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Lietuvių Draugija š. n. n. girdėti kito kalbėtojo, kurs
k. siuntė pas mus savo komi taip pasekmingai meilę tėvy
teto narį p. .Šimkų, kad pa nės skiepytų klausytojų širsitiktų aukų nukentėjusiems
dysna, kaip p. Šimkus. Jo gi
nuo karės. Šiandien, kada pu
dažnai kartojamas savo klau
sė kolonijų tuo tikslu jo jau
aplankyta, pažvelgus į pasek sytojams obalsis: “sugrįžk į
mes, lyg reikėtų nuliūsti, kad tėvynę” be abejonės taip gi
mes
permaža
teatjautėmė liai įsės klausytojų širdysna
šios pasiuntinystės svarbų ir kaip įsėda giliai žavėjanti mo
permaža’
tesudėjome aukų tyvai Šimkaus harmonizuotų
Vargstantiems broliams. Kas dainelių. Tuo žvilgsniu Šim
tam kaltas? Vieni kaltina p.
kaus rolė šiuo momentu yra
Šimkų, kiti kitus; arčiau tie
sos stovi, rodos tie, kurie ver milžiniška.
Bet Šimkaus rolė čia dar
čia bėdų ant aplinkybių. Ištikrųjų, pas mus susidarė to ^nesibaigia. Šimkus išgarsins
kios keistos sąlygos ir santi- Lietuvų ir lietuvius ameriko
kiai, kad netik Šimkus, bet nams — savo dainelėmis. P.
nei Saliamonas visų mūsų ne
Šimkus gaivina didžiausį su
sutaikintų ir nenukreiptų prie
manymų — pastatyti per atei
bendro darbo, ypač ten, kur
reikia dėti pinigus. Aukų nančias užgavėnes New Yorke
rinkikas iš jLietuvos šiandien chorų iš 1000 žmonių.
tur-būti be galo gudrus, kan
Sakytumei — fantastiškas
trus, nuolaidus, bet vienkart sumanymas. Bet kadangi t.
ištvermingas, iškalbingas ir sumanymų vykinti pasiėmė
t.t. P-nas gi Šimkus, kiek jį Šimkus, tai beveik tikri gali
pažinome, yra per daug tie
ame būti, jog tas sumanymas
sti*, status, karštas ir opus.
Jo gerosios būdo pusės atsi ir įvyks. Lietuvoje, kaipo cho

mušė į amerikiečių išgudrė- rų organizatorius ir vedėjas
jusias ir sukietėjusias širdis — Šimkus neturėjo ir neturi
ir rezultate — mažas pasise sau lygaus.
kimas aukų rinkime.
Kad tų sumanymų jisai ga
Tečiau, nežiūrint to, p. Šim
lės įvykinti — matyti tai iš
kaus misija galės, ir turės bū
ti labai svarbi ir naudinga pirmųjų priruošiamųjų dar
bų. Brooklyne netrukus įvyks
mūsų tautai.
Tų išvadų padariau paklau trijų dienų Rytų vargonininkų
sęs p. Šimkaus prakalbos Phi- suvažiavimas ir kursai, ku
• ladelphijoje ir ypatiškai su riuos ves patsai p. Šimkus.
juo išsikalbėjęs apie jo suma Vargonininkai jau- pradeda
nymus. P. Šimkus yra tiesiai mokinti savo chorus nurody
nepalyginamas, kaipo tautiš
tų dainelių. Apielinkių cho
ko susipratimo kėlėjas ir tau
tiškų jausmų žadintojas. Pui rai bus jungiami į didelius
ki iškalba, gilus, simpatingas chorus paties p. Šimkaus. Žy
balsas, tinkami gestai, nepa mesniuose punktuose su tais
prastas visos kalbos jautru dideliais chorais bus daromi
mas — taip gyvai atsiliepia koncertai, kurie turės atkreip
klausytojų vaidentuvėse ir šir ti domų vietos amerikiečių į
dyse, jog daugelis klausytojų
lietuvių dvasios turtus. Pa
šluosto aša/as, įšauktas ne
paviršutiniškų įspūdžių, bet gali aus visi tie dideli chorai
gilių - giliausių ir gražių - gra paskirtuoju laiku suvažiuoja
žiausių jausmų.
Kalbėtojas į New Yorkų, susilieja į vie
nerėkauja, negroja ant jaus nų milžiniškų chorų, kuris iš
mų, bet gyvais vaizdeliais, pa anksto išgarsintas, didžiausio
imtais iš varginamosios tėvy
je New Yorko salėje pastaty
nės, sujudina pačias sielos gi
tas — be abejonės sutrauks
lumas.
Philadelphijoj viena
mergaitė darbininkė aukojo amerikiečiij minias ir parodys
$30.00, kita $25.00, po $5.00 — jiems lietuvių dainos grožybę.

labai daugelis. Išviso surink Bus tai tikra “Dainų Šven
ta $337.00. Bet aiškiai žmo tė”.
gus jautei, jog daug brange
Rodos didžiausia kliūtis ga
snė yra ta suma gražių ir lės būti — tai pinigai, keliobrangių jausmų, kuriuos kai- nės iškaščiai. Bet ir tų klutį
betojas sužadino savo kiaušy- pašalina užsidegęs jaunimas,
doleriai. Daugelis choristų apsiima va-

Kad tik prie tokių jausmų žiuoti savo lėšomis; apmokė
sužadinti, reikia žodžio artis jimui kelionės kitų steigiama
to. Šimkus tokiuo yra.
ant. vietos fondai,' kuriuosna
Tuos jausmus žadinti ypač bus renkamos aukos, jų nau
svarbu dabar,
kuomet ant dai bus steigiami vakarai ir
amerikiečių krinta tokios svar tt.
iuos priedermės link savo tė
Ir imi žmogus tikėti, jog vi
vynės.
Dabar
mes turime sa tai galės būti įvykinta. Ki
gelbėti Lietuvų nuo bado ir tas to nepadarytų, bet p. Šim
maro, po karės - gi turėsimo kus padarys. Mūsų visuome
žymiai prisidėti prie Lietuvos nės šventa priedermė — padė
atbūdavojimo — ir savo ka ti jam įvykinti šitų milžiniškų
pitalais, ir patys grįždami sumanymų.
Lietuvon. Alau dar neteko
Uosis,
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Amerikos Žinios
ŽUVO DAUG KANADIEČIŲ.
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PILNŲJŲ BLAIVININKŲ SUSIV. AMERIKOJE IR LIETUVOS VYČIŲ.

St Šimkaus Misija.

tojuose,

V. 4llk StfMt

ka Roosevelto neprielanki agita*
cija prieš vokiečius.
į

Atvykę į Amsterdamu ke
liauninkai ant Holland-American linijos laivo “Ryndan” PERMAINOS DIPLOMATŲ'
pasakoja, kad anglų transpor
TARPE.
tinis laivas, vežantis 2,000 ka
nadiečių kareivių, sutorpeduo- Amerikoje pradedama kaL
tas vokiečių povandeninių lai bėti apie galinčias įvykti per
vų ties Scilly salomis. Iš mainas diplomatų tarpe. Taip,
gelbėta tik 1,000 kareivių. va, pasakojama, kad Vokieti
Apie šį atsitikimų nieko ne jos pasiuntinio gr. Bernstorf*
sako nei anglų spauda, nei fo vietų galįs užimti daktaras
valdiški pranešimai. Gali bū II. F. Albertas. Ne\v Yorka
ti, kad tai tik prasimanymas, kapitalistai ir šųaip jau žy
o gal anglai nenorėdami mesni veikėjai tvirtina, kad
skleisti nemalonių žinių, visai d-ras Albertas turįs nuo kai
to atsitikimo nepaminėjo. . ' zerio ingaliojimų suspenduoti
dr. Bemstorffą ir užimti jo
vietų. Pastaruoju laiku d-ras
ŠIMETINIS ŪKIŲ DERLIUS. Albertas stengiasi ingyti ameIš valdiškų pranešimų sužino rikiečij tarpe kaip galimų
ma, kad šių metų Amerikos ūkių daugiaus užuojautos.
derlius daug geresnis už praėju
sių kelių metų derlius.

Raporte nurodoma, jog sulig
ekspertų apskaitliavimo, šiais
metais bus surinkta: 1,000,000,000 bušelių kviečių, 1,500,000,000 bušel. avižų, 3,000,000,000
bušel. kukuruzų. Išviso 5,500,000,000 bušelių grūdų. Užderėjimas javų visoj Amerikoj geras;
seniausi ūkininkai nepamena to
kių derlingų, kaip šie metų-

Kariškasis laivas ir jurininkai.
* t

RUSAI VIS BAR'TEBESITRAOKIA ATGAL.
lengvai galės didžkunigaikštis
Mikalojus pradėti vokiečius
vyti atgal. Prie to, rodosi,
Rusų karės ministeris, ge
ir rengiasi rusų armijos vynerolas Polivanovas, pranešė
riausis vadas.
Petrogrado laikraščių kores
pondentams, kad Rusijos val
džia mobilizuoja naujų dviSERBIJOS SUTARTIS SU
milijoninę armijų, kuri po
BULGARIJA.
trumpo apmokinimo kariškojo
Ilgai besitraukiančios Ser
muštro bus pasiųsta karės laukuosna.
Beto Polivanovas bijos su Bulgarija tarybos
pažymėjo, jog karės veikimas prieina prie galo. Serbija su
šiek-tiek aiškiau
nusistatys tinka patenkinti Bulgarijos
1916 metais. Šiuomi laiku nie reikalavimus, bile tik ši val
ko tikro negalima esu pasaky stija palaikytų talkininkų pu
ti, nes visos kariaujančios sę. Už kelių dienų tarybos
viešpatijos laikosi tvirtai ir užsibaigs ir tada Balkanų vie
nei viena iš jų nemano tai špatijos pradėsiu rengtis į ka
rę prieš Turki jų ir Vokietijų.
kintis.
Graikija, Serbija ir Rumunija
I.
jau senai šiame dalyke susita
VOKIEČIAI UŽĖMĖ ALYTĄ. rusios, tik viena Bulgarija bu
vusi priešinga.
Vokietija ir
Londono laikraščiai prane
Austrija nelabai patenkintos
ša, kad vokiečių kariuomenė
iš Balkanų viešpatijų naujųjų
užėmė miestų Alytų, kuris gu
tarybų ir dar mėgina inkalbėli puskelyj tarp Gardino ir
ti Bulgarijai, kad ji neprisidė
Kauno. Užėmimas to miesto
tų, sulig vokiečių nuomones,
suteikia vokiečiams gerų pro
prie pražūtingos
Balkanams
gų prisiartinti prie pačio Gar
politikos.
dino. Rusų armija skubiai
traukiasi atgal.

NAUJA RUSNJOS
ARMIJA.

pulti pasitraukiančius rusus.
Bet tas sumanymas sulig tų
pačių karės ekspertų nuomo
nės, nebusiųs pasekmingas,
nes rusai pradėsiu vokiečius
grūsti atgal.
Gardinas dar tebesilaiko.
Ši tvirtovė laikysis tik tolei,
pakol rusai'suspės pasitraukti
iš tų apielinkių.

NEPASISEKĖ MEKSIKIE
ČIAMS.

Meksikos sukilėliai buvo mėgi
nę iššaukti revoliuciją EI Pase,
Tex., bet jiems tas padaryti nepasikė. Sužinoję apie meksikiečių
norus, tose apielinkėse stovintie
ji Dėdės S*amo kariuomenės pul
kai, laiku
pribuvo į miestą ir
įvedė tuojaus gerą tvarką, pra
šalindami iš EI Paso revoliuci
VILNIAUS. jos šalininkus-

VOKIEČIAI ARTI
Vokiečių oficijaliai skelbi
mai praneša, kad visame ka
rės fronte Lietuvoje, Kurše ir
Žemaitijoj, rusai traukiasi at
gal. Vokiečiams pasisekė pra
simušti pro rusų kariuomenės
linijas į pietus nuo Kauno ir
jie artinasi prie Lietuvos so
stinės Vilniaus. Generolo von
Mackeseno armija jau pasiekė
ėobrinų.
Cen. von Hindenburgo ar
mijos pulkai būk jau perėję
Augustavo miškus.

1TALAI

ANT GALLIPOLI

PUSSALIO.

SUGAVO VOKIEČIU ŠNIPĄ.

Suvienytųjų Valstijų valdiškiem
ji agentai sugavo tūlą vokieti
Gustavą Kopschą, pas kurį sum
rasta Monroe tvirtumų ir Capd
Henry fortų pienai. Beto jis tų»
rėjo daugybę fotografijų įvairių;
šios šalies vietovių,. Kopscbas yra
vokiečių armijos atsarginiu. JI*
sai karei prasidėjus, norėjo grįž*
ti į Vokietiją, bet paskiaus dėl
kokių tai priežąščių užsiliko A’*
merikoje.
•
Už panašios rūšies prasikalti*
mus, Suvienytųjų Valstijų vai*
džia baudžia vienais metais kali*
jimo arba 1,000 dolerių pabaudos.
Kaip pranešama iš Washingto*
no, slaptieji valdžios agentai •už
tiko ant pėdsakų vokiečių šnipų
suorganizotos bandos: Vieną vo
kiečių šnipą policija suareštavo
Floridoje, daugelį-gi daboja.

KATALIKŲ FEDERACIJOS
BRYAN’Ą.
KONGRESAS.
Wichita, Kan.
Sujudintas ir
VOKIEČIAI BUČIUOJA

pradžiugintas Williamo J. Bryano,
buvusio Suv. Valstijų sekreto
riaus, kalba, didelis vokiečių patrijotas, John Grober, užšoko ant
estrados ir pabučiavo kalbėtoją.
Mat, Bryanas kalbėjo apie taiką,
pasmerkdamas europinę karę, ži
noma, tas vokiečiams begalo pa
tiko. Vokiečio išbučiuotas Brya
nas nulipo nuo estrados, nurau
dęs kaip mergaitė.

Penktas (V) Federacijos
Kongresas atsibus šįmet rug
sėjo 28, 29 ir 30 d. Brookly
ne, N. Y. Laikas pradėti ruo
štis prie šios augščiausios ka
talikų organizacijos kongreso,
kuris kaip ir užbaigs visų ęeimų sezoną. Platesnė kongreso
programa ir prelegentų var
dai bus paskelbti kiek vėliau.
Tuom tarpu parapijos, drau
gijos, susivienijimai ir sąjun
gos yra nuoširdžiai kviečia
AMERIKOS MILIJONIERIŲ
mos dalyvauti Penktame Fe
INEIGOS.
deracijos Kongrese, Brookly
Suvienytųjų Valstijų viduji ne, N. Y. Laikas šaukti drau
nių ineigų komisijonierius pas
gijų susirinkimai, rinkti at
kelbtame raporte pažymi, kad
stovus. (delegatus) ir sutvar
šiame krašte randasi 345 ypa
tos, kurių metinės ineigos sie kyti savo įnešimus Kongre
kia suvirš pusės milijono do sam Parapijos gali siųsti po
lerių, 41 ypata turi ineigų po tris delegatus, draugijos - gi
po du delegatu. Nuo mūsų
1,000,000 dolerių.
pačių, -gerbiamieji lietuviai
ir katalikai, priguli Kongreso
ROOSEVELT’Ą SIUNČIA
pasisekimas.
Drįstu kviesti
visus
dvasiškius
ir svietiškius
KARĖN.
inteligentus talkon. Jei jTis
Tūlas Charles Mrfchel iš Milgerbiamieji,
nepasigailėsite
waukee, Wis. parašė buvusiam
Suvienytųjų Valstijų preziden laiko ir darbo, sunaudosite vi
tui , Rooseveltui, laišką, kuria sas savo spėkas ir intaką, šį*
me praneša, kad jis sutinka ap metinis Federacijos Kongre
mokėti Rooseveltui kelionės lėšas, sas galės būti priskaitytas
jei tas sutiks važiuoti į Europą prie labiausiai nusisekusių.
mušti vokiečių. Spėjama, kad ta
Kun. J. Misrus*.

Athenų laikraščiai praneša,
IŠ LIETUVOS KARĖS LAUKŲ. kad keletas italų laivų, vežan
Vokiečiai, užėmę antrųjų ru čių daugybę kariuomenės, ap
VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI
sų armijos kariškųjų linijų su sistojo Turkijos vandenynuo
MILŽINIŠKI.
Lietuviškosois Brastos ir Aly- se ties Gallipoli pussaliu neto
Gal nėra reikalo ir aiškinti, tos tvirtumomis,
smarkiai li Suvlos. Toji kariuomenė
kad vokiečių ir austrijiečių pradėjo užpuldinėti rusų ka siunčiama pagelbon talkinin
nuostoliai dabartinėj karėj riuomenės pozicijas Pabalti- kams prie Dardanelių.
milžiniški. Vokiečių armija joj ir spiriasi į Mintaujos aužpuldama ir užimdama vis pielinkes ir į rytus nuo Kauno.
naujus ir naujus Lenkijos ir Jiems rūpi prasimušti prie
NAUJA REVOLIUCIJA
Lietuvos fortus, miestus ia geležinkelio linijos, einančios
PORTUGALIJOJ..
sodžius tirpsta. Tūkstančiai jie r Vilnių ir Dvinskų, PetroIš Poznaniaus pranešama į
kareivių kloja
mūšio lau grndan. Pasisekus vokiečiams Amsterdamo laikraščius, kad
kus, sužeistųjų nebesuspėja užimti tų linijų, jie turėtų sa ris pasižymėjo Novogeorgievmą gabenti iš karės laukų. Ir vo rankose bemaž visus Ru sko tvirtovės paėmime. Naujaubelnas vokiečių kariuomenės sijos geležinkelio svarbiuosius Lenkijos gubernatorium pa
padėjimas kas kart eina sun punktus. Karės žinovai ir eks- skirtas gen von. Beseleris, kukyn. Kareiviai, pailsę nTl° pertai nurodo, kad HintUn- sis gubernatorius paims po
•nuolatinių maršų ir mūšių, burgas šiuomi laiku gali leng savo valdžia visas Lenkijos
nustojo dvasios ir apimti apa- vai susilaukti naujų vokiečių vietoves užimtas vokiečių ir
tijos. Karės žinovai tvirtina, kariuomenės pulkų pagelbon, skaitysis kariškuoju guberna laišką sufabrikavo vokiečių ša
lininkai, kuriems labai nepatinjog vokiečiams nusilpnėjus,įr su.naujomis spėkomis už- torium.

Fed. pirm.

Žinios iš Lietuvos.
, ’ LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Ponas St. Sunkus, “Lietu
vių Draugijos” atstovas, gavo
.sekantį laišką nuo tos Drau
gijos sekretoriaus:
Gerbiamasis!
Dideliu džiaugsmu susilau
kėm žinios, kad Tamstai pavy
ko pagaliaus pasiekti Ameri: ką. Tamstos laišką birželio
S d. (tur būti naujojo st) ra
šytą, gavome birželio 29 d. pa
čiame sv. Petre. Komitetas,
perskaitęs jį, išreiškė Tami
stai padėkos žodžius už triūsą,
kurį Tamista padedi aukas
rinkdamas.
Dabar iš Lietuvos ir apie
Lietuvių Draugijų. Žmonių
vargas kur kas padidėjo, negu
Tamistai išvažiuojant iš Lie
tuvos.
Vyriausybės
įsaky
mu, gyventojai Suvalkų ir
Kauno gubernijų evakuojami
per 30 verstų nuo pozicijų.
į- Gubernatorių įsakymų gyven
tojams įsakyta būti pasiren
gusiems bėgti, išvežus kas ga. Įima, o visa kita sunaikinus:
javus nupjovus, laukus (bulbes) išarus, triobas sudeginus,
kad priešininkui nieko nelik
tų- Žmonėse tai sukėlė di
džiausių baimę. Žmonės iš
kraustyti iš savo vietų apsi
gyveno miškuose; tūkstančiai
žmonių liko be pastogės, gy
vendami po atviru dangumi.
Kaip bitės iš avilio iškrapšty. -'tos apie jį skraido ir nenori
? toliaus lėkti, taip ir gyvento
ji jai spėčiasi čia-pat, kur bai
giasi evakuojamojo ploto ra
jonas.
Draugijos uždavinys steig
ti kuodaugiausiai maitinimo
punktų ir arbatinių. Tuo ti
kslu susikalbėta su Rusijos
Miestų Sųjunga ir kartu su
jos pagelba steigiama kelioli
kos maitinimo punktų Kauno
. .gub. Draugija punktams orgamzuoti skiria iš. savo kasos
. 15,000 rub., Sąjunga gi tuos
.

punktus išlaiko.

Vadinsis jie “Lietuvių Dr... jps vardu Rusijos Miestų Są
jungos maitinimo punktas”.
. Suvalkų gubernijoj ir Vilniaus, kur daugybė pabėgėlių
yra apsigyvenę,
nuolatinis
. mūsų tose vietose ingaliotinis
P- Juozapas Poderis steigia
1 • arbatines, kepyklas, valgy, Jklas; kur negalima įsteigti
, pastovių viršminėtu įstaigų,
« ten steigiamos kilnojamos ar4 batinės ir valgyklos. Mūsų
skyriai, paduodami sąmatas,
reikalauja neatbūtiniems rei
kalams po 4 - 5 tūkstančius sa
vaitei. Taip kad viso Draugi
jos veikimo -sąmata mėnesiui
■ siekia trijų šimtų tūkstančių
, rublių. Iš Tatjanos Komiteto
, gauname kas mėnuo 50 tūk,, Staučių rublių, kitus gi turi(,jne patys surasti, šio iriene,,610.21 d. buvo atsilankęs mū
sų Draugijos įstaigose Tatja
nos Komiteto Pirmininkas, seiiatorius Neidgardtas. Įspūdį
’• išnešė gerų.
• »< Liepos 1 d. šankiame visuo> tinį susirinkimą amatų prieglaudos. Turime suderėję že
mės plotų ir namus už 17 tūk
stančių rublių pabėgėlių vai
kams, amatų mokyklai ir prie
glaudai steigti. Be visuotino
susirinkimo negalima nuosa
vybės ingyti.
. Po susirinkimui vėl Tami
stai parašysiu. Rašysiu kas
savaitė, jei tik įsigalėsiu.
Darbo turime iki ausų ir vis
jo daugiau dar atsiranda. Ma■ lotui dirbti, kad visuomenė
pradeda tą darbų pripažinti
naudingu ir reikalingu. Per
sikėlėm į kitą būtą — čia pat
— priešai pačtą — Didžioji
gatvė 30—2, aną būtą palikda
mi skyriui.
Tuom kartu su Diev!
• Visi Komiteto nariai siun
čia Tamistai labų dienų.
Tariu pagarbos žodį
Kun. Dogelis.

ATSIŽYMĖJĘS LIETUVIS,

e.
j

SO BOSTON, MASS.

siprašęs balso, išreiškė nuoširdų
ačiū klebonui ir mokytojams už
rūpestingų vaikų mokinimų.
Vaikų tėvai, kaip teko patir
ti, pilnai likosi patenkinti ir iš
vakaro ir iš mokyklos. Išreik
Cicilikeliai pamatę, kad bing- šdami savo padėkų, sudėjo kele
hamtoniešiai susipranta ir, gavę tu dolerių, kaipo dovanų, moky
patarėju šviesų veikėjų -— kuni tojams.
gų, stato pirmuosius žingsnius
apšvietos, ir susipratimo
link,
subruzdo. Pradėjo kalbėtojui užraetinėjimus daryti. Tik kun. S.
PHILADELPHIA, pa.
J. Struckus neperdaug išsigan
MONTREAL, CANADAJ. Beržiukas.
do. Taip gražiai, nuosekliai “eiP. St. Šimkaus prakalbos.
cilikams” atsakė, kad jie pas
Jau treti metai šiame miestePhiladelphijos Tautos Fondo
kiaus ir išsižioti bijojosi.
darbai
labai silpnai eina ir dar nė
skyrius surengė vakarų rugpiū
Pavyzdin, vienas cicilikutis klau čio 17 d. š. m., šv. Kazimiero pa ra jokios vilties, kad jie kada
ATHOL, MASS.
sia :—Ar kunigo gaspadinę ga
rapijos svetainėje prie Whorton nors pagerėtų. Vienose dirbtuvė
Rugpiūčio 21 d. pas mus kuU
lės prigulėti prie S. L. R. K. A.
gatvės. Lietuvių Draugijos d. se pradedama smarkiau dirbti,
bėjo moksleivis Pranas Juškai
kuopos? O kalbėtojas sako: —
n. k. š. atstovas, p. St- Šimkus, užtat Ritose vos tris dienas į sa
tis.
iš Brightoii, Mass. Kalbėto
Jei tamstai taip patinka mano
pasakė šiame vakare griaudingą vaitę“ bedirbama. Kai-kurios dirb
jas
vaizdžiai
ir nuosekliai aiškino
gaspadinę, pamink jų sau. Dar
prakalbų apie Lietuvos vargus. tuvės ir visai uždarytos stovi.
šių
dienų darbininkų
padė
galėsiu ir šliubų veltui duoti.
Lietuvos Vyčių choąaa, vado Daug vargo priseina panešti ant
jimą,
judėjimą,
jų
organizacijas,
Vaikinuks, gavęs tokį atsaky
vaujant vietinės parapijos vargo savo pečių darbininkams. Darb
ir tų organizacijų siekius bei
mų, visų vakarų daugiaus nekal.
nininkui, p. J. Hodell, sudaina daviai reikalauja, kad darbinin
tikslus.
Čia kalbėtojas aiškiai
bėjo.
vo keletu tikrai lietuviškų dai kas atidirbtų už du tris žmones,
apibūdino Markso teorijos klai
Paskiaus kitas eieilikas klau
nelių. Reikia dar pažymėti kad užmokesnis -gi — kaip darbda
das, ir iš to aišku buvo, kad pa
sinėjo kalbėtojų apie
visokius surengime
vakaro daugiausia vio malonė. Geriausia dirbama
dalykus ir ant visko gavo gerus pasidarbavo vietinis zakristijo kariškųjų
ginklų išdirbystėse, našios teorijos nekuomet negali
būti praktikuojamos, nes sykį pa
atsakymus. Dar buvo bemėgi
nas, kuriam T. Fondo skyrius ta bet negali ten sutilpti visi bedar
nu kiti cieilikai pasiteirauti apie ria nuoširdų ačiū.
biai. Per daug jų šiuomi laiku norėjus jas papraktikuoti, žmo
nija pamatytų, jog tai yra nega
jiems nesuprantamus
reikalus,
atsirado.
P.
St. Šimkaus prakalbos
bet pastebėję, kad turi „reikalų
Jei darbininkas nusiskundžia limu daiktu, o jeigu kada jau
nusisekė labai puikiai. Žmonesu gabiu kalbėtoju, nutylo.
savo ponui, jog sunku pragyven ir užstotų tokie laįkai, kad to
liai taip susigriaudino, beklau
Po tokių pamokinančių kun.
ti už mokamą algą, dažnausia kia Markso teorija butų mėgiu vsant liūdnų kalbėtojaus pasako
S. Struckaus prakalbų Bingham
gauna
atsakymą -.
— Aš ma praktikuoti, tai tas tik pa
jimų apie brolių užjūriečių var
tono lietuviai pradės daug spar
negaliu pagelbėti, jei neužten gimdytų pasaulyj disorganiza vi
gus, kad tankiai
braukė rie
čiau dirbti ir dirbs tautiškai-kaka, pasiimk savo skudurus ir ją ir pastūmėtų pačią civilizaci
dančių iš akių gailestingų ašarė
talikiškoje dirvoje.
Linkėtina,
eik ten, kur moka daugiau. Bet ją atgal, nes niekaip negalima
lę. Matyt, pataikė jiems širdin.
kad gero darbo pradžia ir gerus
kur nueisi? Darbo
ieškančių suprasti, kad galėtų kada nors
Lietuvos atstovo kalba, nes ir
vaisius atneštų.
daug, o vietų dirbtuvėse taip įvykti socijalistų proponuojama
aukų sumetė gana daug. Surink
“Kastetas X- 7. Z.”.
kaip ir nėra. Vietoj darbo gau žmonių lygybė bei kiti tam pana
ta per prakalbas 337 -doL su
.!)'
. - L.
ni patarymą eiti į kariuomenę: šūs apsireiškimai. Panašioj temoj
viršum.
Philadelphijos ^' lietu
*■ > I i . \
ir. aiškino žmonėms
i— Ten, sako, gerai moka ir ga kalbėtojas
viams už duosnią auką reikia
klaidingas
Markso
teorijas.
li puikiai gyventi, pakol kai
ištarti: —< ačiū. Galima tikė
Ant galo kalbėtojas
aiškino
zerio kareiviai
tavęs nepasiųs
Lietuvos V, . 26 kuopa
laike tis, kad philadelphiečiai ir to į kitą pasaulį. Dauguma lietuvių apie žmogaus sielą (dūšią) -pasi
savo mėnesinio susirinkimo, lai liaus, laiks nuo laiko atidės po taip ir daro. Iš šio miesto iške remdamas senovės mokslinčiaus,
kyto rugpiūčio 18 d., svarstė keletą eentų nelaimingųjų vien liavo keliolika lietuvių — liuos- Platono, išvedžiojimais.
Nūnai tas
Pasibaigus prakalboms, buvo
busimosios Lietuvos Vyčių Iš genčių sušelpimui.
norių su kanadiečių pulkais.
lengva
padaryti,
gyvuojant
čia T.
užduota
kalbėtojui keletas klau
dirbinių parodos reikalus. WorPereitą žiemą
sunku buvo
Fondo
skyriui,
kuris
priėma
au

simų
apie žmogaus bei ki
cesterio Vyčiai jaučiasi persilppragyventi šiose apielinkėse, bet
kas
bile
kada
ir
pasiunčia
jas
ni, kad galėtų' vieni be kitų pa
jei karė dar
neužsibaigs, tai tų gyvūnų dvasinius dalytus, į
atsakinėjo,
gelbės surėbįti tokį milžinišką j paskirtų vietų. Dar prie p. St. ateinančią
žiemą bus
dar1 kuriuos kalbėtojas
Kalbėtojas
darbų, faigi'Jjie nutarė prašyti Šimkaus prakalbų.
duodamas
plačius
ir
aiškius
pa
sunkiau. Tarpe
lietuvių airi-i
MELROSE
PARK, ILL. '. - .ų
gyvais
vaizdais
nupiešė
Lietu

...
.z
visų, tam dalykui prijaučiančių,
randa daug dejuojančių ir 'klau aiškinimus,
jiems,.
Kam
rupi vos padėjimų: miestai, mieste siančiu: — Kas bus toliausi be t P® Pr.tJužkaiČio prakalbos dar
L. Vyčių 3® kp. parengė pra padėti.
Švento Kry
kalbas rugp. 20 d., Igno Vai Lietuvos Vįyčių vardo pakėli liai, kaimai esą sunaįkinti. Už darbo, be duonos kąsnio priseis trumpai kalbėjo
plūdę
kareiviai,
išminė
laukus.
žiaus
kolegijos
moksleivis,
p.
čiulio -salėj.
Kalbėjo
Vy mas, tegul pasirūpina suteikti
pažvelgti žiaurajam badui į dan
Žmonės
kenčia
dideliausį
var

čių centro pirmininkas ir busimo resgiamajai, parodai visokių iš
tis. Dagirdę vietos gyventojai, Aleksandras Račkus, iš "WwccsLietuva
varguose.
tėasoje:
jo Vyčių organo redaktorius. Kal dirbinių ir paremia jų medžia gų. Visa
jog Suvienytose Valstijose pra ter, Mass. Jis kalbėjo
Klausytojai,
tarsi
išsigandę
karės
“
Kodėl
mes
mokslą
vadinamo
bėtojai aiškino daugiausia apie giškai, parinkdami apgarsinimų
dėjo kiek geriau darbai eiti, dau
nurodyta
Amerikos jaunimo reikalus, nu Vyčių Išdirbynių parodos aliru- baisiosios šmėklos gaščiavo, ne ginasi į tą šalį. Kuriuos neperlei- sviesa?” Čia buvo
rimavo,
taip
jiems
užgavo
jaus

rodydami svarbų tokių jaunimo man, kurį galima bus išleisti
džia emigracijos kanceliarija, tai daugelis pavyzdžių, kad mokslas
organizacijų, kaip Lietuvos Vy tik surinkus' '^atsakančią pinigų mus kalbėtojaus jautrūs žodžiai tie, nusipirkę porą stiprių batų, ištikrųjų pats per save yra .švie
Tos prakalbos ilgai užsiliks phi
sa, nes jis veda žmogų prie ge
čiai, kurie pritraukia prie sa sumų. Ypatingai čia svarbi ki
keliauna pėkšti.
ladelpbiečių
atmintyj.
resnės, šviesesnės, ateities,—dėl te
vęs dorus jaunikaičius ir mergai tų Vįyčių kuopų parama. Kaip

' 1
Vilnioje karės ligoninėje šiuO 1 Lietuvos Vyčių 17 kuopa, rug

tarpu gydosi keliuose mūšiuose piūčio 22 dienų, laikė mėnesinį
pasižymėjęs Kavalergardo pulko susirinkimų vietinės
parapijos
gvardijietis kareivis Kazimieras pobažnytinėj svetainėj.
Butkevičius, iš Telšių apskričio
Susirinkimas išėjo labai gy
dvarininkų, artimas J. E. Žemai vas ir žingeidus, nes buvo svar
čių Vyakupo Pr. Karevičiaus gi stoma daug įvairių klausimų ir
minė. Už didžios svarbos žygius, naujų įnešimužvalgybose ir raitelių mūšiuose I
Lietuvos Vyčių III Kongreso
jis yra gavęs • IV laipsnio šv.
delegatė
nuo mūsų kuopos, p-lė
Jurgio medalių ir kryžių, taipogi
perstatytas prie III skyriaus iv. O. AJigiauskaitė, išdavė -raportą
i apie kongreso nutarimus. Visi
Jurgio kryžiaus.
likosi pilnai patenkinti iš rapor
to ir išreiškė delegatei padėkų
atsistojimu ir gausiu delnų plo
jimu.
Paskiaus, plačiai pasvar
DAR APIE TEIKIAMĄJĮ '
LIETUVIAMS KARALIŲ- . sčius visą dalykų,, nutarta tver
ti vaikų skyrių. Išrinkta trys glo
Laikraštis “Vilenakij Viesteik”. bėjai : dvi mergini ir vaikinas,
No. 3682 rašo: ‘‘Atvykusieji iš kurie vyčių vaikų skyrių pri
Kauno gub. pabėgėliai lietuviai žiūrės ir jiems vadovaus.
pasakoja, kad vokiečiai gyven I
Kai-kurie nariai išreiškė pa
tojų tarpe uoliai platina lietu
geidavimų,
kad būtų rengiama
vių kalba brošiūras,
kuriose
vakarėliai,
į
kuriuos galėtų kuo
skelbia Vokietijos nutarimų su
jungti abi Lietuvos dali — Di pos nariai lankytis be mokesčio.
džiųjų (Rusijos) ir Mažųjų (Vo Tokiuose vakaruose galėtų kiek
kietijos) — ir padaryti iš jų sa- vienas pasirodyti aavo gabumais.
Susirinkimas au tuomi inešimų
vytų karalijų.
sutinko ir - patarė rengti tokius
Tos karalijos sųstaton, sulig vakarus kaip galima dažniau.
fantastiško
germanų sumany,
Pranešama, kad p. M. Kar
mo, turi ineiti ir
Pabaltijos bauskas, vargonininkas,
sutin
krašto dalis — Latvija.
kąs mokinti Vyčius dainų sky
Naujoji karalija — sakoma rium nuo bažnytinio choro. Su
brošiūroje, — bus valdoma ka sirinkimas labai apsidžiaugė iš
raliaus, padedant
suvienytam, tokio p. M- Karbausko pasiža
latvių-lietuvių
seimui, renka dėjimo ir išreiškė pasitikėjimų,
mam pagal triklesės prūsų "siste kad vargonininkas savo prižadus
išpildys. Labai
būtų geistina,
moskad tas įvyktų
kogreičiąusia.
Nesamosios ,karalijos kara
Vyčiai Skalno taria p. Karbaus
lium jau paskirtas jaunesnysis
kui — ačiū.
Viliaus sūnus,
.princas JoakiSusirinkimas prasidėjo ir už
mas, kuriopa veikslas atmuštas
sibaigė pilnoj tvarkoj. Atsirado
ant brošiūros luobelių, kuri iš
vienas kitas, mėgiantis
smar
spausdinta Berlyne. Naujaatsirakiau parėkauti, bet jų nelabai
dėlis karalius jau buvo pradė
kas paisė.
jęs iškilmingąjį lankymų “sa
Lietuvos Vyčių 17 kuopa spar
vo” žemių, kuomet ūmus rusų
čiai auga. Per šį susirinkimų
kariuomenės prisiartinimas pri
prisirašė 7—8 nauji nariai.
vertė jį didele paskuba bėgti
Vyčių 17 kp. korespondentu.
“užsienin”.

VOKIEČIU PALIEPIMAI.

sirašė 50 kandidatų'‘j naujų Su
sivienijimo* kuopų. Žada ir dau
giaus prisidėti. Niekas nesitikė
jo, kad galėtų ' Binghamtone
įvykti tokia puikūs apsireiški
mai.

Paskutiniu laikų plaukiantieji
iš Kauno gub. pabėgėliai pasa
koja, kad vokiečiai užimtose vie
tose lipdo savo generalio štabo
pranešimus, kuriuose liepia žmo
nėms likti savo vietose, o kurie
neliks, tai tų būsiu atimti turtai.
Be to, pagautieji pabėgėliai bū
siu sušaudomi. Ir ištiesų, sako,
daugelį bėgusiųjų vokiečių ka tes. Prakalbos
gerai nusisekė, teko patirti iš mūsų kuopos nario,
reiviai Sušaudę, o jų turtus iš publika likosi pilnai patenkin p. A. Račkaus, pranešimų, jau
plėšę.
ta. Melrose Parko socijalistai kitų miestų Vyčiai renka albu
labai susinervavo, užgirdę iš kal mui apgarsinimus. Pinigus ab
bėtojų lūpų- kelius teisybės žo bumui galima siųsti Parodos ka
džius, pasakytus socijalistų ant sininkės,
p-lės
Matildos §uJAVAI VILNIAUS GUB.
vardu,
už
kurią
rašu ir pradėjo užklausynėti kal kiutės
Anot paskutinių žinių, kurių bėtojos apie Karmelitų bažny nejudinamu turtu atsako
Praturi Vilriaus guberninė valdyba, čias, Saulės Namus.
Zataveckas
ir
Juozas
Pasirodė, Inas
javai šioje gubernijoje taip iš kad mūsų “draugai” patys netu Venslauskas.
Kasos
globė
rodo : rugiai žemiau, negu vi ri mažiausio
supratimo apie jais išrinkta: Juozas P. Vencdutiniai, išėmus Disuos apskritį, klausiamąjį dalykų.
lauskas ir A. M- Račkus.
kur dėl molinių dirvų yra la
Siunčiant pinigus, reikia ad
Gardžiai prisijuokė žmonės iš
bai geri; vasarojai ir žolės dau- socijalistų didelio
“mokslišku- resuoti :
gumcje prapuolė, miežiai nuplau ma
mo ” .
Matilda
Šukiutė, 11 Alpine
ta gyvulių pašarui.
Melrose Parko Lietuvos Vyčių at., Worcester, Mass.
Tad laukiame nuo savo drau
Paskutinių dienų ’btus galįs 22 kuopa daug darbuojasi pakė
limui
apšvietos
jaunimo
tarpe.
gų, Vyčių, paramos!
pataisyti tiktai bulvos ir daržo
T, Zataveckas,
Socijalistai, kaip
išmanydami
ves.
L. V. 26 kp. narys.
šmeižia vyčius, bet jų pastangos

užkenti geram
darbui
vėjas
laukais išnešioja. Supranta gerai
melrosiečiai, kad grūdų negi priPERKAMA VAISTINIAI
liginsi prie pelų.
AUGALAI.
Linkėtina, kad visas Mefrose
Kaune yra susidariusi draugi Parko jaunimas, palydėjęs socija, kuri perka vaistinius auga jalizmo raudonąsias buzas ir pu
lus : kmynus, ramunes, anyžus, tras, prisidėtų prie Lietuvos Vy
pelynus, pupalaiškius ir kit.
čių 22 kuopos, kur ras ir gražų
knygynų ir malonų jaunimo bū
relį ir dorų apsiėjimų.

ŠELPKIME

LIETUVĄ AUKO
DAMI TAUTOS
FONDUI

Skaitykite ir Platinkte Mėnesini.
Žurnalą ‘Pažangą’
Jau išėjo 4 num.

trortiečiems spiestis prie dabar
gyvuojančios lietuviškos bažny
tėlės ir jos apielinkėse
statyti
sau namus. Vietos dar daug yea
tuščios ir gana pigiai galima nu
sipirkti namams piečių. Kitų tau
tų žmonės Detroite turi puikias
kolonijas, veda plačią prekybą
ir pramoniją. Ypatingai čia įsiga
lėję žydai- Vertėtų ir lietuviams
tvertis biznio. Galima supirkti
didesnius plotus žemės ir '■ pas
kiaus pardavinėti
po sklypelį
lietuviams, norintiems statyti na
mus.
Detroito
mievtaa didelis,
turtingas ir grąžos; ir mūsų tau
B. A. Daunoris. tiečius
laukia
graži ateitis,
jei tik jie panorėtų smarkiau sitbrusti prie veikimo.

ti savo
draugus, — pažiūrėti
kaip kitų kuopų Vyčiai darbuo
jasi. Be to akroniečiai, kaipo tik
ri džentelmonai, nusprendė mer
ginoms kelionės lėšas apmokė
ti. Tai koks sutikimas!
Žymiai pakelia Akrono Vyčių
dvasią p. K. Štaupas, vietinės
kuopos pirmininkas. Savo rimtu
mu, pasidarbavimu vigus prie
savęs patraukia.
Tai tokios žinelės iš L. V. 31
kp. gyvenimo.
Darbai pas mus einą gerai.
Dažnai dirbame viršlaikį. Darbas
gauti nesunku, ypatingai mer
ginoms.

Karklynų Pelėdžiuką.

BZNOHAMTON, N. V.

Apsilankė pas mus su pra
kalbomis kun. S. J. Struckus, S.
L. R. K. Amerikoje knygius.
Pirmiausia kalbėtojas aiškino,
kad čia reikalinga sutverti lie
tuviškųjų
parapijų ir, visiems
dirbant vienybėje, galima tikėtis
gerų pasekmių- Paskiaus ragino
visus Binghamtono lietuvius ir
lietuvaites nudaryti čia S. L. R.
K. Amerikoje kuopų. Plačiai pa
aiškino Katalikų Ausivienijiraoi

didelę

svarbų lietuvių gyveni

me. Craonėma labai patiko kalbėtojaus patarimai ir tuojaus su

BROCKTON, MASS.
Rugpiūčio 20 d. užsibaigė čia
vaikų vasarinės mokyklos mok
slo laikas. Dar buvo galima mok
slų pratęsti porų savaičių ilgiau,
bet, atsižvelgus ant mokytojų
ir mokinių nuovargio,
leista
jiems pasilsėti. Mokslainę lankė
apie 300 vaikučių. Mokytojavo:
Pranas A. Virmauskis, Pranas
J. Juškaitis. Augenija Čelitkaitė ir Juozapa
Žarkauskaitė.
Vietinis klebonas, kun. Urbana
vičius, prižiūrėjo mokslo tvarką.
Mokslo laiko užhaigimui
pa
minėti, rugpiūčio 20 d., vakare.,
parengta vakaras, kurio progra
mų išpildė mokiniai ir mokyto
jai. Deklemacijas sakė mergaitės
ir
vaikai ;
buvo
skaitymų.Visiems pasisekė
gana gersi.
Klebonas pasakėprakalbų apie
vaikų auklėjimų, p. Virmauskis
nupiešė savo kalboje Amerikos
lietuvių vaikų padėjimų, P. JnŠkaitis — apie tėvų pareigas vai
kų auginime. Ant galo vienas
iš klausytojų, p. Abražinskas, pa

Montrealo lietuvių viešasis gy
venimas aptylo. Draugijos ma
žai ką veikia.
Susirinkimuose
vien skundai
tesigirdi.
Kas
keisčiausia, — aimanuoja net tie,
kurie ištekliuj gyvena. Gal kitų
vargas jiems širdis griaudina?
Nežiūrint blogų laikų, alkolis su
randa sau nemaža pasekėjų. Gar
bina jį lietuviai, po teismus tam
po. Vienose krikštynose moterė
lės taip įsismagino, kad į plau
kus sukibo, kumščiais žandus ap
sidaužė. Pašoko vyrai gelbėti sa
vo pačiulių, — kilo armideris.
Turėjo paskiaus daktaras darbo,
kol susiūvinėjo
pakaušius, no
sis. Viso-gi to lermo kaltininkas
— degtinės bei alučio paragavęs,
liežuvis. Kaip tyčia visų karžy
gių būta Vytauto draugijos na
riais Sirgdami suėjo ant susi
rinkimo pašelpos prašyti Dievu
lėli, tu mano! Kaip pradėjo tei
sintis, liudininkus statyti, net
baisu klausyti. Tai tokių pas
mus atsiranda lietuvių kumšti
ninkų.

mes mokslą ir vadiname šviesa.
Baigdamas savo prakalbą,
kvietė mūsų žmonės, ypač jau
nuomenę, griebtis mokslo, taip gi
paaiškino, kaip yra svarbių, daly
AKRON, OHIO.
ku suselpimas
mokslus minan
čios, neturtingos mūsų jaunuome
Naujai susitvėrusi L. Vyčių 31
nės ir paragino žtuodcs šelpti
kuopa sparčiai žeBgia pirmyn.
pagal savo išgalės neturtingus
Savo veiklumu ir darbu gali at
moksleivius. — Aukų tam tikslui
sistoti pirmon vieton su senai gybuvo surinkta $23 ir 24 centai.
vojančiomis kuopomis. Teisingai
Ant rytojaus,
sekmadienyje,
sako priežodis:—Kur vienybė—
rugpiūčio 22 d., L. D. 8. TV kuo
ten galybė; tos tiesos prisilaikant,
pa buvo mėginusi surengti pik
mūsų miestelio Vyčiai daug nu
niką, bet kad'tą dieną
buvo
veiks gero savo ir kitų labui.
lietus, tai kuopa padarė pfwn3inhJau mūsų Vyčiai pradėjo mo
sminiraą pobažnytinėj
salėje,
kintis dainų, sutaisė chorą aut
kur vėl buvo
ilgos prakalbos
4 balsų ir lavinasi,
kaip išma
(kalbėjo tie patys kalbėtojai).
nydami, kad ateityj pasirodžius
Buvo skaitytas
kokio ton J.
savo darbu. Prie to mokinamosi
Sweetros “Kovoj” tilpęs užmeti
teatrališkas
veikalas “Gudri
mas dvasiškijai už dabartinę Eu
Našlė”- Paskirtieji
to veikalo
ropos karę. Tą nelogišką Juliaus
atlošimui- artistai, džiaugiasi ga
Sweetros straipsnį
paskaičius,
vę užsiėmimo ir smarkiai dar
kun.
PrMeškauskas
padarė j
buojasi, kad tinkamai padabi
publiką
sveikus
ant
to
paaiškini

nus Lietuvos
Vyčių 31 kuopos
mus.
vakarus.
Tuojaus po Kalėdų
Po prakalbų ir po paaiškini
žadama padaryti Akrųno Vyčių
A. B—«.
mų
tų nelogiškų dvasiškijai iš
pramogų. Turės tada progą Akmetinėjimų už dabartinę Europos
rono lietuviai, ypač cicilikučiai,
karę,
prasidėjo žaislai ir skrajo
kurie, kad sumanytų,
tai van
DETROIT, MICH.
janti krasa, kurie traukėsi iki
dens šaukšte Vyčius nuskandin-'
Gal nėra niekur taip nepato vėlam vakarui.
tų, pamatyti Vyčių dvasios šil
giai
apsigyvenę
lietuviai, kaip
Antenas K. Losius.
tumų jų darbo vaisingumą ir vis
ką vienijančios meilės pasekmes. Detroite. Siame dideliame mieste
Prakilnaus
jaunimo randasi jie išsimėtę visose pusėse. Labai
nors veik
Akrone. Nesigaili jie nei darbo sunku už tai ką
GRAND RAPIDS, MICH.
ti
išvien,'nes
nėra
kaip
susirink
nei pinigų, bile tik iš to būtų
Rugpiūčio 3 d. mirė a. a.
nauda. Tarpe mūsiškių
Vyčiu ti į vieną krūvą. Apie tvėrimą
yra- tokių, kurie ir dolerio negai vienos didesnės organizacijos ką Pranciškus Adomaitis, 45 metų
lėtų kas mėnesį mokėti, kad tik ir bekalbėti. Susilaukę naujo kle amžiaus. Velionis paėjo iš Kau
bono, detroitiečiai
turi išrišti no gub. Pašvintinio parap., Pevisame kame būtų veiklumas.
Amerikoje
Dabar norima gauti svetainę daug svarbių klausimų: kaip sut loniškių sodžiaus.
■pragyveno
apie
8
metus.
Penki
varkyti
parapijos
reikalus,
ką
dainų ir vaidinimų praktikai, tik
metai
atgal
susirgo
džiova,
nuo
steigti,
ką
veikti?
Kiekvienas
brangiai tas atseina.
Tad mū
lietuvis norėtų, kad bažnyčia nr kurios ir mirė.
sų vyrukai ir taria:
Vėlionis atsižymėjo dievnntm
draugija būtų arčiau jo namų.
— Sudėsim po 25c. ir -bus
mu,
ramiu būdu, prigulėjo prie
Bet
kad
tas
yra
negalimu
daik

gerai.
P.
Blaiv.
Susivienijimo. Vietinis
tu,
tai
geriausia
bažnyčią
statyti
Sužinojo
mūsų Vyčiai, kad
palaidoje
ten, kur daugiausia randasi lie klebonas iškilmingai
Cleveląndiečiai 5 d. rugsėjo ren
velionį veltui.
tuvių.
Nuo
širdies
patarčiau
degia vakarą ir sutarė visi aplanky
Keistutis.

I

Rūgs. (Sept.) 2, 1915, N. 36.

a. Pranciškus Adomaitis
neprigulėjo prie jokių pašelpinių
draugijų ir, sirgdamas ilgų lai
ką, neturėjo jokio darbo. Palik
toji veliones šeimyna: žmona ir
penki vaikai kenčia didelį var
gą. Būtų pageidaujama, kad lie
tuviai, kiek galėdami, sušelptų
savo viengenčius
pakliuvusius
nelaimėn.
Aukas galima siųsti šiuo ant
rašu:
Mrs. Auna Adomaitis,
1226 II am ii ton avė., 2nd floor
Grand Rapids, Mich.

" rA.

bet Overka*ir Baracevičius- Tie
du vyru yra lietuviai graboriai
ir kartais veikiu abudu, kuomet
atsitinka iškilmingas palaidoji
mas. Kiek tieji spėjimai teisingi,
ateitis, parodys, l’agyvensime-pamatysime.

A. Saldukas. Kitų vardų val
dybos narių nesužinojau. Ti
kiu, jog apie tai bus vėliaus
paskelbta.
Antras susirinki
mas tapo nuskirtas sekanti se
Am. L. R. K. Mot. Sųjun
Schuylkill, Pa. apskričio Lie
VIEŠAS AUKŲ RINKIMAS. daro visuose teatruose. Da- kmadienį, t. y. Ned. rūgs. “5 d.,
gos pirmutinis tikslas apšvie3 vai. vak. po pietų, toje pa
Bastenis.
tuvių Diena Lake Side parke
bargi laike perstatymo klau
tu.
Vos tik stisistvėrus Mo
Nestumkime nuo savęs tų,
čioje vietoje, 44 ir California
ties East Mahanoy Junction
terų Sujungei, kaikurios kuo kurie reikalauja mūsų pagel sytis vaikų verksmo ar rėki
avė.
užsineša labai puikiai. Kaip
mo iš ties nemalonu.
pos
tuųjaus
ir
atidarė
inokyBRIDGEPORT, OONN.
bos.
Labdaringoji
Sųjunga
girdėti, rengiasi važiuoti dau
Reikia pastebėti, kad ši na>Buvęs.
įlas. — džiaugėmės visi iš to, besidarbuojant tikrai pamatė,
gybė
svieto.
Kalbėsiu
keli
ge-.
Šiame progresyviškame mies
ja kuopa žada duoti labai gru
daug kalbėjome apie tas mo
te senai buvo pageidaujama, kad riausi kalbėtojai. Suvienyti kyklas. Aš, kaipo Jievos ti jog lietuvių tarpe randasi ne
žų pavyzdį visai organizaci
mažai paliegėlių, kurie netu
įsisteigtų Vyčių kuopa tarp vie chorai pasirengę nustebinti
jai. Naujos kuopos narių|
tinių lietuvių. Proga pasitaikė. klausytojus savo dainavimu. kroji duktė, panorėjau pama ri duonos kųsnio, neturi kur
VYČIAI VEIKIA.
pritariant gerb. kuopos dvas.
J. L Atsilankė pas mus p. A. Račkus, Ruošiasi geriausieji bėgikai ir tyti tokių mokyklų savo aki prisiglausti, neturi giminių,
Šį
metų
jaunimas,
o
ypač
vad., kun. A. Briškai, žada iš
buvęs centro raštininkas, o da base-bąli’istai iš apielinkės mis — mūsų kuopa dar neturi' laukia savo brolių - lietuvių
moksleiviai ir vyčiai, parodė kilmingai priimti prisiegų, kad
bar “Vyčio”
redaktorius, ir Įįeįuvį„ kolonijų. Dienos su- mokyklos, tai gal truputį ir iš pašelpos. O kur tie mažyčiaiPra pasekmingiau galėtų darbuo
MINERSVILLE, PA.
subdijakonas Petraitis su prakal rengimo komitetas uoliai dar pavydo... indomu buvo pažiū našlaičiai, kurie negali pasi nepaprastų judėjimų.
džioje vasaros,
pasitaikius tis dėl Tėvynės ir Tikėjimo,
Rugpiūčio 10 ir 11 d. įvyko bomis- Rimtos ir turiningos pra buojasi ir neužmiršta nė vie rėti kų-gi veikia sųjungietės. prašyti visuomenės, idant juos
gražesniam
orui,
buvo
rengia- nes prie to ir L. V. hymnas
Ketvergo vakare ir nusi aprūpintų? Jie nori gyventi.
Čia Pilnųjų Blaivininkų 5 seimas. kalbos šių dviejų padarė nemažą nos smulkmenos, galinčios pa
Įmos gegužinės,
išvažiavimai ragina, sakydamas “Ei, Vy
Delegatų į seimą suvažiavo 27. įspūdį į klausytojus, taip kad tuo puošti tų Lietuvių Dienų. Jau danginau į Cicero, III., dar-gi Taigi mūsų kiekvieno prieder
čiai, gyveninam tautai ir Ba
ir tt.
Seimas prasidėjo iškilmingomis jaus susitvėrė ten ant vietos Vy
paėmus su savim svetimtautę,
mė yra pažvelgti ant jų, su
pati
parko
vieta
su
jos
ežeru,
Bęt dabar, orui vėstant, žnyčiai ! ’ ’
šv. Mišiomis, kurias atlaikė Su čių kuopa iš apie 30 asmenų.
kad parodžius jai kų ir mes teikti jiems tų, kas reikalin
miškeliais ir gražia apielinke
Kaip
ir
užbaigimui
to
vakarėlio
pradeda rengti puikius vaka
sivienijimo pirmininkas, kun. J.
lietuvės mokame.
(Ak! noLai gyvuoja L. V. organi
J. Jakaits. Keletas pribuvusiųjų vietinis klebonas, kun. M. Pan- nemaža prisideda prie Dienos roms - nenoroms ir pasakiau, ga. Nekalbant apie kasdieni rus su įvairiais programais. zacija. lai gyvuoja nauja nau
nę duonų, reikia jiems mokslo,
į seimą vargonininkų gražiai pa kauskas, paaiškino apie “Moti papuošimo.
Vakaras atsibus sekmadie
kad čia rašysiu apie cicerie- reikia, kad jie pažintų savo
jos parap. kuopa!
giedojo. Pamokslą
pasakė Pil nėlę”, kuriai neskaitlingai susi Viena bėda, kad visaip be
nyje
rūgs. (Sept.), 5 d., 7 va
tes).
Nuvažiavę
į
vietų
nu

katalikiškų tikėjimų, tėvynę ir
nųjų Blaivininkų Susivienijimo rinkusieji sumetė $8.06.
Legečių Našlaitis.
landų vakare p-no J. J. Elias
sirūpinant,
negalima
buvo einame į parapijinę svetainę,
jų pamylėtų.
Labdaringoji
Ten buvęs.
dvas. vadovas, kun. P. Saurusai
svetainėje,
4600
02
South
gauti pigesnių traukinių (ex- surandame nurodytų kambarį,
Sųjunga pasistatė sau už tik
tis. Pamokslininkas
atkreipė P. S. “Motinėlės”, auką sumo
Wood st.,
Svetainė bus at
cursion train). Tai vienok ne atidarome duris, net akys nu
klausytojų domą ant blaivybės ję $8.06 centą priėmiau.
slų juos priglausti, suteikti
dara
nuo
šešių
po pietų, už
MOTERYS JUDA.
Kun. A. Kodis, didelė bėda, nes iš Shenan švito; švarus, šviesus kamba- jiems tai, kas yra reikalinga
idėjos svarbos ir ragino žmones
danga
pasikels
7
:30.
“Motinėlės” Kasierius- doah, Girardville’s galima bus rys, didelis stalas, užtiestas .kiekvienam žmogui, norinčiam
Laike Moetrų Sųjungos 1
prisidėti prie Pilnųjų
Blaiv.
L.
Vyčių
13-ta
kuopa
ren

privažiuoti
karais,
o
iš
Mt.
balta
balčiausia
staltiese,
aI
gyventi.
Kad
Labd.
Sų-gai
Prižadus padarė 24 ypatos. T uo
kp. susirinkimo paaiškėjo, kad
gia iškilmingų vakarų,
su gryno pelno nuo Seimo vaka
Carmelio, Shamokino ir iš ki pie jį susėdę moterys ii- mer
kiu būdu Minersville blaivininkų
priėjus prie savo tikslo, neuž
trumpu, bet labai margu pro rų liko $34.98. Pelnas buvo
CLEVELAND, OHIO.
tur automobiliais, vežimais ir ginos — visos kaip -rožės —
kuopa žymiai paaugo.
tenka jai gerų norų, —
gramėlių. Bus sulošta juokin
Pirmoji Blaivininkų Seimo se
omnibusais. Tas atsieis ne duok Dieve joms sveikata!
padalintas į tris lygias dalis.
reikalinga visuomenės užuo
Linksma pranešti, kad čia lie
ga komedijėlė, bus monolo
sija prasidėjo 11:30 vai. prieš
kiek brangiau. Reikia tik iš Švariai pasirėdžiusios, manda
------- centrui (laikraščio fon
tuvių visuomeniškame veikime
jauta, pagelba. Dabar rengia
pietus.
-v
gai,
eilės
ir
dainos.
Dainuos
laiko
apie
tai
pasirūpinti.
Žo

gios, malonios: pakvietė mus
dui), Tautos Fondui ir 1 kp.
vadovauja katalikai, jų draugi
Laike seimo buvo parengtas jos. Malonus ir tas faktas, kad džiu, rugsėjo 6 dienų žada bū sėstis ir pradedam draugiš mas Čhicagoj viešas aukų rin jaunos gabios solistės. Ant iždui.
vakaras su teatru. Šv. Pranciš čia nebujoja joki prieštikybinė ti tikrai minėtina. Tokios dar kai kalbėtis. Aš tuojaus prie kimas (Tag Day) rugsėjo 6 galo bus puiki muzika, šokiai
d. (Labor Day). Toje dieno
Tartasi apie įsteigimų mo
kaus parapijos giedoriai statė draugija. Socijalistų kuopa, gy apielinkės lietuviai niekad ne
jų lipti prilipau, — jaučiau je lietuvaitės, mergaitės ir ir žaislai. Muzika po vado
terims ir merginoms vakari
scenoje trijų
veiksmų dramą: vuojanti nuo kelių metų, nariais
turėjo.
Vienas. si kaip namie. Paklausus ko moterys, dėžutėmis rankose vyste p-no V. Daukšo.
“Kova su girtybe”. Vaidinimns nekįla: jei dasigyvena iki 5—6
nių kursų. Nutarta kol kas
Taigi, linkėtina būtų, kad
mokins šį vakarų, paaiškino prašys gatvėse praeivių aukų.
puikiai nusisekė.
turėti tik siuvimo, mezgimo,
narių, tai ir iš to jie džiaugiasi.
man viena iš mokytojų, p-ni Neatstumkime tij rinkikių pra visuomenė atkreipti] domų į
Ant rytojaus, .rugpiūčio 11 d., Viešpataujant
lietuvių ir anglų kalbos sky
disorganizacijai
Blažienė, kad
aš ‘pakliuvau šymų, o aukokim savo brolių tų taip puikų vakarėlį ir atsi
buvo laikomos šv. Pranciškaus pas cicilikus, clevelandiečiai leng
rius.
valgių gaminimo vakaran (ki ir seserų - lietuvių sušelpimui, lankytų koskaitlingiausiai ir
bažnyčioje pamaldos už dūšias vai išvengia demoralizacijos. Su
galima užtikrinti, kad kiekvie
Taipgi nutarta turėti vaka
mirusiųjų blaivininkų.
tais vakarais mokina skaity kas kiek išgalėdami.
siorganizavus L. Vyčių 25-tai
nas
atsilankęs
į
tų
vakarėlį
ras.
Vakaro surengimu rū
Seimo posėdžiai prasidėjo B) kuopai, didžiuma kilnaus jauni
ti, rašyti,
skaitliuoti,
siūti,
Kurie norėtų aukoti stam
pinsis:
A. Nausiedienė,
M.
vai. iš ryto.
megzti ir tt.), parodo man mo besnes aukas, gali išrašyti če bus pilnai užganėdintas.
mo jon susimetė ir visas veikimas
Vakare įvyko koncertas- Laike
Ovelingaitė, E. Jovaišaitė.
Centro Vytis.
kyklos rakandus, pečiukų, šė- kį arba “Money Orderį” ka
tapo pakreiptas į geras vėžes.
koncerto buvo deklemacijų, pra
putę su indais, viskas švaru,
Prie kuopos prisirašė 3 nau
sininko, kun. A.. Staniukyno,
kalbų. P.- St. Šimkus kalbėjo apie Nors dalykai gerai stovi, bet
Šįmet
įvyko
Atlantic
City,
viskas
tvarkoj.
jos narės.
vardu, o pasiųsti raštininkui
Lietuvos vargus. Klausytojai la- turime prisipažinti, kad nesame 17 d. rugpiūčio mėn. Pribuvo
WEST SIDE.
Klausiu, kų jos virs šį va
liuosi
nuo
nesusipratusiųjųNes

A. S. Prečinauskui, 2415 W.
tai susigriauti::.', klausant Lie
'
Pajauta.
sekanti nariai: Kunigai N. karų? Sako man, kad obuo
magu
ir
lyg
gėda
prie
to
prisi

Rugpiūčio
26
d.,
7
:30
v.
va

tuvos atstovo liūdnų pasakoji
46th st., Chicago, III. Prisių
mų apie lietuvių vargus. Aukų pažinti. Bet apie faktą negalima Petkus, prez., A. Kodis,* ižd., linę košę su ryžiais. Teirau- stos stambesnės aukos bus pa kare, Aušros Vartų parap. sa
lėje įvyko L. V. 24 kp. susi
per prakalbas surinkta $93.07. užtylėti. Mat ir čia randasi tokių, M. Paukauskas, sekr., T. Ži juos, ar aš negalėčiau pasi garsinta laikraščiuose.
VYČIŲ VAKARAS.
kurie
bando
pįudyti
vieną
drau

linskas,
vice
prez.,
J.
Kaula

likti
ilgiaus
(mat
labai
mėg

rinkimas, kuris parodė, jog ir
Nuo teatro ir baliaus likosi gry
P. Mažeika,
IV Vyčių kuopa 29 d. rugp.,
no pelno 80 dolerių, Pinigus pa giją prieš kitą, nors, kaip mi kis, S. Čepanonis, F. Kemė stu obuolinę košę). Manda
vietos jaunimas nėra taip ap
nėjau,
beveik
visos
čia
gyvuo

Apveizdos parapijos
Centro prezidentas, sileidęs, kaip ikišiolei nekuriu Dievo
šis, J. šeštokas, V. Bukavec- giai kviečia mane sųjungietės
siųsta Tautos Fondan.
\\
J. Mikutavičius, jančios draugijos yra katalikiš kas, J. Dobužinskas, V. Dar sėstis ir palaukti, kol košė
salėje,
turėjo
puikių progų pa
A. S. Prečinauskas, buvo manyta, bet nori veikti
kos.
P. BĮ. 15 kuopos raštininkaspalink
gis, F. Serafinas, M. Krušas, bus išvirta. Sėdžiame ir šne
Centro raštininkas. neužsileidžiant kitų kolonijų silinksminti ir kitus
Dalykas štai kaip pasirodė:
sminti.
Šis
Vyčių
vakaras
K. Vasiliauskas ir p. S. Šim kame. Pasakoja man, Ikad,
jaunimui.
18 d. rugp. įvyko susirinkimas
skyrėsi nuo kitų panašių pa
kus.
susirinkus kuopos narės į mo
Vienas iš svarbiausių šio
8, 50 ir 142 S. L. R. K. A. kuo
BOSTON, MASS.
silinksminimų tuomi, kad čia
kyklų, taip-gi skaito straip
susirinkimo sumanymų, tai sa
pų. Dalyvavo po du ingaliotiniu
Svarbiausiu šio susirinkimo
MOKSLEIVIU
VAKARAS.
viskas
buvo
vien
Vy
Bostonas
pagalios susilauks nuo kiekvienos kuopos ir dau nutarimu galima skaityti įstei snelius iš laikraščių, knygas,
vo knygyno įsteigimas.
čių,
būtent:
veikalėliai,
29 d. rugpiūčio šv. Jurgio
katalikiško laikraščio. Indomūs giausia tartasi apie bendro va
dargi laikančios prelekcijas
gimas a. a. A. Kaupo vardu
Kokiu būdu šį sumanymų perstatyti
ant
scenos,
yra keliai, kuriais ėjo mūsų vi karo surengimą- Nutarus rengti
apie namų ruošų, higieną, — par. salėje‘katalikų Mokslei
stipendijos iš nuošimčių nuo
reikės
atsiekti,
apie
tai
.pa

suomenė, pakol priėjo prie ka margą vakarą, prisieina kreiptis
“Suvaldė”
(komedija)
ir
abelnai apie viskų, kas mote vių susivienijimo III kuopa
talikiško laikraščio- Iš pradžių at į vietines jaunimo teatrališkas pat pradžios sudėto geležinio rims reikalinga žinoti, kaip turėjo margų vakarų. Vai tys » Vyčiai turės pagalvoti ir “Sudiev Močiutė” (vaizdelio
pranešti ateinančiam susirin iš dabartinės karės Lietuvoje)
sirado “Keleivis”, kuris ketino draugijas. Vieni pataria kreipties kapitalo, sujungto su jo paties
dinta du veikalėliu “Pono Fe
tarnauti katalikų visuomenei. prie C. L. Teatrališko choro, ki palikimu tai draugijai, kurio geroms motinoms ir namų šei
kime, kuris įvyks rugsėjo 2 d. parašyti Vyčio Leonardo Ši
mininkėms.
Keletas jaunų likso Atsilankymas” ir “Nau
Kaip jis patarnavo, dabar visiems lį — prie L.
Per šį susirinkimų kuopon mučio, artistai ir visa muzi
Vyčių vietinės je tas veikėjas nuo pat pra
jas Kelias”.
Suvaidinta sil
yra žinoma. “Keleivis” pagimdė kuopos. Čia tai ir iškilo nemalo džių buvo raštininku ir daug kandidačių į moterystės luo
įstojo 13 naujų narių, jų tarpe ka su dainomis — taipogi
“Laisvę”. Bet
“obuolys nuo nus apsireiškimas. Vienas iš dele jos labui pasidarbavo. Ka mų — atidžiai klausosi virė pnai. Kaip iš moksleivių rei nemažai čia augusio jaunimo
Vyčių. IV Vyčių kuopos ar
obelies netoli teriedės”, sako pa gatų greižtai užprotestavo prieš dangi prie pilnos stipendijos jos aiškinimų, kaip gaminti kia tikėtis geresnio pasirody
Išviso kuopa turi 50 narių. tistai jau pripratę prie sce
mo. V. Stulpinas pradeda
tarlė. Koks tėvas, toks ir sūnus. Vyčių pakvietimą, nes, girdi, jie šiek tiek truko, likosi prie jos sveikus ir skanius valgius.
Kuopos korespondentas. nos, tai ir visas vaidinimas-,
Kadangi žmonės nerimo ir vis negalės eiti prieš savo konstituci pri skaityta
Mums bešnekant, iškepė ir moj kųlboj nors daug dalykų
auka,
sumesta
išėjo gyvas, jausmingas. Dai
reikalavo sau sveikesnio dvasios ją : esą Vyčiai tarnauja tautai ir
“pudingas”.
Virėja indėjus ir klausimų pajudino, bet nau‘ ‘ Motinėlei ’ ’ lietuvių bostonas kvartetas ir gi gerai pa
peno, todėl tas reikalavimas pa bažnyčiai, tad mums patarnauti niečių per paminėjimų 25-me- v*soms košės į biiudžiukusjjos, gyvesnės minties neparogimdė naują laikraštį — “Atei negali. Užbaigdamas ironiškai su
dainavo.
Po vaidinimo
NAUJA
LIETUVOS
VYČIU
prašo prie stalo.
Ragauja rodė. Kalbėti, berods, gale
tį”. Daug gerų katalikų nesigai šunka: tekariauja Vyčiai kardu, tinių sukaktuvių kun. T. Ži
Pakštas pasakė trumpų praKUOPA.
me — skanus valgymėlis, nėr tų, tik reikėtų giliaus žvelgti
lėjo dolerių naujam laikraščiui
jų
konstituciją ro- linsko. Pageidaujama vienok, kų sakyti! Paskiaus mokyto į apkalbamuosius dalykus ar
kalbėlę apie mūsų jaunimo ju
Vyčių judėjimas kas kartų
įsteigti. Net Bostono lietuvių pa
Po
to
atsistoja kad visi užjaučiantieji tai
dėjimų. Ant galo buvo žai
bent šį-tų naujo pasakyti.
ja
gražiai,
aiškiai
išdėsto,
užima platesnes ir platesnes
rapijos zakristijonas tėškė visą
ir kitas,
kuris parėmė draugijai taip-pat ir a. a. A.
slai, skrajojanti krasa ir konTarp įvairių trukumų, bū
šimtinę. Daugeliui rodėsi, kad pirmesnę delegato kalbą ir dar Kaupo veikimui toje draugi kaip tas valgis reikia paga
rybas. Kuopos, viena po ki
fetti. Buvo paskelbtas pri
naujas laikraštis visgi bus geres gerokai prišnekėjo apie savo pa joje prisidėtų savo auka, prie minti ir kaip paduoti stalan. ta ir gražių pusių. Ypač ma tai dygsta, kaip grybai po lie
nis už “Keleivį” ir “Laisvę”. žintį su p. Norkūnu ir kaip pas tos sumos, kurios nuošimčiai Visos atidžiai klausosi, kaiku loniai nustebino p-lė A. Bra taus. Rugpiūčio 29 d., pasi zas tam, kas gaus daugiau
Bet žmonės apsivylė. “Ateiti8” tarasis viską “sufiksinęs” (su neštų kasmet pilnų stipendijų. rios užsirašo dėl geresnės at zauskaitė savo dainomis. Dar darbuojant gerb. kun. A. Bri siai laiškų. Pirmų prizų lai
jaunutė dainininkė prie atsa
mėjo p-lė M. Laurinaitė, an
linkui katalikų tikėjimo pasiro prask Vyčius ir jų konstituciją).
škai, Nekalto Prasid. Panelės
Ši stipendija skiriama pir minties. Dar valandžiukę pa
kančio triūso ir lavinimosi ti
dė nei kiek negeresnė už eieilikų Rods, nesvarbu, kurią iš draugi
Žmo
Šv. par. klebonui, tapo sušau trų M. Kaledinskaitė.
mučiausia mokiniui, pasiren viešėjus dėkoju ir atsisvei
laikraščius. Gi tuo tarpu reikala jų pakvietus prie vakaro suren
krai
galės
būti
gera
solistė.
kinus, važiuoju namon.
Tikima
ktas susirinkimas, prie naujai nių buvo pusėtinai.
vimas sveiko dvasios peno nei gimo, nes abi draugiji uoliai ir gusiam socijologijos šakoje la
“
Kanklių
”
choras,
p.
.B.
Linksma ir malonu, matyt
statomos bažnyčios. Nors ne si nemažai pelno, kuris yra
kiek nemažėjo, bet didinosi ir
darbuojasi, bet nuostabu, vintis.
mūs lietuves taip progresuo Janušausko, vedamas, sudai paranki vieta ir šaltas vėjas
skiriamas
Vyčių
laikraščio
augo. Katalikai vis baliau pra negražu ir nemalonu klausytis,
Susirinkimas pripažino šį jančias. Daug gero gali sau navo tris dainas. Pirmoji dai
dėjo susiprasti ir reikalas kata kada katalikiškų
organizacijų met pagalbų trims mokiniams. ir kitoms suteikti tokių mote na, “Baublys”, nors gerai su putė pro nepabaigtus stato reikalams. Geistina, kad ir
mos bažnyčios langus ir duris,
likiško laikraščio vis labiau aiš atstovai kalba nebūtus dalykus. Nebus
kitos kuopos šio reikalo neuž
prošalį
pažymėjus, rų būrelis. Geros katalikės, dainuota, bet dainininkams
bet nepaisant ant tų nepato
kėjo. Ir štai laikraštis jau įsikū Būdamas L. Vyčių organizacijos,
jog skaitlius augštesnio mo susipratę lietuvės, pavyzdin stygo dvasios, gyvumo, tikru
mirštų.
Svetys.
rė. Jis skiriamas lietuviams dar nariu, jausdamas prie L- Vyčių
gumų, buvo susirinkęs nema
kslo mokinių, “Motinėlės” su gos šeimininkės, — tokių mū mo. Dvi paskutini daini išė
bininkams ir vadinasi “Darbi simpatiją ir jiems visomis jėgo-'
žas būrelis. Pirmiausia vi et.
jo- gyvesnės, į jas indėta dau
ninkas”. Jis neužilgo
pradės mis atsidavęs, norėčiau žinoti, šelptų, siekia suvirš 16, iš jų sų tauta reikalauja.
gerb. klebonas kun. A. B r iška,
PADĖKA.
lankyti katalikų pastoges.
Dargi reikia pridurti, kad giau jausmo.
kodėl katalikiškos organizacijos nekurie naudojosi stipendija
atidarė susirinkimų, paaiškin
L. Vyčių 13-oji kuopa nota
Žmonių buvo pilna svetainė,
Jau paimta
gražį vieta (242 atstovai taip nedraugiškai, dargi per kelis metus. Geistina to ši' lietuvių kolonija yra viena
damas Lietuvos Vyčių orga
rė išreikšti nuoširdžių padėkų
Broadway, So. Boston,) Spaus piktai prie L. Vyčių atsineša? dėl, kad visuomenė labiau in- iš veikliausių — Moterų Sų taip, kad šokiams prasidėjus,
nizacijos tikslų ir naudingu
tuvė aprūpinta naujausio sistėTno Ką p. J. Marozas ir p. J. Šalčius, teresuotųsi šia vienatine lab jungos gi kuopa, nors ir turi šokikai turėjo nemaža vargo
“Draugo” redakcijai už gau
mų.
Paskui p. A. Prečinaumašinomis. Darbas jau eina.
per tą susirinkimą Vyčius apkal daringąja draugija, kuri pri No. 2 — sųjungietės gi čia vi beraitydami suktinius, klumkas paskaitė kaikuriuos svar sių aukų parėmimui mūsų jau
Ką gi daro kaimynai? “Ke bėję, žino apie Vyčius, jų kon rengia mums inteligentijų ir
pakojus etc. Moksleiviai ne
sos pirmos rūšies.
besnius L. V. konstitucijos no knygynėlio ir nž pasižadė
leivis” apsimeta nieko nežinąs stituciją,
jos
“sufyksinimą” padeda žmogui pasiekti augPuikiame sutikime ir tvar mažai pelnys iš to vakaro.
įstatų punktus ir po trumpo jimų siuntinėti veltui “Dran
ir nieko negirdįs. Nežinia ar il etc?
Beje, ar negeriau būtų vi
štesnį mokslų. Kokį gi priva koje veikia čia visa parapija,
pasikalbėjimo duota pradžia gą”.
gai jis taip gražiai
elgsis. Gi
Man rodos, kad jei pp. J. M. lumų turi sulig tos “Motinė
sai neįsileisti į svetainę mo
padedant
ir
skatinant
visus
ir užmegsta nauja L. Vyčių
“Ateitis” pradėjo kovoti šmeiži ir J. S. arčiau susipažintų su Vy
l.f-toji L. Vyčių kuopa.
mais. Bet kadangi tušti šoviniai čiais, jų dvasia, na, ir konstitu lės” draugijos visi sušelptie prie darbo klebonui kun. A. terų su mažais vaikais? Tų kuopa. Pirmas pradžių pada
nieko pagelbėti negali, tad pra cija, tikrai Vyčius pamylėtų ir ji ir stipendijontai, lai patys, Ežerskiui. Vakacijos gi lai
rė kun. A. Briška, o paskui ir
dėta rimčiau galvoti apie palai tuomet neprisieitų apie juos ne- Į įklausę savo sąžinės, pasi kais uoliai čia,dirba lietuvių
tės, tik tverkite kuopas, kur daugiau. Is viso, rodos, pri
kymą savo egzistencijos. Ir štai imtus daiktus kalbėti. Panašus gi, bengia atsakyti.
labui klierikas F. Vaitukaitis.
jų dar nėra, ir laikydamosios sirašė 25 nariai.
Valdybon
tankiau žada eiti. Dargi pagerini kalbėjimas ir tokie užmėtinėjiNetrukus žadu atlankyti ir!
Kun M.'Paukauskas,
išrinkti
šie
asmenys:
pirm A.
1-mojo
Seimo
nutarimų
—
mui savo turinio į redaktorius yra m ai parodo ne ką kitą, kaip tik
kitų Sų-gos kuopų mokyklas,
Prečinauskas, vice-pirm. A.
kviečiamas p. A- Rimka. Kai- Vyčių
nepažinimą. O susip»P. S. Kiti laikraščiai malo- — pasakysiu tada ir apie ki steigkite kuogreičiausiai mo
Andreliūnas, prot. rašt. p-lė
kurie pesimistai spėja, kad “At žinti vertėtų.
nės pasinauduoti šiomis žinio- tų veikimų.
- . .. kyklas
<<
eičiai” reikalingas ne p. Rimka,
Nina. Petronėlė Jovaraitė, kasin.
Jodm Gerinki.
nūs.
Jūs gi sesutės - sųjungie- '
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mums parodo mūsų laisvama mas prie veikimo. Amerikos
nių doriškųj j bankrutų.
darbininkai — giliai tikintieji
Turime vienų kelių prie išė- žmonės ir jei kartais pasitai
jimo. Tai mūsų katalikiškos ko, kad
jie,
beskaityda
spaudos platinimas. Ligšiol mi socijalistiškų ir laisvama
duosimės ir
nepasirūpinsi mes nekaip pasižymėjome šia niškų spaudų, nukrypsta nuo
me indėti savo veikiman šiek- me dalyke. Vienas kitas, ka tiesiojo kelio — tai ne kieno
tiek nuoseklesnio darbo, var talikiškoj dvasioj leidžiamas kito kaltė, kaip tik mūsų. Ne
giai pasieksime pageidaujamų laikraštis, negalėjo pilnai pa galėjome ar nemokėjome prie
rezultatų. Užsidegimas grei siekti visų Amerikos katalikų. jų prieiti ir palikome juos iš
tai atvėsta ir vieton jo gim Antra, pas mus labai silpnai naudojimui visokių “kalbėto
sta apatija ir užmirimas.
stovėjo spaudos platinimo bū jų”, “mokslinčių” ir tt.
Šiandienų mūsų svarbiuoju das. Daugelyje vietų net ne
Taip ilgai negalėjo būti ir
klausimu yra — katalikiškos buvo kam rūpintis katalikiško
šiandienų jau matome pažanspaudos praplatinimas tarpe laikraščio praplatinimu. Ne
katalikiškos spaudos plėtotūkstančių Amerikos lietuvių, žiūrint to viso, pas mus
rų norų labai daug. Skersai! j*1®08** .Darbininkai, jaunikurie ligišiol nebuvo tinkamai
ir
išilgai girdisi balsai, kadjmas’ blaivininkai ir moterys
prirengti prie skaitymo rimte
katalikiškų
kalba, bet jau vykina sa
snio turinio laikraščių ir kny reikia tvirtinti
naujų laikgų ir pasitenkindavo socija- spaudų, reikia žmonėms nešti1 vo sumanymus
raščių
Nėra
£
;
ių
steigimų.
abejo

listiškais ir laisvamaniškais apšvietų iš gerų knygų, laik
nės, kad naujieji laikraščiai,
leidiniais labai neaiškaus turi raščių.
Šalę to viso mažai buvo da atkreipę ypatingų domų ant
nio ir nesykį net griežtai prie
Pasitenkindavome ke- katalikiškos visuomenės, ga
šingais krikščioniškoj doroj roma.
išauklėto žmogaus pasaulėžval i lėtos veiklesnių žmonių dar lės daug naudingo darbo pa
gai. Iš paskutinių laikų atsi bu, kurie, nors ir dirbo sulig daryti. Kitas svarbus daly
tikimų galėjome patėmyti, kad išgalių, bet negalėjo aprėpti kas,' — tai padalinimas dar
lietuvių antikrikščioniškoji li tokio milžiniško reikalo, kurs bo. Kas ligšiol buvo veikia
tūkstančių
dar ma dviejų ar trijų laikraščių,
teratūra inešė mūši] gyveni- reikalauja
dabar bus varoma paaugusioj
man nemažai bereikalingo ba bininkų.
katalikiškos laikraštijos šei
lasto ir blogai atsiliepė ant
Pastaruoju laiku pradeda
mynėlėje daug sparčiau.
žmogaus doros. Tiesiai apkal ma susitvarkyti.
Nuo se
tinti laisvamanius arba soci- niau gyvenantieji katalikiškie Džiaugtis mums reikia, su
jalistus bloguose noruose ne ji laikraščiai pradeda spar laukus tokio svarbaus momen
norėtume ir nuoširdžiai tro čiau plėstis tarp lietuvių; su to ir 'dirbti. Kiekvienas ka
kštume, kad jie, kaipo lietu randama pasišventusių žmo- talikas, kuriam mažiau ar dauviai, pasirodytų suprantan nių, kurie, suprasdami svarbų ^giau apeina katalikiškos spaučiais svarbų žmogaus išauklė spauzdinto žodžio,
atsidėję dos augimas, privalo šiandie
jimo doros pamatuose. Bet dirba tarpe Amerikos lietu nų tapti tos spaudos augin
šiuo laiku mūsų gyvenimas vių, skleisdami rimto turinio toju, platintoju, skleidėju. Vi
taip baisiai iširo, tiek daug knygas ir laikraščius. Ant sur, kur tik randasi lietuvių
susidarė negeistino jausmo, galo, netrukus susilauksime šeimynėlė, privalėtų rastis ka
kad vargiai išvengsime visų keletos naujų laikraščių — talikiškas laikraštis. /Vrien
skleidžiamų Šliupo arba jo pa liaudies švietėjų.
Prisiren gerais norais pasirėmę, mes
sekėjų teorijų.
gdami prie naujo veikimo, su- negalime pasiekti daugelio lie
Susitinkame su jais ant kruskime visi ir su pasišven tuviškųjų stubų, bet prie no
kiekvieno žingsnio.
Šmeiž timu rengkime dirvų mūsų ro pridėję šiek-tiek darbo, ga
tams, prasivardžiavimams nė •kultūros nešėjams, kad suma lėsime surasti sau takų Į kie
ra galo. Visokie mūsų idė nymams įvykus, nereikėtų dai kvieno lietuvio širdį. Lietu
jos priešų gaminami ‘‘kleri rytis pašelpos iš pašalių. * Ka viai, nuo amžių būdami kata
kalai”, Romos agentai, o pa talikiškoji Amerikos visuome likais, tokiais ir pasiliks. Kad
staruoju laiku, įsiskverbė į nė, kaipo skaitlingiausii ir la geriau juos sutvirtinti krik
laikraščius, “velniūkščiai’, ku biau už kitas susipratusi len ščioniškoje doroje, su obalriais savo pastabose “tauti gvai galės išlaikyti netik sa siu: tikėjimas ir dora, eikime
ninkų” laikraščiai vaišina ka vo senuosius, bet ir naujuo į plačiųjų Amerikos lietuviš
talikiškos visuomenės pasižy sius laikraščius. Jai privalo kųjų liaudį,. Tik daugiau dar
mėjusius
veikėjus,
aiškiai priklausyti liaudies išbudini- bo, rimto darbo!

Redakcijos Pastabos.
KEISTAS

APSIREIŠKIMAS.

Pripratome prie visokii] ne
paprastu apsireiškimų, kurių
pilnas lietuvio amerikiečio gy
venimas. Šiuo laiku nebestebi
na mus tokie dalykai, kurie
kiek laiko atgal gal būtų pa
sirodę keistais, negalimais ir
nepadoriais. Bet svarba ne
tame, kad mūsų Amerikos lie
tuviai, užmiršę mandagumo ir
padorumo jausmus, elgiasi
nekrikščioniškai ir visai pami
na po kojomis artimo meilę,
bet, kad tie patys žmonės drį
sta garsiai kalbėti apie žmo
niškumų ir nurodo, kaip reikia
gyvenimas taisyti. Kiekvie
nas yra girdėjęs, kaip mūsiš
kiai laisvamaniai arba socija
listai per savuosius Spaudos
draugijos suvažiavimus, rašė
receptus spaudos apvalymui,
gamino įstatus švaresniam
veikimui, vijo klerikalizmus
lauk ir daugybę kitų sumany
mų būdino. Rodosi, kad po
tokių kalbų, net rezoliucijų, su
silauksime ir vaisių. Išėjo
kaip tiktai atbulai. Katalikiš
ko judėjimo priešai, amžinie
ji krikščionybės slogintojai,
laisvamaniai tik tuomet daleidžia savo tarpan žmoniškumų,
kuomet veikimas paliečia juos,
bet kada kalbama apie katali
kus, neprisilaikoma jokių man
dagumų, etikos taisyklių. Pa
staruoju laiku, pradėjus orga
nizuotis Lietuvių Darbininkų
feiųjungai, negalėdami tai or
ganizacijai nieko pikto užme
sti, laisvamaniai griebėsi ki
tokio būdo, būtent, šmeižimo
tos organizacijos vykintojų.
Bemaž visi, taip vadinamieji,
tautiškieji laikraščiai su pasi
gerėjimu kartoja visokios rū
šies paskalas, paleistas apie
katalikų veikėjus. Socijalis
tai tuomi žvilgsniu net pasi
rodė daug žmoniškesni.
Pastarosios savaitės laikra
ščiuose “Darb. Balse” ir “Atrityje”, užsipuolama ant L.
D. S. organizatorių ir išva
dinus juos ‘gražiais’ žodeliais,
patariama jiems atsisakyti nuo
pradėtojo darbo, nes paskiaus
gali pasigailėti savo darbo
vaisių. Kad panašiai kalba ne
va pramonininkų organas nela
bai ir stebėtumies, bet tas kal
bas su pamėgimu atkartoja,
save
bepartyviu paskelbęs
laikraštis, “Ateitis”, kuri net
jaunimų buvo žadėjusi vesti
prie augštesnių tikslų. Ne
jaugi pas laisvamanius tiek ir
tesama gražių tikslų, kokii]
užeinama minėtų laikraščių
špaltose? Juk tai ne kas ki
tas, kaip tulžies išlėjimas ant
nepatinkančios ypatos ir ne
vien savo ypatos nepatenkini
mus parodoma, bet dar siun
doma plačiųjų minių — dar
bininkus prieš atskirų ypatų
veikimų. Tarsi nurodama, kad
tas ir tas veikėjas negeras,
nenaudingas, nereikalingas, —
vykite jį lauk! Negalime ki
taip suprasti panašaus pasi
elgimo ir nemanome, kad ki
tas kas galėtų tokį veikimų
pateisinti. Čia aišku, kad pa
našiu šaukimu, norima užken
kti geram darbui, ypač-gi ne
prileisti katalikų - darbininkų
prie organizavimosi. Ar tik
nepervėlai laisvamaniai su
siprato savo pozicijas tvirtin
ti. Vargiai jie besulaikys,
kad ir darbininkų organizaci
jos, vos tik pradėjusios tvarkyties, pastangas.

LIET. R.-K. FEDERACIJOS KONGRESUI
BESIARTINANT.
Šis amžius — tai gadynė, kurioje visi di
desnieji visuomenės darbai bei reikalai yra at
liekami sujungtomis, sukoncentruotomis jėgo
mis. Jeigu šiandien visos dirbtuvės dalina sa
vo darbus į daugybę įvairių šakį) ir kiekvienai
šakai reikalauja darbininkų - specijalistų, —
tai nemažiau kebliems visuomenės darbams ir
gi yra reikalingas darbo padalinimas į atski
ras šakas ir parinkimas kiekvienai šakai rei
kalingų darbininkų. Tokio padalinimo darbo ir
suradimo tam darbui gerų darbininkų nega
li atlikti nei pavienis žmogus, nors ir išmin
tingiausia, nei mažas žmonių būrelis. Įvyk
dinimui panašaus dalyko yra reikalinga suvie
nyta. visos visuomenės spėka. Lietuviai tų
gerai suprato. Jie, rodosi, visųpirma įstei
gė savo pašaipi nes draugijas, nes jų tikslas ir
reikalingumas jiems aiškiaus buvo supran
tami. Pristeigę pašalpinių draugijų jie su
prato, kad vienybėje — galybė ir pradėjo
spiestis į didesnę draugijų — susivienijimų.
Iš to išdygo Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų Amerikoje.

pavaišino juos
lenkų poni
jos” Skardinėmis Galicijoje. šteeRėji • dvasiškija.
Viskas
Galutinai, didžiausia jie gal vienok mainosi pasaulyje ir
Tik drąsiai, tik uoliai — suklydo pastaraisiais laikais,
dabartinei karei iškilus, >toji,
Vyrai į naujų darbą!! su kūnu ir dūšia- atsidavę len
būk tai demokratiškoji lenkų,
Pasislėpus man sodžiuj nuo kų endekams. Juk kone visų
“endekų’ partija, pradėjo eiti
Ęymo vasaros karščių, šit va pusamžį, galingoji lenkų par
žemyn. Josios sparnus pir
kar viename iš didžiųjų Itali tija “Narodowa Demokrati
miausia pakirpo Rusijos len
jos laikr. “Corriere della Se ja” viešpataujant Galicijoje,
ki] ištikimybės telegramai duo
rą"’ (Milano, 4 Aug., 1915 m.) Lenkijoje ir Lietuvoje; per tieji ir Rusijos valdonui ir vy
prisiėjo man netyčiomis iš savųjų neapykantų kaimynų - riausiam Rusijos kariuomenės
skaityti žinių, kuri labai ir la kitataučių, inkirėjo visiems ir vadui, o galutinai “endekų”
bai mane nudžiugino.
žemino, teršė lenkų vardų a- niekšumų gerai išrodė ir pa
Sulig minėtojo
laikraščio, kyse rusų, lietuvių ir pačios ltys lenkų laikraščiai ir buvu
kuriam negalima netikėti: iš Lenkijos kaimiečių demokra sio jų kitados vado p. Dmovskio pasielgimas, o dabarti
atžvilgio į jo rimtumų, po vi tų.
sokių prakalbų susirinkusioje šlėkta, būk ta “tautos” par nė viešoji p. Garusevičiaus
nūnai Petrograde, Rusijos tija, pasisavinus sau vardų byla, viešai apskelbusi Rusi
Dūmoje,
galutinai, vardan “demokratų” toli gražu lai jos Dūmoje “lenkų ir rusų
lenkų atstovų, prabilo jų va kėsi atstui nuo lenkų liaudies. brolybę”, galima sakyti nu
birto galvų tam slibinui, kurdas Garusevičius.
Šitaip pragarsėjusiai partijai
■ sai tiek ir tokių blėdžių pri
Pažymėjęs, kad visos nelai anaiptol nerūpėjo Lenkijos dirbo, mūsų tautos veikėjams
mės ir vargai, kuriuos prisi prastų žmonelių gerovė ar Ii ir mūsų Lietuvai tėvynei, per
eina kęsti nūnai Lenkijai iš kimas, jinai varė vien savo
pekliškas bažnyčioje riaušes,
priežasties dabartinės didžio partijos reikalus ir kad geriau ypatingai lenkų laikytoje Vil
sios karės, neįstengs išdildyti savųjį tikslų pasiekus, prisi niaus vyskupijoje.
lenkuose karščiausio noro per metė katalike, intraukiant sa
galėti amžinuosius slavų prie vo darban ir Lietuvos sulen
Visos buvusios bažnytinės
šus, t. y. vokiečius. P-as Ga kėjusių kunigijų.
riaušės Iietuvoje, nuo Suval
rusevičius, pridūrė, jog lenkų
Paklauskime žinovų kų to kijos Veisėjų ir Lazdijų, dar
liaudis tikisi ir geidžia galuti ji partija nuveikė Gulicijoje, Seinų vyskupo Vierzbovskio
no laimėjimo, kadangi jisai kame jinai buvo galingiausia, laikais, iki paskutinių lenkišžada lenkams šviesesnę ateitį. Pirmiausia jinai užpuolė ti ! kųjų šunybių šv. Jokūbo baž
Busimojo laimėjimo geriausiu krąjį liaudies prietelių, kun. nyčioje Vilniuje, ne kas kitas,
ženklu esanti vienybė, kuriStajalovskį, kuriam net treje- tik lenkų “Narodovos Demo*
nūnai sutraukė bralybėn ru-rtos Galicijos vyskupų buvo kracijos” pasekėjų darbai.
sus ir lenkus, kartu liejančius uždrausta mišios laikyti. Tik Nūnai-gi šitosios partijos ide
savo kraujų už bendrųjį rei Galicijos “narodowcų” nelai alams viešai sugriuvus, mes
kalų. Taip maž - daug kalbė mėn, tarsi jiems ant keršto, lietuviai turime tik pasidžiau
jo lenkų atstovas. Jo kalba, tuomet būta Leono XIII ir gti, nesą atgijime mes nusto
galima tikėti, yra paskutinis Rampolos laikų.
Atvykusis jome didžiausio savo priešo,
mazgas ilgų senovės nesutiki Ryman kun. Stajolovskis lai juo labiau, kad nebesant galin
mų tarp Rusijos ir lenkų. Ačiū mėjo bylų ir Leonas XIII su- gi] iki šiol Lietuvoje lenkų en
Dievui, lenkai visgi galutinai grųžino jam teises, pasmerkęs dekų, mes, galima sakyti, esa
suprato, kad ne vokiečiai ir Galicijos vyskupų pasielgimų. me išvakarėse
grįžimo prie
ne Austrija yra jų sėbrais.
Toliau, ačiū tai vos paviršium savo liaudies—mūsų sulenkė
P-no Garusevičiaus kalba demokratiškai partijai, kuri jusių dvarponių, o labiausia
viešai atitaiso amžių Lenkijos kad neatsiduoti “klapu” dro mūsų lenkiškųjų, sulenkėjusių
klaidas: klydo lenkai 4 metų vėjosi be pirštinaičių artintis jų rr lenkuojančių dvasiškių,
seimo ir Katarinos Antrosios prie kaimiečio, ačiū šitai ste kurie atsidavę ‘endekams’ ma
laikais, susibičiuliavę su prū bėtinai narodovcų meilei Ga nė, kad teriojant lietuvius per
sais įprieš Rusijų, klydo jie — licijos kaimiečiai pasiliko tam bažnyčias “Se bonum opus
griebėsi skvernų Napoleono sūs, bemoksliai, bėdini. Ūžė praestare Deo” (Joann XIVį
pirmojo, uzpuolusio Rusijų, tenai ir džiaugėsi liuosybėmis, ar XVI) (?). Gal nūnai atsi
suklydo ir savo brolybėje su tarsi senovės Lenkijoje, pilni darius jų akims ir lenkų da
Austrija, kuri 1848 metais visko vien tik Galicijos ponai romosios lietuviams šunybės,
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1) Amerikos lietuvių parapijinių mokyklų
klausimas^.

burio” progimnazijų Marijampolėje ir šv.
Kazimiero Seserų seminarijų Chicagoje. Ne
senai spaudoje buvo pajudintas klausimas apie
Čia, Amerikoje, lietuviams
gyvenant įsteigimų Lietuviij Universiteto. Labai malo
tarp svetimtaučių ir kitatikių, prisieina dėti nu būtų turėti net savo universitetų, bet kaip
paskutines pastangas, kad užlaikyti savo tau gi prie to prieiti? Įsteigimas vidutinio uni
tybę. Bet dažnai ir tos pastangos mažai te- versiteto su 4-5 fakultetais apsieitų apie mi
gelbsti. Iš daugelio parapijinių lietuvių mo lijonų dolerių, o jo užlaikymas — apie $400.kyklų vaikai išeina nemažiau suamerikonėju- 000 metams. Apie sudėjimų tokios sumos pi
siais, kaip ir iš viešųjų mokyklų. - Tiesa, visų nigų šiuo laiku dar negalima rimtai mąstyti.
mūsų Amerikoje augančių vaikų negalės su
Bet apie įsteigimų kolegijos tai jau senai
laikyti nuo amerikonizacijos nors ir geriausia laikas pagalvoti. Jeigu mes pajėgiame išlai
sutvarkyta mokykla, nes čia darbas ne vien kyti tris viršmihėtas mokyklas, tai prie dide
mokyklos, bet ir tėvų. Kaip žinoma, kaikurie snio subruzdimo, jėgų intempimo galėtume už
tautiškai nesusipratę tėvai stengiasi, kad jų laikyti ir lietuviškų kolegijų. Kolegijos reika
vaikai promoktų šiek-tiek anglų kalbos ir las jau šiandien mūsų gyvenime labai atjau
pradėtų dirbti pinigus; apie vaikų tautybę jie čiamas; net apie 400 lietuvių mokslevių čia,
visai nesirūpina. Tokių tėvų vaikai ir virsta Amerikoje, yra išsimėtę po įvairias svetimtau
amerikonais. Tokias ydas gali pataisyti tik čių mokyklas. Ten jie ir ištausta, turi pri
tėvų susipratimas ir gera lietuviška mokykla. tirti daug nemalonumų.
Čia gi atkreipsiu mūsų Federacijos kon
Svarbu yra pradėti, kad ir mažesnį darbų,
greso atidų į mūsų vienų, tankiausiai pasitai o paskiau jį padidinti, išplėtoti. Dabar-gi,
kančių, lietuviškų mokyklų ydų. Ta yda tai kad negaišinti brangaus laiko, įsteigkime nors
— stoka paveikslų, bei žemlapių, kurie galėtų gerų kolegijų, kur lietuvių moksleiviai galė
duoti vaikams šiokį - tokį supratimų apie Lie tų rasti sau tinkamų prieplaukų.
tuvą, jos florų, faunų, gyventojus, miestus, so
džius ir tt. ir tt. Vaikas skaito lietuviškų
3) Lietuvių katalikų spaudos reikalai.
skaitymo knygų, užeina ten daugybę visokių
Labiausia durintis tiesiog į akis — tai mū
daiktų vardų, kurių jis gal niekad nematė.
Kaip jam išaiškinti vien žodžiais, apipasako- sų spaudos klausimas. Šioje srityje pas mus
jimu? Sunku; tankiai net negalima. 0 reikia visko trūksta: laikraščių nedaug ir tie neatminti, kad ko vaikas nesupras, to jis ir ne perpuikiai išsilaiko dėl prenumeratorių sto
mylės, prie to neprisiriš. Amerikoje neturi kos, gerų popnleriškų knygų mažai teišeina,
me jokių “lithuanologijos” muzėjų. Tai nors tik-kų susitvėrusi Spaudos Draugija dar silp
mūsų mokyklos lai virsta panašiais mažyčiais nutė, jos veikimas dar neišplėtotas. Į šį da
lykų Federaicijos kongresas ir turėtų atkreip
“muzėjėliais”.
ti ypatingų domų. Reikėtų praplėšti Spau
Dailės žvilgsniu mokyklos be tinkamų pa
veikslų yra panašios į kazarmes. Tokiose mo dos Draugijos veikimų, pasirūpinti įsteigti ka
kyklose dailės skonio vaikai negali išlavinti. talikų laikraščių agentūras ir Laikraštininkų

Besiplėtodamas visuomenės gyvenimas
Amerikos liet. dar toliaus ragino žengti prie
vienybės, vienijimosi. Ir taip susitvėrė Blaivi
ninkų sųjunga, Moksleivių Susivienijimas, Vy
čiai, Moterų Sųjunga, Spaudos draugija ir k.
Bet to dar permaža. Ypač lietuviams
katalikams, kurių tikslu yra vykdinti gyveni
man krikščioniškųjų kultūrų.
Gi sulig krik
ščioniškosios kultūros ne tas žmogus kultūrin
gas, kurs yra sotus, gražiai apsirėdęs ir pini
gų turįs. Kad padaryti tautų vispusiškai kul Bet negalima čia kaltinti ir mokyklų, kadangi
tūringa, krikščionija stengiasi visųpirma duo tinkamų mokykloms paveikslų lietuviai ligšiol
ti jai apšvietą, pagerinti jos materijališką bū labai maža ir teturi. Taigi L. R.-K. Fede
vį, pakelti jos dorą, trumpai tariant, suteikti racija ir turėtų pajudinti tų klausimų. Ko
jai kaip galima didesnę laimės dalelę iš viso kie paveikslai tinkamesni ir reikalingesni, tu
kio atžvilgio. Kada tas viskas bus atsiekta, rėtų spręsti pedagogai, o Federacijos užduo
tada tik mūsų tauta gans pilnai kultūriškos timi būtų surasti tokius pedagogus. Spau
tautos vardų. Kad iškilti ant taip augšto laip dos draugija gal apsiimtų juos išleisti.
Daugelis mokyklų negali gauti tinkamų
snio, reikia ilgo, ištvermingo ir nuoseklaus
darbo. Toks darbas reikalauja nemažo pasi mokytojų. Ligšiol geriausiomis mūsų moky
PRIE GERŲ NORŲ REIKIA šventimo, suvienijimo visos tautos dvasinių ir klų mokytojomis buvo šv. Kazimiero seserys fiziškųjų pajėgų.
Lietuviai katalikai ir tai vienuolės, bet šv. Kazimiero vienuolynas, de
IR DARBO.
Fi suprato. Kad suvienyti visas savo jėgas ir lei lėšų stokos, negali prirengti užtektino skai
Neužtenka vien gerų norų nuosekliai varyti kultūros darbų, jie ir sutvė čiaus mokytojų. Lietuvių priedermė paremti
kokiam nors sumanymui įvyk rė L. R.-K. Federacijų Amerikoje, kuri viskų tų vienuolynų aukomis. Ifąs klausimas irgi
turėtų būti pajudintas per Federacijos kon
dinti gyveniman ir praplėsti tvarkytų.

žmonių minioje.
Kadangi jau artinasi mūsų Federacijos
Jautrūs žodžiai gali sukelti kongresas, tai ir aš, kad nepasilikti passyviu
Hftug entuzijazmo, gyvumo, gal žiūrėtoju, sumaniau atkreipti, šį rudenį įvyk
jt plačioje

mano
ir noro dirbti, bet jeigu mes siančio kongreso, domų į kaikuriuos,
nuomone,
svarbiausius,
mūsų
gyvenimo
reikavisuomet tik gerais norai vaus*

_______ ■■ n r»ub nub—

KARIAIS KELIAIS.

5) Srovių vienybės klausimas.

Šiandien lietuviai pasidalinę į tris sro
ves : katalikus, laisvamanius ir socijalistus.
Šios trys partijos ligšiol negalėjo prieiti prie
pageidaujamos vienybės. Priežastis to nesu
tikimo benebus tame, kad socijalistai ir laisva
maniai nori vadovauti daug už juos skaitlingesniems katalikams. Jie norėtų, kad katali
kai eidami į viešąjį gyvenimų, paliktų religiją
už durių. Kadangi katalikams katalikystė yra
viso jų veikimo Alfa ir Omega, visos kultūros
pamatas, tai jie ir viešame gyvenime negalė^
jo, negali ir negalės žengti be savo religijos.
Iš čia ir pasirodo, kad vienybė lietuvių tarpe
vargiai beįvyks; galimas būtų gal tik modų*
vivendi. Rodos yra reikalų, kuriuose visi lie
tuviai galėtų veikti vienybėje. Ypač dabar
tiniame laike svarbu yra šelpti nukentėjusius
nuo karės ir stengtis išgauti autonomijų Lie
tuvai. Bet kur čia eisi išvien su paskendu
siais tamsybėse “klerikalais”, gali dar išgauti
kokių “klerikališkų” autonomijų, — mano
laisvamaniai su socijalistais. Na, jeigu yra
kur nors kokia socijalistiška ar laisvamaniška
“Lietuva”, tai velijame mūsų laisvamaniams
ir socijalistams geriausio pasisekimo išgauti
jai laisvamaniškų ar socijalistiškų autonomi
jų. Kadangi mums žinomoje Lietuvoje 80%{
visų jos gyventojų yra katalikai, tai jai kolkas vargiai patiks kokia kitokia, nekrikščioniš
ka tvarka. Bet mūsų priešai nenusileidžia,
Jie nors ir nykštukais būtų, vistiek norės vi
Sąjungų.
siems vadovauti, nes vadovavimas tai ją
“mesijanizmas”, pašaukimas. Tokiomis sąly
gomis —vienybė negalima. Kad lietuviai ka
4) Susivienijimas visų lietuvių katalikiškų
talikai galėtų šiame dalyke laikytis vienodą
,
paša/ptnių draugijų.
pažiūrų, tai L. R. - K. Federacijai ir - gi pride
Draugijų tvėrime, ypač pašalpinių, pas rėtų tarti savo žodį.

lietuvius yra toks paprotis, kad kiekvienas
inžymesnis “veikėjas” (kaip kada iš smuklės)
tveria vis atskirų, “autonomiškų” draugijų.
Vidutinėje parapijoje yTa 5 - 6 st daugiau to
kių draugijų su 500-800 narių. Tokių drau
gijų tarpe tankiai pasitaiko visokių “bankro
tų”. Platesnėje visuomenėje jos neturi beveik
jokios reikšmės. Kad gi pajėgus jas suvienys
ti į vienų sąjungų, išdirbti kokių nors bendrų
konstitucijų, butų atliktas labai didelis dar
bas: turėtume stiprių organiaaeijų su 50,000—
gresų.
80,000 narių ir dideliu kapitalu. Tokia pašalpinė draugijų sųjunga turėtų labai didelę
Lietuvių kolegija Amerikoje.
svarbų mūsų pakrikusiame draugijų gyvenime
ir
abelnai visuomenėje.
Lietuviai ligšiol teturėjo vos tris augUtesĮ būsiantį Federacijos kongresų reikėtų
nes mokyklas: •‘Saulės” kursus Kaune, “Ži

9)

sutraukti kuodaugiausia tokių draugijų atsto
vų ir pasistengti suvienyti tas draugijas į vie
nų sąjungų, paliekant kiekvienai draugijai
kaip galima platesnę autonomijų savystoviam
veikimui.

Daug dar yra mūsų visuomenės gyveni
me įvairių keblumų, kuriuos reikėtų prašalin
ti, išrišti. Kadangi sulig priežodio išeina]
daug apžiosi—maž tenukųsi, tai ir per Fede
racijos kongresų reikėtų nors ir mažiau klau
simų apsvarstyti, bet užtai apsvarstyti juos
nuodugniai, vispusiškai. Dėlto ir kongresas
turėtų tęstis mažiausia 3 dienas.

Federacijos < kongresas visiem privalo rū
pėti, nes ši organizacija yra svarbiausias ra
tas mūsų gyvenimo mašinos.

Užtat ir turi

me rengtis prie ateinančio kongreso rimtai ie
rūpestingai.
i
Feci quid potu i, fariant meliora potestesl

K. Giedrutis.
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-ypatingai Vilniaus vyskupijo mą, telegramas ir atsišauki — dalyvauti negalėsiu, tai vakare. Pasakė man, kad: — ant visų valstijų? Delegatai
mus, kas link dabartinės Ru būk taip geYas užimk mano Juozas jau mirė.
pataria pakviesti adv. A. Šla
je, savaimi mažės!
vietą“. Gerai, atsakiau, ne Išpradžių maniau, kad tai kį, kuris plačiau paaiškintų aPalytėjęs lenkų dvasiškiją sijos ištikimybės.
sirūpink
Juozuti. Aš steng sapnas!... Bet... Ne! Štai lei pie čarterio išėmimą. Gauta
Taip
surinktieji
faktai,
paTAėtuvoje, savaimi negaliu už
tylėti, apie lenkus ir sulenkė tvs savaimi pliektų mūsų len siuos už tavę tą darbą atlikti. džia jį į tamsią duobę. Ver žinia, kad advokato nėra na
Panedėlio vakare aš ateisiu kia jo moteris, artimieji drau mie. Pasitarti su advokatu
jusius Lietuvos pasaulinius kučius, būtų tai savotiškoji
Dabar yra laikas atsiminti apie jūsų giminę*
lenkystės apaštalus, didžiau "Juodoji Knyga”, nurodanti tavęs aplankyti, tai man su gai... Taip jis mirė... Lai bū ir išimti čarterį ant visų Su
Lietuvoje, pasiunčiant jiems kelius rublius.
sių mūsų veikėjų priešus šmei ateinančioms lietuvių kartoms teiksi daugiau žinių apie tai. na lengva tau, brangus drau vienytųjų Valst. pavestas bū
—
Gerai,
atsakė
jis
man...
lenkų
brolybę
ir
sunkųjį
er

ge,
šios
šalies
žemelė...
Lietu

siančiai
L.
V.
centro
valdybai.
žikus.
Bet pirma negu jūs tą darysite, pusi matyki
va,
kurią
taip
karštai
mylėjai,
škėčių
kelią
pirmųjų
darbi

Pertrauka
15
min.
Užmetus akį į pastaruosius
te su mumis, nes mes tikrai jums galime sutaKuomet atėjau
panedėlyj nebesulauks tave sugrįžtant.
25 - 30 mūsų tautiškojo atgi ninkų Lietuvos atgimimo dir
Posėdis 2-ras. '
pyti prie pinigų siuntimo, nežiūrint kaip ma
Tavo draugas J. B. S.
jimo metus, pažvelgus į Pe- vonuose, ir galūtinai sergėtų lankyti ligonio buvo 7-ta yal.
Kun. F. B. Serafinas skaito
busimąsias
kartas
nuo
šiokių
žas ar didelis jis būtų.
trapilę, Vilnių, Kaunu, Su
suredaguotas prez Vilsonui ir
ar
tokių
“
unijų
“
su
lenkais.
valkus, Galiciją, Poznanių, už
Apaštališkam delegatui tele
Kun. K. Prapuolenis.
sienius ir Ameriką — mes su
gramas.
Telegramų tekstą
tinkame ir legijoną lenkų šmei
į kongresas priima ir užtvirti
žikų ir visą armiją lenkiškų
na.
laikraščių, brošiūrų bei kny
Svarstoma apie prisega
gų, kurių vienintelis inrankis
muosius L. V. ženklelius. A.
buvo melas, vienintelis tikslas
Finansų raštininkės O. Ka Račkus aiškina, kad per pe
—šmeižimas lietuvių kaip įma
Rugpiūčio 23 d., 7-tą vai.
Prli Asbland An. Ir 47 gabįj
šėtaitės raportą išduoda A. reitą Lietuvos Vyčių II kon
nant visame ir visur. Labių- vakare, numirė plačiai vieti
Račkus. Per ištisus metus gresą, vardan demokratišku
labiausia lenkų numylėtasis nių lietuvių tarpe žinomas vei
inplaukė į Centro kasą $206.16 mo, buvo nutarta padirbti si
inrankis prieš Lietuvos darbi kėjas, a. a. Juozas Alenskas.
ženkleliai.
Kįla
Išlaidų buvo $86.68. Ka dabriniai
ninkus — buvo nuolatiniai Laidotuvės įvyko 26 d. rug
soje randasi $119.48; toliaus klausimas, kodėl dabar vieto
Vakaruose nuo Stock Vardų
vieši prikaišiojimai, kad Lie piūčio; palaidotas tapo su
A.
skaito kuopas, kurios neužsi- je sidabrinių - auksiniai.
tuvos atgijimo darbininkai, tai bažnytinėmis apeigomis Kal
niokėjo centrui ir yra suspen Račkus aiškina, kad per Poli
vien rusofilai, rusų valdžios varijos kapinėse.
Velionis
duotos. 4 kp. deleg.: A. Alek tiškąjį Seimą Chicagoje, p. A. kaipo moksleiviui ir darbščiam
parsidavikai ir šnipai, rusų Juozas gimė 1883 m. iš tėvų
kalbama. Paminklo pastaty
sandravičius, kun. J. Vaičiū Norkūnas su keliomis ypato- L. V. organizacijos veikėjui.
agentai, pataikūnai ir tt.
mu rūpinsis išrinkta tam tikra
Jono ir Elžbietos (Žilinskai
nas, K. Valteraitė, L. Burba, mis išdirbo ženklelių projektą
Kun. F. B. Serafinas ati komisija ir aukų rinkėjai. Ko
Ką gi nūnai, po p. Garuse- tės) Alenskų, Suvalkų gub.,
J. Juodelis, P. Žagunis, L. ir padarė vietoj sidabrinių — duoda kongresui bilą ant $1.42
vičiaus bylai, pasakys mūsų Marijampolės paviete, Veive
misijos pirmininku liko p. A.
Liepos 1 dieną, po iškilmin Šimutis- ir 16 kp. — P. Gu paauksuotus. Kongreso dele už nusiuntimą dvejų telegra Aleksandravičius, rašt. — P.
ponai lenkai, kurių kiekvieną, rių valse., Patašino sodžiuje.
das, M. Janušauskienė, M. gatai nurodo, kad ženkleliai mų į AVashingtoną. Kongre
drąsiai gali užklausti lietuvis Į Suv. Valstijas atvyko 1903 gų šv. mišių šv. Jurgio para
Mulevičius, ižd. — P. Baltu
pijos bažnyčioje tos pačios Gurinskaitė, P. Mulevičius, J. visai netikę: greitai paauksa sas priima.
*‘Czy bgles pan w Berdyczo- m. Pirmiausia
tis,
iždo glob. — P. Virbickas
apsigyveno
Karosas ir P. Baltutis protes vimas nusišeria. įnešta, kad
parapijos
salėje
prasidėjo
Raštininkas perskaito tele ir F. Nutautaitė. Aukų rinrciel”
AVorcester, Mass. Iš ten 1906
tuoja prieš tai ir kaltina fi išrinkti komisiją susižinoji gramą gautą nuo V. Juškos kėjai nuskirti: 14 kp. — B.
Lietuvos
Vyčių
III-sai
kon

Kaip išrodo nūnai musų m. atvažiavo į AVaterbury,
mui kiek tų ženklelių yra pa
iš Broekton, Mass.
Lukštas ir K. Liaudinskis, 46
šmeižikai, tie visokie Babian- Conn., kur ir gyveno iki pat gresas. Kongresą atidarė vi- nansų raštininkę neapsižiūrė
jime, nes tarp kitų kuopų su daryta. A. Račkus aiškina,
ce-pirminin.,
A.
Aleksandra

Posėdį
pirmininkas
uždaro
kp. — P. Baltutis, 13 kp. —■
skai, Korvin - MHevskiai, Hla mirčiai.
Velionis
Juozas
spenduota 4 ir 16 kuopos, ku kad tuos ženklelius išdirbinė- 6 vai. vakare.
P. Virbickas ir p-lė L. Tiriu-skai, Baranovskiai, Bartoševi- paliko dideliame nuliūdime vičius. Dvasiško vadovo vie
rios pilnai užsimokėjo už pir ja pats A. Norkūnas ir kad (Pabaiga sekančiam “Dr.” n.) naitė, 4 kp. — A. Aleksandsa-tą
užėmė
kun.
F.
Serafinas.
«ai, ar kad ir kunigai Klopo- moterį Konstanciją ir du vai
mą pusmetį 1915 m. prieš kon ženkleliai yra jo užpatentuoti
vičius ir p-lė F. Nutautaitė,
tovskiai, Šilkevičiai, Trzecia- keliu: Juozuką ir Adeliutę. Posėdį pradėjo malda dv. va
AVashingtone ir niekas kitas
gresą.
dovas.
Po
maldos
dvasiš

22 kp. F. Valuckas, 8 kp. — A.
kai, Ciraskiai ir kitų, kitų dau Norints mirtis pakirto Juozo
VYČIŲ KRONIKA.
negali panašių ženklelių išdir
Presos
narys,
kunigas
F.
kas
vadovas
trumpa
kalba
pa

Mockus, 24 kp. — A. Dūda.
jgybė be galo — be krašto I! gyvybę, bet jo dori ir pavy
binėti.
Kongresas
peikia
Chicago, III. Vienas iš svar
B.
Serafinas,
praneša
kon

sveikino
delegatus.
Atsilan

Aukas nutarta rinkti per -6
Ar teturint sąžinę, nepride- zdingi darbai nenumirė. R-1
p.
A.
Norkūno
sauva— biausių pereitos savąitės atsi
gresui,
kad
telegramos
šv.
Tė

kęs
svetys,
p.
St.
Šimkus,
ir

mėnesius, o po to užsiimti pa
rėtų jiems nūnai atšaukti sa gai atsimins Juozą tie žmo
Dauguma tikimų, įvykusių Lietuvos Vy
vui siųsti negalima dėl ka lišką pasielgimą.
minklo pastatymu. Nemažiau
vo šmeižimus, prieš D-rą Ba nės, tarpe kurių darbavosi ir gi trumpa prakalbėle pasvei
delegatų išreiškia pageidavi čių veikime, — tai Chicagos
rės
priežasties.
Kongresas
kino
delegatus.
Kongreso
ve25c. auką davusiųjų pavarde*
sanavičių, pp. Silvestravičių troško jų gerovės.
dėjum išrinkta P. Juškaitis, jo nutarė pasiųsti telegramą A- mą, kad Norkūno patentas bū apskričio susirinkimas, kuria paskelbti laikraščiuose.
Iždi
Malinovskį, Petrą Vileišį ir
Važiuojant į Ameriką, anot
tų panaikintas ir visos teisės me galutinai sutvarkyta rei
paštališkam
šv.
Tėvo
delega

pagelbininku
—
L.
Šimutis,
ninkas bus po kaucija. Komi
kitus, taipgi prieš kunigus jo paties žodžių: vos galėjau
tui AVashingtonan, o taip-gi būtų atiduotos L. V. or kalas statymo paminklo ant sijos Valdyba išrinks naujam
pirmuoju
raštininku
—
J.
Sa

Ambraziejų,
Burbą,
Dam šv. mišių maldas atskaityti.
ganizacijai. _ Susinešimui su kapo a. a. Petronėlės Laurifondui tam tikrą vardą. 'Bei
brauską, Olšauską, Maculevi Apie rašymą, nebuvo nei kal kalauskas, antruoju — M. Šu- pasveikinimą ir Suv. Valstijų
A. Norkūnu, kongresas pa- jnaitės. Išrinkta tam tikra kočių ir mane ir-gi galūtinai bos! Pamatęs, kaip šioje ša kiutė, maršalka — P. Mulevi prezidentui, AVilsonuL Priei
kantį komisijos susirinkimą
nama prie
svarstymo me skiria komisiją iš J. Kaupo ir misija, kuri pasirūpins tvar nutarta laikyti sykiu su pa
prieš Jo Eks. Žemaičių vy lyje yra sunku būti “bemok čius.
kymų aukų ir išleidimu aįfeiMandatų priėmimo komisi- tinių centrui mokesčių. Kį ia Mulevičiaus.
prastu apskrities susirinkimu.
skupą Karevičių!!
si iui“ uoliai griebėsi mokin
Centro
raštininkas,
A.
Rašaukimo į Vyčius. Pradžiai su
Į naujį fondą aukojo:
Jug surinktieji į krūvą vi tis rašyti. Trumpu laiku ne jon paskirta: kun. P. Lapelis, la klausimas: ar kuopos pri
okus, skundžiasi kongresui, mesta 21 dol. aukų; aukotdjai
valo
siųsti
centrui
pusmetinę
kim.
J.
Vaičiūnas
ir
p-lė
MiPo $2.00 aukojo: P. Baltu
sokių Obstų, Brenšteinų ar tik išmoko, laiškus rašyti tė
kad atspauzdinimui aplikaci- — visų kuopų delegatai į aptis ir P. Virbickas. Po .$1.50:
Lioretų “pamfletai” ateityje vams, bet bandė rašyti žineles gauskaitė. Presos reikalus pa- duoklę prieš kongresą ar sulig
nedavė skričio susirinkimą. Paskir
< darys amžiną gėdą lenkų tau ir i ImkraSfius:- “ Draugą2“?“? į..,r konstitucijos, nurodymų. Po J1!- centr° iždininkė
A. Aleksandravičius. Po $1.00
pinigų.
Aplikacijos
jau
su tasis paminklo statymui kasietrumpam šio reikalo apkalbė
“
Kataliką
”
,
“
žvaigždę
’
;
juos|
k
’
!
n
J
B
'
ki

aukojo: P. Mulevičius, J, Mitai!!
redaguotos. Kongresas nuta rius pastatytas po kaucija
jimui,
pirmininkas
leidžia
ckeliūnas, J. Karosas, S. KiTiesa, kad iš vakarykščių škaitė ir platino tarpe savąją stl klegramns pavesta tar parė paimti pinigų iš centro ka 5,000 doL
klausimą
per
balsus.
Nubal

čiai
komisijai.
bartas,
P. Varakulis, Z. Via' vokiečių, tai yra lenkų, su vo draugų. Būdamas kataliku,
sos atspauzdinimui reikalingų
Minersville, Pa. Kaip pra
suota,
kad
pusmetinę
duoklę
gird, P. Piktinsis, J. Moc
kiškomis pavardėmis nieko niekados neapleisdavo šv. mi
Posėdis 1-mas, po pietų.
aplikacijų.
neša p. J. Miliauskas, čia su
siųsti
reikia
centrui
nevėliaus
kus, B. Kazlauskis, P. Valu
mes gero tikėtis negalime, nes. šių, ir kitus prie to ragino;
Toliaus svarstoma kun. F. siorganizavo nauja Lietuvos
30
d.
liepos
ir
30
d.
gruodžio
Kongreso
pirmininkas
atickas, J. Grinius, Rukštalis, T.
tai amžiaus mūsų priešų, buvo didelis mylėtojas S. L.
Kemėšio atspauzdinimą apli Vyčių kuopa. Netrukus žada
m.
m.
Tuomi
tas
klausimas
daro
posėdį,
trumpa
kalba
Zingeras, L. Tiriūnaitė, Žakryžeivių, palukai, atsibasčiu- R. K. A., prigulėjo prie 91-os
kacijų delei velykinės išpažin prisidėti prie centro.
užsibaigia
ir
viešai
kongrese
paaiškindamas
delegatams
alandauskaitė. Po 50c.: Strasiųjų Lietuvon ponauti, bet, Susiv. kuopos ir buvo vienas
ties. Centro valdyba prane
Bridgeport, Conn. P-nas A.
atšaukta
neteisingas
kuopų
su

pie
kongreso
tvarką.
Potam
Viso $21.00.
sevicius.
man regis, kad ir iš sulenkė iš tų, ką tą kuopą suorgani
ša, kad spaustuvės bila dar Račkus rašo, kad Bridgeporspendavimas.
seka
skaitymai
telegramų
ir
F. Nutautaitė,
jusių baltgudžių ar lietuvių, zavo. Prigulėjo į sekančias
neapmokėta,
to, Conn. susidarė Lietuvos
Iždininkės,
p-ios
Juškienės,
laiškų.
Telegramos
gautos
Susi r. rašt.
visokių Hlaskų, Babianskių ar pašelpines draugijas: “Šv.
Nauji įnešimai. įnešama, Vyčių kuopa iš 25 narių.
raportas
priimtas.
Kasoje
nuo
kun.
J.
šeštoko
iš
New
Korvin-Milevskių, mes pana Juozapo Brolijos“; buvo joje
kad reikalinga dapildyti L.
L. Vyčių centro valdybos
šiai nieko gero tikėtis negali finansų raštininku. “Šv. Jė York’o, nuo New York’o Vy- turi $122.68.
V.
konstituciją.
Vienbalsiai
susirinkimas.
Rugpiūčio 25 d., ATHOLIO JAUNIMO DOMAI.
čių, nuo A. Kneizio iš Hart
me, nesą tai “mamutai - opor zaus Vardo“
dr-jos, “Šv.
Dvasiško vadovo raportas.
užtvirtinta, kad į L. V. orga Chicagoje įvyko Lietuvos Vy
Orui atvėstant ir užsibaigus
tunistai”, kurie, ačiū lenkybei Petro ir Povilo“ ir S. L, R. fordo, nuo Hartfordo, Conn.
čių
Centro
valdybos
susirin

nizaciją
nebūtų
priimami
na

piknikams,
L. Vyčių 10 kuo
Dvasiškas vadovas, kun. F.
Vyčių. Paskiau pirmininkas
viešpatavo Lietuvoje ant mū Kat.
Am.
150
kuopos,
Kemėšis, prisiuntė roportą riai, prigulintieji prie priešin kimas. Nutarta įvykinti ne pa nuo rugsėjo 7 d. atidaro
sų
nelaimingų
kaimiečių pirmininku. ^‘Šv. Jurgio K a il iššaukia centro raštininką per
laišku. Praneša, kad paliu gų katalikiškam veikimui or mažai naujų dalykų. Centro vakarinius kursus, kiekvieno
sprando —. iš tokių vyrų ar ki ritini o ir S. L. R K. A. 71 skaityti pereito L. V. II kon
Protokolas dijimus apie Velykinės išpa ganizacijų. įnešama ir svar valdybos susirinkimo protoko antradienio vakarais, lietuvių
gi galima tikėtis drąsos, kad kuopos. Iš to matoma, kad, greso protokolą.
priimtas su mažu pataisymu. žinties atlikimą gavo tiktai stoma apie reikalingumą Lie las tilps sekančiame “Drau pobažnytinėj salėj, Oak gatvė.
jie prisipažintų esą suklydę.
velionis Juoz&s ne buvo narių
Vyčių
organizacijai go“ numeryj.
Pradžia visuomet 7:30 v. v.
nuo penkių kuopų. J. Saka tuvos
O gal ašen ir klystu, gal tik ant “popieros’' liet buvo Centro raštininkas praneša,
Kursuose bus mokinama Šių
lauskas patėmija, kad dvasiš antspaudus. Po trumpe svar Pageidautina, kad visos kuo
jie, maž jie ir viešai atšauktų begalo darbštus it pepuleiiš turįs centro valdybos laikytų
pos
atidžiai
tėmytų
tilpstanstymo
nutarta
padirbti
cent

dalykų:
išguldoma lietuviška
susirinkimų protokolus. Kon kas vadovas, persikeldamas
savo klaidas ir savo padarytą kas.
gresas dauguma balsų sutin iš Chicagos, nepermainė savo rui metalinę antspaudą. To čius organe pranešimus, palie kalba, gramatika, Lietuvos is
lietuvių veikėjams skriaudą...
Po Chicagos PoLtsko Sei
antrašo organe “Drauge“, liaus eina klausimas ap’O kuo čiančius Vyčių veikimą; svar torija, geografija, mokinama
tik pasiremdamas rusų prie mo velionis Ju zas pirmas ka tuos protokolus išklausyti.
per tai gal kuopos nežinojo pų antspaudas. Nutarta dar besnius pranešimus kuopoms rašyti, aritmetikos, anglų kal
žodžiu “Ve suli žuravlia na pradėjo raginti kitus, kad į- Visi protokolai priimti.
kur siųsti paliudijimus. J. bas pavesti Centro valdybai, reikėtų perskaityti savo susi bos ir ant galo diskusijas da
niebie, a dai siničkų v ruki”, ste'gtų “Tautus Fondo“ sky
Centro valdybos raportai.
s ryti.
Karosas praneša, kad “Drau kuri išdirbs kuopoms vieno rinkimuose.
aš patarčiau lietuviams, ne- rių, kuriam susitvėrus, užėmė
Iš priežasties ligos, centro go“ redakcijoje yra prisių kias antspaudas. J. Sakalau Worcester, Mass. Šio miesto Viršminėtus kursus gali lan
brakiant gero lenkiškojo ūpo, pirmininko vietą ir jo rūpes pirmininkas, p. A. Norkūnas,
sta kelių kuopų paKūdijimai, skas ir B. Šimonis kalba prie Vyčiai rengiasi prie I Išdirbi kyt netik Vyčiai, bet ir visi
patiems tvertis darbo už savo čiu tapo daug nuveikta toje negalėjo atvykti pirmą dieną
kurie bus tuojaus išsiųsti dva šais, būtent, kad kaikurios kuo nių parodos. Prisiųsta paro- kiti, kurie tik norės, nes į
teises, už skriaudą.
srityje. Žodžiu sakant, visur kongresam Vice - pirminin
siškam vadovui. Kongresas pos jau turi pasidarę antspau don daug išdirbinių. Žada šiuos kursus atdaros darys
Dalykas, va, kame. Dar jau ėjo ir dirbo su dubiausia e- kas, A. Aleksandravičius, pra
Tik nepiįgalinpaskyrė kuopoms mėnesį laiko das ir neparanku būtų joms ma leisti ir didelį, gražiai iliu kiekvienam.
nu tebesant, prisiėjo man 1880 nergija; ar tai draugijų susi neša, kad jokio raporto ne
struota.
parodos
albumą.
naujas
gaminti.
Leidžiama
tieji prie Vyčių įstodami į
prisiuntimui paliudijimų.
-1890 metais turėti rankose rinkimuose,
ar
parengtuo turįs, nes centro pirmininkas
P. Mulevičius.
per balsus. Nubalsuota, kad
kursus turės mokėti po 25c., o
lenkų Galicije išduotą lenkiš se vakaruose Juozas buvo jam jokių žinių nepri siuntęs.
Literatiškos komisijos
L.
V.
Centro
raštinin.
toliau nuo kiekvieno -mėnesio
kuopoms, kurios jau turi sa
ką knygą, kiek atmenu, “Cžar pirmutinis. Apie 1908 m. pri
raportas.
Centro raštininkas, A. Ra
vas
antspaudas,
nereikės
po 10c. Tai visai mdnka -mo
na Księga czyli gospodarstwo gulėjo prie teatro draugijos čkus, išduoda raportą iš L. Vy J. Ramanauskas
kestis ir kiekvienam prieina
praneša dirbti naujų. Eina svarsty
Mo skali na Litwie i w Pol- “Aido“ ir dalyvavo daugelio čių organizacijos stovio. Su laišku, kad per praeitus me mas kokio pavidalo tari bū CHICAAOS VYČIŲ APSKRI ma. Vyčiai nemažai išmoka,
TIES SUSIRINKIMAS.
. sce” (Juodoji Knyga L y. veikalų lošime.
Buvo nariu lyg jo raporto pasirodė, kad tus parašė į svetimtaučių laik ti antspauda. A. Račkus per
kad apmokėjus už vietą, kuri
Maskolių šeimininkavimas Lie ir besitveriančios “Lietuvių L. Vyčių organizacija turi su raščius apie Vyčių organiza stato kongresui pavyzdžius
Chicagos Liet. Vyčių kuo yra nusamdoma.
tavoje ir Lenkijoje),
kame Darbininkų Sąjungos“.
virš 3,000 narių, tarpe kurių ciją 69 žinias ir į lietuviškus antspaudų. Kongresas vien pų delegatai susirinko 27 d.,
Matome šiandieną reikalą
buvo surinkt* daugybė faktų
Sirgo trumpai. Sukatoje, t yra daug moksleivių iš auk- laikraščius 25 žinias. Rapor- balsiai priima. Toliaus įneša 1915 m., šv. Jurgio par. salė šviestis. Matome kokią vertą
prieš rusus.
Minėtieji motai y. 21-mą d. rugp. apsirgo, Ne štųjų mokyklų, kaip va, aka tas priimtas.
ma, kad reikalinga L. Vyčių je. Inieijatyvą susirinkimui turi mokslas; ir kaip šuniui ybuvo laikais didžiausio įnir dėlioję, man atėjus lankyti, demijų,
Vienbal-davė Lz Vyčių 4 kuopa. De ra, ypač šioj šalyj gyveati'Meuniversitetų.
Ra Kongresas išrenka komisiją Bariams diplomai.
šimo lenkų prieš rusus.
bnvo jau labai silpnas, vienok portas
kongreso
priim dėl pertikrinimo centro kny šiai priimta A. Račkaus per- legatų pribuvo nuo 7 kuopų, rašČiui, nepažįstančiam skait
Taigi, pasinandnojant savo vieši reikalai nenustojo jam tas.
Toliaus
raštininkas gų. Komi si jon ineina: -P. Gi- statytą gongresui
diplomo viso 33. Neatsilankius apskri linės ir kitų reikalingų dalykų
500 metų lenkiškaisiais mo rūpėti. Sako — “drauguti, ar skaito raportą iš savo veiki
Nutarta atspaua- ties pirmininkui, p. M. E. Žal- kasdieniniame gyvenime. Žiū
havičius, K. Ivinskas ir M. originalą.
kytojais, kuo tnip mėgsta di tu žinai, kad panedėlio vaka mo L. Vyčių naudai.
efrnti
5,000
egz.
diplomų. Uter- dokui, susirinkimas tap© ati- rint į tą visą norom nenorom
Pasi Gurinskaitė.
džiuotis lenkai, ar nepriderėtų re “Tautos Fondo“ skyriaus rodo, kad centro raštininkas
Kongreso pirmininkas, P. bas pavestas Centro Valdy- darytas per p. A. Aleksandra žmogus verčiamas esi mrtkynūnai mūsų lietuviams, bu valdybos susirinkimas!
vičių.
Su pasakė 16 agitatyviškų pra Juškaitis, Išduoda raportą iš bai.
ties, nes pats gyvenimas iš
- rinkti visas lenkų padarytą sirinkimas buvo šaukiamas ap kalbų. Susirašė su penkiomis
Kadangi
tas
nepaprastas
su

šaukia. Todėl Atholio jauni
savo veikimo. Praneša, kad Už pasidarbavimą L. V. org.
•ias mums šunybes, nuo “Au kalbėti, kaip pasekmingiau nu didžiausiomis kitataučių or
sirinkimas
tapo
sušauktas
tiA.
Račkui
iš
centro
kasos
pa
mas prie švietimos darbo, n
čarteris dėl Massachussetts
šrai“ pasirodžius (1883 m.) rengti prakalbas pt St. Šim ganizacijomis. Už uolų pasi
skirta
$10.00.
honoraro.
Taip->ln
apkalbėti
pastatymą
paateityje iž to nemažą naudą
valstijos yra išimtas ir nusių
iki paskutinių riaukiu šv. Jo kui, kuris čia žadėjo lankytis darbavimą kongresas rašti stas į Brockton, Mass.
gi
sutarta,
kad
L.
Vyčių
kuo-»inklo
ant
a.
a.
draugės
Vyapturėsime!
J.
kūbo bažnyčioje Vilniuje — 13-14 d. rugsėjo. Matai, aš ninkui išreiškė padėkų atsi
L. V. 10 kp. pirm.
Kaupas įneša, kad būtų nau pos, sulig savų išgalių, paau-|^8> P-lča laurinaitės, kapo,
pridedant gale lenkų pasielgi-1 esu silpnas,
kalbėjo ligonis, stojimu.
kotų
A.
Račkui
kiek
nors,
tai
apie
tą
daugiausia
ir
buvo
A. P. Grigaliūnas.
dinga išėmus vieną čarterį

Rubliai dar niekad nebuvo
taip pigus,

kaip šiandie.

Visados daryk biznį su
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dirbti, nes darbo turime daug sosAcrreA vyti "Aisns Pauplis.
Viršminėta suma likosi pasiųsta
ir su laiku turėsime skaity
Smulkiomis aukomis surinkta T. Fondo iždininkui B. Vaišnorai
tis.
Prezidentas, — K. Krušinskas, 59
$55.26 per raštin. adv. A. ŠlakJ.
Su pagarba
Teneyck st., Brooklyn, N. Y.
Vice-prezidentas, — A. Betrauk
J. Sagevičius.
Išviso surinkta.
kaitė, 583 N. Siver st., Waterbury Narių šelpėjų sumokėta
$219.50
'rajono pirminin.
Coaa.
Dolerinių aukų *
65.00
KANSAB CITY, KANSAS.

parodo kaip kur kokią mokestį
SVARBI ŽINIA.
reikia rašyti. Kad ir mažai mo
NARIAMS SUS. L. R.-K. AM. kantis rašyti kuopos sekretorius,
I'rirašinėkit naujus narius! turėdamas" tą knygą, galės su
prasti kaip mokesčius užrašinėti
Gausite dovanas!
Dovanų laikas trauksis tik be didelio vargo.
Jos yra' liuosų lapų sistemos,
iki 1 d. sausio 1916 m. Dova
naujausio išradimo, parankiau
nus bus duodamos tokios:
sios vartojimui. Labai greit ir
Už kiekvieną narį, prira lengvai galima atidaryti, lapus
šytą prie 1-mo apsaugos sky išimti ar indėti po vieną ar vi
riaus, gaus po lž5c., jeigu pri sus ant syk. Prie
kiekvienos
rašys bent 5-is narius tame knygos iš vidaus ant apdarų,
randasi spauzdintos instrukcijos
laikotarpyje.
2) Už kiekvieną narį, prira kaip tą knygą vartoti, tai yra:
šytą prie 2-ro, 3-čio ir 4-to ap atidaryti, uždaryti, lapai išimti,
saugos skyrių, gaus po 50c., indėti ir tt. Apdarai imituotos
jeigu prirašys į visus tuos skuros.
Jų kainos tokios:
skyrius viso bent 5-is narius
Užbaigta knyga su 100 lapų $2.00
tame laikotarpyje.
”
”
" 150 “ $2.25
3) "Už kiekvieną narį, prira
”
”
” 200 ” $2-60
šytą prie 5-to skyriaus, ant
”
"
” 300 “ $3.00
$1,000,00 apsaugos, gaus po
Reikalaudami knygos, siųskit
$1.00, nežiūrint kiek prirašys, kartu ir pinigus ant centro raštitečiaus, jeigu dovanoms ski tininko vardo šiuo adresu:
* J. S. Vasiliauskas,
riamam laike prirašys į šitą
112
N.
Greene
st., Baltimore, Md.
skyrių 5-is naujus narius —
gaus dovaną $6.00; jeigu pri
rašys 10 narių — gaus do
ŽENKLELAI
vaną $12.00; jeigu 15 narių — S. L. R. K A.
gaus dovaną $18.00; jeigu pri
(GUZIKtLIAI).
rašys 20 narių — gaus dovaną
Kiekvienas narys privalo nu
$24 00; jeigu prirašys 25 nau sipirkti ir nešioti Susivienijirao
jus narius — gaus dovaną ženklelį. Juos galima gauti pas
$30.00.
susiv. iždininką.
Reikalaujant
(’©ovai<os mokėsis už visus reikia siųsti sykiu ir pinigai.
prirašytus naujus narius, ku
Ženkleliai
yra dviejų rūšių :
rie liks priimti į Susivieniji vyriški su šriubeliais ir moteriški
mą minėtomis išlygomis. I- su spilkutėmis. Visi ženkleliai yra
dant -išvengus nesusipratimų auksiniai.
gavime dovanų, prirašytojas
Parsiduoda po $1.25 kiekvie
turi pasirašyti -savo vardą ir nas.
pavardę apačioje ant prikal
bintu nario aplikacijos, pav.:
prirašė N... N...
A. A. ANUPRAS ŠLIKAS.
Tai gi, gerbiami S. L. R. K.
13 d. rugp. Pittston, Pa. pasi
A. nariai! imkitės už darbo, mirė S. L. R- K. A. narys a. a.
nepraleiskite laiko veltu, o pa Anupras Šlikas. Šeimyna neteko
sidžiaugsite nuoplenais: Vie mylimo tėvo, kurio nenuilstan
na —ižplatinsit Susivienijimą, čios, pastangos visados buvo nu
padarydami jį didžiausia ir kreiptos šeimynos gerovei, o Pitt-žymiausia Lietuvių-Katalikų stonas nustojo vieno iš gerbiamų
organizacija. Antra — pasi- piliečių.
Laidotuvės atsibuvo 17 d. rugp.
tarnausit lietuvių visuomenei,
supažįndinsit juos su frater- Gedulingos mišios už a. a. Anup
rą atlaikytos šv. Kazimiero baž
nalizmo, idėja ir aprūpinsit
nyčioje, o jo kūnas palaidota šv.
ją ateitį, apdrauzdami jų gy
Kazimiero kapinėse. Įspūdinga ir
vastis. Trečia — užsipelnysit graudų pamokslą pasakė kun.
sau garbę,kaipo geri visuome Kasakaitis, klebonas.
nės veikėjai ir prieg tam gau
Mirusis turėjo 48 metus. Gimė
bsite atlyginimą — dovaną pi
1867 m. gruodžio mėn., Būdvie
nigais už savo pasidarbavi
čių kaime, Pajevoniu parap., Suv.
mą.
gub. 18 metų turėdamas nukelia
J. S. Vasiliauskas,
vo Londonan, Anglijoj, kur iš
Susiv. Rašt.
gyveno apie 2 metu. 1887 m. at
SUSIVIENIJIMO L R. K. A.
KUOPŲ ŽINIAL

-Odei
palengvinimo darbo
kuopų sekratoriams, susivieniji
mas (parūpino narių mokesčių
knygas. Į jas užsirašo netik na
rių mokesčiai, bet telpa viskas,
kas kuopai ir susivenijimui bū
tinai yra reikaliga žinoti apie
kiekvieną narį- Taip, kad kuopa,
turėdama tą knygą, labai leng
vai gali vesti susiv. reikalus pilmamaoje tvarkoje. ‘Plačiau apie
t,ą k»ygą buvo rašyta da prieš
seimą Seimas tas knygas pripa
žino iabai tinkamomis ir nutarė,
kad kiekviena kuopa pasirūpintų
jas ingyti.Da yra daugelis kuo
pų, kurios tos knygos neturi,
taigi p&siskuhinkit parsitraukti
ir iš laiko persirašykit iš savo
senųjų knygų visus kuopos na
riu*, išskiriant vaikus. Narius
vaikų skyriaus į ta knyga nėra
ūykit, pakol neprieis į metus
ir pereis į suaugusiųjų sky
rių,
tąsyk
jo
varda intrauksite
į tą
knygą. Nes
turite neužmiršti, kad nuo 1 sau
sio, 1916 m., visi seni nariai ,
lygiai kaip ir nauji, turės mokėti
pagal naują lentelę (tabelę) nuo
metų savo amžiaus kiek turėjo
prisirašydamas.
Tos knygos, palengvins ir pa
gelbės mokestis narių sutvarky
ti. Ten yra viskas atspausdinta,

keliavo Amerikon ir apsigyveno
Sugar Notch, Pa. (Norėdamas
gyventi arčiau lietuvių parapi
jos, sekančiais metais persikėlė
Pittstonan, Pa., kur ir užbaigė
savo gyvenimąA. a. Anupras visu laiku buvo
nariu šv. Juozapo Dr-jos, taipgi
prigulėjo prie S. L. R. K. A.
7 kuopos.
Apart žmonos, jo mirtį apgai
lestauja giminės: sesuo Ona Rinkevičienė, Exeter Boro, Pa., bro
lis Juozas ir trys seserys Lietu
voje, Jonas Galinis. Paliko nu
liūdime šiuos vaikus: Juozapą
Utica, N- Y., inžinierių. prie D.
L. & W. gelžkelio, Agniešką, Uti
es, N. Y., Mikolą, teisių studentą
baigiantį mokslą
Pensilvanijos
Universitete, Anuprą, Joną, Ar
imą ir Florenciją.
S. L. R. K. A. 7-tos kp. narys-

S. L. R.-K. A. CONNECTICUTT
RAJONO KUOPOMS.
Gerbiamieji:— Mūsų rajo
no suvažiavimas bus 19-tą d.
rūgs. (Sept.), 1915 m. (Pri
puola sekmadienyje), parapi
jos svetainėje (po bažnyčia),
149 St. John st., Ne#' Haven,
Conn.
Pradžia nuo 1-os vai.
po pietų.
Visų kuopų delegatai malo
nėkite pribūti į laikų
idant,
nesivėlinant
galėtume
apsi-

Sekretorius, — J. 8. Vasiliauskas
112
N. OresM st., Baltimore, Md.
SO. MANCHESTER, CONN
Kasierius, — Pranas Barba, 458—
164 S. L. R. K' A. kuopa su 58 Main st., Edwardsville —Kingston
rengė vakarėlį su prakalbomis. Ps.
Pamarginimų buvo nedaug. Bu Kasos Globėjai: — J. Stulgaitis
vo aiškinama apie S. L. R. K. A. 122 S. Meade st., Wilkas Barta, Pa
J. B. Valukonis, 233 Broadvray, 8.
dalykus. Kalbėjo moksleivis Pra Boston,
Mass.
nas Virmauskas.
Dvasiškas vadovas, — knn. J. Ja
Vietinis.
kaitis, 41 Providsacs st., Norcester,
Mass.
Knygius, — knn. 8. J. Struckus,
P. O. Plymoutk, ^a.
SEKANOIOB KNYGOS GAIŠIMA OAU
Gydytojas, — Dr. A. K. Butkau
TI S. L. B. K. A. KNYGYNE:—
kas, 2302 S. Leavitt st., Chicago, III
1. ' ‘ Būdas senovės Lietuvių ’ ’ — Dau
kanto.
2. “Chistamatija” — kun. Mi
8. L .K. K. A. FirTSBDEGH’O
luko;
3. "Europos istorija” — Freeman; APSKKITIES VALDYBOS AMYKA-

4. "Lietuviai Amerikoj’’ — Jono;
5. "Kuomi žmonės gyvena" —
Jociaus;
6. "Petras Žemaitis” — Aatrauskis;
x
7. "Kražių skerdynrt” — kun.
Žilinakis;
8. "Diedai ir Gražina" — Mickaus,
Ant aplikacijos turi būti kuopos
antspauda, ir paraiai viršaičių ir kra
sos ženklelių už 10c.
Kun. S. JT. Strackua,

“Amerikos Lietuvos“ burbulas
išaugo toks didelis, kad “Lietu
vos" Jurgis Spurgis norėtų, savo

“burbulissimą“ pavesti “Drau

go" burbului. Ačiū kolegai už
gerus norus, bet pas mus dar
55.26
Pono Jurgio Samolio su p-lė telefonai tautos “labui" nesiOna Tomkiutė vestuves, reikia brokina ir tokiems, išsiputusierus
$339.76 priskaityti prie vienų, iš pagirti laisvamanių
gyvūnams,
nėra

Smulkesnių aukų

Viso labo .........
Atmokėta už apgarsinimuse 2.50 nų ir pavyzdingų. Netik vestuvių “pleiso”.
būta gražių, bet inešus ir davus
Gryno pelno
$337.26 gerą pradžią vienam iš svečių ta
Rugpiūčio 18 d. pinigus išsiųs po sumesta nemaža aukų nuken “Amerikos Lietuva" ir “Lie
ta T. Fondo raštininkui T. Fondo tėjusiems nuo karės lietuviams. tuva“ nieko nebesako apie vel
iždininko varduniūkštį sutanoje. Gal nusiuntė
Štai aukotojų vardai:
d-rui
Šliupui dėl ištyrimo kokios
J. Valančiuna*.
Po
$1.00:
—
N.
N.,
Jurgis
Sajis
yra
pakraipos.
Vietinio
Tautos Fondo sky
molis,
Juozas
Aleksaitis,
Juozas
riaus raštininko pagelbininkaa.
Bauža, Juozas Paikus, Antanas
Aleksaitis, Kaz- Pridotkas, An “Tėvynės“ Čia — Suksas, besipūsdamas prieš “Draugo” Bur
Renkant parašus po Lietuvių tanas Jankauskas, Jonas Skučas,
bulą, greitu laiku mano sprogti.
Peticija Aušros Vartų parapijoje, Antanas Eidukavičia, Kazimie
Prisieis tada laisvamaniams ap
aukojo per mane, sušelpimui lie ras Bitinas, Jurgis
Janulaitis, sisukti iš kito galo.
tuvių nukentėjusių dėl karės, se Laurynas Šarka, Vincentas BrinPrezidentas Jos. J. Tumasonis, 208
kanti asmenys:
E. 14th avė., Homostead, Pa.
dza, Antanas Aleknevičia, Povi
Po
$1.00:
M.
Jurevičia,
AVice-prez. J. Miliauskas, 1910 Car
Paskutiniame “Tėvynės“ nulas Lukoševičia.
Daugvila.
/
son, st., Pittsburgh, Pa. «
menyj
nebemačiau kipšo, turbūt
Po 50c.: Jonas Brindza, Vin tas “jegamastis“ buvo apsigyve
Sekretorius Kanstantas Vaišnoras, Po 50c.: J. Dambrauskas, O. AliGlebauskienė, O. centas Paplauskis, Adomas SliKasininkas kun.
S. J. Čepananis, šauskiutė, V.
nęs “A. Lietuvoj", iš kur dingęs,
Tamošiutė,
Z.
Miliauskas.
318 — 4th avė., Homestead, Pa.
vinskis, Jonas Zviega, Simonas keliauna į “Lietuvos“ naujoky
z
t
Po 25c.: L. Paugis, A. Švedie
Dvasiškas vadovas kun. M. J. Ka
Bitinas,
Andrius
Vatatka, Petras nus. štai kam gyventi patogu!
nė, J. Mikaliunas, D. Kazlauskas,
zėnas, 318 — Stb st., Donorą, Pa.
Gricius, Juozas Paplauskis, An
«
408 Tabor st., Pittsburgh, Pa.,
Y M. Burkauskiutė, P. Paurazas, O.
•
•
Janontienė, K. Norkus, K- Kaspa tanas Brindza, Gabrielius ZuKad
juos kus devynios tuos zeravičius, V. Milkintas, A. Pocius, kelis.
cerius! Chicagos pabrangusią
K. Marcinkus.
Jonas Bulionis
.25 kiaulieną ir dienraščio leidėją su
Po 20 c.: F. Szewczy, B. Kaz
Viso $21.25 tupdė taip arti vįens kito, kai
lauskas, M. Kurganiutė.
žmogus su pagedusia uosle greit
Visa suma tapo pasiųsta Tau
gali apsirikti ir tada....?
Viso labo $7.10 tos Fondo raštininko, adv. A.
•
•
P. Cibulskis Šlakio, vardu.
■
: r « 1

Tautos Fondo Reikalai.

Philadelphia, Pa., — aukos nuo Vyčių 3-čios kuopos
(prisiuntė p- J. Hodell) ........................................................... $10.00
Baltimore, Md., — aukos surinktos bažnyčioje dėl nu

kentėjusių nuo karės (prisiuntė kun. J. Lietuvninkas) ....
So. Boston, Mass., — aukos surinktos per prakalbas su
rengtas šv. Kazimiero R—K. Dr-stės ........................ $14.80
Aukos surinktos per prakalbas surengtas šv. Jono
Ev. Dr-stės ......................................................... »?»,• 24.32

41.00

Šis - Tas

Kas gali pasakyti, kur dingo
P. M. Ziobo auka
-................................ ............... ................. $45.12 laisvamanių bepartyviškai-tautišP. M. Gvaldo auka • ............................................................
1-00
ka partija!
Viso prisiuntė kun. T. Žilinskas .................... -............
45.12
Pittsfield, Mass., —aukos surinktos šv- Juozapo Drau
gystės (prisiuntė p. Juozas Gosiunas) .....................
63.00
“Lietuva”,
besirūpindama
Kansas City, Kan., — aukos vietinių lietuvių (prisiuntė
šventomis valtimis ir aldijoms,
kun. A. Tamoliūnas) ..........................................................
21.25 palydėjo į “amžiną atilsį“ d-ro
Šliupo laisvamanišką vairą.
Chicago, III., — aukos nuo Lieuvių R.—K. Moterų Są
jungos. (Šie pinigai yra trečdalis uždarbio nuo parengtų va
karų laike Lietuvių R.—K. Moterų Sąjungos Seimo, prisiuntė '
p-lės Adomavičiūtė ir Overlingaitė ............. •••••...............
11.66 Tananeeiaus ir Olševskio ban
,

i

'•

•

Je

-------------------

kai be jokio pavojaus perveža
keliauninkus iš Lietuvos ir į Lie
AUKOS SURINKTOS LAIKE P. ST. ŠIMKAUS. PRAKALBŲ. tuvą. Vokiečių sukmarynos, kaip
matyti, dar Chigagos Bridgepor
Shamokin, Pa., — aukos surinktos laike p. St. Šimkaus
prakalbų (prisiuntė kun. J. Valaitis) ....,.......... .
$44.76 to nepasiekė.
Reading, Pa., — aukos surinktos laike p. St. Šimkaus
a
•
prakalbų (prisiuntė kun. A- Kaminskas) ............. ..............
78.25
‘ ‘ Tautininkai ’ ’ bėgdami nuo
Philadelphia, Pa., — aukos surinktos laike p. St. Šimkaus
prakalbų (prisiuntė vietinis T. F. Komitetas)
339.26 socijalistiško vilko, pataikė ant
lietuviškųjų “dobliu“ demokra
Mt. Carinei, Pa., — aukos surinktos laike p.—St. Šim
kaus prakalbų (prisiuntė kun. Dr. V. Bartuška) ............. 115-00 tų partijos meškos. Pažiūrėsime
dabar, ar “tautininkai“ mešką
prarys,
ar demokratiškoji meš
Viso $ 577.27
ka
“
tautininkus
“! O gal abu
Išviso inplaukė per dvi savaiti ................................
$769.30
vilkui pa
Pagal paskutinės T. F. Iždininko atskaitos buvo............. 22,252.34 kepsniu socijalistų
teks!
Viso inplaukė ......... ••...................................... $ 23,021.64
• * •

Viso

$19203

A. A. ŠLAKIS,

Tautos Fondo raštininkas.

,

Turime lietuvius juodrankius,
raudonrankius, baltrankins. Ar
neatsiras koks žymus galvočius,

PHILADELPHIA, PA
Aukos surinktos p. St. Šimkaus
prakalbose.

Vietinis Tautos Fondo sky
rius parengė vakarą naudai dėl
karės nukentėjusiems Lietuvoje,
švento Kazimiero parapijos sve
tainėje. prie Whorton gatvės. Kal
bėjo p. St. Šimkus. Per prakal
bas Lietuvos pavargėliams auko
jo sekančios ypatos:
Ona Švažaitė
$30.00
Anelė Jasotaitė
$25.00
Ona Budvitaitė
6.00
Po $5.00: Kun. J- Zimblys, T.
Palaimiutė,
O. Valančiūtė, D.
Baublaitė, J. Koteiva, A. Birgeliutė, O. Polonienė, Elena Kava

liauskaitė.
Po $8.00: V. Miežis, T. Kaz

lauskaitė, O.
Prankuniutė, KDrižis, D. Neverdauskas, J. Lordauskas, J. Snukiškis, E. Sinkaitė.
A n aat. Klišaitė
$2.50
Po $2.00: M. Jonaičiutė, A.
Stanelienė,
R. Petraičiutė, JPoškienė, A. Židoniutė, P. Mik
šio, A. Žitkus, M. Rimkienė, A.
Rimkaičiutė, P. Balčiūnas, V.
Domeika, P. Norkiutė, J. Stodell,
J. Karlauskas, F E. Šipaila, J.
Butkus, M.. Kulikauskas, J. Imbtosaa, J. Baltaduonis, M. že
maitis, P. Daukas, A. Bernotas,
A. Kentrus, J. Katauskas, J. Valčiukas, A. Ūkas, J. Misiūnas
M. Baltrušaityte, P. Vaitėkunas,

K- Lyčis, J. Akinskas, S. Lapins
kas, S. Lapinskas, K. Digris, R.
Kurliauskas, A. Timinskaitė, T.
Malinauskas, A. Svirinas, A. Baleišis, B. Imbrosas, P. Kareiva,
J. Merkelis, V. Sakalauskas, S.
geriga.

Visi viršuj pamynėti aukotojai
pastojo “Lietuvių
Draugijos“
nariais šelpėjais.
Po $1-00: C. Lenkevičienė, E.
Katilaitė, E. Valantinaitė, J. Bačiulskas, E. Kiškienė, J. Čepolioniutė, E. Miekiutė, E. Legedienė, P. Nemanis, J. Zigalis, K.
Juknaitė, A. Ūpas, J. Putra, R.
Juškaitis, A. Šimkaitė, M. Žemai
tienė, R- Jonikaitienė, J. Gričiūnas, J. Stepšiutė, J. Zubikaitė,
P. Mikonis,
M. Sefelda, V.
Skaroms, J. Ansėnas, J. Vasaukas, O. Guokiutė, J. Filipavičiutė, A. Liaudiskis, A. Freitikas,
S. Brazas, J. Mateušautis, A. Sedlevičius, J- Cepelis, J. Počiukas,
J. Kazlauskas, K. Olesauckas,
K. Snukiškis, S. Cibas, K. Simoliunas, J. Mateukas, J. Kriščiū
nas, A. Jonaitis, P. Giedris, J.
Pranckunas, V. NorvaiŠiutė, M.
KĮueliutė, P. Valentiniutė, P.
Barčiutė, A- Joniškaitė, M. Areškavičiutė, J. Budria, M. Janosutė, V. DorečkitJjtė, A. Sankaitienė, U. Bankaitienė, B. Kirsnauskaitė, S. Skrimanskaitė, C.
Miltkiutė, J. Brazaitis, A. Sankaitia, K. Samys, A. Brasiene,
U. Kairienė, E. Palaimiutė, J

kuris išrastų

kitokių spalvų

rankas. Juk tautiškų spalvų pas

mus, lietuvius, berods, netrūksta.
•
•
•
Žiur, bra, “Laisvosios Min
ties“ ir “Jaunosios Lietuvos“
redaktoriai p. p. Rimka ir Vit
kauskas redaguoja ‘1 klerikalų
“Pažangą”. Sakysi, Ui melas.
Visai ne! Pirmiaus apie Ui rašė
Amerikos Lietuva“, dabarties
“Laisvė“. Ir tikėk po to vis
ko pirmeiviškų žmonių pažiūrų
tvirtumui ir nesimainymui.

“Seikatos Skyriaus“ nebesimato.
Gal daktarų pritruko!

Laisvamaniai be klerikalų —
visai nesuprantamas apsireiški
mas. Tikrai mūsų “tautininkai“
žada klerikalizmui paaukuoti vi
sus savo nuopelnus ir Tėvynės“
labus.
Kaip kada saliūno politika pa
daro tūluose lietuvių dienraščiuo
se dideles permainas. Net parapi
jas reikalų bijamosi įsileisti į sa
vo skilio. Biznis, ką ir besokyti!
•
•

Chicagos Garnys padovanojo
vienam lietuviui daktarui ir ki
tam lietuviui advokatui po “nasliedniką“. Tikras tautietis mū
garilelis, žino kam dovanas

ši}

siųsti!
•

»

Į

'

i

Perkūne dievaiti! jei nori mū
sų- lietuviškus vakarus paįvairin
ti ir juos gyvesniais padaryti,
trenk į programų
gamintojus!
Baigia užmigti.
•
b
•
•
Poetai, jau laikas rinkti ru
dens medelių pageltusius lapelius,
Gana jau, rodos, būtų čiulbėti
apie vasaros maloniai šiltus va
karus ir rytus! Žabokit Pegasą*
ir, dui, į rudens dumblynus!
Burbulas.

Tikrai pasakius, Chicagos pa
rapijose riaušių kėlikams netieM
“Aiperikos Lietuva“, bepūsda rūpi parapijos, kaip saliūnai. Sa
ma “Draugo“ Burbulą, užmiršo liūnais jiems ir reikėtų užsiimti.
a
•
parašyti
apie d-ro Rutkausko
“naujus“ prasižengimus.
Bra, kartais ir vabalai virstM
į Pruseikas!
Bostono “Ateitis“ baisiai nusi
gando L. D. S. organo “Darbi
ninko“. Net Chicagoje jaučia Kodėl “Am. Liet.” ir “Lietu
me, kaip šiai nelaimingai laisva va” taip nemėgia dr. Rutkausko,
— paslėpta p. Balevičiaus keis
manių nabagei kinkos dreba.
*
•
tumuose. Kitados prietelis, o da
•
bar tik žiūrėki!
“Vienybės Lietuvninkų“ kle
rikalai pasidarė labai neveiklūs.
“Lietuva“nežinojo ką kalbėjo,
Per kelius numerius patėmijau
vos tik keletą tų šelmavotų sut būk “Draugas“ bosauja “Katali
bosauja;
vėrimėlių. Galimatikėtis, kad ir ke“. Ant “Kataliko“
Bridgeporto
nesuskaitomo
skaittautininkai“ pradės atsisakyliaus draugijų “pirmininkas“ ir
nėti nuo prietarų ir burtų.
Senai buvo laikas tą padaryti. jo “gengė“. Netiki — tepasiklau
sia “Kat.” ex -redaktoriaus.
•
•
•
•
Lasvamaniškų tautininkų Šliu
pas su “nezaliežnikų“ vyskupais Amerikos Gudas, kaip ir Rusi
ir žydų rabinais mano broliškai jos gudai, laimingai kraustosi {
Rytus.
v
'
pasibučiuoti.

“Ateičiai“ taip patiko “Dar Rods, lalta šiemet vasara, bet
bininko Balso“ pliauškalai apie pas lietuvius karščio prajovų bu
ir tebėra net
perdaug.
O gal tie laikraščiai
norėjo L. D. S. ir jos įsteigėjus,
kad vo
Tur
būt
nei
žiema
nepagelbės.
šposą iškirsti ir pamėlavo- Sen trypdama iš džiaugsmo visą marsacija nemaža. Reikėtų patį Šer- malienę ištysai perspauzdino.
loką CholmsĄ pakviesti tos pas
lapties atidengimui.

•

•

“Tautos Rytas“ taip man pa
tiko, kad norėčiau jam palinkėti:
ilgiausių metelių! Tik bijausi, ar
blaivininkai priima Burbulo lin
kėjimus. Jie tokie rimti, o aš, ži
noma, iš “šalaputrų“ šeimynos.

Katalikai darbininkai tik tuo
met bus liamingi, kuomet skaitys
“Ateities“ surūgusias pastabas.
Taip bent mano “Ateities“ re
daktorius.

Kas žin, ar negeriau padarius
Bridgeporto
“pirmininką” šv.
Jurgio par. klebonu, o amžinąjį
sekretorių
— kamendoriumit
Ant syk santaika įvyktų.

Adomas Mickevičius tikrai pa
•
•
“Katalike“ nebematau “Svei norėtų atimti savo vardą nut
katos
“ Skyriaus. Ar kartas neiš svetainės, kurioje “vienu“ sa
Stebėtinas apsireiškimas! Vie
no dienraščio leidėjas be jokios nešė jo kas nors kitur, padėkim, liūno “parapljonys“ laikė savė
susirinkimą.
auklės laimingai nusikraustė į į Rytus.

Suvienytųjų Valstijų rytinės val
stijas. Ir vokiečių submarynos
nesutiko!

•
•
“Darbininkas“ baigia visiems Bridgeportas progresuoja —•
laisvamaniams kinkas sudrebinti. “pirmininko“ Įsakymu draugi
Dar nematę to laikraščio, laisva jos mnfuojasi į saliūnus. Saliū
“Katalikas“ be Gudo visvien maniai rėkia: — karaul! kaip ne apšvietimas, jes šery!
Bridgeporto žvalgas.
’
kaip vederas be lašinių. Ir to pamatys tikrai suriks: — gevalt!

"T

(.-;<-<)
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pa pietą J. Waiehiulio svetainėj*. 201?
Lake st., kampas 81 gatv. Melrese
Park, III.

<k PAIEŠKOJIMAI,
Paitčkau Antano Jannlaituko,
Suv. gub., Marijampolės pav.,
Pįiviškijy .miestelio. Girdėjau gy
vena apie Wilkes Barre, Pa. La
bai melsčiau iš to krašto žmouių
.ir jo paties pranešti man, nes
turiu svarbi} reikalą.
A. Meky

\Vater st,

DRAUGAS

u. 3C.

lludson, Mass.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
TAUTOS FONDO

VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago,
111.
Raštininkas Adv. A. A. Šlakis,
3255 So. Halsted st., Chicago, I1L
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Iždo Globėjai:
rA. Nausiedienė, 917 W. 33 st,
Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Washington st., Norwood, Mass.

DRAUGYSTĖ sv. MYKOLO ARCH
NIOLO, COLLLNSVILLE, ILL.
ANTRASAI:
Prezidentas
Juozas Gudelauskas,
239 N. Hesperia st.
Veci-prezid. Jonas Simkauskas, 514
Autam avė.
Prot. rašt. Jonas Ručinskas, 600
N. Guernsey st.
Piuan. rašt. Pranas Stankaitis, 916
High st.
Kasierius Mikolas
Gudelauskas
401 N. Hesperia st.
Rink. Andrius
Simanavičie, 18
Wing st.
Izidorius Eimutis, 315 N. Ceater st.
Kasos glab. N. G i knis, 608 W. Short
st.
Jonas Norkus, 904 Vandalia st.

Maršalka Juozas Rimkus, 902 Vine
st.

ABC

i Naujas Juoku Laikražtis

Rašymo ir Skaitymo

Nuo 1 d. spalių mėnesio pradės eiti vienatinis visoj
Amerikoj, mėhesmis juokų ir satyros laikraštis ‘
?i
? »*.«■
f

Pradžiamokslis

“Amerikos Pranašas”

Sutaisyta Juazo Doaijonaifto

kurs neužgaus nei kataliko, nei ciciliko, nei tautininko,
bet visiems vienodai pranašaus ir nuo visų ims po 1 dolerį
į metus.—

Gaunamas

“Amerikos Pranašas”

“DRAUGO” Knygyne

pranašaus tik vieną kartą į mėnesį. Tuojaus reikalingi
agentai, kurie nuo kiekvieno
dolerio gaus 25 centus.
Apart to, kiekvienas agentas už kiekvieną šimtą surastų
prenumeratorių gaus po 5 dolerius dovanų. Meldžiame tuo
jau siųsti prenumeratos ir korespondencijas. Pirmą No.
A. P. visi gausit veltui tik prisiųskit savo adresą.—

Vienas delei peržiūrėjimo ga
lima gauti prisiunčiant 25 c.
krasos ženkleliais

Lankytojai ligonių:
Vincentas Eimutis, 315 N. Center st.
Juozas Prismontas, 607 Autumn avė.
“DRAUGAS”
Metiniai susirinkimai atsibūna
2
ketvergi} sausio m. Pusmetiniai 2 ket
CHICAOO.
vergę liepos. Paprasti susirinkimai 1800 W. 46th St.
atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergę kiek
vieno mėnesio.

ONA JANUŠYTE

tė, 1427 So. 48th-iCt., Cicero, Tll.
Iždininkas, P. P. Baltutis, 3261 So.
Halsted st., Chicago, Iii.
Ižd. Globėjai:
A. A. Aleksandravičius, 732 W. 19
st., Chicago, III.
- ■’ P-lė Stanislava Kačinskaitė, 10826
Edbrook avė., Roseland, III.
ŠVENTO MYKOLO MRAUGUOS,
ROCKFORD, ILL. VALDYBOS AD

MĖSAI:.
t'j
Pirmininkas, Kazimiera*
Miklaa,
1025 S. Main St.
Vic'.-pirmininkas Mikola* Jankevi
čir, 1614 15th St.
Protokolų raštininkas,
Jonas J.
Merčaitis, 1530 S. West St.
Finansų raštininkas ir Iždininkas

Pov. P. Petrėnas, 422 Island avė.

ŠVENTO
ANTANO
DRAUGIJOS,
WAUKEGAN, ILL, VALDYBOS
Pirmininkas:
Steponai Ksliotis,
1344 So. Jackaon Str.
Pagelbininkas,
Kazimieras Bnrba.
1416 So. Park Avs.
Protokolų rašt is inkai,
Aatanas
Ramoška, 1338 Sheridan Road.
Finansų raštininkas, Jroaimas Sho
mulinas, 759 Marion st.,
Kasininkas, Antanas Bakšys, 1337
6o. Victoris Str.
Kasos globėjai:
Juozapas Skuldzlskis, 1111 — lOth
Str.
Raimunda
Rulovičia,
1330 Bo.

Jackson Btr.
1- Maršalka, Pranas Dapkų, 1407

So. Park Avė.
S. Maršalka,
Antanas Db trgls,
1137 So. Park Ava.
švento Jtrasapo Drnngtjoa, Sfcmevcnn.
WU, valdybos adresai:
k

Pirmininkas Skiria Antanas,
969
Indiana avė.
f
Pagelbininkas Bubnis Juozas, 735
Indiana avė.
Raštininkas . Sutkauskas Juozas,
1015 Clara avė.
IT. Raštininkas Brusakas Antanas,
1019 Dilangham avė.
L. Katalikiškų D. S. Brooklyn.
Kasos globėjai:
Gelburda Petras, 1002 Clara avė.,
Ručauekas Mataušas, 1133 Uichigan
avė.
*
Kasininkas Grigaliūnas
Tamošius,

h

Nauja Knyga

Šv. Kazimieras
Moterįs!!

6V. JURGIO

KAREI

VIO, NORWOOD, MASS.
Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st.
Pag. P. Kudirka 31 Franklln st.
Prot. Rašt. J. Verayakas,
1184
W*shington st.
Fin. Rašt. V. Sereika, 568 Pleasant
st.
Iždininkas V. Kavaliauskas,
0
Staravant are.
j
Iždo globėjai: K. SpriridaviUa,
1025 Wnsbington st.
S. Vitkauskas, 1038 Waabingtem st.
: Maršalka G. Globas, 61 Struravaat

Jo Šventenybes Popiežiaus Benedikto XV Santaikos Maitfs
ISrsidinti baisenybių karčs. kori naikina žmones ir tautas, mes kreipia^
mčs, o, JCzau. 1 Tavo mylimiausia Siidl, kaipo musų paskutine vilti. O,
Mielaširdincas Dieve, su ašaromis mes meldžiame Tavęs užbaigti kita bai
aū bausme:
Ramybes Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, ku
ris* mes trokitame. Iš savo švenčiausios Širdies Tu iipddei pasauliui die
viška sasliT'^J'—. idant užaibaietų nesutikimai ir vien tik meili tarp
imsaių vMaatautr. Laike Tavo aat žemes ryvenirao Tavo Širdis plake
maloniu pasigailėjimu žmonijos vargų: žttoje valandoje, k.ri taip baisi
r- neapykanta, kraujo praUajirou ir žudynėmis, dar karta lai Ta
vo dieviika Sirdi* bua gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaas tuo
tanų, kurios kenčia sopulius dėl jv vaikų likimo; pasigailėk daugybe* iel
mynų, nuo kurių atimti tėvai: -aaiguiek Europos, ant kurios užėjo i&nai
kinimas ir nelaimes. Valdytojams ir žmonėms inkvSpk ramybe* sumanymus, panaikink nesutikimus, kurie skiria tautas vienų nuo kitos: Tu. KusM lieJal savo brangų kraują.kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink
ImenCs, kad Jie gyventų assiltame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant Apažtalui Petrui: Gelbėk mus Viežpatie, mes žųstame! Tu atsakei žodžiai*
miriažtadtngumo ir sustabdei siaučiančias vilnitv-taip dabar teikkis ižgir,eti n»aų ižtikimas maldas ir sugražink pasauliui saataika ir ramybe. - Ir
1 Tu. o. flvenfiausinji Pana, kaip kitais skaudžiais sieivsrtos laikais, buk ir
dabar musų psgelba. užtarytoja ir apgynėja. Amen. Kančias ned., l»ft

o.

(

TURINYS

1 J3v. Kazimiero gyvenimas ir jo reikšme mūsų
tautai. Kun. P. L.
2 Šv. Kazimieras jaunuomenes idealas. K IJ.
$ •’

Nesivarginkit su senos rūšies
prosoms. Vartok “Imperial”: No.
15 “Imperial” užkaista pati per•avę vartojant kerosiną, gasoliną arba alkolių. Sveria 5% sva
rų. Už porą centų išprosuosi visos
savaitės skalbinius. Gali prasuoti
kur tik nori: Grįnčioj, skiepe ar
laukė po žaliur žiedeliu. Nėr Asta
ir nėra smarvės;' galvą neskau
dės. BLaina su prisiuntimu į ta/o
namus $4.00. Gvarantuojame. Jei
nepatinka gali- gražinti, o mes
sugražinsime visus pinigus. Tau
pyk sveikatą, turtą ir laiką.
Rašyk, ateik arba telefonuok

3

D-ras A. K. R.

Tėvynės meile.

4 Giesmė į Šv. Kazimiera

Tas didelis su jo paties parašu pa

Pranas

veikslas Popiežiaus Benedicto XV

Kaina 2Oc.

su Jo Šventenybes Santaikos Mal
da parsiduoda “Draugo” Kny gynė* *

Pusg gryno pelno skiriama

I

“Tautos Fondui”
<6 •'S .

DRAUGAS

6329 S. Fairfield av., Chicago, Dl.
Tel. Prospect 456.

1800 W. 46th St.

PUB.

CO.

Chicago, III.

•-

!■— I
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Reikalavimus siųskite į “Draugo“ Redakciją.

CLEVELANDO.

1800 W. 46th Street

Lietuvos Vyčių*25 kuopa rug
1439 8. sėjo 5 d.: rengia vakarą. Bus Vai
‘A
dinta 4 aktų^ "drama “LatvomanaiF’. Prieg lana bes dainos .drkitokie pamarginimai. Ant * galo
SKELBIMAI.
šokiai. Clevelandiečiai kviečiami
koskaitlingiausiai
susirinkti ir
NAUDA JŠ MAISTO.
prisižiūrėti jaunimo veikimui.
Be apetito, arba be reguliaVakaras atsiliks Vemaerts Turn
riško virškinimo maistas ne salėje, 1608 E. 55 gatv. kampas
išduoda naudos, kuris suke Harlem avė.,

lia apetitą, sužadina virškini
mą ir reguliuoja išsivalymą,
yra netiesioginiu maistu. Pa
tė
vyzdžiui, paimt Triuerio Ame
rikoniško Kartaus Vyno EliJaa 3S matai, kaip išeina k53 Vtaraiakas ir Petnyčia. Preaaaesra**
xiro sutaisymą, kuris užga
ta kasztnoja matams: Mnserikgfg
nėdina visus tuos reikalavi
avė.,
$£5O metama, pusei metų $1.25.
mus. Jis yra padarytas iš
Italijoje ir Earopoje $3.50 metams,
$L7S pašei metų.
raudonojo
vyno
ir
todėl
jis
VRAUGYSTfiB SV. JONO EVANGBRąžykite
šiądien, • gausite vieną
Jis
LISTO CHICAGO, ILL., VYRIAU pats savyje yra maistu.
namerį pasižiaršjimai dykai, ad«
sužadins virškinimo organus
8YB£.
resnojaat
Prez. Ig. Liekavičia, 1930 8. Union prie darbo ir duos jiems už
B. IGCZIOfSU — Cflavė.
tektinai stiprumo, kad jie ga
Mahanoy City, P*
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W.
lėtų atlikti savo darbą be di
litu PI.
Atsitikime
Prot. Sekr., S. Dargis 638 W. 18 et. delio stengimosi.
Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 718 užkietėjimo vidurių ir kitose
JUS GALETE ISAUGIT1
tW. 15th st.
su tuom surištose negalėse,
Kasininkas
Ant. Leknickis,
arba per tą priežastį apsireiš1445 So. Sangaraon st.
Maršalka Petras
Augnstinas 713 kusiose, irgi jis duoda lengvą
W. 17 PI.
Pasekmingas, moks
ir tikrą pagelbą, o taipgi ir
liškas gydymas dykai
Susirinkimai paskutini
nedėldienį
dėl vyru Ir moterių.
daugybėje
skilvio
ir
žarnų
ne

kiekvieno mėnesio 1 vai. pe pietų
Ar slinka jums plau
kai?
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj, galėsi, taip-gi silpsumuose ir
Ar pražilę Jusu plau
kai nuo metu?
Ar
18 ir Union gatvės.
nerviškumuose. Kaina $1.00.
užkrėsti kokias nors na
sveikumais ir limpanti
Aptiekose. Jos Triner, ManJie?
NEKALTI) PRASLD. PAN. 8V.
Ar randas plalskotea.
Bležas odos galvos?
DRAUGIJA, VVAUKEGAN, ILL.. AD ufacturer, 1333 -1339 So. Ash
Ar pllnkl, bei pra
land avė., Chicago, III.
MINISTRACIJA:
dedi plikti?

H

Paveiksiąs spausdintas ant dailios paveikslų po
pieros, 14X21 colių didumo su gražiais simboliškai#
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.

Adrasitabita:

NEW ERA SALES CO.,

Iždo globėjai: Jenas Znbinas, 1129
1437 S. lįst.
St.
Maršalka Buividas Juozf
Vincentas Kadzevičia, 411 Island
« »t.
’l ,
j
,.,‘v :i <
Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543
S. West St., ir Izidorius Komza.

B.' Church

DRAUGYSTĖ

redaktorius

Forest City, Pa.

;

;

ADRESAI:

LIETUVOS VYČIŲ CENTRO VAI
DYBOS ANTRASAI:
Dvasiškas Vadovas, kun. H. J
Vaičiūnas, 3230 Auburn avė., Chicago,
m.
Pirmininkas, Jonas E. Karosas, 3337
So1. Morgan st., Chicago, III.
Pirm. pagelbininkė, p-lė Matilda šu
kiutė, 11 Alpine st., Worcester, Mass
Protokolų Raštininkas, P. Muleviėius, 6329 So. Fairfield avė., Chicago,
Hl.
Finansų Raštininkė, P-lė S. šlegai

leidėja

TELESFORAS JANUŠAS
Box 576

•< ;
1

1

£'•

Jan išėjo iš spaudos 4 numeris

h •• ' *

’ OHICAGO,
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Literatūros, Mokslo, Politikos ir

VARGONŲ DIRBTUVE

Visuomenes Mėnesinio Žurnalo.

Antano Radzevičaus
104 Warwlok Street________;

“PAŽANGA,,

"SAULE

dvasioje.
“PAŽANGĄ“

________ NEVVARK, N. J

eina tautl$kai>krik$čionlškoje
leidžia

“Draugo“ Bendrove

“PAŽANGĄ“ veda tie patįs redaktoriai, ku

i

ie

redaguoja savaitraštį

“Pažangos“

'Draugą“
Kaina

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

W.

Adr.

Draugas Pub. Co.
1800 ff. 46th Street

Chicago, III.

PLAUKUS

Pirmininkė — Ona Vaeilintė, 1349
Be. Lincoln flstr., VVaukegan, III.
Vice-pirmininkė — Anastazija Pavilkykė, 1349 8e. Park avė., Waukegan, IU.
Protok. rašt. Antanina Kasiliauskintė, 1345 So. Park avė., Waukegaa,
Ml . ’
\
.
Finansų rašt. —- Elžbieta NevardausMitė, 1221
Vietoria at., Waukogan,
111.

Kasininkė — Marijona Zelealakiutė, 1320 So. Lineofn st., VVa'ikegnn,
OL
3

Raumenų reumatizmas ir
neuralgija reikalauja Triner’s
Liniment’o.
Jis paprastai
greit paliuosuoja nuo skaus
mų. Kaina 25 ir 50c.; per krasą 35 ir 60 centų.

MOKYKIS BARBERYSTĖS.
Praktiški Nurodymai.
Išmokynimaa $25.00.

Tnrankiai duodami.
DRAUGYSTĖS 8V. JONO KR1KSTY
TOJAUS,
MBLROSE PARK, ILL

,

VALDYBA:
Pirmininkas
J. žvirblis, Boz 595
-Melrose Park,* III. —
ua
Pirm. pagelb. V. Ktudolas, Boz 151
Melroae Park, III.
Org. užžifir. prot. rašt. A. Jalinskas,
1300 St. Charles ava., Mayvrood, Hl.
Finansų rašt. A. Samalionis Boz 593
Melrose Park, III.
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001
12th at., Cieero, III.

’Bnairinkimai būna kas trečią nedėl
dienj kiekvieno mėnesio, pirmą vai.

Ar kenkia kas IS
aukščiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apaauguotl Jog. TJžmkykete lluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

Prieg gydymą,

LIETUVIŲ ŽEM ES KORPORACIJA

M

Pasiūlo apribuota skaičių savo ėėrų Lietuviams norintiems indėti W
pinigus į tę korporaciją, šėrų kaina $10. Suma gali būt ištraukta trnm- £
M pam laikui. Ūkėms žemių reikalavimai dauginas ir šėrų kaina greitame
£ laike pakils, šita korkoracija užsiima supirkinėjimu ir pardavinėjimu B
ūkių ir žemės, stengiasi pastūmėti priekin Lietuvių kolonizavimosi. £
šiai korporacijai bus malonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus ji
|n[ kas dėl pirkimo‘Šėrų arba Ūkių.
$

Ž

A

S

(5)

UNITED LAND & INVESTMENT COMPANY

• .

M 127 N. Dreaborn St., Room 808,

S f

M

Dirbu vargonus visų konstrukcijų. Pertaisau se
nus. Kiekvieną darbą vargonų reikale atliekame kuosąžiningiausiai ir pilnai gvarantuojame.
Reikale
Dirbtuvėj dirba to amato specijalistai
meldžiu kreipties siu adresu.

A. RADZIEVICZ
OROAN BUILDER,

Newarlc, N. J.

. .. <-

104 Warwick Street

Chicago, UI. g

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Paragita europos gar
singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:
Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos
.galvos. Priežastis slin
kimo plauku Ir žllurtias
—Kaip užlaikyti svet*
kat* Ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai 1 ped-’
klus savltls turėti gra
žius plaukus.-ŽIU plau
kai.—Barzda—Ir dėkavones nuo užganėdintu
kliątu.
Ketvirtoje

Geriausi 5c. Cork-Tip Cigaretai Amerikoje
Parduodami visų pardavėjų visur.

savaite.

GYDYMAS DYKAI

Tri—City Barber College,

606 W. Madison st., jirba 819
State st.,
Chicago, III.
KRIAUČIŲ KIRPIMO MO
KYKLA.

Mokiname vyrus, merginas ir
moteris kirpti moteriškus kotus,
sėjomis, jekes,
dreses, išsiūti
knypkiams skylutes. Mokykla at
dara vakarais nuo 6 iki 9 Vai.

I
į

__ _

Męs galam e pertlkrentl kiekviena, kad
gyduoles CALVACURA
sulaiko slinkimų plau
ku pražallna plaiskotes
Ir augina gražius plau
kus U| 10 centu arba
krasos markėms prisi
ųstų* sykiu su Jusu
antraiu. Męs lžslučeme kiekvienam doler
ine dėžutė Calvaeura—
os N. 1 ir knygute
“Teisybe Apie blaukus.” Ižptaukete ie-

»»» »«iu. riKrLV.ir*
UNION LABORATORT, Boz 687, Union,
N Y

UNION LABORATORV,
■om M7, Union, N. Y.
Alučiu I dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaitų perstu ttmo, meldžiu Mslu-

stt man tojaus jusu dolerine dėžutė OslBLEEK’S SCHOOL
vacura N, 1 Ir knygute “Teisybe Apie
(Pasiuskoto sykiu kuponą m
3302 So. Morgan st., Chicago, III. Plaukus."
|bu antrašu-).

Fountain Plunksna au kabliuku,

auksinė, gvarantunta

I4K.

Gvnrnntnnt.
I metams
psr
Ansnnla
Clsck C®.

Dykai už 75 čielus Kuponus arba Pakelių Priešakius.

Siųskite kapomis
laižkuoae ne < Par
cel post) arba •*.
presu epaiokčtal.
pa*

Kišeninis Peili*.

2 Geležtės.

Dykai už 60 čielų Kuponų arba Pakelių Priešakių.
(ši dovana bu« dnodama Iki Dsc- SI. ISIS)

NEBO
OEPARTNEMT
«S First St.
Jersey City. N. J.

Už 135
K u p o
nus ar
ba Pats

ICO

DRAUGAS

TAP’-FT

Rūgs. fSept.) 2, 1915, X. 30.

,r

i,Trm:r^gr’,,: v,|g gg.ro.iagg

Phone Drover 4247

LIETUVIAI!

DR. J. JONIKAITIS

Nuo pradžios rugsėjo menesio, 1915 mėty, Bostone
pradės eiti kas antrą dieną naujas
darbininKy laikraštis

CyOH Vyq|, Moterų Ir Vaiky lipt.

SKAITYKITE

IR

KATALIKŲ

PLATINKITE

SAVAITINĮ

LIETUVIŲ

4613 S. Ashland Ava.

Resid.

I—12 l( ryto
1—8 po pietų
«-» vakare

Valaudoe:

LAIKRAŠTĮ

Bell

Euara:

System

“DARBININKAS”
Tel. Drever 7042

ŽVAIGŽDE,,
yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis,
16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos
ir viso pasaulio gyvenimo.

“DĄRBININK4” leis Lietuvių Darbininkų S,junga. Į

Dr. 6. Z. Vizel (Vezelis)
Ar Manai Kraustytis?

4712 So. Ashland Avė.

METAMS

“DARBININKAS“ bus pašvęstas visųpirma lietuvių
darbininkų reikalams.
“DARBININKUI“ rūpės ir visi mūsų visuomenės ir
politikos reikalai.
DARBININKAS“ eis tautiškoje-katalikiškoje dva
sioje.

Lietuviškas Dentistas

ATSIEINA TIK $2.00

arti 47tos ratvėa

«MM

L

U ■ ai e. M

-»« u u ms. •». u •« 1» —

..as..«s

m

w •• ..

Tu norėsi telefono naujoj vietoj.

Korespondencija? ir pinigus siųskite šiuo adresu:

Paliepk savo

telefoną perkelti dabar.
Pliene Orover 780

“ŽVAIGŽDE”
3(54 Richmond St.,

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

Šauk Official

M. A: J. TANANEV1CZE
Gydytoju, Chirurges
ir. Akušeres

Philadelphia, Pa.

DARBININKO
kaina metams $3.00, pusei metų
$1.50, trims mėnesiams 75c.
Užsisakantiems
nuo rugsėjo pradžios iki nauji} metų $1.00.

100

(Nekainuos)

Iš . prižasties rudenyje

Laikinis “Darbininko“ adresas:

daugelio .keitimusi,

“DARBININKAS”,

Ir Vaiką Ligai

Bydau Vyrą.

mes reikalauname

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

So. Boston, Mass. |

438 W. 4th Street,

•

Pirm Trisdešimts cjįenų Pranešimo
amer:

LlETUViU

Tel. Drover 5052

c

PIE

apie perkraustimą tarpe rūgs. 15 ir spalio 15

Dr. Richter’io

DRANGELIS & ŠAFRANAS
Lietuviai Daktarai Uentistal

VISUOMENES,

Telefonuok užsakymus.

PAIN EXPELLER’IS

Negaišuok

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

Literatūros ir Politikos iliustruotos Laikraštis

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALI
KAS” paduoda vėliaesias žinias apie karų ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas indomių straipsnių.
Dienraštis "KATALIKAS"
eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.
DIENKAŠČIO KAINA:
Metams
............................
$5.00.
Pusei metų .......................... 3.00.
Trims mėnesiams ............. 1.75.
Dviem mėnesiam ............. 1.25.
Europoje metams .... 7.00.
Praneškite savo adresų, o gausite
pasižiūrėjimui viena numeri veltui.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building
Commercial Department

' s.,.,i,.

A. A. Šlakis §
ADVOKATAS

25 ir 50 centų
aptiekose ir tie
siai iš

19 SO. LaSALLE St.

TAIPPAT UŽLAIKOMA

IRoom 815) Chicago, III.

Didžiausia Kningy ir Muzikos Krautuve

Rea. 325S So. Halsted St.

REIKALAUKITE KATALOGO

Tel. Drover 5326

Telefonas Canal 3737
Z

Ė-

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

3249-53 South Morgan Street

JOSEPH MOLITOR

CHICAGO, ILL., U. S. A.

Rooms 1003-1004

Chicagų.

Katalikiškos Bažnyčios mano speciališlrumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

FENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJI

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SAULE IR ADAMS

ST,

•'zrc,

"LIETUVA”
3252 SO. HALSTED STREET

“TIKYBA IR DORA”

Vienatinio Lietavia Iidirbėjaa

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celiųloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

adresai:

Chicago, III,

»—BBdbBBeeeasseemei

Man pave.tua dar
bu. atlieku artis
tiškai.

Lietuviškiįjįj Švento Kazimiero

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

’

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

Chicago, III.

. A. Norkūnas,

Kas atsiųs aavo adresą, gaus vieną numari dykai.

Yienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, sitaonių sky
rių pradini mokykla ir augi toji mokykla (High Schoa
Lietaviikosius Sesers priima pas save mergaites moki
nimai ir iiaaklėjimai. Seminarijoje prie regaleriikojo
moksle, arba ir atskyriam, yra mokinama: morika, paišy
mai, alavinėj imas ir taip toliaa.
GKBOS MOKINTOJO!
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale medžiam kreipties prie Motinos Perdėtiaėa
Kia/ antrais

1800 W. 46th Street,

M. A. Nortonas
1H MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Plymouth National
BANK.
Kapitol&s su perviršiu

titt.oeo.oa.
.Šitoji

Banka pnžiuroui

Suvienytųjų

Vaiafejų

vai

Moka 3 nuoėivtėin,

dfiea.

bmo sudėtų pinigą.

Galhu-

susišnekėti !iatuv1ftk&i.

G

V.

□anas
j

' tuvoj bei Amerikoj

Kurs

Išeivių Draugą”

1915 metais eis kas savaitę padidintas

ir padailintas,

Sieniniai Paveikslai!

talpins:

1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimus“ nevadintus “Svieto
perėjūnas“ (trankimasis po Vokietiją, Luremburgą
ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “ Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos“.
»
4. “Škotijos Lietuviai“ II Lanarkshire, III Linlithgowshire, 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 viena ii ft>«8riausių ir skaitymui verčiausią laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privulo rasties
nors pora gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik ką ga
vome siuntinį įvairių paveikslųjraip tai Sv. Kazimiero,
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos.
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkių Ronų V. Jėzaus, Sald. Sir.
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P.
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus
Benedikto XV.
Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio
norite, prisiųskite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno
25 centai.
Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir
nebus gėda laikyti namie.
Adresuokite:

'

Re v. Jos. Norbut

Poatlethuraita
UMBrinku

S. Gordon
1415 So. Halsted St.
Chicago, III.
Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie-

u

Draugas Publishing Co.
5th Street,

1800 W.

Lanarkshire,

Mossend,
aat : mui jm i j-uui

m

CHICAGO, ILL.

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

q

s.

Kaina 75 c. metams

f

1800 W. 46th Street

DRAUGAS PUBLISHING CO.

CHICAGO, ILL.

Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina
tikej imo klaasimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant
Katalikų Bažnyčios.
Paduoda gražių doros apysakų—trumpai sakant
rūpinasi žmogum dvasios lavinimu.
Laikraštis eina du kartu į menesį

Draugas Publishing Co.

Daugybei reikalaujant, “Draugo” Administracija
priiminėja
užsakymus
antspaudų ir žymių drau
gystėms, kuopoms, bažnyčioms, biznieriams, notarams
ir pavienioms ypatoms. Padarome greitai ir pigiai.
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:

Vieną numerį gausite uždyką,
jei pareikalausi!, adresuodami:

LAIKRAŠTIS

CHICAGOJE.

CHICA80, nL

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

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

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

.

MAŽEIKA

A

Konstitucijas, Tikietus, Užkvietimus Plakatus
ir kitokius spaudos darbus.
Darbą atlieka dailiai, greitai, gerai ir
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ

“LIETUVA”

Seseru Seminarija

P.

B arijus

PAMĖGINKIT SKAITYT
Savaitinį Lalkraitį

Chicago, (Ils.

164d Wabansia Avė.

laičių.

KAIP TAI:

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

Redakcijos

graborius

pavargėlių naš

F

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

NAUJAS

pigiausias

Draugo”

ANTSPAUDOS DEL KUOPŲ IR DRAUGYSČIŲ.

Priimame pinigus Į Banką užčėdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
rocentą ratomis ant metų. Siuueiame pinigu?
Visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant Visų
linijų i krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
goleiiūkelių 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 y patekai ir. per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtų antrašu.

Gydo visokias Ilgas
SpeciJaliatS moterų ‘Ir valkų ligose

EINA

Lietuviškas Graborius
Seniausias,

Atlieka visokius spaudos

Joseph J. Eliaa, Savininkas.
4600—4602 S. Wood St. Chicago, III.

*

JAU

arde 1138

..............

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

3255 So. Halsted St.,

Tel.

SPAUSTUVĖ

Telephone Drover S326

VALANDOS:

J. J. Paukaztis & Co.
120-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. X.
sgjgsaszsBiasasEsa

3315 iiburn Am.

LIETUVIŠKA BANKA

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dan
gun, až kariaos mckam 8 natiunSina ant metų, karį pride
dant kas pašė metųAtdaras lubafcoe Vakarais nuo Mes iki Mos vai. vakaro.
REAL ESTATE BEPARTAMEMTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektaoja
randas ir prižiūri propertes; pardaoda geros vertės mcrgičius;
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčių).

Einą 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 vieną num. siunčiam dovanai
Knygų katalogų siunčiame ant pareika
lavimo dovanai.

ir tirinetojas dėl

Street,

1838 S. HALSTED, ST., CHICAGO.

M

VVashington

NEW YORK.

Baigusi Akušerijos
Kolegiją; ilgai
praktikavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Philadelphijoj. Pasekmingai
patarnauju prie gimdymo. Duodu ro
dą visokiose ligose ntfoterims ir mer
ginoms. Kalbu lietuviškai, angliškai,
rusiškai, lenkiškai ir slavokiškai.

AR K ĮTEKTAS
167 W. Waahington St.

74-80

Mrs, A. Vidikas

Telephone Main 536

i VIENYBE LIETUVNINKU!

F. Ad. Richter &Co

AKUŠERKA

Rašydami laiškus ir siųsdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

ĮKURTA 1887

Tikras Pain-Expelleris
randasi
pakeliuose,
kaip šis paveikslėlis pa
rodo.
Neimkite jokių
pakelių be Inkaro TraHark.

Official 100

Tel. Randolph 5246 [jį

--------

l/iLb

nuo reumatiz
mo skaudėjimo,
skaudėjimo
ir
sustingimo są
nariuose ir rau
menyse.

Užslraiyk sau ar savo pažįstamiems
Lietuvoj bei Amerikoj

Scotland.

««■— ■»«—~.t-i irwrr<Tų am TT»

O

T

Chicago, III. \
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