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Amerikos Žinios

Kuo Turėtume Rūpinties.

REIKALAUJA ATŠAUKIMO
Jau nebe nuo šiandie paste
bi ama, kad lietuvių gyvenimas
subliuręs, iškrypęs. Lietuvių,
kaip privatiškas, taip visuo
meniškas gyvenimas, visi ma
to, nėra toks, koks privalėtų
būti. Ieškoma kaltininkų, jie
smerkiama. Vieni kaltina len
kus, per kelius šimtmečius neinešusių mūsų tarpan nieko,
apart suirutės, kiti visų kal
tę suverčia ant “netikusio su
rėdymo”, kitų nurodomi dar
kitoki Jcaltininkai. Bet nei vie
nas nedrįsta pasakyti, kad di
džiausiu kaltininku esame mes
patys.
Nestoka nei nurodytųjų įvairių klaidų, ydų, kurių pilnas
mūsų gyvenimas. Tų nuolat
Šaukiama: “Prašalinkime mū
sų ydas, klaidas, o būsime sa
vo veikime tobuli”. Daug
kuo pagerėtų mūsų gyveni
mas, tiesa, jei prašalintume
eibę nemalonių apsireiškimų,
Vet paties gyvenimo nepada
rytume ideališku, sektinu, ne
pasiektume gyvenimo pašakriių;- nepajudintume jo iš pama
te. Būtų, taip sakant, tik ke
lio nelygumų išlyginimas, bet
ne kreivo kelio tiesiu padary
mas. Jei būtų galima išsi
tarti, tas būtų tik panašu į
blogos valios žmogaus nuo ne
dorų darbų sustabdymų, žmo
gų gi nepadarant prakilniu,
neinkvėpiant į jį gerų norų,
prakilnumo.

Čia gal nevienas griežtai
užprotestuos: “Kaip tai? Ar
gi mums, lietuviams, stoka
prakilnumo, trūksta gerų no
rų, ar gi mes einame kreivu,
vingiuotu keliu?”
Tokiam
protestuotojui reikėtų tik gi
liau pažvelgti į mūsų gyveni
mų, pasidairyti į visas mūsų
veikimo srytis, ir pamatys,
kad visur mes pasirodome
nykštukais,
begalo mažais
žmonėmis. Kur-ne-kur, bet
Amerikoj tų nykštukų nesto
ka. Imkime kad ir tokį daly
kų, surištų su dabartinės ka
rės nuotikiais.
Pirma galė
davome tik svajoti, bet da
bartiniu perversmių laiku ga
lime apčiuopti, kad prie di
desnio pasistengimo, jėgų intenipimo Lietuvai laisvės iš
gavimas yra labai galimu
daiyku. Skelbėmes esu dide
liais patr i jotais, karštai tėvy
nę mylinčiais. Bet ar intikės
koks pašalietis mūsų patrijotiškumui, jei jam prisipažinsime, kad prie tokios pro
gos
mes
nieko
neveikia
me ar
vos tik judame?
Kur tos karštos prakalbos, in

tensyvia veikimas, entuzijastiški straipsniai, ant galo kur
tėvynės meile deganti mūsų
dvasia? Jų nėra, nes smulki
nykštukų dvasia nieko patrau
kiančio, žavejančio negali pa
rodyti. Sakoma, kad todėl
me.Ko negalima nuveikti, kad
mūsų tarpe vienybės nėra.
Duokit ir dešimts vienybių,
jei tiek rastųsi, mes visvien
nieko nepadarysime. Prisipa
žinkime esu labai, labai mažos
sielos žmonėmis, o prie tokios

sielos ir viefiybė jokio pro
dukto neišduos. Įsidėmikime
gerai: daugelis iš mūsų la
biau sielojasi galimu rusų, vo
kiečių ar kitų tautų likimu,
negu pačių lietuvių, Lietuvos
ateitimi — savų dievų neturė
dami, einame garbinti sveti

mus. O kiek tokių, kurie dėl
kvailų apie krerikalizmų ir
klerikalus šnekų eikvos savo
laikų, graudinsis, sielosis, ar
ba kurie
dėl
dviejų vei
kėjų
per
telefonų
nesu
sipratimų
kels
liarmų,
daugiau kalbės, karščiuosis,
negu matant degančių tėvynę,
daugiau tuo incidentu rūpin
sis, negu apie Lietuvai laisvės
išgavimų. Žvelgkime į mūsų
menkų menkniekių “politi
kų”, kurion indedame visų sa
vo sielų ir iš gėdos turėsime
nurausti. Nykštukais esame.
Daug kuo rūpinomės, viso
kiomis smulkmenomis užpildė
me savo gyvenimų. Tik į vie
na dalykų pamiršome atsi
žvelgti — į sielų. Jos reika
lai tapo apleisti ir tas mus
nustūmė į smūlkfnenų smulk
menas. Tapome materijalistais nuo galvos iki padų ir ty
rajam idealizmui pas mus ne
liko vietos. Pastebėtinas da
lykas: per tiek metų laiko
amerikiečiai lietuviai neišdavė
nei vieno dvasios milžino, da
gi nei vieno šiek tiek žymes
nio veikėjo. Kame priežas
tis? Ne kame kitame, kaip tik
dvasios neauklėjime, nemokė
jime ar negalėjime inkvėpti
idealizmų. O nemokėjo ar ne
galėjo inkvėpti todėl, kad pa
tys neturėjo prakilnios sielos,
patraukiančių idealų. Papra
stas žmogelis išsiteisins savo
tamsumu, apšvietos stoka, bet
mūsų inteligentas?
Skurstame ir smilkstame.
Atsidavę materijalizmui, mųterijališkos gerovės neatsiekė
me, o dvasios pajėgas Veik
praradome. Gražiausi sieki
niai mns nepatraukia, prakil
niausi darbai mus laukia, bet
mūsų surambėjusi siela prie.
jų mus nepriverčia. Ar daug
rasime tokių, kurie savyje
auklėja pasišventimo dvasių,
kurie moka pasišvęsti? Ir ne
sistebėkime po to, kad di
džiausi materijalistai, mūsiš
kiai socijalistai, savo priešus
ar kitokių persitikrinimų žmo
nės gan dažnai vadina parsi
davėliais. Ir tai už pinigus.
Gal jie taip darydami kitus
sulig savęs sprendžia, bet
greičiausia čia bus kaltas tas,
kad išties visur tiek maža pa
rodoma tyrojo idealizmo, jog
jie lieka suklaidintais. Nejuo
kais tie
patys socijalistai
tvirtina, kad materijalistiški
išrokavimai kreipė visų žmo
nijos istorijų, stūmė progre
sų. Žinome, kad taip nebuvo.
Tikime ir tam, kad siela yra
didžiausiu faktorių. O vie
nok tuo didžiausiu faktorium
mes taip mažai tesirūpiname.
Ir dėlto tai mes neturime dva
sios milžinų, kiltų vadų. Dva
sių auklėkime I

J K.

AUSTRIJOS AMBASA
DORIAUS.

Reginys iš kariškosios; amunicijos dirbtuvių

Prancūzijoje.

DIDKUNIGAIKŠTIS ATSTATYTAS. CARAS VADOVAUJĄS RUSŲ ARMIJOMS.
; - RUSAI
ža kulkaSVaidžių ir kitokios
karinės medžiagos.
PERMAINOS.
Nurodoma ir dar į vienų ap
Netikėtai praėjusia savaitę sireiškimų, būtent vokiečių
tapo paskelbta, kad Didkuni- žengimo pirmyn sustabdymų.
gaikštis Mikalojus, nuo pra
džios karės vadovavusis rusų
armijoms, tapo perkeltas į
VOKIEČIAI ANT VIETOS
Kaukazo karės laukus, arba,
geriau sakant, prašalintas nuo
TRYPIA.
vietos. Kadangi DidkunigaikJau nuo senai vokiečiai vis
štis buvo populeriškas ir nesi
taikosi paimti toJRygų. Bet
rado panašaus kito, kuris ga
ima, ima ir vis negali paimti.
lėtų užimti jo vietą — pats
Bandė ir iš jūrių pusės už
caras apsiskelbė vyriausiuo
pulti ir sausžemiu prisivaryti,
ju kariuomenės vadu.
bet vis be pasisekimo. Užėmę
Del tos permainos daroma Kaunu ir Gardinu, vokiečiai
visokių
spėliojimų.
Vienų buvo pasinešėję ant Vilniaus,
spėliojama, kad Didkunigaikš- bet ir ten nieko nebegali pa
Vietomis
dagi at
tis prašalinta dėl rusų armijų daryti.
Ki
nepasisekimų, kitų kalbama gal priversti trauktis.
tuose
frontuose
neperžengia

apie Rusijos atskirų su Vokie
tija santaika, trečių vėl — būk mos girios, klampios balos ir
caras nejuokais pradėjo bijo rusų kariuomenės pasiprieši
tis Didkunigaikščio didelio įsi nimas vokiečius visai sustabgalėjimo ir tt. Bet arčiausia dė. O užėjus rudens lietams,
bene bus spėjimas, kad caras ir keliams pabliurus, tikima
norys ingyti daugiau garbės. si, kad vokiečiams pasidarys
Mat, spėjama, rusų armijos visai nekaip. Bet tai ateitis
pradeda tvarkytis ir rengiasi parodys.
priešus nugalėti. Taigi, jei ru
sams pasisektų vokiečius ir
austrus sumušti, caras liktų VAKARŲ FRONTE VEIK BE
didvyriu. Kad tas spėjimas
PERMAINŲ.
turi šiek tiek pamato, nurodo
ma į rusų pergales Galicijoje.
Kada Rusijoj armijos stum
RUSIJOS ARMIJOSE

— I

RUSAI

LAIMĖJO TRIS

MŪ

ŠIUS GALICIJOJE.

Nors rusai teturi Galicijo
je užėmę nedidelį plotų, bet
carui paėmus vadovavimų, ant
to ploto rusų laimėta net tris
sykius. Nuo visiško austrų
sumušimo austrus ir vokiečius
teišgelbėjo jų skaitlinga arti
lerija, armotos. Rusų ten per
galės visgi nemažos. Suimta
apie 30 tūkstančių austrų ir
vokiečių nelaisvėn, atimta ke
lios dešimtys kanuolių, nema

dosi dešimtimis mylių, tuo
tarpu Prancūzijoj keliais sie
ksniais pasivarymas jau dide
lis nuotikis. Daugiausia skel
biama apie šaudymosi iš sun
kių kanuolių ir daugiaus veik
nieko.
Vokiečiai buvo pasigyrę apie nemažų vokiečiams per
galę Argonuos miškuose, iš
kurių jie taikosi užeiti tvir
tovei Verdum
iš užpakalio.
Gyrėsi pasi stūmėję priekin
net... 500 pėdų per dvi myli
pločio. Prancūzai to nelabai
užginčijo, tik nurodė, kad dau
gumoj vietų jie Vokiečius at
gal nugrūdo ir kad vokie

čiams tas pasistūmėjimas at
siėjo 100,000 vyrų. Štai ko
dėl vakaruose nelabai muša
mas!: pradėk muštis, bema
tant kariuomenė liks sunai
kinta.
Austrai su italais tebesipliekia po kalnus. Austrai nieko
nelaimėja, o italai kada nekada.

DARDANELIUS MANOMA

GREITU LAIKU PAIMTI..
Italija galop apskelbė karę
Turkijai. Berods, jau pasiun
tė prieš turkus nemaža ka
riuomenės. Anglai su prancū
zais irgi daugiau kareivių
prieš turkus siunčianti. Su
jungtomis spėkomis manoma
nors prie Dardanelių įlaužti
turkus. Artimoje ateityje pa
matysime kų jie galės pada
lyti.

BALKANŲ

PUSSALYJE.

Kariaujančioms valstijoms
prisieina nevien ginklais veik
ti, bet taip gi ir diplomatijos
keliu. Ypač visos diplomati
nės pastangos dedamos vie
non ar kiton pusėn pakreipus
Balkanų pussalio viešpatijas:
Rumuniją, Bulgariją ir Grai
kiją. Talkininkams ytin svar
bu būtų, kad šios valstijos
stotų prieš jų priešus. Už tai
žadama joms naujų žemių teritorijų, visokių palengvini
mų. Bet tos vis svyruoja:
mat, prisibijo vokiečių ir aus
trų. Gudriausia elgiasi Bul
garija. Nuolat giriasi savo
kariuomene, bet derybas varo
su tais ir anais. Dabar pra
nešama, kad vargu ji stos ka
rėn, nes už dykų nuo turkų
gaunanti nemažus plotus, su
Adrianopolio miestu. Kitos
ir į visas puses dairosi.

pas juos randasi amunicijos, gia»
kių. Viskas tai daroma, kad pa*
darius galų meksikiečių
plė.
šikų užpuolimams ant Suv. Vals*
tijų žemių. Suvienytųjų Valsti.
jų sekretorius, p. Lansing’as pa®,
kelbė, jog už keletos dienų bus
išnaujo šaukiama Amerikos res
publikų delegatų suvažiavimas,
kuriame galutinai manoma prade-,
ti Meksikos sutvarkymą. Spėjama,
kad laukiama konvencija stena;. x
sis surasti būdų, kaip galima būtų
Meksiką nuraminti be kraujo
praliejimo.
Meksikiečiai taip
įsidrąsino,
kad visai nepaiso nei Suvienytų
Valstijų patarimų, nei Amerikos
Pietinių respublikų nutarimų.
Gaunama žinių iš Brownsville,
kad Cavacos apielinkėse meksikia.
čiai buvo užpuolę amerikiečius,
bet tapo atmušti su dideliais nuo.
■toliais.
j

Suvienytųjų' Valstijų valdžia
susekė, kad Austrijos pasiuntinis
d-ras K. Dumba stengė sulaikyti
Austrijos pavaldinius, gyvenan
čius Amerikoj nuo dirbimo talki
ninkams amunicijosh-ir kariškųjų
ginklų šios šalies dirbtuvėse. Prie
šio suokalbio
prigulėjo gana
daug žymesniųjų Austrijos ir Vo
kietijos atstovų Amerikoj. Prezi
dentas Wilsonas pareikalavo nuo
Austrijos valdžios atšaukimo sa
vo pasiuntinio, kaipo peržengusio
diplomatijos ribas. Taip-pat rei
kalaujama atšaukimo dar kele.
tos kitų Austrijos valdininkų.
Sakoma, kad prie* suokalbio arti
stovėjo ir Vokietijos atstovai.
Nota, reikalaujanti d-ro Durabos atšaukimo, jau pasiųsta Aus
--------------- -I
trijos valdžiai per Suv., Valstijų
atstovų Pennfieldą.
ŽEMĖS DREBĖJIMAS. " >
Amerikos spauda spėja, kad
Austrijos valdžia nesutiks at Gana smarkus žemės drebėji.
Salvadore ie
šaukti savo atstovų. Tada, žino mas jautėsi San
Guatemaloj, Centralinėj Amen.
ma, turės įykti pilnas diplomatiš
koj. Salvadoro miestai:
Santai
kų ryšių sutraukimas tarp Suv.
Anna, Sanzonata ir
daugybS
Valstijų ir Austrijos. Nuo laiko
kitų labai nukentėjo. Iš Guatemapasiuntimo notos d-ras Dumba
los pranešama, kad Jutiapos mies. <
nesiikaito daugiaus atstovu.
taa, priskaitantis 12,000 gyvent,
Gali būti, jog suirus diploma tojų, visai sunaikintas. Kaip gir- .
tiškiems ryšiams tarp Amerikos dėti ir Meksikoj buvo jaučiamas
ir (Austrijos,
Vokietija, kaipo žemės drebėjimas.
Austrijos draugė, irgi sutrauks
ryšius su Amerika. Reikia tikėtis,
kad gilesnių pasekmių iš tos lai
NAUJA AMUNICIJOS i
kinos suirutės neįvyks. Viskas
DIRBTUVĖ.
į
kas gali būti, — tai atšaukimas
savųjų ambasadorių ir pertrau Neužilgo Gary, Ind. atsidarys
kimas diplomatiškojo susinėsimo naujai pastatyta dažymo ir ka.
tarp šių trijų viešpatijų. Tokie riškios amunicijos dirbuvė, kurios
dalykai ir seniau berods įvykda pastatymas
kaštavo 1,000.000
vo. Po ilgesnio nesusipratimų lai i dolerių. Naujoji dirbtuvė priguli
ko, viešpatijos susitaikydavo ge “The United Steel Corparation”
ruoju ir viskas plaukdavo sena kompanijai.
vaga.
Svarba tik tame. Vokietijos ir
Austrijos atstovai Amerikoj, ra
ITALIJOS ATSARGINIAI VA
gindami savo šalių pavaldinius
ŽIUOJA I KARĘ.
prie streikų, kišasi į Suvienytųjų
Valstijų vidujinę politikų, kenk Italijos atsarginiai šimtais ap.
dami šios šalies pramonijai ir leidžia Suvienytas Valstijas, skuprekybai. Amerikiečiai, kaipo di bindamies į savo tėvynę kovon
deli biznio mylėtojai, nemaloniai su priešu. Per New Yorko uostų
sutiks vokiečių ir austrijiečių '
išplaukė ant pasažierinių laivų
užmačias ir dar sykį turės pro-! keli tūkstančiai italų. Iš vienos
gų patirti, jog Vokietija per daug i tik Chicagos miesto išvažiavo Ita
nori įsivyruoti kitų kraštų vidu lijon 2500 italų rezervistų.
jiniame gyvenime.
--------------------------------- C
Pastaruoju laiku Amerikoj ga
na dažnai pasitaiko visokių strei
VOKIEČIŲ POLITIKA.
*
kų, amunicijos dirbtuvių sprogiVokietija, kaip iš visa ko ma.
nimų. Visų kaltę nuverčiama ant
vokiečių agentų, pasiryžusių su tyti, nenori kivirčų su Suvieny
trukdyti išdirbimų amunicijos tai-i tomis Valstijomis,bet ir reikalavi.
kininkamst Viskas tas labai ame mų Amerikos nemano pildyti.
rikiečius erzina ir jie į vokiečius Paskutinė Vokietijos nota, pri
pradeda labai nemaloniai žiūrė siųsta Suvienytųjų valstijų val
džiai “Arabico” nuskandinimo
ti.

SUVJEN. VALSTIJOS SUSIRŪ
PINĘ

MEKSIKA.

Gen. Fred. Funstonas, Suvie
nytųjų Valstijų parubežio tits
Meksika komendantas,
išleido
paliepimų, kad Meksikos paru
bežyj, ypatingai Tesąs’e, RioGrande upės paurančiais būtų
įvesta kariškasis padėjimas. Ta
prisakymų išleisti prisakė Suv.
Valstijų karės ministeris. Nuo
šio laiko tų apielinkių civiliška
valdžia, ūkininkų organizacijos,
susitvėrusios tikslu, ginti savo
turtų nuo Meksikos banditų už
puolimų, bus
kontroliuojamos
kariškosios valdžios. Prisakyta
visiems Suv. Valstijų piliečiams
pranešti kariškųjai valdžiai, kiek

reikale, aiškiai parodo, jog vokie.
čiai veda nešvarių politikų. Jie
stengiasi savo veikimų išteisinti
labai neaiškiais faktais ir nuskandinimų
“Arabico” privesti
prie menkniekio.
Dar nesenai vokiečių pasiun
tinis gr. Bernstorffas prisižadėjo
Suv. Valst. sekretoriui Dansingui
visų dalyką nuodugniai ištirti ir
patenkinti Amerikos teisotus rei
kalavimus. Dabar vokiečiai kitaip
prašneko. Tuo tarpu paaiškėjo,
kad “Arabicas” nuskendo ne nuo
minos, bet nuo povandeninio laivo
torpedos. Aišku, kad vokiečiai ia
ateityj visai nemano skaitytis šit
Amerikos reikalavimais, bet savo
nešvaria politika taip mano da
lykus pavesti, kad reikalai trauk
tųsi kaip galima ilgiau ir niekas
prie jų negalėtų prikibti.
j

t

BR AUSIS

Rūgs. (Sept.) 16, 1915. N. 38.

parapijonų skaičiaus buvusį pir
mininką ir kasierių, kurie nuola
tos trukdė
darbą
ir
vi
sokius
lermus
keldavo. Po
to buvo svarstymas daug kitų
dalykų.
Tikimos, kad nuo šio
laiko pas mus įvyks pavyždinga
tvarka ir Kaštono lietuviai pra
dės daugiau rūpintis savo reika
lais. Šiaip jau eastoniečiai juda.
S. J. Žansytis.

CLEVELAND, OHIO.
Rugpiūčio 27 dieną netikėtai
gavome žinią, kad grįždamas iš
Waterbury, Conn. nuo mokslei
vių kongreso, pakelyj, užvažiuo
ja į Cleveland’ą p. J. Kaupas/
“Draugo” redaktorius. Vietiuė
Vyčių kuopa, norėdama sutikti
svetį, sumanė surengti greitu lai.
ku, t. y. aut rytojaus, šeimyniš
ką vakarėlį su mažu programų.
Pagražinimui
vakarėlio sutik*
dalyvauti ir L. T. Benas (daly«
vavo ne visas, trūko laiko pa
kvietimui). Iš vakaro buvo pra
nešta Vyčių nariams, kad susi
rinktų paskirtu laiku svetainė
je. P. V. Greičius pagamino pro
gramą dainų. Atvykus į svetainę
p. J. Kaupui, benas pirmuhiuis
savo melodijomis pasveikino sve
tį. Paskum Vyčių maišytas cho
ras, vedamas -p. V, Greičiaus, už
dainavo. “Pavasaris
Tėvynėj "
Po dainai p. J. Kaupas pasako
gražią prakalbą
išrodydamas
naudingumą Vyčių organizacijos
ir skatino jaunimą, kuris dar ne
priguli, rašytis ir žengti pirmyn
po Vyčių vėliavą ir obalsiu —
Peni et Patria, kad galėt meni
pasirodyti
svetimtaučiams, kad
mūsų jaunimas sparčiais žinpr
sniais žengia prie prakilnių idė*
jų. Kalba buvo įspūdinga ir la» ,
sai visiems patiko, taip kad ran.
kų plojimui nebuvo galo.

Kupiškio ir Panadėlio mieste- del>tolimesnio varpų likimo, ne
BROOKLYN, N. Y»
ną, š. m., sulošė dramą “Geno- Sakė, kun. Kemėšis Lietuvoj žmo
liai išdegę. Sudegė taip-gi Ka-_ sipriešins įsakymo išpildymui”.
vaitę”.
nes žudęs ir, nuo ruso pabėgęs į
Bandysiu ši-tą parašyti apie
yarako miestelis is abelnai, mies <•
Šią
dramą
maž-ko
nevisi
lietu

Ameriką,
dolerius į kišenes krau
Brooklyno jaunimą. Čia, kaip vi
teliai ir sodžiai pagal Šventąją
Trūksta smulkiųjų pinigų. Pas
na.
Žmonės,
besiklausydami Grik
viai
pažįsta:
vieni
ją
matė
sceno

siems žinoma, randasi daug lietu
upę labai nukentėjo;. Išdegė Vi kutiniu laiku Vilniuji buvo pri
viškojo jaunimo. Yra gana vei je, kiti yra skaitę, treti bent gir što “pasakojimų”, gardžiai juo
diškis, Anykščiai degė -3. dienas. trūkę smulkių pinigų,' popierinių
klaus, bet dauguma dar laikosi dėję apie ją. Tai yra vienas iš kiasi iš garsaus kalbėtojo dar
Mūšiai dabar eina tarp ' Pane pinigų negalima buvo išmainyti
“garsesnių” mali-malenių.
nuošaliai nuo viešojo gyvenimo. puikiausių lietuvių veikalų.
vėžio ir Ąukmergės. Kai-kurie Kiek pastebėta, smulkieji pinigai
Po prakalbų keletas iš klausy
Lietuvių šv. Kazimiero dr-gija
Nedaug dar rasime brooklyuiečių
AKRON, OHIO.
miesteliai tame tarpe eina per buvo slepiami. Policija nubaudė
tojų
paklausė, ar tikrai jis gali
tarpe, kuriems ištikrųjų rūpėtų jau antrą syk stato scenoje “Ge
rankų rankas.' Tečiaus ■ žmonės keletą tokių gudruolių, kurio tu
Pavyždingos krikštynos
novaitę”. Nieko negaliu pasakyti priparodyti, kad St Šimkus gau
apšvietimas ir dailė.
kiek galėdami . kenčia ant *. vietų. rėdami smulkiųjų pinigų, neno
na
nuo
caro
“
commission
”
.
Ža

apie
pirmąjį
“
Genovaitės
”
atlo

Išpalengva mūsų jaunimas tvar
• Pas Andrių Daunorą rugsėjo
Išvažiavo visi sentikiai ir rusai rėjo mainyti ant popierinių.
kosi,
bet dar silpnai, anuomet simą, nes jojo nemačiau, bet šį dėjo tą padaryti.
5 d. buvo didelės iškilmės. Dauatėjūnai, taip-gi dvarponiai. Pa
Išvažiavo Voronežan “Saulės’-’ čia susievėrė Lietuvos
Lauksime pono Grikšto daro- norius susilaukęs kūdikio, iškėlė
Vyčių kartą galima drąsiai visą vaidini
staruoju lauku žydai
pasidarė
kursai, VilkaviSkio’ gimnazija ir kuopa, prie kurios įsistengė ir mą priskaityti prie nenusisekusių. dymų.
puikias krikštynas, sukviesdami į
labai baigstus. Pirmiaus būda
bent keletas šimtų lietuvių jau- Blaivybės skyrius. Tai gana ma Artistai nekaip pasirodė, publika
Publikos
prakalbose
atsilanko
'jas savo
kaimynus, draugus ir
vo juokias iš bėgančių žmonių
nuomenės-moksleivių— Su jais iš lonūs apsireiškimai
Brooklyno dar blogiau užsilaikė, taip kad iš po 40—50 ypatų.
pažystamus.
dabar gi išgirdę apie priešo arvakaro galėjai išsinešti labai ne
važiavo ir kun. kan. Olševskis.
jaunimo gyvenime.
F. Povilonis.
tinimąsi, Įbėga patys pirmieji. ,
Gražiai linksminosi svieteliai.
malonius įspūdžius.
Apie
jaunimą
rašant,
reikia
pa

Pabėgėliais pripildyta Vilniaus Iš Lietuvos, vokiečių užimtos. Kas
Už skanias česnias linkėjo tėvams
Tankiai
laikraščiuose rašoma
gubernija, tarp Kauno ir Vil dedas pas lietuvius, kurie paliko minėti “Harmonijos Chorą”, kurs
ir kūdikiui pasisekimo gyvenime.
gana
daug
veikia
dailės
srityje
apie
vakarų,
draugijų susirinkimų
niaus ypatingai Švenčionių ir po vokiečiais mažai težinome. Vie
Lietuviškųjų dainų garsai ma
CLEVELAND, OKO.
Trakų pavietai. Čionai Lietuvių nok mums norėtus apie juos ši-tą Neužilgo choras mano statyti sce betvarkes. Raginama žmones prie
loniai skambėjo visame būte. Tau
Rugsėjo 6 d. (Labor Day), š. tiški žaislai vieni kitus mainė.
Komitetas atidarė savo maitini sužinoti, bet mažai tegauname noje operą: “Velnias Išradėjas”. kultūriško užsilaikymo. Bet tas
Jau
nuosenai
choristai
rengiasi
mažai
gelbsti!
Matyti,
kad
mūsų
m., šv. Jurgio bažnyčioj buvo net
mo vietas. Kai-kuriuose mieste apie juos žinių. Kitą syk, atbė
Bežaidžiant ir
bedainuojant
lietuviai nenori dar klausyti gerų septynios lietuviškos
vestuvės.
liuose k, va. Širvintų, Maišioga- gę iš anapus vokiečių apsikasi- prie šios operos.
prisiartino ir vakaras, apie
9
Buvo Brooklyne ir kitas geras >atarimų ir kiekvienas veikia pa- Kun. J. Halaburda, surišęs mote vai. jaunas kūmas prašo svete
los, Musninkų, Žąslų, Kernavos, mų, mums ši-tą papasakoja.
' .
rystės ryšiu jaunavedžius, para
choras, bet po kokių tai nesusi gal savo nuovokos.
Čiobiškio, Joniškio ir kitur.
lius prisėsti už stalų, nes turįs ?ą
Vienas ūkininkas nuo Šakių bu
pratimų išnyko. Nežinia kodėl
Dažnai už pamokinimą tenka gino visus sudėti kiek aukų nu tai labai svarbaus pranešti. Su
Kaimo valdiškosios
įstaig js vo atvykęs Vilniun, mokinio atsi
nuo karės lietu
nustojo veikęs Kanklių choras, užgirsti: — Nepatinka, išsinešk kentėjusiems
sėda visi ir nekantraudami lau
perkelta . į Bobruisko
miestą imtų. Jisai mums šiek-tiek ir palabai brooklyniečių mylimės.
lauk! Ir geriausius norus turėda viams. Aukų surinkta 50 dol. 30 c. kia, kokį čia šposą iškirs kūmas
■Minsko gubernijos. Kauno gu pasasakojo. Naumiesčio pavieto da
Lankėsi pas mus su prakalbo mas žmogus neiškenčia ir trau Išviso iki šiai dienai Clevelaude — geradėjas. Neveltu — gi jis
bernatorius
gyvena Ežerėnuose lis jau beveik -nuo karės pra
surinkta aukų per vietinį Tautos
mis žinomas lietuvių kompozito kiasi nuo tokių lietuvių šalin.
svetelius susodino!
džios pakliuvo į vokiečių rankas.
(N. Aleksandr.)
Fondo
skyrių 1181 dol. 31 cen.
rius p. St. Šimkus. Prakabos bu Bet, grįžkime prie vakaro, šiekKada viskas aprimo, kurna ė
Toliaus p-lė V. Ignatavieiote
Vokiečių ramieji gyventojai atei
įspūdį padarė Iš tų aukų 700 daftrių umųsta paaiškino susirinkusiems
sve dainavo solo “Kur bakūžė sa»
latvių pabėgėliai ir išvarytas- davę iš Vokietijos ir skriausdavę vo partengtos keliose vietose ir vi tiek malonesnį
9 d. kovo š. m. Tautos Fondo
ji tebeplūsta pro Rygą Lubano lietuvius: pasiimdavę ko jiems sur gerai nusisekė. Kalbėtojas vietinis lietuvių parapijos choras, iždan. Clevelandieeiams už taip | čiams įvykusių iškilmių priežastį, monota” ir “Užsimąsčiusi mer
savo minčių švelnumu ir kalbos turs sudainavo keletą tautiškų
visų linksmumu.
gelė”. Vyrų kvartetas sudaina
gatve ir keliu. Daugybė gyvu reikdavę ir su grobiu atgal grįž
gausias aukas
nuvargintieims pasigerėjo
'
aiškumu sukėlė klausytojų km* dainų. Ypač gerai išėjo: “Jau
vo “Žvaigždeles”
ir “Vyčių
lietuviai pasis
lių nuilsusių ir išbadėjusių krin davę. Tuomet
.Paskiaus,
užbaigdamas
kalbą,
tinėse daug prakilnių jausmų. Slavai sukilo”'. Nuo vakaro pel lietuviams priklauso didėlė gar
Maršą.
”
P-lės
Z.
ir
M.
Bagdžinkundę
vokiečių
komendantui.
ta. Kritusių gyvulių pilni vieške
jautriais žoddžiais priminė visiems
Labai geistina, kad visose lietu nas paskirta šv. Kazimiero bažny bė.
naitės dainavo duetą “Vilija”.
liai. Dauguma pabėgėlių plau Komendantas pasakęs, gali to
apie Lietuvos vargus.
Neperseniai
Jonas Žilinskas,
svečius lazdomis pavai viškose kolonijose apsilankytų p. čios statymui.
na ant kelio gyvulius ir čiapat, kius
Paragino svečius prisidėti ga Maišytas kvartetas dainavo “Ei
prisidengęs I. Šilkasparnio- slana garsas nuo rubežiaus”. Tir
Jie
taip ir padarę. St. Šimkus.
išskrodę vidurius, vežasi mėsą. šinti.
Žmonių aut vakaro apsilankė
pyvarde, paskelbė
“Amerikos lima auka prie sumažinimo var
Reikėtų lietuviams pasirūpinti
pė dainų buvo ir deklemacijų.
vokiečių „ gyventojai
Smarvė nuo pūvančių grobų ir Ramieji
dang. Nors darbai čia nekaip eina,
Liet.”, kad Clevelando surink go nuo karės nukentėjusiu bro
šiuomi
dalyku
ir
padėti
svarbia

Ant galo ehoras sudainavo dOf
kritusių gyvulių skleidžiasi pb' liovėsi 'lankyti, bet liŽtai jų papir
bet mūsų žmoneliai nesigaili pi
tos Tautos Fondui aukos neper lių ir seserų lietuvių.
me Lietuvos šelpimo darbe, Lie
dvi
daini “Tegyvuoj mūs tauto”
visą apielinkę. Daug krinta ka kti kareiviai pradėję dar labiau
nigų geriems tikslams.
Dauguma karštai pritarė tam
duotos į šio fondo iždą, bet guli
tuvos Draugijos atstovui,, p. Stir
“
Eisim, broliai, namo”. Po te
Surengime
!
vakaro
daugiausia
lietuvius
plėšyti.
Tuomet
lietuviai
riuomenei rekvizuotų
gyvulių.
sumanymui. Atsirado ir priešin
sau ramiai vietiniame banke.
Šimkui.
sekė
šokiai ir tautiški žaislai. At
Tveriama organizacijos
vieške antrą syk pašiskundę komendan
triūso padėjo vietinis klebonas,
Melagingos žinios paskelbtos gų, bet tuos nuYnalšinta. Prakil
Adata.
sisveikinant su p. J. Kaupu, visi
davęs jiems
liams valyti nuo kritusių
gy tui Komendantas
kun. J. Vyšniauskis.
Jono Žilinsko-alias J.- Šilkaspar naus darbo negalėjo niekas susustoję uždainavo “Sudiev drau
sargybą,
kad
juos
saugotų
nuo
vulių.
Viščiukas.
nio, gerokai sutrukdė šelpimo triukdyti. Sumesta aukų 5 dol.
J
,
e e
gės, sudiev draugai”' ir linksniai
plėšikų.
reikalą. Vietinio Tautos F. sky Aukojo p. 1 dol.: St. A. Dauno
Pabėgėliai po keletą savaičių
Hartford, conn.
išsiskirstė. Apart narių buvo ne
riaus valdyba kreipėsi pas “A- ras ir Šim. Muckus; 50 centų.
nemainę drabužių, gyvena ant . .“Žiburio” mergaičių giminasija
mažai atsilankiusių... svečių šios
St.
Šimkaus
prakalbos.
SYKESVILLE, PA.
merikos Lietuvį”,
prašydamas A. Daunoras, M. Dirkienė ir S. J.
vežimų ir po jais, aptekę gy ir jos vedėjas kun. Gustaitis ap
vietos jaunimo. Gaila tik buvo-,
Pas mus buvo atsilankęs “Lie
viais. Vaikai serga kokliušais ir sistojo ne Mogileve, kaip buvo
Nors čia nėra lietuviškos pa pataisyti nemalonią klaidą. Tam Škarmulis; po 25 centus: F. Rai kad--pr J. Kaupas anksčiau ne
visokiomis kitokiomis
lygomis. ketinama, bet Sienno mieste, Mo- tuvių Draugijos nuo karės nuken rapijos, visgi turime lietuvį ku tikslui net buvo pasiųsta “Ame la, Malašauskas, Roz. Žvirblienė, pranešė, apie savo- atsilankymų,
tėjusiems šelpti” atstovas, .p. St nigą, kurs klebonauja maišytoje rikos Lietuvio-” redakcijai čekis V. Denbinskas, N. .Vaitkevičius ir
Pastaruoju laiku atsirado krūvi gilevo gub.
per tai negalėjome, surengti dii
Šimkus. Rugsėjo 3 dieną, š. m., iš lenkų, slavjekų, chorvatų, lie “Fac Simile”, kaipo daredymas, p. Talabas,po 15 centų: A. Žvir
nė ir girdėti choleros atsitikimai.
dėsnio programo. Visi Vyčių na.
žemaičių Kalvarija.
p. St. Šimkus laikė įprakaUąaa a- tuvių, italų ir; anglų parapijoj kad pinigai, surinkti nukentėju bliukas.
Kas bus, kai užstos ruduo ?
riai labai patenkinti atsilanhy*
Vokiečių užplūdimas suardė ir pie Lietuvos vargirigą padėjimą.
Kūmas gražiai padėkojo už au
šios parapijos klebonu yra kun, siems nuo karės lietuviams, se
mu p. J. Kaupo, kuris pridavė'
Latvių laikraščiai
nesiliauna šio ramaus kampelio gyvenimą.!
Kalbėtoją perstatė kun. G. Ambo- Ig. Abromaitis.
niai pasiųsti Tautos Fondo ižd kas ir pažymėjo, kad tuos pinigus
daugiaus
energijos, entuzijaa.
skundęsi ant pabėgėlių nežmoniš Nors netaip senai tas atsitiko,
tas, paaiškindamas parengtųjų
(Gavome nuo Clevelando Tau aukojo ne kas kitas, kaip tik tos
mo
darbuotis,
eiti pirmyn su vi- '
kumo, kad jie nugano svetimus bet visi žmonės jau lyg apmirę,
Lietuvių
šeimynų čia pri- tos Fondo skyriaus The Clevelan- iškilmės kaltininkas-mažas vaike
prakalbų tikslą ir žadindamas
sos Amerikos jaunimu. Labai no
laukus ir pievas, palikdami pa veidai išblyškę, nelinksmi. Visi
žmones prie duosnumo tėvynės skaitoma apie trysdešimts. Kai- de Trust Company čekį “Fac Si lis. Iš jo priežastės
surinkta
rėjome svetį pasilaikyti dar ry
kely j juodą žemę. “Jaun. Sin. ” laukia karės galo. Vokiečiai šei
reikalams, p. St. Šimkus kalbėjo kurios iš jų yra pasiturinčios, mile”, sulig kurio aiškiai mato graži auka. tadgi palinkėta nau
tojui (ant rytojaus buvo sureng
išspauzdino atsišaukimą j Kur mininkauja kaip nori. Nuostabu,
apie karės baisenybes: kaip ši ka gyvena nuosavuose namuose. Lie ma, kad cleveladiečiai
išsiuntė jam piliečiui būti naudingu atas vakaras šv. Jono draugijos),
so pabėgėlius, kad
pasigailėtų kad vokiečių tvarkingumas apsi
rė nuskriaudė lietuvius, kiek daug tuviškų draugijų Sykesville nė 700 dolerių T. F. iždininkui p. B. teityj Tautai ir
Bažnyčiai, ID
bet,
ilgą laiką nebuvęs namie;
svetimų laukų ir risčioms jų nc- reiškia visame kame. Jie kai už
ra. Dauguma sykesvilliečių pri Vaišnorai
žmonių žuvo karės laukuos*:
kovo
9 d. 1915 m. Sumestus pinigus pavesta St. A
skubėjo
prie savo užsiėmimų.
naikintų, pasitenkindami jiems sisėda kokį sodžių, tai ir baigia ji
Daunorui, kuris turi ir daugiaus
Aukų surinkta 160 dol; 10 ej klauso prie Du Bois, Pa. lietu ‘ ‘ Draugo ’ ’ redakcija.)
pavedamomis pievomis. Atsišau iki galo. Sakysim, iš mano arti
Širdingą padėką siunčia ClėAukojo visi, kiek kas galėjo viskų draugijų. Šiame mieste
‘Amerikos Lietuvis” ne tik kad surinkęs pinigų, kuriuos sumele
kimas nedaug
te gelbsti. Prieš miausio kaimyno
(jis kito so Žmonių prakalbose atsilankė ne- lyj yra1 dvi parapiji. Abiejose nepataisė paklaidos, bet dar per akroniečiai, jam berenkant para veland’o Vyčiai p. J. Kaupur tris
pabėgėlius ir dar kai kas urzda. džiaus) atėmė geruosius arklius
atsilankymą
ir pasižiūrėjimą
daugiausia, bet tie patys, pasi šv. mišios laikomos kas nedėldie- kelius numerius stengėsi darodi- šus po peticija.
nors
menkų
darbų
Clevelando
karves, grudus, varo į “furman- klausę kalbėtojo jautrių pasako nis.
nėti kun. J. Halaburdos neman Neklysiu sakydamas, kad Akrone
Mirė Vladas Juodikius “L. Ži kas” — vežk juos iki Klaipėdos.
Kun. Ig. Abromaitis mano šį dagumą,
jimų, šelpė, kaip išmanė Lietuvą
nedžentelmoniškumą, buvo tai pirmos tokios pavyzdin jaunimo.
nių” bendrabarbis ir šio laikraš
Na, o iš manęs atėmė tik avižas.
rudenį
pastatyti
Sykesville
naują
J. Meilutis.
Po prakalbų buvo deklemacijų
nieko
nesakant
apie pačią gos krikštynos. Būtų geistina, kad
čio salininkas, liepos 29 d. miesto Jaunimo mažai teišėmė, .tik Tel
svetainę,
kurioje
iki
laikui
būtų
ir dainų. Dainavo bažnytinis cho
klaidą.
Beto
antrą syk ta visi amerikiečiai pasektų šį pa.
ligoninėje Žvėryne. Prieš-pat mir
šiuose buvo įsakyta susirinkti ras, vadovaujant.p. V. Kancleriui laikomos pamaldos
lietuviams. me
laikraštyj
tilpo
ne girtiną pavyzdį. Laikas jau bū.
tį atliko dusyk šv. išpažintį ir vyrams, nuo 17 iki 20 metų. Juos
Kada
bus
pastatyta
bažnyčia,
ši
p. St. Šimkus patarė jaunimui
teisinga Jono
Žilnsko, alias J. tų vyti lauk iš krkštyuų ir kitų
MONTREAL, CANADA:
ir
aprūpintas
paskutiniais
išvarė Vokietijon, išviso apie 90 apsieiti šiame vakare be šokių, nes svetainė bus paversta į parapiji Šilkasparnio
korespondencija. balių bačkutes ir “džagus”.
ev. Sakramentais atsiskyrė su vyrų. Mūšių buvo apie Žemalę, Ru
nę mokyklą.
Šv. Kazimiero draugijos suma
Matyti, kad “Amerikos Lietu
N.’V. Sėkretorius.
šiuo laikinu pasauliu. Šv. Mika peikhis. Nigrondą. Apie Plinkšės tokiame liūdname momente, kaip
Sykesville
labai
reikalinga
nau

nymu
rugsėjo 5 dieną lietuviai
viui” daugiaus
apeina p. J.
dabartinis Lietnvos padėjimas,
lojaus klebonas kun. VI. Jazukedvarą (apie 8 verstai nuo Sė nesmagu būtų linksmintis-šokiais ja bažnyčia. Senosios bažnytėlės Šilkasparnio neteisingos žinutės,
turėjo puikų pažmonį. Mat, drau
vičius nulydėjo liepos 30 d. į Ra dos) ir . dažnai šaudosi žvalgai.
per daug pakrikę ir permažos negu Lietuvos reikalai. Tas laik
gijos panaujino, sutaisė lietuviai
Taip
vakaras
ir
užsibaigė.
MONTREAL, CANADA.
sų kapines ir ten. palaidojo.
Kasdien armotos gaudžia visose
Vasaros
laike
kum
Ig.
Abro

sceną, jaunimas-gi pastatė- and
raštis
talpindamas
korespondento
S. TL
pusėse kaip kokis griaustinis. Vo
maitis visuomet parsikviečia sau peteisingas žinias, nieko nesako
15 d. rugpiūčio, pasiūlius A. jos dramą “Genavaitę”. Txtėt>Del varpų. Karės metu, tose kiečiams čia vis nesiseka. Daug
į pagelbą klieriką, kuris priren apie jų atitaisymą.
Baltūsiui, įsikūrė čia Lietuvos mas pavyko gerai. Iš artistų pasevietose kurias apima karės stovis,
jų nuskendo
Pašerkšnės prūde
gia vaikučius prie išpažinties ir
Kaip ten nebūtų, skriuda nuo Informacijos Biūro skyrius. Sky žymėjo “Genavaitė”. “Sigytaaė’
SIOVZ CRTY, IA5PA.
nuimami nuo visų bažnyčių, c’erk(tarp Sėdos ir
Tirkšlių). Per
‘ . **■
Pirmosios Komunijos. Šimet bu karės nukentėjusiems Lietuviams rius ikišiol patalpino straipsnius, ir “Golius’
sekant paeiliiun»
vių varpai, kad vokiečiai užėmę Kalvariją veža daug sužeistų ir
Ačiū Dievui ir pas mok' žmo vo čia net du klieriku -.
aiškinančius
Lietuvos
praeitį
ir
Endriukaitienė, Buzas ir Kilikcpadaryta didelė. Žmonės beskai
tą šalį varpais nepasinaudotu
belaisvių. Vokiečiai sako, kad jie nės pradeda judėti ir ši4ą veik
pla vičia. Ypač šis paskutinis atliko
Rugpūčio 29
dieną keturios tydami p. J. Šilkasparnio ko dabartinį jos dalyvavima
karės tikslams. Daugelyj vietų čia ir patys pražus ir arklius pa
ti. Tiesa, dar visas darbas labai dešimts vaikučių priėmė pirmą respondencijas, pradeda abėjoti taus pasaulio gyvenime, penkiuo savo rolę pažymėtinai.
Na iv
jau varpai nuimti ir Rusijon iš
baigs. Labai vokiečiai pyksta ant išpalengva eina, bet jau šiokios syk Pirmąją Komuniją. Malonu apie patį šelpimą ir šalčiau žiūri se numeriuose prancūziškų vieti ?ųnonių prisirinko, kaip tik salės
vežti. Y?a jau įsakymas nuimti
Anglijos už vilyčių, mėtymą iš tokios pasekmės matyti. Šis-tas buvo žiūrėti, kaip tiee nekalti į
visą
dalyką.
Žinoma, nių, laikraščių ir dviejuose ang sienos talpino! Parapijos choras
ir, Vilniaus bažnyčių
varpus. lakstytuvų (T) ir už jų ketinimą ir viešai daroma.
vaikeliai ėjo prie Dievo Stalo. dauguma
Clevelando
lietu liškų. Kapitalo turi 13 dolerių. neapleido progoc, kad neprimi
Varpai busią išvežti Maskvon ir vokiečius badu numarinti. Jeigu
Pereitą sekmadienį buvo pa Lietuvių vaikučių dalyvavo tose vių
neatkreips
atidos
ir Reikia priminti, kad šv. Kazimie nus tautiečiams gražybės lietu
po karės vėl sugrąžinti. Para- vokiečiai prabus pas mus dar
rengtas piknikas. Puikiai nusise iškilmėse dešimts.
rems Tautos Fondą toliaus. Cle- ro draugija paaukojo 5 dol. ir viškų dainų. Tarpe kitų gilų įv
pijonys nuo kiekvienos parapi porą savaičių, tai mes galime pa kė. Žmonių susirinko daug. Pelno
Darbai šioje apielinkėje silp velandiečiai ir dabar, laiks nuo sv. Onos 3 dol.
ė
pūdį padarė dainos — “Ja»
jos turi teisę išrinkti po du at baigti visą duonelę valgyti. Daug parapijos naudai liko apie porą
nai eina. Daugiausia čia dirbama laiko aukodami
Lietuvos var
Kun. J. Vyšniauskas. Slavai sukilo” ir “Už RaseinnųU
stovu palydėti varpus, ten kur jau pabaigusių. Derlius, matoma šimtų dolerių.
anglekasyklose.
guoliams po kelius dolerus, paro
ant Dubysos”. Šį pokilį dar pa
bus išvežami. Kelias atstovams bus blogas. Lietaus sniegui ištir
Sekmadienyj, rugsėjo 5 dieną
Prasčiokėlis.
įvairino du solistu: Žilinskienė
do, kad jiems daugiaus apeina
dovanai. Galima bus išvežtus var pus nebuvo, dėlto rugių, beveik įvyko parapijos susirinkimas, per
(Dapkeniutė), tikrai gražu sop
Tėvynės vargai, negu kokio ten
pus palikti prie kokios nors baž visai nėra, vasarojus iškaito, o
SIOUX CITY, I0WA.
kurį nutarta bažnyčios statymo
ranu užgaudus “Kur bakūžė sa
J. šilkasparnio nepamatuoti užnyčios.
dobilų rodos nebus ko piautl.
darbą pavesti tam kontraktoriui
metinėjimai.
Rugsėjo 7 dieną lietuvis Jo manota” ir Valiukas, gražiai ap
BROOKLYN, N. Y.
Lenkų laikraštis “G. Codzienna”
Labai bloga, kad negauname kuris pigiausia apsiima tą darbą,
Mažutis.
nas Papievis,
gyvenantis prie raudojęs padėjimą Lietuvos ber
f
ramina vilniečius, kad ramiai už jokių laikraščių, taigi nežinome, Atlikti. Bažnyčios ir. klebonijas
Leech gatvės,- nušovė prie savo nelio karės laike. Pasibaigus pro
Pas mus daug triukšmo suke
Kankinamės planai jau išdirbti, Viskas, paga
silaikytų išvežant varpus, nes var kas kitur dedasi.
gramų! publika dar kiek pasišo
namų vilką.
lia p. L. Grikštas, kurs laikyda
pai, kaip ji sužinojus iš tikrų šal mintimi: kas bus toliau. Kiekvic planus, bus darom*, paprastai, be
ko.
štai kaip tas atsitiko. Po pie
mas prakalbas gatvėse, nemaža
EAJBTON PA.
tinių, nebūsią pedleijamti. Mat, vii* nas stengiasi paslėpti savo turtą, jokių pagražinimų, kas sutaupys
Tlgai žmonės minės šį vakare.
tų, Papievio vaikai bėginėdami
naujienų papasakoja
klausyto
niečiai buvo nemaž susirūpinę dėl geruosius arklius slapsto krūmuo mūsų parapijai jei ne tūkstančius
Parapijos prakalbos
.J. N-a*
ant kalno, pamatė pamiškėj kokį
jams. Pastaruoju
laiku ponas
varpų. Buvo mieste tarpe minios se. Toks tai mūsų gyvenimas su tai nors kelius šimtus dolerių.
tai
rudą
žvėrį.
Manydami,
kad
Grikštas užsi puldinėjo ant “Lie
Rugsėjo 6. d. pas mus įvyko
kilusios kalbos, kaltinančios dva vokiečiais.
Pats statymo darbas atsieis apie tuvių Draugijos atstovo, p. St.
parapijos
susirinkimas ir pra tai kiškis, parbėgo namo ir pasa
(Iš Lietuvos laikraščių).
siškąją vyresnybę dėl varpų iš
26 tūkštančiūs ddterių.
Šimkaus, priskirdamas jam “bai kalbos. Kalbėjo kun. A. Miliuką* kė tėvui, buk užtiko miegantį kiš
CLEVELAND, OHIO.
vežimo. Bet liepos 2 d. visose baž
' Galima tikėtis, kad su Dievo sias’’ nuodėmės. Sulig L. Grik
Plačiai kalbėtojas paaiškino apie kį. Papievis pasiėmęs šunis ir šau
nyčiose buvo išaiškinta, jog var
pagelba susilauksime apie Nau*
što žodžių atstovas gaunas “coni- lietuviškas neprigulmybe*, ir ko tuvą nuėjo pasidairyti tojo kiš I Rugsėjo 5 dieną L. Vyčių >25
pai išvežami Augščiausiojo Karės
jus Mėtus savo bažnyčios tt klemission” nuo Rusijos caro.
ki* blėdim jos atneša mūsų žmo kio. Pasirodė, kad tai būta ne kuopa surengė pirmą didelį va
Vado įsakymu, kad vokiečiai ne/ bonijos.
Ej
ūk Rugsėjo 5 d. p. Grikštas laikė
nėms. Klausytojai pilnai buvo kiškio bet vilko, už kurio nušovi karą. Statė scenoje 4-rių aktų
pabmaudotų karės tikslams.
mą J. Papievis gavo iš miesto 20 dramą “Litvomanai”.
Vaidini
prakalbas prie Roebling gatvės. iš prakalbų patenkinti.
“O. Codzienna”
ramindama
mas nusisekė gerai. Visi artistai
Taip kitko pasakė, kad St. ŠimPo prakalbų, toj pačioj svetai dolerių.
MONTREAL,
vilfliečius tarp kitko sako: “Ma
- kus K»unąs nuo caro kokias tai nėj atsibuvo parapijos susirinki * Kaip matote, buvo tai geras savo rolės atliko puikiai, ypač sa
nome, jog protas apgalės jaus
vo puikiu nudavimu ir akcentu
! Lietuvių šv. Kažlifeeva-drau gi mokestis. Toliaus kalbėtojas ui- mas. Pirmučiausia
parapijonyg zuikis J. Papieviui.
Visk*
Matęs.
patraukė publikos akis, p-lė> Pi
mus ir mūsų žmonės nusiraminę
jos artistai-mėgėjai rugsėjo 5 die- smtinė ir apie kun. F. Ksmėsį. nutarė vienbalsiai prašalinti iš
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Ceriaukaitė — Jonulienės rolėjė.
Tarpe aktų buvo deklemaciju.
Deklemavo
p. A. Slavinskas
“‘A t buski m broliai”; p-lė V. Igfiuifavičiutė “Kalinys” ir M. Ši
monis “Laiškai į tėvynę”. Po
vaidinimui maišytas choras, ve
damas p. V. Greičiaus, uždaina
vo “Vyčių himnų”. Vyčių kvar
tetas sudainavo “Bet kas?”

nįaus surinktomis aukomis į Tau
tos Fondų.
Po aukų rinkimo p. J. Karo
sas kalba apie Amerikos lietu
vių viešąjį judėjimų, lietuvių su
siskaldymų į sroves ir pasekmes
iš to. Toliaus prieina prie organi
zacijų ir pataria visiems lietu
viams dėtis prie draugijų, ypatin
gai prie tokių draugijų, kurios
sykiu su pašelpa, auklėja jauni
mo dvasių muzika ir daina. Ke
nošiečiams pataikė į širdį tas pa
raginimas ir, prakalboms užsibai
gus, prisirašė prie “Birutės” 18
naujų narių. Tuomi prakalbos ir
pats vakaras užsibaigė.
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New Philadelphijos ir Minersvi- tojas, bet buvo jau bepradedą

lle’s nesusirado nė vieno apgar temti, tai žmonės pradėjo sku
sinimo. Iš kitų po vienų, du.
bintis prie neužilgo'turėsiančio
Bet eikime prie pačios Dienos. ateiti traukinio.
Iš pat ryto linojo ruoštais smar Taip atrodo Dienos istorija, pa
kiau, ruoštais lėčiau. Žmonės vis eiliui pasakojama. Dabar pora žo
laukė nustojant ir nesiskubino delių apie jos reikšmę ir smulkias
ielionėn. Ligi piet žmonių par- ydas. Diena sudrūtino netik tau
Rašymo ir Skaitymo
<e buvo visai mažai. Bet štai de tiškus ir draugiškus jausmus tarp
besys pradėjo švaistytis. Trauki aplinkinių kolonijų, bet pažadino
niai ir automobiliai pradėjo at prie didesnio veiklumo ateityje.
' P. A. Kimutis, vietinės šv.
vežti vis daugiau svečių. Kol ap Tautos Diena būdama pirmutinė
Burgio parapijos vargonininkas,
sidairei, kol pasisveikinai, pakal šioje apielinkėje, reikia tikėtis,
Dalis I
akompanuojant pijanui, atliko
bėjai su vienu, kitu pažįstamu, nebus paskutinė. Kitais metais
savo originalį solo “Pasiilgimas
Sitiisyti Juozo DiBijonrlčio
praėjo valandų ir kita. Merginos kiekviena kolonija dikčiai uoliau
tėvynės”; p-lės V. Ignatavičiusukinėjasi tarp žmonių ir siūlo ruošis prie jos, nenorės apsileisti
KAINA 25c.
«ė ir Z. Bagdžiunaitė
dainavo
pirkti Tautos ženklelių ir vėliavė kitais. Tuo būdu pakils dainos,
duetų “Serenadų”, V. Greičius
lių. Žmonės aukauja gana noriai.
Dabar reikėtų pažymėti, kad KitSs minkštesnės širdies vaik žaislai, sumanumas. Tik viešai vi
skambino pijanu solo “Audrų”.
siems drauge pasirodžius galima
Pasku Vyčių kvartetas sudai- Kenošoje lietuvių viskas veikia ščioja apkarstytas visu pluoštu
išdirbti viešoji nuomonė: aplau
mavo dvi daini “Vyčių Maršų” ma ramių būdu. Čia retai pasi ženklelių.
žyti ragus nupuikėliams, sugė
ir “Onytė” ir ant
iššaukimo taiko peštynių tarp žmonių dėl Atėjo pirma, antra ir trečia va
Dalis II
*‘žvaigždelės”. Ant galo choras nuomonių skirtumo. Priėjus ko landa po pietų, nesimato vienok dinti dvasios iškrypėlius. Imki
me
tokių
kalbų
šį
metinėje
Tau

mdainavo “Vyčių kareivių Mar kiam svarbiam reikalui, visi mo paskelbtų programoje lenktynių,
Sutaisė Mokytojas J. Damijonaitis
tos Dienoje. Tarp jaunimo per
žą” ir “Pavasaris Tėvynėj”. Vi ka veikti išvien.
nė base-bal, nė žaislų. Tiktai dėm skambėjo anglų kalba. Au Vartojamas vietoj “Vaikų Žvaifzdate")
sas programas
atlikta puikiai.
Padėkime, kad ir aukų rinki vienoje salėje girdėti muzika ir kų rinkikės kalbino praeivius,
KAINA 35 c.
Pažymėti reikia, kad visas pro mas. Visos Kenošos
draugijos jaunimas trepsi, ant kalnelio dvie ypač jaunesniuosius, angliškai,
gramas, kaip eilės, dainos ir pri paskyrė po du atstovu, kurie su jose vietose lietuvių pardavinė
base-ballistai kalbėjosi angliškai,
Gaunama*
taikintos joms gaidos, — vis tai darę* komitetų renka prie kiek
jama užkandžiai ir vienoje vieto kai-kurie dienos tvarkdarių ža
tuopos narių originalai. Tame vienos progos aukas Lietuvai. To je riogso loterijos ratas, prie ku
“DRAUGO” Knygy ne
ypač pasižymi p. V. Greičius. Jo komiteto iždininku yra p. Jonas rio šaukiama tyliai-tyliai. Apskri balojo angliškai. Kų jau bekalbė
ti
apie
mažiau
susipratusį
jau

triūsu kuopai netrūksta dainų ir Trakšelis, šviesus žmogus ir la- tai maža paprasto gegužynėse
1800 W. 46th St.
CHICAGo.
fciekviename surengtame vakare labai rūpinantis surinkimu kuo judėjimo, riksmo, triukšmo. Ta nimų, tuos “chewing gum’inin
;
----publika išgirsta naujų dainų. Vi daugiausia aukų. Pas jį randasi me daug kaltas vietos platumas kus”, kų papratę poromis šiustų
vakarų
griežė
L.
T. jau apie du šimtų dolerių, kuriuos Žmonės perdaug išsisklaidę. Prie lentis po parkus. Jie mano būk
Penas. Šiame vakare patėmijau, žadama, visiems susitarus, pasiųs ežero gražesnėse vietose pariog- viešai kalbėti lietuviškai negra Plymouth National
žu, nuodėmė.
tad šokta daugiausiai lietuviš ti į Tautos Fondų.
lintas anglių būdos su visuokiais
ki šokiai. Bene bus tai nuopel
Lietuvių Dienoje nuolatos gir
Lietuvių parapijos reikalai Ke smaguriais-pi'amogėlėm, o pačia dint anglų kalbų, taip ir norėjosi
nas p. K. Bučiaus didelio Vyčių
me viduryje stovi kliubas-stfiuklė,
mylėtojo ir beno dirigento. Ga nošoje gerai tvarkosi. Prie to kur parko savininkai pardavinė eiti per minių ir šaukti: — Lietu
Kapitalas su perviršiu
lima tikėtis, kad laikui bėgant, daugiausia prisideda naujas kle
viai! kalbėkite lietuviškai, kalbė
ja
svaiginančius
gėrimus,
nepai

$165,000.00.
Clevelande išnyks visai “tango” bonas, kun. A. Balinskas, kurs sant uždraudimo. Ten daugiausia kite lietuviškai, kalbėkite lietu
ar “two stepsai”, o į jų vietų iu- savo darbštumu ingijo kenošie
Šitoji Banka prižiūroma
viškai.... Kitais metais šitaip ne
«is dori ir tyri lietuviški šokiai. čių tarpe užuojautų. Parapijos ir svietelio.
galės pasilikti. Tokius iškrypė Suvienytų Valstijų valdžios.
Nežiūrint, kad dienų buvo negra reikalai kas kart eina geryn. Pas Apie trečių valandų lietuviai lius reikės pajupkti, mokyti, ko- Moka 3 nuošimčius nuo sudė
ži ir visų laika lijo, bet publikos taruoju laiku čia užvesta parapi- mėgėjai, slidinėdami po purvy lioti. Reikia tikėtis, vyresnieji, tų pinigų. Galima susikalbėti
nusirinko daug. Apart Clevelan- pijinė mokykla, kurion iš pirmos nų ir gerai nepataikydami pra prakilnesnieji
lietuviai, beben
deda lošti base-ball’ę. To purvy draudami su jaunesniais tokiomis lietuviškai.
<3Eečių buvo
atvykę iš Akron, dienos užsirašė 90 vaikų.
no visur perpilna. Apie base-baG. N. Pošti etineaite,
Ohio Vyčiai, ir iš Alanse, Ohio.
Į kenošiečių veikimų labai daug llistus pradeda rinktis vis daugiau Tautos dienomis, išdirbs viešą
nemažai jaunimo. Garbė Cleve- gyvumo ineša p. H. Labanauskas,
iždininkas.
nuomonę prielankesnę lietuvys
lando Vyčiams,
kad per tokį buvęs valparaisietis, kurs čia ap žiūrėtojų. Toje vietoje žada būti tei.
Mandagus patarnavimas.
trumpų laikų gyvavimo pasirodė sigyvenęs kiekviename naujame lenktynės. Pusiau keturių jos pra
CSeyelando publikai, o taipgi ir sumanyme ima dalyvumų ir ska sideda. Bėgikai sugrįsta visi ap Gerai surengta Tautos Diena
plačiai visuomenei. Negėda pasi tina žmones prie darbo. Jis yra sitaškę purvais. Pusantros mylios netik sukelia žmonių ūpų, bet at
piniginės naudos
girti, kad Cleveland’o Vyčiai au dideliu “Birutės” mylėtoju ir jos lenktynes laimėjo Žilionis iš Ma neša nemaža
viešiems
Tėvynęg
reikalams. Rug
hanoy
City,
Pa.
Žmonės
pradeda
ga ir bujoja.
rėmėju. Pažvelgus į visų “Biru da labiau indomauti, kaip pavyks sėjo 6 diena, kiek numanu, pelno
’
J. Meilutis.
tės” draugijos veikimų su jos merginų ir moterų
lenktynės. duos neperdaug. Priežastis — negabiu pirmininku ir nariais — iš Juokams ir kalboms nėra galo. lemtasai lietus. Išdalies vienok
sineši malonų įspūdį.
Viskas tas vienok užsitęsia peril kaltas, nepasakysiu nerangumas,
Dar teko susidurti Kenošoje su gai. Da turėjo būti sudovanotų bet nepraktiškumas komiteto,
,”
KENOSHA, WIS.
viena simpatiška ypata, p. Pr. daiktų loterija ir licitacija. Yra rengusio kalbamų Dienų. Nebuvo
*
jau vienok po penkių. Shenando- pasidalinimo darbo. Kuomet vie
- Sutartinas lietuvių veikimas. Stankumi, katalikiškųjų laikraš
rio choras nė iš šio, nė iš to pra ni komitetninkai prakaituodami
Labai retai laikraštyj užeini ži čių platintoju. Jaunas tai vyru
deda niūniuoti
savo numylėtų dirbo per visų dienų, kiti vaik
bančių iš Kenošos lietuvių viešo kas, bet iš pirmo pamatymo ma
dainų:
“
Giružę
”
,
tarsi bijodami ščiojo dyki. Vyriausiuoju užveizje judėjimo. Nė vienas gal pa tai, kad darbštus ir mylintis apja
užmiršti.
Tuo
atitraukia
žmo da buvo p. Jusaitis. Jis begalo nu Nesivarginkit su senos rūšies
manys, kad kenošiečiai nieko ne švietų. Jis irgi ineina į skaičių
nes nuo “biznio”. Susitelkus žmo sidirbo, nusiplunkė, o visgi rei progoms. Vartok “Imperial”: No.
veikia ir nesirūpina visuomeniš nukentėjusiems dėl karės šelpimo nėms į krūvų vedėjai noroms-n> kalui pasitaikius daug turėdavai 15 “Imperial” užkaista pati per
kais reikalais. Taip gali tik tas komiteto narių.
noroms paskelbia dainavimų. Dai sugaišti, kol jį razdavai. Be vy są vę vartojant kerosinų, gąsdi
protauti, kas kenošiečių nepažįsta
Randasi Kenošoje ir daugiau nuoja po porų dainų Mayzville’s, riausiojo užveizdos, turėjo būti ča nu arba alkolių. Sveria 5% sva
ir nebuvo su jais susidūręs. Ten šviesesnių žmonių. Tų gali patirti
Shenandoah, Minersville’s chorai. ve kokie gasparodiai: šokių salė rų. Už porų centų išprosuosi visos
veikiama neprasčiau, kaip ir ki iš to, kad čia žadama tverti S.
Shenandoah’o choras nemažas ir je, ties užkandžių būdomis, žais savaitės skalbinius. Gali prasuoti
tose lietuviškose kolonijose. Ren L. R. K. kuopa, Moterų Sąjungos turi gražių atskirų balsų, bet ap
lų surengimui, dainų tvarkymui kur tik nori: Grinčioj, skiepe ar
giama prakalbos, renkama aukos kuopa, kurios
sutvėrimu bene skritas įspudys silpnas. - Matyt (toks buvo), aukų rinkėjų pri laukė po žaliu medeliu. Nerasta
dėl karės nukentėjusiems lietu daugiausia susirūpinus p-ni Laba
vedėjas nespėjo, ar nesugebėjo jų žiūrėjimui
y(įjos susigrūzdavo ir nėra smarvės; galvą neskau
viams, rūpinamosi daile: daino nauskienė.
suderinti. Dainavimų pertraukia kartais į vienų vietų) ir licitacijų dės. Kaina su prisiuntimu į ta f o
mis ir muzika ir atliekama begalo
Plati dirva Kenošoje ir Lietu p-lės N. iš Girardvilles prakalba. bei loterijų inrengimui. Visi jis namus $4.00. Gvarantuojame. Jei
daug kitų mažesnių ir didesnių vos Vyčiams. Jaunimo, it girioje
Visi nutįla ir begalo indomauja, pasižymėję ypatingais ženklais. nepatinka gali gražinti, o mes
naudingų sumanymų. Vienu žo berželių. Skaisčių lietuvaičių ir
kų naujo papasakos mergina. Juk Prie lotehijų, prie tikietų parda sugražinsime visus pihigus. Tau
džiu, kenošiečiai nepasilieka už apsčiai. Būtų labai pageidaujama,
tai pirmiena, kad tokiame susi vinėjimo reikėjo daugiau rik pyk sveikatą, turtą ir laiką.
pakalyj gyvenimo, bet eina sykiu kad kuri nors iš draugijų, ku
rinkime viešai
išdrįstų kalbėti smo, garsinimosi.
Tokius ti Rašyk, ateik arba telefonuok.
su juo tikrosios pažangos keliu. rion ineina daugiausia jaunimo,
mergina. Kalba vienok labai ty kietus išpradžių pardavinėta tik
NEW ERA SALES GO.,
Kad geriaus apibūdinus Keno- apsirinktų sau Lietuvos Vyčių
liai, dėlto ir vėl kįla minios ūže trijose
vietose,
o
paskui
6329 S. Fairfield av., Chicago, UI.
Sos lietuvių veikimų, paminėsiu vardų.
sys! O ji kalbėjo labai gražiai. du pardavėjai perėjo per parkų Tel. Prospect 456.
eia trumpai vienų iš jų gyvenimo
Linkėtina kenošiečiams ir to Savo kalbų taikė į Amerikos lie su tikėtais, bet taip tyliai, kad
mraolnų apsireiškimų.
liaus ramiai dirbti visuomenės tuvių jaunimų. — Mes turime jų nieks nė nepastebėjo. Tikrių
Rugsėjo 12 dienų,
nedėlioję, dirvoje, platinant tarpe savųjų mylėti lietuvių kalbų, kalbėjo ji, tikriausia daugelis ir namon su
dėlto, kad ji yra gražesnė, už grįžo, nesužinoję kur pardavinė Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus
Inetuvių Dramos ir dainos drau tikrųjų pažangų ir apšvietų.
anglų. Mes turime mylėti senųjų jama buvo daiktai nukentėjusių
Kenošiečių prietelius.
gija “Birutė” parengia prakal
tėvynę Lietuvą, dėlto, kad ji se nuo karės lietuvių naudai.
tas, pakviesdama iš Chicagos po
visokių ženklelų
nesnė
ir garbingesnė už Ameriką.
rų kalbėtojų. Vietinės
lietuvių
draugystėms,
o
Buvo ir daugiau trukumų. Ne
Mes turime gyventi vienybėje
parapijos svetainėje
susirenka
ypatingai: k opasirūpintą gauti gėrimų mažose
LIETUVIŲ DIENA.
dėlto, kad amerikonai mus nieki
gražus būrelis žmonių, tarp kurių
kardų,
g u z ikubonkutėse.
Žmonės
girdinti
matyti skaitlingai atsilankusį jau E. MAHANOY JUNCTION, PA na, išskiria iš savo tarpo.
čių,
metalinių,
mazgota pa
Po prakalbos
dainavo New stiklais, kuriuos
nimų. Tvarka pavyzdinga. Ra
mazgose.
Iee
cream
dalinta,
man
anameliuotų i r
miai sėdi žmoneliai ir laukia pa Rugsėjo 6 dienų, kuri taip su Philadelphijos ir Mt. Carmel’io
rodosi,
perdidelėm
porcijom,
ki

judino
Schuylkill
’
o
ir
Northumpadengtų
celluchorai. Mt. Carmellio choras iš se
sirodys kalbėtojai. Pirmas kal
tus
daiktus
pardavinėta
be
tikietų.
berland
’
o
apskričių
lietuvius
jau
loid’u, šarpų,
niai žinomas, kaipo vienas geriau
bėtojas, p. P. Mulevičius, “Drau
Apgarsinimai
atspauzdinta darky
praėjo.
Ji
taip
inžymi,
kad
rei

vėliavų ir karū
sių
apielinkėje.
Trūksta
vienok
go”
administratorius, aiškina
ta
lietuvių
kalba
ir
tt.
Visų
kalinga
plačiau
dirstelėti
į
jos
ge

jam tvirtesnių vyriškų balsų, ypač
nų.
Mpie spaudų,
faktiškai nurodo
tenorų. Po šitų dainų
kalbėjo smulkmenų nė nesuminėsi. Kų pa
•pandos
galybę. Pažymi, kad ras pusės ir trukumus.
Man pavestos darbus
minėjau,
tai
ne
tam,
kad
išpei

Diena
galima
skaityti
gerai
pa

atlieku artistiikai
kun.
Dr.
Bartuška.
Tai
kalbėto

spauzdintas žodis,
nukreiptas
kus
šį
metinį
komitetų,
bet,
kad
vykusią,
tiktai
mažiau,
kaip
bu
jas karšto būdo .lengvos ištar
fctogon pusėn, ineša mūsų gyvenk
M. A. Norkūnas
imn daug negeistinų apsireiški vo tikėtasi. Žmonių suvažiavimų mės, gražių gestų. Kalbėjo apie pažadinus kitais metais būti tvar
kesniais.
Tvarkdariams
neprošasutrukdė
lietus
ir
kompanijos,
ne

reikalų grįžti į Lietuvą ir nenu
166 Melrose St.
Moitillo, Mus.
mų. Iš kitos pusės nurodinėja, kad
davusios
pigesnių
traukinių.
Nu

lį
būtų
_
nueiti
pasižiūrėti
į
sve

sileisti svetimtaučiams. “Ameri
•vari ir prakilni spauda pakelia
žmonių kultūrų, pralavina žmo sirinko bet gi kokių 2—3 tūk konukai”, nors mažai suprasda timtaučių gerai surengtas gegu
Dr. Richtcv’io
nes ir tt. Viskas kalhėtojaus iš- stančių minia. Stebėtina, kad kaž mi, išsižioję klausė jo prakalbos žy nes.
kurios
aplinkinės
kolonijos
mažai
PAIN EIPELLER'IS
ir ant galo pasakė: — he is nice Šių metų Tautos Dienos vieta
dėstama ramiai be jokių rėkavi
skelbėsi
su
taip
prakilnia
diena.
speaker.
ir laikas išrinkta irgi negiliuklinmų, nieko nešmeižiant, nei užgaunuo reumatiz
Tokiame sakysime Shenandory;:
Po šitos prakalbos dainavo Ma- gai. Vieta graži, bet kaip augfe&nt.
mo
akauMjlmo,
lietuviskiausiame
ir artimame h*anoy City choras. Pasirodė —- šČiau minėjau, sutaisyta taip, kad
skaiuMJimo
Ir
Po prakalbos seka deklemacija. mieste, kaip
girdėjau, mažai esąs netik skaitlingiausias, bet ge pelnas suplaukia daugiausia į sve
sustingimo są
Paskiaus pasirodo ant estrados skelbtasi gatvėse, o visai nepanariuose Ir rau
riausias. Ant galo, p. Kvedarui timtaučių kišenius. Laikas Tau
antras kalbėtojas p. J. Karosas. garsinta bažnyčioje. Aplinkinių
menyse.
diriguojant, suskambėjo suvieny tos Dienai patogiausias pradžio
Tas pirmiausia primena apie Lie kolonijų rūpestingumas geriausia
Tikru Paln-Es»ell«ria
tų chorų dainavimas. Reikia pa je vasaros. Tuomet žmonės pinirandui
pakeUuoM
tuvos vargingų padėjimų ir ragi pasirodo iš surinktų programui
kaip ii* panlkslalls pa
čiam girdėti, kad suprasti, kokį gingesni ir galima tikėtis gereina susirinkusius prigelbėti lietu apgarsinimų. Iš Mahanoy City yra
rodo. Neimkit* jokių
galingų įspūdį daro gražus, su nio oro.
pakelių be Inkaro Traviams nukentėjusiems dėl karės. 47 apgarsinimai, iš Mt. Marmel
Mark.
tartinas dviejų šimtų žmonių dai Apskritai Amerikoj lietuviams
Čia tai ir pasirodė kenošiečių geri 32, o tnom tarpu iš penkis syk
2S Ir SO centą
norai ir savo brolių vargų didelis didesnės Shenandoah, kolonijos, navimas. Nutilo minios pašne reikėtų atkreipti akį į panašias
aptiekoae Ir tie
kesiai, juokai, — ir galėjai gir Tautos dienas. Gerai jus sutvar
siai M
Atjautimas.
Nors žmonių buvo kur vienų tik lietuvių galiūnų
dėti
netik
trenksmingas
dainų
vie

kius,
jos
būtų
tvirtas
ramstis
prie
neperdaugiausia, aukų surinkta yra apie 300, programe tilpo vos
F. Ad. lidrtir &C«
tas, bet švelniausius liūdnų seno vienybės, tautiško susipratimo .r
■21 dol. 51 c., kuriuos, kaip teko vienas alaus bertainio pagarsini
•M-S0 Waahh>|fteo
vės dainelių šešėliavimus.
Street,
šviesesnės ateities.
girdėti, žadama pasiųsti su se- mas. IŠ didelių taip-pat kolonijų
Turėjo kalbėti da vienas kalbė

ABC

Pradžiamokslis

Skaitymo Pradžiamokslis

BANK

Moterys!!

šią bausmę; O, Ramybės Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, ku
rio® mes trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpildai pasauliui die
viška pasigailėjimą, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik meilė tarp
šmoaių viešpataut r. Laike Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plakė
maloniu pasigailėjimu žmonijos vargų; šitoje valandoje, kuri taip baisi
didžiausia neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar kartą lai Ta
vo dieviška Širdis bus gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo
tinų, kurios kenčia sopulius dėl jv vaikų likimo; pasigailėk daugybės šei
mynų, nuo kurtų atimti tėvai; ^asigailėk Europos, ant kuries užėjo išnai
kintama ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės sumany
mus, panaikink nesutikimus, kurie skiria tautas vieną nuo kitos; Tu. Ku
ris lietai savo brangų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink
Įmonės, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant Apaštalui Petrui: Gelbėk mus Viešpatie, mee žųstame! Tu atsakei žodžiais
mielaširdtngumo ir sustabdei siaučiančias vilnis,-taip dabar teikkis išgir
sti musų ištikimas maldas ir sugrąžink pasauliui santaiką ir ramybe. Ir
Tu, o, švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais sieivartos laikais, bok ir
dabar musų pagalba, uatarytoja ir apgynėja. Amen. Kančios ned., 1015

Tas didelis su jo paties parašu pa
veikslas Popiežiaus Benedicto XV
su Jo Šventenybes Santaikos Mal
da parsiduoda “Draugo” Knygyne.
Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų popieros, 14X21 colių didumo su gražiais simboliškais
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia.
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.
Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.
Reikalavimus siųskite į “Draugo” Redakciją.

1800 W. 46th Street
CHICAGO, ILL.

VARGONŲ DIRBTUVE
Antano Radzevičaus
104 Warwlck Street

NEVVARK, N. J.

A. M. Norkūnas

Vienas.

NEW YORK.

r

Dirbu vargonus visų konstrukcijų. Pertaisau se
nus. Kiekvieną darbą vargonų reikale atliekame kuosąžiningiausiai ir pilnai gvarantuojame.
Dirbtuvėj dirba to amato specijalistai. Aeikale
meldžiu kreipties šių adresu.
A. RADZIEVICZ
ORGAN BUILDER,
J 04 Warwick Street

Nevvark,

N. J.
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Redakcijos Pastabos.
Kitchen talk” pasekmės.

ŠV. JURGIO IR AUŠROS VAR

TŲ PAR. NERAMIEJI
GAIVALAI.
Dviejose Chicagos lietuvių,
Sv. Jurgio ir Aušros Vartų,
parapijose nuo tūlo laiko ma
tome gan keistus apsireiški
mus. Dalis parapijonų, ar
bent buvusių parapijonų, pa
rapijoms ir kunigams apskel
bė boikotų ar, kaip vaidus ke
liautieji užvardino, streikų
Nusprendė parapijon nepri
gulėti, nieko jai nemokėti, nei
ti bažnyčion, dagi neiti išpa
žinties, kol tas ir tas parapi
jose nebus permainyta.

Kadangi tas apsireiškimas
daugiau negu keistas, norėtų
si į jį arčiau prisižiūrėti, kai
po į vienų iš nepaprastų lietu
viškų keistenybių.

Lietuvių paprastiems žmo
nėms kalbėk neintikėtiniau-,
sius ir nebūtus dalykus, o vi
suomet atsiras tokiųj kurie iutikės. Atsirado, kurie ir toms
šnekoms intikėjo. Kilo jų tar
pe neužsiganėdinimas. Saliūnai virto “headąuarter’iais”,
kur susirinkęs neramus gai
valas prie alaus stiklo dar la
biau viskų “zalatino”. Nėr
ko ir stebėtis, kad taip ant
slydaus pamato atsistoję pa
slydo ir per
“parapijalnus
mitingus” jau reikalavo kle
bonų prašalinimo, “naujos”,
jiems nežinomos, tvarkos pa
rapijose įvedimo. O kadangi
į tuos “parapijalnus mitin
gus” nevisi lankėsi, spauzdino
“negramatnus aplikatus”, juos po visas pakampes
mėtydavo.

Kas tose parapijose padarė tą
keistą judėjimą.
Vienoj ir kitoj parapijoj su
irutę inešė buvusieji taip va
dinami parapijų trustisai ar
“komitetai”. Išrinkti į trustisus ar “komitetus”, jie pasi
juto turį šiokių tokių galę ir
tų galę nusprendė panaudoti.
Sulyg savo išminties
norėjo
parapijose įvesti permainas,
savaip jose tvarkų
vesti.
Toms naujanybėms,
kartais
gan keistoms, pasipriešino tų
parapijų klebonai. “Komite
tų” garbė tapo užgauta. Reik
čia pažymėti, kad tose para
pijose maišatį pradėjo po du
“komitetu”. Jie žmonės gal
ir geri, bet menko išsilavini
mo, ot, taip sau prasitrinę
įvairioms
draugijoms bepirjjjfeiijikaujant,
beraštininkaujant, po žmones besisukinė
jant. Draugijoms bevadovaujant jų ingy ta nemenka intekmė paprastuose žmoneliuose,
kurie laikė juos už didelės iš
minties vyrus, skaitė “mandriais” esant. Kas-ne-kas, bet
jei tokie žmonės liks garbėje
užgautais, jie kovos prieš bile
kų nori, įrankių nebesirinkdami. Tad ir pradėjo.

1 Šia straipsnis yra parašytas žymaus Ame
rikos socijalisto. Jis yra spauzdintas anglų laik
raštyje “The Satnrday Evening Port”. Darbinin
kams bus indomu žinoti, ką soeijalistai patys ma
no apie savo partiją ir draugus. Skaitytojas turi
suprasti, kad čia kalbama apie tikruosius socijatiatus, ne apie lietuviškus cicilikns. Tarp vienų ir ki
tų skirtumas didelis. Gal tik vienas tikras rišys
tarp jų tėra, beje, kad kaip vieni taip ir kiti materijalislai.
, .

Jie taip į savo

tuos plepalus intikėjo, kad net
buvo su jais nukeliavę

pas

vyskupų gauti “rodos”.

Ste

bėjosi po to vyskupas iš to
kio lietuvių paikumo ir vėliau

pavadino

“kitcbea talk” — šnekos, ko

kias kūmutės virtuvėse
toja.

tt,gi

Tarptautiškojo socijalizmo broliškumas ir
naminiai nesutikimai Europoj.
Skambėkit, varpai! Ore gaudžia kanuolės,
Be sarmatos ir be baimės.
Skambėkit už mūsų gimines; skambėkit už
mūsų draugus!
Skambėkit už tuos, kurie miršta kovoje
už tėvynę.
Jei metalas išsibaigtų, o varpai, varpeliai,
Leiskitės nuo bonių ir kanuolėmis tapkit...
Seas! Tonnerre! Charlepontl
Argonne! Argonne!

Lyons, Rennes, Strasburg ir Paris!
Versalles! Versalles!

Ten tai ir pasirodė “komi
tetų” visas nepribrendimas:
jie jau nebe “reformų” no
rėjo ir apie jas kalbėjo, bet
vien visu smarkumu užsipuo
lė ant kunigų - klebonų, nuo jų
nueita ant “gaspadinių”, pra
dėta vaginti kunigus, kaltin
ti už įvairias “betvarkes”.
Taip pasinešėję komitetai
ir
visi jų pasekėjai nebežinojo
kur apsistoti — su moterėlių
pagelba atvirai pliauškė nie
kus, ant kunigų
blevyzgojo,
leido neintikėtinas paskalas.
Keisčiausia, kad toms paska
loma tikėjo ne vien “kūmu
tės”, bet tie patys “mandrieji “komitetai”, ir visas jų pri

kalbas

Ir davė. Pinigus dėjo drau
gijos, nuo kurių aukų prašy

DRAUGAI.

Pirmiems nesusipratimams
prasidėjus,
neatsirado kas
juos
ap stabdytų.
Užgauti
“komitetai” atsikreipė į pa
rapijonys, savaip reikalų perstatydami. Pasirodė esu ge
rais agitatoriais.
Turėdami
nemenkų draugijose intekmę,
nuo jų pradėjo agitacijų. Ore
jautėsi neramumas.
Padarę
priruošiamųjį darbų,
šaukė
neva parapijos susirinkimus,
žmonių kalba, “parapijalnus
mitingus”.

visas

Lyg kiek žmoneliai ir “ko
mitetai” pametė nuovokų, liu
dija, kad ir tas, jog už advoka
tų pasikviečia kitatikį, o gal ir
be jokio tikėjimo žmogelį ar
ba kaip žmonės pavadino —
“žydų”. “Žydelio”-gi neap
gausi. Matydamas, kad tieji
žmoneliai nieko neišmano, vie
nok suprasdamas jų psicholo
gijų, jis jiems iškilmingai pri
sižada klebonų kaip bematant
iš parapijos išginti “kur pi
pirai auga”... tik... tik, girdi,
to negalima padaryti be tiek
ir tiek šimtų dolerių, gird, pi
nigų duokit.

var

sau dirvų.

atranda

Taip ir

Pradėjo rašyti apie pa

čia.

rapijonų “streikas” ir, žino

“ streikieriams ”

ma,

patai

kanti, dėti jų “mitingų” ap
rašymus, kunigus juodinti ir
sukelti “streikierių”

kantų

prieš

neapy-

“Naujienų” ir

aplamai soeijalistų

idėjinius

priešus, Vyčius ir kitus susi

pratusius katalikus. Radę sau
tokį tvirtų užtarėjų, “streikie
riai” džiaugiasi, nei kiek ne

suprasdami,

kad

tokioms

“Naujienoms” ne kas kitas

rūpi, kaip abelnai parapijų ir
katalikių pražūtis,

Kokios iš to išvados.
Tenemano skaitytojai, kad
įįe
streikieriai”,tai visa pa*
..
o .
...
rsp,Ja- SuslPra‘uSių kataliku

ten bus daugiau, negu tų ‘ strei
kierių”.

Tikrųjų - gi betvar

kės kėlėjų vos tik keletas. Di*
džiuma jų pasekėjų tai tokie

žmonės, kurie

gal ir tikinti

žmonėms, bet kurių tikėjimas,
reik pripažinti, yra “šiaudi

niu”.

Jie visi ne kas kitas,

kaip tik šiaudiniai katalikai.

Joks tikras ir doras

katali

kas juk nerengs sau prapul-

Reginald W. Kauffmann. mieji mėnesiai to indūkimo; bet pirmieji keli kongresas ypatingai mato pasekmingu genera m.

pamato.

jų

Samdo žydą.

“ant rankos”, reštas-gi buvo jo net kelius bendrus susirin- mokėjimo į parapijų, tos drau
vartojamas “aplikatams”, at- kimus, bet iš kitų
parapijų gijos, kurios buvo po “strei
žmonės
greitai
pamatė
kuo vi kierių” intekme, persikraustė
sišaukimams. Gavęs pinigus,
advokatas mažai jau kuo rū sas dalykas kvepia ir atsime į saliūnų svetaines ar bent
tė. Ex - “komitetai” tuomet kraustosi.
pinosi, o neramus gaivalas,
galėjo tik savose parapijose
Nueita dar toliau: griebta
nesulaukdamas klebono praša
kelti nesusipratimus.
Pava
Taip biznie
linimo pradėjo nerimauti ir rius agitacijų po draugijas, si bauginimų.
riams,
prie
parapijos
pri gu
advokatu nebeužsitikėti.
Ne jie pervarė tiesiog keistų kei
lintiems, o tuo labiau jų pa
bematė jie daugiau advokato sčiausių nutarimų: nariams
laikantiems,
nutarta skelbti
— “žydo”, kaip nebematė ir užginti prie parapijos prigu
boikotų, jei jis kur užsistos už
lėti, neiti į bažnyčių, neiti ve
savų pinigų.
parapijų. Mėgina kojų inkellykinės išpažinties, nekalbant
ti net ir į laikraščius. Taip,
Toliau į mišką — daugiau jau apie tankesnę išpažintį, kada anuomet “Katalikas”
ir abelnai neatlikinėti jokių
po tikrųjų
šv. Jurgio
pa
medžiiį.
pareigų, kurias uždeda katali
rap.
susirinkimo
prasitarė
Taip dėjosi 3914 m. Arti kų tikėjimas. Kurie-gi na
apie vykinamų parap. tvarkų,
nosi nauji
kada reikia riai norės atlikti savo, kaipo
nė žodžio apie “streikierius”
pirkti
parap:įines
korteles, kataliko priedermes, tiems už
neprisimindamas,
“streikiemainyti trussisus ir “komite dėti bausmę. Žinoma, nevisi
riai” iškilmingai padarė de
tus”
Senieji ‘ komitetai” li tokių “prikazų” norėjo klau
monstracijų prieš jo leidėjų:
Tokie
tai
susilaukė
kosi pakeisti naujais. • Bet se syti.
gird, jei tu toliau leisi savam
nieji komitetai nenorėjo pa bausmių, iš draugijos praša
laikrašty panašiai rašyti, mes
siduoti, sykį pradėjo savo agi linimo.
(suprask “streikieriai”) netacijų ir nukrypo į šuntakius,
Pasekmių apsireiškta ap tik “Kataliko” neskaitysime,
jie ir toliau varėsi. Pajutę,
verktinų: atsirado tokių, ku bet ir depozitus iš banko iš
kad su draugijų pagelba, ku rie išpažintį atlikti ėjo pas
trauksime. Vyriausia dėl tos
riose turėjo intekmę, jiems len “nezaliežninkus”, neva kuni
priežasties vienas “Kataliko”
gviausia varyti savas darbas,
gus ir, berods, vienų vaikų redaktorių tapo prašalintas.
sumanė su tų draugijų pagel “pakrikštijo” saliūnel Ir abel
ba augštai iškilti. Per drau
Neprašytas intrigantas.
nai, tokie “streikieriai” sa
gijas svajojo net suvienyti vi
liūnų pamėgo. Mat, draugi
Taip dalykams pakrypus,
sas Chicagos parapijas ir ko
jos,
kurios
susirinkimus
laiko
“streikieriams” su “dvasiš
voti... patys nežinojo prieš kų.
parapijinėse
salėse,
turi
už
tai
Bet tas jiems nesisekė, nes ki
ka” pagelba atėjo “Naujie

dami “komitetai” sakė, kad,
girdi, “parapijos reikalams”,
Bet kaip klebonų prašalinti? tam tikri kolektoriai ėjo per
Kunigus skiria ir kilnoja vy stubas, rinko pinigus. Surin
skupas. 0 kadangi vyskupas ko kelius šimtus dolerių, bet
visam “kitchen talk” — kal visgi netiek, kiek advokato
bai nepridavė svarbos, ir ne reikalauta. Turėdami pinigų, tose parapijose neatrado sau šiek-tiek atlyginti, mokėti į pa nos”. Kur tik esti kokios su
matė nė mažiausios priežas davė kelius šimtus advokatui pritarėjų. Nors, tiesa, turė- rapijų. Kad išsisukus nuo irutės, ten abelnai soeijalistai

Atsistojo ant slydaus

tarėjų būrys.

ties kunigo iškėlimui, — tieji
neramieji “parapijonys” at
sidūrė stovyje, kuriame neži
nojo kų daryti. Kam tai atei
na į galvų kreiptis prie advo
kato, kad “viskų” sužinojus.
Taip ir nusprendžia.
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mėnesiai jau praėjo, ir kiti keli mėnesiai pra- lį streikų”.
slinko, o atsakymas į tų klausimų tebėra taip1912 m. tas pats buvo atkartojama tų pa
pat nemaloniu, kokiuo jis buvo praėjusių me čių žmonių ir pritarta Amerikos delegato,
tų rugpiūčio pabaigoje.
Haywoodo.
Toks nepildymas savo prižadėjimų sociRevoliucija eina prieš karę.
jalistų partijoj yra giliai įsišaknėjęs ir įsišaStuttgarto
kongrese buvo inešta rezoliu
kojęs. Pirmiausiai jų vadams trūksta drųsos. Svarbiausis šiame atsitikime dalykas, jog cija su patarimu revoliucijos, atsitikus karei.
jie skelbė generalį streikų ir visuotinų sukili Ir čia Internacijonalų - soeijalistų partija ofimų, kad priešintis karei Jie sakė, jog jų or cijališkai ir visuomeniškai užgirė, kad tai yra
ganizacija yra užtenkamai tvirta, kad karę su “jų aiškus privalumas raginti darbo žmonių
klesų visur priešintis militarizmui. “Ištikrų
stabdyti. Ir kada karė užėjo, jie savo žodžius
užmiršo. Ir pasirodė, kad ar jie apgaudinėjo jų”, kongresas aiškino: “nuo pastarojo tarp
savo pasekėjus, ar kad jie nesuprato tvirtumo tautiškojo kongreso darbininkai yra pritaikę
savo partijos ir savo priešų. Kaip viename, keletu būdų veikti prieš militarizmų;... jie bu
taip ir kitame atsitikime jie pasirodė prastais vo pasekmingi ir neleido karei prasidėti... Tai
visa rodo augančių proletarijato spėkų ir jo
vadovais, negalinčiais nieko veikti.
Generalio streiko teorija buvo labai pa pasirįžimų viskų veikti, kad užlaikyti ramy
prasta. Komunistų manifestas, pats partijos bę. Ir buvo užbaigtu partijai nutarimu “pa
pamatas sako: “Darbininkai visų šabų vieni- sinaudoti dideliais sujudimais prieš karę, kad
kities! Jūs tegalite pražudyti tik savo pan greičiau panaikinti kapitalistų valdžių”. Tas
čius, o išlaimėti pasaulį!” Pats Marksas mo sakinys teisingai gali būti suprantamas tik
kino, kad kas tik karę neišlaimėtų, proletarai vienoje prasmėje.
Net autoritetai ir valdžios įvairių šalių
visuomet pralaimės. Trečiame tome savo vei
žiūrėjo
ir laukė išsiplatinimo tų prižadėjmų,
kalo “Das Kapital” jis gražiai tų dalykų iš
ar
net
tikro
pasistengimo juos atsiekti. Taip
aiškina, nurodydamas džiaugimos Romos pa
tricijų, nuveikus Romos plebėjus, ir Charle- buvo tvirtai įsigalėjus mintis prancūzų žmonymagnes paladinų, nuveikus Charlemagnes se, kad kada Millerand ir Viviani pasipriešino
generaliui streikui jie turėjo prasišalinti iš
valstiečius.
kabineto.
Pasak tos teorijos, kiekviena karė yra ve

dama, kad pakelti kapitalizmų. Nuveikusioje
šalyje darbininkai turi nukentėti, nes išlaimėjimas kapitalistams suteikė naujų progų dar
bininkus išnaudoti; nuveiktoje šalyje darbinin
kai turi nukentėti, nes jų tautos kapitalistai
spaus savo darbininkus, kad uždirbti karėj iš
leistus pinigus ir išmokėti karės taksus
Iš to seka, kad patrijotizmas ir tautišku
mas yra darbininkų priešai; darbininkas ne
turi tėvynės; vienatinė jo užduotis stoti prieš
kapitalizmų ir jo kares — darbininkų brolišku
mas yra tada, kųda jie stoja prieš karę. Prak
tikoje toji teorija turės sustabdyti karę, kuri
bus rengiama tarp didžiųjų viešpatijų priver
čiant darbininkus nustoti dirbti, tuo atimant
nuo valdžios ginklus, priverčiant valdininkus
nusiraminti ir juos išgąsdinti sukilimu.
Generalis streikas turėtų kaip veikiančiųnufcenčiamąj, pusę. Papjdin «krai raudonieji prancūzų soeijalistai tarės sy
nas Socijalizmo Junius Brutus, jį statė “tarp
kiu su mobilizacija vesti ir sukilimų. Prancū
žymiausių atstovų revoliucijonierių sparno”,
zų darbo federacija dirbo pienus, kad neleisti
— Herve, varinėjamas militariškojo kapita
mobilizacijos, priverčiant streikuoti telegra
lizmo iš vienos kolegijos į kitų, keikiamas, ap
fistus ir mokinio mašinistus, kaip suardyti kiek
kaltas, išdidžiai vadinusis “žmogumi be tau
vienų lokomotivų. Nors soeijalistų atstovai
tos”, visur skelbiantis prieš milRarę doktrinų
įvairiose legislatūrose ir nesistengė nugin
taip uoliai, kad ji buvo žinoma kaipo Herveizkluoti savo šalių, tečiau jie stengės kiek galė
mas, puošiantis savo laikraštį sakiniu: “Šalin
dami mažinti apsiginklavimų lig jų supranta
Republiką”, vedėjas Nancy kongreso su rezo
mo mažumo - minimum, ir buvo platinama
liucija, kuri šaukė visus rezervistus “streikuo
propaganda prieš tarnavimų kareivijoj, kad
ti ir sukilti vos tik prasidedant karei”...
'sumažinti jų spėkų laike sukilimo.
Iš didelio debesio — mažas lietus.
“Kareivis” sakė Walling, “turi būti daBuvo tai Herve, kurs rašė: “Jokiame at siektas”. Ir “šalyse, kame nėra pri versti
sitikime soeijalistai negali žudyti vienas kito nos kariuomenės, politikos tikslas yra, kad ne
šiose šalyse; tarptautiškoji karė, kuri priver leisti rinkti kareivių, kame yra priverstinas
stų vokiečių ir prancūzų socijalistus griebties tarnavimas, soeijalistai nuo senai mokina at
ginklo prieš viens kitų būtų nepasisekimas ir virai, kad kareiviai apleistų kariuomenę ir nei
sarmata Tarptautiškumui”. Tečiau pradžioje tų į karę”. Drąsesnieji vadai ėjo dar toliau.
šios karės mes matome tų patį Herve ištiki Kada didžiosios viešpatijos apskelbs karę, sa
mu valdininku, imančiu prancūzų socijalistus vanoriai į jų neis; rezervistai greičiau eis į
į karę prieš vokiečių armijų, kurios trečdalis kalėjimų, neg kariauti “Jų loyališkumas sa
susideda iš vokiečių soeijalistų. Ir kų jis da vo klesai nustebins pasaulį”, sakė G. R. Kirkrė, tas pats bnvo daroma kiekvieno garsaus patrick: “ jie užkals-užklyms visas kanuolės, jie
soeijalistų vado kiekvienos šalies įsimaišusios paniekins visus karės vadus”.
Toji dvejopa sukilimo ir generalio streiko
į dabartinę Europos suirutę.
teorija
buvo atkartojama kiekviename praėju
Taigi nieko nėra stebėtina, kai paprastie
tarptautiškame
soeijalistų
ji žmonės ir sooijalistai klausinėjo vienas ki sio dešimtmečio
to: “Kas atsitiko didžiajam tarptautiško so- kongrese. 1910 m kaip Anglijos taip ir Pran
cūzijos delegatai priėmė rezoliucijų, kurioje
eijaltzmo broliškumui?”.
Kai - kuriems išrodė geriau nieko ne buvo sakoma:
“Tarp kitų būdų neleisti ir prašalinti karę
atsakyti į
šį klausimų iki pereis pir-

Ne, mielas skaitytojau, originalas šito
šiurkštaus vertimo proncūzų karės himno nėra
vaikalas Paul Deroulede, profesijonalo patrijoto militaristo. Yra tai vienas iš serijos,
kuri buvo spaudinama kasdienų La Guerre
Sociale, garsiame dienraštyje, kuris yra užde
tas, kad priešintis prieš karę, organizuoti
prancūzų socijalistus ir darbininkus prieš tar
navimų kariuomenėj ir agituoti už ginkluotų
sukilimų, jei Prancūzija paimtų ginklų prieš
kokių nors tautų. Ir šaukimas La Guerre So
ciale už dabartinę karę yra tik atbalsis visų
kitų intekmingųjų kariaujančios Europos laik
raščių.
La Guerre Sociale redaktorius yra asmuo,
apie kurį buvo manoma, jog prieš jį dreba
visi karės užtarėjai. Jis yra Gustavas Herve.
Jis buvo vienas didžiausių stulpų tarptautiško broliškumo. Anglijos AValling, kuris vadi-

kad jie tai atsiekė laike tik kelių metų”,
— taigi ateis laikas, kada tas pats bus galima
pasiekti ir užpuolimo tikslu.
Jei soeijalistų vadai taip kalbėjo ir jei
tautų valdovai jiems tikėjo, argi tai indomu,
kad paprasti soeijalistai laukė generalio strek
ko ir sukilimo apskelbus pirmųjų karę? Mea
aklai tam tikėjome, čia Amerikoj buvo per*

kūnai griaujama ant gatvėkampių, siunčiama i
spaudų, ir dadedama į partijos giesmes. C.Eb
Russell, kandidatas ant soeijalistų tikieto ma*
dojos juo kaipo didžiausiu argumentu. Až
pats nuo jų nesiskyriau (aš dabar rašau aut
maišo ir pelenų). Savo pilnoje vilties knyge*
Įėję aš drųsiai pranašavau karėms galų soči*
jalistams pasipriešinus.

“Nesuskaitomuose lapeliuose”, sako Us*
wald, brošiūrose, “mūsų partijos spaudoj, nuo
gatvių mes juokėmės iš Europos politikos ir
kapitalistų valdovų; buvo tai mūsų didžiau*
sis pasigirimas, kad socijalizmas atitolins ka*
res”. Mums nieko nereiškė kelių paukštelių
čirbėjimas apie tautiškąjį apsiginimą; vadai
nustabdė tų paukštukų čirbėjimų ir vėl pake*
lė savo balsų prieš tautiškumą. Visur leisti
kalbėtojai ir partijos organizatoriai — sakot
Uswaldas — “kalbėtojai virto partija” —►
smagiai skaitė 4,500,000 soeijalistų balsų Vo*
kietijoj, 1,500,000 Austrijoj; 1,600,000 Pran*
cūzijoj; 500,000 Anuglijoj. Tie 8,100,000 bal*
Dar 1892 m. Bismarkas, nurodydamas į sų būsią duodami prieš karę ir jei jie bus
senesnius atsitikimus, prisipažino Dr. O. Ka skaitomi, 8,100,000 vynj stosią į revoliuciją.
Karei, žinoma, nėra ko nei pradėti.
i
maell:
Čia buvo tikras jaučiamas pamatas, ant
“Socijal-demokratų klausimas yra militarizmo klausimas. Hamburge didelė dalis ka kurio soeijalistų vadai tarės bestovį. Čia bu*
reivių susideda iš socijal-demokratų.
Kaize i vo ekonomijos nusprendimas prieš kares. Ka*
ris išsigando; jis sakė man, kad jis nelabai pitalizmas vertė socijalistus žudyti vienas ki*
norėtų pradžioje savo viešpatavimo iki kelių tų jo naudai: liko tik vergams sukilti prieš sa
braidyti kraujuose. Aš jam atsakiau “Jūsų vo ponus. Valanda atėjo, kada daktarai turi
didybė turės braidyti giliau, jei praleisite da išbandyti savo vaistus, kuriuos jie patys su*
sitaisė. Buvo laukiama valanda, kada bus iš*
lykų dabar”.
Ir pavieniai soeijalistų vadai gųzdino vi šauktas generalis streikas ir kada tie 8,100,000
suomenę. Laike Morokko neramumų Vokieti soeijalistų partijos vyrų sukils.
jos soeijalistų dalis parsikvietė prancūzų so
cijalistus į Berlinų. Laike vaišių Yvetot iš
niekino kapitalistų valdžias abiejų viešpatijų.
“Tik jūs pabandykite, jūs niekšai”, jis
šaukė, “ginkluoti vienus žmones prieš kitus!
Jūs pamatysite, jei jie nepanaudos tų ginklų,
kuriuos jiems iaduosite visai kitam tikslui.
Laukite ir žiūrėkite, jei tie žmonės neis į karę
prieš visai kitokį priešų, neg jūs manote!”
Visasvietinė partija jam pritarė tada ir
vėliau. Jaures, lengviausia prancūzų socijalistas, patarė reikalingumų generalio streiko,
“kad prašalinti karę”. Ir tai būsiąs netik ap
siginamo būdas, bet ir užpuolime būdas —
“paskutinis ir baisiausia būdas”. AValling iš
pradžios abejojo, beg jo draugai yra tinkamai
prisirengę, bet potam sutiko su Jaures. Ang
lijos, Rusijos, Austrijos ir Belgijos vadai dar
toliau nuėjo. Tie patys vokiečiai, kurie įveik
davo atidėti nusprendimus tarptautiškaoee
kongresuose, negalėjo pergalėti dilemnaoa. ‘Nė
ra ekonomiško reikalo varyti didelę kompeticijų ginklų išdirbime”; rašė Kautsky laikraš
tyje Die Nene Zeit, geriausiame padėjime, ji
tik padės kelių kapitalistų reikalavimams”.

Soeijalistų puikūs taikos užmanymai.
Mannheimo kongrese, prieš kelius metus
prieš mirtį, aklai sekamas Bebelis davė savo
opinijų, kad partija ir darbininkų unijos nėra
dar užtektinai tvirtos, kad vartoti generalį
streikų “kitiems neg apsiginimo tikslams”.
Partija tai išklausė be sujudimo, nes Bobelis
visados skelbė, kad sustabdymas karės turi
būti pirmiausiai apsigrnimui darbininkų; ir
kada po valandėliai jis pridėjo, kad tada, ka
da jie galės padvigubinti savo spėkas, “ir da
bar jau rodos“ komentavo AVallingas 1912

Laukiame, laukiame, o nieko panašaus
negirdėtis. Viskas nuėjo į apkasus. Socija*
listas šaudo soeijalistų! Nei vienas prancūzas
revoliucijonierius nepateko, kaip Robespierre,
guillotinai dėl savo nuomonių; nei vienas vo*
kietys nebuvo pakartas; tiktai du žmogų nu*
baustu Londono bokšte buvo vokiečių šnipai*
Vadai net streiko nešaukė; valdžios vadus ap
skelbė išdavikais ir tarptautiškieji soeijalistai
nuo tos valandos paliko patrijotais.
Yra gerai juoktis tiems, kurie netiki į so*
cijalizmų iš jo keisto ir apgavingo padėjimo $
bet tikintieji į jį juoktis negali. Statistika sa
ko, kad iš keturių žmonių karėje vienas yra
arba užmuštas arba sužeistas.
Tai reiškia,
kaip dabar nutilę soeijalistai žino, kad dau*
giau, neg milijonas vokiečių soeijalistų bu»
sužeista st mirę, keturi šimtai tūkstančių
prancūzų soeijalistų ir tt. Tarptautiškuraaa
yra sumuštas į dulkes. Net ir darbininkų
unijos yra sujudintos.
Dabartinėse baisiose
moderniškos karės sąlygose”, sako W. E*
Bobų, “negalima net išlaikyti tinkamoj for*
moj darbininkų organizacijų”. Garsus anar*
cbizmo tėvas Petras Kropotkinas baisiau ir
baisiau šaukė, kad “Vokietijos užpuolimus rei*
kia atmušti”.
Pažiūrėkime į sąrašų tarptautininkų pa*
gal tautas, kų jie veikia.
Anglijoje yra dvi skirtingi soeijalistų
partijl: Neprigulmingųjų darbininkų ir Britą*
nijos soeijalistų. Kiekviena iš jų giriasi sa
vo spėka. Abidvi remia karę. Apsireiškus
karės paskalai pirmieji laikė visuotinų susirin
kimų Trafalgaro Sąuare, prieš publikų pasta*
tė rusų, vokietį ir prancūzų meiliai susikabinu*
sius; sveikino savo draugus teutonus. Antro*
ji išsiuntė manifestų, kad karė nebūty “žmo*
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Sios suirutės, tai poj už Rusijos rubežių gyve- Taigi Kuopų viršininkai malomu, nepliovos ant kuuigų, ne tik neramios dvasios vaisius. uantieji veikėjai, padarydami nės išnaudoti tų dienų Blai
bendrų liet. - latvių konferen vybei. Tų dienų reikia pasi
plepės visokių niekų pakam
cijų Berne, Šveicarijoj. Tie rūpinti
sušaukti
visuotinų
pėmis, saliūno pabarėj. Ant
sa,
neskaitlinga
toji
konferen

Blaivininkų
susirinkimų.
Bū
LIETUVIŲ IR LATVIŲ
galo, patys žmonės praregės,
cija, nes joj dalyvavo koks 20 tų gerai, kad tų Dienų būtų
kad jie pertoli nuėjo, beklau
SUSIARTINIMAS.
asmenų, bet prie dabartinių atlaikytos Blaivininkų intenci
sydami tų nesusipratusių ne
Apie lietuvių ir latvių susi aplinkybių daugiau gal ir ne ja Mišios ir kad vietos klebo
va katalikų, neišlavintų, ne
artinimo reikalingumų nebe galėjo suvažiuoti. Kiek žino nas bažnyčioje
pagarsintų
apšviestų žmonių, įsipiršusių
nuo šiandien jau kalbama. ma, susivažiavo žymūs kaip Blaivininkų susirinkimų. Bū
jiems už vadus, kurie patys
Prie to skatino abiejų tautų lietuvių taip ir latvių veikėjau tų gera, kad kas per susirim
nežino ko jie nori ir nenusi
artus giminingumas, kilmė, enutarimus kimų pakalbėtų apie reikalų
mano kų jie sau ir saviems konomiški apskaitliavimai, ge Svarbesniuosius
skaitytojai
žino iš praeito priklausyti prie Piln. Blaivipasekėjams rengia. Kada to
ografiškas padėjimas. Kaip “Draugo” numerio. Ir išties, ninku Susivienijimo. Susiviese parapijose pradėjo darbuo dažniausiai pas lietuvius atsi
jei šios konferencijos pasek nijimas tegu apsvarsto reika
tis kunigai assistentai ir tie
tinka, pakalbama, gražiai pa mė bus ryšių užmezgimas, su lų mokėti bent 5 c. mėnesinės,
jiems nebegeri ir juos tie ne
rašoma, bet aktualio darbo darant bendrų Lietuvių-Lat daryti susirinkimus kas mė
tašyti “komitetai” suskato
veik neparodoma.
vių Tarybų ir kitas įstaigas nuo, ir tegu pasukina susirin
biauroti.
Taip ir su latviais ryšių už — konferencija reikės pava kimams nedėldienį. Geriausia
Tie visi “streikai” turės sa- mezgimu. Kalbos pasilikdavo dinti nusisekusia. Bus pra
rinktis kas antras mėnesio
vaimi išnykti. Panašius nesu kalbomis, gi darbo nesimatė. laužti pirmieji ledai ir nuo žo
s* ktnadienis,
ne*
pradžioje
sipratimus kelios dešimtys Neieškota nei kelių, nei būdų džių bus prieita prie darbo.
mėnesio išeidinės Susiv. orga
metų atgal turėjo airiai, pran kaip ryšius užmegsti. PasiTo, o ne ko kito ir reikia. nas “T. Rytas’-'. Per tokį su
cūzai, vokiečiai ir kiti, kol jie ganėdinta vien gerų norų iš Bendrų - gi reikalų, kaipo pa
sirinkimų galima bus išdalyti

ties

įšpažiuties

neatiikiaėji’fvo darbų.

taip-pat turėjo netašytų ne
nuoramų, kol jie nesusiprato
esu katalikais, kol neišgijo
daugiau apšvietos, kol iš savo
parapijų neprašalino saliūnų

intekmės. Jau ir dabar tų
“streikierių“
eilės retėja,
kas dienų žmonėms susiprantant, o kada visi susipras, to
kie “komitetai” pamatys, kad
liko be pritarėjų ir jei dar tu
ri gėdos, tikrai susigėdins sa

reiškimu. Per Politiškųjį Amerikos Lietuvių Seimų Chi
cagoje klausimas buvo plačiai
judinamas, atsikviesta vienas
kitas latvys veikėjas, bet tuo
ir užbaigta. Neužmegsta ar
timesnių santikių, nepadaryta
dagi niekur bendro lietuvių latvių susirinkimo.
Ko nepadarė amerikiečiai
per savo apsileidimų, ko ne
nuveikė europiečiai gal per
negalėjimų, — tų atliko Euro-

krūvoje per kuopos sekretorių
bus reikalaujama 15 c. iš atsskirų prenumeratorių 20 c.
Metų mokestis, kaip buvo jau
pranešta, Kuopoms 40c., at
skiriems 50c.

P. BLAIVININKŲ KUOPyBMfiL

sužino

kiek ekzempliorių tikisi išpla
tinti savo narių ir nenarių tar

190 S. Meadow str.,

pasimatyki-

žas ar didelis jis būtų.
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pe. Apie tai tegu tuoj prane

Kas-žin kas redaguoja “NauP.S. Siunčiant pinigus “mo
jienose
”
tą
skyrį, už
ša
žemiau
pasirašusiam.
Už
kurį
Pagal konstitucijos, trečias
ney orderį”, ar čekį reikia iš
redakcija neatsako?
rugsėjo sekmadienis yra me 4 numerius ligi Nauji} metų rašyti kasininko vardu, o at
blaivininkų
išsirašančių siųsti jį raštininkui.
tinė P. B. Blaivininkų šventė. iš
j

Amerikos Lietuva.’’ j>
jienos” besiginčy damos daJej
tautos bendrų reikalų’’ taip įsi*
tempė, kad mielą valandėlę lau
kiama “bendros” eksplozijos.
Į

*

nių karė”. Po kelių dienų, kuomet karė prasi- viausių, revoliucijonierium sviete” pasekė pė da karė pradės grųsyti, tos šalies darbininkų
Bėjo, abidvi partiji sutiko mesti opozicijų prieš domis Belgijos Vandervelde — priėmė vietų klesa ir jos parlemento atstovai, yra surišti
& šalin. Tai buvo vienintelė taktika, ant ku- karės kabinete sakydamas: “Aš einu į kabine priederme daryti viskų, kas bus galima, kad
karę sulaikyti”. Ir, nors vokiečių delegatai
aaos abidvi partiji sutikdavo ir tik tie vadai tų ne valdyti, bet kariauti”.
Pasiliko Herve, kuris ilgų laikų praleido pasekmingai priešinos prieš karės streiko te
nesutiko, kurie pirmiau buvo vadinami vadais
kapitalii-tn partijos, liberalio kibinėto nariai, kalėjime už savo prieš karę, prie patrijotizmų orijai 1910 m. tarptautiškame kongrese aiškin
Lo rdas Morley, istorikas ir filozofas ir John propaganda, kurio knyga “Mano šalis teisi ar dami neprisirengimų, tečiau sutiko, kad yra
Burna, senai vanojamas kaipo netinkantis so- neteisi” yra sykiu aštriausia ir geriausiai už socijalistų priedermė “balsuojant atmesti ša
puolanti taųfiškumų, Herve, kuris tarptau- lin visus mokesčius užlaikymui armijos ir ju
JDjalizmui.
tiškuose kongresuose ragindavo savo drau rininkų”.

K-'ti ? George Lansburg pamatė, kad lai
kytis už santaiką buvo tas pils, kų prakišti
Btvo .bfiiy Herald. Ramsey Macdonald, gai
sra neprigulmingosios darbininkų partijos,
•“rūgodamas ant trumparegystės ir neapsižiū
rėjimo Ed. Grey” buvo užklaustas draugi},
kodėl, jei jis manė, jog Edwardas Grey nema
to dalykų, jis taip ilgai perkalbinėjo savo par
tijos atstovus parlemente remti Edwardų. Jis
l>uvo priverstas pasitraukti nuo savo koman
dos. Bernardas Shaw nustojo būti socijalistų
socijalistų akyse jau nuo poros metų. Roivland
K.enney nuoširdžiai šaukė: “Pasisekimo Bri
tanijos armijai?1 Robert Blatcliford, laisvas
Bocijalistas, užjautė karei pirmiau, negu ji
prasidėjo ir buvo koliojamas socijalistų poli
tikierių, kaipo alarmistas, ginklų dirbėjų spau
dos a gentas, eks-kareivis, kuris trokšta karės
ir, kuris buvęs kareiviu, nieko nežino apie ka
lę. Hyndmanas, galva Britanijos socijalistų
partijos, dirbo išsijuosęs, agituodamas už penBijų praktiškiesiems patrijotams. H. G. AVells
Šaukė moteris prie ginklų, užmiršdamas, kad
kada tai mokino, jog darbininkų klesa gali ir
priešinties karei. Dabar užsigynė savo žodžio
Sakydamas:
“Aš nesu nei sakęs, nei rašęs, kad atkal
bėti savo jaunikaičius nuo liuosnorystės. Aš
perai žinau kas yra reikalinga”.

gus kiekvienų apgarsinimų karės, nežiūrint iš
kurios pusės jis būtų, atsakyti militariu strei
ku ir sukilimu, revoliucija. Herve liepia sa
vo pasekėjams būti kareiviais ir kariauti prieš
jo pirmesnius mokinius iš Vokietijos.

Tečiau, kada buvo pakeltas dabartinės ka
rės klausimas Reichstage, kų socijalistų dele
gatai veikė? Jie manė, kad mini storių pirmininkas savo kalboje apie apsiginimo reikalų
juokuoja ir susitarę ėjo pas jį teirauties tikros
teisybės. Nevadinkite jų pasielgimo politikos
Vokiečių kaltė, sako Herve.
dailumu; pasirinkite kita dalyko pusę — tai
Tarpininkaujant Briggs Davenport’ui ga buvo puikus naiviškumas.

vau interview su Herve. Štai tas pasikalbėji
mas. Herve kalba pirmasai:
“Aš sutinku, kad grasinimas dabartinės
karės suteikė geriausios progos, kokių kada
svietas turėjo išbandyti generalio streiko te
orijų, kad apsaugoti pasaulį nuo tarptautiško
susikirtimo. Mes manėme, kad visuotinas su
kilimas bus įvykinamas, nes mes turėjome
šiokį - tokį užsitikėjimų Vokietijos socijalistų
išlaimėjimui. Paaiškėjo, kad mes apsirikome;
taigi ir visas atsakymas už nešaukimų gene
ralio streiko krinta ant mūsų Vokietijos drau
gu

Taip ir balsavo jie už budžetų. Aštuonesdešimt iš suviršum šimto socijalistų narių da
lyvavo privatiniame susirinkime dalykų ap
kalbėjimui. Nesutiko tik septyniolika, jų tar
pe Liebknecht ir K. Kautsky, kuris paprastai
atsikalbinėjo. Dauguma-gi karę užgyrė ir gru
pė, sugrįžus į Reichstagų vienu balsu balsavo
už karę.

tai... stengės atnaujinti tarptautiškus ryšius su
visų šalių social-demokratais; ir kada tarptautiškosios socijalistų organizacijos pildoma
sis komitetas patarė laikyti susirinkimų... ap
kalbėti taikos reikalus, Vokietijos socijabstų
vadai sutiko su išlyga, kad Prancūzijos socija

»

-

,

H

Tai bent Mockus! Ant kiek,
vieno “Naujienų” numerio lai-,
ko po kelias dideles “misijas’’.
Gal mano raudonasis kunigužia
visą socijalistų
armiją j 8avo»

pragarą” nugrūsti.

I

listų partija dalyvaus.. Visi pasistengimai...
prancūzų, socijalistų atsinešimu buvo atmesti.
“Mes su patenkinimu pripažįstame, kad
Anglijoj, kaip ir Prancūzijoj yra socijabstų,

Gera dabar proga “Keleivio’*
redaktoriui pasiskelbti vyskupų
kurie veikia taikos naudai. Negali mums už
giminaičiu. Mat visų Amerikos
daryti akių tas pasibaisėtinas dalykas, kad so
žymesnių lietuvių pavardes skaicijalistų diduma Anglijoj ir Prancūzijoj sutin
tomą iš kito galo ir surandama,
ka tęsti karę iki Vokietija nebus visai perga
kad jie paeina iš augštos kub
lėta.
inės.
t I
“Socijalistai Reichstage ir oficijališkieji
vadai socijalistų partijos... taip-pat protestuo
•
•
ja, iš visų pajėgi}, prieš pasistengimų prijungti
S. L. A. kuopos nori paveržti
svetimos šalies teritorijas... Žmonės... nori tai
Tautos Fondui surinktus pinikos. Kad karė nesitęstų... iki visos tautos bus
gus. Gal tas daroma tėvynės,
visai nusilpnintos, kuri nors kariaujančių Val
labui, o gal tai tikras “btolda-.
stijų turi ištiesti rankų santaikai. Ant Vokie
pas”.
,
tijos... guli pareiga... Mes raginame valdžių
stengties užbaigti nesutikimus. Mes laukiame,
kad socijalistai kitų kariaujančių šabų išreik
Žemaitė, paminėjimui savo li
štų tokį pat reikalavimų nuo savo valdžių”.

teratiškų gabumų, parašė Ame

Vienas išaiškinimas to pastebėtino dokumen
“Dabar, kada jie nusprendė kaip šalies
rikos lietuviams savo pirmojo
apginimas turi būti vedamas”, sakė socija to yra tas, kurį man nurodė savo pasikalbėji
“baisiojo” laiško antrą dalį. Iš-,
listų Vonvaerts, “ soči jal-demokratija... neap me Gustavas Myers, vienas žymiausių socija
sipludo
ant klerikalų, Lietuvių
leis tėvynės sunkiame padėjime”.
listų rašytojų šioje salyje.

£
Mes, pi*ancūzų socijalistai buvome visa
“Vokiečių valdžia panaudojo socijalistus,
Pastebėtinas taikos manifestas.
da pasirengę pradėti sukilimų prieš karę ir
kaipo
savo agentus rugpiūčio mėnesyje (per
Tai bus bene geriausi s paaiškinimas iš vi
būtume tai padarę, jei būtume tikri, jog vo sų Vokietijos socijalistų laikraščių, ir jis yra nai)”, jis sakė: “dėlto, kad eiti prie tautos ai
kiečių socijalistai seks mūsų paveikslų ir veiks tokioje formoje, kad turi vienų prasmę Vo škinant, kad net socijalistai pritarė karei. Jei
tuo pačiu laiku, kaip ir mes. Mes būtume tai kietijoj ir kitų už jos rubežių. Aš neradau ji galėjo naudoties jais pradėti karę, kodėl ji
darę, nors ir gerai žinodami, kas mums už tai nieko geresnio nei Neue Zeit, nei Sozialistische negali jais naudoties dabar pradėti taikos
laukia, jei taip darydami būtume matę nors Monat - Schrifte. Vienas rašytojas skelbia, kalbų? Toki dekleracija, kaip tas manifestas,
mažiausių vilt} karę prašalinti. Bet viskas bu-jį^į klesų kova sustoja laike karės; kitas, kad, gali būti užstojama, jei kitos viešpatijos pra
Tautiškumo šaukimas.
vo „ priešingai. Ir nieko kito neliko, kaip tik: jeį socijalizmas prasidėjo Vokietijoj, tai ka- dės klausyti, arba užsižadėti, jei jos misija ne
Mes matome, kad Italijos socijalistai išsi ginti savo tėvynę nuo pašėlusiai užpuolusių. rįauti prieš Vokietijų yra vistiek, kų prieš so- nusiseks. Ji nenusisekė. Ir Vokietijos valdžia
padarė Vonvaerst redakcijoj kratų, panašių į
laikė tik per devynius mėnesius. Serbija ne- dviejų didžiausių militanškų autokratijų svie- cijalizmų. Štai tau ir viskas!
te.
Mūsų
nuomonė
tuose
dalykuose
buvo
ta
tų,
kokių kišius imanti policija vadindavo
tarėjo tvirtos socijalistų organizacijos. Japo
“A-a”, vilties pilnus šnabždėjimus iš šapati
kų
ir
Anglijos
ir
Rusijos
draugų;
jie
ži

nija užrakina socijalistų tuojaus, kaip tik už
bes, “bet mes turime atsiminti taikos mani “friendly raid”.”
tinka nors vienų japonų besiklausant jo. Kas nojo, kaip ir mes, kad jokis prieš karę strei festų, kurį atspausdino Vonvaerts dvidešimt
Ar manifestas ištikro buvo išleistas už
link Belgijos draugų, jie buvo nušluoti netikė kas negali pasisekti, jei Vokietijos proletari- šeštų dienų biržebo.
jausti kų svietas mano iš 77 Wilhelmstrasse?
tu vokiečių užpuolimu. Jų garsus Maison du jatas jame nedalyvaus”.
Žinoma. Mes jo neturime užmiršti, — arba kitaip sakant iš imperatoriaus kancelia
“Bet talkiniukams laimėjus, ar talkinin bet būtų daug geriau, jei mes galėtume jį už rijos? Jame matome keletu indomių dalykų.
IPeuple stovėjo tuščias; jų evangelistas Emile
{Vandervelde, Stuttgarto kongrese rėmė rezo kų socijalistai pritars išieškojimų nuo Vokie miršti I
Ištiesų jis buvo spauzdintas Vonvaerts — bet
liucijų už generališkųjį streikų ir sukilimų at- tijos ir Austrijos karės nuostolių?”
jį
spauzdino
kaipo
apmoka
Jo visuotinas tonas jums beabejonės maž Vonvaerts
Buvusis prieš patrijotizmo skelbėjas, nuo daug žinomas, bet reikia čia nurodyti jo ke mų apskelbimų! Jis nebuvo net pavadin
Bitikus karei: jis dabar priėmė vietų valstijos
savybės priešas, net nei sumikčiojo.
ministerio Belgijos karės kabinete.
bas gyviausias dalis. Pranešęs mums žinių, tas oficijabu vokiečių socijabstų partijos raš
“Taip”’, jis atsakė. “Turės būti išieš
Tarp socijalistų kariaujančių tautų tik
kad Europoj yra baisi karė, ir užklausęs ar tu. Tik buvo sakoma, kad jis yra išleistas or
ridena grupa — išskyrus jau pasidavusius ita kotas atlyginimas už visus nuostolius, kokius viskas taip nuolatos ir turi būti manifestas, ganizacijos, ligšioliai socijabstų visuomenei
lus, buvo matomai šiek-tiek pastovesnė, tai ru vokiečiai yra padarę”.
sako: “soccijalistų partija permatė tą kata nežinomos, pasivadinusios save Vokietijos so
“Ar toj sunkenybė nekris ant Vokietijos
sų socijalistai. Dūmos socijalistai atsisakė
strofą pasaulyje ir jų pranašavo. Delto-gi jis cijalistų taikos partija. Tas vardas yra daleibalsuoti už karę, reikalavo amnestijos visiems darbininkų, ne kapitalistų?”
nuolatos kovojo prieš... baisią ginklavimos kom dimu, kad toji partija, kuri priešinos karei,
“Taip”.
Bocijalistams politikos prasikaltėliams ir, kada
petenciją, kuri yra dabartinės karės priežasti yra karės partija.
“Taigi kaip jūs galite —”
tai buvo atmesta, jie išėjo iš salės, lydimi dar
mi. Pernai, kada rinkos kare grumojantieji
“Mūsų draugai Vokietijoj žmoniškai ir debesys... Vokietijos socijalistai iki pat pasku
bininkų partijos atstovų. Tada buvo karė
Ypatybė nusmelkta Materijalizmo.
apskelbta ir nemaža iš jų vadų ragino prisi vienybėje veikdami galėjo neleisti išaugti Vo tinios valandos atkreipė visą savo energiją,
Kas nerašė tų manifestų, jų didžiausis ar
dėti prie tautos reikalo. Kiti buvo kaltinami, kietijos militarizmui ir tuo pačiu laiku karei. kad užlaikyti ramybę. Bet., jie negalėjo ka gumentas yra ne prieš karę, bet prieš pergalė
Jie taip neveikė. Dėlto - gi bus teisinga, jei
kaipo Vokietijos apmokamu
tastrofos nukreipti. Tada, kada caro kazokai jimų. Bet jie prisipažįsta, jog jie neveiks
Grįžkime į Prancūzijų. Jaures, kupio ora jie turės mokėti uz savo kvailumų ir nerangur perėjo rubežių... Socijalistai stovėjo už pri prieš pergalėjimų, jei Prancūzijos ir Anglijos
toriškas gabumas buvo prilyginamas La Car- mų. Jie atsiskyrė nuo broliškų santikių; mes žadėjimą, kurį dąvė jų vadai — jie ėjo gelbėti draugai nesutiks su jais veikti. Jei kų jis pa
lamagnole styliūi, savo laikraštyje L’Huma- jau nelaikome Vokietijos socijalistus savo bro tėvynę,..
rodo, tai parodo tų, kad tokie vokiečių socija
mite dar gruodžio mėnesyje 1910 ra. atspauzdi liais”.
listai,
kurie reikalauja dabar taikos, praeityje
“Vokietijos socijabstų partija, nuo pat
no atsišaukimų į visus šaukiamuosius karėn
Pažiūrėkime, kų teutonų socijalistai vei pirmųjų dienų tos baisios tragedijos stengės buvo taip silpni, kad nesuteikia jokios vilties
j»risiųsti savo vardus, kad būtų galima prisių- kia ir kų jie šneka. Svarbiausieji vaikimsi platinti ramybės idėjų. Kada pirmoji karės savo pajėgos ateityje. Kur dokumentas nesi
Bti pinigiškų pagelbų organizuojant “nepasi- austrijiečių buvo ir tebėra tie patys kų ir vo paskola buvo balsuojama... Reichstage soci priešina faktams, jis priešinas sau. Jis yra
&avimų“. Tame pat laikraštyje karei prasi- kiečių. Taigi vokiečių peržiūrėjimo pakaks.
jalistų grupė... sakė: ‘mes reikalaujame, kad tikras Vokietijos socijabstų pralaimėjimo pri
Jdėdant jis jau atspauzdino straipsnį, aiškinan
sipažinimas.
Vokietijoj organizacija senai slapta sva tuojau, kai tik tautos apsisaugojimas bus už
tį kiekvieno prideryatę ginti savo šeimynų ir
Čia ir yra visa pasaka! Laikraščiai buvo
jojo, kad skaičius yra spėka. Netik, kad jos tikrintas ir priešas bus linkęs prie taikos, ka
W, nors ir ginkluotu nacijonai i zmu. Com nariai
kupini
karės žiniomis, kad jo nei nespausdi
per dvidešimt metų buvo liūliuojami rė turi būti užbaigta’.... Tas reikalavimas, ku
fnderation Generole du Travail — prancūzų
no
kitaip,
kaip tik dalelėmis. Socijalistų spau
ekonomiška gerove, bet partija augo taip spė ris buvo paduotas sykiu su nupeikimu užgrie
nevoliucijonierių sindikalistų organizacija —
da jo sarmatijos. Čia, man rodos, kiek aš ži
riai, kad augimas jų apsvaigino. Ir augimas, bimo noro, buvo atkartotas, kada buvo balsuo
atsišaukė į darbininkus unijistus, kad stotų
nau, pirmų sykį jis yra spauzdinamas beveik
didumas, užlaikymas partijoj daugybės narių, jama naujoji paskola... Po Italijos į karę įsi
karėn “apginti Prancūzijų”.
ištisai.
Tai taip jis atsirado. Pažiūrėkime kų
pasirodė, pajutimame bandyme, svarbesniu, maišymo, buvo pasakyta... kad taikos reikala
Marcei Senbat, dievaitis žemesniųjų socivimas auga ir kad socijalistai priešinęs už jis reiškia.
neg internacionalizmas.
Jišistų tam atsišaukimui pritarė; tų-pat paJo vidujinis turinys aiškus. Aš sakiau,
Vienos susirinkime... Vokietijos
Žinoma, senosios patarlės dar buvo varto griebimui...
ttarė ir Vaillant. Guesde, partijos patriarkas,
__
_____
kad
Austrijos socijalistai panašūs į savo kaipartijų atstovai vėl priėmė rezojamas. Bebelis, kurį Herve vienų kartų va ir Austrijos
,,
y « • M* ’taikų...
. •«
V » V*
* I*
liucijų"užgiriančių
Vokiečių
socijabs-'mynus
vokiečius.
Ištiesų visos šakos tarpkarį Balin pavadino “vienu narsiausių, gu
dino Vokietijos partijos kaizeriu, sakė: “Ka

rublius.

pyti prie pinigų siuntimo, nežiūrint kaip ma

Shamokin, Pa.

Susiv. iždininkas,

gimines

te su mumis, nes mes tikrai jums galime suta-

redaktorius,

Kun. Jonas šupšinskas,

kelius

Bet pirma negu jūs tų darysit*,

Sus. rašt. ir “T. Ryto”

numeris jau spauzdinamas ir

Tegu kuopos

Lietuvoje, pasiunčiant jiems

Kun. Jer. Valaitis,

28 Cherry str.,

poms.

taip pigus, kaip šiandie.
Dabar yra laikas atsiminti apie jūsų

Kuopos neužsimokėję Cent
rui tegu per susirinkimų su
renka nuo
narių pusmetinį
mokestį 10c., arba metinį 20c.
ir atsiunčia centro iždininkui.
Per visuotinų Blaiv. Seimų
buvo nutarta, kad Organo
Fondui
padidinti
kiekviena
kuopa surengtų vakarų - ba
lių. Šiuos ir kitus reikalus
kuopos tegu malonėja apsvar
styti savo susirinkime.

mato susirišimui, yra ir atsi nariams tų laikraštį.
‘ Tau
ras nemaža.
14
tos Ryto” antras (rugsėjo)
neužilgo bus išsiuntinėtas kuo

Rubliai dar niekad nebuvo

draugijos ir visų kitų “nenau
dėlių”.

Vienas Chicagos daktaras, be
laikydamas paskaitas apie sveika
tą, pataria
Amerikos lietuvių
jaunimui būti
neprigulmingu.
Gal mano geradėjas į “nezaliežnikų” vyskupus “runyti“.

Ak, tu, Brigida
šviesiojit
Gelbėk “Darbininkų
Balsą' l
Nabagėlis taip susipramoninūn
kavo, kad “Draugo“ redakto
rių į socijalistų lizdą patupdė.
Klerikalizmas žlugo!
“Lietuvos“
Jurgis Spurgis.
apie trunas pradėjo čiauškėti
Gal nabagas mano nuo laisvama
niškų karščių rūnyti pas Abra
omą. Gaila būtų vyruko, — laisvamamai netektų
tvirčiausio

špykio.
l

p

r «

Laisvamaniai,
vidurinės sro
vės atstovai, sulig “Vien. Liet.”
nurodimų, esą labai
minkštos
širdies žmonės, — jie lankstosi
pagal vėjelio papntimo. “Taatuva”-gi kadaise porino, kad
laisvamaniai labai tvirti, — nie
kas negalįs jų išstumti iš vėsių.
Ir žinok tu, žmoguti, kame teisy
bė.

“Naujienos“ net du syk pra
dėjo j dieną eiti. Skirtumas tarp
vienos ir kitos laidos labai dide
lis. Tik žiūrėkite! iš ryto vokie
čiai užima
Gardiną, vnkare-gi
jie bombarduoja Gardino išlaukiniua fortus. Išeina, kad vokiečiai
į Gardiną dasigauna oru ir ta
da jau šturmuoja priešą iš vi
daus. Tikri stebuklai!
Burbulas.

DRAUGAS

Rūgs. (Sept.) IG, 1915. N. 38.

Tūli sako, reikia mums referen
siųsti į organa dar prieš Naujus
dumo, tąsyk viskas bus gerui, na Įinas. Tokiam susirinkimui laiką Metus. Užsimokantieji visas pri
aut tokio pasakymo yra net ne skyriame, nedėlioj, 3 d. spalio gulinčias
mokestis
Sausio
mėnesio, 1915 metų, 2 vai. po mėn., organą gaus po Naujų Metu
malonu
aiškint.
Daleiskim
pra

-y
/
y/
kiuro ki^no stogas ir žmogus vie pietų (senojoje bažnyčioj), šv. kaip greit bus galima
suspėti.
toje imt tuojaus taisyt, kad van Kryžiaus parapijos salėje, 4555 2) Nutarta kad susiv. pinigus,
Mp
duo nebėgtų į triobą, jis, si- So. Wood st., ir kampas 46th st., kurie randasi ir pribus pas ka
šaukęs savo šeimyną, lieptų bal Chicago, III. Kuopos yra kviečia sininką ant rankų, virš leistos jam
suot ar reikia taisyt ar uetaisyt mos susirinkimuose tai apsvar laikyti sumos, padėti
atsargos
kiaurąjį stogą! Mes tokį pasiel styti ir išrinkti į tą susirinkimą (geležinin) kapitalan padėti ki
gimą pavadintume paiku, nes čia utstovus-delegatus. Kurios kuopos ton Bankon, į viena iš Wilkesreikia tuojaus taisyt. Balsuosi ne neturėtų susirinkimų ir nebūtu barre bankų.
delegatų,’ yra
balsuosi — vis bėgs. Tas pats ir progos išrinkti
3) Pagalios paimta gvildenisu referendumu. Kas nenor susi kviečiami bile nariai arba, ge- man projektas naujos konstituci
įr slaptu balsavimu 59 prieš 33 pažint su organizacija, tam de riaus, kuopos valdybą atsilanky jos kurios svarstymas tęsėsi išti
są dieną. Padarius kai-kuriuos
balsus priimta, kad visi I sky šimts balsavimų nieko negelbės, ti į viršminėtą susirinkimą.
Ištikrųjų yra net gėda prisi pataisymus, projektas likosi pri
nes
jis
nenorės
suprast
balsavi

riaus nariai priimti į Su-mą prieš
mo prasmės. Ne referendumo, pažinti, kad mes gyvendami Chi- imtas. Perrašymas konstitucijos
1 d. spalio, 1914 m. mokėtų su
mums reikia, bet pažinimo organi cagoje, kame dauguma inteligen rankraščio ir išvertimas į ang
lig to amžiaus kokio buvo kada zacijos perdem. Tik tąsyk išnyks tijos ir veikiančiųjų pajėgų, už
lišką kalbą pavesta
kontrolei
prisirašė prie Su-mo. Ir nors tas rugonės ir užmetinėjimai. Taigi miršome ar mes gyvename ar ne. centro raštininko. Už parašymą
nutarimas yra galutinis,
nes broliai ir sesutės, stenkimės pa Faktai patys per save kalba, kad ir išvertimą S. L. R. K. A. kon
nutarta
užmokėti
Augant
Susivienijimo nariu konstitucija mus rodo (XVIII žint Su-mo surėdymą ir stumki- čia esant apie tuziną kuopų, na stitucijos
nutarta
bei kuopų skaitliui, ir kįlant tar straipsnis paragrafas 6) kad bal me pradėtą darbą pirmyn, o Die rių skaitlius nesusilygina su vie $100.00. Konstitucijos
na iš didesniųjų kitose apielin- spauzdinti 25,000; pirma spauzdipe narių vis didesniam susipra savime ta pusė laimi, kur yra vas mums padės.
K. J. Krušinskas, prezidentas. kėse kuopų. Kalti esame mes pa nimo bus perleista ištisa konsti
timui, Su-mas buvo priverstas nors 1 balsas daugiau, čia buvo
tys ir tą turėtumėm ilgai nelau tucija per organą.
įvesti kaskart naujas reformas
net 26 balsai daugiau, taigi be
kiant atitaisyti. Todėl nepraleis Susirinkimas užsibaigė ir pasbei pagerinimus. Ir štai jos: pir
veik
“
”
trečdalio
balsy
daugumą
ATSIŠAUKIMAS I S. L. R.-K. kite pro ausis šio mūsų atsišau lutinis posėdis užsidarė 2 d. rug
miausia likos įvesta pomirtinė
iki $500 dėl suaugusiy ir tapo priimta, reforma išlyginimui mo- A. CHICAGOS IR APIELINKĖS kimo. Lai mūsų balsas nepasilie sėjo, 7-tą vai. vakare.
ka balsu “šaukiančiu tyruose”,
įvesta vaikų skyrius, bet laikui kesčių. Sakytume viskas turėtų
J. S. Vasiliauskas,
KUOPAS.
bet kas gyvas atsilankykite į virš
būt
gana
aiškiai
suprasta,
bet
nebėgant ir vėl pasirodė, jog reiSusivienijimo
raštininkas.
Nubodo
laukti kol Chicagos
kia daugiau reformų reikia to- laimė, tie, ką prieš 30-tą seimą Apskričio valdyba darys susirin minėtą susirinkimą, kad užmez
bulinti, geriut viską, kas yra dėl snaudė, dabar pamatė, kad seimas kimą arba parodys priežastis sa gus kuopų artimesnius ryšius ir
WATERBURY, CONN.
labo narių. Kuopoms ir pavie be jų žinios įvedė bokias ten re vo neveiklumo. Jau beveik metai pradėjus tikrą bendrą veikimą.
Aiškumo delei.
A. J. Sutkus,
protestuot.
niams nariams reikalaujant, li formas ir pradėjo,
Praėjusiam
30-tam S. L. R. K.
laiko, kaip buvo sušauktas Ap
39 kp. S. L. R. K. A. Raštin.
kos įvesta da nauji pomirtinių Bet prieš ką? Patys prieš save. skričio susirinkimas, kame buvo
A.
Seime
buvo
paduotos skundos
, P. Mulevičius,
skyriai, ir pašelpos skyrius. Bet Tas, kam rūpėjo Su-mo gerovė, nutarta įvykinti daugybė gerų
163 kp. S. L. R. K. A. Raštin. ant buvusiojo S. L. R. K. A. 11,
įvedus tiek naujų reformų — pa tas pats rašė apie tai organe, užmanymų kuopų naudai ir Susi
71 ir 91 kp. raštininko p. S. CiJ. Palekas,
gerinimų, buvome priversti tū stengės, kad kuopos tą svarstytų vienijimo labo, bet Apskričio val
lulskio — už laužymą konstituci
85 kp. S. L. R. K. A. Pirm.
lų valstijų išsiimti čarterį arba, ant susirinkimų, kad visi nariai dybos veikimo (nei pasiteisini
jos
skyriaus 12-to paragrafo 6-to.
M. L. Gurinskaitė,
taip sakant,
registruoti savo žinotų kam ir delko yra reikalin mo) nematyti,
30-tas seimas, nesvarstęs atme
nei negirdėti.
99 kp. S. L. R. K. A. Raštin.
Susivienijimo šakas po kitas Val ga išlyginimas mokesčių. Tie šian Laikas yra brangus. -Laukti, ne
tė, kaipo “ypatišką skundą”....
stijas. Na ir priėjome prie to, die džiaugiasi iš tų nutarimų, o
p. S. Cibulskis pasijuto užgautas
žinant ar esamoji valdyba pra
jog pamatėme (nes Valstijos pri kam Su-mo gerovė neapeina, kas
ir pareikalavo teismo. 91-ma kp.
dės kada veikti, negalima. Pri
PROTOKOLAS.
vertė mus pamatyt) kad mes va priguli, ot, taip sau, tie protes
(nes joje abudu priklausome) iš
versti esame šaukti Chicagos ir Susivienijimo Lietuvių Rymo
rydami taip plačiai biznį, duoda tuoja dėlto, kad nepažino ir ne
rinko
teisėjus ištyrimui dalykų
apielinkės
kuopų susirinkimą, Katalikų Amerikoje, Centro Val
mi net $1000.00 pomirtinės, o ne nori arčiau pažint delko ir kam
stovio.
Teisėjai nereikalaudami
kad apsvarsčius svarbiuosius bė dybos susirinkimo, vykusio rug
visi lygiai mokame sulyg savo am yra Su-mas ir kokią jam pačiam
jokių
raštiškų
prirodimų, patarė
gančius Susiv. reikalus. Todėl, sėjo 1—2 d., 1915 m. Brooklyn,
žiaits, o pomirtinę yisi ligiai gau duoda naudą ir ką žada dėl visuo
susitaikinti. Mes ant to sutikome,
name. Tą netobulumą pereitas 30 menės! Protestuot prieš seimo nu mes, žemiaus pasirašiusieji, at N. Y.
p. S. Cibulskis prašė, kad būtų
Susirinkiman susivažiavo šie
seimas pataisė — išlygino. Nors tarimą, tai yra savo pačių pasiųs sišaukiame viešai į visas Chica
atšaukta per organą. Ką aš ir iš
buvo apie tai plačiai rašyta ir aiš tu atstovų nutarimus, yra nepro gos ir apielinkės S. L. R. K. A. Cent. Valdybos nariai: — Pirm pildau.
kinta, kaip
Centro Valdybos, tinga ir tas nieko negelbės. Čia kuopas, kviesdami prie bendro — K. Krušinskas; Vice-pirm. — Pranešu kad su p. S. Cibulskiu
taip pavienių narių, net ir išti reikia susipažint su visa organiza darbo. Kad atsiekus pageidauti A. Petrauskaitė; Rašt. — J. S ir jo buvusiais prašižengimais niesos kuopos apie tai gana rašė, cija arčiau ir tąsyk pamatysime nūs tikslus ir paskleidus kuo pla Vasiliauskas; Knygius — kun to neturiu.
jog taip toliau būt negali, jog kad seimo delegatai netik ką Su- čiausią agitaciją praplatinant mū S. Struckus ir iždo globėjai: — Su augšta pagarba
kartą reikės sulygint narių mo mo narių nenuskriaudė, bet prie sų Susiv. Chica goję ir apielin- J. Stulgaitis ir J. Valukon'is. Ne
Juozas B. šaliunas,
iždininkas F. Burba,
kestį, kad visi mokėtų sulig sa šingai, padarė istorišką nutari kėje, mums būtinai reikalingas pribuvo
S.
L.
R.
K.
A.
91-mos kp. Rašt.
vo amžiaus. Tuo tikslu susiuntė mą, nutarimą vyrišką, išgelbėjo bendras veikimas. Prie bendro pranešdamas laiškų, kad delei
į 30-tajį seimą net 103 narius- Su-mo nuo galinčio būt bankro veikimo galima prieiti tiktai tu svarbių naminių reikalų negali
delegatus. Nors tas dalykas (mo to, pastatė ant tvirto pamato sa rint gyvą Apskritį. Todėl, kad ta pribūti ir Dvas. vad. kun. J. J.
kesčių išlyginimas) buvo kalbė vo organizaciją, prie kurios jie apskritį atgaivinus arba, jei dar Jakaitis atsakė telegrama, jog SUSIV. L JL K. A. VALDYBOS
ANTRASAI:
tas — gvildentas net per pusan priklauso, kurią jie, kaipo pasiun gyvas, išbudinus, mums reika negali pribūti dėlto, būk duota
tros sesijos apie 8—9 valandas tiniai — ingaliotiniai, atstovauja. lingas greiti! laiku turėti abelnas per vėlai žinia apie susivažiavi
Prezidentai, — K. K ručini kas, 59
visų apielinkių kuopų susirinki- mą.
Teneyck et., Brooklyn, N. Y.

RŪPINKIMĖS PAŽINTI
SAVO ORGANIZACI
JA NUODUGNIAI.

Vice-prezidentas, — A. Petranskaitė, 563 N. Biver et., Waterbory,
Sekretorins, — J. S. Vasiliauskas.
Conn.
58 Main st., Edrrardsville —Kingston
Pa.
Kasos Globėjai: — J. Stulgaitis,
122 S. Meade st., Wilkes Barre, Pa
J. B. Valukonis, 233 Broadrray, 8

Posėdis 1-as.
Susirinkimas prasidėjo 1 vai.
tautiškosios partijos yra panašios viena kitai. tijomis, socijalistų organizacija laikydamos sa
pribuvo visi
Jų skirtumas buvo daugiau smarkume, neg vo priimtos doktrinos, pametė viską, kad tik po pietų, į kurį
suvažiavusieji
nariai.
spalvoje. Tai buvo dėlto, kad jos visos, ypa išsiplėsti. Ji nustojo būti revoliucijine ir pa
1) Pirmiausia paimta
aptarti
tingai Amerikos (dar labiau lietuvių) buvo liko reformuotoja. Pačioj tikriausioj žodžio
prašymas
M.
Ropes
padengti
sudarytos ant vokiško modelio. Daugiau ar prasmėje, Prūsų valdininkėlis dirbo su jąją.
mažiau, kas atsitiko su Vokietijos šaka, tas Jos nariai turėjo daryti tai, ką partija prisa iškasčius palaidojimo a. a. J. Dripats atsitiko su visomis. Nors ji giliau pa kė. Kada buvo užmanymas įneštas į Reich žio, nepilno nario 77 kp. Nutarta, Besten, Mase.
Drasiikas vadovas, — kun. J. Ja
siekė Berlyną, neg Paryžių, Petrogradą, New stagą paskirti pinigų militariams reikalams, kad centro raštininkas praneštų
kaitis, 41 Previdenoe st., lVorcester,
jam
laišku,
idant
kreiptųsi
su
tuo
Yorką, ar Londoną, liga buvo ta pati. Taigi socijalistų delegatai priešinos tik tol, kol jiems
Mase.
drąsiai galime imti Vokietijos organizaciją rodės, jog darbininkai turės mokėti; kada mi- prašymu kitų metų Susivienijimo
Knygius, — kun. S. J. Struckus.
kaipo paveikslą.
litaristai inešimą palopė, taip kad toji našta Seiman.
P. O. Plymouth, Pa.
2) Nutarta parašyti strapsn
Sykiu su kitų šalių draugais, kurie ištikrų kristų ant pirklių ir žemės valdytojų, socijaliGydytojas, — Dr. A. K. Bntka.iš
apie S. L. R. K. A. į metrašt kas, 2392 8. Leavitt st., Ckicago, III
jų buvo jų pasekėjais, toji organizacija žiūrė stai sutiko ir balsavo už priėmimą.
(kalendorių)
išleidžiamą Liet
jo į žmoniją iš vienos pusės ir jokiu būdu ne
Iš tos pusės žiūrint atgal, Vokietijos soci- Kat. Spaudos Draugijos
1916 SBKANfilOS KNYGOS GALIMA GAU
iš kitos. Ji tikėjo, kad vienintelis impulsas,
jalistų pasielgimas šitoje karėje yra papra
TI B. L. B. K. A. KNYGYNE:—
metams,
kurį
apsiėmė
pateiki;
kuris gali turėti draugijoj pasisekimą, turi
stas.
Kitokis
pasielgimas
būtų
jiems
prie

susiv. raštininkas. Taipogi nu 1. “Būdas senovės Lietuvių“ — Dau
būti minios impulsas ir kad kiekvienas toks im
šingas.
tarta duoti ir apmokamą Susiv kanto.
pulsas turi būti materijališkas. Kada Bis
2. “ Cbiatamati ja “ — kun. Mi
Ir neturi niekas tiesos lhukti daugiau nuo pagarsinimą
minėtan kalenro
markas pradėjo permainyti metafiziškąją Vo
tako;
kietiją į industrijos Vokietiją, jis privertė vo socijalistų partijos Amerikoj, kaip nuo tos pa riun.
3. “Europos ietorija“ — Froman;
3) Centro raštininkas ineša
kiečių socijalistų partiją prisitaikinti, jei ji čios partijos kitur. Ji nesulaikys Suvienytų
4. “Lietuviai Amerikoj“ — Jono;
5. “Kuomi Įmonės gyvena“ —
norėjo būti užkenkiama, prie jo užvedimo; ir Valstijų nuo karės. Ji yra negeresnė, nors ji kad reikią užsteliuoti knygą už
tai buvo nesunku padaryti, nes, nors ir su skir yra neblogesnė, kaip Vokietijos partija, pagal rašinėjimui mirusių narių ‘‘Death Jociaus;
8. “Petras žemaitis“ — Aštraus
tingais siekiais bismarkiečiai ir bebeliečiai kurios paveikslo ji buvo sudaryta. Per de Register”, nes yra būtinai reika
kis;
žiurėjo iš tos pačios pusės. Pasekmė buvo ta, šimt ar daugiau metų, jos mokslo knygos tebu linga. Ikišiol mirusių narių užra
7. “Kražių sksrdyne“ — kun
kad ką pirmasis suteikė viešpatijai, antrasis vo tos pačios, ką ir Vokietijos socijalistų, o šai buvo rašomi tik ant blankų Žiitalkia;
tą patį padarė savo partijai. Partija buvo kai-kada tik jų paaiškinimai.
Nutarta duoti padaryti.
8. “Diedai ir Gražina“ — Mickaus,
“Visi žino, kad mes turime skaičius”,
biurokratija, kuri išdavinėjo savo įsakymus
4) Paimta svarstymui, vaikų Ant aplikacijos turi būti kuopos
žyemesniesiems nariams. Partijoj buvo drau šaukė Rowland Kenney savo draugams Angli skyriaus konstitucija, kurios na antspaude, ir parašai viršaičių ir kra
džiama kalbos laisvė. Partija reikalavo vi joj, ir visi išskyrus mūsų vadus, žino, kad mes grinėjimas užsitęsė iki pabaigai sos ženklelių už 10c.
Kun. 8. J. Struckus
suomet ir visados kiekvieno asmens paklusnu nieko daugiau neturime”. Socijalistų teorija sesijos. Vaikų skyriaus konsti
112
N.
Greene
st.,
Baltimore, Md.
mo išrinktam autoritetui, kuris save vadinos sulaikyti karę pernai pražuvo, nes socijalistų tucijos projektas likosi priimtas
Kasierius, — Pranas Bnrba, 456—
vadai arba buvo nepajėgūs ir nežinojo galybės su kai-kuriais pataisymais.
minios noras, valia.
Kuodidesnė minia, tuo didesnė baimė bus say° Pajėgų ir savo priešo pajėgų, ar buvo po
Posėdis užsidarė 7-ta vai.
CHICAGO, ILL.
priešingose politikos organizacijose. Deltogi litikieriai ir nieko nekreipė domos į tai; jie bu vakare.
8. L. R. K. A. 39 kp., taikys mė
visos pajėgos buvo dedamos, kad padauginti vo arba apgauti arba apgavikai.
nesinį susirinkimą, 19 d. rugsėjo, i.
Posėdis 2-ai.
narių skaičių ir principai buvo tik priedas prie
Ir teorija niekados nebus pasekminga, nes
Antras posėdis atidarytas 8:30 m. 3 vai. po pietų, W. E. Burns sve
prikalbėjimų, o teorijos dalykuose tiek buvo tikėjimas tų, kurįe ją sudarė ir kurie vieni
vai. ryte, 2 d. rugsėjo. Pribuvo tainėj, 6255 S. State gatv.
Malonėkit pribūti minėtan susirin
socijalizmų, kiek buvo socijalistų. Teorija ne nori įvesti ją į veikmę perdaug užsitiki me
visi suvažiavusieji nariai.
kiman, nes yra labai daug svarbių
siskaitė, bet kaipo taktikos dalykas, ji buvo tik džiagai, nepalikdami vietos dvasiai, veikia tik
1. Apkalbėta reikalaa siuntinė reikalų.
viena, kuri buvo sprendžiama biurokratijos*). minios impulsu, užmiršdami asmens ypatybę.
jimo susiv. nariams organo ir jo
A. J. Sutkus, rait.
Pasisekimui augant, materijalizmas nu Kada pernai vasarą Atėjo valanda dvasios
kontroliavimas, pagal
paskuti
smelkė dvasią, nuskriausdamas ypatybę. Po narsumui, dvasios nebuvo; kada ypatybė buvo
AURORA, ILL.
nio Seimo priimtos tvarkos. Po
litikos jėga, džiaugsmas, skaičius,turtas, — tie reikalinga, jos taip.-pat nėra.
8.
L.
R.
K. A. 154 kuopos papras
Naujų Metų narių antrašus kondalykai augo; bet ypatybė smuko, nes ypatybė
Aną dieną New Yorke, aš šnekėjau su se trolios centro raštininkas. Taigi, tas susirinkimas įvyks 19 d. rūgs.
1 vai. po pietų, pas Stanislovą Balyra išreiškimas dvasinių dalykų ir socijalistų nu prancūzu komunistu, kuris kariavo ant ba
kurie norės gauti organą nuo 1 truiaitį. Narių ir norinčiųjų prisi’aorganizacija buvo iš pamato materijališka.
rikadų 1871 m.

“Kaip jau viskas pasibaigė”, jis sakė:
Nariai ir nieko daugiau.
“kaip aš mačaiu juos einant prie Pere LaTuo laiku, kada ji laimėjo pirmąją kovą ehaise — einant ant bausmės — einant stoti
stovėti ant lygios su kitomis viešpatijos par- prie akmens sienos ir būti sušaudytais šau
kiant “Vive la Commune!”. Jaunikaičiai ir
•) Jei kai, norėtų, galėtų pasiteirauti, kad ir seniai, moters ir vaikai, net kūdikiai ėjo šyp
lietuvių socijalistų, pasiklausinėjant keleto soči sodamies. Suprantate, jie tikėjo ir jie galėjo
jalistų pavieniui, kas tai yra socijalizmas. Pa mirti už savo tikėjimą. Bet šiandieną, niekas
sirodys, kad kiekvienas turi savo nuomonę, ir tikrai netiki. Niekas!”
kiekvienas kitaip jį suprantą.
Vert

,

numerio ateinančių metų (1916).
turi priduoti antrašus ir užsimo
kėti visas pripolančias mokestis
už sausio mėnesį 1916 metų, tai
pogi į lėšų fondą iš kalno ir tie
pinigai su antrašais
turi būti
prisiųsti į centro iždą nevėliau
iki 15 d. Gruodžio šių, 1915 me
tų ;tas reikalaujama dėlto, idant
būtų galima suspėti sutvarkyti
antrašus centro raštinėje ir pa

iyti

kviečiame

atsilankyti.
V. Šoris, rašt.

K AKLINOTON,
L. R. K. A. 148

VT.

8.
kp. taikys
mėnesinį susirinkimą rugsėjo 19 d.,
1:30 vai. po pietų, pirmininką J. Ko
vą. Visi nariai malonėkit atsilankyti,
nes yra daug svarbių reikalų. Taip gi
norintieji prisiračytl kviečiami kuoskaitlingiausia pribūti.
Rait.

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

“DARBININK
AS"
II
I
III
“DARBININKĄ” leis Lietuviu Darbininkų Sąjunga.

“DARBININKAS” bus pašvęstas visupirma lietuvių
darbininkų reikalams.

“DARBININKUI” rūpės ir visi mūsų visuomenės ir
politikos reikalai.

“DARBININKAS”

eis

tautiškoje-katalikiškoje

šioje.

dva- ■ i
*

“DARBININKO” kaina metams $3.00, pusei metų : į
$1.50, trims mėnesiams 75c.
Užsisakantiems
nuo rugsėjo pradžios iki naujų metų $1.00.

“DARBININKAS”,
So. Boston, Mass.

242 W. Broadway

Naujas Juoku Laikraštis
Nuo 1 d. spalių mėnesio pradės eiti vienatinis visoj
Amerikoj, mėnesinis juokų ir satyros laikraštis,

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

“Amerikos Pranašas”
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.—
ONA JANUŠYTE

leidėja

TELESFORAS JANUŠAS

Box 576

redaktorius

Forest City, Pa.

“Pažanga”
LITERATŪROS, MOKSLO, POLITIKOS IU
VISUOMENĖS MĖNESINIS ŽURNALAS.
“PAŽANGA” eina taut. - krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGĄ” leidžia “Draugo” Bendrovė.
Prisiųsk 25c. krasos ženkleliais,
o gausi vieną No. pažiūrėjimui.

“PAŽANGOS” KAINA:

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

Draugas Pub. Co.

1800 W. 46th St.

:

CHICA60, ILL-

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie
tuvoj bei Amerikoj
aš

Išeivių Draugą”

Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas
ir padailintas, talpins:
L Vėliausias tintas ii

kerės. .

darbininko atminimus” užvadintus “Svieto
perėjimas” (trankimasis po Vokietiją, Luzemburgą

2. “Seno

ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Ii

Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
4. “Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, UI Linlithgowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt
6. “Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondencijas.
7. Perivalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu ii jjvei-

riausią ir skaitymui verčiausią laikraičią.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
metams • Šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 Šilingai (1 doL),
trims mėnesiams 2 Šiling. (50 eentų).
Adresas:
T

Rev. Jos. Norbut
Mossend,

Lanarkshire,

Scotland.

v*

Aplikacijų
reikale. Tariama
prašyti p. Bačkaus, kad pri
siųstų 3-čiame Kongrese prižadė
tų suredaguoti aplikacijų ir vei
kiai duoti į spaudų. Raštinin
kas aiškina, kad apie tai jam
rašęs specijalį laiškų, bet jokio
atsakymo negaunąs.
Nutarta,
nimas užmezgė naujų L. Vy jei p. Račkus greitai nieko neat
čių kuopų. Iš kiek narių nau sakys, daryti aplikacijas pačiai
ja kuopa susidarė ir kokie Centro Valdybai.

•*
Alūsų Jaunimas
STEIGKIME VAKARINIUS
KURSUS.

asmenys pateko į valdybų —
kol kas dar nepranešta, nors
kuopa jau norėtų gauti nu
merį.
Kuopos
sutvėrimui
pasidarbavo kun. J. Kuras, p.
A. Sodeika ir kiti.
So. Boston, Mass. 17 kuopa
juda, kruta. Nutarta kuopos
paveikslų indėti į L. K. Spau
dos Dr-jos leidžiamų kalendo
rių ir užklausta Centro Raštininko apie klyšės padarymo
kainų.

DRAUGAS

aplikacijas, antroje pusėje išda
ryti rubrikas, kur bus galima
pažymėti nario mėnesinė ir ne
paprasta mokesnis.
Vienbalsiai
patvirtinta ir pavesta raštinin
kams susitvarkyti.
Nutarta atspauzdinti 1000 kopertų su Lietuvos Vyčių Organi
zacijos vardu, delei Centro Val
dybos vartojimo.
Svarstyta klausimas, ar kuo
pos gali vartoti laiškus su antgalvėliu Lietuvos Vyčių Organi
zacijos! Gali naudoti kuopos ir
pavieni nariai,
susirašinėjau!
Vyčių reikaluose.
Nutarta padaryti klyšę 3-čio
Kongreso paveikslo ir duoti in
dėti į leidžiamų L. K. S. Dr-jos
“Metraštį”
kalendorių, lėšas
padengiant iš iždo. Taipgi nu
tarta Centro Valdybai nusiimti
paveikslų
krūvoj ir duoti į
viršminėtu “Metraštį”.
Centro Valdyba susirinkimus
laikys
sulig reikalo, nepaskiriant ypatingo laiko.
Susirinkimas uždaryta 10:4O
vakare.

Reikalingas patneris su 800 dol. Ko
telio (viešbučio) bizniui. Gera būtų,
kad žinotų tų bizniį, bet geram vy
rui proga ir be prityrimo. Biznis ge
ras ir galima gerai uždirbti. Negalė
damas vienas jo aprėpti ir prižiūrėti,
tat reikalauju partnerio. Atsikreipkit
Šiuo adresu:
1023 W. Madlson st.,
Chicago, IlL

ATSAKAI.

DIDELIS PIKNIKAS.
Draugystės šv. Juozapo ir 23 kp.
Piknikų rengia Hastings'o lietuviai
iš priežasties 10 metų sukaktuvių šios
Draugystės. Piknikas bus 25 d. rugsė
jo, East End Grove
parke. Į parką
įžanga dykai, tik j salę įžanga 50 c.
Šokiai prasidės 2 vai. po pietų. Ligi
vakarienės gros lietuviai muzikantai,
po vakarienėj svetimtaučiai, dagi iš
Paryžiaus.
Užprašome vietos ir apielinkių mies
telių lietuvius ir lietuvaitės atsilan
kyti ant to pikniko. Pelnas eis Baž
nyčios naudai.
Užprašo visus,

“LIETUVA”

PLAUKUS

Krikščioniško Mokslo

tašauskas, pirm.; O. Nedzinakaitė, jo padėjėja; Marė VefičkiutĄ raštininkė; V, Paserpskis, ižd.; O. Dubanckartė
ir M. Pečiulaitis iždo globė
jais. Sekantį susirinkimą ti
kimasi daugiaus naujų narių
prisirašysią.

Liet. Vyčių ženklelių reikale.
Nutarta ppažytjl p. M. A. Norknnui laišklv
pasiūlijant išly
gas, kad Contro Valdyba. «
tinka paimti, ir už išparduotus
ženklelius mokėti p. A. M. Nor
kūnui po 45c., gavus ii kuopų
nžmokesnį. Sioa išlygos yra tik
tai už tūo» Ženklelius, kurie hnScranton, Pa. Neatsiliekant
vo padaryti prieš 3-čiajį Kon
nuo kitų kolonijų, vietos jnu- gresą (skaitliuje apie 1400).

KATEKIZMAS

Paražlta europos garslnco specialiste, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:
Gražybe plauku.—su
dėjimas plauko Ir odos
galvos. Priežastį!! slin
kimo plauku Ir žilumas
—Kaip užlaikyti svelkat* Ir Ižauglatl plau
kus —Ir kaip tai 1 pen
ktus aavltls turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Banda.—ir dėka*
vonea nuo užganėdintu
klietu.
Ketvirtoje savaite.

Ragai angliško sutalsš

Kun. F. B. Serafinas

t

OTDTMAS DTKAL

$
$
?!=
&

'

KAINA: Dalis I 15 c. — Dalis II 25 c.

V
3

Chicago, III.

Me« galeme pertlkrentl kiekviena, kad
gyduoles CALVACURA
sulaikė slinkime plau
ku pralallna plalskotea
Ir sugina gražius plau
kus Ug 10 centu arba
krasos markeam prtoluetua sykiu su Juau
antražu. M«s Ižetučeklekvlenem doler___ dėžutė Calvecura—
ea M. 1 Ir knygute

mum m»iu. “■£,;:srj&sr’
UN^>N LABORATORT. Boa SST. Uslon,

• DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St.

viaekiua alaitikiraua pasaulyje.
nas indomių atraipanių.

"KATALI

pil

Viauamet

Diannžtia “KATALIKAS"
kai - krikščioniškoje dvaaioje.

tanui

eina

DZBMBASOIO KAINA:

Katama ........................
S5.OV
Puaei metu .......... 3.00.
Trinta mlneeumi ...... 1.75.
Dviem ataeaiam .............. 1.25.
Europoje matams .... 7.00.

Pnuaažktt* save išrašę. * gaostte

paattturSjUanl viena auiserj vaitai.

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvo
Raiydami laikina ir aiųzdami pinigus vi
sados adresuokite kitaip:

TMMBBri rwi—I BMTIMr
3349-83 South Morgan Street
CHICAGO, ILL, U. S. A

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ
KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

Žvaigždę
ŽVAIGŽDE,,

yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis,

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”
3454 Richmond St.,

Philadelphia, Pa.

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Soniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina
tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant
Katalikų Bažnyčios.
Paduoda grožių doros apysakų—trumpai sakant

rūpinasi žmogaus dvasies lavinimu.
Laikraštis eina du kortu į menesį

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

adresas:

Chleage, III.

1644 WlkSKil Alt.

J

»u kart Savaitinis LolkraStln

Uislratyk sau ar tave pažįstamiems
LietaMl bei Amerikoj

"SAULE"

i VIENYBE LIETUVNINKU!
■Iną |*u 30-tus metu*.
03.00 matams; $>.00 Į
Kseedejn $2.50 natoms;
$1.2$ pusei metų. Anųltįej, Lietuvoj Ir Į
kitur $3.00 metame; $1.50 pueel m.

Kapsų batataųų sAmOarn* aid pereita- J
lavimo devinti.

J. J. Paulcsztis & Co.
120*124 Oraad Str.,
Brooklyu, N. X.

Ha 25 natai, kaip Meino te» Otonialma ir PStmySi*. Prenuncmn
ta kesstuoja matuos: Anurikaje ,
$3.50 metams, pašei metų $1.25.

Rusijoje ir Baropeje $3.50 metams,
$1.75 pašei matų
Kurkite laųdies, o feuažte etanų
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad*
fesuojut

w. i. ioczmisd —- w.
y City, Po.

“Draugo”

SPAUSTUVĖ
Atlieka visokius spaudos

Barbins
KAIP TAI:

“TBUTBE APIK PLAUKUS,’’

trečiojo Baltjmores Koncilijaus

tiesiog iš spaudos.

LitmUM ir hlitilM ilinitrMUt Laifaaitii

nuetl jos. Užsakykete Uuostrota knyCute Jum prisemta kelba:

Surengtas ir užgįrtas

Dabar spaudoje. Už keliatą dieną bus galima
gauti abi dalys. Pirma dalis talpina trumpius
klausimus ir atsakymus vartojimui pradiniuose
skyriuose, antra dalis yra pilna dėl augštesnių sky
rių. Galima gauti “Draugo” Knygyne. Užsakymus galima siųsti dabar, o knygos bus išsiųstos

j

VISUOMENES,
AoMrtkee Idetavie DtenmtUs

JŪS GAIETE BAUGIU

teksime gero. Lengviau įvyk-Į Pirmiausia svarstyta čarterio «
dysime prakilnius sumanymus, reikalas. Nutarta kreiptis prie
Tur būt visi žinome, kad prieš p. P. Juškaičio, kuris Kongrese
ipokslą visi lenkiasi.
aiškino esąs išvertęs į anglišką
Liet. Vyčių konstituciją, ir pra
šytf, kad priduotų Centro Val
dybai tą konstituciją ir Massa
chusetts valstijoj išimtą čarterį.
’
VYČIŲ KRONIKA.
kas palengvins
išimti čarterj
Girbcrton ir Maizeville, Pa. ant visų valstijų. Gavus viršmiLietuvių jaunimas sudarė Vy nėtą konstituciją ir čarterį, kreip
čių kuopelę iš 24 narių. Į kuo tis prie adv. A. Šlakio, delei
pos valdybų išrinkta: K. As- čarterio išėmimo ir užregistra
vimo visose valstijose. .

’ -TP

KAS” paduoda vSliauie* liaia. apla kari, Ir

Štai ir ruduo. Dienos kasSvarstyta reikalas naujos kon
kartas eina trurapyn. Oras
stitucijos. Nutarta duoti Literaatšąla. Nyksta vasaros pato
tiškajai Komisijai suredaguoti ir
gumai, gegužinės, piknikai,
pertaisyti
ir spauzdinti 5000
ant pievų žaislai. Ateina pa
egzempliorių, talpinant mokes
togesnis laikas dirbti, veikti,
čių knygelę 5 metams. Viršeliai
mokytis. Jei vasara jauni
panašūs dabartiniai konstituci
jai, tik parva turi būti žalsva.
mas ne taip gyvai veikė, tai
Žirgvaikį nupiešti nutarta pak
gal vasaros karštos dienos,
viesti p. Iliakį, P. A. Aleksan
bei troškūs vakarai jiems kliu
dravičius prisižadėjo
parengti
dė. Padėkime, kad ir Vyčiai,
gaidas
Vyčių
Hymnui,
nors ir vasarų veikė, bet ne
kuris turės tilpti naujoj konsti
KOMITETAS.
taip rimtai, daugiau remda
tucijoj. Spaudos darbų nutarta
miesi ant pasilinksminimų, išKenoslia, Wis. Pereitų ne- pavesti “Draugo“ spaustuvei.
Nuo Amerikos
Lietuvių Ūkininkų
važiavimų, negu ant darbų, dėldienį atsilankius į Čia Dai
Dr-jos. Jei Tamsta esi pilietis arba
Svarstyta
reikalas antspaukurie tikrų, pastovių naudų nos ir Dramos Draugijos “Bi
turi pirmas popieras, tai nepirk že
dos Centrui. Nutarta prašyti iš
mės pas agentus, kurie žmonės tik
atneštų.
rutės” surengtose prakalbose p. A. Račkaus piešinėlio, kurį ro
išnaudoja, bet gauk žemę dovanai
Chicagos Vyčiai jau stojo p. p. Karosui ir Mulevičiui ir
dė 3-čiame Kongrese ir duoti į
P. Mulevičius, prot rašt. nuo Suvienytųjų Valstijų valdžios.
į darbų. Nesenai buvo su prisiminus trumpai apie Lie
Žemės plotas randasi dėl 75 iki 100
darbą. Centrui ir kuopoms antšauktas apskričio susirinki tuvos Vyčių organizacijų, kaip spaudos turi būti metalinės.
familijų. Žemės gali gauti kiekvie
nas nuo 160 akrų iki 320, kurioje au
mas, kad aptarus apie Vyčių galima spėti, likosi padėtas
Svarstyta
tvarkimosi
Centro
ga kviečiai, rugiai, miežiai, linai,
Vakarinius Kursus. Išrinkta pamatas Vyčių kuopelei. Čia
BROOKLYN, N. Y.
avižos, visokios daržovės ir vaisiai.
Valdybos link siuntimo kuopų
komisija, kuri išdirbtų pienų, jaunimas gana energiškai vei
Nelauk ilgai, bet rašyk dėl platesnių
duoklių. Nutarta,
kad kuopos
Atsišaukimas.
surastų mokytojus ir tt. Kur kia tautos ir Bažnyčios labui
žinių pas pas mus:
duokles siųstų išperkant money
Brooklyno jaunimas žengia prie
AM. LIET. ŪKININKŲ DR-JA
sai steigiami visose kuopose. ir reikia tikėtis, kad netolimoj orderį iždininko vardu finansų
Chicago, IU.
Nuo 20 rūgs. jau mokslas pra ateityje čia turėsime vienų iš raštininkei,
kuri, intraukua į apšvietos ir tuo tikslu kreipiasi 2257 W. 23rd PL,
į
visuomenę.
Dalykas
tame:
L.
sidės. Bus mokinama lietuvių veiklesniųjų kuopų. O kas la knygas, money orderius pasiųs
kalba, Lietuvos istorija, ge biausiai pageidautina yra, tai iždininkui ir taipgi praneš prot. Vyčių kuopa ir Vyčių kuopos ko "DIDELE DOVANA’
pakaite grMiaky* verta* te ekiiųal*
patėmjjimo, votojų skyrius prieš alkolį, taip
ografija, aritmetika, angliška tas, kad vietinė “Birutės” raštininkui delei
Visas Kupetas vertas te pinigai*
gi
Spaudos
Draugijos
kuopa
ir
kalba ir kiti dalykai, be kurių Dr-ja turėdama labai artimų kurios kuopos yra mokėję. Nau
Susįv. L. R. K. A. kuopa suvieny
žmogus šioje gadynėje negali Vyčiams tikslų, prisidėtų vi joms kuopoms numerius suteiks tomis jėgomis įsteigė knygyną —
finansų raštininkė. Pakrykusių
tiesiog apsieiti.
sa prie Vyčių organizacijos, kuopti numerius nesiskubinti nai skaityklą. Gerb. kun. N. Petkus
Matome, kad cliicagiečiai kur galėtų dar daugiaus nu
kinti, suteikiant tą patį kitoms tam užmanymui pritarė ir paskyrė
jau veikia. Ir, beabejo, su veikti naudingų tautai darbų.
naujai tveriantis kuopoms, bet kambarį mokyklos name.
manymas įvyks, turės pasi
klabinti, kad atgaivinus toj pa Tai-gi ir kreipiasi prie visuo
Melrose
P
ark,
III.
Vietinė
menės užuojautos — paramos tam
sekimų. Bent galima spręsti
čioj vietoj.
prakilniam tikslui. Laikraščių lei
iš praeitos žiemos, kada dar L. V. 22 kp. pažymėtinai dar
Pinigų siuntimo L. Vyčių na dėjai gal, sulig išsigalėjimo, pa
buojasi.
Sekančiame
šešta

nebuvo Vyčių apskričio, ne
rių už organą “Vytį”, nutarta, aukos savo gerb. laikraštį į mū
buvo tokios vienybės, negali dienyje rengia vakarų su pra
kad kuopos
narių mėnesines sų knygyną, o knygiai gal malo
ma buvo bendrai pasitarti, o kalbomis, į kurias kalbėtojai duokles turi siųsti į Centrą, o
nės bent kiek savo knygelių pa
ir tada kursai kaip kur gerai kviečiami iš Chicagos. Taipgi Centras kontroliuodamas nariu
aukoti. Taipgi ir visi kiti inteli Visas Nugenąs ir pakeli* prieiekts turi tų
gyvavo. O šį metų daugiau žadama kuopos paveikslas in ir kuopų mokeščius atiduos pri
būti iimainemi J pinigu*
gentai
gal, kuomi kas galėdamas, pačių vertų.arbaGali
j vertas dovana*.
dėti
į
būsimų
“
Metraštį
”
.
kaip aišku, kad kursai gyvuos,
klausančius
pinigus
organui parems, už ką bus labai dėkinga
dovana bui duodama iki Pac.SI, 1«15)
turės skaitlingų būrį lankyto
Prie progos norėčiau pri ‘Vyčiui”.
toji jaunimo rengėjų grupa.
ją
minti visoms kuopoms ir pa
Užklausus iždininko paaiškėjo, Kas kuomi malonės tą užma MOKYKIS BARBERYSTAS.
Kokia iš kursų nauda, štai vieniams iš Vyčių tarpo, ku tad buvusi iždininkė
neišdavė nymą paremti, teiksis siųsti se
Praktiški Nurodymai.
koks faktas parodo. Pernai rie mano paveikslus patalpin atskaitos ir nepridavė
likusių kančių adresu:
Išmokynimaii $28.00.
J. K. Miliauskas,
ži.’imų, pora mėnesių ij man ti į Liet. K. Spaudos Dr-jos pinigų. Nutąrta pareikalauti iš
Inraakiai
duodami.
teko mokyti lietuvių kalbų^ leidžiamų kalendorių - “Met p. Norkųno, buvusio L. V. pirmi 120 Grand st., Brooklyn, N. Y
Tri—City Barbar Collgge,
istorijų ir tt. Mokyklon at raštį”, kad ilgai nelauktų su ninko, kad prisiųstų buvusios
Su pagarba,
606 W. Madison st., arba 819
silankė keletas tokių, kurie prisiuntimu savo paveikslų. ižd. p. Juškienės kauciją, ir, ga
J. K. Miliauskas, sekr. • State st.,
Chicago, IU.
net paišelio rankosna paimti Laikas yra trumpas, o darbo vus iš jos atskaitų, paliuosuoti
nemokėjo; buvo ir tokių, ku prie to daugybė. Iškaščiai ją nuo atsakomybės.
PAM6GINKIT SKAITYT
rie dar raidės nepažino. Kas klyšįų padaryme, sulyginus su
P. Karosas klausia ar nebūti)
Savaitinį Laikraštį
su jais atsitiko porai mėnesių svarba, kokia bus iš indėtų naudinga . rašyti į laikraščius,
praėjus? Nugi išmoko skaity paveikslų minėtame metrašty užmezgant
artimesnius ryšius
Didelis 8 puslapių laikraštis su
ti ir rašyti. Kada atėjo va je, yra visai maži.
Didelių ,įp Lieuvos jaunimu. Tas palikta
paveikslais,
24-tus metus.
“LIETUVA” yra politikos, lite
Dr. J. Bielskiui: — Atleiskite, kad
sara ir dėl tūlų priežasčių grupų, užimančių visų pusla rašytojų valiai...
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
į šį numerį nesunaudojome. Tilps se
kursai turėjo užsidaryti, tai pį kainuos $6.15; mažesni pi
duodantis daugiausiai žingeidžių
Finansų raštininkė skundžiasi, kančiame “Dr. ” numeryje. Malonu
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir
mokiniai prašė, kad kursai tę ginus. Atskirų asmenų bus kad finansų knygos, ėsą, neti būtų, kad ir toliaus mūsų neužmirstuviso pasaulio. Laikraščio kaina
stųsi net per vasarų.
galima padaryti dailias klyšes kusios. Taipgi, kad kuopos kar mėte. Už paramą ačiū.
Už visą metą tik $2.00
Taigi pasirodo, kad jauni už porų dolerių. Į “Metraš tais prisiunčia duoklę, bet nepri- P. Bx-clcUikul:— Tilps sekančiame
Už pusę metų tik $X.oo
mas nori mokytis, šviestis, tik tį” paveikslų geistina gauti siunčia narių vardų. Dvas. Vado “Dr.“ num. Pritrukome vietos, o ir
Vieną numeri gausite uždyką,
Jei pareikalausit, adresuodami:
reikia duoti progų, reikia ra kodaugiausia.
Pasiskubinki vas ineša, kad užvesti naujų sys- gavome pervėlai. Dėkingi busime, jei
ir
toliaus
raštais
šelpsite.
temų
nuperkant
naujas
knygas
“L I B T U V A”
ginti, nurodinėti mokslo rei me.
abiem raštininkam.
Iždininkas P-lei Mare. Pateckiutei: — Ač'ū,
3282 S0. HALSTED STIEET
kalingumų.
P. Mulevičius,
aiškina,
kad
parankiausia
būtų
GMICAOO, IkU
bet indėti tegalėsime tik sekantin
Toliaus, kad jiems nenuboL. V. C. Rast
card system”. Prot raštininkas numeris.
1
stų mokytis, kad neatšaldžius
“card system” patvirtina ir pa p. L, V. 22 kp. raštininkui: — Ne
jų energijos prie mokslo, bet
taiso, kad naujų kortelių nėra suspėjome j šį num. indėti. Tilps ki'dar daugiau paskatinus, mo
LIETUV 008 VYČIŲ CENTRO reikalo pirkti, bet,
spauzdint tame. Ačiū.
kytojai turi į juos atsinešti
VALDYBOS SUSIRINKIMO.
švelniai, šiltai.
PROTOKOLAS.
Pageidaujama, kad neatsi
Lietuvos Vyčių Centro Val įfi
rastų nei vienos Vyčių kuopos
Pasekmingas, moks
dyba
laikė susirinkimą rugp. 25
Amerikoje, kuri neįsteigtų va
liškas gydymas dykai
Parapijinėse Mokyklose
dėl vyru Ir moterių.
karinių kursų. Jei visur kur d., 1915, 7 vai. vakare, šv. Jur
Ar slinka jums plautaal?
sai gyvuos, beabejonės, neatsi gio parap. salėje, Chicago, III.
Ar pražilę jusu plau
tinkamiausias yra vartoti
kai nuo metu?
Ar
Susirinkiman
pribuvo,
dvas.
vad.
ras nei vieno vyčio, kuris ne
užkrėsti kokias nors n*
sveikumais Ir limpanti
kun. H. J. Vaieunas, pirm. J. E. b
mokėtų rašyti.
į Ar randas plalskotea.
Karosas, prot. rašt. P. Mulevi
niežas odos uslvos?
"Taigi Vyčiai!
Steigkime
Ar alinki, bei pra
čius, fin. rašt. S. Šlegaitė, ižd.
dedi plikti?
k*i įsus. Branginkime mokslų.
Ar kenkia kas 1*
^4
i ,
,
; P. Baltutis ir ižd. glob. A. AlekPrleė ardymą- aukščiau pasakytu IImokslu daug daugiau at- sandvičius.
uu, tai stenkitės apeau-

REDAKCIJOS

L L. -7L

|

UNION LABOBATOmV.
Bex 07, Untoa, N. Y.
alučiu I de«m»as te centu dėl apmo
kėjimo kaltu perstutimo. meldžiu Utoląstl man tojaus jusu dolerine delute Cslvacura N. 1 ir knygute ‘Te'.yke Apie
ukue." (Pseluflkete sykiu kuponą W
JU.,

Konstitucijas, Tikietus, Uzkvietimus Plakatus
ir kitokius spaudos darbus.
Darbą atlieka dailiai, greitai, gerai ir
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ
Su vlaaia reikalaia kreipkitės sekančiu adresu:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ ŽEMES KORPORACIJA
Pasiūlo apribuota skaičių rsvo Mrų Lietuviams norintiems indėti
pinigus į t* korporaciją, ftėrų kaina $10. Suma gali būt ištraukta trum
pa m laikui. Pkėms žemių reikalavimai dauginas ir šėrų kaina greitame
laike pakils. Uita korkoracija užsiima supirkinėjimu ir pardavinėjimu
ūkių ir žemės, stengiasi pastūmėti priekin Lietuvių kolonizavimo*!.
Šiai korporacijai bus malonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus
kas dėl pirkimo Sėrų arba ūkių.

UNITED LAND k INVESTMENT COMPANY
127 N. Dreaborn Si..

Md.

Chicago, IU.

i-a-SBS-a

•■r-''’

Kugs. (Sept.) 10, 1915. N. 38.

DRAUGAS
——■——»MM——i —

Chicagoje.
ATSIBUVUSIOJO “TAG DAY”
KOMITETO
SUSIRINKIMAS.

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, susirinkiman, kuris
įvyks 16 d. rugsėjo, Dievo Ap
veizdos par. svetainėj., 7:30
vai. vak. Minėtame susirin
kime komitetas privalo išduo
ti atskaitų iš viešojo ajukų rin
kimo ir sunešti surinktus pi
nigus j Centrų.
Centro Valdyba.

BAŽNYTINIS KONCERTAS.
Ilgų laikų į Town of Lake’o
lietuvius buvo žiūrima iš augštp. Gird, už ‘‘stock yardų”
užsilindę, nieko daugiau neži
no.
Taip galėjo kalbėti tik
tie, kurie nepažinojo Town of
Lake’o lietuvių.
Pasirodo,
kad ten gyvenantieji užpaka
lyj nestovi, bet gali kitų kolo
nijų lietuvius už “nosies pa
vedžioti”, pamokinti.
Tik žiūrėkite, kokių puikių
bažnyčių pasistatė, kokių mo
kyklų įsitaisė ir kiek ten švie
sių ir prakilnių lietuvių ran
dasi. Pasistatę bažnyčių, įsi
taisė puikius vargonus ir kad
parodžius, išmėginus vargo
nus, surengė, berods tarp lie
tuvių pirmų tokį dalykų, —
bažnytinį koncertų.

Koncerto būta nepaprasto.
, Dalyvaujant vietos parapijos
chorui, pagelbon pasikviesta
•abelnai geriausių lietuvių ir
kitataučii) muzikų, taip-pat ir
»v. Jurgio par. “Kanklių”
•choras. Geriausias Chicagoje
skaitomas organistas, p. A.
Dunham, išties parodė savo
nepaprastų vargonais valdyti
mokėjimų. Ir kur čia neparo
dys, kad ir pačių vargonij be
sama nepaprastai gerų. P. A.
Pocius irgi parodė kų gali:
tikrai ant “betų” galėtų eiti
su bile kuo. Klasiškus “Gloria”,. skirtingų kompozitorių,
gerai atliko šv. Jurgio ir šv.
Kryžiaus par. chorai. “Avė
Maria” (Gounod kompozici
jos) solo atgiedojo p-ni M.
Janušauskienė. Apie jos baldsų nėr reikalo minėti: girk,
negirk, vistiek taip
dailiai,
patraukiančiai temoka pagie
doti tik p-ni M. Janušauskie
nė. Millardo “Avė Maria”
duetų atliko p-lės A. Brazau
skaitė ir K. Bondzinskaitė.
Išėjo puikiai. “Regina Ter
ra” — atgiedojo poni T.
Proulx. Ji yra artistė ir, ži
noma, artistiškai atliko savo
dalį.
?

dė Amerikos kaikurių lietuvių
moterų gyvenimų. Kada vy
rai išeina darban, kūmutės
“pantėmis” nešinos renkasi
vienon vieton ir ten ūžia per
mielų dienelę. O kada vyrai
grįžta iš darbo — jos apsime
ta liga. Veikalėlis nuduotas
gerai. Vaidinime pasižymėjo
B. Abramavičiutė, Kavaliū
naitė, Balčauskaitė, neblogai
vaidino ir kitos. Toliaus gy
vai padeklemavo O. Kavaliū
naitė. Mikliai paskambino pi
janų pijanistė p-lė B. Nausiedaitė.
Žavėtinai sudainavo
duetų A. Bereckaitė ir P. Petriukiutė. Šios dvi jaunos dai
nininkės yra labai publikos
mėgiamos Visi gėrėjosi dijalogu, kurį pasekmingai pasakė
M. Gurinskaitė ir Jovaišaitė.
Gerų įspūdį, padarė ant susi
rinkusiųjų gana turininga kal
ba p. Nausiedienės. Kun. M.
Krušas, vietos klebonas, trum
pais žodžiais išreiškė užuojau
tų Moterų Sųjungos idėjai,
ragino kuodaugiausia prie jos
prisidėti. Šiuomi ir užsibai
gė programas. Gale buvo
žaislai. Abelnai, vakaras nu
sisekė.
Pusvyris.

■!

Lietuviškyjij Švento Kazimiero
Bell

Seserų Seminarija

System

CHICAGOJE.
Vieoolyne yr*: prirengiamoji mokykla, aitaonių «kyrių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo k
Lietaviikoeio* Seserį priima pas save mergaites muiti
nimai ir iiaaklėjimai. Seminarijoje
prie regnleriškojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: menka, paiiy
maa, siuvinėjimą* ir taip toliaa.

Ar Tu Nori Perkelti

Telefoną?

GEROS MOKINTOJOS.

Perdėtinės

Motinos

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

Trisdešimts Dienų Pranešimo

BLAIVININKŲ SUSIRIN

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meHžiaraa kreiptiea prie
lia/, antrai*:

Jei tų žadi perkeis šį rudenį gyvenimo ar biz
nio vietų, negaišuok paliepime perkelt savo
felefonų

reikalaujamų dėl perkelinio tarpe rugsėjo 15 ir
ir spalinio.

KIMAS.
E
Rugsėjo 5 d., 4 vai. po pietų,
Aušros vartų parapijos salė
je įvyko 28 Blaivininkų kuo
pos susirinkimas. Besvarstant
Blaiv. Draugijos organo rei
kalus, nutarta pakelti narių
mokestį iki 60c. metams (iki
šiol buvo mokėta 45c.). Iš tų
mokesčių bus apmokama Blai
vininkų organas “Tautos Ry
tas” ir centro duoklė.
P. Cibulskis.

Šauk Official 100

Nauja Knyga

(Nekainuos)

Šv. Kazimieras

Telefonuok apie perkelinių dabar.

Chicago Telephone Company

TURINYS

Bell Telephone Building
Commercial Department

Sv. Kazimiero gyvenimas ir jo reikšme mūsų
tautai. Kun. P. L.
2 Sv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K (I.
3 Tėvynės meilė.
D-ras A. K. R.
4 Giesmė į Šv. Kazimiera
Pranas
1

Official 100

Kaina

LIETUVAIČIŲ BALIUS.

Gydo visokias ligas

Pusė gryno pelno skiriama.

Spaoljallstd moterių ir valkų Ilgose

“Tautos Fondui”

VALANDOS: į
4 3°77J0 Vakare’
• NedcHomia >—12 pnei piet.

3255 Se. Kalstei SL,

Adresuokite:

DRAUGAS PUB.

•mas

Chicago, III.

ADVOKATAS
I» 40. LaSALLE St

..........."

FV

(Room 515) Chicago, III.
Raa. 3255 Šo. Hajated St.

TT

Sieniniai Paveikslai! '

Tel. Dtover 5326

Fheae Drever 7*0
Valandos: t lig.40 ryto, 1 lig 3 po
piet ir 7 Jįig 9 vakare.

DI. A. J. TAMANEVKZE

JOSEPH MOLITOR

Po triukšmingų balių ir va
karų malonu atsidurti savo
artimųjų pažįstamų tarpe ir
su jais praleisti vienų-kitų va
landėlę. Prie tokių pramogų
galima priskaityti šeimyniš
kus vakarus, kuriuose susiren
ka nedidelis jaunimo būrelis
ir, linksmai bešnekučiuojant,
bežaidžiant, praleidžia vaka
rų.

ARKITEKTAS

KASDIENINIS REIKA~ LAS.

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties
nors pora gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik kų ga
vome siuntinį įvairių paveikslų^aip tai Sv. Kazimiero,

Telephone Main SSt

(lydytojas, Chirurgas
ir Akušcraa
*y*M »nį, M«ą k Ntą Uga»

Ketvirtadienio vakare 9 d.
rugsėjo Dievo Apveizdos mo
kyklos salėje buvo Vyčių 4
kuopos susirinkimas. Atida
rius susirinkimų, pasakyta ke
letas eilių ir prakalba. Kalbė
jo p. Paškauskas apie kultū

CO.

A. A. Šlakis

KOMITETAS.

Idant užsilaikyti geroje svei
katoje, tobulas virškinimas ir
visiškas kūno išvalymas yra
kasdieninis reikalas. Kaip tik
mes tai apleidžiame, įvairios
netvarkos seka. Uėkietėjimas
pirmiausiai mus užpuls. Jisai
padarys mus surūgusiais ir
suteiks mums galvos skaudė
jimų, apetito nustojimų, net
svaigimų. Liežuvis bus ap
trauktas, kvapas pasidarys
nemalonus, burnoje bus blo
gas skonis. Męs turėtume iš
sykio vartoti Trinerio Ameri
koniškų Kartaus Vyno Elixirų. Išpradžių turėtų būti pa
imta gera doza, visuomet ant
tuščio pilvo. Šios dozos rei
kia laikytis, kol ėjimas laukan
nepasidaro normališkas, po
kam mažesnė doza privalo bū
ti imama, ir taip toliaus, kol
daugiau jau nereikia vaistų.
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos.
Triner, išdirbėjas, 1333—1339
So. Ashland avė., Chicago.,

-

1800 W. 46th St.

Tel. Randolph 5246

VAKARĖLIS.

VYČIŲ 4 KP. SUSIRINKIMAS.

3Oc.

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

Rugsėjo 13 d. šv. Kryžiaus Draugystė Nekalto Pras. Šv.
parapijos bažnyčioje atsibuvo M. P. rengia Didelį ir labai Iš
gedulingos pamaldos už a. a. kilmingų Balių, nedėlioj, 19 d.
Beržinskaitę — Kybartienę. rugsėjo (Sept.), 1915 m., Šv.
Iš namų bažnyčion atlydėjo Jurgio parap, salėje, 32 ir Au
keletas kunigų, berods, visi burn avė. Balius prasidės 5-ų
Chicagos lietuviai vargoninin valandų vakare ir trauksis iki
kai ir skaitlinga minia žmo vėlybai nakčiai. Inžanga 25c.
nių. Bažnyčioje atlaikyta ke ypatai.
letas gedulingų mišių, pagie
Lietuvius ir lietuvaites uždotos ekzekvijos, pasakyta pa kviečiame nuoširdžiai atsilan
mokslas. Laike mišių giedojo kyti
į
mūsų
vakarų,
vargonininkų choras. Į šv. kuriame turėsite puikiausių
Kazimiero kapines nulydėjo progų pasišokti ir linksmai
ilga eilė automobilių. Mano laikų praleisti. Bus bealkolima, kad jų buvo daugiau šim nių gėrimų ir vaisių,
to.
R&p. Į
į
Visus kviečia

ŠEIMYNIŠKAS

Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos,
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė

i

- 1

Rooms lom-lOM

1S7 W. VVaahingtaa SL

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.

Chicago.

Katalikiikoa Bažnyčios mano specialiikntnat. Ai stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

Norėdami paveikslų gauti, paminėkite vardų, kokio
norite, prisiųskite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisinntimn kiekvieno
25 centai.
Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir
nebus gėda laikyti namie.

Tai. Drever

DRAUGELIS & SAPRANAS
Lietuviai Daktarai Dentlatal

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

3261 SO. HALSTED SI., 6HI6A60

Tai. Varde 113*

Lietuviškas 6raliorius
Seniausias, pigiaūasias graborius
ir tirinetojas dėl pavargclią-naiai£ią.

P. A. MAŽEIKA
3316 Aiktri An.

Adresuokite:

CMCASO, ILL.

Draugas Publishing Co.

[

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joaeph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, UI.
Priimame pinigui t Banka uičUyjimni nuo
vieno dolerio ir daoaiaoa fr mokame trečia
rasenta ratomie ant metų. Siaučiame pinigu.
viaaa dalia svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame ilfkortea ant visų
linijų l krajų ir ig krajaus. taipgi tikietus ant
«eleitakellq po visų Amerika ir Europa.
Matų Banka iždirba visokius raitus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose ataitfkimnose ir reikaluo
se ypatttkai ir per laiikus. Tik kreipkite
virtminėtu antrais.
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KRIAUČIŲ KIRPIMO MO
KYKLA.
Mokiname vyrus, merginas ir
moteris kirpti moteriškus kotus,
sejonus, jekes,
dreses, išsiūti
knypkiams skylutes. Mokykla at
dara vakarais nuo 6 iki 9 vai.

BLEEK’S SCHOOL
3302 So. Morgan st., Chicago, IU.

ANTSPAUDOS DEL]KUOPU IR DRAUGYSČIŲ.
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Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$26 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
- S. Gordon
Chicago, III.

1415 So. Halsted St.

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

Ištinimuose, išsisukimuose ir
kituose skausmuose
palie
stąsias vietas trinkite Triner’s
Linimentu. Jisai greitai su
teiks jums palengvinimų. Kai
na 25 ir 50 centų, krasų ap
mokant 35 ir 60 centų.

Pas mane galima gauti netikrų po
pierinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunku atskirti nuo tikrųjų.
Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
šiant, arba kas nori pasididžiuoti tur
tingu sus.
Kas nori tokių pinigų, prisiųskite
$1.00, o mes prisiusime visokios rū
šies pinigų pažiūrėjimui.
Adresuokite:

K. J. Intas
P. O. Box 73,

Chicago,

’ll.
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Tetephoae Drover >320

IŠKILMINGOS LAIDOTUVĖS.

Subatoj, rugsėjo 11 dienų,
pas p.p. Mackeliunus
ant
Bridgeporto buvo panašios rū
šies pramoga, kurion, p. Juo
zo Mickeliūno paprašytas ir aš
nukiutinau. Svečių susirinko
iš visų Chicagos lietuviškų ko
lonijų, tik, žinoma, mažame
skaičiuje: keletas skaistavei
Užbaigiant, suvienyti šv. džių ir keletas “nedailiosios”
Kryžiaus ir šv. Jurgio par. lyties atstovų.
chorai užbaigė tų iškilmingų
Ir ko tik per šį vakarėlį ne
koncertų, atgiedodami “Donime Salvum Fac” ir “Suža pridaryta! Ir ant pijanų pa
skambinta ir pažaista, ypačdink Jausmus”.
gi daug šposų prikrėsta.
Abelnai viskų suėmus, kon
Pasakysiu gerbiamiems skai
certo būta kaip lietuviams ne
tytojams į ausį, kad kaikurie
paprasto, taip ir malonaus.
šposai gal buvo truputėlį “upŽmonių buvo daugiau tūktanv•
to - date ’ ’, bet tas ūpo nepaga
CIO.
dino, bet dar daugiaus jumo
Panašų bažnytinį koncertų
ro inešė svečių būrin.
rengia Chicagos vargoninin
Šeimininkė pavaišino visus
kai pėtnyčioj, 24 d. rūgs., šv.
fruktais ir “šalta koše”, kas
J u rgio bažnyčioje.
Pelnas
buvo labai pageidaujama atsi
skyriamas Tautos Fondui.
veši nimui.
Buvęs.
Iš vakaro svečiai išsiskirstė
namo linksmi ir pilnai paten
MOTERŲ VAKARAS.
kinti šeimininkų svetingumu.
Vienas iš svečių.
Rugsėjo 12 d., Dievo Ap

veizdos parapijos salėje, L. R.
K. Moterų Sųjungos trečioji
kuopa turėjo gražų vakarų su
įvairiu programų. Šio vaka
ro programas skyrėsi nuo ki
tų vakarų programų tuo, kad
viskas buvo pritaikinta moteTų Sųjungos idėjai. Pradžio
je perstatyta komedija “Kū
mutės”. Sis veikalėlis paro

rų. Kalba rimta. Toliaus se
kė svarstymas kuopos rei
kalų. Kun. A. Baltutis, kuo
pos dvas. vadovas, ineša, kad
literatūros komisija nutarė kas
ketvirtadienis kų-nors paskai
tyti bei pakalbėti. Kad Vy
čiai interesuotus skaitymu bei
kalbomis, nutarta po paskai
tai klausinėti narių ar atme
na kų-nors iš skaitymo bei kai
bos. įnešimas beveik vienbal
siai priimtas. Žaislų komisi
ja pažadėjo pradėti darbų. Bū
tent, kas ketvergas išmokyt po
vienų naujų žaislų. Atletikos
komisija irgi jau daro pienus,
kaip darbų pradėjus. Žodžiu,
visos komisijos, koinisijėlės
jau stojo į nenuilstantį žiemos
darbų.
Vyras.
“----- -•.-"renanviwu

Rūgs. (Sept.) 16, 1915. N. 38.
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Telefonas Ganai 3737

AKUŠERKA

?
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,
roberio, medžio, metalo ar nikelio insodinime, o mes
suteiksime tikrų kainų.

I

Visokiuose reikaluose adresuokite:

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

DRAUGAS PUBLISHING CO.

§ 1800 W. 46th Street,

Mrs. A. Vidikas

J

Chicago. III. g

1838 S. HALSTED, ST., CHICAGO.
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