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METRAŠČIO REIKALE.
kurie yra pasiža
LATVIŲ KONFERENCIJOJ dėjęVisikuomtie, nors
: ar tai raštais,
ar tai fotografijomis, ar tai
BERNE (ŠVEICARIJOJ), statistikos žiniomis prisidėti

RUGP. 3-4 D., 1915 M.

RYGA PAVOJUJE.

Vokiečiai užsispyrė neatbū
tinai paimti Rygą ir deda vi
sas patsangas. Nors pasta
ruoju laiku rusai atsigriebia,
bot matomai Rygą turės vo
kiečiams atiduoti.

RIAUŠĖS PORTUGALIJOJ.
šiaurinėj dalyj Portugali
jos išnaujo apsireiškia revoliucijinis bruzdėjimas. Revo
liucijų iššaukė rojalistų parti
ja, buvusio karaliaus šalinin
kai ,kurių priešakyj stovi ka
pitonas Henrigue de Pa i va
Conceiro. .Sukilėliai užatakavo kariuomenės stovyklas ties
Brnga. Portugalijos valdžia
tikisi netrukus maištininkus
nuslopinti.

Fed. pirm.

RUSAI PASITRAUKĖ NUO
GARDINO.
Lietuvos tvirtovė, Gardinas, pa
teko vokiečiams. Rusų kariuome
nė, matydama, kad auginimas šio
sios tvirtovės bus negalimas, pa
sitraukė nuo Gardino ir jojo apie
linkių. Aokiečiai stengėsi apsup
ti ties Gardinu rusų kariuomenę,
pasitraukiančių nuo Varšavos ir
Lietuviškos
Brastos ir atkirsti
jų nuo generalės armijos. Tam
tikslui pasiekti vokiečiai prasi
mušė prie Alytos, mėgindami už
eiti rusams iš užpakalio. Vienok
rusų kariuomenės
apsukrumas,
pavyzdinga tvarka ir susiorientavimas išgelbėjo juos nuo vokiečių
spųstų. Didžkunigaikščio Mikalo
jaus armija
pilnoje
tvarkoje
traukiasi atgal. Karės žinovai nu
rodo, kad rusų armijos tvarkus
pasitraukimas iš užimamų vokie
čiais pozicijų, yra rusų armijos
vyriausiojo vado strategijos nuo
pelnu.
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to, kad užsibaigus
Meksiko#
PRIE suirutėms ir užėmus šalies val
dymų naujai valdžiai, būtų nu<J
VVILSONO TAIKOS REIKALE.
jos pareikalauta ^katalikų gy
Amerikos kardinolas Gibbons vasties ir turto apsaugojimas
.4,
as inteikė Suvienytųjų Valsti ateityj.
jų prezidentui AV. AA’ilsonui šv.
Tėvo laišką, kuriame popiežius
pataria AVilsonui pradėti su Eu
NORI SUSTIPRINTI KARIŠ
ropos kariaujančiomis
viešpa
KĄJĮ LAIVYNĄ.
tijomis tarybas
delei taikos
įvykinimo.
Norų taikintis iš Washingtoue
paskelbta pre*
reiškė Vokietijos ir Austrijos zidento AVilsono karės ir laivyno
valdžios, kurios net sąlygas bu sekretoriams
laiškai, kuriuos!#
simosios taikos išdirbo.
nurodama, kaip sustiprinti Su

ŠV. TĖVAS KREIPĖSE

Kitos kariaujančios
viešpati vienytųjų Valstijų laivyno ka
jos, kaip Prancūzija, Anglija riškąsias spėkas. AVilsonas rei
ir Rusija per savo atstovus pra kalauja, kad laivyno atsargi
nešė Suvienytųjų Valstijų val nių skaičius siektų 50.000 žmo
džiai, kad jos šiuom laiku visai nių ir laivyno milicijų taip pa
nemano apie taikų ir Suvieny didinti, kad viso laivyno kariš
tųjų Valstijų tam reikalui nu koji spėka išneštų 125.000 ypakreiptų darbą, laikys nedrau jtų, pilnai pasirengusių šios ša
lies apginymui.
gišku sau apsireiškimu.
Dabartinio laivyno ' kariško
AVilsonas, kaip pranešama iš sios spėkos susideda iš 61.500
pasitikėjimo vertų šaltinių, dar jūreivių. Milicijoj randasi 7.0000
nemanas tarpininkauti, nes tam žmonių.
tt
laikas kol kas esąs neparan
kus.

KATALIKŲ FEDERACIJOS
KONGRESAS.

Kun. J. Misius.

K.ĄT

Amerikos Žinios

prie “Amerikos Lietuvių Ka
talikų Metraščio” išleidimo
nuoširdžiai meldžiama nesivėlinti Su jų prisiuntimu, nes
laiko palieka labai maža, no
rint laiku
veikalų išleisti.
Paskutinis terminas prisiuntimui dalykų, kurie turi sąry
šį su “Metraščiu”, yra spalių
(octob.) 3 d.

Lietuvių ir latvių veikėjai,
gyvenantys užsieniuos, susi
rinkę Berne, rugpiučio 3 - 4
d., 1915 ir aptarę padėjimų,
kuriame atsidūrė Lietuva ir
Latvija, tapusios lauku šios
pasaulinės karės, nutarta:
Nesivėlinkite, Gerbiamieji!
1. Išreikšti prijautimų Ru
Visokiais “Metraščio” rei
sų tautai ir jos talkininkams,
kariaujantiems už tautų laisvę kalais meldžiama kreiptis ad
ir protestuoti prieš žiaurų ir resu :
nekultūringų karės vedimų,
Rev. P. Lapelis,
plėšimų ir žudynių ramių gy
4557 S. AVood st.,
ventojų ir laužymą tarptauti
Cliicago, III.
nių konferencijų nutarimų.
2. Reikalauti nuo kariaujan
čių šalių pripažinimo Lietu
vių-Latvių tautai kuoplačiau-'
sios tautinės autonomijos, vien
tegalinčios pakelti šalį iš griu
vėsių.
Penktas
(V) Federacijos
Šis reikalavimas remiamas Kongresas atsibus šįmet rug
ant šių pamatų:
sėjo 28, 29 ir 30 d. Brooklya) Lietuvių - Latvių tauta, ne, N. Y. Laikas pradėti ruo
susidedanti iš dviejų šakų vie štis prie šios augščiausios ka
nos tautos, skirtinos nuo sla talikų organizacijos kongreso,
vų ir germanų, gyvenanti kuris kaip ir užbaigs visų sei
skaitliuje 7 milijonų ant terri- mų sezonų. Platesnė kongreso
torijos 250,000 ketv. kilometrų programa ir prelegentų var
ant Baltijos kranto, Nemuno dai bus paskelbti kiek vėliau.
ir Dauguvos paupiuose tarp Tuom tarpu parapijos, drau
gijos, susivienijimai ir sąjun
Vokietijos ir Rusijos.
gos yra nuoširdžiai kviečia
b) Lietuvių - latvių tauta
mos dalyvauti Penktame Fe
sulyg gilumo savo tautinės
deracijos Kongrese, Brooklysąmonės, savo moralės ir mane, N. Y. Laikas šaukti drau
terijalės kultūros užima vie
gijų susirinkimai, rinkti at
nų pirmutinių vietų Rusijos
stovus (delegatus) ir sutvar
tautų tarpe.
kyti savo įnešimus Kongre
c) Lietuvių valstija XIII- sam Parapijos gali siųsti po
XVI amžiiuos, užėmus visų tris delegatus, draugijos - gi
kraštų tarp Baltijos ir Juo po du delegatu. Nuo mūsų
dosios jūrių, turi didelį nuo pačių, gerbiamieji lietuviai
pelnų prieš Europą, sulaikiu ir katalikai, priguli Kongreso
si iš rytų Totorių užplaukimų, pasisekimas.
Drįstu kviesti
o iš vakarų Teutonų žengimų visus dvasiškius ir svietiškius
į Rytus.
inteligentus talkon. Jei jūs
nepasigailėsite
Atsiekimui viršminėto tiks gerbiamieji,
lo įsteigti bendrus Lietuvių - laiko ir darbo, sunaudosite vi
Latvių tautos tarybų, L.-L. sas savo spėkas ir intakų, šį.tn'utos fondų, L. - L. Informa metinis Federacijos Kongre
ci.jos biurų ir leisti tam-tikrus sas galės būti priskaitytas
perijodinius raštus Lietuvių- prie labiausiai nusisekusių.

Latvių ir svetimomis kalbo
mis.
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NTERED AS SECOND CLASS MATTER JULY 8th, 1912 AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL., UNDER THE ACT OF MARCH 3rd, 1897.

MEKSIKIEČIAI ŽUDO AMERI

Šis paveikslas parodo Rusijos carą atsilankiusį į karės laukus.

KIEČIUS PARUBEŽYJ.

VOKIEČIAI PAILSO IR RUSAI PRADEDA ATSILAIKYTI.
Varsa von žada įžengti Ba
DAR VIENAS PASAŽIERINIS sprogo miesto vidury ir pa
varijos kariuomenė sosto įpė
kraščiuose.
LAIVAS NUSKANDINTAS.
Vėlai vakare miesto gatvės dinio Leopoldo vedama. VarVokiečių submariuų veiki
paplūdo kareiviais ir oficie ! šavą užimsiąs generolas Mamas neapsistoja. Šiomis die
riai s. Per didžiąsias gatves: kenzenas, stovėjęs 28 liepos
nomis gauta žinių, kad 4 rug
Jerozolimos,
Maršalkovską, už 10 varstų nuo Varšavos.
sėjo, spėjama, vokiečių povan
Nowy Sviat negalima buvo Kaip tik Varšava galutinai
deninio laivuko tapo paskan
prasigrūsti. Viduriu važiavo būsianti vokiečių apskelbta pa
dintas pasažierinis
laivas
šimtai automobilių ir važių. imta, į ją įžengsią 25 tūkst.
Hesperian. Kadangi laivas
Vietomis vežamuose katiluose Galicijos šaulių, stovėjusių
tūlą laikų plūduriavo ant van
virė arbata. Žmonės apstoja pastaromis dienomis Grodzisdens, tai dauguma pasažierių
kareivius, klausinėdami ar toli ke. Draug su šauliais atvyks
spėjo išsigelbėti. Iš 900 ke
vokiečiai. Keletas artistų puo “Tatrų gvardija”, susidedan
liauninkų 7 nuskendo, o 19
la į artimiausį restoraną ir ti iš Tatrų kalnų gyventojų.
niekur nesurandama.
atnešę pyrago, duonos, kum Šita gvardija rodysis tiktai
Dalykas tuo ypatingas, kad
pių, dalina kareiviams. Už per didžiąsias iškilmes; pa
Vokietijos valdžia Suvienytų
kandas išneša tarnai ant ta- prastai gi sergės senobės ka
jų Valstijų prezidento spyriacos ir dalina kareiviams, kurie rališkus rūmus. Nevisi lenkai
ma, buvo prižadėjusi neskan
su dėkingumu viską priima. prijaučia rusams, nors tokių
dinti laivų be persergėjimo;
“Greit sugrįšime”, sako jie esą mažuma. Vokiečių šali
taip-pat žadėjo visados duoti
atsisveikindami su meilinga ninkais esą soeijalistai ir žy
užtektinai laiko pasažieriams
Varšava. Publika
spaudžia deliai, kurstantys lenkų jauir iTigulai laivo apleidimui.
rankas oficieriams ir karei Įnimą stoti į jų organizacijasl
Bet nežiūrint Vokietijos val
viams. Oficieriai kviečiami į Tečiau piliečių komiteto na
džios prisižadėjimu ir užtikri
restoranus ir vaišinami. Nors rys gr. Pliateras pranešė ru
nimų, laivas Hesperian sutorpolicijos paskirtoji valanda sų valdžiai, kad lenkų visuopeduotas be jokio persergėji
senai praėjo, bet restoranai įcnė nieko bendro neturinti
mo. Kadangi ant laivo rado
pilnutėliai publikos ir kariš su tų agitatorių sauja. Len
si 2 amerikiečiu, Suv. Valst.
kių. Itin gerai sekasi “šėp- kų diduomenė sušaukė iškil
valdžia atsidūrė gan keblame
dalyvaujant
ti” gatvių papirosų pardavė mingą posėdį,
padėjime ir nežino kaip pasi
grapui
Zamoiskiui.
Komite
jams.
Papirosai užperkami
elgti.
Pasirodo, kad vokie
visi, kiek tik yra, ir dalina tas pasisakė politika neužsičiai savo duoto žodžio niekad
imsiąs, tiktai rūpinsis gelbėti
ma kareiviams.
nesilaiko.
Valdiškosios įstaigos liko žmones nuo vargo.
“R. G.”
nepaliestos.
Viršiausis karvedis telegrafų kreipėsi į pi
liečių komitetą paimti savo
VARŠAVOS ATIDAVIMAS. • globon valdžios namus ir nau
Apie traukimąsi iš Varša doties jais reikalui užėjus. RUSAI SULAIKO VOKIEČIUS.
vos rusų kariuomenės užeina Universiteto, politechnikos veBemaž visoje kariškoje linijoje
ma vis naujos smulkmenos terinorių akademijoje, gimna- Lenkijoj, Lietuvoj ir Kuršė vo
laikraščiuose. “Birž. Vied.” z?jų rūmuose leista talpinti kiečių armija sulaikyta. Kairiarašo: Varšavos gyventojai jau lenkiškąsias mokslo įstaigas. ! me upės Dvinos krante vokiečiu
sustiprinti
nuo ankstyvo ryto užpildo Valdiškieji teatrai perėjo pi [ kariuomenės pulkai,
naujomis
spėkomis,
stengėsi
pragatves ir piečius. Apie 6 vai. liečių komiteto žinybon Vai
Į
simušti
per
rusų
linijų
Fridrištaryto pasigirdo bombų sprogi dinimai atliekama kaip visa
mai, metamų iš vokiečių or- dos. Beveik visi gyventojai dto apielinkėse, bet nepasekmingai.
lnivių, kuriuos tuojaus ėmė paliko ant vietos.
Rygos ir Jakobštadto apieliušaudyti mūsų armatos. Vaka
Piliečių komitetui leista re kėse vokiečiai laikosi senose po
re, prietemoje, trys vokiečių kvizuoti
miesto
gyventojų zicijose.
orlaiviai iš trijų pusių apsu naudai visus valgomuosius
Vokiečių veržimosis prie Vil
po miestą ir ėmė mėtyti bom daiktus, kinių kainos buvo tri
niaus irgi sulaikytas. Įvykusiame,
bas, kurių sprogimas truko gubai pakilusios. Rekvizuoti mūšyj ties Smalininkais vokie
kokią 20 minučių, Bombos maistą padėjo policija.
čiai gana smarkiai
nukentėjo.
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Brcdvnsville, Tesąs, apielinkė
se meksikiečių plėšikų
bandos
užpuldinėja
ant
parubežinię
DĖJIMAS MEKSIKOJ.
Suv. Valstijų gyventojų’ ir žu
Suvienytųjų Valstijų katalikų do juos. Taip nesenai pačiame
vyskupai ir kardinolai išreiškė parubežyj rasta keli amerikie
prezidentui AA’ilsonui per J. E: čių lavonai. Plėšikai taip įsidrą
kardinolų Gibbons’ą pageidavi sino, kad be jokios baimės siaumų, kad šios šalies valdžia pasi ' čia ant Suv. Valstijų žemės, vis
rūpintų Meksikos katalikų rei kų naikindami.
Laikas būtų
kalais, kurie meksikiečių kelia Dėdei Sanui padaryti galą tų
mose revoliucijose ir riaušėse plėšikų, pasivadinusių save relabai nukentėjo. Dabartinėse su voliueijinieriais, skerdynėms.
irutėse katalikiškųjų bažnyčių
Nepertoli
nuo Brotvnsville.
nuosavybė
sunaikinta, ramių čių lavonai. Plėšikai taip įsidrągyventojų turtas išgrobtas, vie plėšikų, pasivadinusių save r**
nuoliai persekiojami ir žudon kariuomenė
apatojo Meksikos
Katalikai yra verčiami, palik >s banditų bandą, kurs po smar
visus turtus bėgti lauk iš Meksi kių susirėmimų, išnaikino.
'
Meksikiečiai labai iniršo uit
kos.
Suv. Valstijų už nužudymų gen
Kardinolas Gibbons atkreipei
Orozco, kuris krito nuo šios ša
prezidento AVąlsono atidų ant
lies kareivio paleistos kulipkos,
laike susirėmimų parubežyj.

VARGINGAS KATALIKŲ

PA-

AMERIKOS PILIEČIAMS
DRAUDŽIAMA DALYVAUTI
EUROPOS KARĖJE.

IRGI PRANEŠIMAS.

Iš Berlyno bevieliu telegrafu
pranešama Amerikon, kad Len
kijoj rusų kariškuose ligonbūDarbo Departmentas
išleido čiuose viešpatauja baisus palai
oficijalį pranešimą, kad Suvieny dumas. Visos gailestingosios se
tųjų Valstijų piliečiai, įstodami sės taip esu ištvirkę, kad liironį Europos kariaujančiųjų viešpa | būčiai greičiau panašūs į kabatijų armijos eiles, nustoja Ameri !retus bet, ne ligonių prieglaudai.
kos pilietystės. .Tau ir dabar bu ! Nesinorėtų tikėti tokioms pasvo tokių atsitikimų, jog ameri ! kaloms, ypač, kada žinoma, kad
kiečiai — kariautojai
nebuvo Lenkijoj inkurtuose kariškuose
įleidžiami į šį kraštą.
ligonbūčiuose gailestingųjų sese
lių vietas užėmė moterys auk
štos kilmės ir iš padoriausių Šei
mynų. Amerikos lenkų spauda
tą pranešima pavadino vokiečių
2000 vokiečių kareivių ir kele bjauriausiu
melu. Greičiausia
tas oficierių pakliuvo į nelais taip ir bus. .Tuk nuo senai žino
vę. Po ilgo spirimosi, vokiečiai ma) kad vokiečių patrijotai appriversti huvo rusų kareivijos šmraimui savo priešo nesirenka
smarkių atakų trauktis atgal.
įrankių.
Nemuno
kariškosios linijos
fronte, Gardino apielinkėse rusų
kariuomenė pasekmingai atmuša
vokiečių užpuolimus.
IŠ MEKSIKOS.
Vokiečiams kiek geriaus se Pranešama į New York iš Ve
kasi Vilkaviškio apielinkėse.
ra Cruz, kad Amerikonas E. T,
Galicijoj vokiečiams pasisekė AVells ir 29 kiti pasažieriai mird
užimti keletą nauju pozicijų Tar- nuo kulipkų ir peilių mesikonų,
banda sulaikė ir
nopolio apielinkėse, bet po kelių kada Zapatos
dienų susirėmus rusų artilerija užpuolė traukinį, netoli stoties EI
atsiėmė atgal vokiečių užimtąsias Rurro, apie 50 mylių nuo Vera
Cruz.
pozicijas.
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BRAUSIS

Žinios iš Lietuvos.
KAIP SUSIRAŠYTI SU VOKIE
ČIŲ UŽIMTOMIS VIETOMIS?
Jau daug Lietuvos femėa
užėmė priešininkas. Giminės,
draugai liko atskirti nuo kits
kito. Daug, daug kas ilgus
mėnesius nebegauna jokios ži
nios iš savo tėvų, giminių, pa
žįstamų, pasilikusių po vokie
čiais. Atsirado žmonių, ku
riems parūpo tas dalykas, pa
rūpo padėti susižinoti: Švedi
jos sostinėje Stokholme įsi■steigė tam tikras tarpininka
vimo
“Rusų Komitetas”.
Kas nori parašyti laiškų į vo
kiečių užimtas vietas, gali juo
pasinaudoti.
Laiškas reikia
rašyti vokiškai arba rusiškai

Rūgs. (Sept), 9, 1915. N. 37.

savuosius gyvulius įpiršti, būda
mi patys tų kanisijų. sąnariais.

Vašakėnttosėv Žemaičių dvas.

Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje

seminarijoje per vasarų buvo bepalikęs vienas prokuratoras, kun.
kan. Januševičius. Gaila žiūrėti
daubas, taisydamies vėl eiti.
į pabėgėlių ir išvarytųjų žmonėPer pietus vėl prasidėjo an lių burius, slankiojančių iš vie
laisvamaniai ir
drisga ugnį*. Mūsų kariuomenė tos į vietų ir neturinčių kur pri Woreesterio
socijalistai parengė iškilmingą
išturėjo naikinančių spėkų. Taip siglausti.
pikniką nedėlioj, rugpiūčio 15
praėjo vis< diena. Temstant prie
d. Iškilmė buvo rengiama Drau
šininkai vėl griuvo šturmu per
Suvalkišlds
piliečių
komitetas,
dvi valandi. Jiems pasisekė pa
gijų Susivienijimo vardu, vieta
imti dalį jų gi pačių sugriautų lenkų dvarininkų rankosna pak — bedievių kapinės, arba, kaip
priešakinių pozicijų, bet ir šiuo liuvęs, varė vyriausiai lenkinimo žmonės jas vadina: — laisvama
kartu- jie buvę išmušti. Jų ran darbus lietuviškoje Suvalkijoje, nių “šventa, žemė”.
Žmonių iškilmėn susirinko ne
kose paliko
tik gintuvės ties apie kų liudija kad ir šitokia, iš
Pyplių sodžiumi, už kurias jie tikrų šaltinių paimtas, faktas. Ts daug, atėjo pusė tuzino laisva
Pakuonio skyriaus
komitetas manių, tuzinas
socijalistų ir
brangiai, užmokėjo.
griežtai reikalavo koresponduoti
Nepigiau atsiėjo vėlesnis Kau lenkiškai; užprotestavus gi vie
no paėmimas.
nam jo nariui kun. Ramanaus
kui — komitetas pareikalavo net
“Lietuvių
globos mūsų bro sugrąžinti duotus skyriui pinigus
Pakuonio
liams lietuviams belaisviams ii ir grasė uždarysiųis
Prūsų Lietuvos šelpti” (nuo š. skyrių.

manymų. Tapo nutarta parengti
4 rugsėjo viešas diskusijas pobažnytinėj svetainėje,
surengi
šokių vakare, ir atidaryti kuo
pos vakarinius kursus nuo 7 d.
rugsėjo. Kadangi dabar oras jau
atvėso, tai mūsų kuopa ir nutarė
kruto kas link statymo naujos
vakarais užsiimti mokslu.
bažnyčios.
Atvažiavus naujam
Dar buvo pakeltas L. Vyčių
klebonui, kun.
K.
Skrypko,
organo
“Vyčio” klausimas. Šia
pradėjo tam tikslui rinkti
au
me
reikale
kuopa ntuarė pasius
kas. Aukos gausiai piliąsi. Duo
da visi kas tik gyvas: vyrai, mo ti narių prenumeratas už pusę
metų, paimant ant kiekvieno naterys, vaikinai ir merginos.
sutiko
Žmonės čia geros širdies
ir po kitus 25 c., nariai
po
kitus
25
c.;
nariai
—
suteko
duosnūs. Vietiniam klebonui pa
raginus, kad apmokėtų
kas iš pridėti iš savo kišenės. Mat kuo
parapijonų lėšas už kai-kuriuos pos nariai nenorėjo kuopos iždą
dėl bažnyčios partrauktus daik sumažinti, nors jis ir netuščias,
tus tuojau atsirado ir aukotojų. bet geriau, kada kasoje daugiais
Atholio Vyčių
Taip P. Elzbieta Butrimienė už pinigų randasi.
kuopa
gyvuoja
gana
gerai. Turi
mokėjo už naują, labai
gražią
suvirš
60
narių
ir
beveik
kiek
krikštelnyčią; šv. Onos merginų
draugija apsiėmė užmokėti už vieną susirinkimą pristoja naujų.
katapoli, calūną ir auksinį in Reikia pripažinti, kad Vyčiai, iš
dą, vadinamą “Pilis”. Kai-ku visų vietinių lietuvių draugijų,
rios kitos moterėlės panorėjo ap yra veikliausi.

tosios “vakaruškos”.
Prie to reikia pridurti, kad ap
silenkusios “vakaruškose” mergi
nos, išvydę per daug alaus buzos,
išbėgiojo. Neviena paskiaus sa
kė: — Kad jie nesulauktų, kad
mes daugiau eitume ant tokiu ba
lių! Pas katalikus tokių “nepa
prastų” vakarų nepasitaiko. Dir
ba jie sau išpalengva, triusiasi ir
vis labiau vienijasi prie bendro
veikimo.
"

Tūli spėja, kad Akrono laisva
maniai tokius triukšmingus po
kylius kelia iš sielvartėlio. Mat
dauguma laisvamanių šiaip šne
ka: ■— Kad ne Vyčiai tai mes
taip -ir negertume, o dabar ką-gi
Smagiai linksminosi laisvama
darysi, iš piktumo reikia buzuoti.
niai “gražioj” draugijėlėj: gė
m. sausio mėn. 20 d. iki birže
Vadinas, Lietuvos lenkininkai, rė, uliavojo. Vakarui prisiartin- Tiek šiuom tarpu.
Antanas K. Losiąs.
Ten buvęs muzikantas. mokėti už liktorius, vartojamus
lio m. d.) kasos apyvarta.
kad ir ne savo skatikus skirda nus pradėjo
piknikieriai reng
prie
katapolio
ir
tt.
ir indėti į konvertų, o su laiš
Gauta. Iš Amerikos “Lietu mi badaujantiems lietuviams su tis namon. Kilo didelis triukšmas.
ku 10 k. (5c.) markė.
Ant vių šelpimo
Fondo” per A. šelpti, iš tų lietuvių reikalauja Vyrai norėjo į, vieną troką suso
Nors, kaip visur, taip ir čia,
BALTIMORE, MD.
konverto reikia parašyti adre Bulotą. .............. 1971 r. už tai lenkų kalbos mokyties. dinti visus vaikus ir moteris. Pra
lietuviai
aimanuoja
dėl bedar
DUREYA, PA.
2.
Susivienijimo
Lietuvių
A
bės, bet, apskritai imant, diduma
sas kunigo, aptiekoriaus ar
Gera gi jų “malonė”, nėra ko dėjo rėkauti, šokauti, paskiaus
Moterų Sąjungos kuopa ir vėl
Rugpiūčio 19 d. pirmą sykį čia dirba ir uždirba daugiau negu
kito kokio žinomo žmogaus iš merikoje ir Tautiškojo ''centų besakyti!
pravardžiuotis, gyvuliais vaišin
draugijas
įvyko koncertas, parengtas šv. kur kitur. Nenaujiena, jeigu į mano visas vietines
tos apielinkės, į kurių norima Fondo per Paukštį ir Basana
tis. Galų gale trokas, prikim
bei
draugijėles
išjudinti
prie Vei
Cecilijos Choro ir šv. Juozapo pa dvi sąvaitė uždirbą čia po $70 00
vičių............... .. ................. 2000 r.
siųsti laiškas, paprašius, kad
Geidžiūnai, Biržių par. 12 d. štas moterų ir vaikų, it silkių rapijos.
kimo.
Kuomet
pereitą
pavasarį,
3. Tautos Fondo jper Liet
su virš dolerių. Betgi ir, gyvena
jis pasiųstų laiškų tam, kam
liepos mėn. kun. Juozas Jani- bačkoje, pradeda judėti, bet neto Džiaugėsi Dureya lietuviai, susi
vos tik susitvėrusi, Moterų Są
Dr. Komitetų. ............ 2000 r.
žmonės čia puikiai! Bemaž ko ne
lionis atlaikęs Biržių bažnyčioje li nuslinko. Pavažiavus už parko, laukę tokios nepaprastos iškilmės,
reikia.
jungos kuopa pradėjo rėdyti ne
visi yra savininkais puikių trio4. Iš Lietuvių Gelbėjimo Fon
trokas
apvirto.
.Vaitojimas,
kly

pirmąsias
mišias
rengėsi
Gei

Taip adresuotas ir nelipdy do per Basanavičių. .. 2000 r.
ypač visiems buvo malonu, kad šio bų, triobos viduj dailiai išpuoš paprastą gyvumą, rengdama va
ksmas neišpasakytas.
Moterys
džiūnuose
švęsti
tų
savo
iškilmę,
karus, prakalbas ir paskaitas, ki
tas konvertas su laišku viduje
miestelio mažutė lietuvių koloni tos; neretai ir pijaną
Per
“Lietuvių Globos” in
užeini.
pradėjo
alpti,
viena
tai
net
koją
bet gavo visi svečiai bėgti nuo
ja sujudo prie vejįimo> taip sa Tautiškai, tiesa, mažai tekruta tos draugijos stojo į lenktynes.
reikia indėti į kitų konvertų, galiotinius............... .
730 r.
susižeidė. Tokios tai buvo pasek
užėjusių vokiečių.
kant, atbudo iš miego ir pradėjo mūsų lietuviai, bet galima tikė Per vasarą sąjungietės truputi iš
ant kurio reikia prilipdyti 10
Per redakeijų .. ... ». 626 r.
mės laisvamanių ir socijalistų gir
“Iš Rygos Garso.”
kriko ir apsileido. Nebematant
rūpintis viešu gyvenimu.
tis, kad ir šiame atvėjuje pra
Tiesiai -. .... «... >.354 r
kap. (5ė.) pašto markė ir pa
to pikniko.
Negalima kaltinti vietinių lietu dės smarkiau judėti. Paraginus, pas moteris gyvumo, daugumas
rašyti toks adresas: — pran
Tuo tarpu “Keleivyj” rašoma, vių, kad čia taip ilgai nieko pra
jau manė, kad Moterų Sąjungos
jau ir dabar tik kelių dienų Lai
cūziškai — Stockholm, Swede, Inplaukų išviso tu
kad VVorcesterio katalikai rengia kilnesnio nebuvo veikiama, jie ne
kuopa žlugo ir iš džiaugsmo no
ke, net keliolika užsirašė “Drau
rėta ............ .. .. 7,781 r. 12 k.
jComitet Russe ir rusiškai rėjo net užgiedoti “Reųuiescant
girtus piknikus, bet kiek sykių turėjo savo tarpe veiklesnių žmo
gą” ir noriai jį skaito.
Išleista. Išsiuntinėta į įvairias
fiveeija,
Stokholm,
Russkij
in pace”. Apsiriko nabagai. Orui
man teko būti ant - katalikų pa nių, kurie būtų pasirūpinę čio
Vietinis.
vietas ............................... 1,471 r.
atšalus pradėjo sąjungietės išKomitet.
Y;
/
; .
rengtų piknikų, nekuomet nema nykščių lietuvių viešu veikimu
Vežamiesiems pro Vilnių sušelp
naujo
judėti.
Rugpiūčio
čiau
nei
alaus
nei
degtinės
ir
“Vairas”.
LONDONAS.
Dabar, apsigyvenus čia vargoni
ti
• i . •*. .j
1,335 r.
29
d. kuopa laikė 'susirinki
triukšmo niekados
neištikdavo. ninkui, p. Jonui L. Senuliui, vis
Blaivininkų draugija netvir
Smulkių išlaidų . * .... 330 r.
CICERO, ILL.
mą, kuriame
tapo užsibriėžta
Turbūt “Keleivio”
korespon
čiausiai
stovi. Dar daug pas mus dentai, rašydami apie girtus pik kas kitais keliais pradėjo eiti. Ne
v
Lietuvių kalba literatūros 82 r.
naujas
veikimo pienas, kurį be
mažai triūso padėjo J. Senulis A. L. R. K. Moterų Sąjungos 2randasi lietuvių, kuriems mei
abejonės stengsis moterys ir iš
jšIS-TAS APIE LIETUVIŲ GY Viso išleista: .. 3,918 r. 73 k. lesni rudis ir baltakė, ne kaip nikus, apsiriki? ir vieton para kol išjudino Dureya lietuvius. Iš
ros koupos vakaras.
pildyti. Tiesa, ką nors nutarti
šius, kad tai buvo
socijalistų pradžių tie patys parapijonys juo
VENIMĄ VOKIEČIŲ UŽIM
Serėdoj, rugsėjo 1 d., 1915 m.,
Lieka kasoje: 4,562 r. 39 k. blaivybės idėja.
yra labai lengva, — bet išpildy
piknikas, pažymėjo, kad tai ka kėsi iš vargonininko
sumanymo Moterų Sąjungos
2-roji kuopa
“Globos” veikimas tapo pas
TOSE VIETOSE.
Vietinis klebonas dirba kiek talikų.
mui dažnai pritrūksta energijos,
rengti koncertą, bet paskiaus, ka surengė puikų vakarėlį. Vakarą
Likimas mūsų brolių-lietu taruoju laiku apsunkintas, to galėdamas, kad prašalinus iš lie
klebonas, kun. ir ištvermės.
dėl jos atstovas A. Janulaitis tuvių tairpo girtavimą ir jo vie
Viską Matęs. da sumanymas tapo įvykdintas, atidarė vietinis
vių, gyvenančių anapus gele
Tų ypatybių pilna lietuvių tar
nustebo žmonės ir kitomis akį- Ežerskis, paiškindamas kad kvies
kreipėsi į Lietuvių Šelpimo ko ton paskleidžius
blavybę. Težinės ir gaisrais nušviestos
pe.
Gal su laiku, kuomet lietu
tas
su
kalba,
kun.
H.
Vaičiūnas
mis
pažiūrėjo
į
pradedantį
atgyti
mitetą, kad jisai prūsų lietu čiaus žmonės dar vis nenori atsi
sienos, mums labai mažai ži
vės
prasilavins
daugiau moksle ir
šį
kampelį.
dėl
įvairių
kliūčių
negalėjo
pri

vius paimtų savo globon.
sveikinai su “skystimėliais” Į ir
AKRC^T,
OHIO.
apšvietoje,
viskas
susitvarkys.
nomas, neaiškus. Bet kad jis
Koncertas tarsi pridavė visiems būti, paskinūs kun. Ežerskis dai
gausias aukas ded$_ jptf aukuro
Šiuom laiku pasidžiaugkimfe tuo1būtų mums suvis nežinomas,
girtybės dievaičio. Jau atsiranda
Laikraščiuoąą pilna žinių apie energijos, gyvumo it* parodė, kad liai prakalbėjo į susirinkusią pub
Panevėžio.
Pabėgėliai
pasako

mi, ką jau turime.
liką,
nurodydamas
naudą,
kokia
ir
šio
kampelio
lietuviai
gali
veik

to gal ir negalėtume pasaky
ir tokių žmonių, kurie pradeda vietinio jaunimo, Lietuvos Vyčiu,
ja,
kad
Panevėžio
miestas
gero

Atgįjanti Bitelė.
ti: — viena-kita žinutė vis tik
purtytis nuo svaigalų. Gal su lai judėjimą. Kur tik
nepažvelgsi ti. Surengtojo koncerto progra atneša lietuvėms moterims pri
kai apdegęs, daugiausiai Ramy
prasiveržia pro tą baisiąją
ku atsiras tokių ir daugiaus.
vien tik Vyčiai ir Vyčiai, tarsi mas galėjo patenkinti, kad ir švel gulėjimas į Sąjungą. Visi likosi
galos ir Naujoji gatvės. Bažny
daugiaus ir niausių jausmų žmogų. Turtingas, patenkinti iš klebono kalbos. Pra
sieną.
Rugpiūčio 15 d. blaivininkai Akrone be Vyčių
čia apšaudyta, esąs net sužeistas
p-lių M.
įvairus ir turiningas! Kaipo pirmą kalbą sekė dijalogas,
DISCOVERY, B. C. CANADA.
Aš čia ir noriu paduot vie kleb. kun. J. Stakauskas, zokra- laikė mėnesinį susirinkimą Lie žmonių nebėra. Kurgi iš Akrono
tokią svarbią iškilmę mūsų mieste Gurinskaitės ir Alenos Jovaišiudingo
“
klerikalai
”
,
socijalistai,
tuvių
kliubo
salėje.
Žmonių
pri

ną - kitą tokią žinutę, parne stijonas gi ir špitolninkas už
tės gerai atliktas. Po tam kalbėlyj, aprašysiu kiek smulkiau.
Mūsų apielinkės — tai aukso
sirinko gana daug ir ne tik mo laisvamaniai ir daugybė kitokiu
štą iš Suvalkijos, — nuo Ma- mušti.
Naūsiedienė. kraštag> Kalnuotos su daugybė
Pirmiausia mišras choras gra jo p-ni Antanina
izmųf
Gal
juos
kas
išvijo
iŠ
mū

terų, bet ir vyrų. Prieš atidary
•rijampolės, nuo Vilkaviškio.
žiai padainavo
dainelę: •“Pra Puikiai sudainavo keletą gražių ežerų, kuriuose apščiai žuvių, ap
mą susirinkimo jaunimas pašoko, sų padangių? Visai ne! Jie tebė
šom,
prašom
paklausyti
”. Po dai dainelių, jaunutė Cicero solistė, augę krūmais knibždančiais žvė
Dalykas štai kame. Vienas
Subačiaus parapijoje Ničiunų pažaidė.
ra, tik niekas apie juos nei prisi
nų
sekė
deklemacijos:
“Kai du p-lė K. Ambrozaitė. Suloštas vei rimis, šios apielinkės vasaros lai
tekiniukas, nuo Marijampolės sodžius patekęs , tarp dviejų
Po susirinkimo vietinis klebo minti nenori, mat Vyčių prakil
atrodo. 'Di-,
'{taigi iš vietos užimtos vokie- ugnių, sudegė. Čypėnų valsčiuje nas laikė prakalbas apie socija ni dvasia baigia visų Akrono lie stos”, kurią gabiai atliko J. La- kalas “Katriutės Gintarai”, ge ku ištikro puikiai
rai
išėjo
—
vaidintojai,
savo
roles
žaunikis,
ir
—
“
Berneliui
”
jaut

seo
v
ery
ir
Altino
miesteliai
maži,
jcių),
bevažinėdamas vokie Baibokų kaimas taipgi sudegęs. lizmo svajonių klaidingumą. Pa tuvių mintis užvaldyti
atliko
gerai,
ypač
pasižymėjo
riai
praskambėjusią
p-lės
M.
Zuigyventojų
neperdaugiausia, di
čiams statikoje, pakliuvo į ru Bet abelnai kaimai neperdaug te- peikė lietuvius, skaitančius to
Nevisuomet galima išvengti fr
kauskaitės lūpose. Po to vėl su p-lės —8. Šlegaitė ir B. Šatkaitė, džiuma — aukso ieškotojai, bet
nukentėję,
nes
vokiečiai
užplūdo
sų kareivių rankas, kurie ir
kius šlamštus, kaip “Šakė”.
nemalonių apsireiškimų; pasitai
dainuota dainelė: “Sveiki, broliai, — tikrai talentingos. Vienu žo labai dailūs. Ypač Altinas, gu
labaiūmai.
Ypatingai
Joniškio,
Pagaliaus buvo rodomi kruta ko dažnai taip, kad žmogus besi
atvarė jį Vilniun, štai gi ir
dainininkai.” Ponas A. Mazur- džiu visi lošė, kaip profesijona- lintis prie kranto didžiulio ežero.
Kriukų, Linkavos apylinkėse,
mieji paveikslai apie girtuoklio gėrėdamas puikia gėle, patemija
papasakojo kaip ten žmonėms
kevičius
padeklemavo: “Girtuok lai, o ne amatoriai. Programui už
Kalnuose nemaža raudami viso
veik niekas nespėjo išbėgti. Kur žmogaus likimą
ir daug kito ant jos lapelių nemažai dėmių.
gyvenasi. Pasakojo, kad lie
lio Dainą”; p-lė Ona Šalčiutė sibaigus pažaista ir padainuota. kios rūšies mineralų. Čia aukso
mūšių nebuvo, gyventojai pasi kių
atsitikimų. Galų-gale
ir
Šiuo tarpu palikęs ramybėj Vy deklemavo eilės: “Nebnoriu tų
tuviai Marijampolėje ir Vii
Nors tai buvo vidurys savai ir sidabro yra geri pluoštai. Ga
lieka savo vietose.
susilaukėme
judamųjų
paveik

čius,
pabriesių keletą žodelių apie dainų ir p-lė V. Vivodžiutė: — tės, darbo diena, bet publikos pri
taviškyje surengę net po spe
lima surasti
ir anglio diktus
slų Lietuvių kliube. Pagirtinas Akrono lietuviškųjų laisvamaniu
sirinko pilnutė
svetainė. Tarp sluogsnius. Daugiausia uzsiėmaktaklį, publikos buvę gana
“Ko skaud man širdelė?”.
laisvamaniai
Del “Šaltinio” spaustuvės. Vil darbas ! Tik intaisymas dar men darbus. Vietiniai
Beto dar deklemavo sekant svečių patėmijau sąjungiečių — ma aukso plovimu. Vienas nepa
idaug, šiek-tiek paslilinksmikas.
nesnaudžia:
išsijuosę
dirba,
kru

čios ypatos:
A. Januška: — viešnių ir iš kitų Chicagos Mote rankumas — tai trukumas gelenę; kad ūkininkai, nors ir di niuje iš tikrų šaltinių sužinota,
Kalnavertis.
viną prakaitą liedami, stato lais- “Sudiev Lietuva” ir “Sudiev, rų Sąjungos kuopų. Labai malo
kad
“
Šaltinio
”
spaustuvė
visai
deliu vargu, vis tik neapdirb
žinklelių. Čia labai sunku pra
vamanybėms
pamatą. Sumanė kietkeli, tu brangiausia:
nu, kad sąjungos narės atsižymi tiesti geležinkelio linijas. Svar
nebuvo sudeginta, nes pirm lai
A.
tos žemės nepalikę — užsėjo
“nabagėliai” pavylioti nuo Vy Miliutė: — “Ateik,
ko buvo iš Seinų išvežta.
-tu, mano tokiu? veiklumu ir nuosekliai dar biausi priežastis — kalnai.
5r derlius, kaip nupasakoja,
čių visas merginas, tik jokiu bū numylėta”, O. Giliutė. — “Dai buojasi. Būtų gerai, kad ir kitos
NEW HAVZN, CONN.
Įvairių tautų žmonių čia esa
Būvis neblogas; kad tie ūkinin
du negali sugalvoti, kaip čia vy- nos, jus mano
neapsileistų ir rengtų
krutinės vai kuopos
ma. Lietuvių labai mažai. Prie
“Žiburio”
progimnazija iš .Seniai jau buvo manoma sut
kai, kurių namai buvo sude
tietės j savo abazą patraukti. Vi kai?”; M. Petrauskas:— “Oi tu, daugiaus panašių vakarėlių.
aukso plovimo tedirbame vos ke
Trakų
išsikėlė
į
Mogiliavą.
ginti, po truputį atsistatydiverti šiame mieste Vyčių kuopą, sokius seimus, tarybas laikė, — jieva!”; F. Ambrutis: “Štai, žiū
Neužilgo žada parengti vakaturi.
taėja, inrankių laukams dirbti
vis buvo laukiama patogios pro bet niekas negelbsti.
Merginos, rėk, augštai
padangėmis”; A. ruR sekančios kuopos: rugsėjo 12
Vasaros laike
gyventi šioje
irgi nestokuoja, taip, kad gy
Pabėgėliais rupinties steigia gos. Štai rugp. 29 d. ir pasitaikė anei krust iš vietos. Tada sutarė Andriuliutė; — “Aš numirsiu d. š. m. įvyks vakaras Dievo Apapielinkėje
neblogiausia,
tik dar
Akrono laisvamaniai parengti so ir kam čia gyventi”; P. Motie veizdos parap. M. Sąjungos 3-čios
vent šiaip-taip esą vis dar ga mas Vidaus reikalų ministerijoje ta proga. •
bas
labai
nepastovus.
Prisieina
Po “Moksleivių Seimo”, Mok batoj, rugpiūčio 28 d., vakaruš jūnas: — “Be
atskiras departmentas, kurio vir
lima.
apetito”; M. kuopos, gi 1-moji Sąjungos kuopa
bemaž kas mėnesį kraustytis iš
sleiviai
lankydamięs
įvairiose
lie

šininku
liko
grapas
Al.
Tiškevi

kas
ir,
pamankštinus
liežuvėliais,
Krikščiūnaitė: —
“ Merginos rengia gražų vakarą ant 3-čios
Išbėgusiems iš apgyventų
vienos vietos j kitą. Neretai ir
vietų žmonėms tas,
manau čius iš Kretingos. Departamen- tuvių kolonijose su prakalbomis, saldžiomis kalbomis prisikviesti daina”, ir maža mergaitė su sa spalio, šv. Jurgio parap. svetai visai be darbo reikia gyventi.
Minėtoje savo lamvamaniškon gužinėn mer vo broliuku padeklemavo vie nėje. Valio Sąjungietės!
’ tas rūpinsis pabėgėlių kilnojimu neapleido šios vietos.
bus labai malonu žinoti. TeTada, žinoma, eini medžioti ir
Niša.
iš karo palaukių ir tųjų pabė dienoje moksleivis Pr. Juškaitis ginų. Berods, surado keletą mer nas eiles. Tarpe
deklemacijų
nesirūpina, nesisieloja, — li
minti žvėriena arba paukštiena.
atvyko pas mus, pasakė jausmm-. gaičių, kurios nuėjo pasižiūrėti, Vyrų choras sudainavo keletą
gėlių šelpimu.
kusieji namieje jų tėvai, bro
Valgomieji
produktai
begalo
gą, pamokinančią, netrumpą apie kaip laisvamaniai puotas kelia.
dainų. Koncertas, užsibaigė tau
liai, ar sesers vis tik išliks —
Vyčius prakalbą.
brangūs, Nepatartina lietuviams
Iš syk dailiai pašokta, pasisuki tišku himnu: “Lietuva, Tėvynė
ATH0L, MASS.
iš bado nenumirs. Gerasis
Vilniaus gubernijoje pabėgė
Po kalbai
tuojaus susitvėrė nėta, •— viskas kaip reikia. T’k mūsų”. Visas vjakaro progra
važiuoti į šį kraštą. Nebetoli žie
Devas neužmirš jų!
lių iš kitų kraštų yra viso labo “Vyčių” kuopa iš 20 narių. Čia tas neilgai tęsėsi. Kojoms . pa mas nusisekė kopuikiausia. Su
Rugpiūčio 29 d. L. Vyčių X ma, kuomet čia nėra ko veikti.
72 tūkstančių.
Jiem išmaitinti randasi puikaus jaunimo, todėl ti vargus, pradėjo mūsų “draugu rinkta pinigų
“Aušra”
18 dolerių, ku kuopa laikė savo mėnesinį susi Su pinigais atvažiavus galima
reikia mėnesiui 291,191 r., gydyti kima, kad Vyčiai čia augs kaip žiai” liežuvėliais
malti. Kaip riuos paskirta bažnyčios naudai. rinkimą. Susirinkimui atsidarius
tūlą laiką pasižmonėti, bet be
— 55,030 rb., apvilkti 45;96O rb., ant mielių. Darbštus mūsų klebo gyvas esu, negirdėjau
tokių Už gražų vakarą ir visą triūsą ir pradėjus svarstyti kuopos rei
ir butams gyventi — 44,595 rb. nas, kun. V. Kirkauakas, beabė- “baisių bliužnierstvų”. Prie to Dureya lietuviai taria nuoširdų kalus, pirmiausia kuopos rašti skatiko būtų vargas.
Kaunas 27 d. šitaip šturmuotai Tiek apskaitė
Pasitaiko, kad kitas žmogus
Vilniaus miesto jo suteiks gerą pavyzdį veiklumo prasidėjo nežmoniškas
apsiėji ačiū vargonininkui, p. J. L. Se ninkas perskaitė L. V. Centro
Gintuvės ėmė Šaudyti nuo Pyp galva, atsakydamas į miestų są ir Vyčiams.
mas, kad net sunku viską ir ap nuliui ir šv. Cecilijos choro gies raštininko p. P. Mulevičiaus at greitu laiku pralobsta, bet daug
lių sodžiaus ties Jiesios upe. Pra jungos paklausimą. O kiek dabar?
šiame vakare nebuvo uiųdršti rašytu Vis tai dar niekis! Toliaus, mininkams. Linkėtina, kad to sišaukimą į Vyčių kuopas, kad daugiau tokių, kurie, ir žilo plau
dėjo bombarduoti po pusiaunak
nei moksleiviai. Kuo. Karbauskui vakaro pačioj smagumoj, pasilie kios pramogos
įvyktų kodaž- parūpintų medžiagos į L. V., cr- ko susilaukę, laimės
nesutinka.
čio, vartodamas -pačias didžiąsias
trumpai paaiškinus, . apie ‘ mok jo ii kranų alutis ir mūsų laisva uiausia.
organizacijos skyrių rengiamąjan Nepratusiam čia gyventi, būtų
anuotas. Audringa ugnis pylėsi
Utena. Pro Čia plusta pabėgė sleivius ir atsiliepus į žmones au maniai, prisisiurbę rudžio, pradė
Parapijoms. šv. Povilo Spaudos Draugijos kalabai ilgu. Jokių pasilinksmini
per dvi valandi. Mūsų batiarie- lių sraujos. Pabėgėliai ganosi po kų reikale,
trumpu laikų tapo jo grevezuoti apie keptus karve
lendoriun, 1916 metams. Svar
įjos energingai joms atsakinėjo. svetimus javus, taip-pat ir ka sumesta $415 “MoksleMb*’ fon lius, iš dangaus krintančius tie
stant tą dalyką, liko nutarta pa mų, pramogų čia nerengiama.
'Apie trečią valandą nakties pa riuomenė. Žmonės bėga toliaus į dam Pinigai tuojaus buvo perduo siog jiems į burną. Ant rytojaus
dirbti mūsų kuopos narių paveik Visas malonumas — Medžioklė.
DEBOIT, MIOH.
kilo vokiečių kolonos eiti ant rytus. Javai būtų geri, tikt ka ti Sus. Mokai. Iždininkui Pr. Juš- keletas laisvamaniškųjų
slo klišę ir pasiųsti ją kalendo Išėjęs su šautuvu į miškus, ty
veik ijų
Detroito lietuviai, kurių esa riaus rengėjams.
mūsų pozicijų. Ugnimi, sproginė žin ar savininkams teks jais kaičini, kurą širdingai dėkojo au vieton eiti į darbą,
lankėsi pas
rame ore, nusiramini
ir diena
jimu fugasų ir kontr. ataka apio naudoties. Pas valstiečius liko kavusiems viso snoksL. SOTtaas var daktarus, prašydami kad juos pa- ma čia nemaža (ant kiek galima
Taipgi šiame susirinkime buvo greičiaa prabėgo.
5 vai. jie buvo atmušti. Privar daugel gyvulių, nes rekvizicijos de. Žmonių mažai feūVO, ries Oras liuosuotų nuo tųjį) karvelių. To- spėti apie 400—4500 šeimynų ir svarstyta ir daugiaus naujų suČiabuvis.
kios tai buvo laisvamanių parengkart tiek
pavienių), sugę germanai atslūgo j artimąsias komisijoms dvarininkai paskubo buvo blogas.

LIETUVIAI KITUR.

Ten buvęs.

a

gal dar keli
tuzinai kitokio
plauko “publikos”. Prie to rei
kia pažymėti, kad piknikan ap-'
silankė pusė tuzino alaus bač
kučių ir degtinės.

r

I

liti

k-.

U,

N. 37.

/ «.KAT.
MOKSLEIVIŲ
'o,.
SEIMAS.

DBABfiAS
Vakarėlio programas buvo
įvairus. Publikos svetainė pil
nutėlė, kas reiškia, kad liaudis
supranta Vyčių gerus norus,
siškas vadovas, kun. J. Vaitie atsilankant skaitlingiaus, ne
kūnas ir “M.” redaktorium gu į kitų draugysčių rengia
mus vakarėlius. Pelnas sky
kun. K. Vasiliauskas.
riamas sušelpimui neturtingų
Seime Dalyvavęs.
moksleivių.
Svarbesnieji ateinantiems
metams valdybos nariai šie:
pirm. J. Navickas, raštin. Pr.
Juras, ižd. Pr. Juškaitis, dva

Niekad uioksleivai. nebuvo
taip širdingai priimti, sveikikinti, kaip laike šiemetinio
Seimo AVaterbury, Conn. Ar
tam buvo priežastis abelnai
moksleiviams didesnis prie
lankumas, užuojauta, ar tam
kaltas vaterburiceių tikras
lietuviškas vaišingumas, bet
priimta gražiai, šiltai.
Prieš seimą, panedelio vaka
re, 23 d. rugp., šv. Juozapo
par. choras moksleivių sutiki
mui buvo parengęs margą va
karėlį. Choro netik pavaišin
ta įvairiomis deklemaci jomis,
solo, duetų, kvartetų ir sutar
tinomis dainomis, bet mokslei
viams nuo choro mažų mer
gaičių inteikta puikus gyvų
gėlių bukietas. Už tokį šir
dingą priėmimą moksleiviams
ir žodžių pritruko bedėkuojant.
Ant rytojaus, pirmos Sei
mo dienos sesijoms užsibai
gus, seimo pagerbimui “Ai
do” Teatro Dr-ja rengė va
karą. Scenoje statė “Švar
kas ir Milinė”. Ir pasistengta gi aidiečių! Matomai manė iš moksleivių pusės turė
sią aštrius kritikus, tad steng
tasi gelbėti waterburiečių gar
bę. Ir iš ties parodė, kad jų
nemažai turima šaunių ar
tistiškų pajėgų, turinčių ingimtus artistiškus gabumus,
suprantančių sceną. Jei waterburiečiai visados parengia
tokius gražius vakarus, visa> dos taip gabiai vaidina —
waterburiečiai gali būti tik
rais, kad vakarų surengime
stovi priešakyje kitų kolonijų,
kad mokėjime vaidinti su bile
kuo gali lengvai ^konkuruoti.
Gražiai tą vakarą pasirodė ir
didžiulis šv. Juozapo choras,
gražiai sudainavęs keletą dai
nelių. To vakaro pertraukose
kalbėjo moksleiviai. Seimui
užsibaigus, 25 d. rugp., aidie»įčiai ųėl buvo parengę pasi
linksminimo vakarėlį, Šokta,
’ žaista etc.
Gražus buvo waterburiečių
priėmimas, šauniai jų pasiro
dyta. Ir kur-gi nepasirodys,
kad vvaterburiečiij veikiama
sutikime, vieni kitiems gelbsti.
-Prieg tam turima pasišventu
sių veikėjų, prakilnaus jauni
mo.
Moksleivių Seiman . priva
žiavo apie 30. Seimo vedėju
išrinkta Aug. Petraitis
ii
Rochester, N. Y., jo pagelb
. p-lė O. Martišiūnaitė. iš Nev
Yorko, raštin. Pr. Juras is
Baltimore, Md., jo pagelb. p-lė
M. Šiukiutė iš AVorcester,
Mass. Apie daug dalykų buvo
tartasi, nemaža svarbių klau
simi} pajudinta. Vyriausia vi
siems rūpėjo “Moksleivio”,
. nuosavaus organo
palaiky
mas. Waterburiečių gal prie
lankumu padrūtinti, nutarė ir
toliau leisti kas mėnuo savo
i organą “Moksleivį”, tuo la* biau, kad ir kasoje su visoniis
iųeigomis ir aukomis atrasta
2-3 šimtai dolerių. Redak
torium nuskirta kun. K. Vasi
liauskas, dabar A. L. R. K.
M. S. alūranas ir anuomet su
redagavęs pirmąjį “Mokslei
vio” num. Jis apsiėmė vesti
ir administracijos reikalus.
•; “Moksleivio” reikalais rūpinr sis fr tam tikra literatiška ko; misija iš 7 narių.
Atrasta neatbūtinai reika
lingu moksleiviams labiau už
siimti apologetika ir socijolo■ gija, tuos mokslus giliau stu* dijuoti, tveriant tam tikras
j kuopeles - sekcijas. Apologeti
kos ir socijologijos kuopelių
sutvarkymą pavesta atlikti
J Navickui ir J. Kaupui.
-Sutvarkyta viduriniai Sumo reikalai, išnešta nemaža
gražių rezoliucijų ir abelnai
daug kas padaryta ar nutar
ta kūnyti.
Abelnai, šis A. L. R. K. M.
8. Seimas galės pastūmėti
.moksleivius prie naujo veiki
mo šaltinių.

7

kiti kunigai, kur dar nėra Vy
čių kuopos, kad panašiai pa
sidarbuotų,

Vasara jau beveik prabėgo.
Vasariniai piknikai ir išva
žiavimai baigiasi. Pradėsi
me daugiaus veikti salėse.
Laikas yra brangus ir mes,
Vyčiai, kaipo vilais mūsų su
Brooklyn, N. Y. Kun. N. vargintos taųtoį jurime daug
Petkaus parapijoje susitvėrė sunkių ir svarbių pareigų at
nauja kuopa, kaip praneša jos likti. Viena iš svarbiausių mū
sekretorius p. J. K. Miliau ši} organizacijos užduočių yra
skas. Kas pažymėtina, kad ši steigimas vakarinių mokyklų.
nauja kuopa apart paprastų Dabar laikas jau apie jas rū
Liet. Vyčiams tikslų užsibrie- pintis. Būt geistina, kad šis
žė kovoti su girtuoklybe. Pri klausimas būtų apkalbamas
sirašė veik visi blaivininkai — kuopų susirinkimuose ir kur
nenuilstanti kovotojai prieš tik galima steigiami vakari
hydrą - alkolį. Į kuopos val niai, skaitymo, rašymo, lietu
dybą išrinkta pirm. Vin. Ab vių ir anglų kalbų ir tt. kur
romavičius, pr. rašt Jonas K. sai.
Mums priklauso pra
Miliauskas, fin. rašt. Petras džia, o į pagelbą galima kvie
Lukoševičius, ižd. Ant. Drabi sti inteligentiją ir lietuviškąją
visuomenę.
šius.
P. Mulevičius,
New Haven, Conn. Kaip
L.
y. Centr.’ Rašt.
praneša p. P. Juškaitis, susi

tvėrė nauja Vyčių kuopelė.
Veikiai žada prisidėti prie
Centro.

Jonas Norkus, 904 Vandalia st.

Maršalka Juafcife .Binskus, 902 Vine
S t.

4 5 f /' •

Lankytojai ligoniu:
Vincentas'Kiuutis, 316 N. Center st.
Juozas Prismontas, 807 Autumn avė.
Metiniai susirinkimai ataibūna
2
ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket

Protokolų

šiek-tiek

Ručauckas Mataušas, 1133 Michigan

Vitas Kuponas ir pakrito priešokis turi tą
pačią vertų.
Gali būti Ifcnaiaeml į piųigas
ų\ arba j vertas dovanas.
(Sį dovana bu, duodama Iki Dac. 31. ISIS)

Prez. Ig. Ltokavičia, 1930 S. Union
ava.
Inrankiai duodami.
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W.
Tri—City Barber College,
19tk TI.
606 W. Madison st., arba 819
Prot. Sekr., S. Dargia 038 W. 19 st.
State
st.,
Chieago, III.
Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 718
W. 15tb st.

Kasininkas
Ant. Leknickis,
1445 So. Sangamon st.
Maršalka Patena

Augustinas 718

innaaų rafit
Vinterin at., Wnnkegnn,
kaltė, 1221
Iždininkas, P. P. Baltutis, 3261 So.
DL
Halsted st., Chicago, III.
Knninink.į — Marijona ZelenlnkinIžd. Globėjai:
M, 1320 Se. Lincoln at., Wnr*ngnn,

tė, 1427 So. 48th Ct., Cicero, III.

m.

- Sfl);

DRAUGYSTES 8V. JONO KBfiKŠTY
TOJAUS,
MELROSE PARK, ILL.
’

BOCKTORD,

ILL.

VAIDYBOS

AD-

(Kaip pastebėjau, daugeliui
BBO4T: ,
.
Miklaa,
Vyčių Kronika” labai patin Pirmininkas, Kazimieras
1086 B. Main St.
ka. Todel, kad tg, kroniką pa
Vivzpirmiainkaa Mikolna Jankevi
darius dar gyvesne ir lydo Me, 1814 ISth St.
me.e, kviečiu kuopų raštinin
Protokolų raštininkas,
Jonas J.
kus kiekvieną indomesnį kuo Merčaitis, 1530 S. West St.
Finansų raitininkas ir SdinUkas
poje veikimą ar nuotikį, vi
Pov. P. Petrėnas, 48B bsland avė.
sad veikiai man pranešti, p aš Iždo globėjai: Jonan Zubinas, 1129
mielu noru rasiu būdą šia 8. Cbureh Gt.
Všaaentas Kadoeviėia, 411 Island
me skyriuje paminėti. P. M.).
av.
Chieagoje, Susitvėrė nauja
Maršalkos, Kasitaiovas Brazas, 1543
kuopsimu. A. Bristos parapi 9. Weat St., ir
joje, pasidarbavus knn. Oriš

kai, p. Prečinauakui ir p. An •BAUOTST* fiV. JURGIO
drį liūnui. Chiaagos apskričio no. NO«WOOD, MABB.
Pirm. Pr. Kuras, 467 Plnenamt at.
išrinktes Mirusios Vytės LauPag. P. Kudirka 81 Fmaklin it.
rinaitės Paminklo Fondo ko
Pvet. Bafit. J. Veieeeknn,
1184
mi tetas nesnaudžia. Atsmau BTanhington at.
Fin. Rašt. V. Sąveiką, 588 Pleeaaat
kia į visus Vyčius ir katftli,lt.
kįškąją inteligentiją bu tikslu
Ifidiniakaa V. Kavalianakas,
88
surinkti kuodangiausia aukų Otoravant are.
Išde globėjai: K.
pastatymui paminklo. Kaso
1088
Uaahiagton at.
je jau turi apie $40.00. Vyčių
B. VtokMmkne, 1888 WnaUngt«a et
13 kn„ -šv. Kryžiau par., 5 d.
Mnrialka G. Glėbas, 81 Btenrnvnat
rūgs. surengė puikų vakarėlį. evo.

TANANEVICZ PUBU8HING COMTANY
8846-63 South Morgan Street]
CHICAGO, ILL, U. S. A.

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ
KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

ŽVAIGŽDE,,

yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis,

Suteikia įvairių žinių iš Amerikes

16 puslapių didumo.

ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00
Korespondencijas ir pinigus sių&kite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 Rfchmond St.,

Philadelphia, Pa,

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

VALDYBA:

Pirmininkas
J. Žvirblis, Box 695
Melrose Park, IU.
a.
Pirm. pagelb. V. Kludolas, Bor 161
Iffelrone Park, IU.
Org. oi«ūT. prot. rašt. A. Jasiaakan,
1880 St. Obarlee avė., Mayvvood, IU.
Finansų rafit. A. Samalionis Ber 593
tfelrobe Park, UL
Kasininkas J. Stefonkevičia, 6001
12th zt., Cicero, III.
Bnsiriakimai buaa kas trečių aedėldienį kiekvieno mėnesio, pirmą vai.
po pietų J. Wnichiulio svetainėje. 2018
Lake st., kampas 21 gatv. Melrose
Park, III.

PAMĖGINKIT SKAITYT
Savaitinį Laikraštį

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

Už visą metą tik $a.oo
Už pusę metų tik $i.oo
Vieną numerį gausite uždyką,
jei parelkalausit, adresuodami:

“LIETUVA”

IR DORA-M

Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina
tikėjimo klausimas, atsako į visokius užsipuldinėjimus ąnt
Katalikų Bažnyčios.
Paduoda gražių doros apysakų-'trumpai sakant

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

BARBERYSTĖS.

Praktiški Nurodymai.
Išmokynimas $25.00.

Dvasiškas Vadovas, kun. H. J. DRAUGIJA, WAUKBGAN, ILL, AB(Vaičiūnas, 3230 Auburn avė., Chieago,
MTNTBTBACUA:
m.
Pirmininkė — Ona VMiliutė, 1349
Pirmininkas, Jonas E. Karosas, 3337
Se. Lincoln flatr., Waukega>, UL
8o. Morgan et., Chieago, III.
Vice-pirmininkė — Anastazija PaPirm. pagelbininkė, p-lė Matilda šu
Ikykė, 1849 Be. Park nėra., Waukokiutė, 11 Alpine at., Worcester, Mass.
m, IU.
Protokolų Raštininkas, P. Mulevi
Protok. rafit. Antanina Kaalliaua
čius, 6329 So. Fairfield avė., Chieago,
kintė, 1845 Be. Park ava., UTnukegan,
UI.
Finansų Raštininkė, P-lė S. šlegai— Elžbieta Nevardana-

ŠVENTO MYKOLO DRAUGUOS,

MOKYKIS

SYK:.

f. 17 PL
Jonas Jaroševičius, 1048 WasSusirinkimai paskutinį
nedėldienį
’hington st., Nonvood, Mass.
kiekvieno mėnesio 1 vai. pe pietų
Dieve Apveindee parapijas svetainėj,
LIETUVOS VYČIŲ CENTRO vat- 18 ir Union gatvės.
DYBOS ANTRASAI:
NEKALTO TBA8YD. PAN. SV.

VYČIŲ KRONIKA.

BOTAhA'gnB 1ATAMK9
Rašydami laiškus ir siųsdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

itTIKYBA

te.

VALDYBA dRAUgybtos iv. jono evangbLSBTO OHICAGO, ILL., VYRIAU-,

A. A. Aleksandravičins, 732 W. 19
st., Chicago, TU.
P-lė Stanislava Kačinskaitė, 10626
Edbrook avė., Roseland, III.

TAIritoAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kniogy ir Muzikos Krautuvo

b -

Kasininkas Grigaliūnas
ūa mašina,
P. Leonui Szekerui. — Laiškas ifi
Lietuvos pasenęs ir nieko naujo ne 1437 S. Jldt.
Maršalka Buividai Juozą 1439 S.
pasako. Nedėsime. Gal grąžinti?
8
P. Vienam iš tų. — Gavome ank 8 at.
ščiau apie tą patį dalyką nuo kito
korespondento. Prisieina atidėti ša ""LUPELE DOVANĄT
lin. Visgi ačiū. Nepamirškite mūsų. Naba pakabo pvMIakys vertas lc iriMąato
fr toliaus.
Visas Kuponas vartas lc pinigais
P. K. Strumskiui, Brooklyn, N. Y.
—Gavome pervėlai, kad suspėjus pa
w .
CitarrtlM
talpinti į. šį numerį. Kadangi apie
tą patį dalyką, kaip matosi, bus
paskelbta šios savaitės, kituose laik
raščiuose — neraatppie reikalo suvė
lintų dalykų, laikraštin talpinti. Pa
tys galite numanyti, kad taip pasi
elgdami statote mus į nesmagų pa
dėjimą. Susimildami, to nepakartoki

Draugijų Reikalai
Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago,
m.
Raštininkas Adv. A. A. Šlekio,
9£>5 So. Halsted st., Chicago, III.
Iždininkas B. Vaišnora,
1514
Cturaon st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Iždo Globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st,
Chieago, III.

mėnesiam
1.25.
Europoj* matams .... 7.00.
Praaešktto Savo adresų, o gausite
pasttinrejtmai viena nameij voltai.

mulinas, 759 Marion at.,

S. e

|TAUTOS FONDO

Trims mėnesiams .......... t 1.75.

Samoška, 1338 Sberidaa Boad.
Finansų raitiaiakas, J rosimas Sbo-

avė.

W iiiatrartu liilnidi i

Amorlkoo Liolavių Di.uiaštl. •'KATAU
KAS' * paduoda všliaųda* žinias asla . karų . ir
visokius ntaidMiuuii pasaulyje. Visooaoet pil
nas indomių straipsnių.
Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiš
kai - krikščioniškoje drąsiojo.
DIZNBASfilO KAINA:
Metams ......................... $5.00.
Pusei metų .......... O.OO.

Aataaaa

rafitinjakas,

Kasininkas, Aataaaa Bakšys, 1337
So. Victoria Str.
Kaaoa globėjai:
Juozapas Skuldziakia, 1111 — loth
Str.
Mnnid,
Bulovičia,
1830
Jaekaoa Str.
1. Maršalka, Pranas Dapkus, 1487
So. Park Ava.
S. Maršalka,
Aataaas Di.
1SS7 So. Vark Ava
Švento Jimaapo Dransšies,
WIa, valdybes adresai:
Pirmininkas Skins Aatanas,
989
Indiana avė.
Pagelbininkas Bubaia Juozas, 735
Indiaaa avė.
Raštininkas
Rutkauskas Juozas,
•e ■ - . r., . _' f
1815 Clara avė.
P. S. Cibulskiui, Waterbury, Conn.
n. Raitininkas Brusokas Antanas,
— Pirm negu
organan
talpinus 1819 Bilaagkam avė.
Tamistų atsišaukimą, pasiuntėm cen
L. Katalikiškų D. S. Brooklyn.
tro raštininkui.
Kasos globėjai:
P. V—as. — Feljetoną vėliau su
Gelburda Petras, 1002 Clara avė.,
naudosime, nors prisieis
perdirbti, kai ką pakeisti.

Literatam ir Ntfri

ŠVENTO
ANTANO
DRAUGUOS,
WAUKBGAN, ILL, VALBYBO*
ADBMAI:
Pirmininkas:
KaUetto,
1344 So. Jaekaoa Str.
Pagelbininkas,
Kazimieras Barba,
1418 8o. Park Avė.

REDAKCIJOS ATSAKAI.
Praneša

Forest City, Pa.
ma Centro Valdybai, kad ten
susitvėrus Liet. Vyčių kuopa
iš kelių dešimtų narių, kurie
jau senai prie to rengėsi ir,
puikiai atsižymėjo teatrų ren
gime, dainose, giedojime ir ki
tuose tautiškai - katalikiškuose
darbuose. Į valdybą išrinkta:
Silv. Burneikis, pirm.; A. Navasaitis, jo pagelb.; Pr. Ra
kauskas, prot. rašt.; Ona Skečiukė, fin. rašt.; Ant. Girdanskas, ižd.; V. Kolešinskas ir A.
Kazlauskas, iždo glob.; B. Mi
lušauskas ir M. Milušauskiutė, kolektoriai, K. Gudaitis ir
J. Kalasūnas, maršalkos. Kuo
pos suorganizavimui labiau
siai pasidarbavo vietos klebo
nas, gerb. kun. A. Janusas.
Garbė jam. Ir geistina, kad

VISUOMENĖS,

vergą liepoe. Papraeti susirinkimai
atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergą kiek
vieno mėnesio.

Laikraštis eina du kartu į mėnesį

Kaina 75 c. metams
Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numari dykai.
Redakcijos

ĮSU

CMugo,

An.

IU.

fZSZSBtKZSZSZBSZSZSKZSZS!

■' 1 slb asritls

Užsirašyk tau ar savo pažįstamiems
Ltotuvol bei Amerikoj

“SAULE"

i VIENYBE LIETUVNINKU!
Einą įas 30-tus sietus.
Preoomorsta 82.00 metams; $1.00 į
pusei motų. Kanafioje 82.SO ląstom*;
$1.25 pusei metų. Angll|eį, Lietuvoj Ir į
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
; BamaOmsI vtosą sam. šiušėtam dovanai ]
Knygų katalogą stačiame ant pareika
lavimo dovanai.

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Graad Str.,
Brooklyn, N. X.

Jon 35 notai, kaip Ueina Ina Utaraiakas ir PčtaySia. Freanaaaerta kasktaoja metama; AssetMofS
$3.50 metama, pašei metų 81.2L
AnaiJoje ir Earopaje $kiOaastom%
$L7S pusei mst^
Ralykite liųdiea, o ganai to vienų
numerį pasižiurfijimui dykai, ad«
cceuoiaaft

w.0. locHafsn —w.
Ctty. Pto

3252 SO. HALSTED STREET
OHICAGO, ILL.

JOS

GALETC BADGIT1

PLAUKUS
Pasekmtneas, moks

liškas gydymas dykai
dėl vyru Ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?
Ar pražilę Jusu plau

kai nuo matu? Ar
užkrėsti kokias nors ne
sveikumais ir limpanti

Jie?

Ar randas plalekntes,
niežas odos galvos?
Ar alinki, bei pra
dedi plikti?
Ar kenkia kas 11
PrteB gydymų- atJksčlau pasakytu il
gu, tai stenkitės apsauguotl Jos. Uleakykete iluoetrota kny
gute Jusu prisemtų kalba:

'•TEUSYBE APIE PLAUKUS,”
Pamalta europon sar
ginto specialistą, kuri
oje landas Įvairios *1nios:
Gražybe plauku.—su
dėjimas plauko Ir odos
galvos. Prleiastls slin
kimo plauku ir žilumas
—Kaip užlaikyti svei
katų ir liauųlntl plau
kus—Ir kaip UI I pen
ktus eavltle turėti tra
sius plaukus.-2111 plau
kai.—Barzda.—Ir Sakavones nuo už*aaedlntu

Ketvirtoje savaite.
DRAUGYSTĖ »V. MYKOLO AMOH kliųtu.
GYDYMAS DYKAL
NIOLO, OOLLINSVILLE, ILL.
Mes salome perttANTRAŠAI:
krentl kiekviena, kad
ųyduolee CALVACVRA
Prezidentas
Juozas Gudelauskas,
239 N. Hesperia st.
Veci-prezid. Jonas šimkauskas, 614
krasos markėms prisi
Autam avė.
ųstas sykiu su dusu
antrašu Mųa Išsiūto
Prot. rafit. Jonas Rudinskas, 600
ms kiekvienam doler
N. Guernsey et.
ine dedute Caivaaura—
•« N. l Ir knysute
Finan. rafit. Pranas Stankaitis, 916
"Teisybe Apie HeuHigh st.
'
* ,
____
kus.”
IšptaiikotA BeKasierius Mikolai
Gudri anakas
•efitojų savana.
401 N. Hesperia st.
UNION LA BOBA TORY, Bot W. Union.
Y.
___
Rink. Andrius
Bimanavliie, 16 N.
UNION LBDOBATOBY,
Box es?, Unten, N. Y.
Win< st.
BluCIu I dedamas 15 centu dėl apmoIzidorius Kimutla, 815 N. Center st. kajimo kastu parotutlmo. aaeldžlu Išsių
Kasos glab. N. Gi kata, 608 W. Bhort sti man tojaus Jusu dolerine dėžutė Cslyseura N. 1 Ir knysute 'Teisybe Apie
at.
Maukus.” (Pasluskete sykiu kuponą su
*su antrašu.).

“Draugo tr

SPAUSTUVE
Atlieka visokius spaudos

Barbus
KAIP TAI:

Konstitucijas, Tikietus, Užkvietimus Plakatus
ir kitokius spaudos darbus.
Darbą atlieka dailiai, greitai, gerai ir
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ
Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 40th Street

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ ŽEMES KORPORACIJA
p

Pasiūlo apribuota skaičių aavo šėrų Lietuviams norintiems indėti H
pinigus į tų korporaciją, flėrų kaina $10. Suma gali būt ištraukta trum
pam laikui. Ūkėms žemių reikalavimai dauginas ir šėrų kaina greitame,
laike pakito. Šita korkoraeįja užsiima supirkinėjimu ir pardavinėjimu
ūkių ir žemės, stengiasi pastūmėti priekin Lietuvių kolonizavimosi.
Šiai korporacijai bus malonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus
kas dėl pirkimo 8ėrų arba Ūkių.

UNTTKD LAND & INVE3TMENT OOMPANY

127 N. Dreaborn BL, Room 808.

Chicago, UI.
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Chicagoje.
ATSIBUVUSIOJO “TAG DAY”
KOMITETO
SUSIRINKIMAS.

se publika nelabai girdėjo, už
tai ir pradėjo tarp savęs šne
kučiuotis. Gale linksmai šok
ta ir žaista. Abelnai imant,
vakarų galima priskaityti prie
nusisekusiųjų. Žmonių buvo
pilna svetainė. Vyčių matė
si iš visų Chicagos kuopų.
L. V. L.

duotas didelis, iškilmingas ir
nepaprastai įspūdingas bažnynitinis koncertas. Apart Chi
cagos lietuvių geriausių mu
zikų, giedorių ir chorų, daly
vumų ims žymiausios Chica
gos muzikalės spėkos iš kitataučiij tarpo. Koncertas įvyks ateinančios nedėlios, 12
d. rugsėjo, vakare, 7:30 vai.,
šv. Kryžiaus bažnyčioje. Bus
imama įžanga. Pelnas eis
vargonų intaisymo apmokėji
mui. Nepraleiskite nepapras
tos progos.

8 ”

Rūgs. '(SeptJ, H, 1915. N*. 37,'

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

seru Seminarija

System

Atsibuvusiojo “Tag Day”
komitetas iš Labd. Sų-gos kuo
pų ir iš parapijų, kuriose nė
ra Labd. Sų-gos kuopų, o bu
vo viešas aukų rinkimas, kvie
čiami, pagal paskutinio Labd.
Sų-gos Centro susirinkimo nu
tarimų, susirinkiinan, kuris
įvyks 16 d. rugsėjo, Dievo Ap
LYGUS UŽPRAŠYMUI.
MOT, SĄ-GOS 2 KP.
veizdos par. svetainėj., 7:30
A. L. R. K. Moterų Sųjun
vai. vak. Minėtame susirin
gos 3 kp. rengia vienų iš pui
VAKARIENĖ.
kime komitetas privalo išduo
kiųjų vakarų. Kas buvo ant
Be pašalinės pagelbos vie
ti atskaitų iš viešojo aukų rin
1-mojo tos kuopos vakaro, tie
noms moterims kų nors įvy
kimo ir sunešti surinktus pi
ir be raginimo atsilankys, bet
kinti gan sunkoka. Nujaučia
nigus į Centrų.
dar nebuvusieji ir nemačiusie
tai moterys ir kiekvienų jų
Centro Valdyba.
ji 3 kp. vakarij meldžiame at
darbų rėmėjų moka pagerbti.
silankyti. Programas rengia
Štai kad ir 2-oji A. L. R. Mo
mas margas, įvairus, žingei
terų Sųjungos kuopa, jos su
NAUJOS LIET. VYČIŲ
dus. Vakaras tas žada įvykti
rengto vakaro, 1 d. rūgs., priApveizdos Dievo par. salėje,
KUOPOS VEIKIMAS.
gelbėtojams, ant rytojaus 2 d.
Naujai susitvėrus L. V. kp. rūgs. parengė vakarienę. Ta (18 ir Union avė.), 12 d. rug
Nek. Prasidėjimo par. jau vakarienė norėta išreikšti pa sėjo, t. y. ateinančioj nedė
pradėjo žengti prie veikimo. dėkų ypač moksleiviams, kurie j lioj.
Visų prašoma atsilankyti.
Susirinkime, laikytame 5 d., nemaža pasidarbavo ir jėgų
F. Nutautait'ė.
rugsėjo pirmiausia nutarta, padėjo surengiant viršminėtų
3 kp. pirm.
kad prisidėti prie Centro su nusisekusį vakarų.
mokant mėnesinę doklę, kad
Vakarienėn, apart vakare
tuomi pagreitinti labai visų ėmusiij dalyvumų; atsilankė
Vyčių laukiamų “Vyčio” pa svečių ir iš kitų Chicagos da
sirodymų.
Prisilaikant pui lių. Pasakyta daug įvairių
kiam orui, nutarta 12 d. rūgs. prakalbų, išreikšta nemaža CENTRAL BROOKLYN, N. Y
surengti išvažiavimų į Mar- gražių minčių, parodyta dide
Švento Liudviko draugija ta
<iuette parkas. Užmanyta su lis tarp visų draugiškumas. ria nuoširdų ačiū šv. Jurgio pa
tvertu dramatiškų skyrių ir Gera būti tokioje draugijoje! rapijos bažnytinio choro giesmieninkams už gražų padainavimą ir
ant pradžios užmezgimui mi
Pajauta.
atsilankusiai ant vakaro publikai
nėto skyriaus tapo išrinktas
mž prielankumą. Visiems už da
režisierius A. Prečinauskas,
lyvavimą vakare ir parėmimą ge
kuris ims rūpintis perstaty
ro darbo — ačiū.
“TAG DAY” PASEKMĖS.
mo surengimu.
šv. Liudviko draugija.
Naujų narių tų dienų prisi
Per Darbininkų Dienų (Larašė 6 asmenys. Galima tikė bor Day) Chicagoje Lietuvių
tis, jog minėtoji kuopa paro R.-K. Labdaringoji Sųjunga
dys daug veiklumo.
darė viešų aukij rinkliavų. Lie

Vienaolyne yr*: prirengiamoji mokykla, aitaonių aky.
y pradinė mokykla ir a u gš toji mokykla (High 8cho«.)>
priima paa aave mergaitea moU-

Telefono Patarnavimas Tavo

yra mokinama.: maaika, pailyip

Naujoj Vietoj

prie Motinos Perdėtinės
Telefono prenumeratoriai, kurie mano šįrudei

pasirūpinti dabar perke

peisikelt, privalo

□uperior,
r’s Seminary,
ell St. Chicago, III

telefonų.
Šauk Official 100
(Nekainuos)

t

Tavų prašymas ras nuolankų patėmijimų.

1

'

Mes reikalaujame trisd<

įja 'Knyga

apie telefono perkelinių

azimieras

spalio 15.

Chicago Telephone Company

TURINYS

Bell Telephone Building
Commercial Department
Offioial 100

gyvenimas ir jo reikšmė mūsų
tautai. Kun. P. L.
jaunuomenes idealas. K 11.

PADĖKA.

,

Narys.

SUSITVĖRĖ NAUJA
DRAUGIJA.
30 rugp. šv. Jurgio parapi
jos svetainėje susitvėrė nau
ja Draugija po vardu “Visų
šventų Draugija”. Ši Draujpja turės tris skyrius pašal
pos ligoje, t. y. kas daugiau
mokės mėnesinės, tas daugiau
įgaus nedėlinės pašalpos ligo
je. Narių jau prisirašė kelios
dešimtys, iš kurių ir išrinkta
valdyba:
J. Raulinaitis —
pirmininku, L. Zaremba —
pirmininko pegelbininku, J,
fTumasonis I raštininku, P.
Baltutis — IIraštininku, N.
lOverlingas — iždininku, K.
Rimkus ir V. Vaičaitis — iž
do globėjais. Draugija nuta
rė laikyti savo susirinkimus
©teinančiam mėnesyje kas panedėlį 8 vai. vakare, Šv. Jur
gio parapijos svetainėje.
J. T. raštininkas,

VYČIŲ XIII KP. VAKARAS.

tuvaitės, moterys ir mergi
nos, tų dienų darbavosi labda
ringuoju tikslu.
Iš ryto oro pasitaikyta ne
kokio: buvo apsiniaukę ir vis
rengėsi lyti. Nors nuo vidu
dienio diena pasidarė gražes
nė, bet lietaus pavojus neišny
ko. Per tai nemažai sutruk
dė aukų rinkimų.
Nors nevisur dar surinktos
aukos suskaitytos, bet drųsiai
galima spėti, kad aukų bus su
rinkta virš dviejų tūkstančių,
kurie išimtinai eis Našlaičių
Prieglaudos fondan. Gautos
žinios iš šv. Kryžiaus parapi
jos parodo, kad toj apielinkėj
aukų tapo surinkta 426 dol. su
centais. Apveizdos Dievo pa
rapijoj aukų surinktoji suma
siekia 516 dol. su centais. Dar
negauta jokių žinių iš 7 par.,
kuriose buvo rinklava.
Abelnai suėmus, rinkliava
kaip ir nusisekė, nors reikėjo
tikėtis daug geresnių pasek
mių, jei būtų pasitaikius gra
žesnė diena.
Už gražų pasišventimų lie
tuvaitėms priguli garbė. Dar
vienas kitas panašus pasidar
bavimas ir gražus sumany
mas pastatyti Našlaičiams
prieglaudų, galima sakyti, bus
įvykintas.
Reporteris.

Rugsėjo 5 d. Vyčių XIII
kuopa J. Elias svetainėje tu
rėjo vakarų, su gana įvairiu
programų. Pirmiausia kalbė
jo kun. P. Lapelis, vietinės
kuopos dvasiškas vadovas.
Kalbėtojas trumpai nupiešė
katalikų kultūros darbus bei
naudingus žmonijai išradimus. DIEVO APVEIZODS PARAP.
Kalba labai indomi.
AUKŲ RINKIMAS.
Gyvai buvo atvaidinta ko
Dievo Apveizdos parapijos
medija “Meška”.
K. Kil
ios gerai nudavė tarna. J. mergaitės surinko aukų $516.I’etravičiutė neblogai atvaidi 66c. Daugiausiai laimėjo Vy
na našlės rolę. P. Virbickas tės trys seserys: p-lės Lauriprijuokino žmonės, gerai nu naitės: p. Ona surinko $41.00,
duodamas nusigyvenusio dvar Marijona — $34.00, Juozefa—
ponio rolę. Pagirtinai pade- $25.00. Elena .Valteraitė $23.
klemavo maža mergaitė O. Nemažai surinko ir kitos. Pa
JVerigaitė. P. Mičiulaitė pui žymėtina vieno vyčio Viktoro
kiai, atvaidino
monologų: Juodelio didelė auka, kuris
*‘Ant vienų pečių”. Panelės
įmetė dėžutėn $5.00. Garbė
<0. Brazauskaitė ir K. Ambrolietuvaitėms už uolų našlai
Saitė savo švelniais balseliais
L.
pakėlė publikos dvasių. Mo čiams pasidarbavimų.
nologų
“Girtuoklio prisie
ita” pasakė V. Paukštis. Šis
NEPAPRASTAS BAŽNYTINIS
monologas gražus.
Mintis
KONCERTAS.
prakilni. Tik sakytojas, nors
kalbėjo jausmingai, bet ne Pašventinant naujus šv/’Krygarsiai. Paskutinėse sėdynė žiaus bažnyčios vargonus, bus

a***^**^^“*rf>* ■ ■ . « .
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Telephone Drover 5326

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

VALANDOS

Warwiek

st.,

Newark,

N.

J."

AS PUB.

tylai

«—8 vakar.
lwwif

CO
Chicago, III

Tel. Randolph 5

Vyrą, Matarly Ir Valką Ligas.

Kesid. 4613 S. Ashland Ava.
VBlandos: S-JI iš ryto
i-a p» pietų
iiiiiiiiį^i

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

u™ mi 1 r

■—m

i Paveikslai!

Phone Drover 7D0

Valandas: 6 lig 10 ryto, 1 lig 3 po
piet ir 7 lig 9 vakare.

I

KATEKIZMAS MAŽIEMS
VAIKAMS.
Š
Vartojamas
parapijinėse
mokyklose. Pagal kun. R. A.
McEashen, sutaisė kun. M.
Krušas. Antra laida partaisyta Chicagos Kunigų Marijo
nų. Kaina 15c.
Gaunama
“Draugo” Redakcijoj.

»s Fondui

9—12 prieš piet; 430—7:30 vakare,
Nedeliomii 9—12 prieš piet.

oftooeae aaoa

Frank Norbut,
47

no pelno skiriama

Specijaliste motorų ir vaiką Ilgos*

DR. J. JONIKAITIS
Paieškau savo dėdės, Izidoriaus
živatkausko. Paeina iš Kauno gub.,
Raseinių pav. Viduklės par., Alaviniškių kaimo. Taipgi paieškau pus
brolio Juozapo Norbuto, iš tos pa
čios parap., kaimo Lenkščių. Kas ži
no ar jie patys tepraneša šiuo ad
resu:

D-ras A. K. R.
įtzimierą
Pranas

81. A. J. TANAMEYKZE
Gydytojas. Chirurgas
ir Akušoraa

Bylai Tyrą, Motin; Ir Ult| Llp*
| 3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

.taliko namuose privalo rasties
kiškų paveikslų. Mes tik kų gapaveikslų^aip tai Sv. Kazimiero,
Į Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos,
Šventųjų; Said. Širdies V. Jė\nkių-Ronų V. Jėzaus, 9ald. Sir.
p, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P.
Lurime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus

Telepbone Maia

JOSEPH MOLITOF
Keoms 1003-1904

167 W. Wa»h«ųton St. C hienų
Katalikiškos Bažnyčios mano speci;
ikumas. Ai stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chtca£o)e.

gauti, paminėkite vardų, kokio
is su pareikalavimu, o paveįkaina su prisiuntimu kiekvieno

Lietuviai Daktarai DmtUtal

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

3281 SO. HALSTEB ST., 6MICA60

rime po 20c., bet visados pa, nes tai daug yra dailesnis ir

Seniausias, pigiauasias graberi
ir tirinetojas dėl pavargčlią-na
aičią.
P. A. MAŽEIKA

KEISTA LIGA.
Mrs. Susanne Durkos para
šė mums apie savo keistų li
gų, ir tų rašinį mes maloniai
suteikiame savo skaitytojams:
“Aš noriu jums pranešti, kad
aš apturėjau vaistus ir kad aš
juos suvartojau. Trinerio Amerikoniškas Kartaus Vyno
Elixiras man labai pagelbėjo.
Kaip tiktai aš pradėjau var
toti jįjį aš pajaučiau, kad kas
tai tartum auga mano šone,
bet sekančių dienų, tas praėjo,
ir aš negalėjau jojo jausti
daugiau. Jūsų Elixiras yra
labai geru vaistu skilviui, ir
aš galiu patarti jįjį kiekvienai
mūsų draugijos seseriai. Su
sanne Durkos, EI Segundo,
Cal.” Šioji ponia, kaip rodo
si, sirgo dideliu nervingumu.
Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras yra geru
vaistu virškinimo organų ne
tvarkose, sujungtose su už
kietėjimu. Kaina $1.00. Ap
tiekose. Jos Triner, išdirbė
jus, 1333—1339 So. Ashland
avė., Chicago, III.
z
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LIETUVIŠKA BANKA

Publishing

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elton, Savininkai.
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, 111.
Priimame pinlrui 1 Banka užčUyjimni nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia
procentą ratomie ant metų. Siunčiame pinigu.
Į vieni dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų fenilų pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame Sffkorfee ant visų
linijų | krajų Ir ii krajaus, taipgi tikietua ant
geležiukelių pe visa Amerika ir Europa.
!
Musų Banka iždirha vi»okiu» raitus ir dė
kųmentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsiturimuose ir reikaluo
se ypatiEkai ir per laižkue. Tik kreipkitės
virSminStu antraiu.

KRIAUČIŲ

KIRPIMO M

Co
Chicago, Hl

KYKLA.

Mokiname vyrus, mergini
moteris kirpti moteriškus k<
sejonus, jekes,
dreses, iši
knypkiams skylutes. Mokykla
dara vakarais nuo 6 iki 9 vai
BLEEK’S SCHOOL
3302 So. Morgan st., Chicago, III.

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

KUPABAI ir VALYZAI
S.
1415 So. Halsted St.

Gordon

Chicago, III.

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

Telefonas Canal 3737

Daugybei reikalaujant, “Draugo” Administracija
$ priiminėja
užsakymus
antspaudų ir žymių drau
gystėms, kuopoms, bažnyčioms, biznieriams, notarams S
| ir pavienioms ypatoms. Padarome greitai ir pigiai. $
t Dirbame visokio didumo ir kainos. Norėdami parašykite kokie žodžiai turėtų būti atlieti, kokio didumo, |

Triner’s Liniment nepri
klauso prie paprastųjų vaistų
suteiksime tikrų kainų.
rųšies. Jisai yra stiprus ir kūroberio,
medžio, metalo ar nikelio insodinime, o mes
nan įsivėržiantis; jisai paleng
|
''Visokiuose reikaluose adresuokite:
vina skaudėjimų, nežiūrint i
f
DRAUGAS PUBLISHING CO.
kur jisai būtų. Kaina 25 c.
Chicago. III.
arba 50c.; per pačtų 35c. ar | 1800 W. 46th Street.
ba 60c.
Advt. ;

|
|
£
|
|

AKUŠERKA
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos
Kolegiją; ilgai
praktikavusi Pennsylvanijos Uospitalėse ir Philadelphijoj.
Pasekmingai
patarnauju prie gimdymo. Duodu ro
dą visokiose ligose moterims ir mer
ginoms. Kalbu lietuviškai, angliška-,
rusiškai, lenkiškai ir slavokiškai.
1838 S. HALSTED, ST., CHICAGO

