
miestelių, o tikriname būsite užganė- ................. S................. ..
dinti 891. Blogi Kūdikių Papročiai, su paveikslais, parašė Dr. A.

Draugijos Komitetas. Į L. Graičūnas; kiekvienai motinai šį knygelė patartina
perskaityti, ....... . .............................................. .

Reikalingas mažoje geroje parapijo- 917, Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir Kova Su Joms
je vargonininkas. Priedermės vargo- Šutais^. A. L. Graičūnas, J, ........... . ............... ..

vertė J. P. ....
53 Waveriey st., Worcester, Mass. 232 • Pilnosios Blaivybes Katekizmus. Pagal J. M. Cullen, su-
(31—3) taisė kun. P. Saurusaitis, »..................... „ ...............

935. Saliūnas. Kiekvienam lankančiam ir nelankančiam “sa-
_ _____________ liūną” patartina perskaityti šią knygelę. Parašė kun.
(«»i -u oęq h, ty A Yanušas................. . .................................................

sn8|u|d f |uimi|mh|| h«9 *•»*•* 947. Mandagus Veikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka, ............
h msmdgmBDMHkinm 9B0 Apaštalystės Maldos Statutes. Iš angliško vertė kun.

P. Saurusaitis, ........... ............................................
959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją paminklėlis; parengė 

Tėvas Kapucinas,
961. Ar Kristus Turėjo Brolių ir Seserų?
999. įžadų Katekizmas. Vienuolijos Luomo Dievui Pašvęs

tųjų Asmenų Naudai. Iš anglų kalbos vertė kun. A. S.
1095. Vienuolienė Louma. Sykiu su trumpais patarimais apie 

Pašaukymą kunigystėn. Iš anglų kalbos vertė kun.
P. Saurusaitis, ............ , .............................................

1208. Kas Rūpėjo Amerikos Lietuviams 1913 metais. Refera
tai skaityti per Liet. R. K. Federacijos Kongresą,
Pittsburgfe, ....... ,......................... ...........................

1219. Sv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypatingai jaunuo
menei patartina skaityti ir platinti šį knygelė, ......

Pinigus ir laiškus siunčiant adresuokite:

Tel. Prospejet 456.

ŠVENTO ANTANO DRAUGIJOS 
WAUKEGAN, TT.L.. VALDYBOS 

ADRESAI:
Pirmininkas: Steponu Ksliotis,

1344 So. Jackson .Str.
Pagelbininkų, Kazimieras Barba.

1416 So. Park Avs.
Protokolų raštininku, Antanu

Samoška, 1338 Sheridan Road.
Finansų raštininkas, Jronimu She-

mulinas, 759 Marion st.,
Kuiainku, Antanu Bakšys, 1337

Bo. Vietoria Str.
Kuos globėjai:
Jnozspu Skuldziskis, 1113 — lttk

Str.
Raimonda Rulsvičia, 1330 Bo.

Jackson Str.
I. Maršalka, Pranu Dapkna, 1467

So. Park Avo.
3. Maršalka, Antanas Dir ūgis,

1667 So. Park Avs.
•vanta Jooaapo Drangljoo,

Wla, valdybos adr 
Pirmininkas Skiris Antanu, 309 

Indiana avė.
Pagelbininkas Bubnis Juozas, 735 

Indiana avė.
Raštininkas Butkauskaa Juozas, 

1015 Clara avė.
II. Raštininkas Brusokas Antanas 

1019 Dilangham avė.
L. Katalikiškų D. 8. Brooklyn. 
Kasos globėjai:
Gelburda Petras, 1002 Clara avė 
Ručauckas Mataušas, 1133 Michigan

«į«I|u|4 o| t«p#A ssiodns »»»(A 
*|Hęn4 o» «Aą«WM< HR«4

LvNVAoa ariama.
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.25

.25
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.20
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Jo 4vcntcnybč( Popiežiaus Benedikto XV Santaikos Malda 
Brazdinti baitenybių karė., kuri naikina žmonas ir tautai, mes kreipia
mės, o, Jėzau, l Tavo mylimiausia SirdĮ. kaipo muiq paskutine viltj. O. 
Miela&irdtnras Dieve, iu ažaromu mei meldžiame Tavas užbairt) žita bai 
ant bausme; O. Ramybės Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, ku
rios mes trokštame. Iš saro Švenčiausios Širdies Tu išpildei pasauliui die
viška pasigailėjimą, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik meilė tarp 
žmonių viešpataut--. Laika Tavo ant šamas nvenimo Tavo Sinlia plakė 
maloniu paateailėjimu žmonijos šitoje valandoje, kuri taip baisi
didžiausia neapykanta, kraujo praHejimu ir žudynėmis, dar karta lai Ta
vo dmvttka girdisbusgaūastinsa. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo 
tinų. kurios lumžia sopulius dėl j- vaikų likimo; pasigaUtk daugybės žai 
asvaų. nuo kūnų atimti tėvai; -aaigailėk Europos, ant kuries užėjo ižnaĮ 
kmlmas ir neMmūa. Valdytojam ir žmonėms inkvėpk namybės sumany
mus. panaikisds nesutikimus, kuria skiria tautas vienąj«uokitoe;Tu. Ku
ria lietai aavo brangų kraujo, kad jie gyventų kaip broliai, v«l sutaikink 
* * kad jis gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant A-

-ui: Oolbak mus Viadmtia. mas šųatamal Tu atsakai žodžiais 
įčiaa vilnis.-taip dabar teikkis išgir-

___________ ak pasauliui santaika ir realybe. Ir
Pana. kaip kitais skaudžiais sielvartus laikais, buk ir 
uatarytoja ir aneyaeia. dman. Kančios ned.. ltftaų pagelba, i Kančios ned

-•C-Jl-e4.

Tas didelis su jo paties parašu pa 
veikslas Popiežiaus Benedicto XV 
su Jo Šventenybes Santaikos Mal
da parsiduoda “Draugo” Knygyne; 1

Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų po-1 
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
■.ii'- CHICAGO, ILL. ti

ė f

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

Finansų raštininkas ir Iždininkai
Po v. P. Petrėnas, 428 Island ave.l“™; . . , _ .’ , . Kasininkas Grigaliūnas

Iždo globėjai: Jonas Zubinas, 1129
B Church St.

Vincentas Kadzevičia, 411 Island 
av.

Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543
S. Vest St., ir Izidorius Komza.

Tamošius
1437 8. liet.

Maršalka Buividaf Juozr
9 et.

SKELBIMAI.
DRAUGYSTĖ SV. JURGIO KAREI
VIO, NOBWOOD, MASS.

Pirito.''iPr'. Kuras, 457 Pleasant it 
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st. 
Prot. Rašt. J. Verseckas, 11M

Waahington st.
-š'šFieAlUžt. V. Sersilta, 568 Plessnat

^- - - Ll'Iždininkas V. Kavaliauskas, 0 
•tsrsvaiit ars.

Iždo globėjai: K. SpriridavMk 
1025 Wa»hington st.

8. Vitkauskas, 1038 Washingt«e si. 
Maršalka G. Glėbas, 61 Struravant

•v..,

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, 'moks

liškas gydymas dykai 
dėl vyru Ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

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

Ar randas plalskotes, 
■iežas odos galvos?

Ar pllnki, bei pra
dedi plHtfl?”'

Ar kenkia kas 18
Prieg gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
guotl Jos. Vžsakykete iluoetrota kny
gute Jusu prlgemtą. kalba:

"TEISYBE APISf PLAUKUS,” 
Paragita europos gar-

VIS MEDICATRIK 
NATURAE.

Gydytojai visų tautų ir am
žių visuomet pasitikėdavo 
“vis medicatrix naturae” ar
ba gamtiškam būdui gydymo. Bin«o“»0ėėiaHstoritū+i- 
__ . . . -oje randas Įvairios žl-
Mes visi žinome, jog gamta ni»:’ ° . GraJybe tifaukur-^su
išgydo daug ligų, bet visiškai Jft&Via Sn£
atsiduoti jai yra pavojinga.
Mūsų pareiga yra prigelbėti

kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti sv.el
katą Ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tat 1 pąn-

gamtai, kiek tik yra galima, i pTufeš'-m1’rft

DRAUGAS PUB. C0.,
1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, ILL

ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikrašti®, 
16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos 

ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencija? ir pinigus siųskite šiuo- adresu'

“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

DRAUGYSTĖS BV. JONO RVANOR 
LIBTO CHICAGO, ILL., VYRIAU

' SYBė.
Prez. Ig. Liskavičia, 1930 8. Union

* ve
Vice-prez. Juoz. Šimeliu, 911 W. 

19tb Pi.
■ Pret. Sekr., S. Dergti 638 W. 18 it 

Fin. Bekr., Petru Olulevskis, Tll
W. 15th st.

Kasininkas Ant. Leknickis,
1445 So. Santfaroon st.
v Maršalka Petru Augustinas T18 
W 17 PI.

Susirinkimai paikutis) nedėldienj 
kiekvieno mėnesio 1 vai. pe pietų

Geriausia pagelba yra, tai iš-1 ^he«"nuo’u«ganedintu 
valyti kūnų ir sustiprinti jį.
Tas geriausiai galima atlikti 
su Trinerio Amerikonišku 
Kartaus Vyno Elixiru, kuris 
palengvina užkietėjimų be 
jokio nusilpninimo vidurių.
Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras užlaiko vi
durius geroj tvarkoj ir duoda 
reguliarį veikimų žarnoms.
Kaina $1.00. Gaunamas Ap
tiekose, Jos. Triner, Manufac- 
turer, 1333 -1339 So. Ashland 
Avė., Chicago,.

Telefonas Canal 3737
✓

AKUŠERKA
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai 
praktikavusi Pennsylvanijos Hospita- 
lė»e ir Philadelphijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gimdymo. Duodu ro
dą visokiose ligose moterims ir mer
ginoms. Kalbu lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slavokiškai.

1838 S. HALSTED, ST., CHICAGO.

Reikalavimas
GYDYMAS DYKAI.

’ Męs gal.mfl pertl-
br»ntl Kiekviena, kad „ , ., , „KX*’s^;CpU^ zu kapitalu pHkimui farmų.

Tur,',(ia,nfiS $100 &al] Pirkt 40 
ak^ derlingos žemės ir tuo 

a^«u'y%,’»sh,e«- Jaus gaut darBd lentų pjovfk- 
K lose.. Darbūs it sakant i s, ge-
"Teięybe1 ra mokestis. Didelis iidirb-

Beitoje savaite. m|au atspaustą kuponą tų farmų listas dovanai. Del 
vnionLABORATOKY*kBox ►r?<union, platesnių žinių'kreipkitės pas: 
UNION LARORATORY,

Barzda.-»-lr 

kllętu.

Reikalaujam žmonių su ma-

1 Jau išėjo iš spaudos 4 numeris

5* Literatūros, Mokslo, Politikos ir—-—— —— ' h l ž■

4<- -

J

Box M7, Union, N. Y,
SluSlu 1 dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaltu perstutlmo, meldžiu Halu- 
stl man tojaus Jusu dolerine dėžutė Gal- 
vaeura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Maukus.“ (Paąlusketo tykiu kuponą su 
♦te u antraiu.)

CHAS ZEKAS and C0.
127 N. Dearborn st. Boom 808

DIDELIS BARGINAS!
Jei kam rūpi geresne ateitis ir 

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

Del pilnesnių informacijų kreip
kitės.

A. J. SUTKUS,
8329 So. Fairfield avė.,

CHICAGO, ILL.
Tel. Prospect 456.

Visuomenes Mėnesinio
I--------------------------------------------------------—-----------

“PAŽANGA,, eina tautiškai-krikščioniškoje

k-i

m if

dvasioje.
“PAŽANGĄ” leidžia “Draugo“ Bendrove 1' 
“PAŽANGĄ“ veda tie patĮs redaktoriai, ku $

ie redaguoja savaltraštĮ . /Draugą“

; “Pažangos“ Kaina ;
Metams $3.00, pusei metų $1,50 '

Atskiri numeriai po 25 c• “»<- i Z> ■' - •
Adr.

Draugas Pub. Co.
W. 46tli Street, . Chicago, UI. .



8 DRAUGAS —T--" Rugp. (Aug.) 12, 19K), No. ”3

'Karė - kainos sumuštos - Karė" Viskas už $5.95

MŪSŲ NUOSTUOLI8, TAI MOŠŲ LAIMSJ1MA8. PINIGAI NEB1I- 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMU8, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turini gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolerų davonoms supa- 
tindimui žmonių su mūsų tavogais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me ii tą dailiai išrašytų auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaatoi plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-aių šūvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie .daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECIALIS 
PA8IŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųakiž šitų apgarsinimų ir save 
adresų, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir ižbaadymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

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

LSCT'JViU
A N E R IK C ;

VISUOMENES,
Literatūroj ir Politikos iliustruotai Laikraitis

Amerikos Lietuvių Dienraštis * ‘KATALI
KAS” paduoda vėliausias žiuias 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 numeri veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė
REIKALAUKITE KATALOGO

RaSydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:,

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

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

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 18B7 M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS 
Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa- 

giaa, až karinos mokam 3 naoiimčias ant metų, karį pridn- 
iam kas pašė metų. _ < . -
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro. 

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS 
Perka ir parduoda propertea ant komisijos; iikolektaoj*

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

T.lephon. Drover 5326

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

Specijalisti moterų ir valkų ligose

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

3255 So. Halsted SL, Chicago, Ilk,

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 Wabansie Ave. Chicago, III.

D

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

chicagoje. ,
Vienaolyne yr*: prirengiamoji mokykla, aitaonių sky

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Bchoa}.
Lietaviikosios Sesers priima pas save mergaites moki

nimai ir iėaakl ėjimai. Seminarijoje prie regaleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: masflca, paiiy- 
mas, siuvinėjimas ir taip toliaa.

GEBOS MOKINTOJO!. PIGU! UŽLAIKYMAI.
Reikale nseidžisM* kreipties prie Motinos Perdėtinėe 

bar antraia:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

i

laiaaaą.

rrrr m'.'!.. ix'i^rE8iix.inj.Tijrgg|;
Phou. Drover 4247

DR. J. JONIKAITIS
CySau Iją, Moltrlf Ir Vaiky U|M.

Resid. 4613 S. Ashland Ave.
Valandų*: •—12 iš ryto 

1—8 po pietų 
<—9 vakaro

•21.-1^:11X133^

i Tek Drover 7042

Or. G. Z. Vežei (Vezelis)
Lieti v iškas Dentistas

4712 So. Ashland Ave.
arti 47tos gatve*

4MM

Phons Drover 780
Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 

piet ir 7 lig 9 vakare.

N. A. J. TANANEVICZE 
Gydytojas, Chirurgas 

ir Akušeras 
Gydau Vyrą, Maltą Ir Vilką Ligai 

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Tel. Drovi r 5052

DRUGELIS &SAPRAHAS
Lietuviai Daktarai Dantistai

Valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

w\"4.,..ait..ai.ni..iiiii liiu.ii. .i.........a......H.i,I ....... .aJ .ai.-

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 

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

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

mĮKĮlSiKggteiknt'.SgĮ 
Telephone Main 536

JOSEPH MOLITOR 
ARKITEKTAS

Rooms 1003-1004 
167 W. Waskington St. Chicago.
Katalikiškos Bažnyčios mano speciali- 

škumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Eliat, Savininkas.

46 00—4602 S. Wood St. Chicago, III.
Prfimaftie pinigus t Banką uŽČėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus .ir mokame trečia 
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus 
| 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 
geležiu kelių po visa Ameriką ir Europą.

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

PAMĖGINKIT SKAITYT I 
Savaitinį Laikraštį

“LIETUVA”
Didelis 8 puslapių laikraštis su 
paveikslais, einąs 24-tus metus. 
“LIETUVA” yra politikos, lite
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
duodantis daugiausiai žingeidžių 
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir 
viso pasaulio. Laikraščio kaina

Už visą metą tik $2.00 
Už pusę metų tik $1.00

Vieną numerį gausite uždyką, 
jei pareikalausit, adresuodami:

“L I E T U V A”
3252 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis Udirbėjaa

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pareitu, dar- 
4»u« atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
1W M LIROSE, St., MONTELLO, MASS.

Plymouth National 
BANK.

Kapitalas su perviriiu 
$166.000.08.

Šitoji Banka prižiurou, 

Suvienytųjų Valstijų va 
džios. Moka 3 nuošimčiu 
mo sudėtų pinigų. Galiu, 
susišnekėti lietuviškai.

0. V. Portlethwalta 
išdbdukas

/'<''u'<hgis patamavim* ■

\t Vi Bell System

Du Budu Biznio Pagerinimui

Daugelis įstaigų padidina savo biznį praplatinant 

užsakymus per telefoną. Tai yra tikras, papra

stas ir be didelių iškaščių būdas biznio praplati
nimui.

Pirma — užtikrinkit, kad jūsų telefono patarnavi
mas yra atsakantis. Mūsų Prekybos Departamen
tas bus linksmas, jei galės jums patarnauti savo 
patarimais ir
Antra — garsinkit faktą, kad jūs esat pasirengę pri
imti atidžiai išklausyti ir duoti greitą ir atsakantį 
išpildymą užsakymams, gaunamiems per telefoną.

Tada — temykit jūsų biznio augimą.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Didžiausi Lietuviška Koliunija Amerikoj
Randasi Arkansas Valstijoj, Perry ir Pulaski pavietuose, kuriuo
se jau daug lietuvių farmerių gyvena ir kasdieną vis dar atva
žiuoja ir apsigyvena sykiu su mumis. Čia žemės derlingos dėl 
visokių javų ir daržovių. Klimatas malonus, vanduo tyras ir svei
kas ir yra iki valios. Labiausia čia kraštas yra tikęs dėl pieni
ninkystės ir auginimo galvijų. Žemę parduodam pigiai ant leng
vų išmokėjimų. Žiemos čia visai maža. Auginam dvejus javus ant 
metų,-Nelaikom jokių agentų. Mes parduodam savas žemės. Del 
platesnių žinių kreipkitės ypatiškai ra laišku prie savininkę

ARKANSAS FARMS COMPANY
J. D. Simanovvski

239 Railw*y Ex. Bldg. CHICAGO, ILL.
Phone Wabash 361

ANTSPAUDOS DEL KUOPŲ IR DRAUGYSČIŲ.

Daugybei reikalaujant, “Draugo” Administracija 
priiminėja užsakymus antspaudų ir žymių drau 
gystėms, kuopoms, bažnyčioms, biznieriams, notarams 
ir pavienioms ypatoms. Padarome greitai ir pigiai. M 
Dirbame visokio didumo ir kainos. Norėdami parašy
kite kokie žodžiai turėtų būti atlieti, kokio didumo, 
suteiksime tikrą kainą.
roberio, medžio, metalo ar nikelio insodinime, o mes

Visokiuose reikaluose adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street, Chicago, III.

crxr: 3XEXSS M
Užsirašyk sau ar savo pažistamiems Lie

tuvoj bei Amerikoj 

ėė Išeivių Draugą”
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:

1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto 

perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luzemburgą 
ir Daniją).

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

4. “Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlith- 
gowshire, 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

riausią ir skaitymui verčiausią laikraščią.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: 

metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 Šilingai (1 dol.), 
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut
Scotland.Mossend, Lanarkshire,

narams r $. i $k » ».. Vn *r». ■» wn a*M

i

Nuo pradžios rugsėjo menesio, 1915 mėty, Bostone 
pridės eiti kas antrą dieną naujas 

darbininKy laikraštis
“DARBININKAS”

I

“ DARBI N INKĄ” leis Lietuvių Darbininkų /Sąjunga.
“DARBININKAS” bus pašvęstas visupirma lietuvių 

darbininkų reikalams.
“DARBININKUI” rūpės ir visi mūsų visuomenės ir 

politikos reikalai. 5
į “DARBININKAS” eis tautiškoje-katalikiškoje dva- 1
P šioje. |
| “DARBININKO” kaina metams $3.00, pusei metų $

$1.50, trims mėnesiams 75c. Užsisakantiems 
k nuo rugsėjo pradžios iki naują metų $1.00.
f Laikinis “Darbininko” adresas:

“DARBININKAS”,
438 W. 4th Street, So. Boston, Mass.

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

siai iš
F. Ad. Richter &Go
*74-80 VVasbington 

Street,

NEW YORK.

2S2S2525Z5P5
Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 

Lietuvoj bei Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKU:
Einu jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
puse’ metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vienų num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogų siunčiame ant pareika-

z lavimo dovanai. „j
J. J. Pauksztis & Co. S
120-124 Grand Str., K

Brooklyn, N. X. u,
5Z525a535H5Z5BH5Z5?5Z5Z5£5asĮ

Du-kart Savaitinis Laikrašti*
44SAULE”

Tel. Yards 1138

Lietuviškas 6raborius
Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargėlių-naš- 
laičių.

P. A MAŽEIKA
3315 Auburn Ave. CHICAOO, ilL

Jan 25 metai, kaip išeina U- 
tarai n ka* ir Petnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metama: Amenkoge 
$2.50 metams, pusei mettĮ $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metame, 

$1.75 pusei metą. 
Rašykite šiądien, o gausite viens, 
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad

resuojant
W. B. BOCZKOWSKI — C9- 

Mahanoy City, Pa.

“ Draugo”\
SPAUSTUVĖ

ffiarbuS

KAIP TAI:

Konstitucijas, Tikietus, Užkvietimus Plakatus 
ir kitokius spaudos darbus.

Darbą atlieka dailiai, greitai, gerai ir 
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street* CHICAGO, ILL.

s si?

f®

Mašinų darbas Sienoms lentos Stogui lentos

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Ave.

Netoli Robey Street
Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą.

me į visas miesto dalis.
Telephone Drover 6300

Pristato-

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

Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio 
norite, prisiųslrite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno 
25 centai.

Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir 
nebus gėda laikyti namie.

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 5th Street, Chicago, III. (j

^jr\= --------------


