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Amerikos Žinios

LIETUVAI AUTONOMIJOS
įiibURYS ATSIDARO.

AUSTRIJOS PASĮUNTINIS
Viena iš džiuginančių žinių
(jame liūdesio laiku benebus
Rusijos Dūmos šalip kitokių
reikalavimų,
pareikalavimas
Lietuvai autonomijos.
Lig
kiek ji yra mums svarbi, ga
li kiekvienas numanyti, kurs
plačiau į visą dalyką pa
žvelgs. Džiaugdavomės, veik
krikštaudavome, jei kokiame
nors iš žymesnių svetimtaučių
laikraščių tilpdavo straipsnis
apie Lietuvą, lietuvius, mūsų
troškimus. Skaitydavome tuos
straipsnius, gėrėdavomės, ci
tuodavome juos savo spaudo
je. “Ačiū Dievui, platusis pa
saulis
pažins
mus,
suži
nos
ko
mes norime, ko
kius
troškimus
turime”,
tardavome
lengviau
at
sidusę. Nors spauda daug ga
lt, bet ji nėra visagalė politi
koje. Trūko mums vieno da
lyko : kurios nors iš valstijų už
mus užsistojimo, valstijos įstatymdavystės Lietuvai ko
kių nors teisių pripažinimo.
Be to, bevilčiai būtų mūsų pa
sistengimai skelbtis kitatau
čių spaudoje, kuris greičiau
būtų panašus ant pasiskundi
mo, dejavimo.
■
Maloniai mus nustebino Ru
sijos Dūmos pareikalavimas
Lietuvai autonomijos. Tiesa,
■Rusijoje Dūma yra daugiau
valdžiai patarėja, negu įstaty
mų formuluotoja ir davėja,
tiesa, įsigalėjusio Rusijos biu
rokratizmo ji nelabai užkenčSama, varžoma. Bet kaip ne
imsime, ji visgi yra vienu iš
valstijos organų, su įstatymdavystės žymė. Ir tojo orga
no viešas už Lietuvą užsistoji
mas, pareikalavimas jai' auto
nomijos yra begalinės mums
svarbos. Valstija, per savo
atstovus visa Rusija prabilo
apie Lietuvą. Kalba apie Lie
tuvai autonomijos suteikimą
jau tie, kurie gali tą suteikti.

visados
bijantis Rusijos biurokratiz
mas nepanorėjo nusilenkti. Ka
da Dūma pareikalavo įvairių
reformų įvedimo, jų tarpe
Lietuvai autonomijos suteiki
mo, atstovai caro ukazu tapo
Visokių permainų

reikalavimą. Atsiminkime ir
tai, kad talkininkai per savo

Austrijos pasiuntinis daktaras
Konstantinas Dumba
pasiuntė
Suvienytųjų Valstijų sekretoriui
Lansingui laišką, kuriame nuro
do, jog Suv. Valstijų valdžia ne
turi jokio pamato jo pašalinimui
nuo užimamos vietos D-ras Dum
ba savo persergėjimą Austrijos
pavaldiniams,
kad jie nedirbtų
ginklų dirbtuvėse, gaminančiose
amuniciją talkininkams, aiškina
šitaip: Austrijos povaldiniai, kur
jie nebūtų, prasižengia prieš savo
šalį, jei prisideda prie jos silpni
nimo.
Daktaro Dumbos laiškas buvo
apkalbėtas konferencijoj, kurioj
dalyvavo prezidentas
\Vilsonas
ir keletas augštesnių valdininkų.
Nutarta kol kas nieko nedaryti
ir laukti atsakymo iš Vienos.
Austrijos pasiuntiais kaltina ir_
,gi šios šalies cenzūrą, kuri labai
siaurino jo, kaipo atstovo, teises
susirašinėjime
su savo valdžia.
Tam dalykui ištirti paskirta specijalė komisija.
Kaip girdėti, Austrijos valdžia

Ruoškimės ir mes prie to,
rengime dirvą. Drąsiau ir
mums patiems pasirodyti su
savais reikalavimai. Ypač atkreijkime akį į rengiamąją
lietuvių
peticiją
būsimam
taikos
kongresui.
Pirma
gal
abejojome
apie - jos
pasisekimą.
Dabar,
ka
da apie tokius pat reikala
vimus prabilo valstijų įstai
gos, mes galime būt tikres
ni apie jos pasisekimą, reika
lingo įspūdžio padarymą. Ne
snauskime. Juo garsiau mes
kalbėsime, juo tvirčiau reika
lausime Lietuvai laisvės su
teikimo, tuo labiau galėsime
būti užtikrinti šį - tą laimėti.
Nelaikąs dabar varinėti smul
kias politikas ir vis iš kitų ma
lonės laukti.
Pasirodykime,
kad lietuviai išties verti to,
ko jie reikalauja.

Neužmirškime ir to dalyko,
kad jei Lietuvai bus teikia
ma autonomija, biurokratizmo
įsigalėjusi dvasia
visados
stengsis ją apkarpyti, suma
žinti iki minimum. Mūsų gi
priedermė yra reikalauti koplačiausios Lietuvai laisvės.
Prie jos mes turime teisę. At
kreipkime domą į savo teises.
Ir jei tikrai, nuoširdžiai, su

Keliauninkas Stefansson ir jo atrasti, nauji žemės plotai. Keli metai atgal, Stefansson iškęliavo į šiaurius ir buvo manoma, kad jis žuvo. Bet jis laimingai sugrįžo.

DŪMA PALEISTA. VOKIEČIAI UŽĖMĖ VILNIŲ.
VIDUJINIS KRIZIS RUSIJOJ.
Pastarąja savaite visų akys
daugiau buvo kreipiamos į vi
dujinius Rusijos reikalus, ne
gu jos veikimą karės laukuo
se. Mat, carui Dūmą palei
dus, daugumos tikimosi, kad
Rusijoj kilsiąs neužsiganėdinimas, kuris gali pereiti į re
voliucijos kėlimą. Gi duoda
mos žinios iš Stockholmo,
Švedijoj, gal stengiasi užbėg
ti už akių ir praneša apie areštavimą pačių kairiųjų Dū
mos atstovų, apie darbininkų
bruzdėjimus ir abelnai didelį
Rusijos gyventojų neužsiganėdinimą kaip iš vidaus daly
kų tvarkimosi, taip ir kartės
vedimo būdų. Tas visas la
bai galimas dalykas, bet tur
būt kiek ankstyvas.

VOKIEČIAI

UŽĖMĖ

VILNIŲ.

Iš svarbiausių praeitos sa
vaitės nūotikių, be abejonės,
yra Vilniaus miesto paėmi
mas. Vilnius vokiečių paim
tas veik be mūšio. Čia vokie
čiai panaudojo savo išmėgintą
kovos būdą: jie nėjo stačiai
Vilniaus užimtų, bet stengėsi
iš tolo jį apsupti. Tuo tikslu
tinėj salėj 858 dol. Viso 1101 į šiaurius ir pietus nuo Vil
niaus varėsi pirmyn, stengda
dol.
miesi užeiti
rusų armijoms
Reiškia, Bostono
lietuviai esančioms apie Vilnių iš užpa
aukų sumetė gerb. Lietuvių kalio. Rdsai, bijodamies lik
Dr-jos atstovui atsilankant ti apsuptais, nieko kito nega

atstovus viešai prisipažino,
kad taikos kongrese jie užsi kur-kas
stos už mažąsias tautas. Dė džiausios

negu di lėjo daryli, kaip tik apleisti
kolonijos Vilnių. Jie tai ir padarė. Pa
kime viltį tame, kad jie to sa Amerikoj. Kas varysis, kad sitraukus rusams iš Vilniaus,
vo prižado laikysis. O jo lai- Bostoną “ subytinus ” ?
jį užėmė vokiečiai. Pastarie

daugiau,
lietuvių

jurininku sunkiai pažeista.
Maištininkai sugadino Gonaives miesto vandens trubas. Suv.
Valstijų jūreiviai ėmėsi tas tru-»
bas taisyti, kas labai nepatiko
haitiečiams ir jie užpuolė ant
kareivių.
’
\
Dabartiniu laiku Gonaives ir
jo apielinkėse nesiranda nei vie.
no maištininko.
,»į

MIRĖ KATALIKŲ VYSKUPAS.

Californijos miestelyj Coronado Beach, kuris randasi labai
netoli San Diego, mirė J. 13*
kun. T. J. Conaty, Monterey ir
Los Angeles vyskupas. Velionis
turėjo 68 metus amžiaus. Anie.
rikos plačiajai visuomenėj jis|
buvo žinomas, kaipo vienas iŠ
geriausių iš veikliausių katalikų
Bažnyčios veikėjų.

MEKSIKIEČIAI UŽPULDINĖJA!

nenorinti turėti jokių nesusipratimų-ftu-Amerika. ir sutiksianti su SUV. VALSTIJŲ KAREIVIUS.

atsidavimu dirbsime, sekda
mi savo tėvynainiškus jaus
mus, Lietuvai laisvę išgausi
Kada dalykai taip stovi Ru
me.
sijoj, tuo tarpu karės laukuo
se įvyko nemaža permainų.

paleisti tūlam laikui. Bet sy
kį praskambėję obalsiai ne NUO LIET. DR-JOS ATSTOVO
dings. Jų nenuslopins nei Dū
PRANEŠIMAS.
mos paleidimas, nei biurokra
tų opozicija. Kada ateis tai Gavome nuo gerb. p. St. Šim
kos laikas, kada bus nustato kaus pranešimą, kad jam besi
mi busimieji valstijų santi- lankant So. Bostone, nukentė
kiai, kada bus svarstomas į- jusiems dėl karės lietuviams
vairių tautų likimas, — tal suaukota 19 d. rūgs. Lietuvių
kon suvažiavę valstijų atsto Tautiškoj salėj 243 dol. ir tą
vai negalės užsimerkę praei pačią dieną šv. Petro bažny
ti pro Lietuvą, negalės neat
sižvelgti į tą Rusijos Dūmos

SKUNDŽIASI.

kydamies turės atsižvelgti apie Lietuvai autonomijos su
teikimą.

Nemanykime, kad tas Dū
mos pareikalavimas apsiėjo
be lietuvių, Lietuvos piliečių
įsimaišymo. Toks Dūmos pa
keltas klausimas liudija, kad
ir Lietuvoje veikiama, dirba
ma tuo pačiu tikslu, ką Ame
rikos lietuviai buvo nuspren
dę per Politiškąjį Seimą Chi
cagoje. Veikime ir mes. Pa
sirūpinkime, kad mūsų petici
ja išeitų milžiniška, dėkime ir
rinkime po ja parašus. At
kreipkime akį į intekmingą ki
tataučių spaudą, ruoškime rei
kalingą pasaulio opiniją.
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ji buvo pradėję girties, kad
jie visgi tikisi apsupti nema
žą Rusijos kariuomenės dalį
į pietus nuo Vilniaus ir ten
rusus arba išnaikinti, arba ne
laisvėn paimti. Bet tas var
gu jiems pasiseks, nes rusai
išgudrėjo: ingudo trauktis at
gal negalėdami
atsilaikyti
prieš geriau ginkluotą spėką.
Paskutinės žinios skelbia,
kad vokiečiai Vilniaus miestui
nuskyrė jau ir komendantą.
Juo esąs Tilžės Majoras Pohl.
Kituose Rusijos frontuose
permainų veik neįvyko. Šiau
riuose rusai smarkiai gina Dinaburką ir Rygą, taip kad vo
kiečiai nepasivaro priekin.
Pietuose rusai dagi gali pasi
girti šį tą laimėję. Mažesniuo
se susirėmimuose jie dažnai
nugali austrus su vokiečiai,
bet stumti priekin nedrįsta,
nes dar nėra kaip reikiant su
sitvarkę.

BALKANUOSE VĖL ŽADA
KILTI AUDRA.

Praeitais metais austrams
nepasisekus Serbijoj, ten vis
kas nurimo. Nuilsinti serbai
neturėjo
spėkų
briautis
į Austriją, Vengriją, o au
strai buvo užimti kovose su
rusais. Dabar, kada rusai ta
po nustumti tolyn, austrams
pasidarė šiek - tiek lengviau,
o į pagelbą jiems pribuvo nie
kad nenuilstanti vokiečiai. Gal
jie būt ir ilgiau palikę serbus
ramybėje, jei ne prastas tur
kų padėjimas. Turkams pri
stigo žmonių kariavimui, o už
vis labiau ginklų, amunicijos.
Vokiečiai su austrais tad pasirįžo gelbėti savo sėbrus —

turkus. Jie mano spėka su
laužyti serbus, pereiti per jų
žemes, dasigauti Bulgarijos
rubežių, o nuo ten keliauti tur
kams su pagelba. Mat Turki
ja sutiko Bulgarijai už dyką
užleisti savų žemių, tad ir ma
noma, kad ji sutiks praleisti
per savo žemę vokiečių ka
riuomenę ir visą karišką amu
niciją. Toks vokiečių ir aus
trų žingsnis įjudina ne vien
kariaujančias valstijas,
bet
taipgi Rumuniją ir Graikiją.
Spėjama, kad Rumunija su
Graikija stosiančios talkinin
kų pusėn, o Bulgarija vokiev*

cių.

Ar vokiečiams ir austrams
pasiseks sutrinti serbus, tai
dar klausimas; nes spėjama,
kad į Serbiją nemaža kariuo

menės nugabeno Anglija, Ita
lija ir Prancūzija. Prikergus
prie tų serbus, gali pasirody
ti, kad vokiečiai nieko ten peš
ti negalės.

Amerikos reikalavimais.

VOKIETIJA NUSILEIDŽIA.
AVashingtone plačiai kalbama
ir rašoma, kad Vokietijos valdžia
ingaliojo savo pasiuntinį Ameri
koje, gr. Bernštorffą, padaryti
keletą nusileidimų iškilusiuose ne
susipratimuose tarp WasHngtono
ir Berlyno delei “Arabico” nus
kandinimo.
Tas ingaliojimas, tiesa, nedaleidžia Bernštorffui papeikti kapi
toną to povandeninio laivo, ku
ris sutorpedavo “Arabicą”, bet
jis galįs pranešti Suv. Valstijų
valdžiai, kad tas laivukas užpuo
lė “Arabicą” o ne ginėsi nuo jo,
kaip buvo ankščiaus
vokiečių
skelbiama.
Grovas Bernštorffas pilnai tikisiN kad toks paaiškinimas pa
tenkins prezidentą AVilsoną ir vi
sas nesusipratimas galįės ūžsibaigti labai ramiai.
Užsibaigus
nesusipratimams
tarp Vokietijos ir Suv. Valstijų
delei “Arabico” nuskandinimo,
dar tuomi nebūtų panaikinta tų
nesusipratimų šaknis, nes “Lusi
tanijos” nuskendimas, kuomet
žuvo 115 Amerikos piliečių, dar
nėra pilnai apkalbėtas.

Iš HAITI REVOLIUCIJOS.
Gonaives
miesto apielinkėse
KITUOSE FRONTUOSE.
Dėdės Šamo jūrininkai buvo su
Kituose karės frontuose: sikirtę su Haiti
revoliucijinieant Galipoli, Italijoj, Prancū riais. Užmušta 17 riaušininkų, du
zijoj ir Belgijoj nieko nesi
girdi, apart kanuolių šaudymosi. Kariuomenė tose vie Kalbama, kad pridirbę vokie
tose taip apsidrutino, tiek pri čiams visokių kilpų: daug nu
sidirbo apkasų ,kad nei vie skandino, daug ir sveikų suga
na, nei kita kariaujančių pu vę. Gaudyti tiems laivukams
sių nieko nebegali padaryti. buvo padaryti milžiniški plie
no' tinklai, daug, daug mylių
Taip ir stovi nnt vietos su
ilgio.
sikibę.
Ant jūrių irgi nelabai kas
Gal užtai keršydami vokie
dedasi. Vokiečių povandeni čiai savo zepellinais buvo nuniai laivukai kas sykis silp skrydę į Angliją ir metė bom
niau ir silpniau
veikianti. bas ant Londono. Kiek nuo
Nors anglai nesigiria, bet vi stolių padaro tos bombos, an
sų spėjama, kad baigia uš- glai nieko nesako. Mat, yra
gaudyti vokiečių submarinus. papratę tylėti.

«

Meksikos sukilėliai nepaliauna
užpuBdineję $uv. {Valstijų ka.
reivius parubežyj. Rio Grande
upės apielinkėse Meksikos bau-*
ditai sunkiai sužeidė du Amerikos kareiviu ir vieną moterį.
Carranzos kariuomenė sumušė Za
patos šalininkus, Taip-pat nepasi
sekė ir Vilios kareiviams. Priskaitoma
užmuštųjų apie 600
ypatų.
Į

.

. t

Gaunama žinių, jog Carranza
visur ima viršų. Spėjama, kad
Suv. Valstijų valdžia pripažins
Carranza Meksikos prezidentu. 1

KATALIKŲ FEDERACIJOS
KONGRESAS. <
Penktas (V) Federacijos
Kongresas atsibus šįmet rug
sėjo 28, 29 ir 30 d. Brookly
ne, N. Y. Laikas pradėti ruo
štis prie to didžiojo kongreso,
kuris kaip ir užbaigs visų sei
mų sezoną.

j

Tuom tarpu parapijos, drau
gijos, susivienijimai ir sąjun
gos yra nuoširdžiai kviečia
mos dalyvauti Penktame Fe
deracijos Kongrese, Brookly
ne, N. Y. Laikas šaukti draugijų susirinkimai, rinkti at
stovus (delegatus) ir sutvar

kyti savo įnešimus Kongre
sam Parapijos gali siųsti po
tris delegatus, draugijos - gi
po du delegatu. Nuo mūsij
pačių,

gerbiamieji

lietuviai

ir katalikai, priguli Kongreso

pasisekimas.
Drįstu kviesti
visus dvasiškius ir svietiškiua
inteligentus talkon. Jei jūs
gerbiamieji,
nepasigailėsite
laiko ir darbo, sunaudosite vi
sas rhvo spėkas ir intaką, šį-

metinis Federacijos Kongre
sas galės būti priskaitytas
prie labiausiai nusisekusių.

‘

DBAUBKI

Žinios is Lietuvos.

nęs nepalik! -— maldavo mote
riškėlė, sudėdama raAfcas. ih
— Gerai, gerai. AUŠ k tąjį" put
Važiuosime L. Žinai, kunige, kas
man ypač patinka! Tai jų noras
darbuoties: jos prašyte prašos į
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fe Liet. Gyvenimo Amerikoje.

aiškindamas kad apsilankė svetys

kler. P. F. Vermauskis iš Brecktou, Mass.
Susirinkus į saBlę, pirm. A.
Kneižis atidarė susirinkimą
ir
perstatė nariams svetį kler. P.
Vermauskj, kure kalbėjo af«e Vy
čių organizaciją, ragiiuiiunaK na
rius darbuotis nenuilstančiai.
Svetys tą patį vakarą kalbėjo
So. Manchester, Conn. S. L. R.
K. A. 164 kuopai, apie tą jan
buvo rašytą laikraščiuse.

Žmonės indomaudami būriais
kos draugijos puikiai gyvuoja,
ROtGBFORD, ILL.
rinkosi
į svetainę, pasitikėdami
ypač
moterų
N.
P.
P.
šv.
D-ja.
J
darbą
štai
prašos
ir
pusmėnesiui po 12—15 rub. mokėti;
GERADARIS.
išgirsti
jo
rimtos kalbos, bet vė
Ketina
ir
scenoje
pasirodyti.
moteriais po S—10 rub., kamia- beriliai.
Tarpe vietos lietuvių katalikų
liaus
pasirodė,
kad liko didžiai
f- Tegu bus pagarbintas Jė- pjnė.inn virėjoms po 6—8, paukšti- —**? Pusberniai! O kur aš juos auo tūlo laiko pradėjo apsireik Linkėtina gerų pasekmių. Nornėms mažiaus....
dėsiu? Ką gi jūs galėtumėte dirb- šti kitokia dvasia. Pasigirdus, woodiečiai nerimauja belaukda- apviltais: vietoj Šimkaus, vedė
eus Kristus 1
• • -*
4
Tarė, gražiai, lengvai ioeidakad pradėjo tvertis darbininkų dami p. št. Šimkaus, ir nori išgir jas perstato F. Bagočių (Bo— Ak, pone! Tai ir bus tikroji
.
Viską, ponai. Mes jau tar- organizacija, mūsų tarpe irgi ki sti jo pasakojimus apie karės gachewsky) ir priegtam paaiškimae, pusamžis ponas, elegantiš labdarybė! Mes, štai duodame
Rugpiūčio 22 d. toji pati kuopa
ku žemai, net peržemai pasileuk- prieglaudą, valgį ir skalbinius. navome pusvaikiais. Arėme, pio- lo mintis, kas link jos naudingu baisenybės ir mūsų tėvynės liki na> jog P- Šimkus delei silpnumo
ftanias prieš kunigą.
Kalbėtojai*
mo. Ilgai laukėme, galvojome ir mą. Svarbiausia už visas, tai L. sveikatos negalėjęs pribūti. Ka surengė prakalbas.
Jie sotūs, nesušalę, švarūs ir gy vėme.
— Tai kiek gi jūs norėtumėte pagaliaus įvyko susirinkimas 12 D. S., kuri labai užinteresavo dangi einant į salę buvo ima buvo pakviesti kler. A. Petraitis
domi.
Žinai,
Tamsta,
dažnas
nei
-— Ak, DiėveT Kiek čia esama
ma po 15c. įžangos, tai prakal ir F. J. Juškaitis.
Pirmasis iš
taelaimių, kiek čia nelaimių! Kiek išeiti iš čia nebenori, jokio darbo darbo mėnesiams? Sakysime, ligi d. rugsėjo, kuriame ir likos sut Norvrood’o prakilnesnius darbi
bų
vedėjas
pasakė,
kad
kurie
Visų
Šventei!
ninkus.
Nenori
jie
likt
nuo
kitų
Worcester, Mass., o pastarasis
verta L. D. S. kuopa. Laikius
čia dabar pas jus trukumų ir ko nebeimas. Išdyksta, kiauriomis
— Tai jau kad duotumėt dra valdyba yra šiokia: Dvasiškas ir mokinasi veikalus, laiko su norėjote išgirsti Šimkaus, o ne iš Broekton, Mass. Kuopos pirm.
mitetuose ir nekomitetuose! Kaip dienomis vazojas po miestą. Ki
norite
Bagočiaus
klausy pradėjo prakalbas
aiškindamas
jūs begalite ir ištesėti! Antai, ap tas ima elgetauti, ir vigai be rei paną, pakaktų bent šešių rublių vadovas, kun. V. K- Taškunas, sirinkimus dusyk ant mėnesio.
ties,
tai
pasiėmę
įžanginius
pi
Net
smagu
pažiūrėjus
į
lietuvių
mėnesiui.
tikslą
ir
naudingumą
gerų pra
pirmininkas P. P. Petrėnas, raš
link vagzolą pilna privirtųjų gy kalo. Ko gi jis stinga tam. kar
nigus
eikite
namo.
Bežiūrint
sus

—
Gm...
O
didesnių
vyrų
nėra?
katalikišką
visuomenę.
tininkas, A. Rupšis, iždininkas
kalbų tik apgailestavo, kad sun
vų kūnų; kelintą dieną, sako, tui? Kiti kortoja, kitos net su ka
— Nebėra, visus pasamdė tran J. Zubas.
Neproaalį būtų pažvelgus ir į tojo daugiau pusės žmonių ir ku yra gauti gerų ir prakilnių
taip esą.... O važiuojant per Vi- reiviais ima romansuoti. Gyva
kitą pusę. Rugp. 29 pas mus ėjo namo, Bagočius stovi ant kalbėtojų. Kiek lengviau vakaeidžemj, tai pilni laukai ir miškai. bėda... Tai kiek gi Tamstai duoti šėjoms kasti, į gelžkelius, į miš
Kuopa
nuo
pat
pradžių
pa

kus..
buvo su prakalba koks ten “Ša estrados kaip skilandis, šaukia jų laike, nes tuomet moksleiviai
Lenkiškai kalbėjo ponelis to vyriškų ir moteriškų!
rodė nepaprastą savo veiklumą, kės” bendradarbis. Kalbėjo apie žmonės neiti lauk, bet klausyti
— Gm... tai pamatysime. Ką gi
stoja į darbą, bet visgi perma
kiuo užjautimu, lyg tai jo patieą
pirmame susirinkime likosi nu karę ir bedarbes. Bekalbant apie jo prakalbos, o šie jam atsako,
— O, būrelį! Darbo bus, by tik
daugiaus man kunigas parodys?
ža jųjų turime, ir jie neųpėja
Šeimyna kęstų dėl karės.
netingėtų dirbti. Ir jiems bus ge
tarta parengti vakarą su plačiu karę pradėjo
verkšlent kitus kad mes jau gerai žinom tavo apvažiuoti visų kolonijų.
— Jei Tamsta prie šių “darbi
— Tamsta nesistebėk: juk ir aš rai ir man bus gerai. Kitus pris
programų, kuris žadėjo įvykti begraudindamas.
žinoma, visą prakalbas ir nenorime daugiau
priimti ir
Pirmas kalbėjo A. Petraitis
pats esmi kaniškis, nors dvarą tatysime prie laukų darbo, kitus ninkų” panonėtųmei
utarnisko vak., 21 d. rūgs., š. bėdą vertė ant
krikščionijos, klausyti.
‘
globojamų
”
tai
aš
rekomenduo

apie
krikščionybę, plačiai aiškino
turiu ir įgauniuose. Taigi vis tai aplink namus, kitas į kambarius.
m. Visi snprantantieji ir atjau- pridurdamas, kad pakol bus ru
Didžiumai išėjus ir likusiems
čiau
ir
tiesiog
prašyčiau
pasiimti
lai
mano tautiečiai (rodacy).
eiantieji tą reikalą yra kviečia bežiai patol bus ir karė. Taigi aptilus, pradėjo p. Bagočius sa visus atsitikimus senuose
Reiktų net auklės prie vaikų. Ži
kuose ir dabartinius.
— Gerai, gerai! Šiais laikais nai tamsta, kunige, aš gyvenu dar šitą dailę lietuvaitę, globoto mi prisidėti prie naujos kuopos.
galima suprast, kaip soc. rūpi vo kalbą. Kalbėdamas maždaug
Kada kalbėtojas prisiminė apie
pas mus nebėra
“rodakų” — tarp įgaunių, bet nekaip su jais ją dviejų mažų broliukų: 9 ir 5
Linkėtina kuopai kuogeriausio tėvynė. Užvis labiausia bombar tą patį pasakė apie Lietuvos
metų.
Ji
kitaip
nemoka,
kaip
tik
šiandieninės pliovones, tai Ra«bėra nelaimingi, iš savo lizdų nesutinku. Darbininkai jie nieko;
pasisekimo!
davo Vyčius, bet ir to nesugebėjo vargus, ką mes jau visi žinome
lai kažko tai pradėjo raukytas,
pakelti “žmonės”. Tai kuo gi bet neapsakomai brangūs. O tar lietuviškai. Bet labai nelaimniga,
Barys.
atlikt, kiek matėsi iš jo kalbos. iš laikraščių. Nekurį laiką kal
atskirta nuo tėvų, su mažais. Jai
raudonuoti, bet nedrįso nieko nu
mes Tamstai ar Tamsta mums nai, tai visiškai
niekam, tikę:
Antra tema visai be prasmės. bėjo rimtai ir nieko neužgaulio
nėra
kur
prisiglausti.
kyli.
galėtume patarnauti!
stačiukai, su fanaberija. Norė
Apkaltina išradimus, nes techni damas, o tuopat laiku du rinkė
— Gm. O ką gi ji galėtų dirbti!
— Atiduokite man į dvarą dalį čiau turėti visus tarnus lietuvius.
Antras kalbėjo P. J. Juškaitis
kai prasiplatinus, pagal jo nuo ju rinko aukas dėl karės nuken
Juk ji turės savo mažuosius glo
■avo “nedzarzų” — pačių pras
— Ak, kaip tai gerai! Viena
apie
Vyčius: ką jie reiškia, ką
HOMESTEAD, TA.
monės, 50% nustojo darbo. Pa tėjusių lietuvių. Pabaigus rinkti
boti, ir visą laiką pravers..
tųjų, pačių netikusiųjų lupatų.. didžiausių kliūčių, kad mes to
sisakė, kad dirbęs Boston’« bac- aukas, Bagočius pradėjo kalbėti veikia ir ką mano veikti. Užgir
— Kodėl gi? Galės drauge ap
Mano dvaras didelis, vietos atsi jaunimo nebepabaigiame iškišti,
L. Vyčių XI kuopa ilgą laiką,
kinei, gaudavo po 2.50 į savaitę, apie Europos politiką ir Lietu dę Vyčių organizacijos pienus,
link paukščius, aplink kiaules
dėl tūlų priežaščių, svyruojan
ras. Aš — katalikas; įsitikinęs kad jie kalbų
nemoka. Tiktai
Kauliukai nuleido nosis vūsni.
o kai savininkės nupirko maši vos ateitį.
eiti..
katalikas, pszekonaniowy. Kiek lietuviškai.
čiai gyvavo net buvo mėginus į
ną, tą vargšą pavarė nuo darbo,
— Ale be kalbos... Ką gi man
Čia Bagočius pradėjo netik ■ Vienas iš jų labai buvo žymus,
vieno gi gero kataliko pareiga,
kle
— Susimildamas, kunige, to ne pati pasakys! Tai jūs galėtumėte dvi dali skirias. Vietinis
ir nors gyvas žemę graušk. Tik nesąmones sakyti, bet ir nešva turėjo didelę raudoną nosą, ma
man rodos, tokiuose terminuose daryk ! Vien tik lietuviškai ? O dla
bonas papeikė viešai bažnyčio
ačiū giliukui, kad randasi mul- rius juokus krėsti, kas labai ne doną kaklarišį, o jo kišenės štai
paukščius lesinti?
ateiti gelbėtų saviškių. Bent taip Boga ,taigi jie pas mus nuobo
je laike pamokslo
tokį Vyčių
kinyčia “Šakė”, kur iki šiam pritinka kalbant apie Lietuvos pilnos šiaudinių popergalių; bu
— Galėtume, ponas.
man rodos...
svyravimą
ir
nusilpnėjimą.
Vy

džiu numirtų! Pas mus juk nie
laikui sekas gyvent iš mulkių.
vargingą padėjimą. Kalbėdamas vo galima pažinti, kad tai va
.— Gm... tai gerai... Žiūrėsime. čiai greitai susiprato. Rugsėjo 5
Pabaigė tvirtu, įsitikinusiu bal kas nemoka lietuviškai. Aš du
Rugsėjo 5 d., “labdariai” su B-čius apie Vokietiją
pasakė, das, ir kaip tik davė ženklą,
d. turėjo susirinkimą, — rodosi
au, pirmą galvą
palenkdamas, žodžiu: eik šia, gerai, sakė-pasa- Aš dar syki atvažiuosiu.
rengė diskusijas. Tema “Ar Nor- jog ten esanti didžiai įsigalėjusi tuoj visi Rauliukai susirinko j
Skyrėvos.
lig iš miego visi atbudo ir, pas
bent kiek ją pakratydamas, pas kė. Mano žmona bent kiek dau
wood’o lietuviai pasistatys baž klerikalų partija
(klerikalais vieną būrį ir kažką pradėjo tar
t— Dėkui, kunige! Širdingai tebėję savo nusilpnėjimą, nuta
kui gi išdidžia atmesdamas, lyg ginus, bent dešimtį žodžių. Vi
nyčią ir Ar kunigai eina Kris Bagočius vadina katalikių kuni tis.
pridurdamas: “štai, kas aš esu soje apielinkėje vien tik igau- dėkui! Katalikiškai dėkų — kra rė veikti visi vienybėję ir pri taus pėdomis?”
Pabaigus
kalbėtojui kalbą,
gus) ir būk toji partija valdan
tė man
ranką
žemai
leng- sižadėjo nekliudyti daugiaus ge
ir ką moku padaryti”!!!
vedėjui
perstatant
dainą, vienąs
ųiškai tekalba. Kaip gi juos paPlakatai buvo su pasarga ka ti visą šąli.
damas galvą. r«— Ak ir aš ka ram veikimui ir užmanymams,
drąsesnis
Raulas pakėlė ranką
Į Komitetą atnešdavo pinigų, komanduotumem ?
Gyvos būtų
Blogiausia B-čiaus kalbos yda
talikas. Ir aš nenoriu bū# nuoša bet paremti juos. Toliaus vien talikams. Girdi, klebonas draus
įr sako; “Duok man. balsą”.
kitas labai maža, kitas daugiaus, bėdos! Ar gi nėra pas jus ir
liai nuo visų nelaimių. Mielu noru balsiai nutarė išsirinkti kokį jus, kad neitumėte, bet neklau yra ta, kad jis nemoka manda Pradėjo kažin ką pasakoti agta
kitas labai daug. Prie to buvome lenkiškai kalbančių ?
priimsiu “paezkę”
pabėgėlių. teatrališką veikalą mokintis su sykite ir atsilankykite, girdi, bus giai kalbėti. Maž-daug kas dvi socijalistus ir Vyčius, bet ne
prigudę ir tai jau mūsų nebes
— Kur bus nebuvę! Yra kiek
minutės jis savo kalboj varto
lošti Paskiaus vietiniam klebo rišamas svarbus klausimas.
galima buvo suprasti. Kalbėto
tebino. Bet tokios “aukos”, taip tik norite. — Iš Šiaulių mies AČiū.
ja
žodžius, “čiort jevo poberi”,
Jeigu būt cicilikučiai kvietę,
Persiškyrėvė.
nui, kun. fiepanoniui, užsiminus,
jas, P. Juškaitis, sugrįžo ant
sakant, notura, dar nebuvome to...
Rytą žiūriu — tebėra mergė tė kad reikia paremti išleisti Vy- ištikrųjų nebūčiau ėjęs, bet kaip —“čiort jevo znajet” ir tt. Ru estrados ir kvietė didvyrį ar
girdėję.
— Ak-, ne! Iš miesto? Žinai, ku
labdariai”, prie kurių priguli sijai pėrė kailį, Anglija, gird, čiaus, klausdamas ką jis nori
su broliukais.
.
cr1 organą “Vįįrtį”, nutarė iš
■\ -- ■ ■ • HH. 'V*— Pone, nors visus! Paskuti nige, dabar ir su sodiečiais nesu
Neėmė?
*
os kuopos friaukoti $10.00. ir keli katalikai, tad-gi man pa- Rusiją melžia kaip ožką.
pasakyti; bet Raulas nelabai n<niais laikais, sumažėjus aukoms, aišnekėsi: tokie galgonai, ištvirkę,
*- Nežinau. ? * --- ‘ r**. Laike susirinkįmų surinkta ir
kame dalykas, kad katali- " Daugumos jo vartojamų žo ■rėjo eiti, ne8, sako, aš vieną
mes labai skyriame globojamuo nieko nebeklauso. O su miestie
Tebėra ir moteriškė —- kamba- kų. — Kuo- Čepanonis aukojo kai priguli prie tos dr-stės ir duo džių spaudoj nebegaliu cituoti, kartą pasakiau ir daugiaus ne
sius. Kiek tiek galinčius dirbti Čiais nors rankas nukratyk. Tin
rine.
- «
• ,
•
\
$5.00, A. Visminas — $3.00, Po da pasargą katalikams? .... .. nes tai būtų gėda. Tokiais tai sakysiu, that’s all. Bet kiti jo
Sšsiuntinėjame į visus kraštus. giniai, dabitos, duok gerai paval
Prasidėjo diskusijos.
Vienas, žodeliais B-čius maitina publi draugai pradėjo badyti į pašo
— Neėmė?
r
. • t •- -« 50c.: Pr. Visminas, V. Kraugžlis,
Bepasiliekarne tik ligonius ir mo gyti...
cicilikas
atsistojęs
.pasakė,
kad ką, kuri ramiai klausosi ir ploja nę, kad eiti} pasakyti. Norontff—- Nežinau. Sako, prieš -kitus J, GreUianas. Po 25e. : J. Bagoteris su vaikais..
—...yra nuo Kelmės. Ten tikra
būgštavęs, kad aš su baite čipke- žis, M, Brežmskaitė, T. Matu- bažnyčia užrašyta kokiam ten ai- delnais skaniai juokdamos.
uęnoroms atėjo arčiaus. Maiyt
— Na, visus, tai ne visus! Kur Lietuva. Ale lenkų
dvarai. Ale
rišiui. ifitas, tūrbūt katalikas,
Ar taip reik kalbėti ir tokių buv.o smarkus, nes turėjo užsi
liu ir peršvari. Ką gi jam pati koniutė, P. Visockaitė, O. Visoc
gi aš juos padėčiau? Išmaitinti, kalvinų pastoriai, pradedant nuo
paaiškino kaip dalykai stovi ir kalbų klausyti, žinant jog mus rašęs ką norėjo klausti; atėjęs
pasakysianti,
atsivežtas tokią kaitė,
dėkui Dievui, ar ištesėčiau. Bet Konstantino Tumo n&baštiko, ti
priešai neturėjo ko kalbėt. Nu tėvynės laukuose bėga upeliais ir sako kalbėtojui: Tu saWI,
“pertią”, kuriai juodas darbas
kur jie padėti? Juk nesutilptų nei kro lietuvio, bet lietuviu nebe» Vyčių suaukota —...
$12.75 važiavo ant Bažnyčios burnoji nekaltų žmonių kraujas, ir tūk
“nie do twarzy”?
kad So. Bostono socijalistai tai
į dešimtį daržinių. O čia ateina prisidavusio, ir baigiant tikrais
Iš kuopos kasos —‘
10.00 mo. Rimtesni nariai pakelia pro stančiai šaukia idant melstumeNeberadau
tik
pusmergėlės
bluff?
Šienapjūtė...
Tuščias pas mane lenkais, lietuviškai visai nemokan
Viso — $22.75 testą prieš tas kalbas ir ineša,
mes prie Dievo už juos!
“
Geradaris
”
viena
ja
pasiten

testovj vienas fligelis.
čiais. Ale ir nuvėsusi
katalikų
Mes, Vyčiai, tikimės, jog išpil- kad visai nediskusuot ir net per
Kalbėtojas visai apie tą vietą
Ne, laikas jau būtų visokiems nekalbėjo ir paklausė publikos,
— Ąk, užtenka ir jo! Sočiai klebonija. Visi
išvieno imdami kino.
dysime savo prižadėjimą ir ne- laikraščius
atsaukt. Diskusijų
užtenka! Jei tamsta toks gailes šiaip-taip aplenkino sodžius, ypač
Lenkų “Mucboje” buvo pana igrįšime į senas neveiklumo vė
Bagočiams ir jam panašiems už kuri atsakė, kad ne. Tada kalbė
pirmininkas paaiškina taip: Lab
drausti tokias kalbas, nes tose tojas reikalavo, kad duotų tą
tingas sariiarijietis, imkis mūsų gi miestelį ir jo apylinkę. Taigi šios rūšies vaizdų iš Ašmeųiškių. žės, bet eisime naujais doros ir
darystės dr-ja ingaliojo komisi
kalbose prasiženčia prieš tau ą poperėlį, ant kurio Raulas, twpaliegėlius! Tamsta negali supras ten žmonės ir šiaip ir taip mo Esama ir pas mus tokių.
prakilnumo takais.
ją iš trijų narių, kad jie su
ti, neprityręs, kiek jie mums sun ka.
Vytis. rengtų ką nors kas nedėldieaas, ir pačią dorą.
rėjo klausimą užsirašės. **Ta*«
“R. G.”.
ku kuopoje su sveikais laikyti!
Labai
būtų
pageidaujama
čia
žodžiai mano kišenėje”, atsalta;
kad ir anarkistiškoj dvasioj bū
-— Vot, vot, vot! Ačiū Tomis
iVienas amžinai aklas. Kitas Šiau
tų. Paskui nariai gali kritikuot sutverti L. Vyčių kuopa, nes ta nebežinodamas ką sakyti, prntasliuose šrapneliais apakintas bai tai kunige. Katalikiškai ačiū! ■—
da Vyčiai galėtų perspėti vietos jo kipšus šauktis į pagelbą ir
ant susirinkimo, o čia ant stalo
BENTON, ILL.
gia akti. Kitas raitos, vidurių vė- lingačiavo, nudžiugęs ponelis.
lietuvius nuo pirmeivių viliu- sako, kad kalbėtojas nelietuviš
Svaicarų auka. Centralis švei
turite temą, tai ir diskusuokit.
— Bet gi dabar man, pone vi
fio ėdamas. Kitas nuomaru mirš
gyščių. Ir aš tikiu, kad greitu ką žodį
pasakė — “bluff-”?
carų komitetas atsiuntė Petro
Vietinio klebono, kun. S. Ko- Tas triukšmu užsibaigė.
ta. Vienas negali savo reikalu iš sai nebeaišku, kogi tamsta nori grado lenkų komiteto vilniškiui
Diskusuojant antrą klausimo laiku čia bus L. Vyčių kuopa, Kalbėtojas pasakė, kad tas
lesinskio, rūpeščiu, buvo sureng
eiti. Kitas, nekantraudamas, nuo ar žmonės priglausti, ar darbinin skyr. 25.000 frankų (12.500 rub.)
randasi gan nelietuviškas, bet angliškas,
tas balins 6 d. rugsėjo. Prie su dalį, reikalavo, kad kunigai lab- nes AVaterbury’je
lat aieioja, skundžias ir pyksta. kų ir tarbų gauti?
daug
rimtos
jaunuomenės,
kuri sirinkusieji
turėjo gana daug
Gardino ir Kauno gub. gyvento rengimo baliaus prisidėjo keletas dariečiaras kojas mazgotų, nes,
Vienas šio nepavalgo, kitas to;
galėtų
daug
gero
nuveikti
dar— Ir tų ir kitų kunige... Man jams, nukentėjusiems dėl karės parapijom}. Pelnas
juokų iš Raulo
didvyriškumo.
parengtojo girdi, Kristus mazgojo savo mo
kitas vaikus gązdina... Tamsta reiktų ir tarnų, tų ypač; ir bent
buodamos
po
Lietuvos
Vyčių,
vė

Taipgi
buvo
dainų,
kurios gerai
šelpti.
baliaus skyriamas
šv. Juozapo kytiniams. Kodėl, girdi kunigai
tiesiog dangaus karalystę gau kiek darbininkų. O prie jų ga
išėjo.
Žmonių
buvo
apie poa
parapijos bažnyčios naudai. Ba nedaro stebuklų, basi nevaikščio liava.
tumei už tokį darbą, o mums lėtų bent keli ir globojami.
kius šimtus. Visi gėrėjosi iš šių
Žallazis Dobilas.
lius buvo parengtas Jurgio Kuns- ja! Tad gi kunigai ir neina Kris
perpus palengvintumei.
„etaiprakalbų, tik vieni Kaulai vaik
— Ačiū ir už tai! Tik dabar .**>“• Vilniaus gub Užįretaus pėdomis. Daugel
kitokių
— 0, tegu Dievas mane saugo man aišku, kad tamsta pats gau .čiamosios ligos. Stabintiškių kai
ščiojo nosis nuleidę ir po šioi
nėj. Buvo pardavinėjami paveik kvailysčių priplepėjo, iš ko pub
nuo ligonių! Aš juk gyvenu so- si išsirinkti, ko ir kiek tamstai me raupais mirė 3 vaikai -Ir 1
dienai, jau turbūt ir nepatars
Radosi
slėliai Bentono Bažnytėlės. Nors lika garžiai prisijuokė.
džiuje, gydytojo nėra, aptiekos reikia. Laiko negaišdami, imki suaugęs vyras. Serga 3 asmens.
augščiaus.
čia Bentone, su darbais tuo tar visgi tokių katalikų, prašė bal
HARTFORD, CONN.
nėra. Beto, iš dvaro
šeimynos me ir apvažiuokime bent trejetą Raupais sergama ir Rečenių kai
Buvo ir daugiaus visokių nuopu nekaip, bet nežiūrint to, at- so. Kaip katalikas kalba, tai pir
reiktų bent keli žmonės atitrauk mūsų prieglaudų.
me. Kitur, girdėti,
ir šiltinė jausdami vietinio klebono gerus mininkas trukdo kūjeliu į stalą
tikių, bet sunku viską į vieną
Pas mus veikimo gana daug, raštelį sutalpinti. Taigi tos Ži
ti, kad jiems vieniems tarnautu,
— Ot, ir šventi žodžiai — pa plinta. Visos šios ligos atėjusioą norus, žmonių prisirinko pilnu- barškindamas, pakol .nustabdė.
ypač draugijose. Bet viešai tai
juos slaugytų, jiems valgyti vir šoko iš vietos geradaris.
iš vakarų pusės — nuo Žižma- iė svetainė, net iš West Frank- Kaip kitas prašo, tai pirminin
nutės nore senoR, bet visos pra
bijome pasirodyti
laikraščiuose
tų, juos kuoptų.. Ne, kunige, paIr išvažiavova “nędzarzų” ieš rių ir kit. Ten labiau serga; Kad fordo atvažiavusių
patėmijau. kas rėkia sėsk piemuo! Ir iš mo apie savo nuveiktus darbus. Jei leistos ; mūsų korespondentai apie
linosuok mane nuo ligonių ir duok koti.
jas nei žodžio. Pirmiaus .dar bū
,tik kaip nors labiau neišsiplatiū- Mat ten darbai geriau einasi. Ba terių norėjo gaut balsą. Gavo at
gu pamatys laikraštyje žinutę, davo tankians visokių žinučių iš
“paezkę” tokių, kurie kojas pa
Įeisime į trobą, sušuksime: kas tų.
lius prasidėjo nuo 2 vai. po pie sakymą —Eik pas vištas. Tokia
o dar mažą papeikimą, tai tuo šio miestelio, bet dabar lig būti}
velka, kurie tesėtų patys savimi nori sodžiaus oru atsikvėpti? Ir
tų ir tęsėsi iki 11 vai. vakaro. tai tvarka buvo tose “diskusijo
jaus stengiasi sužinoti kas tai pa
rūpinties. Vietos ir valgio man apspinta mus būriai pasisiūlijan
apmirus.
Nesant baliuj svaigalų, nesima se”.
Sudegintos ir apgriautos baž
rašė. Daug draugijų renka su
užteks.
čių.
Ex-cicilikas.
Gaila, kad labdariai duodasi
tė girtų žmonių. Pasitenkino sosirinkimuose korespondentus, kad
— Owszem, ow«zem, panie! Yri Štai pusmergėlė, sveika raudoni nyčios. Laikraščių žiniomis Kau
demis ir ice creamu. Sulaukus aakininkams už nosių vedžiotieji
jie aprašytų jųjų veikimą. Tan
.
,
.
dar ir tokių. Nežinia, nei kas da kė, greita, linksma, lenkiškai, no gub. sudegę dar Žaiginio M .
Airiogalos b«tay8io>.
Srti»4’*k,r’
O ypatingai, kurie vadinasi ka
kiai apsirinka, nes išrenka tokį,
ryti : yra pusbernių ir mergių. kaip ropę kremta.
tėsi namo, viskuom užganėdinti. talikais. Indomu kokį reikalą jie
kurs tik garbės trokšta, o darbo
bažnyčia
apšaudyta,
0
Tytuvėnų
) darbą jų neišsiųsi, iš prieglau
WATERBDBY, conn.
— Kiek norėsi prie vaikų?
Ačiū rengėjams už pramonėlę ir turi prie Bažnyčios kišties tokio
iš
jo
neąimato.
dos negi išvarysi: dar pagaus kas
bažnyčioje
apgadinta
gipsinės
— Kiek ponas duosi. Tik imk,
je vietoje!
pasidarbavimą.
Prakilnios, doros dienos, iš
j paleistuvystės darbą. Ak, kaip eisiu, už ką nori, už vieną paval stacijos.
Štai pažiūrėkime, kiek tai nu
L—-ti®.
Parapijonaa.
kilmingos
šventės tęsiasi jau vi
būtų gerai, jie kur į nuošalį gymą. štai, Komitetas davė bilioveiktų gerų užmanymų, vakarė
(Ii Liet. laikr.) .
sas
šis
rugsėjo
mėnesis šv. Juo
išvežus nuo tų miesto papiktini tą į Vitebską. O ką aš ten gau
lių ir tt. per rugpjūtį mėnesį,
mų, nuo dykiniavimo!
nore jau sunku viską atminti. zapo lietuvių bažnyčioje.
siu? Kas manęs ten laukia? Gal
Rugsėjo 5, 6 ir 7 d. buvo dū
— Taigi-tai!—gyvaį pridūrė ge badą kęsiu. tai jei ponas imi,
Rugpiūčio 15 d. L. Vyčių 6 kuo
FOBMOOD, MAM.
WATERBO1Y, OOHV.
valandų
atlaidai, Pagelbon atvy
radaris. — Ag jie galėtų kai ką imk.
pa turėjo susirinkimą. Susirin
ir padirbti. Juk pas mane dvaras’
kus nariams į bažnytinę salę, ėjo ko 12 svečių kunigų. Tose die
Visose Suvienytų Valstijų ko Viotoj prakalbų — “apyčiuj(
•«— O tai gerai, tai gerai! Kaip
M
■
nose 3000 žmonių priėmė Šv*. tataLaukti, javai, šienas; piauti, arti, tavo pavardė? Šia pinigų vežėjui.
lonijose girdėtis gerų ir blogų
13 d. rūgs. š. m. vietinės .pir nusiimti paveikslus visos kuo
vežttafi; gyvnliai, kiaulės, pauk Atvyksi ten r ten. Ir važiuosiva...
psujienų. Taip ir pas mus. Ačiū meiviškos ir tautiškos draugijos pos ; nors nevisi susirinko, ka m-uniją. Apeigos ceremonijų su
didile iškilme apvaikščiota, ypač
ščiai. Aš ne dykai. N e misi y k tam
Dievui, bažnyčiai, jau stogą pra rengė prakalbas svetainėje ant dangi narių randasi kuopoje ar
— Štai jaunutė moteriškė. Be
sta, kunige! Aš katalikas! Aš vaikė. Vyras kariuomenėje. Šva
deda dėt. Parapija stovi tvirtai ♦8 Green gatvės. Apgaratn imlio ti 150, o susirinko tik 108. Tie mišiose prie įstatymo šv. Sakra
nž kiekvieną darbelį užmokėsiu. ri, jauna, graži. Lenkiškai neblo
ir pagal padarytos sutarties, tu- se buvo minėta, jog kalbės p. ir nusiėmė paveikslua. Nusiėmus mento. Procesija su Sv. S ak ramen
Kiek kas bus vertas. Kiek kas gai. Kambarinė pirmoa rūšies.
būt darbas užbaigtas iki 1 St. Rimkus, Lietuvių Dr-jos at paveikslus kuopos pirm. kvietė tu ėjo išlauko aplieta bažnyčią,
ko padirbs. Aš tesėsiu vyrams
visus narius į susirinkimą, pa- lydint giedančiam dideliam vietad. lapkričio šių metų. Katalikiš- stovas.
— Pone, sušimildamas, tik ma

dogbą..

AUKO
DAMI TAUTOS
FONDUI
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,?.• AKYS.
Akys yra viena iš tobuliau
sių ir svarbiausių kūno dalių.
Žvilgtelėjus į akis lengva at
spėti žmogaus jausmus. Gal
būt kiekvienas persitikrino,
kuomet kas nors pažvelgia j
mus smailiom, blizgančioji akiin, kaip mes tuomet jaučia
mės neramūs, smeigiame akis žemyn kuomet jaučiamės
kaltais. Akys yra kaip veid
rodis, kuriame atsispindi mū
sų sielos visi geri ir blogi pa
sistengimai. Nors ypata turė
tų dailiausi kūno sudėjimų,
bet kuomet netenka regėjimo,
veidas tampa aptemęs, be jo
kio atspindžio, it medinės stovylos... Ruščiausias žmogus
tampa suminkštintas vieninte
liu maloniu žvilgsniu.
Akyse randasi užregistruo
ta kiekviena kūno dalis, ir
bent kuri iš jų būtų sunaikinta
ar bent pagadinta, per var
tojimų visokių nuodingų vai
stų, laike operacijų, ar šiaip
kok iu būdu, tuomet akyse at
siranda tūlas ženklelis, žino
ma, kurį tiktai patyręs gali
užtėmyti. Pirmutinis šį apsi
reiškimų pastebėjo jaunas ungaras, vardu Peczely. Vienų
kartų jisai norėjo sugauti pe
lėdų, bet toji taip tvirtai su
leido savo nagus vaikinui į
rankų, kad šis tegalėjo pasiliuosuoti tiktai nulauždamas
paukščio kojų.
Bežiūrėdami
vienas kitam į akis, vaikinas
užtėmijo pelėdos akyje (žemu
tinėje dalyje) kįlantį juodų
ruožų. Vaikinui pagailo pelė
dos, jisai laikė jų namie ir gy
dė kojų. Pq nekuriam lai
kui jisai užtėmijo baltų ruožų,
vietoj buvusio juodo pelėdos
akyje. Peczely mokinosi Ho
meopatijos ir toliaus tyrinėjo
šį atsitikimų su pelėda. Dau
gelis kitų mokslo vyrų pasekė
jo pėdomis ir šis dalykas lig
tiek tapo ištobulintas, kad jau
šiandienų pažangesnės medici
nos mokyklos priėmė kaipo
įokslo šakų. Ši-mokslo šaka
labai daug pagelbėja gydyto
jams laike diagnozo, ypač
komplikuotose ligose.

kus, žinoma, tokiu bildu užslo
pina prakaitavimų; bet šis
prakaito užslopinamas arba,
kitais žodžiais sakant, priver
timas nešvarumų pasilikti kū
ne, labai atsiliepia ant akių ir
net pasiekia to laipsnio, kad
žmogus netenka regėjimo. Ne
žinant ligos priežasties, rei
kia kreiptis prie gero, sąži
ningo gydytojo, gydytojo, ku
ris gydo visų žmogaus kūnų,
ne specijalizuojasi tūla jo da
lim. Taip vadinamieji akių
specijalistai, dažnai jie dau
giaus nieko ir nemato pas
žmogų, kaip tiktai akis.

i

Draugijų Reikalai
TAUTOS FONDO

VALDYBA W.

15th «t.

v.

Reikalinga? patneris au 800 dol. Hotelio (vienbučio) bizniui. Gera būtų,
kad Ižinotų tą bianij, bet geram vy
rui proga Ir be prityrimo. Biznis ga
ras ir galima garai uždirbti. Negalė
damas vienas jo aprėpti ir prižiūrėti,
■
tat reikalauju partnerio. Atsikreipkit
Lekniekis, žiuo adresu:

s

“Draugo”

SPAUSTUVĖ

Kasininkas
Ant.
Pirmininkas Dr. A. E. Rutkaus 1445 So. Sangamon st.
1023 W. Madlson st,
Cblcago, UI.
Marialka Potraa
Augustinas 712
kas, 2302tSo. Leavitt st., Chicago, W. 17 PL
ūl.
Susirinkimai paskutinį p aedėldienj
Raštininkas Adv. A. A. Šlakia, kiekvieno mėnesio 1 vaL po pietų
DIDELIS PIKNIKAS.
3B55 So. Halsted st., Chicago, III Dievo Apveizdos parapijos svetainėj,
Draugystės Sv. Juozapo Ir 23 kp.
12 ir Union gatvės.
Pikniką rengia Hastiugs'o lietuviai
Iždininkas B. Vaišnora,
1514
iš priežasties 10 metų sukaktuvių šios
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Draugystės. Piknikas bus 25 d. rugsė
Iždo Globėjai:
NEKALT® PRASĖS. PAR.

A. Nausiedienė, 917 W. 33 st.,
ORAUOUA, WAKKRGAN, ILL.. AD
Chicago, III.
MINISTRACIJA:
Jonas Jaroševičius, 1048 WasPirmininkė — Ona Vaailistė, 1242
hington st., Norweod, Mass.
Sa. Lincoln Satr., VVaukogaa, m.

Atėjo pas mane vienas as
Viae-pirmininkė — Anastazija Pamuo
skųsdamasis
gerklės
vilkykė, 1340 Sa. Pnrk ava, Kankagaa, IU.
skaudėjimu.
Egzaminavimas
ŠVENTO MYKOLO BRAUOUOB,
parodė, kad asmuo turi “blo ROCKFORD, ILL. VALDYBOS AD Protok. ražt. Antanina Kaailiauakiutė, 1245 So. Park ava., Waakngaa,
RESAI:
gųjų ligų” (sypliilis), pasie
OL
kusių tokį laipsnį, kad jau Pirmininkas, Kazimierai
Miklaa, Finansų ražt. — Elžbieta Neverdant
Maitė, 1221
Vieton* st, Kauksgan,
gerklėje atsirado spuogelių. 1025 8. ICain St.
Vicepirmininkas Mikolas Jankevi- DL
, .
Paklausus ar buvo kur pas gy Us, 1214 15th et.
Kasininkė — Marijona Zeleaiakiadytoją, atsako: “o, taip, net
Protokolų raitininkas,
Jonas J. tė, 1320 Sa. Lincoln st, Na'ikegan,
pas gerlkės specijalistų, kuris Merčaitis, 1530 S. Kęst St.
m.
leido į gerklę įrankius, gele Finansų raštininkas ir Iždininkes
Pov. P. Petrėnas, 422 Island avė.
žis ir davė vaistų burnų ska IMo globėjai: Jenas Zubinas, 1129
DRAUGYSTĖS »v. jono
lauti”. Jei medis pradeda S. Church St.
TOJAUS,
MELROSE PARK, ILL.
džiūti dėl stokos drėgnumo, ar Vincentas Kadzevičia, 411 Island
VALDYBA:
daug mes tam medžiui galime av.
Pirmininkas
J. žvirblis, Bez 595
Marialkes, Kazimieras Brazas, 1543
Melrose Park, III.
pagelbėti laistydami šakas ir 9. West St., ir Izidsrius Komza.
Pina. pagelb. V. Kiudolas, Bez 151
viršūnę ? Palaistykime šaknis
Motose Park, IU.
ir medis tuojaus atsigaus. Tas •RADOYSTfi «▼. JURGIO KAREI Org. užžiūr. prot. ražt. A. Jasinskis,
pats ir su akių liga, — pra VIO, NOBWOOD, MASS.
1800 St. Charles avė, Mayiroed, UI.
Finansų ražt. A. Samalisnis Boz 593
šalinkime ligos priežastį ir a
Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st.
Melrose Park, IU.
Prot.
Bait.
J.
Vare**
kai,
1124
I rys bus sveikos.
Kasininkas J. Stefoakevičia, 5001

Atlieka visokius spaudos

©artus

jo, East End Grove parke. Į parką
įžanga dykai, tik į salę įžanga 50 c.
šokiai prasidės 2 vai. po pietų. Ligi
vakarienės gros lietuviai muzikantai,
po vakarienės 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,

KAIP TAI:

Konstitucijas, Tikietus, Užkvietimus Plakatus
ir kitokius spaudos darbus.
Darbą atlieka dailiai, greitai, gerai ir
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ
Sa vizai® reikalais kreipkite* sekančiu adresu:

Draugas Publishing Co.

KOMITETAS.

1800 W. 46th Street

Pranešimas
Lietuvių Ūkininkų

Nuo Amerikos

Dr-jos. Jei Tamsta esi pilietis arba
turi pirmas popieras, tai nepirk že
mės pas agentus, kurie žmonės tik
išnaudoja, bet gauk žemę dovanai
nuo Suvienytųjų Valstijų valdžios.
Žemės plotas randasi dėl 75 iki 100
familijų. žemės gali gauti kiekvie
nas nuo 160 akrų iki 320, kurioje au
ga kviečiai, rugiai, miežiai, linai,
avižos, visokios daržovės ir vaisiai.
Nelauk ilgai, bet rašyk dėl platesnių
žinių pas pas mus:

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

Waskiagten st.
AM. LIET. ŪKININKŲ DR-JA
12th st., Cicero, UI.
Fin. Bait. V. Sereika, 528 Pleasant
Ohicago, Il£
Susirinkimai būna kas trečią nodėl- 2257 W. 23rd PI,
et.
dienį kiekvieno mėnesio, pirmų vai.
Iždininkas V. Kavaliauskas,
12
po pietų J. Waichiulio evetaiaėje. 2018
Btaravant aro.
Lake st, kampas 21 gatv. Motose
Ižd® globėjai: K. SpriridaviOa, Park, UI.
1025 Wsshington st.
PAMĖGINKIT SKAITYT
B. Vitkauskas, 103t Kaskisgt«a at.
Savaitinį Laikraštį
Marialka O. Globas, II Struravaat

Norint sveikas akis turėti,
privalome’ sekančius dalykus
pildyti: Niekad nevartok svai
ginančių gėrimų. Nevartok ta
bako, nes jis labai kenkia svei
katai. Mėsos valgyk kuoma
L. BLAIVININKŲ SU-JIMO CEN
žiausiai, ypač kiaulienos. Mė ava,
TRO VALDYBOS ANTRAŠAI:
sa
sugromuliavus
gamina
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st.
Pirm. — Kun. P. Augustaitis, St.
daug nuodų ir prie to joje
Vineents Rectory, Girardville, Pa.
randasi daugel nešvarumų.
Pagelb. — O. E. Velhziutė, 326
DRAUGYSTĖS SV. JONO EVANOBJei akys būna užraudusios ir aJHBTO CHICAGO, ILL, VYRIAU Pleasant st, Minersville, Pa.
Raštin. __ kuu. J. Valaitis, 28
skauda, tuomet netik-kų vengk
SYBĖ.
Cherry, st, Shamokin, Pa.
mėsos, bet taipgi nevartok jo
Iždin. — kun. J. šupšynskas, 190
kių kitų valgių, kurie sukirši Prez. Ig. Liekavičia, 1930 S. Union S. Meade st, Wilkes Barre, Pa.
av®.
na dirksnius (nervus). Dau Viee-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W. Iždo globėjai: I — J. šaliunas, 866
Bank st, Waterbury, Conn.
giausia vartok visokias dar lttk PL
II — O. Aniolauskaitė, 14 Lingondon
Prot.
Sekr,
S.
Sargis
<38
W.
18
st
žoves, vaisius, gerą pienų, rie
Sq,
Worcerter, MasS.
Fin. Sekr, Petras Okicvskis, 718
šutus; tuose dalykuose daugdaugiau randasi maistingų dal;ų, nagu mėsoje.
Jei slftii
tant, iš vienos raidės pasidaro
..............
dvi, ir jei abelnai jaučiama
Parapijinėse Mokyklose
akių nusilpnėjimas, tuomet
•
Iš visų atžvilgių matome, kreipkis prie gero gydytojo,
kad akys yra labai mums svar kad priskirtų akinius ir ne
tinkamiausias yra vartoti
bi gamtos dovana, ir kaipo to šiok juos, kol aky s sustiprės.
kių privalėtume kuodaugiausia
Niekad nenešiok svetimų asergėti, kad neišnaudojus jų
kinių.
Jei turi tokį darbą,
bereikalingai. Bet ar taip yra ? Anaiptol! Beveik ant prie kurio reikalauji intemptikiekvieno žingsnio mes kuo nai žiūrėti, laiks nuo laiko
duok akims pasilsėti, užmerk
daugiausia jas išnaudojame.
Surengtas ir užgįrtas
Kuomet pasijuntame, kad mū damas jas nors ant trumpos
valandėlės. Neskaityk smul
trečiojo Baltimores Koncilijaus
sų regėjimas jau silpnėja, akią
spaudą
;
neskaityk
prie
kys užrausta, užtinsta, tankiai
Pagal angliško sutaisė
pasiekia net ir tokio laipsnio, silpnos šviesos. Neskaityk va
kad nebežinome skirtumo tarp žiuodamas traukiniu arba gatKun. F. B. Serafinas
dienos ir nakties, nematome vekariu. Neskaityk gulėda
skaisčios saulutės spindulių, mas. Nesėdėk ilgai tamsoje.
tuomet puolame į vaistinyčias,
Dabar spaudoje. Už keliatą dienų bus galima
Nors kartą į savaitę nusimaz
griebiame už visokių paten
gauti abi dalys. Pirma dalis talpina trumpius
klausimus ir atsakymus vartojimui pradiniuose
tuotų vaistų, visokių “aukso gok gerai visą kūną su šiltu
skyriuose, antra dalis yra pilna dėl augštesnių sky
mosčių”. Ne, mielas skaityto vandeniu, pabaigdamas šaltu.
rių. Galima gauti “Draugo” Knygyne. Užsaky
jau, vaistinyčioje sveikatos Nors kartą į dieną mazgok amus galima siųsti dabar, o knygos bus išsiųstos
nusipirkti negalime, reikia pa kis sekančiu būdu: pripilk
tiesiog iš spaudos.
sistengti jų atgauti kitokiu bū tyro vandens į švariai išmaz
du. Daugelis visokių paten
KAINA: Dalis I 15 c. — Dalis II 25 c.
gotą bliūdą, imerk akis ir vei
tuotų vaistų išradėjų patys
dą į tą vandenį; atverk akis
serga ir numiršta tuja liga,
DRAUGAS PUB. CO.
vandenyje
ir
palaikęs
keletą
nuo kurios neva jie turi išra
L 1800 W. 46th St.
Chicago, IU.
O
dę vaistus. Tai yra neužgin sekundų ištrauk. Atkartok tą
čijamas faktas.
patį nuo trijų iki penkių kar
Priežastis visokių akių ligų tų. Nepaisyk, jei iš pirmo kar
tankiausia randasi ne akyse, to akys biskį peršės po tokios
bet visai kitoj
kūno dalyje. maudynės. Jei pirmą kartą
Tokiu būdu, visokie patentuo
panašią maudinę vartosi, tai
LILTUViu nOF^TI’
ti akių vaistai negali praša
gali
vartoti
drugną
vandenį,
linti ligos priežasties ir yra
VISUOMENES,
labai
pavojingi
sveikatai. bet vartok kas dieną šaltesnį

16 puslapių didumo.

straipsnį skaityti manė atra
siąs receptą kokių nors ste

buklingų vaistų, kurių lašą į

akis inleidus tuoj taps sveiku;

Bet
jei pildys čia paminėtus daly
žinoma, tasai apsivilė.

kus nors per keletą savaičių,

tai užtikrinu, kad tuomet neupsi vii s.
Dar atkartosiu: pirm gydy

sim

ligą,

prašalinkime

__________ taeenMi
______ ..
KAS” Ū4m4® vMm®Im Italai apie kar. Ir
visokiasa Utaiktau
pasaulyje.
statai
žemi® ta
Dtaenražtta “KATALIKAS
kai • krlUCienttkoje Zvaeieje.

Visuomet »lleina

tanttt

DHKKAMI0 KAINA:

Matams
.........................
Pasai. mstq ....................
Triase mtaeaiama ...........

I5.0ĮL

Dviese aaOaaaieaa ............
Baropoja mateaaa ....

1.25.
7.00.

3 00.
1.75.

METAMS ATSIEINA TIK $2,00
KorespoudeneijiM ii’ pinigus siųskite šiuo adresu:

“LIETUVA”

Didelis 3 puslapių laikraštis su
paveikslais, einąs 24-tus metus.
“LIETUVA’’ yra politikos, lite
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
duodantis daugiausiai žingeidžių
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir
viso pasaulio. Laikraščio kaina
Už visą metą tik $2.00

2154 Mcšsesd SL,

Jei pareikalauait, adresuodami:

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

“LIETUVA”

3252 SO. HALSTED STREET

Šamai amerikiečių lietuvių laukiamas

OHICAOO, ILL.

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

"DIDELE DOVANA”
Mote pahelie priHakya vožta* te pMbgnte
Vitu Katonu vertu įc pfeigait _

raplaiasl žiBBgBiiB dvMi«B lavinimu.

nnusnG ęnmiY

jos

Kaina 75 c. metams
Kas atsiųs savo adresų, gaus vienų numari dykai.
Redakcija® adraaa®:

W iMmii Aw.

CHICAGO. ILL, U. 8. A

Dr. J. Bielskis.

CMtagi,

Viou Kuponu ir pakeitė prietikis turi tą
tėte vertę.
Sallbutl itaalaauriį (steigies.
i._„. arta į vertu ževeeee.
<■1 dovana bu«dwxtaa»a UtiOoc. >1. ISIS)

Jau išėjo iš spaudos

TRIMITAS
JDS

Lietuviškų šokių rinkinys, kuriame randasi 20 įvai
rių lietuviškų šokių, maršų, suktinių, himnų ir tt.
Pritaikytas orkestrai - benui visiems instrumen
tams. Iš viso 10 knygučių: 1) Eb Klernetui, 2) 1 ir 2
Klemetam, 3) Solo Bb Kornetai, 4) lBb Kornetai, 5)
Baritonui, 6) Trombonui, 7) 1 ir 2 Tenoram, 8) 1 ir 2

GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, rnokallikaa ąydymaa dykai
dėl vyru ir moterių.
Ar slinka jums plau

kai?

Altam, 9) Bosui, 10) Bubnams.
Kaina perkant atskirai vieną knygutę 50c.
10 knygučių, t. y. pilnas setas, su prisiuntimu $4.00.

Ar pražilę Juru plau
kai nuo metu?
Ar
užkrėsti kokias nors ne
sveikumais ir limpanti
jie?
I Ar randa* platakotea,
’niežas odos galvos?
Ar pllnkl, bei pra
dedi plikti?
Ar kenkia kas 11
Prled gydymą. auksMau pasakytu li
gų, tai stenkitės apsauguoti jog. Užaakykate iluostrota kny
gute juau prisemta kalba
"TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Paradlta europos gar
singo specialiste, kuri

Šokly Rinkinys Styp Orkestrai
Šiame rinkinyje tilpsta 16 lietuviškų šokių, viena
knygelė 50c., visas setas 11 knygelių dėl orkestros $4.00.
ftiuos rinkinius sutaisė V. Niekus, Mokytojas har
monijos ir kompozicijos Beethoveno Konservatorijoj.
Užsisakant tas knygeles ir siunčiant pinigus visad

oje randas Įvairios ži

nios:
GraZybe plauku,—ro
dėj lm*a plauko ir odos
galvos. Priežastis slin
kimo plaukv ir žilumas
—Kaip užlaikyti svei
katą ir Išauginti plau-.
kus.—Ir kaip tai I pen
ki us savltla turėti gra
žius piaukus.-itli plau
kai—Barsda—ir dekavones nuo užganėdintu
kliętu.
Ketvirtoj® savaite.

adresuokite:

Draugas Pub. Co.

GYDYMAS DYKU.
Męs galam® pertiSyd^olesCALVAČlJRA

ę

1800 W. 4Ath Street,

9PH.BTUH

, J-

•

centu arba

ua aykiu su Juau
antraZu. Męs IŽaluCa-

'

ute Calvacura—
1 ir knygute

JJNION ItaUMKd
' UNlėN lamkatoky.

Bok »«7 Union, M. V.
Blnetu I dedama. 10 Beniu dėl šamo-

Ap’H
vaeura N 1 It RraTVVta “Tešaiitaa 1 Ap»a
Rauta®,.”' (PaaiuaMjta ayklu kuponą aw

LIETUVIŲ ŽEMES KORPORACIJA
1
Pasiūlo zpribuota skaičių savo «ėrų Lietuviams norintiems inditi
.pinigus l ta korporacijų. Zėrų kaina $10. Suma gali būt ištraukta trum
pa m laikui. Okėms žemių reikalavimai dauginaa ir Sorų kaina greitame
laike pakils. Šita korkoracija užsiima aupirkiuėjimu ir pardavinėjimu
ūkių ir žemės, stanginsi pastnmėti priekin Lietuvių kolonizavjmozž.
•Šiai korporacijai bua malonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus
kas dėl pirkimo Sėrų arba ūkių.,

«ts že■ZtaU ataetaHSte boponą
di?s,®n.
*eztetf« savaite. «?Erx:

Bau lataUlMl

CHICAGO, ILL.

ulaUto sMnktaną

$

priežastį.

f t.

Laikraštis jrina du kartu į menesį

TA4TFAT UŽLAIKOMA

tanancvkz

Philadelphia, Pa.

Už pusę metų tik $1.00

vi ana

Raiyteai laUkaa ta ai,a*aad »ialrM Hsadoi adraaaaUta Šitaip:

.4 • •

“ŽVAIGŽDE”

Vieną numerj gausite uždyką,

Ame, o

BMžimia Kitan Ir Muku Krantam
umaram iatamot

Suteikia įvairių žinių iš Amerikos

ir viso pasaulio gyvenimo.

KATEKIZMAS

ir pagaliaus visai šaltą.
Gal kuris pradėdamas šį

yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis,

ŽVAIGŽDĖ,,

Krikščioniško Mokslo

Kaip kitų, taip ir akių ligose
pirmiausia reikia prašalinti
ligos priežastį. Vienas iš di
džiausių akių naikintojų yra
alkolis, pavydale svaiginančių
gėrimų. Tankiai pagimdo akių ligų skilvio, kepenų ir ink
stų neveikimas. Pastarųjų vei
kimų nusilpnina alkolis. Tai
gi, norint mgydyti akių ligų,
pirma teikia atitaisyti šias kū
no dalis. Jei žmogui kojos labai
prakaituoja (tankiai iš prie
žasties inkstų neveikimo) ir
žmogus, norėdamas atsikraty
ti nuo šio nepatogumo, varto
ja visokius tepalus ir miltu-

CHICAGO, ILL.

UNITED LAND ta TNVBSTMENT COMPANY

a

$
Droahorn Ot,
Bt.. Boom
Boom 808.
j® -i®7
187 M
x. Dreaborn
808,

O

________________ __

Ohicago,

.i

draugas

I«ato

SENAS KAREIVIS.
• **•. ■
• •*** ’
M r. Jacob Bitner iš Day
ton, Ohio, žino ligos gydimo
atidėliojimo pavojų. Jis se
kančiai sako: “Aš apturėjau
Trinerio Amerikonišką Kar
LABDARINGOSIOS
SA-GOS
LIETUVAIČIU BALIUS.
taus
Vyno Elixirą, ir jisai
PRANEŠIMAS.
Nek. l’r. Šv. M. P. Dr-ja,
man labai gelbsti. Aš para
Labd. Sa gos kuopos, kurios į kurią priguli nemaža šv.
šiau jums, kad aš turėjau pe
<lar nesumokėjo prigulinčią .Jurgio parap. dailiosios lyties
čių ištynimą ir paprašiau, kad
mokestį į Centro kasą, malo atstovių, 19 nigs. turėjo balių.
jus uian pagelbėtumete. Aš
nės tai atlikti sekančiame su Balius, kaip balius, bet gal tuo
apturėjau Triner’s Linemensirinkime, kuris įvyks 30 d. ypatingas, kad tą vakarą vi
t’o, kursai yra puikus ir nerugsėjo. Taip-pat yra mel-! sos narės buvo pasirėdę tau
apkainuojamas. Jisai didžiai
džiama; ir tų draugijų, kurios į tiškais drabužiais ar, anot jų
yra jau pasižadėjusios aukoti Į pačių termino'cgijos, “kraja- palengvino man skausmus.
Labdaringajai Sąjungai, kad j vai”. Tas balins dar ir tuo Kiekviena.gaspadinė privalė
kogreičiausiai pinigus prisių- j pažymėtinas, kad tos dr-jos tų turėti jojo po ranka, bet
stų, nes reikia mokėti 4tXX) dol. i narės (jų didžiuma čiagimės) žmonės atidėlioja, kaip kad aš
pradžioje spalių mėnesio už nutarė kiekvieną iš narių nu dariau, tečiau tai yra didelė
užpirktąją žemę.
bausti 25c., jei per tą vakarą klaida. Aš nežinojau, kad jus
mėgins kalbėti angliškai. Tai turite tokį stiprų, taip sakant,
Su pagarba
gi tą viską suėmus, tas balius tsebuklingą linimentą. Jacob
P. Mažeikis,
Centro prez.
veik tinkamai buvo pavadin Bitner, Soldiers’ National
“Lietuvaičių Balius’’. Home, Dayton, Oliio”. Kam
J. S. Prečinauskas, tas
Žmonių — jaunimo atsilankė tiktai būtų reikalinga vaisto
Centro rašt.
Kun. A. Staniukynas, nemaža. Abelnai viską apver- skaustančių ar ištinusių kūno
Centro ižd.
tinus ir atsiprašant tos drau dalių trinimui, tas privalėtų
gijos narių už nevietoj varto atsidėti ant Triner’s Liniment’o. Pabandykite jįjį reuma
tą žodį — buvo all right.
Jis. J tizme ir neuralgijoje. Kaina
CHICAGOS BLAIVININKAI
_________
i 25 ir 50c., su krasos apmokė
VEIKIA.
i jimu 35 ir 60c.
Chicagoje pastaraisiais lai LABDARINGOSIOS
SĄ-GOS
kais išdygo platus, gerai or
ganizuotas blaivybės judėji NETIKĖTAS SUSIRINKIMAS. Skilvio, kepenų ir vidurių
mas. Visų tautų blaivininkai Ketverge, 16 d. rūgs. atsi ligose, sujungtose su užkietė
pasižadėjo pavesti tokią smar buvo Labd. Są-gos-Centro su jimu ir silpnumu, mes norime
kią agitaciją, kad ateinančiais sirinkimas, kuriame buvo iš patarti jums Trinerio Ameri
1916 metais balsuojant, Chica- duoti atsibuvusiojo viešo aukų konišką Kartaus Vyno Elixiga liktų sausa, t. y., kad sa rinkimo komiteto raportai. rą. Kaina $1.00.
liūnai būtų uždaryti. Visoms Pasirodė, jog aukų tą dieną
tautoms taip subruzdus nepa surinkta 1,879 doleriai ir 26 c.
PAIEŠKOJIMAS.
norėjo ir lietuviai blaivininkai (Pilna atskaita bus sekančia
me “Dr.” numeryj). Iš svar Ieškau vargonininko vietos.
pasilikti užpakalyj.
19 d. rūgs. per blaivininkų besnių tos dienos nutarimų Atsišaukite:
kuopų delegatų susirinkimą, buvo surengti balių, 3 d. spa
D. X. % “Draugas”
nutarė įsteigti apskritį ir kad lių. Kadangi balius atsibus
tas apskritys prisidėtų prie ankščiau, negu mėnesiniai su- 1800 W. 46th st., Cbieago, III.
39-41
taip vadinamo “Dry Chicago sirininkimai paprastai esti lai
Federation” — prie fede X uVl" komi, nutarta susirinkimą už
jos, kuri stengsis nusausinti spalių mėnesi sušaukti 30 d.
EXTRA!
Chicagos miestą, s
šio mėnesio. Minėtas balius Pigiai parsiduoda spaustuvė!
Pradžiai to veikimo, Chica bus rengiamas su programų:
gos lietuviai blaivininkai nu bus prakalbos, deklemacijos, 2 spaudinamos mašinos su etarė dalyvauti Chicagos Blai etc. Vieta baliui gauta Dievo lektros motorais; popieros
eutter, marmuro stalas, 4 cavybės Parodoj. Toji paroda Apveizdo par. svetainėj.
binetai raidžių su akcentais:
įvyks subatoj 9 dieną spalio.
A. S. Prečinauskas,
Prie tos parodos, viešos de
Centro raštininkas. lietuviškai, lenkiškais, slovė
niškais. Gera vieta dėl biz
monstracijos prieš saliiinus ir
nio, nes ii’ dabar 2 darbinin
alkolį, rengiasi visos tautos,
ku turi darbo; tai tik vienati
keli šimtai draugijų ir šiaip
MAŽAS SEIMELIS.
nė spaustuvė yra Indianos
jau visi blaivybės idėjai prita
Pabaigoj
praėjusios
savai

valstijoj, kuri atlieka darbus
riantieji. Kad parodžius, jog
tės
A.
L.
Moksleivių
Su-mas
vi šokiomis kalbomis su akcen
lietuviai nėra girtuoklių tauta,
(laisvamanių)
turėjo
savo
sei

to raidėmis.
kad ir pas juos nestoka blai
melį.
Moksleivių
tan
seiman
vybės šalininkų, Chicagos
Minėta spaustuvė parsiduo
lietuviai pasirįžo
darbuo suvažiavo netoli 20. Svarbes da už skolą; atsišaukite, o
tis, kad toje parodoje užimtų nių nutarimų nebūta, nebent gausite pigiai.
B. R. Yasulis
žymią vietą. Tuo tikslu visos panaikinti jau nuo seno ne
beinančius
“
Jaunimo
Sap

2103 — 137th Street,
blaivininkų kuopos ateinan
čio j nedėlioj (26 d. rūgs.) nu nus”. Nutarta prisišlieti prie
Indiana Harbor, Ind.
tarė turėti extra susirinki kokio nors gyvuojančio laik
(39 - 42)
raščio,
kuris
sutiks
užleisti
mus, raginti narius dalyvauti
toje parodoje, rūpintis gauti jiems vietos. Prie kokio laik
automobilius, kviesti visus, kas raščio glaustis nenutarta.
Zalposey Pinigai!
tik blaivybei prijaučia. Pa Seimas laikyta “Aušros” Pas mane galima gauti netikrų po
tartina, kad ir tos draugijos, Svetainėj. Praėjusioj nedė pierinių pinigų. Jie. taip gerai pada
kurios išvien eina su blaivybe, lioj, to seimo užbaigimui, tu ryti, kad sunku atskirti nuo tikrųjų.
kad ir jos imtų dalyvumą. Pa rėta vakaras Meldažio svetai Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
arba kas nori pasididžiuoti tur
rodos surengimu rūpinsis ap nėj. Pažymėtina, kad vakaro šiant,
tingu sus.
skričio valdyba, kurios antra būta “šlapio”: pardavinėta Kas nori tokių pinigų, prisiųskite
svaigalai. Laike vakaro mok $1.00, o mes prisiusime visokios rfl
šus žemiau paduodu.
nepasirodė. šies pinigų pažiūrėjimui.
Nutarta, kad visos blaivi sleiviai scenoj
A d resuokite:
Veikalus
vaidino
Dramatiškas
ninkų kuopos, prisidėdamos
K. J. Intas
prie apskričio, i neštų po o dol. ratelis. Žmouių vakaran atsi
Chieago, >11.
lankė nemažai.
Rep. P. O. Box 73,
apskričio reikalams.
Antras blaivybės kuopų ap
skričio susirinkimas nutarta
3 Užslraiyk sau ar savu pažįstamiems C
laikyti 2 d. spalių, 4 vai. po
VYČIŲ VAKARINIAI
3
Lietuvei bei Amerikoj
pietų, Dievo Apveizėtos pa
KURSAI.
a VIENYBE LIETUVNINKU g
rap. salėj. Į tą susirinkimą
Einą |au 30-tus metus.
kviečiami
koskaitl i ilgiausiai Aušros Vartų salėje, rugsė 33 PrenuAisrata
$2.00 metams; $1.00
jo 9 d. įvyko L. V. 24 kuopos 3 pusei metų. Kanadoje $2.30 metama;
susirinkti.
Laiko stokos delei, kiti rei mėnesinis susirinkimas. Besi 3 $1.23 puse, metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir
rudeniui ir šal- “kitur $3.00 metama; $1.50 putei m.
kalai palikta kitų susirinki artinant
Pametimui vieeų num. siunčiam dovanai w
tesniems vakarams nutar Jjn Knygų
mų ajkalbėjimui.
katalogų siunčiame ant pareika- Įį
lavimo dovanai.
9
Apskričio valdyba išrinkta ta įsteigti vakarinius kur g
sus.
Sutvarkymui
kursų
sekanti: pirm. — Pov. Balčiū
3 J. J. Pauksztis & Co.
komisija,
ku “ 120-124 Oraasd Str.,
nas, 11,360 Indiana avė., jo išrinkta
Brooklyn, N. X.
pagelb. — Jonas Raulinaitis, kąs St. Sukodolskis ir p. Ci
3231 Emerald avė., rašt. — bulskis. Toliaus tartasi apie
Juras Tumasonis, 3233 Au savo knygyno įsteigimą. Vien
burn avė., jo pag. — K. Vara balsiai priimta kaikuriais pa
Savnlttnls Laikraitla
navičienė, 4407 So. ( nlifornia taisymais P. Cibulskio tam
««
s\e., ižd. — St. Kąsni’.uskis, tikrai sustatytas knygyno įsta
tų projektas, kurio prisilai Va« 2$ metai, kaly ileina tea U4 ’:5 So. AVood st.
kant
bus tvarkomas knygynas.
Kas norėtų pasiteirauti ir
tanainkas Ir PčtnyCia. Prenuaeec>
Neapsiėjo
ir
be
aukų.
Kny

ta
kaaataeja metama.* ▲merfkofe
gauti žinių apie rengiamąją
$3.50
metama, p«Mi metą $8.2$.
parodą, tesikreipia prie pir gynui aukojo sekantys asme Kaeijeje Ir Eareyeje $8.38 malamu
mininko, telefonas West Pul nys: Po $1.00: A. Dūda, Jr
$1-75 pase! mebų.
Mikolunas,
P.
Cibulskis;
po
Kalykita
iiądiea, • ganette vieną
lman 9082 (telefonu šaukiant
■emerį yasUieriJimai dykai, ad50c.
:
P.
Sal
orkaitė,
A.
Budaklausti P. Barsheak) ar prie
reaaejaat
pirm. pagelb. — tel. Yards vičius. Išviso sumesta $5.00.
W. I. MCZKtfSU — c®.
Kuopon įstojo 4 nauji nariai.
3278.

Rugsėjo (Sep.) 23, 1915. N. 39

Chicagoje.

SAULE”

Blaivininkas.

Kuopos Narys.

City. Pa.

,

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Bell

Seserų Seminarija

System

c

h

i c A G~O J E.

Vienaolyue yra: prirengiamoji mokykla, aštvonių įky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (Bigh Schoo k
Lictuviikosiou Sesers priima pas save mergaites moki
niurni ir iaanklėjimai. Seminarijoje
prie reguiuriakoju
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama; muzika, peily
mas, siuvinėjimas ir taip tolias.

Ar Prisirengei Persikelt?
Jei tu nusprendęs ant perkalinio
gyvenimo
ar biznio vietos, tu privalai paliepti perkelt
telefoną.

PIGU8 UŽLAIKYMAS.

GEROS MOKINTOJOS.

Reikale meidkia'ua kreipties prie

Motinos

Perdėtinča

Kiaz antraia:

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

Trisdešimts Dienų Pranešimo
reikalaujama dėl perkelinio tarpe rugsėjo 15
ir spalio 15

EMC4MMMCMK4HM'

Nauja Telefono Rodykle
Eina į Spauda Spalio Ima
kuri tai yra, paskutine dieną delei paėjnimo
tavo vardo ir adreso, kad indėjus į sekančia
telefono knygų. Telefonuok apie persikėlimą
dabar. Šauk Official 100 — dykai negaišuok.

Nauja Knyga
O

Šv. Kazimieras

B

•
S

«>
<9*

3*

*>

Chicago Telephone Companf

5

TURINYS

Bell Telephone Building
Commercial Department
Official 100

w
M

Sv. Kazimiero gyvenimas ir jo reikšme mūsų
tautai. Kun. P. L.
Šv. Kazimieras jaunuomenes idealas. K (J.
Tėvynės meile.
D-ras A. K. R.
Giesme į Šv. Kazimiera
Pranas

T.l«pbooe Drover 5324

Kaina

30 c.

Dr. S. A. Rutkauskahė-Šlakienė
Gydo visokias ’ <as

Pusė gryno pelno skiriama,

SpocIJailntS mpterą U- vaiką ligose

“Tautos Fondui”

—12 priei piet; 4:30—7:30 ▼akare,
VALAKUI, . 9Nedihomi#
5(_12 prieJ piet

VAT ANnnc- >

3255 So. Salsted St,

Cbieago, 111$.

Adresuokite:

DRAUGAS PUB.

-

1800 W. 46th St.

Tel. Randolph 5246

CO.

Chicago, III.

A. A. Šlakis
ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE St
(Room 815) Chicago, III.
*feae. 3265 $o. Hal.ted St.

Sieniniai Paveikslai!

Tel. Drover 5326
PhviM Drover 780
Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po
piet ir t lig 9 vakare.

Telephone Main 586

PI. A. L TANAMEVKZG

JOSEPH MOLITOR

Gydytojas, Chirurgas
ir Akušeras
tylai Vyrų, iatarų Ir Valkų Lipt

ARKlTgKTA8

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

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

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

Rooms 1083-10M

167 W. Waaha>gten St.

zaus, Nukryžiuoto, Penkių Bonų 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.

Katalikiškos Bažnyčios mano speęiališkumss. Ai stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

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

Tai. Drover S0S2

DRAUGELIS & SAPRANAS
Lietuviai Daktarai Dentlatal

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

3281 se. HALSTED ST., CHICA80

Tel. Yards 1138 .

Lietuviškas Gnborius
Seniausias, pigiauasias graberins
ir tirinetojas dėl pavargčlitj-naJaičią.
P. A. MAŽEIKA

331S liban An.

Draugas Publishing Co.

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Priimame pinigus | Banks utčSdyjimni nuo
vieno dolerio ir daugiaas ir mokame trečia
roeentsratomi, ant metų. Siuučiame pinigu.
visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortee ant Visų
linijų 1 krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
geleiiukelių po visa Ameriką ir Europa.
Husų Banka išdirbo visokius raitus Ir do
kumentus visose kalbose h- duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtų antrašu.
.

r

Į 1800 W.

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.

46th Street,

Chicago,

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

BLEEK’S SCHOOL
3302 So. Morgan st., Ohicago, III.

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

ANTSPAUDAS DEL KUOPŲ IR DRAUGYSČIŲ.

S.

1

Gordon
Chicago, III.

1415 So. Halsted St.

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

Telefonas Ganai 3737

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 parašykitę kokie žodžiai turėtų būti atlieti, kokio didumo,
roberio, medžio, metalo ar nikelio insodinime, o mes
suteiksime tikrą kainą.
Visokiuose reikaluose adresuokite:

AKUŠERKA

|

Mrs. A. Vidikas

w

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

,

Adresuokite:

CHICA80, ILL.

LIETUVIŠKA BANKA
Joseph J. Elias, Savininkas.
4S00--4S02 S. Wood St. Chicago, III.

,

1838 S. HALSTED, ST., CHICAGO.

, Chicago. III.
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