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TĖVYNĖS MEILĘ.
Kas tokio yra meilė — sun- mes matome savo tėvynės lau

ku pasakyti. Liežuvis pavarg- kus, vingiuojančias upes ir u-
sta, žodžiai pasidaro persilp- 
ni išreikšti tą, ką širdis atjau
čia. Meilė negali būti apsa
kyta, — ji turi būti atjausta, 
atjausta su intempimu širdies 
jausmo. Tik šis pastarasis 
žmogui tegali pasakyti, kas 
tokio yra meilė.

Meilės yra daug rūšių, ku
rią čia visų negalima išvar
dinti; taigi paimsime tik vieną 
jos rūšį, taip vadinamą: Tė
vynės Meilė.

Tėvynės meilė yra prisiri
šimas prie tėvų žemės. Jinai 
yra nematoma jėga, kuri jun
gia žmogų su jo tėvyne ir tau
ta. Jinai yra prigimties ri- 
šys. O tą rįšį yra kiekvienas 
patyręs, kuriam tik prisiėjo 
apleisti savo gimtinę šalelę. 
Gal dar ir dabar nevienam lie
tuviui prisimena tas viskas, 
kaip tai buvo sunku skirties 
su tėviške. Ašaros riedėjo 
per veidus, o širdis tartum 
buvo pasirengus suardyti kru
tinę iš gailesčio, kada prisiė
jo pasakyti sudiev, o gal dar 
ir paskutinį, savo tėveliams, 
broleliams ir sesutėms, kai
mynams ir pažįstamiems, vi
siems tėvyškės kampeliams, 
kuriuose slėpėsi tiek daug jau
nystės nekaltų atsiminimi}: 
bakūžėlei, kurioj jis gimė ir 
augo, bažnyčiai, kurioj jisai 
drauge su savo pažįstamais ir 
giminiečiais meldėsi; protė
vių dirvai, kuri jį valgydino ir 
dengė; darželiui, kuriame į- 
vairiausi žolynai jam malonu
mą teikė, pašvęstoms vietoms, 
pilekalniams, kapams, visam 
savo tėviškės kraštui: savo 
žmonėms, maloniai gamtai, 
kvepenčiam orui ir miško oši
mui, kur medžiai šimtmetiniai 
vršunėmis dangų siekė, kur vi
sokie paukšteliai gieda savo 
žavėjančias giesmes...

Mylėti tėvynę yra prakil
niausias daiktas ir pirmas po 
Dievo. Mylėti tėvynę reika- 
launa pats žmogaus protas; 
taip-pat reikalauna ir prabo-

pelius, tvoksančius šaltinius, 
išvalios liūliuojančius ežerų 
vandenis, žaliuojančias girias 
ir kvepiančias pievas; kalbo
je mes matome savo tėvelius, 
brolius ir-sesutes, gimines ir 
pažįstamus; matome savo tau
tos didvyrius: — jųjų drą
sumą ir jųjų nuveiktus dar
bus.

Mūsų pačių tėvai nori ir 
geidžia, kad mes mylėtum ir 
užlaikytum jų kalbą. Taip-pat 
ir Dievas nuo mus to reikalau
na, kad mes savo tėvų kalbą 
mylėtum ir užlaikytum; ka
dangi Jisai pats ją mums su
teikė. Kalba yra Jo darbu.
O kiekvienas Jo darbas yra 
geras ir šventas. Kaip įvai
rumas daigių, matomų ir ne
matomų, apsireiškiančių šia
me pasaulyje, rodo Dievo ga
lybę ir didina Jo garbę, taip 
ir įvairumas kalbų. Taigi, 
dėl didesnės Dievo garbės ir 
užgano padarymui Jo noro; 
taip-pat dėl savo tėvų noro, 
ir dėl savo prabočių pagerbi
mo, turime mylėti savo tėvų 
kalbą ir ją vartoti prie kiek
vienos progos.

Labai neprotingai daro tie 
lietuviai, kurie užsigina savo 
tėvų kalbos, manydami, kad 
svetima kalba yra daug gra
žesnė ar geresnė; manydami, 
kad užsiginę savo tėvų kalbos, 
pasirodys akyse svetimtaučių 
daug daugiau žinančiais ar iš
manančiais už kitus lietuvius. 
Bet jie turbūt nežino ir neiš
mano, kad visai antraip apie 
juos sąprotauja, kaip svetim
taučiai, taip lietuviai tėvynai
niai. ePirmieji mano apie juos 
taip: kad jie yra silpnapro
čiai ir silpnadvasiai, ir 
už tai tankiai juos išjuokia 
ir vaišina neskaniais epetitais. 
Antrieji už tai vadina juos iš- 
sigimėlias, nenaudėlias, neda- 
rūgėliais ir slapukais. Kaip 
vieni, taip kiti tokių žiųonių 
neužkenčia, kadangi jie yra 
pavojingi draugijos gyveni-
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Amerikos Žinios
NELAIMĖ TUNELYJE. AMERIKOS TAIKOS ŠALINIAI*

New Yorko tuneliai, per ku- KAI PAS VVILSONĄ. 
riuos vaikščioja gatvekariai
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pasirodo esą labai pavojin- Buvęs Valstijų sekretorius
gos vietos keliauninkams. J-Bryanasr‘5 «arsusls aut<> 
Dažnai vienoje, ar kitoje mil-'"obl"; „ *-btuv.» savinm. 
žiniškojo miesto dalyj įvykstaki,s-H' iordas’ °Ps,lankė «*• 
visoki nelaimingi atsitikimai, d‘eno“us Pas Suvienytų^

kuriuose nukenčia nemaža Valstijų prezidentą Wilsonąt

čių kapai. Tėvynę mylėti pa-jinui. Jeigu žmogus pameta 
ties Dievo yra žmogui įsakyta,, savo prigimtąją, kalbą ir ne- 
sykiu su prisakymu mylėti sa-(prisipažįsta, kuomi jre yra; 
vo artimą. Todėl “Lietuvą|jeįgU jisai pajuokia savo 
mylėti yra visų lietuvių prie '
dermė. Nuoširdžiai numylė
ję Lietuvą, kruvinos meilės 
ryšiais prisirišę prie viso, kas 
jos yra, apginsime ją nuo vi
sokio blogo”.

Kaip yra priedermė kiekvie
no lietuvio mylėti Tėvynę- 
JJetuvą, taip kiekvieno lietu
vio yra priedermė mylėti ir 
jos kalbą. Mylėdami jos kal
bą, sykiu mylėsime tėvynę ir 
visą tą, kas joje randasi. Ka
dangi “kalba yra krauju, a- 
pibėgančiu tautos kūną — tė
vynės balsu iš jos širdies pa
imtu; kalboje apsireiškia tik
ra, gyva tautos vienybė, jaus
mas žodžiu ištartas”. Jinai 
yra tvirčiausias rišys, kur
sai suvienija kiekvieno žmo-

vientaučius ir stengiasi pa
kenkti jų veikimui, tai kaip 
jisai galės būti tikru nariu 
kitos tautos? Oi ne... Nieka
dos. Jeigu jisai jau išsižadė
jo savo tėvų kalbos, tai dar 
greičiau išsižadės svetimos; 
jeigu jisai ^juokėsi iš savo 
žmonių, tai dar greičiau pa
sijuoks iš svetimų; jeigu jisai 
stengėsi kenkti saviems, tai 
dar greičiau. pradės kenkti 
svetimiems.

Teisybė, mokėti daug kal
bų yra labai naudinga ir ta
me nėra nieko priešingo. Bet 
mylėti reikia tik vieną. Ka
dangi žmogus iš prigimimo 
priklauso tik vienai tautai. 
Jisai turį tik vieną tėvą ir 
vieną motiną; taip pat turi

gaus širdį ir dvasią su jo tė-^u^į sau vįeną artimiausią 
vyne ir tauta: ji mus veda į kalbą ir ją mylėti. O ta kal- 
vienybę dvasioje, į vienybę pa turi būt prigimtoji kalba, 

'rašliavoje, dailėje, žodžiu sa- Kadangi ji yra artimiausia 
kant, į vienybę visoje bendro- j0 gįr<jžiai ir dvasiai. Mes 
je mums kultūroje. Kalboje lietuviai iš prigimimo esame

ir-“
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Šv. Kryžiaus bažnyčia Town of Lake, Chicagoje. (aprašymą žiūrėk Chicagos žiniose).

PRANCŪZAI IR ANGLAI PRADEDA SMARKIAI VEIKTI VAKARUOSE.

žmonių. Šiomis dienomis New a* 08 re a aiS'
Yorke įgriuvo vieno tunelio Kaip visiems yra žinoma, J, 
žymi dalis, padarydama gilią Bryanas ir H. Fordas yra di* 
duobę. Bėgantis tuo keliu ga-^eliais taikos šalininkais, ic 
tvekaris tiesiog su visais pa-^a^a* susirūpinę Europos ka- 
sažeriais inpuolė į duobę. 7r®s užbaigimu, tik nelaimė, 
yprrtos surado ten mirtį, su-kariaujancios Europos vieš* 
žeistų - gi pasirodė esą dau-Pa^Jos neatkreipia nei ma* 
giau šimto. Eina dabar tar-^ans*°6 atidos ant Amerikos 
dymai, kas^yra kaltininku tosP8^*8^ ir toliau sau kariau* 
nelaimės. Vargiai kaltinin-J8, ’
kai atsiras, ypač, kad tokių at- šių dviejų vyrų pasikalbę* 
sitikimų ir seniaus pasitaiky-jimas su prezidentu Wilsonu 
davo, atsakyti - gi už juos ne-laikomas paslapty] ir nėra ži* 
buvo kam. nios kokios pasekmės iš to ga*

.lės būti.

ROOSEVELTAS — ARŠUS 
VOKIEČIŲ PRIEŠAS.

Anglų laikraštyj “Metropo
litan Magazine” tilpo buvusio 
Suvienytų Vai sti ji} preziden
to, ' T. fioosevelto, straipsnis, 
kuriame nurodama, kad visam 
pasauliui gręsia didelis, pavo
jus iš pusės vokiečių, jei jie 
liktų pergalėtojais šioje karė
je. Straipsnjo autorius pažy
mi, jog vokiečių pirmuoju tik
slu yra sumonopolizuoti viso 
pasaulio amunicijos ir ginklų 
dirbtuves. Tam .tikslui vokie
čiai nesigiali nei darbo, nei 
pinigi} ir visokiais prieina
mais jiems būdais stengiasi 
užvaldyti pasaulio pramoniją.
Pasisekus vokiečiams pasiek
ti savojo tikslo, visos viešpa
tijos papultų po jų kontrole ir

ŽINIOS Iš MEKSIKOS. J

Iš Meksikos pranešama j 
Washingtoną, kad sukilėliu 
vadas Vilią rengiasi prie dide* 
lių atakų ant Carranzos ka* 
riuomenės. Tai būsiąs pasku* 
tinis tarp Vilios ir Carran* 
zos susikirtimas, po kurio pa* 
aiškės kam prigulės Meksikos 
prezidento urėdas. Prie to 
svarbaus mūšio rengiamosl 
Sonoros valstijoj. /

Carranzos agentūra paskel* 
bė gautą nuo generolo Obre* 
gono telegramą, kurioje tas 
užgina gandus, būk jis mano 
kelti kontrrevoliuciją ir pats 
nori likti prezidentu. Obre* 
gonas išreiškia Carranzai lo* 
jališkumą, gi Vilią ir Angele*

jie taptų pasaulio viešpačiais, są vadina išgamomis.

VAKARUOSE UŽVIRĖ.

Ikišiol beveik per metus ma
žai ką veikę prancūzai su an
glais sujudo ir sakoma užsi
mojo vokiečius išgrūsti iš 
Prancūzijos su Belgija ir ka
rę perkelti į Vokietijos žemę. 
Kaip jiems tas pasiseks — ne
žinia. Bet gerai prisirengę 
prancūzai su anglais jau da
bar nemaža laimėjo ir vokie
čius savo pasisekimais inbau- 
gino.

Ligšiol iš vakarų fronto te
buvo pranešama apie artileri
jos šaudimosi. Bet pastaro
joj savaitėj pradėjo skelbti a- 
pie didžiulę talkininkų ofensy- 
vą. Per tris dienas ir naktis 
talkininkai pilė visu frontu 
nuo Šveicarijos iki šiaurės jū
rių. Vokiečiai žinojo, kad po 
tos pragariškos ugnies juos 
užatakuos, bet vis negalėjo 
nuspręsti kokioj ilgo fronto 
vietoj. Sunaikinę vokiečių ap
kasus, prancūzai tarp Reims’o 
ir Cerney metėsi ant vokie
čių. Vokiečiai nualsinti ir in-

lietuviais, priklausome tik lie
tuvių tautai, todėl turime 
mylėti tik vieną lietuvišką 
kalbą. Mylėdami savo lietu
višką kalbą, sykiu mylėsime 
ir savo tautą. O mylėdami 
savo tautą, sykiu mylėsime 
ir savo Tėvynę Lietuvą.

J. S v ir skus.

bauginti 70 valandų be persto
jo bombardavimu neišlaikė ir 
prancūzai per penkiolikos my-

eitoj savaitėj vokiečiai buvo 
bemėginą užimti Dinaburką 
(Dvinską), bet kelių dienų

lių pločio pasistūmė vietomis mūšis nieko gero jiems neat- 
daugiau negu dvi myli prie- ’ nešė, vien tik nemaža kariuo- 
kin. Tuo pačiu laiku, anglai
sykiu su prancūzais gulė ant 
vokiečių Arras apielinkėse.

menės prarado. Kitur veik 
ant vietos stovima, o jei ne,

______x tai rusai vienur kitur pastu-
Ten vokiečiai irgi negalėjo at-1 mia vokiečius su austrais at
silaikyti prieš atakuojančius gal. Į dvi savaiti rusai sakosi

LIETUVIŲ DRAUGIJA NUKENTĖJUSIEMS DEL KA
RĖS ŠELPTI PRIĖMĖ 29,860 RUB. NUO 1 

TAUTOS FONDO. >
ir turėjo pasiduoti ar trauk
tis atgal, kas dar išlyko gy-

suėmę daugiau negu 60 tūkst. 
prešų belaisvėm Vokiečiai iš

TAUTOS FONDO RAŠTININKAS APTURĖJO SEKANTĮ 
LAIŠKĄ Iš LIETUVOS:—

*-z Z V — — u * , *
vas. Sykį pradėję vacytis savo pusės tvirtina, kad p<
priekin, prancūzai su anglais 
nemano apsistoti, bet varytis 
ir grūsti vokiečius atgal.

Talkininkai džiaugiasi iš sa
vo pirmų laimėjimų ir giriasi, 
kad jie vokiečiams dar paro
dys, ką jie gali. Per pirmus 
mūšius vokiečių nelaisvėn pa
teko apie 23 tūkstančius, bet 
dar daugiau jie nustojo žuvu
siais ir sužeistais. Prarado 
ir kelias dešimtis kanuolių ir 
visokios karinės medžiagos. 
Turėjo nemaža nuostolių ir 
talkininkai, bet kur-kas ma
žiau, negu vokiečiai. Mūšiai 
tebeina. Išsigandę vokiečiai 
skubiai traukia didesnes jė
gas. Keliauja į mūšių vietas ir 
pats kaizeris, kad padrąsinus 
savus kareivius.

dviejų savaičių P’naLmkas iv 
Ryga būsianti jų rankose, o 
t ūla jie apsistosią žiemavoti.

RUSU FRONTAS.
Rusijoj tuo tarpu eina taip- 

pat mūšiai, bet vokiečiai nebe
labai pirmyn pasivaro. Pra-

BULGARIJA NERIMSTA.
Daug talkininkams nešina 

gumų pridarė Bulgarijos ka
riuomenės sumobil i žavimas. 
Prirengus savo kariuomenę, 
Bulgarijos valdžia vis sakosi, 
kad ji nieko neužpulsianti, kad 
kariauti ji nemano, o prisiren
gimą daranti vien savo neu 
trališkumo palaikymui. Bet 
tiems jos tvirtinimams nelabai 
kas užsitiki, nes prisibijo, kad 
Bulgarija neužpultų Serbijos, 
tuo būdu prisišliejant prie vo
kiečių, austrų ir turkų. Jei 
Bulgarija išvien mėgintų ei
ti su kaizeriu, tuomet prieš ją 
stotų Graikija ir Rumunija, 
kurios taip-gi sumobilizavo 
kariuomenę ir laukia dalykų 
vienon ar kiton pusėn kryp
stant. ,4b. t

Lietuvių Draugijos ‘.
KOMITETAS I

Nukentėjusiems Del Karės
Šelpti.

No. 1450 Jingpiūčio 5d., 1915 m. t
Tautos Fondui, •
9255 So. Halsted St.,
Chicago, Illinois, f
United States o f America. "i ]

Gerbiamieji Tautiečiai:—

Lietuvių.Draugijos Komitetas IAepos pabaigoj yra g(u 
vęs iš Tautos Fondo 29,860 rublių.

Sušelptų brolių lietuvių ir komiteto vardu išreiškiame 
Tamstoms nuoširdžiausios padėkos žodžius už taip gausią 
auką suvargintai Lietuvai,

Tariame augštos pagarbos žodį,
A. Smetona, pirmininko padėjėjas. 
Kun. P. Dogelis, Sekretorius.

(Antspauda)

Čia reik pažymėti, kad su pirmiau išsiųstomis į Lietu
vą aukomis, Tautos Fondo bus nusiųsta apie 40,000 rublių« 
Kaip pirma, taip ir dabar aukos Tautus Fondan žymiai plau
kia ir jos taip-pat bus pasiųstos Lietuvon. Tautos Foądu 
neužmirštama ir apie Lietuvai laisvės išgavimą. Visų yra. 
priedermė dabartiniu laiku aukoti Tautos Fondui, kuris pri
sideda prie vargo sumažinimo Lietuvoj ir rūpinasi Lietuvos 
— Tėvynės šviesesnis ateitimi, <
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Iš Liet Gyvenimo Amerikoje.
f; SHEBOYGAN, WIS. 

Prakalbos, Moterų judėjimas.

į Gražus Sheboygaao miestelis! 
Pasislėpęs tarp žaliumynų, va
saros laiku Sheboyganas dau
giaus panašus j didelį sodnų, 
Kuriame marguliuoja švarių na
melių stogai, sienos ir kyši aug- 
kfin ilgieji kaminai. Michigano 
ežeras, prie kurio Sheboyganas 
gali, priduoda visai apielinkei 
nepaprastai malonių išvaizdų. 
įMSestelio gražiai išvaizdai at
kako ir sheboygieniečių dvasios 
Šaltumas. Nežinau, kaip kita- 
|ančiai, bet mūsų viengenčiai

Chieagos kalbėtojos yra geros 
stiprintojos ir drutintojos Mote
rų Sąjungos.

Tuomi tai ir užsibaigė She- 
boygano iškilmės.

Sheboygano Jonuus.

pasižymi ramiu būdu, sutikimu 
ir sutartinu veikimu. Prie lie
tuvio gyvenimo paįvairinimo 
daug kuomi prisideda lietuviš. 
isji parapija, kur klebonauja 
Aun. Varnagiris, labai sheboygie- 
aiečių mylimas ir gerbiamas.
• Sheboygano lietuviai, kaipo ir 
kitų kolonijų mūsų tautiečiai, 
tori savo vargus ir malonumus. 
Apie blogumus kas ten kalbės! 
Geriau persižiūrėti kų nuveikė 
sheboygieniečiai savo ir kitų 
labaui. x

Nelabai senai čia su prakal
tomis lankėsi Lietuvių Drau
gijos atstovas, p. St. Šimkus. 
Gražiaį priėmė svečių vietinis 
klebonas, atsakančiai 'patiko 
Sheboygano lietuviai, sumesda- 
mi nemaža aukų nuo karės nu
kentėjusiems lietuviams.

Į Kiek vėliau į Sheboyganą bu
vo -atvykęs a. a. vyskupas Kaz- 
lauskis. Džiaugėsi žmonės sulau
kę savb, ganyto jausi Nors ir 
dvetirųos -tautos žmogus, bet gė
los buvo širdies. Atjausdavo lie- 
tnvio vargus, pagosdavo jį.

Rugsėjo 19 dienų ir vėl She- 
fcoygane įvyksta dideles jiškil- 
«ės. Pakriko truputėlį vietinė 
Moterų Sųjungos kuopa, kurios 
sumanytoju buvo kun. Varaagi. 
ris, pairo veikimas, — prisiėjo jų 
gelbėti. Kur kreiptis? žinoma, 
fad į ęhicagų, k^r lietuvių 
rZpykęrių” randasi devynios ga

lybės Pakvietė-kun. Vartiaglris* 
kalbėtojų iš Chieagos, suprašė 
žmonės į parapijos svetainę ir 
pyliasi “spyčiai”.

Pirmiausia kalba d-rė S. A. 
Šakienė. Rimtai nurodo Slie- 
♦oygano moterims sųjungos 
■varbų ir naudų iš prigulėjimo 
l»ne jos. Žadina moteris prie di- 
■Asnio veiklumo. Sheboygienie- 
toms labai patiko gerb. daktarės 
kųlba ir buvo matyti kad jos at 
«tyj daugiaus veiks, gavę pui- 
»ų patarimų, kaip reikia tvar
kyti moterų judėjimų.

.Gerai kalbėjo ir p-ni Nausie- 
diene, Moterų Sųjungos centro 
iždininkė, ši kalbėtoja gyvai ne
lietė moterų reikalus, šeimyriš- 
T° gyvenimo sutvarkymų. VL 
ms moteris ragino spiestis į Mo
torų Sąjungų, kaipo vienintelę or 
gąnizicijų, kur jos gali prasila
vinti ir apsišviesti.

Moteris kalbėtojas pamaino 
vyriškiai. Ant estrados pasirodo 
P‘ J' Karosa8- Kalba apie mote
rų judėjimų, lietuvių viešąjį gy
venimų ir sutartinų veikimų .

Kunigas Varahgiris, užsibai
gus šioms Jprakalhoms, pilnoj 
humoro kalboj, vaizdžiai nupie- 
4ė moterų santikius su vyrais 
šeimyniškame gyvenime. zKlau- 
•ytujai, tiesiog sužavėti, klausė-

N0RW00D, MASS. 
Moterys subruzdo.

Nonvood’o moterys ne juokais 
pradėjo veikti. Štai rugpiūčio 28 
dienų N. P. M. Šv. draugija bu
vo p^yengusi gražų pasilinksmi
nimų su dainomis, teatru “Kvai
lų supras, aklų pažins” ir de- 
klemacijomis. Vakarėlis puikiai

paimti vienų šėrų. P-lė O. Stra- 
vinskaitė išrinkta delegatė į Ko
operacijos susirinkimus.

Paskiaus buvo apkalbėta, kas 
bus veikiama toliaus. Visi na* 
riai pritarė sumanymui sulošti 
teatrų spalių 12 dienų. Bus pas
tatyta scenoje “Užkerėtas Jac
kus” ir “Žydas ir Dzūkas”. 
P-lėms P. Gelažiutei ir O. Mo, 
nikaitei pavesta išmokinti vai
kus deklemacijų ir eilių, kurios 
bus sakomos rengiamame vaka
re.

Atsisakius kuopos korespon
dentui, p. A. Maželiui, rašyti į 
aikraščius žinutės, jo vieton iš

rinkta p. S. Kneižis, kuriam ir

tų, kurie, sulaukę nedėldienio, ?i- 
na į kitataučių bažnyčias išklau
syti šv. mišių.

Daugiausia nesusipratimo čia 
prisėjaa socijalistų ir laisvama
nių laikraščiai, kurių gaunama 
Terre Haute gana apščiai.

Tamsus žmonės, neatskirdami 
pėlų nuo grūdų, persigeria “lais
vės” kultūra ir mina po kojų 
krikščionybės gražius idealus. 
Laikas būtų Terre Haute lie
tuviams susiprasti ir nebeklau
syti klaidingų patarymų dar 
klaidingesnių pranašų.

Kartais Terre Haute pasitai
ko ir šviesesnių apsireiškimų. 
Prie $okių .galima priskaityti 
“Sietyno” draugijos parengtų- 
jį vakarų, kurio surengime uo
liai pasidarbavo St. Meinrad ’o 
seminarijos moksleivis, Jonas 
Raguckas. Šiame vakare gražiai

nusisekė. Žmonių prisirinko aut 
vakaro labai duag. Po programo 
buvo šokiai.

Ta pati draugija mano netrū
kus antrų vakarų rengti. Girdė
jau, mokinasi kokį tai scenos.' 
veikalų.

Gero pasisekimo Norw«od'o 
gabioms darbininkėms tautiškoje 
dirvoje!

L—tis.

DORRISVILLE, ILL

Mūsų miestelio ‘ ‘ cieilikai ’ ’ 
tikri šposininkai. Niekas tokių 
“baisių triksų” neiškerta kaip 
gerbiamieji Dorrisville “drau
gai”.

Rugsėjo 21 dienų vienas iš 
vietinės socijalistų kuopos “dzau- 
gų”, gorėdamas pramankštinti 
savo bėdinų kūnų, leidosi bėgti 
iš DorrisviBe į Gečtford. 5 
milias “rusijo" be kepurės ir 
čeverykų. Kad taip būtų pada 
^ęs katalikas, tuojaus f‘drau
gai” suriktų, kad katalikai pro
to nustojo. Kaažin ar daug proto 
buvo pas tokį “draugų” kurs 
zovadais bėginėjo po laukus?

Darbai pas mus pradėjo eiti 
geriau, bet iš kitur atvažiavu
siems sunku gauti užsiėmimų. 
Tegul čia nevažiuoja iš kitų 
-miestų lietuviai. <• J‘-ė

& I« 'R.'K. tAj- KR kp. rifrys.

pavesta rašyti apie kuopos veiki-Įatloštą komedija “Tarnas Įpai- 
mų į lietuviškus laikraščius. imoio”. nadeklemuota. nadainuo- 
Angliškųjų laikraščių korespon
dentu apsiėmė būti p-lė E. Ma
šotaitė, viešųjų (Public school) 
mokyklų mokytoja. Tikimos,
kad p-lė Mašotaitė daug galės 
atnešti lietuviams naudos savo 
pasidarbavimu.

Vakarinių kursų sutvarkymų 
pavesta p. B. Sarapui.

Lietuvos Vyčių kuopa priskai
to arti dviejų šimtų narių, tik 
nelaime, kad dauguma iš jų ne
ateina ant susirinkimų. Būtų ga
lima daugiaus naudingo darbo 
nuveikti, jei visi nariai uoliai pa
sidarbuotų.

Kp. korespondentą*.

niojo”, padeklemuota, padainuo 
ta ir paskambinta ant pijano. Jo
nas Raguckas laikė prakalbų 
apie senąvės Lietuvų. Prie to 
buvo šokiai ir bufetas be svai
ginančių gėrimų.

Iš vakaro visi likosi pilnai 
patenkinti Dauguma išreiškė pa
geidavimų, kad dažniau Terre 
Haute įvyktų panašių pramogė
lių.

Tiek šiuo kartu iš Terre 
Haute lietuvių veikimo.

A. B. C.

BOSTON, MASS.

N0RW00D, MASS.

Prakalbos.

Orui atvėsus, subruzdo mūsų 
katalikiškos draugijos veikti 
Štai, Lietuvių Darbininkų Sų
jungos 3 kuopa, parengė prakal 
bas. Klierikas Pr. Juškaitis kal
bėjo apie Darbininkų Sųjungos 
reikalus. Aiškiai išdėstė darbi
ninkų — katalikų pareigas ir 
siekius. Nurodė, kad soeijalistai 
negali patenkinti darbininkų rei
kalų ir mažai jais rupinasi. So
cijalistų Sųjubgos tiklas ne dar
bininkų gerovė, bęt išniekinimas 
bažnyčios ir tikėjimo.

Antras kalbėjo Pr. Gudas, 
“Darbininko” redaktorius. Jisai 
aiškino mokslo naudų ir kaip 
reikia lavinti savo protų. Primi
nė. kad didžiausiais proto slo
pintojai* yra svaigalai, netikę 
laikraščiai ir knygos.

Trečias kalbėtojas, kun. F. 
Kemėšis plačiai kalbėjo apie šios 
šalies darbininkų padėjimų, kaip 
darbininkai yra išnaudojami 
ir skriaudžiami. Prašalinimui tų 

• nemalonių apsireiškimų, kalbė
tojas argumentais nurodė, kad 
reikia darbininkams šviestis, ne-

BALTIMORE, MD.

Vietinio klebono, kun/ J. Lie
tuvninko, rūpesčiu inrengta pa
rapijos bažnytinėj svetainėj pui
ki estrada, kur dabar bus gali
ma lošti teatrai ir rengti tam 
panašūs pasilinksminimai.

Tuomi bažnytinės svetainės 
pagerinimu užkišta labai didelė 
spraga. Lietuvos Vyčių ir Mote
rų Sųjungos kuopos galės da
bar dažniau parengti vakarus 
su losimais.

Vyčiai jau ir suskubo prie dar- 
bo.^Kųip. jfirdėti, jįe 4 rųngiąfc <u 
iškitmingv* f&kartt Irtu jd& tįstru- 
dos jitidaįrymo pamynėjimni. 
Bus sulošta “Šv. Agnietė”. Pa
sitikima, kad viskas išeis kuo- 
puikiausia, nes visi uoliai dar
buojasi.

Lietuvių Moterų Katalikų Sų
jungos kuopa parengė prakalbas 
rugsėjo 19 dienų. Žmonių ant 
prakalbų prisirinko nedaugiau- 
sia, bet visi likosi patenkinti. 
Kalbėjo A. Kurielaitis apie Moį 
terų Sųjungos svarbų ir naudų 
iš prigulėjimo prie jos.

Po prakalbų p-lė A. Bajoraitė 
atliko monologų, kurs gana ge
rai nusisekė.

Po to kalbėjo moksleivis Pra
nas Jūras apie Amerikos lietu
vių katalikiškos visuomenės pa
žangų vekiimų. Nurodė, kad pas
taruoju laiku sparčiai auga ka
talikiškos draugijos fr laikraš
čiai. Tuo tarpu, sulig kalbėtojais 
žodžiu, soeijalistai ir laisvama
niai nieko naudingo neįstengia 
įsuveikti. Daugiausia (Veiklumo 
ir nuoseklumo parodo katalikų 
veikėjai.

Ant galo buvo išlaimėjimai. 
Laikraštį laimėjo p-ni O. Vasi
liauskienė. Žada išsirašyti 
“Darbininkų”. •

J. P. K.

Čia atsilankė atstovas Lietu
vių draugijos nukentėjusiems 
dėl karės šelpti, p. St. Šimkus. 
Visos srovės. subruzdo dirbti, 
kad parodžius, kų katra gali 
Katalikai surengė prakalbas 
ir koncertų parapijos salėje ir 
surinko aukų $854.10. Laisvama- 
niai-tautininkai surengė prakal
bas Labdarių svetainėje ir su
rinko $245.00. Paklausite gal' 
— Kų nuveikė trečioji srovė, 
būtent soeijalistai? Tie jie nieko 
nesurengė ir nieko nesurinko! 
Tik sukritikavo kitų srovių vei
kimų. p. Šimkų išpravardžiavo. 
klerikalų atstovu. Visų aukų 
rįnkima darbų, badaujantiems.) 
broliams, apibudino kaipo kuni
gu galybės stiprinimų. Ragini
mų grįžti Lietuvon atbudavoti 
išdegintų mūsų tėvynę pajuokė, 
(žiūr. “Keleivį” N. 38).

Kaip girdėt šių trijų srovių 
mums neužtenka. Štai rengiasi 
atvažiuoti į Bostonų ketvirtosios 
srovės atstovas, p. A. Rimka. Kų 
veiks toji ketvirta srovė sunku 
spėlioti, bet rodos ji maža kuo 
skirsis nuo socijalistų.

Bastenis.

Imi iš dirbtuvės negalėjo pasaky
ti, kuomi jie nepatenkinti. Dirb
tuvės vedėjas reikalavo nuo dar
bininkų paaiškinimų. Dauguma 
žadėjo vėliau* pranešti. Argi ga
lima iš tokio streiko ko nors ge
resnio tikėtis? Po keturių dienų 
streikieriai sugrįžo į dirbtuves 
ir stojo prie senojo darbo. Kom
panija, tiesa, pakelė mokestį ant 
10%, bet tas dar įvyko prieš 
streikų. Kompanija pašalino ke
liolikų darbininkų, kurie bandė 

^organizuoti streikierius. Spėja
ma, kad* jie poulė auka kompa
rtijos šnipų. Kai-kurie iotarial 
vienų lietuvį šnipinėjime. Ant 
kiek tas teisinga paskiaus pasi
rodys.

Vietiniai laikraščiai už visas 
įvykusias riaušes kaltina I. W 
W. organizatorius, kurie čia pra
dėjo organizuoti unijų. Kol kas 
pasekėjų surandama tik italų ir 
lietuvių tarpe. Amerikiečiai ii*i 
girdėti nenori apie tų unijų. Ne
vertėtų ir lietuviams susidėti su 
I. W. W. Geriau* būtų susinešti 
su “American Federation of 
Labor”.

Rugsėjo 13 d. sustreikavo
Waterbury Machine Co.” ir
Farrel Foundry Machine Co.” 

mašinistai. Pareikalavo 8 vai. 
darbo dienos. Mašinistai priguli- 
prie L M. A. unijos, kuri pri
klauso prie “American Fed. of 
Labor”.

Čia dabar pradėta organizuo
ti “bufferius, “polišerius ” 
Tuomi ir-gi rūpinasi “Am. Fed. 
of Labor”.
Vienu žodžiu dabar Waterbnry 

tik ir kalboma apie streikus.

WATERBURY, CONN.

Streikai. Darbininkų padėjimas.

, Prakalbos, baliai ir kiti tam 
panašūs dalykai nesukėlė Wa- 
terbury tokių didelių suiručių, 
kokios čia įvyko pastaruoju lai
ku. Tos suirutės prasidėjo rug
sėjo 7-tų dienų, š. m., apie 8 
vai. ryto, kuomet “Randolph E.
Cloras Co.” 500 darbininkų atsi
sakė nuo darbo, reikalaudami 
geresnių algų ir sąlygų. Tuos 
pasekė kitų dirbtuvių darbinin
kai. Sustreikavo “Waterbnry 
Rolling Bross Mills Co.

Chass Metai Workers Co.”,
“Waterville” “Benedict &
Burnham Bross Co.” ir A. H.
Wells Co.” darbininkai. Daugu-)J0* 
ma išėjusių į streikų darbininkų Kiek ankščiau

Prakalbos.•
Laikraščiuose buvo garsinama 

kad 13 dienų rugsėjo pas mus 
kalbės p. St. Šimkus. Bet tūlų 
aplinkybių delei prakalbos ati 
dėta ant vėliaus.

Tautos Fondas ir vietiniai 
“pirmeiviai” susitarė išvien 
rengti prakalbas. Gaila, kad pir
meiviai savo žpdžio neišlaikė. 
Pasirodžiusiose Waterbury pla- 
katose pranešta, jog prakalbos 
rengia tik “pirmeiviai”.

Vienok ant tų prakalbų p. St. 
Šimkus nepribuvo, apie neatsi
lankymo priežaštį pranešė tele
gramų. Parengtose * prakalbose 
kalbėjo p. F. Bagočius. Ir kas 
įstabu, tas kalbėtojas užsilaikė 
rimtai, — jokių keiksmų, bur
nojimų nebuvo girdėti. Turbūt 
.pirmų- syk tas įvyko. Žmonės 
pasakojo, jei p. Bagočius visuo
met taip kalbėtų, tai bepigu bū
tų ir klausyti.

Beje, per prakalbas buvo ir 
dainų, L. S. S. 34 kpopos choras, 
vadovaujant p. J. Pruselaičiui, 
sudainavo: “Pargrįžta piemenė
lė”, ir “Saulutė raudona”. Išėjo 
neblogiausia. Keistas tik buvo 
choristų užsilaikymas. Kaip sau 
norite, bet choristams juoktis, 

-stumdytis ant estrados, — labai 
nepadoru!

Turėtų mūsų chorai atkreipti 
didesnę atidų ant šio nemalonaus 
apsireiškimo.

Nėris.

Norėdamas patirti ar išties 
katalikai yra tokiais nenaude- 
iais, kokiais juos perstatė so

cijalistų oratorius, nuėjau pus 
vietinį policijantų ir paprašiau, 
kad jis man išduotų tų lietuvių 
pavardes, kurie pastaruoju lai
ku buvo suareštuoti ir nubausti 1
už slaptųjų smuklių užlaikymų.

Gavau dviejų mėnesių rekor
dus. Štai ir kaltininkų pavardės: 
J. Š—kus, suareštuotas už slap
tų pardavinėjimų svaigalų, nu
teistas užmokėti pabaudos $75.00. 
Pinigų neturėjo. Tris mėnesius 
ištupėjo šaltoje. Kaltininkas pa
sižymi laisvamanybe ir skelbiasi 
socijalistų, — visiems giriasi, 
kad jau dešimts metų nebuvęs 
bažnyčioj, skaitąs “Šakę”; E 
B—nienė, suareštuota už slaptų 
svaigalų pardavinėjimų, užsimo
kėjo $75.00 pabaudos; V. Z- 
cevičia už tų patį užsimokėjo 
$50.00; K—cejhs užsimokėjo 
$100.00 ir tris mėnesius išsėdė 
jo kalėjime; K—o—as užsimoto 
jo $75.00; O. J—bavičienė užsi
mokėjo $100.00. Viso* šios gar 
bingos ypatos simpatizuoja so 
cijalizmui, gerbia jį ir yra na
riais laisvamaniškųjų draugijų. 
Kurie ir nepriklauso prie organi
zacijų, bet karštai ir aklai se
ka socijalizmo mokslų.

‘Laisvėje” tūlas Keistutis 
reikalauja nuo kun. J. Jakaičio 
darodymų kiek yra socijalistų 
nubaustų už pardavinėjimų svai
galų. Virs nurodytos skaitlinės 
aiškiai parodo, kad mūsų soci- 
jalistai yra uoliausiai* smuklės 
palaikytojais. Faktai patys už 
save kalba.

Kumčiukas.

MONTELLO, MASS.

Slaptosios smuklės.

Nors mūsų mieste viešųjų 
smuklių nesiranda, visgi girtuok- 
lybė čia gerai prasiplatinus. 
Mėgėjai Rvaigalų iki valios gali 
surasti “byro” ir “viskaitės” 
pa* slaptųjų smuklių užlaikvti-

« savo klebono labai taikių pri-!leirti laiko veItui> mokintis’ ko.
liginimų.

Raibią1 priminti, kad vietinis 
parapijos choras, po kiekvienos 
kalbos, pavaišino visus gražio
mis dainelėmis.

Užsibaigus prakalboms buvo 
tartasi apie uždėjimų kokio nors 
lietuviškojo biznio Sheboygane. 
Pasirodė kad dn Chieagos vaiki
nu: pp. P. Rimkus ir J. Mic- 
keliunas apžiūrėjo sau patogių Į riai

kio nors amato ir viso savo vei
kimo pamatan padėti blaivumų. 
IUškovuoti rtųu geresnes darbo 
sąlygos darbinipJAsi įgalės tik 
ramiu būdu, bet ne tuščiais rėk- 

(amais. Ragino žmones rašytis ir 
Lietuvių Darbininkų , Sąjungos 
kuopas ir darbuotis savo ir kitų 
naudai. Prie vietinės L. D. S. 
kuopos prisirašė keli nauji na-

-sietų Sheboygane ir greitu laiku 
mano atidaryti bučernę ir gro- 
sernę. Sheboygieniečiai maloniai 
pritarė tam sumanymui ir prisi
žadėjo paremti naujus biznie
rius.

Po visako, pasilikę svetainėj 
moterys, tarėsi apie savo kuo
pos pagerinimų. Nors ir neteko 
taose tarymuose dalyvauti, bet 
paskiaus pačios moterėlės girė- 
«i, buk jų kuopa taip smarkiai 
sustiprėjo, kad jau niekas jos

Po prakalbų išparduota 200 
egz. “Darbininko”.

Pipiras.

HARTFORD, CONN.

Ii draugijų veikimo.

Šv. K. J. Ap. Dr-ja ir Lie

TERRE HAUTE. . IND.

Lietuvių padėjimas.

Labai retai “ Drauge ” pasi
taiko žinių iš šio miestelio, taigi 
aš pasirįžau šiek-tiek plačiau pa
radyti apie vietos gyventojus, 
jų santykius ir tt
, Pastaraisiais metais privažia
vo į Terre Ilaute gana daug lie
tuvių. Traukia juos čia anglia- 
kasyklos, kuriose gauna darbo. 
Kiek išviso mūsų vientaučių yra 
šiame miestelyj, sunku pasaky
ti. Vieni spėja, kad 50 šetmypų, 
kiti sako, kad daugiaus.

Iš katalikiško atžvilgio lietu
vių padėjimas nėra girtinas, bet 

nei kiek ne blogesnis kaip 
ir kitų lietuviškųjų kolonijų, 
karione nėra lietuviškų paiapt-

WB8TVILLB, ILL.

Balins ir margumynai.

Rugsėjo 11 d. buvo čia pa
rengtas vietinio Tautos Fondo 
komiteto balius su prakalbomis. 
Kalbėjo kun. A. Deksnis apie 
vargingų Lietuvos padėjimų, ii} 
Šv. Bedo kolegijos mokinis, p.. 
A. Linkus, apie šių dienų klau
simus.

Šv. Petro ir Povilo parapijos 
choras, vedamas vietinio vargo- 
nrninko, p. Mondeikos, sudaina
vo keletą dainelių. Balius prasi
tęsė ramiai iki vėlybam vaka
rui. Baliaus pasekmės geros: 
žmonių prisirinko pusėtinai, 
gryno pelno liko keletas desėt
kų dolerių. Visas to vakaro pel
nas paskirta Tautos Fondui dėl 
snšelpnno nukentėjusių nuo ka
rės Lietuvos gyventojų. Tarpe 
vietinių lietuvių gyventojų, la
biausia biznierių, atsirado ge
ros širdies žmonelių, kurie auko
jo visokių baliui reikalingų daik
tų, ka* kų išgalėjo. Visiems aut 
kautojams Tautos Fondo komi
teto vardu tariame širdingų — 
ačiū. Tarpe gerų žmonelių atsi
rado ir blogų: vietoje kad* dirb
ti išvien, jie priešieosi naudin
gam darbui.

Berods nereikėjo priešintis, nes 
tas balius nebuvo parengtas dėl 
parapijom ar kokios draugijos 
naudos, vien tik sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės mūsų bro
lių ir sėsėrių Lietuvoj. Bet nevi
si suprato tų reikalų. Kaip suži
nojo, kad rūgs. 11 d. bus balins 
parengtas vietinio Tautos Fondo 
komiteto, tai kai-kurie neprigul-

philadelphia, pa.
Iš Blaivininkų judėjimo.

L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų 
Susiv. 4 kuopa laikė susirinbi- 
mų šv. Kazimiero parapijos *v»- 
tajnėje. Buvo tai pirmas susiria 
kimus po Blaivininkų 5-ajo sei
mo, įvykusio Minersville, Pa. 
Klebonas iš sakyklos paragino 
visus lietuvius sueiti susirinkiman 
kuoskaitlingiausia, nes buvo ma
noma aptarti daug svarbių duty- 
kų, ir, kuopos siųstas seiman 
delegatas, žadėjo pranešti apte 
seimo nutarimus.

Paklausė žmones klebono pa
tarimų ir skaitlingai susirinko 
pasižiūrėti, kaip blaivininkai* 
veikia.

Susirinkimui atsidarius, kuo
pos delegatė paaiškino gana pla
čiai apie seimo nutarimus, pada
rytus blaivybės platinimo link, 
apie naujų blaivininkų organų 
“Tautos Rytų” ir kitus dalyku*.

Paskiaus nutarta užpirkti šv. 
mišias rugsėjo 19 d. ant blaiv y 
bes intencijos.

Palaikymui “Tautos Ryte”
aukojo šios ypatos:

Kun. J. Kaulakis $19.00
Kun. J. Zimblys 10.00

Po $1.00. Ona Palionienė, Ane
lė čiučkaitė, Vineas Majauskus, 
Teklė Čiuškaitė, Barbora Kaptok- 
tė, Aižė Čhiriioniutė ir M. Gm- 
kertienė.

Smulkių aukų surinkta rie- 
nas doleris. Išviso sumesta 
$28.00.

Galima tik pasidžiaugti iš 4m- 
kio mūsų kuopos narių duesuo- 
mo. Matyti, kad blaivinmkai ge
rai supranta blaivybės reikalus 
ir rūpinasi kaip geriausia pra
platinus blaivumo idėjas.

Blaivininkų 4-toji kuopa nwo 
pat pradžo* savo gyvavimo gi- 
Mati atjautė blaivybės reikalų; 
ir visokiais būdais jąja rupinari. 
Duok Dieve, kad toliaus blaivi
ninkai eitų tuo pačiu keliu.

Kuopos raštininkė.

BROOKLYN, N. Y.
t

Lietuvių apsileidimas.

Brooklyne yra nemaža susipra
tusių lietuvių,'"bet džug dar ^Va 
tokių, kurie visų Taikų pašvėu- 
čia girtuoklystei, armonikų tam
pymams ir užimui galiūnuose.

Dabartiniu laiku, kuomet Lie
tuvoj mūsų broliai ir seserys 
kenčia vargą ir badų, berods hia
tų nepatogu taip elgtis, ypač., 
kad dažnai raginama Ii e turime 
prie blaivumo ir apšvietos ir nu
rodama girtuoklystės apverkti
nas pasekmes. Tik hetnviai ne
labai klausosi gerų patarimų.

Štai jum* ir pavyzdi*: rugsėjo 
12 dienų vienoje stuboje tris 
North 4-tas gatves per visų die
nelę ir naktelę lietuviai, begar
bindami girtąjį dievaitį, klyk*, 
staugė, rėkavo, kad net žmonšg 
iš kitur suėjo pasižiūrėti, ar ne
ištiko ten koki nelaimė. Niekgg 
nieko. Tai lietuvių tik linksmitf- 
tasi.
i Ir daug tokių vietų BrooMy- 
ne užeisi. Lietuviais apgyventas 
vietas pažinsi vien tik iš to, kad 
ten garsiausia skamba girtos, dai
nos, gausiausia liejasi almr vr 
degtinė. O kiek ten pėštinių i» 
kivirčų įvyksta!

Kiekvienų dienų daug turi Ar
mingosios parapijos parapijonys j^o tvarkos dabotojai, kol nur»- 
susitarė ir tų patį vakarų su-j'mina susipešusias kūmutes, arba 
rengė balių saliūnininko ar sa

tuvos Vyčių kuopa laikė susi
rinkimų rugsėjo 19 dienų. Pir
miausia bnvo svarstyta apie 

jieįstengs sugriauti. Matyti, kad kooperacijos reikalus. Nutarta

nežinojo net kam jie streikuo
ja. Ir kas tame kaltas? Stoka 
organizuoto darbo. Ligšiol čia 
nėra jokios darbininkų organi
zacijos, unijos. Reikalavimus kom
panijoms darbininkai pastatė 
jau išėję į streikų. Ir kiek tarp 
savęs turėjo prisipešti, pakol 
susitarė 1 Išviso į streikų išėjo 
suvirš 2000 darbininkų. Paleng
va tas skaičius mažėjo. Ar lai
mėjo kų nors streikeriai? Taip 
ir ne. “Randolph A Cloras Co.” 
pakelė algų ant 15% ir daugiau 
nieko, nors darbininkai reika
lavo darbo valandų sutrum
pinimo ir algos pakėlimo 1 ant 
20%. Su kitų dirbtuvių darbi
ninkai* tas pas ištiko. Vienog mo 
kestį visur pakelė. Kiek keistes
nis buvo Rtreikas “Benedict A 
Burnham Bross Co.” darbininku, 
kurių dauguma lietuviai. Kuo
met sustreikavo ^‘Tnbšapie

jų, nei lietuvio kunigo. Yru čia 
keturios gražios WilihW^Srt Į 
nyčios, bet raūaittftaibe
maž nelanko. Dar tyčiuojasi ii dieniniai įr naktiniai, — eida-

katalikiškos 
draugijos buvo mėginę kovoti *u 
“slaptukais” bet, nesuradę pa
ramos pas vietinę miesto valdžių, 
paliovė.

Tada soeijalistai ir laisvama
niai pasiskelbė “Laisvėje”, kad 
jie trumpu laiku prablaivins 
Montello lietuvius. Tam tikslui 
pakvietė jie iš Bostono garsų 
socijalistų oratorių, pavardės ne
sužinojau, kuris vienu rankos 
pakėlimu žadėjo išnaikinti slap
tąsias smukles.

Nekantriai laukėme soeijalis- 
tSkų stebuklų. Bet kasgi iš
ėjo? Garsusis socijalistų kalbėto
jas visus apvilo. Vieton kalbėti 
apie girtuoklybę , ir nurodyti 
kaip panaikinti slaptąsias smuk 
lės, “apykeris” visų savo kal
bų pašventė katalikų šmeižimui. 
Kalbėtojas sakė, kad katalikai 
ne vien tik Montelloje, bet ir ki
tur esu didžiausiai girtuokliai ir 
užlaiką slaptųsia* smuklės.

vo kišenės naudai. Tokiu būdu, 
mat, norėta pakenkti T. F. ba
liui. Tik nabagėliai nieko nepel
nė. Dauguma suprato reikalų 
šelptį nuvargusius Lietuvos 
gyventojus ir atsilaįikėf ant 
Tautos Fondo # baliaus. Iš
mintingas ir doras vyra* ar mo
teris nėjo ant jų parengtojo ba
liaus. Ten susirinko daugiausia 
tie, kuriems visai nerūpi TautOR 
reikalai. Tai tokiu lietuvių čia 
eRama! i

Noprigulmingųjų darbeliai.
Soeijalistai, tautininkai rėmė 

Tautoa Fondo skyriaus balių, pa
tys jame dalyvavo, o neprignl- 
miugieji parapijčfciys priešinosi 
tam. Tikri “nezalieininkai”l

Kaip visiems žinoma, čia yra 
dvi lietuviškos parapijos: viena 
Rymo — Katalikiška, o antra 
neprigulmiaga.

1 Antrosios parapijos pasekėjai 
ir sukelia daugiausia nesuprati
mų tarpe v ritinių gyventojų.

Vienas Ik T. P. kom. narių.

susikovusius didvyrius.
Juokiau iš lietuvių kitatau

čiai, “polianderiais” vadina, prie 
nekultūriškų tautų skiria. Ar ne 
laikas būtų tam viskam galų f/ri-' 
darius. Gana girtuokliauti Mr 
siausti! Šiais laikais mes, lietu
viai, turime savo ydas naikinti 
ir rengtis prie svarbesnio žing
snio. Lietuva mus lankia!

V. Abramavičins

ATHOL, MASS.

Draugijos.

Lietuvių Darbininkų Bųjm»- 
gos IV kuopa, laikytame savu 
mėnesiniame susirinkime rugsėjo 
14 d., nutarė laikyti paskaitų, 
apie darbininkų klausimų. Pas
kaita bus laikyta pirmų sekmfc- 
dienį spalio mėnesio.

Rugsėjo 15 d. šv. Knzimriao 
Pil. BĮ. 24 kuopa laikė gavo g|ė- 
nesinį ‘lups ..JI nių Snsrrinkrio*'• 
buvo nutarta surengti dar vieaų 
piknikų šių vasarų ir taip-gi viri
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Kuopos nariai sutiko paskirti iš 
kasos $5.00 sušelpimui vienos 
blaivininkų narės, kuri yra pris
pausta ligos ir neturtinga, 
i Lietuvos Vyčių X kuopa jau 
Atidarė vakarinius kursus. Kur
sai yra laikomi antradieniais 
kiekvieną savaitę. Jaunimas ant 
kursų lankosi gana skaitlingai. 
Mokinama lietuviška ir angliš
ka kalbos, aritmetika, geografija, 
istorija ir, užbaigiant mokslo va
landas, diskusuojama apie kokį 
nors klausimą.
; . Antanas K. Losius.

Į BALTIMORE, MD.

p Moterų vakaras.

’ Rugsėjo 19 d., šv. Jono Krik- 
dtytojaus parapijinėje salėje, L 
E. K. Moterų ir Merginų Sąjun
gos 8 kuopa turėjo vakarą su 
prakalbomis, monologais, dekle- 
macijomis ir išlaimėjimais. Kal
bėjo gabus moksleivis, p. Pr. Jū
ras, kuris puikiai iškalba, simpa
tingu balsu patraukė prie savęs 
klausytojų atidą. Kalbėtojas nu
peikė mūsų vaidus — kivirčius. 
Pagalios, nupeikė visokio plauko 
pirmeivius, kurie tamsiems žmo
nėms inkalba, buk tai katalikų 
bažnyčia ir dvasiškija priešinga 
mokslui ir pažangai. Kalbėtojas 
pavyzdžiais nurodė, jog katalikai 
daugiausia pasidarbavo žmonių 
kultūros pakėlime.

Monologą, “Apsivesiu 'ir ga
las” lošė p-lė M. Sėjoniutė. Prie 
Sąjungos kuopos prisirašė kele
tas naujų narių.

Tos pačios Sąjungos kuopa 
rengiasi prie atidarymo vakari 
nių kursų moterims ir mergi
noms. Taigi mūsų moterėlės ir 
merginos “subytino” visas Čia 
^gyvuojančias organizacijas, nes 
j trumpą savo gyvavimo laiką 
tris vakarus surengė.

Rožytė. ’

ANSONIA, OONN.

Bankienus pabėgo su pinigais.
Pas mus daug .kalbama apie 

pabėgimą vieno banko savinin
ko, kuris, apleisdamas šj mieste
lį, išsivežė bene 36,000 dolerių, 
sudėtų darbininkų, kurių tarpe 
gal ne vienas ir lietuvis randasi.

Visas trukšmas ištiko po to, 
kuomet komisija, apžiūrėjus ban
ką 16 d. rugsėjo, surado kad ne
bėra nei savininko nei pinigų.

Tą pačią dieną 2 vai. po pietų, 
vietiniai laikraščiai pagarsino 
apie bankieriaus pabėgiųią. Visi 
žmonės, kurių pinigai buvo tame 
banke sudėti, labai nusigando ir 
skubinosi prie banko, tikėda
mies atgauti savo turtą.

Ties banku susirinko milžiniš
ka žmonių minia. Kiekvienas 
stengėsi prasimušti į vidų. Iški
lo net muštinių. Policija, kaip 
galėdama, malšino žmones, bet 
negalėjo jokiu būdu nuraminti 
įšelusios minios ir šaukėsi pagel
ias ugniagesių, kurie išvaikė 
žmones vandeniu. Daug “paipų’ 
likosi supiaustyta.

Aimanuoja dabar žmonės ne
tekę sunkiai uždirbto turto. 
Skundžiasi, verkia, bet vel
tui, niekas nebesugrąžins pi
nigų. Ar negeriau būtų 
padarę mūsų žmoneliai, su
dedami pinigus į saugesnias vie
tas, kurios yra valdžios rankose 

P. B. Ansonietis

kalbėtojas ragino vietinias drau
gijas nedaryti viešų šokių, kol 
nepasibaigs karė.

Po prakalbų bažnytinis choras 
padainavo gana gražiai keletą 
lietuviškų dainelių.

Lietuvos Sūnus.

j kiekvienų kuopų užklausda
ma, kiek ženklelių reikalaus;

Paroda, tai tik jėgų išmėgi
nimas. Ji rengiama, kad pa-

NEWARK, N. J.

h AKRON, OHIO.

Gal niekad Akrone nesidar- 
Suota taip smarkiai, kaip dabar
tiniu laiku. Juda čia visi, kaip 
«ali ir išmano. Dirba akronie- 
-ži&i, organizuodami draugijas, 
-didžiųjų organizacijų kuopas.

Akrone nemaža randasi viso 
Kių pakraipų draugijų, tik lig- 
siol nebuvo S. L. R. K. A. kuo 
pos. Suprato akroniečiai tos or
ganizacijos svarbą ir naudą ir 
pradėjo rūpintis apie įsteigimą 
didžiausios Amerikoj lietuvių or 
ganizaeijos skyriaus.

Spalio 3 d. žada įvykti įstei
giamasis S. L. R. K. A. kuopos 
-susirinkimas. Ant šio susirinki
mo prisižadėjo atvažiuoti iš Cle- 
velando pp. 'M. Šimonis ir J. 
Šalčius, kurie padės akronie- 
čiams sutvarkyti naujai tveria
mos kuopos reikalus.

Pasisekimas viso dalyko pri
gulės nuo pačių akroniečių. Ti-, 
fcimosi, kad Akrono lietuviai, su
pratę didelę naudą S. L. R. K. 
/A. kuopos, stos į darbą. Visų 
dorų ir prakilnių lietuvių yra 
Išvenčiausia pareiga prigulėti 
prie šios organizacijos.

Primenu akroniečiams, kad 
susirinkimas įvyks pas p. V. Si- 
darį, 697 Railroad st., nedėlioj, 
3 d. spalių, 2 vai. po pietų. Ant 
susirinkimo bus svarstoma apie 
naujos kuopos įsteigimą. Taipogi 
bu« aiškinama apie S. L. R. K. 
A. svarbą. Nėra abejonės, kad 
kuopa susitvers, taigi visi Akro
no lietuviai tegul pasirūpina bū
ti pirmais tos kuopos nariais. 

, Kiekvienas, kam brangus yra ka 
tąlikiškųjų organizacijų augi- 
;mas, žinoma, apsilankys ant su
sirinkimo ir prisidės prie nau
dingo darbo.

Juk pas mus geros valios ir 
širdies žmonių randasi daug.

Pavyzdžių nereikia toli ieškoti. 
Štai, kad ir p. V. Sidaris. Ne 
vien, kad pritarė užmanymui 
sutverti S. L. R. K. A. kuopą, 
bet leidžia savo stuboje laikytį 
pirmąjį susirinkimą. Už tai tik 
galime jam tarti nuoširdų ačiū. 
P. V. Sidaris ir Vyčių veikime 
nepaskutinis. Vietinė Vyčių, 
kuopa nuo senai naudojasi p. 
Eidario stuba savo susirinki
mams. Vyčių tarpe randasi ir p. 
Sidario duktė.

MONESSEN,PA.

Darbai. Draugijos.

Lietuvių čia randasi nedaug. 
Bemaž visi priklauso prie Dono- 
ros lietuviškosios parapijos ir 
pašalpinių draugijų.

Darbai pas mus eina gerai. 
Dirbame pilną laiką ir pribuvu
siems iš kitur nesunku gauti už
siėmimą.
. “Laisvės” viename numerių 
patėmijau ginčus tarp Monesse- 
no socijalisto ir tautininko. Tie 
kivirčai gana arti paliečia visų 
Monesseno lietuvių 'gyvenimą, tai 
aš neiškenčiu nepadaręs keletos 
išvadų.

Tveriant naujas draugijas ir 
didesniųjų organizacijų kuopas, 
buvo kalbama, kad į jas visai ne
priimti tokių ypatų, kurios toms 
draugijoms savo nerimtumu gali 
užkenkti. Patarimas taip ir li
kosi patarimu. Į naujas draugi
jas spiečiasi visokie peštukai ir. 
iš rimtai tautiškos, draugija pa
virsta į betvarkės vietą.

Paskialus-gi skundžiasi, bara- 
mosi. Reikėjo išsyk dalykai su
tvarkyti, tad ir nebūtų nemalo
numų.

Šiaip jau Monessene po trupu
tį judoma.

Monessenietis

Rugsėjo 18 d. antrame iš eilės 
prirengiamame vietinės lietuvių 
parapijos vaikų susirinkime in- 
sikurė vaikų draugija, vardu 
“Gyvojo Rožančiaus vaikų drau
gija”. Draugijon prieinama vai
kus nuo 9—13 m. amžiaus. Są
narių draugijoje jau susirašė su 
viršum 70. Draugijos valdybon 
tapo išrinkti šie: Draugijos pir
mininku — Benikaitis Vladas, jo 
padėjėju — Staneliutė Bronė, 
sekretoriumi — Kubilius Ambro- 
ziejus, kasos sekretoriumi — 
Vaškevičius, kasininkas. Draugi 
jos maršalkais išrinkti: Plikai- 
čiutė Loekadija ir Babinskas 
Juozas. Be to tvarkos prižiūrė
jimui draugijos vaikų sueigose 
mokslainėse, bažnyčioje ir tt. ta 
po parinkti tvarkos inspektoriai: 
Prakupas Petras, Venckevičiutė 
Emilija, Daukšys Edvardas, Lu
košiūnas Antanas, Zavišaitė Tek
lė ir Majauckaitė Pranciška 
Draugija savo tikslu pasiskyrė 
suvesti lietuvių vaikus į didesnį 
savo tarpe pažintį, užmėgsti 
draugavimos artimesnius ryšius, 
lavinti draugijos narius krik
ščioniškoje doroje, gaivinti tau
tiškąjį susipratimą, stiprinti Lie
tuvos meilę ir tt.

Trukšmingame rugsėjo 18 d. 
susirinkime tapo nustatyta, kad 
kiekvienas draugijos sąnarys mo
ka draugijos kason po nikelį kas 
mėnuo, sūsitgjupinant tą nike
lį iš pinigų gaunamų iš tėvų ir 
globėjų visokiems pasismaguria 
vimams ir pasilinksminimam^.

Smarkesniam draugijos gajum- 
ni ketinama rengti visokius pa
silinksminimus, vakarus, žaidi
mus, piknikus ir tt.

Prie tos pat draugijos įsikūrė 
vaikų blaivininkų kuopa, kurion 
pjjklauso beveik visi draugijos 
sąnariai. Blaivininkų kuopa, po 
pirmajai parapijos vaikų iškil
mingai komunijai, padarė blaivy
bės apžadus pusei metų. Patirę 
savo jėgas ir prižadų pildymą 
per tuos šešius mėnesius, vaikai 
blaivininkai ir toliaus tvarkysis 
blaivybės reikalais, gyvu savo 
pavyzdžiu ragindami suaugu
sius, kad ir jie imtų blaivumą 
mylėti.

D.

sužinojus reikalaujamų skai- žadinti visus blaiviai mųstan- 
tlių, sušauks Centro Valdybos Į čius žmonės prie veikimo, 
susirinkimų, ant kurio aptars į Prieš akis stovi dar ir Ritas, 
kiek ženklelių dirbti. daug didesnis darbas — tai

Svarstyta apie konstitu- agitacija ir balsavimas, kad 
cljų ir galop nutarta duoti ateinančių metų balsavimuose, 
(Urbti su naujais pataisymais, didžiuma stotų už uždarymų 

tamsybės urvų, karčiamų, 
smuklių, tiek nepalaimiij atne
šančių saliūnų.

Į darbų visi, kas myli švie
sų, kas trokšta netik sau, bet 
visiems artimiems gerovės! 
Parodykime, kad ir lietuviai 
mylime dorų, kad mūsų širdys 
plaka artimo meile, kad mūsų 
gįslose teka tyras kraujas, o
ne alkolio nuodai! Į darbų!

i
Chicagos Liet. BĮ. S. kuo

pų apskričio valdyba, 

Pov. Barsčiau skas,

pirmininkas, 

Jur. Tumasonis,

raštininkas.

viršeliai knygučių bus min
kšti. .

Centro Raštininkė išduoda 
raportų apie Sųjungos stovį. 
Sųjungoj randasi 470 narių. 
Centro Iždininkė išduoda fi
nansinę atskaitų.

1) Iki Seimui ižde radosi 
$196.18. 2) Nuo Seimo į Sų- 
jungų inplaukė $585.10. Išvi
so $781.28. Nuo gruodžio 
13-1914 iki dabar išmokėta 
$158.26. Lieka $623.02.

Į laikraščio fondų sumokėjo 
sekanti:

Kun. F. Kemėšis
Kun. P. Lapelis
Kun. T. Žilinskas
Ona Migauskaitė
% gryno pelno nuo seimo

vakaro ................................11.66
Viso $46.66

Po visako apsvarstymui 
susirinkimas tapo uždarytas 
su malda.

M. L. Gurinskaitė
Centro Raštininkė 

A. L. R-K. Moterų Sąjungos.

$10.00
5.00

10.00
10.00

I CHIGAGOS LIETUVIUS.

> T«l. Drovvr i

DRAUGELIS & ŠAFRANAS
L lėta* v lai Daktarai Dantlatai 

Valandos: nuo * vai. ryto iki t vai. vak.

3211 SI. NALSTEB ST., CHICA6S

Tei. Yards 11SS

Lietuviškas Graborius
Seniausias, pi£iaaasias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargeli^-naš- 
aičią.

R. A. MAŽEIKA 
331S Mara *»». HICAM, IIL.

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joaepb J. EHaa, Saviainlu*. 
4606-4602 S. Woo4 St. Chiea<o, IU. 
Priimame pinigus ] Banka uižSdyjimui nuo 
vieno dolerio ir dnuciana ir mokamo trečia 
procentą rvtnmis ant metų. Siunčiamepinigu* 
| viu* dalia svieto pigiai, greitai ir toiaingai, 
svetimų žemių pinigu* mainome, perkame Ir 
parduodame- Parduodame iifkortes ant visų 
linijų | krajų ir ii krajaus. taipgi Skietus ant 
geledlubeiių po vila Amerika >r Europa.

Musų Banke iidirba visokius raitu* ir do
kumento* vtneae kalbose ir duoda rodą H»- 
tuvtama viaokiuoM ataitikimouae ir reikaluo
se ypatakai ir per laiikus. Tik kreipkitės 
virimiečtu antrais.

Pirk sau odos irbatą taisymo da
lykus nuo

K. KAPLAN & SONS 

Wkoleseller

Odiniai dalykai ir avalines krautu
vėms daiktai.

' 1646 W. 47th st 
Mūsų kainos yra žemiausios. Ateik

NEW HAVEN, OONN.

St. Šimkaus prakalbos.
Rugsėjo 4 d. š. m., 8 vai. va

kare Pulaski svetainėje įvyko 
p. St. Šimkaus prakalbos, kurias 
parengė vietinis Tautos Fondo 
skyrius. Prakalbų parengime ne
maža pasidarbavo vietos klebo
nas, kun. V. Karkauskas. Žmo
nių į prakalbas atsilankė arti 
500 ypatų ir visi atidžiai klausė
si kalbėtojaus žodžių. Tvarka bu
vo pavyzdinga.
' Gerbiamas kalbėtojas labai 
aiškiai nupasakojo apie dabarti
nį Lietuvos vargingą padėjimą, 
kaip 'ji yra naikinama baisiosios 
karės ir kaip mūsų broliai, tė
veliai, sesutės kenčia badą.

Klausytojai labai susigraudi
no, beklausant Lietuvos atstovo 
liūdnų pasakojimų, šluostė rie
dančias per skruostus ašaras, 
taip juos užgavo savosios tėvynės 
nelaimingas likimas.

Atsirado klausytojų tarpe ir 
kietaširdžių. Prie pat durių bu- 
sėdo keletas porelių ir kaip pra
dėjo juokus krėsti, tai net kal
bėtojas pradėjo publikos prašyti, 
ar tuos jaunikaičius numalšintų 
ar iš svetainės išprašytų. Tik 
tuomet aprimo mūsų laisvama
nei i ai.

Aukų surinkta per tas pra
kalbas $121.50. Apmokėjus lė
šas likosi vietinio Tautos Fondo 

Turėdami ir daugiaus Akrone skyriaus ižde $110.00. Aukas 
rinko pats p. St. Šimkus. Pinigai 
jau pasiųsti į centro kasą.

Dar reikia pažymėti, kad gerb.

įtokių žmonių, tikimės daug nu
peikti naudingo darbo.

"tyrinėtojas.

MOTERĮI S|-GOS CENT
RO VALDYBOS SUSI

RINKIMAS.
A. L. R. K. Moterų Sų

jungos Centro Valdyba turė
jo savo susirinkimų rugsėjo 
7 d. 1915, p-ios A. Nausie- 
dienės, Centro Iždininkės na
muose. I susirinkimų pribu
vo sekančios valdybos narės1: 
F. Nutautaitė, M. L. Gurin
skaitė, F. Macijauskaitė, O. 
Nausiedaitė, ir p-ni Nausie
dienė.

Susirinkimas tapo atidary
tas su malda per vice-pirmi- 
ninkę F. Nutautaitę. Toliaus 
sekė skaitymas protokolo iš 
praeito susirinkimo. Protoko
las tapo priimtas. Kadangi 
per Pirmąjį Moterų Sųjungos 
Seimų tapo .nutarta turėti 
Sųjungiečių rankų išdirbinių 
parodų, taigi dabar tapo pa
keltas klausimas apie parodų. 
Paroda nutarta turėti pava
saryje, kad duoti progų Sų- 
jungietėms prisiruošti, kuo
poms, kurios turi įsteigę va
karinius kursus.

Visus Išdirbinius Sųjungie
tės siųs pas Centro Iždininkę, 
p-ių A. Nausiedienę. Suradi
mas svetainės palikta komi
sijai.

Kalbėtasi apie Moterų Sų
jungos ženklelius ir nutarta, 
kad pirmiausia sužinoti kiek 
jie prekiuos; po to Centro 
raštininkė parašys laiškus

Iš daugelio gamtos tvarinių 
žmonės labiausia yra pamėgę 
saulę, jos gaivinančių šilumą 
ir gviesų. Mokslų, apšvietą, 
kiekvienų prakilnų judėjimų 
dažniausia prilygina prie sau
lės, jos šviesos. Bet užvis 
prilygintina prie šviesos, prie 
tekančios saulutės blaivybės 
judėjimas, užtekanti Chicagai 
blųivybė. Broliai ir sesers, 
argi jau nenubodo mums gy
venti saliūno patamsyje, ar 
neinkirėjo ir ar nematome, 
kaip girtybė, toji naktis, kuri 
temdo mūsų protų, laiko ap
glėbus mūsų tautų, neša į jos 
tarpų skurdų, vargų, švieses
nių tautų akyse pažeminimų?

Nubodo, inkirėjo ir trokšta
me mūsų tarpan inešti dau
giau šviesos, meilės, sutikimo. 
Laukiame mums užtekant sau
lutės skaistesnio rytojaus. To
ji saulutė pradėjo rodytis, 
saulutė gerovės, paniekinant 
ir uždarant karčiamas. Štai 
mieste Chicagoj jau yra mil
žiniška armija, kuri deda savo 
pastangas, kad suteikti žmo
nėms daugiau laimės, stato sa
vo krutinės prieš tų didžiausį 
žmonijos priešų alkolį; prade
da judėti ir stengtis uždaryti 
tuos nelaimės ir vargų urvus, 
iš kur lig iš kokių pragaro na
srų kįla Visokios nelaimės 
žmonijai.

Taip broliai ir sesutės, prie
šais stovi milžiniškas darbas, 
nes anie naktiniai paukščiai, 
žmonijos skriaudėjai, irgi ne
miega, stato pastangas, pilda
mi milijonus dėl palaikymo 
tos tamsybės, tos didžiausios 
žmonijos ligos. Taigi malo
nus broliai ir sesutės, stokime 
petis į petį ir dirbkime kiek 
galėdami, kad ir mes prisidė
tume prie gero ir prakilnaus 
darbo.

9 dienų spalių mėn. Chica
gos visų blaivininkų atsibus 
didžiausia demonstracija. Pa
roda prasidės 2 vai. po pietų 
nuo 12 gat. ant Michigan avė. 
iki Randolph gat. Taigi mes 
blaivininkai meldžiame visas 
draugijas, kurios prijaučia 
tam prakilniam darbui, daly
vauti toje parodoje^ Pasiro
dyti jog ir lietuviai dar esą 
lietuviais, o ne girtuokliais, 
kaip kitataučiai apie mus ma
no. Pasirodyti, jog ir lietu
vių krūtinėse dar kruta švie
sybės meilės jausmai; pasiro
dyti, kad ir mes darbuojamės 
žmonijos labui. Taigi sakp- 
me, kurios iš draugijų galėtų 
toje parodoje dalyvauti malo
nės pranešti ant žemiau esan
čio antrašo.

Rašymo ir Skaitymo

Pradžiamokslis
Dalis I

Sutaisyta Juoze Dtaijontičio 

KAINA 25c.

Dalis II
Sitalu Mokytojas J. DamijoRaitis

Vartojamas vietoj “Vaikų Žvaigždute")

KAINA 35 e.

Gaunamas
“DRAUGO" Knygyne
1800 W. 46th St. CHICAGO.

'sss

Plymouth National

BANK
Kapitalas su perviršiu 

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūroma 

Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

G. N. Postlethivaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus

visokių ženklelų 
draugystėms, o 
ypatingai: k o- 
kardų, g u z iku- 
čių, metalinių, 
anameliuotų i r 
padengtų cellu- 
loid’u, šarpų, 
vėliavų ir karū
nų.
Man pavestas darbus 

atlieka artistiikai

M. A. Norkūnas
166 Melrose St. Mostelio, Mus.

Dr. Richter’io 

MIN EKPELLER'IS

nuo reumitis- 
mo ekaudijlmo, 
ekeuflMjlmo Ir 
•uetlnglmo eo
nai* i uoee Ir rau
menyse.
Tikra* Paln-E<»«lleri* 
randaal pakeUuoaa, 
kaip U* paveikaMI* pa 
rodo. NeimkIfce jokių 
pakelių ba Inkaro Tra- 
Mark.

29 i* 90 ceat«Į 
aptiekaea Ir tla-

elal M
F. M. Riekta &C«
*74-90 Wasblngtoa 

Street,

NEW YORK.

jjtalį
Telefonas Canal 3737

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

1838 S. HALSTED, ST., CHICAGO.

Vyriškų Drabužių Išpardavimą

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

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50. 
'KUPARAI ir VALYZAI 

S. Gordon
1415 So. Halsted St. Chicago, III.

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

VARGONŲ DIRBTUVE 

Antano Radzeoičaus
104 Warwlek Street WEWARK, N. J.

Dirbu vargonus visų konstrukcijų. Pertaisau se
nus. Kiekvieną darbą vargonų reikale atliekame kuo- 
sąžiningiausiai ir pilnai gvarantuojame.

Dirbtuvėj dirba to amato specijalistai. Reikale 
meldžiu kreipties šių adresu.

A. RADZIEVICZ
ORGAN BUILDER,

104 Warivick Street Newark, N. J. J

BBNIAU8IA TAUPYMO BANKA OHIOAOOJ1
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
įmukta iuot ■

PIETVAKARINIO KAMPAS LA KAULE IK ADAMS OT.

TAUPYMO DERARTAMEMTAS
Priimam Depoatam pradedant nuo YHBNO DOLERIO ir dau

giu, ui karinos mokam 8 naodbnčiaa ant metų, karį pride
dant kas paa* metų.
Atdaras Sabatoc ▼ikarais nuo B-tos iki 8-tos vai. vakaro. 

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir pardnoda propertes ant komisijos; HkolektaOja 

randu ir priUnri propertes; pardaeds geros vertės morgičius; 
skolina pinigas ant įtaisytų savaeiių (properfių).
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Redakcijos Pastabos.
NEVERTA SU SAVOMIS NUO-, t
MONĖMIS IR SIMPATIJOMIS 

SLĖPTIS.
Yra nuomonių, kad dabar

tiniu laiku, kalbant apie lietu
vių simpatijas kariaujančioms 
pusėms, reikėtų pasirodyti 
neutraliais, t. y. neparodyti 
nei vienai, nei kitai pusei sim
patijos. Toji nuomonė remia
ma tuo, kad nežinia kuri ka
riaujančių pusių išeis perga
lėtoja. Gali susidaryti taip, 
jog toji pusė, kuriai parody
tume savo užuojautų, liktų nu
galėta, tuomet antrosios pu
sės užsitrauktume nemalonę 
ir per tai Lietuvai kų nors lai
mėti būtų negalimas dalykas.

Kokiais rūbais tų nuomo
nę nevilktume, jos pamatu pa
siliks ne kas kitas, kaip geri
nimasis, pataikavimas stipres
niu i pusei, neapreiškiant savų 
nuomonių, persitikrinimo. 
Taip sakant, parodytume ne 
tai lapės, ne tai šikšnosparnio 
politiką. Ar tokia politika kų 
nors atsiekti galima, apie tai 
kiekvienas gali numanyti. 
Liaunaus nugarkaulio žmonės, 
visuomet stumdami. Su jais 
niekas nesiskaito.

Kaip neimsime, o didžiuma 
lietuvių labiau simpatizuoja

ventusių prakilniems užmany
mams nestokuos.

Bet užvis malonu mums pa
sveikinti savo bendrų, nors to
li, rytuose užgimusį. Rytų 
lietuviams jis drąsiai galės at
stoti dienraštį, o lietuvių kata
likų laikraščiai galės pasi
džiaugti dar vienu rimtu gra
žiu nariu.

Geriausio pasisekimo ir il
giausių metelių “Darbinin
kui”!

MAŽŲJŲ TAUTŲ BALSAS.
Kiek laiko atgal Literary 

Digest redakcija išsiuntinėjo 
visų tautų laikraščių redakci
joms pakvietimų, kad jos iš
reikštų nuomones apie savo 
skaitytojų simpatijas link ka
riaujančių valstijų. Praeitos 
savaitės Literary Digest tilpo 
platus straipsnis su citatomis 
atsiliepusių laikraščių.

Patardami skaitytojams, ku
rie moka angliškai, ingyti tų 
numerį ir peržiūrėti patiems, 
mes pasitenkinsime tik apla
ma apžvalga.

Skaitlingiausia atstovauja
ma lenkų laikraštija. Be jų 
atsiliepė ir šių tautų laikraš-

talkininkams, negu vokie
čiams. To fakto nėr ko slėp
ti. Dagi priversime tuo pa
čius vokiečius su mumis skai
tytis, kuriems lietuvių prie 
savęs patraukimas nerūpėti 
negali.

Neapsimoka ir neverta būti 
pataikautojais, kiekvieno di
desnio pono nevertais nugar
kaulio lankstytojais. Pasige- 
rinimais nieko nelaimėsime. 
iVien tvirtu sau prigulinčių 
teisių reikalavimu galime ir 
sau ir Lietuvai šį-tų laimėti.

t !-■

j NAUJAS KATALIKU 
LAIKRAŠTIS.

Prisipažinsime, su nekan
trumu laukėme pasirodant 
“Darbininko”, naujo katali
kams - darbinikams draugo. 
Jisai jau pasirodė. Skaitėme, 
žiūrinėjime, džiaugėmės. Skai
tytojau, jei norėtum sykiu su 
mumis pasidžiaugti, nusipirk, 
o da geriaus užsiprenume
ruok “Darbininką” ir jį 
skaityk. Tikrai gausi nemaža 
savo protui peno ir ingausi 
naujos energijos, noro dar
buotis; ingausi tos pačios 
energijos, kokių turėjo lie
tuviai katalikai darbininkai 
įsteigdami tą laikraštį, tų pa
tį savim ir savo jėgoms pasi
tikėjimų. Vos keli tik mėne
siai atgal smarkiau subruzdo 
katalikai darbininkai, o žiū
rėkite, jie jau gali pasidžiau
gti savu laikraščiu, kuris ei
na tris sykius į savaitę.

čiai: lietuvių, rusinu - maža 
rusių, finų, cechų, kroatų, sla- 
vokų, arabų, armėnų ir dar 
kitų. Iš visų tautų inažaru- 
siąi, jei laikraščiai tikrai iš
reiškia jų pažiūras, pasirodo, 
veik vienatiniai stovi atstu ii' 
su linkėjimais vokiečiams ka
rėj pasisekimo. Kitos tautos 
savo simpatijas dalina tai 
vienai, tai kitai pusei, bet la
biau užjaučia talkininkams. 
Ypač tautos, gyvenančios po 
Vokietijos ir Austrijos val
džiomis, pasirodo begalo ne
prielankios toms valdžioms. 
Taip-pat ir tautos po Turkijos 
valdžia linkia talkininkams pa
sisekimo. Nes tos visos tau
tos tikisi šį tų laimėti talkinin
kams išėjus pergalėtojais.

Lietuvių simpatijos mums 
žinomos. Iš lietuvių laikraš
čių atsiliepė “Keleivis”, ‘Lie
tuva”, “Vienybė Lietuvnin
kų” ir mirusieji ar baigią 
mirti “Laisvoji Mintis” su 
“Tarka”. Geriausia pasako 
“Keleivis” — didžiuma lietu
vių užjaučia Rusijai ir talki
ninkams, o socijalistai ir Prū
sų lietuviai — vokiečiams. 
“Vien. Liet.” nori būti neu- 
tralė ir per tai nieko nepasa
ko. Likusieji išreiškia nuomo
nę ,kad lietuviai labiau simpa
tizuoja talkininkams.

Kiek žinome, pakvietimą at
siliepti gavo ir daugiau laik
raščių redakcijų, bet... jos ty

IŠ ATSIMINIMŲ APIE 
A. A. KUN. JUOZAPU AMBRAZIEJŲ.

Būta tai rudenyje 1871 m. Vieną subatos 
dieną po pietų, vienoje Marijampolės gatvėje, 
susitikau su savo gimnazijos draugu Juozuku. 
Pagriebęs mane už peties tarsi bijodamas, 
kad kas jo neišgirstų, ėmė šnabždėti man į au
sį: Ateik, girdi, šiandien po Mišparų į galą 
Prienų “uličios”; tenai lauks mus vežimas; 
važiuosime į mano tėviškę (jeigu neklystų į 
Padovinę). Rytoj šventa, pamatysi polius, o 
pavakariais mama duos arklius — tai ir sugrį
šime, tik žiūrėk, niekam nesakyk, kad gimna
zijoje nesužinotų, jog mes be bilietų važiuo
jame iš miesto. Buvova tuomet antrosios klia
sos mokiniais Marijampolės gimnazijos.

Kad ir antrus metus jau draugavome, te
čiau tik šį kartą suėjova į artimesniųjų pažin
tį. Ir šiandien nežinau, dėl ko tarp dauge
lio draugų, Juozukas išrinko mane. Ašen, 
tarsi jo užgipnotizuotas, pasakiau savo gaspa- 
dinei, kad šiandien važiuoju į Padovinę su 
draugais ir kad sugrįšiu rytoj pavakariais. 
“Tik poniutė niekam nesakykite. Baugu, kad 
gimnazijoje nesužinotų, gal pasodyti į “korą”. 
“Gerai, gerai”,—atsakė žmonelė, “važiuok, tik 
paimk šiltąjį šineluką, kad neperšaltum, kad 
paskui tėvai nerugotų ant manęs”.

Atėjus laikui, paėmęs šineluką ant 
rankos, ašen patraukiau į galų Prienų “uli
čios”. Pakeliuje prisiėjo man dar pameluoti 
porą kartų, keletui draugų, užklausiusių ma
nęs: “Kam tu tempi tą šinelį? šiandien, taip 
šilta”. “Einu pas kriaučių pataisyti”, — at
sakiau. “Aa”, pramurmėję užklausiusieji, 
nuėjo savais keliais.

Už miesto, už kokio tai žydo kluono, sto
vėta ilgomis leiterims vežimo. Pora pakinkytų 
juodbėrių, prunkšt - prukštė, nekantraujant 
kuomet reikės bėgti. Juozuko būta ant vietos, 
buvo tenai draugas Tiakorius, Piaseckas, atėjo 
Vagonis, ir dar pora kitų, kurių pavardžių ne
pamenu, tik žinau, kad kiekvieno ateita iš ki
tos pusės.

“Darbininkas” skyriams 
'darbo žmonėms. Nenuostabu, 
kad apie tų žmonių reikalus 
ten daugiausia kalbama, daug 
žinių telpa iš darbo sryties. 
Ne vien to ten surasi. Už
tiksi ten ir tų pačių vargo 
pelių, darbininkų, raštų, ku
riuose surasi minčių, plau
kiančių iš prityrimo. Pati 
redakcija lyg išreiškia darbi
ninkų tikslus. Ji sako:

, Rojaus ant žemės nežada- 
; me, nes žinome, kad jo čia ne- 
I bebus. Pagerinimui gi darbi- 
«, ninku būvio galime ir neraa- 
j žai padirbėti... Su šviesa, do-
• ra, su darbštumu, vienybėn
• susispietę, daug galime nu- 
į veikti.

Ir reik tikėtis, kad to darb
štumo nepritruks. Juk mū
sų darbininkai lietuviai tebėra 
neįjudintais ir vos pradeda 
krutėti —• ir kada įsijudins 
toji milžiniška minia, pasiš-

Visiems susirinkus, “na vyrai lipkite”, 
užkamandavo Juozukas. Visi mes, tarsi koki 
kurmiai sulindome į šiaudus ilgomis leiterems 
vežimo, paplakta arklius, o ratai kaip padūkę 
šokinėdami per nuogas rugių ar vasarojaus 
lysias, mėtė mus kaip kukulius, tai augštyn, tai 
žemyn, tai į vieną, tai į kitą pusę. Mums vie
nok, 10 -12 metų vaikėzams, labai patiko ši
toji kaimo gimnastika.

Išpradžių tylėjome visi inbugę sutikti 
“ zemskia”, kad nepaklaustų mus pašportų. 
Keletai gi verstų prabėgus, parsitikrinę, kad 
nieks mus neieško ir nesiveja įsidrąsinome pa
maži ir suvis užmiršome zemskius, tuomet 
Juozukas užtraukė vieną kitą lietuvišką dai
nelę. Kas mokėjo pritarė, bet ačiū Jnbzui 
visi tarp savęs lietuviškai kalbėjome.

Tuometinių Marijampolės mokinių tarpe, 
kalbėti ar dainuoti lietuviškai buvo labai ir 
labai repaprastas dalykas. Marijampolėje 
tuomet visi mes ir kalbėdavome ir draugau
davome — tik lenkiškai. Didelės būta gėdos 
nemokėti lenkiškai, o dar didesnės, nemokėti 
ir neturėti rinkinio — lenkiškų patrijotiškų 
dainuškų, kurios tais laikais buvo labai ir la
bai vartojamos, nėsa po paskutiniam lenkme
čiui buvo vos 5 - 6 metai praėję.

lėjo. Tylėjimui turėjo gal pa
matą: nežinojo kokiu tikslu 
tas daroma, o nežinodami bai- 
mijosi “išsišokti”. Tą liudija, 
kad ir “Vien. Liet.” staigus 
“neutrališkumas”. O jei at
sakyti ir nieko nepasakyti, 
verčiau tylėti.

BLAIVININKAMS.

Neišsitekdami vieta, jokiu 
būdu neišsigalėjome patalpin
ti “Drauge” Blaivininkų Su
sivienijimo Seimo protokolą. 
Kadangi blaivininkai inkurė 
laikraštį “Tautos Rytą” ir, 
beabejonės, savo laikraštį blai
vininkai skaitys, tai pilną sei
mo protokolų suras tame blai
vininkų organe.

DAUGIAUS PASIŠVEN

TIMO.
Jei norime atsiekti kokį pra

kilnesnį tikslą, visados reika
linga pasišventimas. Be pasi
šventimo nieko negalima at
siekti ar tai darbe, ar moksle, 
ar šiaip kokiame užsiėmime. 
Turėdamas omenyje Blaivi
ninkų organizacijų, kuri yra 
ant tiek svarbi ir brangi mū

Nepaisant to, kad mus visų mokėta len
kiškai, atkartoti dainuojamas tuomet — tai 
“Wstan bialy orte, tvstan, czarne piora z sie- 
bie zrzuc”, “Hej tam iv karczmie za stolem, 
siadl na lawie Jan stary”, tai vėl “Przej- 
dziem Wislę, Bug, i Narew, będziem polakami” 
— ar galutinai “Z pomiędzy bojow i gradotv 
ognistych”... visų jau ir nesupaisyti;—tik, ste
bėtinas dalykas, kad važiuojant su Juozuku į 
jo tėvynę, nevienam iš mus į galvą neateita už
traukti ką lenkiškai... Tokios, matyt, būta 
paslaptos intekmės aut mus visų, mūsų drau
go, to busimojo Lietuvos veikėjo, ko tada ne
vienas iš mus ir manyte — nemanė.

Jeigu važiuojant taip būta, tai grįžtant 
visi mes varyte - varėme lietuviškas dainuš
kas.- Labiausiai mums patiko šitoji, ką čionai 
privedu. Kas ją padainavo, nežinau, bet gerai 
atmenu, kad pirmą kartą ėsmi ją išgirdęs Pa- 
dovinės padangėje, va josios pirmutinės eilu
tės, daugiau nepamenu:

“Ojczyzna naša — velnias poną neša,
“Nešė per karklyną —s išplėšė jam klyną. 
“Ponais užarsim — ponioms užakėsim,
“O šiais jaunais ponaičiais — vagas

• [varinėsim”.
Matyti būta tai didelės satyros, jeigu ne 

grūmojimo iš lietuvių pusės, tuometiniams len
kų “ponams”, iš kurių nagų mūsų suvalkiečiai 
ką tik buvo išsprūdę panaikinus Rusijos val
džiai lenkų baudžiavą 1864 metais.

Gerai jau sutemus atvykome į Juozuko tė
viškę. Sutiko mus labai meiliai jo matutė- 
našlė, kuri pati su vaikais savąją ūkę vedė. 
Pagarbinę, pabučiavę dėdienę į ranką, mes 
staiga tapome jos užklausti - pažadinti. “Na, 
vaikučiai, išalkę po kelionės eikite į seklyčią”. 
Gražioj seklyčioje radome užžibintas žvakes, 
o balta skoterte užtiestasis stalas tiesiog buvo 
kraute - apkrautas visokiais valgiais.

Po tiek metą, dar šiandien gerai pamenu, 
kad labiausia man patiko nuolat atnešami iš 
virtuvės šilti, prieš ugnį pečiuje iškepti ir gau
siai sviestu palaistyti bulviniai blynai. Svie
sto matyt šeimininkės negailėta, nes pasiliku
sieji ant tų blynų kopūstų lakštų randai, tarsi 
upeliai buvo paplukę sviestu. Ir valgiau aš 
jų tai valgiau, net ir šiandien apsenusiam* 
prisieina seilę ryti.

Po vakarienės gavome arbatos. Paskui, 
kadangi jau rudens būta, mama neleido mums 
eiti miegoti į klėtį, kad neperšaltume. Liepė 
atnešti keletą kulių ir pakloti mums ant grin
dų. Prižiūrėjus, kad visiems užtektų paduš- 
kų ir kuo užsikloti, jinai pasakė mums laba
nakt pridurus: “Vaikučiai, žiūrėkit, papote
riauti ir vakare ir rytmetyje. Kas gultų ar 
keltų nepoteriavęs — rytoj pusryčių negaus. 
Tegul bus pagarbintas”. “Ant amžių”, at
sakėme.

Rytmetyje, pakelta mus gana anksti. Juo
zuko brolis, priaugęs jau vyrukas ir kokis tai 
mokytojas, paėmęs šautuvus ir šunis — nusive
dė mus į “polius”, zuikių, stirnų ar lapių šau
dyti. Žinau tik, kad ryto būta labai ūkanoto 
ir drėgno. “Poliuose” buvo labai šląpia ir 
daug spanguolių. Ar mūsų vedėjai ką pašovė 
nežinau, tik gerai atmenu, kad mes visi tiesiog 
peršlapome, o mūsų čebatai, net balti pasida
rė nuo vandens.

Sugrįžus namon, mama išbarė savo sū- 
mus ir tąjį mokytoją, kam, girdi, reikėjo tam
pyti vaikus per lytų po šlapias pelkes, gal 
dar susirgti svečiai. Kad to išvengus liepė

sų tautai, noriu pratarti ke
lius žodžius į jos narius.

Šiandienų priklauso prie 
Blaivininkų susivienijimo ga
na nemažas skaičius narių, 
taigi jei mes norime, kad dar 
labiau pasididintų mūsų orga
nizacija narių skaičiumi, turi
me labiaus pasiaukoti delei 
blaivybės praplatinimo, taip 
švento ir prakilnaus darbo. 
Nors iki šioliai kilo Blaivinin
kų susivienijimas, bet visgi 
nepakilo tiek, kiek jau reikėjo 
pakilti per tokį laikų. Del ko 
nepakilo ? Dėlto, kad mes ma
žai turėjome pasišventimo, 
mažai dirbome blaivybės pra
platinimui. Mes šiandien esa
me linksmus ir džiaugiamės, 
kad nusikratėme nuo savęs al
kolio nuodus ir visų jo intek
mę. Bet mes neatjaučiame tų, 
kuriuos dar laiko pavergus al
kolio galybė ir netiesiame mes 
jiems pagelbos rankos, kad iš
traukti iš tų pekliškų nuodų. 
Atminkime, jog kovojimas 
prieš alkolį, tai reiškia abelnai 
prieš visus blogus darbus ir 
palinkimus. Nes kur tik al- 
kolis laiko įleidęs savo šaknis, 
ten begaliniai vaidai, peštynės 
ir net visi prostitucijos dar
bai, nes jis kiekvienoje tau
toje platina degeneracijų, gim
do žmogžudžius ir vagius. 
Taigi, nebūkime tokie savimy- 
liai; pasirūpinkime ir kitais 
savo broliais, padėkime mes

jiems atsiliuosuoti nuo alkolio 
intekmės. Atminkime, kad 
mes esame katalikais, o ne ko
kiais kitais. O kiekvieno ka
taliko yra šventa priedermė 
gelbėti skęstantį. Turime pa
sirūpinti visokiais būdais va
ryti agitacijų prieš girtybę. 
Reikalinga rengti prakalbas 
tam tikslui, kviesti gabiausius 
autoritetingus kalbėtojus, ku
rie galėtų nurodyti kaip vei
kia alkolis žmogaus kūne, ir 
kokios iš to pasekmės išeina. 
Prie kiekvienos progos reika
linga aiškinti, kokias nelai
mes alkolis užtraukia ir kokių 
blėdį daro kasdieniniame žmo
gaus gyvenime. Vis-gi to dar 
neužtenka. Pageidaujama 
būtų, kad kiekvieno laikraščio 
skiltyse rastųsi nors mažu
ma vietos tam tikslui, kur bū
tų aiškinamos visos alkolio da
romos blogybės. Gal kas už
mestų, kad blaivininkai turi 
savo organų, tai per jį ir agi
taciją galima varyti. Bet at
minkime, gerbiamieji, išski
riant blaivininkus ar daug 
skaitys tą blaiv. organų? Gal 
labai maža dalelė. Bet kada 
būt aiškinama visuose laikraš
čiuose kas yra alkolis, kokią 
jis veikmę daro žmogaus or
ganizme, ir kokius vaisius iš
duoda fyziškame ir morališ
kame žmogaus gyvenime, tada 
nevienas gal ingytų tokių opi
niją, kad ištikro alkolis yra

mums atiduoti savo viršutinius parėdus, kad 
juos išdžiovinus prie pečiaus, visiems įsakė 
nusiauti kojas, čebatukus atiduoti pradžiovin
ti ir išvalyti, Kiekvienam-gi inteikė sausus au
tus, pasiuntus tarnaitę surinkti iš namiškių ir 
piemenukų klumputes, kad tuotarpu nevaik
ščiotume basi.

Tokiu būdu, kaip tikrų - tikriausioji moti
na, aprūpinus visus, geroji dėdienė liepė mums 
eiti pusryčių. Oi kirtome mes, tai kirtome, 
ką jau ir sakyti. Kadangi dienos būta lytin
gos, prie tam gi Nedėldienio, tai mamai va- 
duovaujant visi sukalbėję Litaniją į Viešpatį 
Jėzų ir keletą maldų, gavome iš šeimininkės 
leidimą, “paūžti”. Žinau, kačLfcfita smuiko, 
armonikos ir visokių lietuviškų giesmių ir dai
nelių.

Priegtam valgėme visą dieną apsisukda
mi, kas ką norėjo, tik nė alum, nė degtine mus 
nevaišinta ir nevienam iš mus ir į galvą neatė
jo, kad priderėtų išgerti tokiam atsitikime. 
Tokių tat būta laikų tuometinės Marijampolės 
apy lenkėse.

Pavakariais, apstojus lyti, mamutė liepė 
užkinkyti žirgus ir mus visus ilgam vežime 
nusiuntė atgal į Marijampolę. Grįžome link
smi, dainuojant, kiek įmanydami, tik priva
žiuojant miestą, nutilome ir sustoję už žydo 
kluono, patylomis, bijodami zemskių grįžome 
kiekvienas savo keliais.

Visi mano šitosios kelionės draugai, ku
riuos atmenu, jau atsiskyrė su šiuo pasauliu. 
Pirmutinė iškeliavo anan svietan a. a. Mamu
tė, o paskutinis a. a. kun. Juozapas. Visi jie 
sudėjo savo kaulus Lietuvos žemelėje, tik ašen 
dar bastausi po svietą, nežinodamas, kur dar 
prisieis gyventi, kur numirti. Kaip ten bus 
ir kur prisieis man gyvenimą užbaigti, Dievas 
težino.

Vis-gi čia ar ten prisieis man amžį pa
baigti, šitoji kelionė į mano draugo tėviškę 
buvo ir pasiliks visuomet pirmutiniu mano šir
dyje lietuvystės grūdu.

Kaipo lenkų dvarų užvaizdos sūnus — 
ašen dvaruose augdamas buvau gryniausiu 
lenku, o tai ačiū savo tėvo lenkiškoms pa- 
žvalgoms. Namie je, mes vaikai, neturėjome 
teisės lietuviškai kalbėti. Iš ko ašen ir kur 
išmokau lietuviškai skaityti — patsai nežinau. 
Pamenu vos tiek, kad Počviečios dvaro panak
tinis Steponavičius, mano nešiotė feeškienė, 
Alvito, Naumiesčio ir Vilkaviškio šventorių 
ubagėliai su jų išrašomis ir Tumdaliais, Poč- 
viečio avininkas Pricas su savo lietuviškoms 
pasakoms ir dvaro bernų vaikai — buvo pir
mieji mano lietuvių kalbos mokytojai. Jie tai 
prigamino dirvą, į kurią pirmutinį grūdą įme
tė a. a. knn. Juozapas, pakvietęs mane į sa
vo tėviškę. Gyvenimo a. a. kun. Juozapo ašen 
neaprašiau, tą jau padarė kiti. Tečiau* suti 
kęs rusų laikraštyje žinią (žiur. “Novoje Vre- 
mia” No. 14106): kad velionis darbavosi Lie
tuvos istorijos dirvonuose ir kruopščiai rin
ko žinias apie lietuvius dalyvavusius Žalgi
rio mūšyje — ašen kreipiuosi į Lietuvos visuo
menę, neduoti dingti tam darbui. Mes taip 
mažai teturime darbininkų šitoj dirvoje, taip 
mažai ėsame nužengę savo tėvynės praeities 
istorijoje, kad gaila ir labai gaila būtų, jeigu 
šisai darbas nebūtų išspaustas. Išspaustasis 
velionio darbas, bus tvirčiausias paminklas 
iškentėjusiam Lietuvos atgijimo darbininkui.

Kun. K. Prapuolenis. 

Ryme, 30 rugpiūčio, 1915.

blėdingas ir tikras mūsų gy«» 
veninio priešas. U ingiję to
kių opinijų, be abejonės, išsiža
dėtų svaiginančių gėrimų. 
Taip-pat mes turime netik 
kad prigulėti prie tos organi
ni žarijos, bet turime veikti. 
Tik veikdami galėsime pri
traukti didesnę jaunimo dalį 
prie savęs, nes kuri tik orga
nizacija nedaro jokio judėji-* 
mo, į tą organizaciją ir jauni-; 
mas netaip uoliai rašosi, nea 
nevien tik dėl to rašosi, kad 
mėnesines mokėti, bet rašosi 
dėl to, kad būtų platesnė dir- 
va veikimui. Dabar artinan
tis žiemos ilgiems vakarams, 
turime pasirūpinti surengti 
pamokinančius teatrus, arbat 
šiaip perstatyti iš gyvenimo 
vaizdelius, kurie maždaug api
plėštų girtuoklio nešvarų ie 
skurdų gyvenimą. Man rodos, 
kad tokie pamokinanti vaizde
liai pagelbėtų praplatinimui 
blaivybės idėjos. Taigi, drau
gai, daugiaus pasišventimo. 
Kiekvieną gerą sumanymą su
tikime su entuzijazmu ir dirb
kime visi išvieno, su energijai 
ir pasišventimu, idant mūsig 
darbai nenueit ant niekų, bet 
atneštų visiems pageidauja
mus vaisius... 1

J. Jasinskas. 1
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NARIAMS SUS. t. R.-K. AM. 
SVARBI ŽINIA.

Prirašinėkit naujus narius! 
Gausite dovanas!

Dovanų laikas trauksis tik 
iki 1 d. sausio 1916 m. Dova
nos bus duodamos tokios:

1) Už kiekvienų narį, prira
šytų prie 1-mo apsaugos sky- 
rieus, gaus po 25c., jeigu pri
rašys bent 5-is narius tame 
laikotarpyje.

2) Už kiekvienų narį, prira
šytų prie 2-ro, 3-čio ir 4-to ap
saugos skyrių, gaus po 50c., 
jeigu prirašys į visus tuos 
skyrius viso bent 5-is narius 
tame laikotarpyje.

valdybai, jeigu pastaroji pasi
elgs pagal savo nuožiūrų.

Delko tie metai yra reika
lingi, jau buvo aiškinta. Per
tai atkartoti nėra reikalo. Tie
sa, pora kuopų atsakė, kad jie 
metų nepaduos, išmetinėdami, 
būk tai esanti centro valdybos 
kaltė, kad tų narių metai nė
ra užrašyti centro knygose; 
kam, girdi, nepareikalavo jų 
metų jiems prisirašant. Ke- 
no čia kaltė — aš nežinau. Gal 
buvusios tuo laiku centro val
dybos, o gal pačių narių. Pa
gal teisybę, tai būtų kaltė vi
sų, arba niekeno. Nes tųsyk 
susivienijimas nebuvo sutvar
kytas kaip reikia, knygos bu
vo vedamos be sistemos, ant

EXT« A!
S. L. R. K. A- CHICAGOS AP

SKRIČIO SUSIRINKIMAS.
Nedėlioję, spalio 3 d., 2 vai. 

po pietų, šv. Kryžiaus para
pijos salėje prie Wood. ir 46 
gatvių atsibus Chicagos S. L, 
R. K. A. Kuopų Apskričio su
sirinkimas, į kurį kviečiama 
netik kuopų delegatus, valdy
bas, bet ir visus trokštančius 
Susiv. gerovės narius. Susi
rinkimo tikslas — pakelti a- 
belnų Susiv. stovį surandant 
būdus praplatinimui ir padau
ginimui kuopų ir narių skait- 
liaus Chicagos apielinkėse. 
Geistina, kad kuodaugiausia 
atsilankytų.

A. J. Sutkus,
39 kp. rašt.

P. Mulevičius,
163 kp. rašt.

J. J. Palekas,
85 kp. pirm.

M. L. Gurinskaitė,
99 kp. rašt.

Pinigai bus pasiųsta per Tau
tos Fondų Garbe užtai aukoto
jams ! Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė ir visi gražiai užsilaikė. 
Pasibaigus prakalboms, prie S. 
L. R. K. A. vietinės kp. prisi
rašė keletas naujų narių. Sejtau- 
tis S. L. R. K. A. Conn. Ap
skr.'* suvažiavimas įvyks Hart
ford, Conn. pabaigoje baalndžio 
ateinančių metų.

Juosas B. Š&linnaa,
S. L. R. K. A Conn. Apsk 

Organizatorius,
866 Bank st., AVaterbury, Conn.

NEWAEK, K. J.

3) Už kiekvienų narį, prira- galo tųsyk net nežinota koki
šytų prie 5-to skyriaus, ant 
$1,000,00 apsaugos, gaus po 
$1 .00, nežiūrint kiek prirašys, 
tečiaus, jeigu dovanoms ski
riamam laike prirašys į šitų 
skyrių 5-is naujus narius — 
gaus dovanų $6.00; jeigu pri
rašys 10 narių — gaus do
vanų $12.00; jeigu 15 narių — 
gaus dovanų $18.00; jeigu pri
rašys 20 narių — gaus dovanų 
<24.00; jeigu prirašys 25 nau
jas narius — gaus dovanų 
$30.00.

Dovanos mokėsis už visus 
prirašytus naujus narius, ku
rie liks priimti į Susivieniji
mų minėtomis išlygomis. I- 
dant, išvengus nesusipratimų 
gavime dovanų, prirašytojas 
turi pasirašyti savo vardų ir 
pavardę apačioje ant prikal
binto nario aplikacijos, pav.: 
prirašė N... N...

Tai-gi, gerbiami S. L. R. K. 
A. nariai! imkitės už darbo, 
nepraleiskite laiko veltu, o pa
sidžiaugsite nuoplenais: Vie
na —išplatinsit Susivienijimų, 
padarydami jį didžiausia ir 
žymiausia Lietuvių-Katalikų 
organizacija. Antra — pasi- 
tarnausit lietuvių visuomenei, 
sapažindinsit juos su frater- 
nalizmo idėja ir aprūpinsit 
jų ateitį, apdrauzdami jų gy
vastis. Trečia — užsipelnysit 
sau garbę,kaipo geri visuome
nės veikėjai ir prieg tam gau
site atlyginimų — dovanų pi
nigais už savo pasidarbavi
mų.

J. S. Vasiliauskas, 
Susiv. Rašt.

NEW HAVEN, CONN.

Rugsėjo 19 d. š. m. apie pir 
mų vai. po pietų lietuvių par. 
pobažnytinėj svetainėj, įvyko 
antras iš eilės S. L. R. K. A.

Conn. apskričio suvažiavimas, 
Šiuo laiku prie S.L.R.K.A. ap
skričio Connectieut valstijoje 
priklauso 15 kp., kurių narių

tvarka susivienijimui reikalin
ga ir kaip tų tvarkų užvesti; 
taipgi ir apie metus niekam ne 
atėjo į galvų, jog reikia užra
šyti. Kas padavė — gerai, 
kas nepadavė — irgi buvo ge
rai. Taigi, ginčytis apie tai, 
keno buvo kaltė, būtų berg- skaičius siekia 1.000. Atstovus 
ždžias darbas. Yra faktas, i suvažiavimą Prisiuntė dešimta
kad metai būtinai yra reika- dv,demmt.es ypatų

v. , . . . Susirinkimų atidarė Conn. ap-
linga žinot visų narių, prigtu

SVARIU PASTABA.
Susivienijimo Lietuvių R. K.
Am. Nariams ir Kuopoms.

Netrukus po seimui buvau 
rašęs organe, kad padarėme 
ištrauką iš Centro knygų var
dus tų narių, kurių nėra pa
duoti metai prie įsirašymo į 
Susivienijimų. Surašėme ant 
blankų ir išsiuntinėjome kuo
pų sekretoriams dėl sužinoji
mo jų metų. Tokių narių, ku
rių metai nebuvo paduota, su
radome apie 1700. Ant blan
kų buvo pažymėta, kad visi tie 
nariai po suspendavimo baus
me turi paduoti savo metus 
ir tas blankas kuopų sekreto
riai turi sugrųžint į centro 
raštinę ne vėliaus 1 d. spa
lio, 1915 m. Terminas jau išė
jo, o dar daugelis tų 
blankų negražino. Taigi ne
galima žinoti delko: ar taip 
yra sunku sužinoti tie metai, 
ar gal kuopų sekretoriai visai 
neatkreipė ant to atidos! To
dėl, da kartų rašau šių pasta
bų, kuri bus tame klausime pa
skutinė. Jeigu kuopų sekre
toriai praleis pro ausis, neiš- 
pildys ir negrųžins tų blankų, 
tųsyk lai neišmetinėja centro

linčių prie susivienijimo. Prie 
to mus prispirė valdžia.

Nekurie kone prisipažįsta, 
kad prisirašydami sumažino 
metus, bet tikrai neatmena 
kiek metų tųsyk pasisakė, tai
gi ir bijo, kad kartais Centro 
Valdyba neužstatytų spųstų, 
kaip jie sako. Bet čia visai ne 
tame dalykas. Čia ne centro 
valdybos sumanymas ir jai vi
sai neapeina, katras savo me
tus sumelavo ar teisingai .pa
sakė. Viena — reikia žino
ti, kad tų narių metų centro 
knygose visai neturima ir ne
galima žinot ar jie melavo ar 
ne, tik dabar reikalaujama, 
kad savo metus praneštų. An
tra — padėkime, jeigu kuris 
prisirašydamas ir buvo sume
lavęs savo metus, taigi dabar 
jo. yra pareiga paduoti savo 
metus teisingai. Užtai jo nie
kas nebaus, bet toks žmogus 
bus vertas pagirimo, kuris pa
darytų klaidų atitaisys ir tuo
met jam nereikės bijotis, kad 
jo kas nesugautų. Argi ne 
geriau yra turėti sųžinę gry
nų ir nebijoti nieko, negu nuo
latos kentėti baimę!

Kadangi da kaikurios kuo
pos nurodytų blanko se narių 
metų nesužinojo ir nesugrųži- 
no, todėl delei jų nerangumo, 
pailginama laikas sugrųžiifi- 
mui blankų iki 31 d. spalio, 
1915 m. Tų kuopų sekreto
riai turi gerai įsitėmyti. Kuo
pos ant savo susirinkimų pri
valo pareikalauti pas savo se
kretorių, idant tas blankas 
perskaitytų, tųsyk patys na
riai girdės katrų yra reikalau
jami metai. Mat nekurie kuo
pų sekretoriai per savo apsi
leidimų apie tai nariams nie
ko gali nepranešti ir paskui 
iš to gali kilti nesmagumai.

Visiems tiems, kurių metų 
yra reikalaujama, o nepridnos 
iki minėtai dienai: Centro 
Valdyba užrašys jų metus į 
knygas pagal savo spėjimų 
(nužiūrėjimų) ir pagal tuos 
nustatytus metus turės mokėti 
mėnesines apsaugos mokestis. 
Tųsyk išmetinėti bus jau per- 
vėlu ir nieko negelbės. Nors 
metai pagal spėjimo būtų pa
žymėti perdideli, vienok ne
bus atmainyta.

Taigi gerbiamieji nariai, ku
rie bi joties pasisakyti savo 
metus — neapsigaukit, kad 
paskui nesigraudintumet. 

Susivien. raštininkas,
J. S. Vasiliauskas.

skr. pirmininkas p. Juozas Sa- 
gevičia iš Bridgeport, Conn. Vė
liaus jis buvo išrinktas ir į su
važiavimo vedėjus. Raštininku 
p. A. Kneižis iš Hartford, Conn. 
Pradėjus svarstyti kp. ir pavie
nių atstovų mėsinius, pasigirdo 
daugelis neužsiganėdinimo balsų 
iš dabartinės Centro Valdybos, 
kuri permažai aiškina apie nau
jas reformas, kurios įeis galėa 
nuo sasusio pirmos dienos at
einančių metų. Veik visi sutiko, 
kad būtinai S. L. R. K. yra rei
kalingas visuotinas, balsavimas. 
Buk tai įvedus visuotiną balsa
vimą, kuopos padarytų ir visą 
Centro Valdybą veiklesne. S. L.
R. K. A. Conn. Apskr. nutarė 
tą sistemą vartoti, tvarkant ap
skr. visokius reikalus bei klausi
mus, t. y. kad kiekviena kp. bal
suotų už kokį norints klausimą 
ir praneštų apie pasekmės per 
organą. Ar tas sumanymas tu
rės pasisekimą, — parodys 
ateitis. Vienu žodžių padaryta 
gražių sumanymų. Jeigu jie vi
si įvyktų tai būtų nauda ne tik
S. L. R. K. Ai kp., bet ir visuo
menei. Conn. Apskr. suvažia
vimas pritarė, ir pavedė tą dar
bą atlikt} apskr. valdybai, kad

Rugsėjo 7 d. įvyko apskričio 
kuopų konferencija lietuvių Sv. 
Jurgio svetainėj. Turiu pasakyt 
kad konferencija negeriausia pa
vyko. Priežastis ta, kad kitų 
kuopų atstovai nepribuvo. Atvy
ko šie atstovai: vietinės New- 
warko kuopos, A. Radzevičius, 
J. Dauksys, M. Slonys, P. Badze- 
vičienė, S. Pranis, P. Bilžienš, V. 
Daukšys, A Biškis.

Elizabeth, N. J. — 3 kuopos, 
Ig. Balčiūnas, 66 kp. — V. Bra
žinskas ir F. Sarokas. Vedėjų li
ko išrinktas A. Biskys, Raštiniu 
ku J. Daukšys. Buvo svarstyta 
kuopų bėganti reikalai. Taipgi 
buvo pakeltas klausimas link 
Susivienijimo L. S. K. A. pinigų, 
kad nelaikyt ant taip mažo nuo
šimčio, geriau būtų paskolyt ant 
gerų namų arba atsakančių baž 
nyčių, kur galima gaut nors penk 
tą nuošimtį.

Apsvarčius dar keliatą reika 
lų kitą konferenciją nutarta lai 
kyt Elizabeth, N. J. Gruodžio 
mėnesyj, kur tikimasi suvažiuos 
daugiau atstovų ir bus galima 
aptarti apskričio reikalus.

J. Daukša, rašt

surengti Dr. Graičiunui maršru
tą Conn. valstijoje. Palikta pa
čioms kuopoms nubalsuoti, kiek 
nariai turės mokėti' į Conn. 
Apskr. iždą.

Conn. Apskritis susirinki
mus laikys du kartu per metus. 
Pirmas bus balandžio mėn., ant
ras rugsėjo, kuris skaitysis me
tiniu apskričio suvažiavimu S. 
L. R. K. A. Conn. Apskr. val
dyba išrinkta iš sekančių ypatų.

Pirmininkas — J. Sagevičia, 
583 Hollister avė., Bridgeport, 
Conn. Raštininkas — S. Cibuls
kis, 3 Tenn PI., Waterbury. 
Conn. Iždininkas A. E. Petraus
kaitė, 4 Congress avė., Water- 
bury, Conn., Organizatorius — 
Juozas B. galiūnas, 866 Bank st., 
W aterbury, Conn. Susirinkimas
užbaigta apie 6-tą vai. vakare. 

Vietinė S. L. R. K. A. 116 kp.
tą patį vakarą parengė vakarėlį.

Pirmiausia choras, susidedan
tis vien iš merginų, su&ainavo
keletą dainelių, gana gražiai iž 
ėjo. Tik kažin kokios priežasties 
delei neįsteigta maišyto choro 
Juk vaikinų tą vakarą prisirin
ko pilnutėlė svetainė. Reikėtų 
tik paraginti! o norinčiųjų dai
nuoti atsiras. Po dainų buvo 
prakalbos. Kalbėjo' Conn. Ap 
skr. - pirmininkas, p. J. Sage
vičia, apsk. organizatorius, J. B.

iš kur.
9. kp. Amilija Bamšiutė kalta nė 

II ber., Jonas Krikščiūnas, Katrė 
Kaunic kienė, Pranas Kukeckii už 1 
ber., Stasys Minolgis, Viktė Šimku
vienė, Petronė Baliuuienė, Veronė 
Misiavičienė iš kur., Antanus Duro- 
aevičia, iš kur, Ona Durosevičienė iš 
kur, III skyr., Ona Juodaitė.

10. Barbė Jonaitienė, Aižė Mali
nauskienė už I ber., Mikas NavieKus 
Kazys Malinauskas už I ber., Jonan 
Dambrauskas, Juozas Tilla, Petras 
Jurgaitis, Magdė Valašiuniutė. Morta 
Ragaišienė, Ona Valašiuniutė, Zofija 
Nekrožiutė.

11 kp. Vincas Lutkevičia, Juozu 
Kačergis, Kazys Klimašauskas, Mar
celė Klimašauskienė, Klemensas Je 
liukas, Alena Daugėlienė Morta Mo
ckienė už II ber. 1914., Magdė Va- 
lukienė, Ona Patašienė.

12 kp. Antanas Vasiukonls, Juo 
eas Jankauskas Agota Jenkauskienė

13 kp. Marė Apanaviėienė, Karoli 
na Tamašauskienė, Juozas Juknelis 
Alek. Kiaunienė, Jieva Akelaitienė, 
Kazys Zinkevičia, Ona Mažeikienė, 
Ona Sakevičienė, Vincas Zardeckas 
Magdė Kavaliauakiutė, Agniška Oeš- 
nienė, Agota Baslaviėienė, Nastė Ta- 
rijunkiutė, Aižė Bakutienė, kalta už 
4—14. Juozas Jonavičius, Jieva Pet
rauskienė, Jonas Grebiauskas, Jieva 
Kalinauskiutė, Pranė Valčoekienė. 
Marcelė šineckiutė.

15 kp. Juozas Lausinavičius, Kazį- 
įųiera Katelkienė, Mikak Margrai- 
čius.

16 kp. Vincas Vitkus, Zofija Va- 
liunienė.

17 kp. Ona Stankevičienė už I ber. 
kalta, Magdė Sakalauskienė, Marė 
Daukšienė, Juzė Daukšienė, Magdė 
Danmantavičienė, Mikas Levickas. 
Jonak Poškaitis, Juzė Januškienė, 
Petronė Skamaročiuvienė,

NEUŽ8IMOKĖTĘ S. L. R. K. A.

NAŠIAI Ui m BES. 1915 M.

BUS BU8PENDU0TI JEI NEUŽSI 

MOKAS IKI 25 fl. spalio, 1915 m

1 kp. Pranė Miliauskienė, Juozas 
Straigys, Alz; Mincevičienė, Rožė 
Straigys, Aižė, Mincevičienė, Rožė 
Anelė Razauskienė, Julė Butrimavi 
čienė, Alfonsas JttMšunas. Jonas .7a- 
rošunas, už I—III ber. Amilija Ta- 
melienė, Ona Straigienė, Katrė Peč- 
kienė, Uršė Juodzevičienė, Mar
celė Švedienė, Rožė Praleikienė. Do
mininkas Švedas, Marė Lazauskienė. 
Stasys Jurgaitis, Ona Vitkauskienė. 
Antanas Marcinkevičia, Alena Mar
cinkevičienė. Albinas Mališauskas 
Agota Kurponienė, Jonas Baubonis. 
Ona Ramanauskienė, Ona Sarokienė.

Mes Turime

$1.500. 000. 00
Paskolai pagerinimui nuosavybes Chicagoje 
Jei Jus norite būdavot! ar manote ingyti 
nuosavybę ir Jums maža pinigų, atsikreipk

prie musų ir mes Jums pagelbčsim.

Pooples Stoek Yards
STATE BANK

Prii Alkiui An. Ir 47 gitvii

Soiimsii, BMžimli ir 
(Jžtikimiausia BAKU

Vakaruose nuo Stoek Yardų

Marė Vitkauskienė, Stasys Vilkaus- naulas, Pijus Meški,mas, Mikas Dvi-

Jurgelaitis už II ber., Kazys Bal
tuškas, Viktė Krulienė, Magdė Na
vickienė, Morta Lenlienė, Ona Jur- 
gelaitienė, kalta už II ber., Alena 
Dailidienė, Marė Karpavičiūtė, Juo
zas Berneekis nž 4—14 ber., Jieva 
Berneekienė, Apolionija Baliukevičie- 
nė, Karolina Vilkelienė, Mikas Zub- 
rass, Rožė Augiutė, III skyr., Vincas 
Dailyda. '

18 kp. Jieva Arauskienė, Antani
na Jusinskienė.

19 kp. Regina Grigaliūnienė.
20. kp. Alena Tamošaitukė, Zofija 

Valiušienė, Barbė šačiutė, Aižė Ciur- 
loniukė, Adelė Jezukevičintė, Pranas 
Luckus, Paulina Malaikienė, Jonas 
Kalėda, Natalija Mockeliuniutė, Jie
va Peleckaitė.

21 kp. Adomas Aleliunas, Jonas 
Adomavičia, Apolionija Adomavičic 
nė, Julė Pranaičiutė, Stasys Višins 
kas, Zofija Kaputienė, Pranė Urba
navičienė už II ber., Liudvikas, Pa
kala, Antanas Samšonas, Grasilda 
Martin kienė, Kazys Ambrazas, Marė 
Kelminiutė.

23 kp. Simas Navickas, Jurgis Vait
kūnas, Aleksandra Vaitekūnas, Aižė 
Žilinskienė. . (

24 kp. Marė Batutienė, Magdė Bu 
rinskienė, Magdė Semėnienė, Katrė 
Ališauskienė, Pranė Sabaliauckas, Ma
rė Miliuvienė, Agota Arbačauskienė 
Ona Kiršienė, Magdė Žilinskiutė.

Magdė Vaičiekauskienė, Teofilė Vait-(Marė Martnsevffienė, Rožė Cižans-

kuniutė kalta už II ber., Ona Vait- 
kunienė nž II ber. Ona Jerašinnin- 
tė, Alena Butkevičienė, Antanas Vait- 
kunas, Magdė Semienė, Jonas Gausis. 
Paulina Tamulienė, Natalija Razans- 
kiutė, Ona Zavickiutė, Petronė Zavic- 
kintė, Anelė Grebi iauekaitė, Barbė 
Radzevičienė, II skyr. Dominikas 
Simonaitis, II ekyT. Stasys Rinkevi
čius, IV skyr., Marė Andriukevičienė

2 kp. Alek. Zataveekienė nž 4—14 
ber. III skyr., Jonas Jankauskas UI 
skyr., Antanas Kraptavičia.

3 kp. Adelė Mikalčinkė, Juozas Ta- 
reila, Pranė Lukoševičienė kalta už 
Ilber.

4 kp. Magdė Valnkieflė, Audrins 
Dereškevičius, Marė Dereškevičienė. 
Ona Kungrienė, Jieva Merkevičienė 
Jieva Paliulienė, Jieva GiŪivičiutė 
Juozas Visockis, Marė Jurkevičienė. 
Jonas Bankietas, Barbė Balkiįvičienė. 
Feliksas Cižauskas, Adomas Tminila 
Pranė, čižauckienė, Marė Jaeinanskie: 
nė, Uršė Dominaitienė, Antoeė Uli- 
nauckienė, II skyr., Juozas Makna- 
vičius, II skyr., Jieva Maknavičienė

5. kp. Antanas ftevelie, Antanas 
Vazgis, Martynas Alekna.

6. kp. Jurgis Mališauskas, Marė Ma- 
lišanakienė, Antanas Jemlionis, III 
skyr., Antanina Balevičienė III skyr. 
Antanas Mačbllanii.

7. kp. Pranas Viekočka, Marė Vis- 
koč$enė, Antanas Sugždinis, Kot. 

^Juškevičienė, Juzė Radižauakiutė, 
Marė Sugždinienė, Kazys Didžiūnas, 
Palionį ja Radtfamkienė, Jieva Kiab 
likienė, Leonas Pekalskia, Jurgis 
Sugždinis, Alena Sugždinienė, Pauli
na Didžluniutė, Antanas Dnrsliavičla. 
,Božė Berkmonienė, Veronė Mi- 
ššavičienė, Ona Dnroševičienė, Rožė 
Kižienė, Jieva Kižienė, Jieva Kupri- 
navičienė, Magdė Parulienė, Ona Sn- 
trauekienė, Juozai Radžiavlėia, Ona 
Radzevičienė, Juozas Radiiauakutis,

8. kp. Joaaa Kazlauskas Marė Md- 
kerskienė, Pranė Kazlauskienė, Mag
dė Varkailignė, Magdė Dominaitienė, 
Uršė Arbašauskienė, Uršė Kemežienė,

kas už I— ber., Jonas Daukšys, Juo
zas Kairukštys, Viktoras Žukas už II 
ber., Katrė Venčiutė.

33 kp. Magdė Vasilienė, Kazys 
Gruzys.

34 kp Jonas Viltrakis, Juozas Ar- 
min&itis.

35 kp. Juozas Jakutis.
36 kp. Darata Britienė, Dominikas 

Slopia,Marė Siopienė, Agota Miseke- 
vičienė, Ona BurauBkiutė, Veronika

Juozas | Vitkuvienė, Kotrė Lakitskiutė, Ignas 
Vitkus, Ona Gečaitė, Petronė Ado
maitienė, Marė Mitinevičienė, Mag
dė Bendokienė, Alena Stanislovaitie- 
nė, Kazys Martinaitis, Vincas Ado
maitis, Jonas Cešnavičins, Marcelė 
Sakalauskienė, Ona Bendokienė, Kos
te Katelkienė, Antanas Žitkus, Julius 
Sakalauskas, Petras Kalkauskas, Ma
rė Buzenienė, Agota Didžiuliutė, Jo
nas Malakauskas, Antanas Zorankus.

38 kp. Anelė Sirimbnienė, Monika 
Miselienė.

39 kp. Juozas . Gabalis, Povilas 
Kukanauskas, Juozas Petrauskis, Ado
mas Širvidas, Bladislova Kundrotai
tė už II ber.

40 kp. Ona šušinskienė už II ber., 
Kazys Derenčins, Rožė Peraklienč, 
Uršė Bendorienė, Jieva Alitienė, Ma
rė Meldažienė.

41 kp. Jurgis Jankauskas už I —- 
ber., Juozas Sutkus.

42 kp. Jonas Kulikauskas, Juzė 
Kndeikienė, Zofija Kučinintė, Ago
ta Abetiunintė, Pranė Adašiuniutė. 
Ona JnrkuvieDė, Aižė Jučienė, Marė- 
Tenkutaitė, Alek. Mikulskiutė, Kle
mensas Vilkonis, Apolionija Nemeik- 
šienė, Bogumyla, Adomavičiūtė, Ve
ronė Stukaitė.

43 kp. Uršė Anulieųė.
44 kp. Juozas Truska.
46 kp. Jonas Barpsevičia, Jieva 

Žitkuvienė, Aižė Berneekienė, Marė 
Majauckienė, II skyr., Petronė Juo- 
dsnukienė, II skyr. Kotrė Miliunie- 
nė.

47 kp. Juozas Beigys, Juozas Ja- 
kuliavičia, Ona Augštinienė, Matas 
Kuprevičius, Marė Mikelionienė, Do
micėlė Saudaitienė, Marė Kazlauskie
nė, Jieva Jakeiskienė.

48 kp. Alena Dyskavieienė, Apo
lionija Ogentienė. Kazys Stonaitis. 
Anastazas Valančius, Kazė Bukaus
kaitė už II ber., Kotrė Dargevičienė, 
už II ber., Marė Valančienė už II 
ber., Alena Gričaitė, Feliksas Duka- 
vičia.

49 kp. Antanas Jakučionis, Jurgis 
Juozaitis.

50 kp. Kotrė Vilkaitienė.
51 kp. Juozas Bendoraitis, Ona 

Leskevičienė kalta ui I ber.
52 kp. Ona Mikonienė.
54 kp. Pranas Andmška, Barbė An- 

drnškienė. Pijns Kriščiūnas, Juozas 
Bižanskas.

55 kp. Petras Pietenis.
56 kp. Bronis. Mockevičia.
57 kp. Matas Lannikaitis, Magdė 

Launikaitienė nž I ber., Marė Na
vickienė nž I ber., Magdė Žukaus
kienė, Aižė Arijošienė, Jonas Rinke
vičius, Agota Rinkevičienė, Agota Žu
kauskienė.

60 kp. Magdė Laučienė, Petronė

kienė, Jonas Sėmenis.
26 kp. Stepas Levonas nž I ber..

Uršė Stasiulienė, Jieva Stankuvie 
nė, Vladas Adominis, Juzė Miliunintė.
Valerija Vaičiulaitė, Barbė Jesaitė,
Antanas Baltrušaitis už TI ber., Ceci 
lija Gavronskaitė, Dominikas Simana 
vičia, Juzė Brozevičienė, Jonas Pet- 
kevičia, Juzė Baltrušaitienė, Petronė 
Milosevičienė, Elenora Bnneckaitė,
Marcelė Simanavišienė, Jonas Vai
tiekūnas.

28 kp. Ona Grebliunienė, Juzė Ra- 
džiunienė, Marė Kaupinienė, Katrė 
Valiukienienė, Petronė Karaliūnienė.
Juzė Kazokienė, Tofile Paškevičienė 
už II ber., Matas Radžiūnas, Morta 
Sarokienė, už II ber., Liudvika Stuč- 
kienė, Jonas Radžiūnas, Juzė Nani- 
sevičiutė, Ona Krakauskiutė, Kazys 
Bulauskas, Ona Bubnienė kalta už I 
ber., Alena Vabalienė, Antanas Ja
nonis, Gabrina Juronienė, Viktė Va
balienė už II ber., Pranas Jekima- 
vičius, Juzė Jakimavičienė, Veronė 
Radkevičienė, Matas Ratkevičius,
Alek. Gerdiiunas, Boleslovas Zaka
rauskas, Ona Grigienė, Barbė Garma- 
aaičiutė už II ber., Pranas Rėklaitis 
Stasys Bacevičia, Ona Zakarauskienė 
Magdė Ananskienė, Rožė Batvinienė 
Magdė Radzevičienė, Apolionija Res- KnatarlMt, Bronislova Andruškevi
pelenė, Ant. Stankevičius Jurgis 
Stankevičius, Morta Mielauskienė už 
I ber. UI skyr., Ignas Noreika, Vin
cas žvirblis.

31 kp. Antanas fiižinakas nž I ber.. 
Antanas Daniseviiia, Uršulė Drigaai 
tienė, Magdė Lapinskienė, Katrė Be- 
liunienė, Ona Leškevičienė, Viktoras 
Lapinskas, Ona Matulaitienė ni 4— 
14 ber., Magdė Beadinskiemė, Agota 
Snaleaskisnė nž II ber,, Juoeas Ža

čiutė.-
61 kp. Agota Kasparavičienė, Po

vilas Rinke vičia, Katrė Skanradienė. 
Ant. Bulavičia ui II ber., Juozas 
Sarpalius, Ona HerpeKenė, Juozu Ga
vutis, Vincas .Tančys ui II ber., Juo
zas Tamialis, Tamošius Sarpalius.

62 kp. Karalių čiiinskienė, Ka
zys Lukšys, Domicėlė Adomavičienė 
Jonas Lementavičius, Marė .Teėins- 
kienė, Ant. Navickas, Nastė Trape-

lys, Alena Kua^rotienė, Antanina naičintė,, Magdė ftalčienė
Rutkauskienė, Paulina ūekaaskienė 
Antanas Leškevičie, Magdė Jeodeš- 
kienė al I — ber., Katrė Bndrevi- 
čiemė ni II ber., Aleae Dulskienė ni 
II ber., Ona Dubinskhrtė, nž 4—14
ber.. One Zamauekieaė ai -M ber..

Šaitanas ir 8. L. R. K. A. viee- ,Ona Botlnienė, Magdė Skeivienė, An
pirmininkė, p-lė A. E. Petraus
kaitė. Daugiausia buvo aiškina
ma Su-mo reikalai. Taip-gi buvo 
kolakta delei nukentėjusių- nuo 
karės Lieuvoje. Sušukuota 
121.26c.

tanas Vencius, Jonas Bofletyrins, Pra
nas Dannie, Ona Urbšaiticnč, Alena 
Venckųvienė, Juozas Vilimiitiz, ▲mi- 
lija Venčiutė, Ona Vilimaiticnč, Vero 
nė Ivauaaekintė, Katrė Halnburdnkė.
Alena Kirkilienė, Agota Kondrotic-'Kalėda, Marė Moee.jnnieaė už II ber.
nė, Alena Varkailiutė, Ona Pilaibiutė Ant Andziulis, Agota loųdnskienė

Alek. Alekeaadravičla už II ber., Ro
žė Žukauskienė,
Merė Cehaaekienė, Uršulė Marcinke 
vičienė, Agota Svirskienė, Antanas 
Šunakys ui H ber., Pranė Valiuke- 
Menė, Alena Kubertaviėintė ui U 
ber., Marceline Lapinsku, Marė Ku- 

Adomas žumlinskas, Jurgis

67 kp. Jnor.es Varanavičia, Zofija 
Varanavičienė, Jonės Menkus, Marė
Mmkuvienė, Praus Jnrkns.

66 kp. Jonu Ramoška, Jurgis G«- 
taveckas, Petras Brastanckas, Ona 
Kondrotienė, Pranu Bankas, Sakme 
Sirtautienė, Jonu lismis, Juzė Mi-

Jurgis Krapaitis Ikaitienė, Marė Burkauckienė, Aisė 
Mazuliauskienė, Marcelė Brokienė 
Pijus čiianeku, Petras Mikaitis 
Ona Žiemiutė, Petronė Baukienė.

70 kp. Ona Dapkunienė, Viktė 
Jenkanakienė, Viktė Darcinskienė.

71 kp. Antanu Endrtkis, Martynu 
Jankaitis, Tgnas Petrauskas ni I ber 
Kazys finrgys ui TI ber., Stasys Ki-

leskis, Vincas Meškuinas, Matas 
Veriaaeku, Longinas Balseris, Jous 
Žemaitis, Petras Rdnaitis, Viktozu 
Bačis, Mikas Kašuba, Liulonauskaa, 
Povilas Alenskas už II ber., Viktoru 
Stankevičius, Jonas Dovidaitis, «i-
I iksas Daniševičia, Petras Vaičas, Via, 
cas Marcijonas, Juoz. Marčinkas, Mat. ” 
Meškuinas, Boleslovas Buckus, T»ta- 
sys Kveselis, Juozu Jusius, Jonu 
Sakalausku, Juozu Margaitis, Pet
ras Kitkauskas, 'Antanu Griška, An
tanas Butkus, Jnoz. Danušis, Stašyn 
Butkus, Jurgis Mačiulis, Kazys Kiugų 
levičia, Pranas Steikauskas, Br. Vait- 
kevičia, Stasys Osteika, Klemensu 
Majauskas, Ant. Žutautas, Kazys 
Klimas už I — ier., Idzidorius Dobi
laitis. Antanas Drobnys, Matas -eitais- 
kis, Napolis Mulvinas, Jurgis Savic
kas, Petras Tntoraitis, Ant. Micke
vičius, Antanas Kaminekas, Antanas 
Domeika, Stasys Nočius, Antanas 
Bukevičia, Juoz. Kalvaitis.

72 kp. Viktė Višmauskienė, Kristo- 
pas Milianokas, Juozas Vištinis.

73 kp. Jurgis Večerkauskas.
74 kp. Koste Norkunskiutė, Muė 

Mikeliunienė, .Ona Kuncevičienė ai
II ber. kalta, Magdė Vaščiulauakieeė. 
Pranė Zagarinskienė, Uršė Norknms- 
kienė, Rožė Medonienė, Julė Mafle- 
linskienė kalta nž II ber., Matas 
donas, Marė Norkunskiutė, 
Cernauskiutė už 4—14 ber.,
Dobilienė, Morta Miliauskienė iš kas.

75 kp. Juozas Medelis, Ona Bsša- 
niutė, Pranu Bart tiška, Adomas Bra
žinskas.

76 kp. Ona Buksnienė, A lesė Pet
rienė, Alek. Sratkauskas.

77 kp. Magdė Gebrienė už I ber., 
Teklė Sznisziutė už II ber. kMta 
Agota Griebekienė, Alena Baltušai- 
tienė, Rožė Derienė.

79 kp. Matas Brazaitis, Petru 
Kazlauskas.

. 80 kp. Juozas Aleksas, Kazys Ba
rokas.

81 kp. Kazys Viesulą, knn. Daugis 
nž II ber., Jonas Peža, Klemreasns 
Spiridavičia.

83 kp. Antanas Pužauskas, Marė 
Butauskiutė.

84 kp. Augustas Stankevičia, Aa- 
drius Varanelis, Stepas VaraaoUe 
Anelė čeponienė, Jonas Brigazm, ©•- 
minikas Stakonis, Matas Palučioam 
Pranas Kelevinas, Pranu Kavafcum- 
kas, Ona Palnčionienė, Izidorius Var
nelis, Paulina Varomienė, IziAarirs 
Baronas.

85 kp. Kazys Jučins, Juzefą Ji 
nė, Marė Armonienė, Agne Ka 
kienė, Juozas Rantuskas, Kazys -Ar
džius, Rožė Dajoraitė, Marė GuMau- 
kienė, Antanas Ramanauskis, PovUm. 

Pocevičia, Juzefą Attšrienė, Ona f*- 
caitė, Barbė Torazaitė, Pranė Bobai* 
tė, Alek. Baltutis, Leokadija I^asSk* 
naitė, Barbė Laimiu aite, Juzefą ŽM- 
daitė II skyr. Petronė Geėnokattė 
LindvUn Tolevičienė II skyr. Agota 
Sadauskienė.

87 kp. Antanas Bernotas, Ona -Ao- 
trauskienė.

88 kp. Marė žyrvidianė.
89 kp. Marcelė Sauienienė, Ona bšr- 

baičiutė.
90 kp. Matas Tamošiūnas, Izabrtė 

Tamošių atėnė, Vaitiekų Styga, 
Peiienė, Ona Matulevičienė, ** 
Kelpšienė.

91 kp. Kazye Oeprausku, 
Mačanauskas. Petru PKepHs, 
zys Sttkulis, Ignu Kazlausku, 
ru Kaparu ui n ber., Kas^e 
sevlčia, Jonu Alknavičia, Ju 
Baibikts, Liudvikos Viču, 
Ginlauskas.

93 kp. Janu Jonikas, Antanu AM- 
Hne, Ona Kliovaitė, Liudvika Nngete- 
kaitė.

94 kp. Katrė žlikaitė, Jonas Žinoti. 
Barbė Zinrienė, Marcijona Bičkbmė, 
Ona Seikauekienė.

96 kp. Aižė Gadinavičienė.
97. kp. Marcelė Panliučiutė, AoŠl 

Oniadienė, Alena flvstavičintė, MoAa 
Andreliunlenė, Albina Balevtčtut 
Brenė leviekiutė, Ona Poodžiu naAtį 
Morta Kiseiiutė, Ona Miliauskienė 
Agota Bandzevičiutė, Valerija 
viutė, Ona Bubačintė, Juzė Kaupk 
nė, Petronė Jekovoniutė, Marė de* 
ralavičintė, Ona Martinooieoė, Oan 
ŪepHkienė, Marė Mažonienė, Adelė 
Viduniutė, Agota Barkauskienė, Zo-

«
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Uja Hartkevičienė, Magdė Sribikai- 
tė, Ona Sideravičiutė, Grusilija Ma- 
Balienė, Viktė Auu&iutė, Agota Aar- 
.naiiauvičienė, Nastė Handzevlčiutė, 
Rėžė Lukoėcvičiutė Marė Slaučiutė 
Auiilija Rudžiutė, Ona Jeuulevičiu- 
tė, Lucija Lukoševiėiutė, Agota Iya- 
naviėieaė, Agota Zekiutė, Antanina 
Radzūkiniutė, Antanina Arlauskienė 
Ona Sakalauskaitė, Ona Tviragiutė

98 kp. Anele Uriguolieuė, Andrius 
h^atlauskas, Baltrus Vaitiekaitis, Ma
rė 1‘arulinė, Matas Pajaujis.

9‘* kp. Jouhs Gricius, Paulina Knn- 
kliaė.

10(1 kp. Amilija Kupaitė, Domini
ka* Juodis. *

101 kp. Ant. Gricius, Rožė Zeb- 
rauakaitė, Pranas Mačiulis, JI skyr. 
Autauas Priebis, UI skyr. Jieva Jut- 
keviėiutė, II skyr. Marė Monkevičie
nė, III skyr. Alek. Aleksandravičius 
IV skyr. Ona Sodeikienė, V skyr 
kon. Kemėšis.

102 kp. Antanas Mikolaitis už II 
bar kaltas, Br. Jokubauskas, Bene
diktas Jonaitis, Juozas Gediminas, 
Petras Macijauskas už II ber. kal
tas, Juozas Revitis.

103 kp. Rožė Vročinskienė kaltas 
už 11 ber., Erazmas Medžiukevičia 
Rožė Bubinienė, Juozas Jauėys, III 
skyr. Pranė Sniolerak.

105 kp. Pranas Dziaugis.
106 kp. Matilda Gurinskaitė, už II 

ber., Agota Račkauskienė už I ber.,
107 kp. -Jadviga Zorckieuė, Matas 

Verseskas, Mačinauskięnė, Marė Pa- 
l&auskienė, Magdė Maurutiebė, Jonas 
Palšauskas, Jurgis šilkas, Agota 
Krivinskienė uiį 11 ber., kalta, Uršė 
Zuraitienė, Katrė Dvareskienė, Mor
ta Kulikauskienė, Magdė Kikulskieuė 
Adelė Mauručiutė, Alek. Mauručiutė 
Ona Siugždienė, Izidorius Sazdauskas, 
Leonas Samuolis, OA Naujaviėienė. 
Oua Rudzinskiutė, Agota Verseckie- 
nė, Magdė Uliuskienė, Antanas Gub- 
liauskas, Marė Gubliauskienė, Liudvi
kas Maurutis.

108 kp. Vincas Rainys, Ona Šim- 
kauskienė.

110 kp. Antanas Dovidonis, Vero
nika Gedaitienė, Pelorijonas Jenuke- 
viėius, Jurgis Majauskas, Juzė Ma- 
jauskienė, Stasys Aukštakalnis, Leo
nora Rimšaitė, Jonas Čebatorius, Ele- 
nora Pušėiuropienė, Jonas Gedaitis 
Adelija Burbaitė.

113 kp. Ona Zibudienė, .Rožė Rusec- 
kienė.

114 kp. Vladas Kamarauskas.
115 kp. Mikas Barasnevičia, Anta

nai Samuolis, Morta Krutulienė, 
Pranė Balsaič.iutė, Kazys Gimbutis.

118 kp. Simas Maita.
110 kp. Liudvikas Mažeika, Petras 

Mekutaitis.
120 kp. Jonas žutkis, Juozas Žut- 

kis, Veronika Stačiokė, Tofilė Kaz
lauskaitė, Marė Potieraitieaė, Juozas 
Tamulięnis, Agota Strimkaitė, Juozas 
MargiaVičius, Viktė Marijonavičienė. 
Natalija Kažiekaičiutė, Aleksandra 
Zutkitė.

121 kp. Simas Taraila.
123 kp. Andrius Kiževičius kaltas 

už II ber., Jonas Lisauskas, Antanas 
Jokubauskas.

126 kp. Katrė Nekruševičienė.
127 kp. Kostantas Galinauskas, Ale 

na Adomaitis, Antanas Mosteika 
Zigmontas Karalevičius, Jonas žerolis 
Ona Dailidoniutė.

128 kp. Kazys Aliukonis, Andrius 
Bažis, Pranė Bažienė, Vincas Užda- 
vinis, Antanas Aliukonis, Antosė 
Jankevičienė, Matas Balkis, Antanas 
Misius, Marė Kazlauskienė, Cecilija 
Balkienė, Jurgis Poškevičia, Zofija 
Kaėcnienė, Antanas ftimkevičius.

120 kp. Marė Baužienė.
132 kp. Jieva l’iliackienė.
133 kp. Liudvina Jurgaitienė, Jo

nan Juozaitis už II ber., kalta, Jonas 
Atišauskis, Mikas Bagotaitis.

134 kp. Petronė Mockevičiūtė, Oua 
ftilaikiutė.

136 kp. Antanas Zaronas, II skyr. 
Kazys Dirdė.

137 kp. Jonas Merchaitis, Elena 
Mičiuliutė, Viktoras Stankevičia už 
II ber., Martynas Bartuševičius, Ona 
Etidrikienė.

138 kp. Pranas Pšolgauskas, Pra
nas Krikštolai tis, Ignas Indzinnas 
Jonas Miliauskas, Magdė Lenkaitė, 
Kazys Mickevičius, Julė Lukoševičie
nė, Ona Račkauskiutė, Domicėlė Vili
mienė, Kazimiera Pšolgauskienė, Sta
sys Rašimavičius, II skyr.. Marė Li- 
šanekienė III skyr. Marė Leščinskie
ne

141 kp. Petras Balčiūnas, Juozas 
Jemalavičia, Magdė Raipaitė, Marė 
Kaupienė, Leonora Statkienė, Petras 
Tūbelis, Liudvikas Vaitkus, Barbė 
Yismantienė, Amilija Slovenskaitė 
Ignotas Ramanauskas.

142 kp. Jonas Štreimikis, Juozas 
Eidrikevičia kaltas už II ber., Vincas 
Bagdonavičius, Juozas Balutis, Jur
gis Mačijauskas, Ona Dribickiutė.

145 kp. Jonas Rmnčikas.
146 kp. Kun. Antanas Deksnis, Ma

rė Petraitienė, Tadas Petraitis, Kos- 
tancija Siukienė, Steponie Marazienė

150 kp. Marcelė Andriukaitė, Pra
nė Ttfatuševičienė, Ona Banseriutė 
Pranė Gyliutė, Agota Valaitienė, Ona 
Galiniutė, Petras Dereškevičius, Sta
sė Pralkauskaitė, Ona Norvaišiutė 
Stasė Norvaišiutė, Adelė Lukševičiu- 
tė, Petronė Jekaičiutė, Kazė ‘Pilsus- 
kienė, Juozas Pibmskis, Ona Liepe- 
n.-Mtienc, Mykolas Aklelaitis, Anta 
nas Sorauskas, Adomas Križiavičia.

151 kp. 'Tamošius Ijevanaviiius, 
Juozas Sakinas, JuozaR Kišpalis, Juo
zas Kišpalis, Andrius A ponaitis, Ni
kodemas Kakauskis, Andrius Vindels-

skis už II ber., Jonas Tamošiūnas 
Tadas Bašis, Juozas Bukauskas, An
tanas Baranauskas, Antanas Jekelio- 
nis, Audrius Jasaitis, Adolfiuus fti- 
linskis.

152 kp. Juozas Žemaitis, Barbu 
Duilydienė, Autauas J. Jonikaitis. 
Rožė Dovidaitienė, UI skyr.
Juozas Norkeliunus.

154 kp. II skyr. Paulina Rišelienė 
11 skvr. Karolina Klimaitė.

157 kp. Teodoras Žutuutis, Kul
tuvus Kunčius, Jurgis Kreivis Bul 
trus Kreivis, Barbė Duugiutaitė, Ka
zys Noreika*, Juozas' Mikeuas.

158 kp. Kun. J. Sutkaitis, J. Mi
liauskas, Baltrus Vaišnora, Audrius 
Rudziukinas.

159 kp. Martynas Judukonis.
160 kp. Augustas Saldukas, Agota 

Aušrienė.
163 kp. Petras Gailius, Jonas ži- 

liuskis, Jonas Jurkšas, Pranas Bur- 
neika, Jonas Kazanauskas, Roman 
Prečinauskas.

VAIKŲ SKYRIAUS.

1. kp. Marė N.oriutė, Magdė Pra- 
leikiutė, Albina Miliauskiutė, Amili- 
ja Vaičekauskiutė, Silvestras Zavic- 
kas, Magdė Praleikiutė.

2 kp. Zofija, Bulotukė, už I ber 
kulta, Adolfiną Slanevičiutė už II 
ber. kalta.

4 kp. Jonas Makuiekiutis, Juozas 
Maknickutis,, Juozas Makuavičius.

8 kp. Magdė Daminaičiutė, Žabe 
lė Liutkaitukė.

9 kp. Agota Alinskiutė.
13 kp. Ona Zardeckiutė, už II ber.

kalta Izabele Jukneliutė.
17 kp. Jeronimas Daidyila.
18 kp. Alena Vasiliauskiutė už II

ber. kalta, Jonas Bmuklinskas už 1
ber. kaltas, Anele Katkevičiutė kai-
ta už I ber.

19 kp. Jonas Vaičiulis kaltas už 
I ber., Alfonsas Sinkevičiukas.

28 kp. Marė Kaledžiutė, Matas 
Stučke, Vladas Mažeičiukas, kaltas 
už II ber., Ona Kaledžiutė, Ona Paš
kevičiūtė kalta už II ber., Magdė 
Gubliuniutė, Juozas Gubliunas.

30 kp. Yeronė Lapinskiutė, Zabelė 
Lapinskiutė, Adolfas Gelažius.

36 kp. Juozas Burauskas, Antanas 
Burauskas, Andrius Matutis, Ona Ka- 
letkiutė, Tarnas Podeliuuas, Leouas 
Buzevičius, Liudvisė Buzgvičiutė, Ele
na Toresevičiutė.

41 kp. Jurgis Jankauskas.
42 kp. Amilija Gražuliutė, Albanas 

Gąžulis.
46 kp. Petras Kaminskas, Ignas Ka

minskas, Juozas Remeikutis.
48 kp. Bronė Ogintaitė, Stasys 

Ogintas.
57 kp. Katrė Savickiutė.
61 kp. Juozas Zigmontas, Kazys 

Rinkevičius.
<4 kp. ,Juozas Sthnkutis, Agnieška 

Stankiutė, Bernardas Stankus, Aižė 
Stankaitė.

68 kp. Antanas Brastuskas, Anta
nas P. Baukus, Albinas Baukutis.

78 kp. Kazys Vyskočka.
73 Ona Padeginiutė kalta už II ber. 

Valerija Padeginiutė, Povilas Mar- 
čiukoniukas.

77 kp. Magdė ^Daukšiutė kalta už 
I ber., Alena Daukšiutė kalta už. I 
ber., Ona Deriutė, Matilda Bartuš- 
kiutė, Benediktas Derukas, Adomas 
Derukas, Petras Derukas.

85 kp. Zofija a'ušraitė.
90 kp. Kazys Abromavičia.
106 kp. Marė Sečiliutė.
107 kp. Jonas Siukšdinis, Marė Pa- 

liauskiutė, Marė Mauručiutė, Mag
dė Braškaitė, Antanas Stanevičius 
Pranas Stanevičius, Juozas Stane
vičius.

115 kp. Jieva Siraitė, Teodora Si- 
raitė, Antanina Siraitė.

120 kp. Jonas Poltoraitis, Marė Gu- 
mauskaitė, Adelė Gumauskaitė, Juo
zas Andruškevičia, Stasys Andruškevi- 
čia, Pranė Gumauskiutė, Jurgis Bal
čiūnas, Amilija Gumauskiutė.

146 kp. Tadas Petraitis, Juozas 
Baltikauskas, Juozas Petraitis, Ona 
Petraičintė, Jonės Milašauskas.

150 kp. Ona Valaičiutė, Alena Va- 
laičiutė, Kazyų Mačinauskas, Jonas 
Dulskiutis kaltas -už II ber.

152 kp. Albinas Kleiža, Magdė 
Kleižiutė, Alfonsas Dubauskas.

155 kp. Jonas Virpša, Juozas Virp
ša, Juozas Baranauskutis, Juozas Rai
la.

SUSPENDUOTI 8. L. R. K. A. NA
RIAI IR BUS IŠBRAUKTI JEI NE-

UŽSIMOKĖ8 IKI 2 5D. SPALIO, 

1915 METŲ.

1 kp. Petronė Probišienė, Agota No- 
rienė, Jonas Jarašunas kaltas už I— 
III ber., Julė Miliauskienė.

2 kp. Jonas Baliunas kaltas už 
I—III ber.

4 kp. Katrė Višmauskienė, Karoli
na Gegužienė, Marė Juraitienė, Jur
gis J u rait is.

5 kp. Anupras Sniutis, Ona Dam
brauskienė.

6 kp. Aleksandra Natautis.
7 kp. Juozas Laukaitis, Ona Lau

kaitienė, Antanas Viškočka, Ona Gu
daitienė, Morta Jasiuliavičienė, Si
mas Nepčinskas, Rožė Raulinaitienė 
Kazys Pučilauekas.

8 kp. Pranas Barzdaitis, Ona Urb- 
šaitienė.

9 kp. Jurgis Gustaitis.
10 kp. Magdė Varževičiutė.
11 kp. Ona Baltrušienė,- Uršė Na

vickienė, Ona Veršauskienė, Ona 
Stoškuvienė, Antanas Ramanauskas 
Agnieška Baltkevičienė, Aižė Pridot- 
kaitienė.

12 kp. Vincas Vasiliauskas, III
skyr. Kastė Vasiliauskienė.

13 kp. Stasys Lukpetri*, Jieva Ka 
linauskiutė, Magdė Zolinienė, Marė 
Bendžiuniutė, Autauas Vabulas, Vale
rijonas Strazdauskas, Antanas Straz- 
dauakaa.

15 kp. Vincas Budaitis, Rokas Kri- 
čavskis UI skyr. Petronė Elijošiutė.

16 kp. Alena Kuzmiekiutė.
17 kp. Juozas Kunča, Ona Kris- 

čiuniutė, Silvestras Baltrušaitis, An
drius Rukštelis, Jieva Rukštelieuė 
Jieva Kvedaravičienė, Marė Stanke
vičienė.

20 kp. Marė Rinkevičienė.
23 kp. Matas MikolaiUs, Antanas 

Batutia.
24 kp. Antanas Daukša, Marė 

Daukšienė, Juozas Bernotaitis, Sil
vestras Ueglis.

26 kp. Jonas Gendruolis, Anelė 
Birouaitė.

28 kp. Pranė Jankeliunienė.
30 kp. Mikas Damauskas, Aižė Da- 

mauskienė, Alena Valentinavičienė 
Rožė Zalnierunienė, Ignas Stočkus 
Antanas Meleikis.

31 kp. Ona Sabienė, Antanas Ra
dzevičius, Julė Jančauskienė, Magdė 
Švedienė, Viktė Vetkauskienė, Mag
dė Aleksandravičienė, Agota Kaunie
nė, Ona Vitkauskienė, Kazys Laurina
vičius. X 1

36 kp. Barbė Monkevičienė, Vincas 
Munkevičia, Barbė Simelienė, Alena 
Radzevičiūtė, Petras Pašukinis, Gen 
truda Strelkiutė.

37 kp. Antanas Gaižauskas. Mikas 
Gaižauskas.

42 kp. Juzė Dargužiutė, Marė čes- 
navičienė, Anelė Prusytė.

43 kp. Jurgis Bartkevičia.
46 kp. Tofilė Valaitienė.
47 kp. Magdė Viliuaitienė, Jonas 

Belkauskas, Antanas Belkauskas, Mag 
dė Belkauskaitė, Juozas Vilimaitis 
Jurgis Savilas, Nobertas Saudaitis

48 kp. II skyr. Dominikas Naruša.
54 kp. Jonas Šakočius.
56 kp. Jurgis Abluzevičia, Vincas 

Abromavičius.
57 kp. Povilas Navickas, Stasys Mi- 

kučionis, Benediktas Bereikis.
58 kp. Kazys Rulis.
60 kp. Kazys Zubernis, Jonas Bau

bą, Domicėlė Baubiutė.
61 kp. Jurgis Stamavičius, kun 

Strimaitis.
62 kp. Magdė Rugienė.
65 Juozas Raulinaitis, Marė Auk- 

fitajkalniutė, Magdė Jesukevičienė. 
Agnieška, Raulinaitienė.

68 kp. Alena Buksniutė, Koste Mi
čiuliutė. .

70 kp. Petras Valinčius.
71 kp. Petras Marčiukaitis, Vincas 

Marėiukevičius, Jurgis Gaudinskas 
Antanas Bokša, Jurgis Poltonavičia 
Antanas Bazmauskas, Stasys Valanti- 
nis, Mikas Jeizikis, Petras Rudaitis 
Pranas Giedraitis, Vladas Kveselis 
Jokūbas Satula.

73 kp. Jonas Katarašas.
74 kp. Marė Glatkauskienė, Anta

nas Zagarinskas, Katrė Bubnienė, Mi
kalina Tamkevičienė.

75 kp. Petras Merjevičius, Agota 
Beliauskienė.

76 kp. Jieva Giedraitienė.
79 kp. Magdė Jarienč.
81 kp. Joaas Sabaitis.
84 kp. Aleksandra Čeponis.
85 kp. Uršė Žukauskienė, Juozas Že

maitis, Agota Žemaitis, Žukauskas 
Zenerus, Juzefą Metrikienė, Uršė 
Puodžiunaitė, Vincas Kareiva.

86 kp. Jonas Kuiziną.
87 kp. Antanas Ratkus, Ona Rimas.
89 kp. Alfonsas Tareila, Antanas 

Makčinskas.
90 kp. Ignas Degutis, Juozas Jurk- 

šaitis, Juozas Peitelys.
91 kp. Dominikas Mažulis, ' Jurgis 

Pavasaris, Antanas Kanišauskas, Ma
tas Juodis, Jonas Skinkis, Pijus Kar- 
velaitis, Antanas Valukevičia.

94 kp. Magdė Žekonienė.
97 kp. Justina Blakiutė, Viktė Ra

gelienė, Leosė Zurauliutė, Leosė Ke- 
dienė, Valerija Kaupinienė, Mikasė 
Ivanauskienė, Jieva Meškiniutė, Ma
rė Valinčiutė, Ona Balukonienė, Ami
lija Ruplečiutė, Aižė Mažaikienė.

101 kp. Marcelė Dodoraitė, Uršė 
šiumakaraitė, Stasys Petrauskas.

103 kp. Stepanija Petkevičienė.
106 kp. Magdė Račkauskytė, Pet

ronė Pečfcaičiutė, Aižė Žilinskienė, 
Agota Saukienė, Magdė Masalčiutė. 
Ona Masaičiutė, Aižė Balčiūnienė.

108 kp. Dominikas Minaitis.
110 kp. Vincas Pikizas.
111 kp. Juozas L. Venckus, Barbė 

Pratašienė, Juzė Venskienė, Alena 
Galinauskienė.

113 kp. Juozas Skučas. (
115 kp. Martynas Vasiliauskas.
119 kp. Boleslovas Bimbiras.
120 kp. Juozas Stanionis.
121 kp. Ignas Aleksa, Eva Mar- 

čiuloniutė, Jokūbas Stanulionis.
128 kp. Juozas šerkšnas, Jonas Ku- 

prinavičius.
124 kp. Kasparas Jankauskas............
125 kp. Tadas Andruška, Jonas 

švedas, Feliksas Dambrauskas, Jo
nas Žilinskas.

128 kp. Povilas Sarpaitis.
134 kp. Apolionija Karvelienė 

Anelė Vaičiūnaitė, Tofilė Kasačiunai- 
tė, 7ofija Pluškintė

137 kp. Morta Norkaitė, Kazys Au- 
gė, Antanas Domeika, Paulina Armo- 
nienė.

141 kp. Amilija Norbutaitė.
143 kp. Jurgis Šidlauskas.
146 kp. Ona Martinkw>nč, Agnieška 

Paludnevičienė, Juozas Pakalniškis 
Katrė šiukiutė.

150 Alena Mikaliunienė, Jonas 8e- 
gevičius, Alena Ulinsklntė, , Mikola

Miluliunas, Marė Vilaitė, Ona Valan 
iiutė, Povilas Vetta.

131 kp. Longinas Šilkas, Petras 
Povilaitis, Juozas Karbašinskas iš 
kur. Povilas- Rapšias, Jonas Gailis

152 kp. Antanina* Puidokiutė, Oua 
Taraasevičienė, Agota Krevienė, Jo
nas A. Lęškevičius, Ona Bobiniutė 
Jonas Ginevičia.

VAIKŲ SKYRIAUS.

1 kp. Jonas Noras, Albinas Novas.
2 kp. Julė Stankevičiūtė, Juozas 

Stankevičius.
8 kp. Vincas Venčius.
9 kp. Mykolas Pocius.
13 kp. Margarieta Jasaičiutė.
18 kp. Juozas Navickutis.
28 kp. Petronė Jankeliuaiutė.
36 kp. Matas Milukas.
61 kp. Povilas Rinkevičius, Juo

zas češnavičius.
77 kp. Izabelė Jesevičiutė, Magdė 

Jesvičiutė.

115 kp. Alfonsas Podziunas.
119 kp. Juozas Kriščiūnas.
125 kp. Pranas švedas.
146 kp. Vincas Paludnevičia, Marė 

Paludnevičiutė, Antanas Paludnevi
čia, Pranė šukiutė, Magdė šukiutė.

150 kp. Ona Krizevičiutė, Augus
tas Krizevičia, Idzidorius Valaitukna 
Alena Mikaliuniutė, Vincas Dam
brauskas.

152 kp. Regina Paspugeliutė, Juzė 
Ambraziutė ,Ona Bobiniutė.

PASTABA: __ šioji ištrauka na
rių stovio padaryta paskutinių die
nų rugpiūčio mėnesio, taigi kuris mo
kėjo paskiauč tų vardai taip-gi čia 
yra pagarsintų, nes panigai gautų 
paskiau negu surašąs buvo pasiųs
tas į organų. Taigi tokie, matydami 
savo vardus pagarsintus nereikalauju 
atkreipti atidos, šių pastabų pridedu 
dėl žinios tokiems nariams, idant ne- 
išmetinėtų bereikalingai, būk jie esu 
užsimokėję, o centro sekretorius gar
sinu kad yra kalti.

f. 8. VASILIAUSKAS, 
Susivienijimo Raštininkas.

KUOPŲ SUSIRINKIMAI,
NEW YORKO APIELINKĖS KUO

POMS.
S. L. R. K. A. New Yorko apskri

čio susirinkimas įvyks 18 d. spalio 
1915. panedėlio vakare, 7:30 vai., Apr 
P. Šv. parap. salėj.

P. Montvila,
Apskričio pirm.

SO BOSTON, MASS.
S. L. R. K. A. 21 kp. bertaininis 

susirinkimas įvyks 3 d. spalio, nedėlioj. 
tuojaus po sumai, bažnytinėj svetai 
nėj.Narių kviečiama neatbūtinai at
eiti. Taipgi nepamiršti naujų atsives
ti-

P. Mikalauskas, rašt.

CLEVELAND, OHIO.
S. L. R. K. A. 8 kp. laikys bert. 

susirinkimų 3-čių d. spalio 1915 m 
Bažnytinėj svetainėj. 2 vai. po pietų. 
Visi nariai privalo užsimokėti mė
nesinę ir bertaininę mokestį ant su
sirinkimo, nes kitokiu būdu nebus pri
imta mokestis, kaip kitų paprotis yra 
paduoti mokestį ant gatvių arba ant 
kitokių susirinkimų, kiekvienas pri
valo tų patėmyti.

M. Malinauskas, rašt.
OURTIS BAY, MD.

58 kp. laikys ketvirtą bert. susirin
kimų nedėlioj, spalio 10 dienų, 2 
vai. po pietų, pas kuopos pirmininkų 
A. B. Radowską. Malonėsite ateiti 
visi seni ir nauji nariai susipažinti ge
riau su pereito seimo nutarimais ir 
naujų atsiveskit prisirašyti.

A. B. Radowskas, pirm. 
HARTFORD, OONN.

S. L. R. K. A. 89 kuopa, laikys su
sirinkimų 3 dę spalio, bažnytinėj sa
lėj, tuojaus po sumai. Yra kviečiami 
visi nariai, nes bus labai svarbus su
sirinkimas. Taigi atsiveskite naujų na
rių, už kų gausite didelias dovanas 
kurios yra paskirtos Iš centro.

A. Pateckla, rašt. 
BRIDGEPORT, CONN.

8. L. R. K. A. 9 kp. laikys bert. 
susirinkimų nedėlioj, spalio 3 d. 5 vai 
tuojaus po mišparų, parapijos svetai
nėj. Visus narius maloniai kviečiame 
ateiti ir naujų narių atsivesti. Taip
gi kiekvieno nario yra reikalingi ad
resai, nes reikalauja centro valdyba.

Valdyba.

ŽODYNAI Ir MkyklMH 
RARKVUŽIAI

Galima gauti

"DRAUGO” KNYGYNE

VirgiilnlakaM Ir Ckaraas patartlia

latfl

REIULIN6IAIISMS GIESMES 
BAŽIYCIOJE 6IEDAMAS

KAINA T K 3c. UŽ KNYGĄ

Reikalaudami adresuokite;

Draugai Pub. Co.
1800 W 46 S*., Chicago, III

SU8IV. L .R. K A. VALDYBOS 
ANTRAŠAI:

Prezidentai, — K. Krušinskas, 5* 
Tęnayck it., Brooklyn, N. Y.
, Vice prezidentas, —‘ A. Petraus
kaitė, 863 N. River at., Watorbnry, 
dona.

Sekretoriui, — J. 8. Vasiliauskas, 
118 N. Greene et., Baltlaiore, Md.

Kasierius, — Pranas Burba, 45d— 
38 Main st., Edwardsvtlle —Kingateu 
Pa.

Kaaos Globėjai: — J. Stulgaitts, 
188 S. Msade et., Nilkee Barre, Pa.

J. B. Valukonia, 883 Broadsray, 8. 
Boeten, Mase.

Dvasiškas vadovas, — kna. J. Ja 
kaitia, 41 Providence et., W ore este’’

Knygius, — kun. 8. J. Stručius 
P. O. Plymouth, Pa.

G/dytejas, — Dr. A. K. Butkaus 
kas, 2362 8. Leavitt st., Chicago, III

SEKANČIOS KNYGOS GALIMA GAU
TI 8. L R X. A. KNYGYNE:—

1. “Būdas senovės Lietuvių“ — Dau
kanto.

8. “Chistassarija“ — kun. Mi 
tuko;

3. “Europos istorija“ — Frseman;
4. “Lietuviai Amerikoj“ — Jono;
5. “Kuomi žmonės gyvena“ — 

Jociaus;
6. “Petras Žemaitis“ — Astraue 

kis;
7. “Kražių skerdynfl“ — kun 

Žilinskis;
8. “Diedai ir Gražina*’ — Mickaus, 
Ant aplikacijos turi būti kuopoe

antspanda, ir parašai viršaičių ir kra
sos ženklelių už 10c.

Kas. S. J. Struckus

S. L • .K K. A. PITTSBURGH'O 
APSKRITIES VALDYBOS ANTRA

ŠAI:
Prezidentas Jos. J. Tumasonis, 208 

E. 14th avė., Homestead, Pa.
Vice-prez. J. Miliauskas, 1910 Car- 

son, st., Pittsburgh, Pa, «
Sekretorius Kanstantas VaišnorasS
Kasininkas kun. S. J. čepananis, 

318 — 4th avė., Homestead, Pa,
Dvasiškas vadovas kun. M. J. Ka

zėnas, 318 — 5th st., Donorą, Pa.
408 Tabor st., Pittsburgh, Pa., 4
ševičius, — Norwood, Mass.

Posėdis užbaigtas malda.
Susivažiavimo raštininkas,

S. Bugnavičius,
Apskr. pirmininkas,

J. M. Vieraitis.

EXTRA!
Reikalingas Linotypistas. Atsi

šaukite viekiai.
DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th st., Chicago, IU.

PAIEŠKOJIMAS. 

Ieškau vargonininko vietos.
Atsišaukite:

D. X. % “Draugas”
1800 "VV. 46th st., Chicago, III.

39-41

Moterįs!!
Nesivarginkit su senos rūšies 

progoms. Vartok "Imperial”: No. 
15 "Imperial” užkaista pati per
tarę vartojant kerosiną, gazoli
ną arba alkolių. Sveria 5^ sva
rų. Už porą centų išprosuosi visos 
savaitės skalbinius. Gali prasuoti 
kur tik nori: Grinčioj, skiepe ar 
laukė po žaliu medeliu. Nerasta 
ir nėra smarvės; galvą neskau
dės. Kaina su prisiuntimu į ta/o 
namus $4.00. Gvarantuojame. Jei 
nepatinka gali gražinti, o mes 
sugražinsime visus pinigus. Tau 
pyk sveikatą, turtą ir laiką.

Rašyk, ateik arba telefonuok. 
NKW BKA SALES CO.,

8320 S. Fairfield av., Chicago, Dl. 
Tel. Prospect 456.

Lietuvos Istorija

Pradodanosloms Mokykloms 
VadooUls

SuUM PRANAS
Spaudoje. Į trumpą lai

ką bus galima gauti “Drau
go” Knygyne. Užsakymai 
galima siųsti dabar, o kny
gos bus pasiųstos tiesiog iš 
spaudos.

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46 st., Chicago, Dl.

^IIIIIIIIHIIIIHIfflninillllllltlttlHmiHIWUWMIIHHIIHIHHIIHH»HINHHZZ^

S Nuo pradžios Spalio, 1915 m. Chicagoje pradės = 
eiti dvisavaitinis jaunimo laikraštis ==

VYTISu i

S >(VYTĮ” leis Lietuvos Vyčių organizacija.

S “UmS” bus pašvęstas jaunimo reikalams. =
g “Frrzs” eis tautiškoj - katalikiškoj dvasioj. g

g “VYČIO” kaina metams $1.50, Vyčių organizaci- S
= jos nariams eis už mėnesines mokestis. 5
s =S “VYTIS” geriausia vieta pagarsinimams.

== Visais administracijos ir redakcijos reika- =
lais kreipkitės: =

| |

s 1800 W. 46th St. - Chicago, IlL s 
^/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^

Nao pradžios ropojo moooslo, 1915 moty, Bostono 
pradės siti kis antra diena naujas 

darbinlnKy laikraštis

“DARBININKAS”
DARBININKĄ” leis Lietuvių Darbininkų Sąjunga.

| “DARBININKAS” bus pašvęstas visnpirma lietuvių 
* darbininkų reikalams. *

“DARBININKUI” rūpės ir visi mūsų visuomenės ir
*; politikos reikalai.
< į “DARBININKAS” eis tautiškoje-katalikiškoje dva- 
; ; šioje.

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

| “DARBININKAS”,
;Į 242 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

Naujas Juoki) Laikraštis
Nuo 1 d. spalių mėnesio pradės eiti vienatinis visoj 

Amerikoj, mėnesinis juokų ir satyros laikraštis,

"Amerikos Pranašas”
kurs neužgaus nei kataliko, nei eiciliko, nei tautininko,, 
bet visiems vienodai pranašaus ir nuo visų ims po 1 doleri 
į metus.—

“Amerikos Pranašas”
pranašaus tik vieną kartą į mėnesi. Tuojaus reikalingi 
agentai, kurie nuo kiekvieno dolerio gaus 25 centu. 
Apart to, kiekvienas agentas už kiekvieną šimtą surastų 
prenumeratorių gaus po 5 doleriu dovanų. Meldžiame tuo* 
jau siųsti prenumeratos ir korespondencijas. Pirmą Na 
"A. P.” visi gausit veltui tik primųskit savo adresą.—

ONA JANUŠYTE leidėja 
TELESFORAS JANUŠAS

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie
tuvoj bei Amerikoj

Išeivių Draugą”
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:
1. FėiŪMosMs Imuos U karės.
2. “Seno darbininko atminimas” ožv&dintus “Saisto 

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

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Ii Ško
tijos j Lietuvą ant motosiklatkas”,

4. “Škotijos Lietuviai”II Lanarkshire, UI Linlitk- 
gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt

5. “Lietuviai Anglijoj”. .
6. Korespondencijas.
7. Perivslgos ir margumynai ras sau vietą.

8. Dainas, pavekslėlius, etraipsaisse.
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti viena O jvai- 

riaasisĮ ir skaitymui verSiaasuį laskreAUą.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: 

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

Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire, Scotland. §

-J
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i NUTARIMAI.

Amerikos Lietuvių R. K. Var
gonininkų Sąjungos S u si va
žia v i tuo, laikyto 30ir 31 die

nomis rugpiūčio, 1915 nu 

Neivark, N. J.

Susivienijime dalyvavo Šie 
vargonininkai: A. Radzevieia 
iš Newark, N. J., J. Stepona
vičia iš Elizabeth, N. J., A. 
Žindžius iš Bayoime, N. J., K. 
Banys iš Paterson, N. J., Kan
clerius iš Hartford, Conn., J. 
Šaučiunas iš Bridgeport, 
Conn., K. Strumskis iš Brook
lyn, N. ¥., K. Diržis iš Brook
lyn. N. Y., Dzikus iš New 
York, N. Y., A. Sodeika iš 
Scranton, Pa., L. Vasauekas iš 
Pitston, Pa., J. Stulgaitis iš 
,Wilkeš-Barre, Pa., J. Višniau- 
skas iš Sugar Notch, Pa., 
A. Kvederas iš Mahanoy Ci
ty Pa., J. Hodelis iš Philadel- 
phija, Pa., J. Simavičia iš Mt. 
Carinei, Pa., Juozas Čižauskas 
iš Freeland, Pa. ir atstovas 
Lietuvių Draugijos nukentėju
siems nuo karės šelpti, p. S. 
Šimkus. ?

Pirmiausia buvo svarsto
mas apie įsteigimą muzikai 
pašvęsto laikraščio.

Po pasikalbėjimui, nutarta, 
nuo Nauji} 1916 metų pradėti 
leisti muzikos laikraštį, 
kuris drauge bus Amerikos 
Liet. Varg. Sąjungos organu. 
Nutarta leisti sykį į mėnesį. 
Laikraščio kaina $2.00 me
tams.

Įsteigimui laikraščio išrink
ta komisija iš šių narių. K., 
Strumskis, A. Radzevičius, K.

Diržis, J. Steponavičia ir P. 
Čiurlionis. Į redaktorits kvie
sti p, S. Šimkų, o į randarbi- 
ninkus visus muzikus lietu- 
pradžios tojo laikraščio, susi
važiavimas paskyrė $300.00 iš 
Sąjungos iždo.

Tolesniai buvo svarstomas 
klausimas apie visų chorų su- 
vius, kaip esančius čia Ame
rikoje, taip ir Lietuvoje. Del 
sivažiavimą New Yorke, atei
nančiais metais. Susivažiavi
mas išklausęs p. St. Šimkaus 
pranešimą apie rengiamą New 
Yorke “Dainos Šventę”, vien
balsiai nutarė prisidėti atski
rai ir visi drauge prie rengi
mo geresnių Amerikos chorų 
susivažiavimo ir drauge su sa
vo chorais dalyvauti toje 
“Dainos Šventėje”.

Tolesniai buvo svarstoma 
klausimas kada laikyti sekan
tį seimą.

Nutarta, delei neparanku
mo laikyti seimą su S. L. R. 
K. A. Seimu, vargonininkų 
seimą laikyti atskirai ir atski
ru laiku.

Sekantį seimą nutarta lai
kyti Brooklyne, apie pabaigą 
rugpiūčio arba pradžioje rug
sėjo, ateinančių metų.

Laike susivažiavimo turėti 
ilgesnę prelekciją apie muzi
ką ir taipgi surengti viešą 
koncertą.

Sutvarkymui nutarimų ir 
paskelbimų jųjų organe iš
rinkta komisija iš dviejų na
rių. Į komisiją inėjo: A. So
deika ir K. Strumskis.

A. Sodeika,
K. Strumskis.

Draugijų Reikalai
TAUTOS FOJfDD

Pirmininkas Dr. A. K. Butkaus- 
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago, 
01.

Raitininkas Adv. A. A. Šlakio, 
3B55 So. Halsted at., Chicago, HL

Iždininkas B. Vaišnora,. 1514 
OarBon st., S. S., Pittaburgh, Pa.

Iždo Globėjai: - »'
A. Naūsiedienė, 917 W. 33 ot, 

Chicago, UI.
Jonas Jaroševičius, 1048 Waa- 

hington st., Norwo«d, Mass.

valdyba w* 18tk
Kaainiakas

ŠVENTO MYKOL© BKAUOIJOS, 
BOCKFOBD, HL. VALDYBOS AD-

Pirmininkas, Kazimieras 
M25 S. Mate St.

Viev-pirmiaiakaa Mikolai Jankevi- 
8te, 1414 lOtk Bt

Protokolų raitininkai, Jenas J. 
Marčaitis, 153» 8. Weat St

Finansų raitininkas ir Iždininkas
Pov. P. Petrėnas, 42E Island avė.

IMs glsbėjai: Jenas Znbteaa, 1129 
S. gfeorek Bt.

Vincentai Kadzevičia, 411 Island
av.

Msrialkse, Kazimieras Brazas, ISO 
8. Westd3t., ir Izidorius Komza.

Mtklga,

BGY8T4 »▼. JVMH maman. 
VI©, NOBWOO>, 1CAM.

Pirm. Pr. Kuras, 487 Pleasant st. 
Prst. Rašt. J. Vsmskss, 1184

Wasktegton st.
Pte. Rašt. V. Bareika, 588 Pleasant 

st.
Iždininkas V. Kavaliauskas, B 

Btaravant ars.
Ižde 'glebo jai: K. SpriridaviBs,

1885 VVaakington st.
8. Vitkauskas, 1938 Waaiiagt«n ak 

Maršalka O. Olekas, 81 Btraravaat
•’A.

Pag. P. Kudirka 31 Franklin st.

Tautos Fondo Reikalai
AUKOS TAUTOS FONDUI.

BSAUOT8TS8 ŠV. JONO EVANOB- 
LIETO CHICAGO, tt.t., VYB1AU- 

SYBB.

Ant. Leknickis, 
1445 So. Sangamon st.

Marialka Petras Augus tisai 718
N. 17 Pk

Besirtekimai paskutinį 
kiekvieno mėnesio 1 vai. po pietą 
Dieve Apvaizdos parapijas svetainėj, 
18 ir Union gatvėn.

NEBALTI PKA8B8. PAR. BY. 
9BA.UOUA, NAUKBGAN, ILL., AD-

MTNISTBACIJA:
Pirmininkė — Ona VaaiUatė, 1848 

Be. Lincoln Rstr., VVaukegaa, IR
Vies-pirmininkė — Anastazija Pa- 

vilkykė, 1349 So. Purk nve., Wanke-
DL

Pratek. rait. Antanina Kasiliaue- 
fciutė, 1345 Be. Park avė., Naukagan, 
W.
Finansų rait. — Klibinta Nsvardans- 
kaitė, 1221 Victoria et., Waokagaa, 
BL

Kasininkė — Marijona Zeleninkin- 
tė, 1388 So. Lteaete st., Wa>*egaa, 
DL

BBAUGYSTfiS 8V. JONO KK1KSTY- 
TOJAUS, MHLSOBB PARK, ILK 

VALDYBA:
Pirmininkas J. žvirblio, Boz 595 

Melrose Park, HL
Pirm. pagelb. Y. Kiudolas, Boz 151 

Molrooe Park, UI.
Org. užžiūr. prpt. rait. A. Jasinskas, 

1380 8t. Oarios avo., Mayirood, ni.
Fiaaasą rašt. A. Samalioais Boz 593 

Molrooo Park, HL
Kasininkas J. Stefoakovičia, 6881 

12th at., Cicero, UI.
Susirinkimai būna kas trečią nodėl- 

dieaį kiokvisao mėnesio, pirmą vai. 
po pistų J. Waiehiulio svetainėje. 2818 
Lako ot., kampas 21 gatv. Melroao 
Park, I1L

PAMfiGINKIT SKAITYT
Savaitini Lai k net t į

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

Ui visą metą tik $a.oo . 
Ui pusę metų tik $i.oo

Vieną numeri gausite uždyką. 
Jei pareikalausit, adresuodami: 

“L I E T U V A”
3292 S0. HALSTED STIEET

CHICAGO, ILL.

Uitlraiyk sau ar save paiįttamiems
Lietuvei hsl Amerikoj

j VIENYBE LIETUVNINKU
Einą Jau 30-tus matus. 

Prenumerata >2.00 metame, >1.00 
puse* metą. Kanadoje >2.50 ma 

' >1.25 pasai metą. AngUjei, List*
| kitur >3.00 metams; >1.50 pu 
į Pamatiniui vieną num. skmėiam dovanai 
Į Kaną kateleą ą steaitems aid pareikš-

laliaunasi —--■■m wwwwvvmi.

J-PaukcztU & Co. G
I 120-124 Orand Str.. C

Breeklyu, N. X. G

Savahžala Lalkraitte

“SAULE"
Jna » matai, kaip teeina ta VJ-

ta
>150
Marijoje

Mterktte StąlUoa, o
•amor j parižiarėjimsi dykai, ad- 

resuojaatw.». MGsmn - c«.
Ctty, Pią

pasci motą >L2L

. “Draugo”
SPAUSTUVĖ

Atlieka visokius spaudos

Sarfnts

KAIP TAI:

Konstitucijas, Tikietus, Vzkvietimus Plakatus 
ir kitokius spaudos darbus.

Darbą atlieka dailiai, greitai, gerai ir 
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ

S« visais reikalai* kreipkitės sekančiu adresu:

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

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis, 
16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių ii Amerikos 

ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

AKRON, OHIO.
Iš Akron, Ohio, per p. St. A. Dau

norų 89>-4Q<į4W aukotoją pavardės:;.
Po 38.00: St. A. Daunoras, Vincen

tas B.-Puišis. > '<■
Po 8Ž OO: Ig: PaaiuUas, 8. Mielklka? 

J. Mac-kevičiuš, J. Vaivaekis, «T.’ Roi- 
ka, D. Moteikaitis, J. Papas, A. Za- 
vaskis, ■ J. Zablackas, A. Krivickas 
M. Jonlckis, P. Cevis, J. Weebra, Tg 
Tamašauskas 1 P Petrušonis, P. Pet
rušonis, F Petrušonienė, P. Raila, K 
Kaupas, J. Zablaekas, Saliamone Va- 
laikaitė, A. Zablackas, 8, Tamašaus
kas, Pąulina Barauskienė.

Po 50c.: J .Stukas, J. .Toškevič,
J. Urbonas, VI, Bašinski, M. čivūs
K. Grigas J. Tamašauskas, J. Bružas 
8t. Tamašauskas, L. Glinskas, M. Ta 
mašauskas, B. Vebriutė, J. Skarnulis 
V. Alonis, A. Zablockienė.

Po 25c.: A. Venskevičius P. Janųle- 
vičius, A. Marcinkevičius.
Harry Gėry (lenkas) 10 c., C. Schnei- 
der (vokietis) 5c.

A. Daunoro krikštynose suaukota
$5.00

Lietuvos Vyčių 31 kp. susirin
kime suaukota $9.25

NEW HAVEN, CONN.

Aukos laikė p. St. Šimkaus 
prakalbų. Aukojo sekanti asme
nys : •y -■ T- <n. ■

Viso labo $50.40

Aukščiaus įvardytuosius aukotojus 
asmeniškai aplankė p. Stanislovas A 
Daunoras, rinkdamas parašus po Lie
tuvių Peticijos lapų. Ponui Daunaruij 
uoliai gelbėjo pp. Vincentas B. Puišis 
ir Jonas Kičas, šitiems uoliems Lie
tuvos mylėtojams tariu nuoširdų ačiū 
Kad mes turėtume nors tūkstantį to
kių vyrų, kaip p. 8. A. Daunora, iai 
mūsų tautos reikalai persikeistu iš 
užmanymų į nuveiktuosius darbus, o 

Lietuvos vardas būtų dvvgubai ga-r 
bingesnis. Garbė Akron’o lietuviams 
kad jųjų tarpe randas; tokis stropus 
Lietuvos Mylėtojas — S. A. Daudoras 
Vėlytidįp, kad p. Daunoro pavyzdį sek
tų vist prakilnesnieji mūsų jaunikai

čiai ir- merginos, o vienkart geistina 
matyti poną 8. A. Daunorą neatleisti
nai vęįkiant Lietuvos labui.

Dr A. K. Rutkauskas, T. P. Pirm.

P. £f. T. F. aukotojų sąrašo lapus 

N. N.1862 ir 1863 iš Akron, Ohio. per
daviau \Adv. A. A. šlakiui. Taip pat 
ir Money Orderį už $50.40, perda
viau Adv. A. šlakiui, idant pasižymė
jęs savose knygose, teiktųsi pasiųsti 
T. F. Iždininkui, p. B. Vaišnorui

Dr A K R

Ponas Vincentas Morkus iš Fort Wd- 
liam, Ont. Canada, atsiuntė Tautos 
Fondui — auką 3.00

Nuoširdžiai ačiū prakilniam Tėvy- 

nainuL Money orderis pasiųstas p 

B. Vaišnorui T. F. Iždininkui per T. 
F. Raštininką, adv. A. A, šlakį __

su pagarba Dr. A. K. Rutkauskas, T. 
F. Pirm .

Kuu. Vincas Karkauskas $10jOG 
Izid. -Jiambrauskas 10.00
Antanas Jakutis 10.00

Po $5.00: J. T. Kazlauskas, Pet
ras Palšis.
Juozas Noburaitis $2.50

Po $2.00: Juozas Mačiulaitis, 
Ona Stepulevičiutė, Juoz. Jutins- 
kas, A. Lukševičiutė, Marija Ma- 
čenauskienė, B. Paliukaitė, V. Za- 
yarskas, S. Jančius, S. Navikas,
L. Kelneriutė, J. Valentikonis, V. 
Arstikis, J. Kumžaitė, M. Babi- 
naitė, D. Grildžiutė, T. Rums- 
kas, V. Balkus, A. Dambrauskiu- 
tė.

Po $1.00: Antanas Lotančius,
M. Kvaraciejus, V. Norkūnas, P. 
Žuramskas, J. Žydackas, A. Pa- 
leliunas, L. Cibilaitė, A. Žurams- 
kiutė, P. Luža, J. Dvilevičius, D. 
Petrauskiutė, P. Povilaičiukė, B. 
Lotuzaičiukė, J. Laurinaitis, M. 
Benevičius, A. Benevicius, Kle
mensas Saikus, O. Juškauskienė, 
A. Jasevičia, A. Nojaitė.

Prez. Ig. Liekavičia, 1930 8. Union 
ava.

Vies-prez. Juoz. Simonas, 911 W. 
lttk PI.

Prot. Sieki., 8. Dargis 838 W. 18 et
Fin. Sekr., Petras Olišovokis, H8 S<p, Worcerter, Mass.
į f , . >• T ’■ *_ 7 -

L. BLAIVININKŲ SU-JIMO CEN
TRO VALDYBOS ANTBAšAI:
Pirm. — Kun. P. Augustaitis, 8t. 

Vincenta Rectory, Girardville, Pa.
Pagelb. — O. E. Veliviutė, 326 

Pleasant st., Minersville, Pa.
Raštin. __ kun. J. Valaitis, 28

Cherry, st., Shamokin, Pa.
Iždin. — kun. J. šupšynskas, 190 

S. Meade at., Wilkea Barre, Pa.
Iždo globėjai: I — J. šaliunaa, 866 

Bank st., Waterbury, Conn.
II — O. Aniolauskaitf, 14 Lingondon

Zaiposey Pinigai!
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 sąs.

Kas nori tokių pinigų, prisiųskite 
$1.00, o mes prisiusime visokios rū 
sies - pinigų pažiūrėjimui.

Adresuokite:
K. J. Intas

P. O. Boz 73, Chicago, UI.

Korespondencijai ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

3t54 Richnaid St., Philadelphia, Pa.

R

4«: 

<?iriu

/ ...

Jau išėjo iš spaudos

Su smulkesnėmis aukomis
viso .................................... $121.50
Išlaidos už svetainę ir pla
katus ............................ 11.50
Liko gryno pelno .........  $110.00

Kurie tapo pasiųsti per vieti
nės kuopos T. F. raštininką cen- 
traliniam Tautos Fondo iždinin-
kui. -<'• Kimi

Vietinis T. F. raštin. —
Vincas Zavorsk&s.

ŠELPKIME 

LIETUVĄ AUKO 
DAMI TAUTOS

FONDUI

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 
“DRAUGĄ“

Brikattngąs patnerle su 800 dol. Ho 
telio (viešbučio) bizniui Gera būtų, 
kad žinotų tą 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. Madison st., Chicago, UI

tinkamiausias vartoti

Krikščioniško Mokslo

KATEKIZMAS
« •

Parapijinėse Mokyklose

Surengtas ir užgįrtas 
trečiojo Baltimorės Koncilijaus

Pagal angliiko sutaisė

Kun. F. 8. Serafinas
KAINA: Dalis I 15 c. — Dalis II 25 c.

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St. Chicago, III.

DIL T-l F A'

VISUOMENES, 
Utantim ir PefitilM iiinitraotai Laiknkb

AaMrtkos Idalaviu DPnraMU "KATAU-
____ I” paduoda Tiliaaaiaa (iaiaa apie karą ir
visokiu ataitiklmu, paaaulyja- Vlauaaiat pil
nas indomių Btraipaniu. -, J

DtaanJtla “KATAUKA*” «lna tanUI- 
kal - kriUčianilkoja dvaaiaja.

DIBHKAMIO KAUTA:
Mataiaa ........................... »5.0A,
Puaai matu ••••••■•*• 3 OO.
Trhna mSnaalama ............ 1.T5.
Driaaa mdnaaiaBi ............ 1.28.
Europoj, matams .... 7.00.

PraaadUta sava adraaa. a (anaita 
paalUarijimui rtana nnmarj vaitai.

TAIPPAT UŽLAIKOMA
DMžbnia Knlngti ir Muziku Kmituvi

KKgBUMm IBTAIriOT
Malydami laitkaa ir aiaadami pinigu, vi- 

aadoa adrasaoktta lilalp:

TAMICVKZ nsusne OMTMIY

SZM-SS S..tk Nmvui SUrnt
chicago, u-u. a a

(Sl»l ■«» »»a!ą, »WMUOM«nq’<“'<Aoų|į>
'«UUUM$ supa* j aąm 

snS<u)4 | |ui*utuui«| |>ną |R9 •*»“*
i) pu> <Hn*p4 uiiaąud J| nuariu sssįa

C., ■ ;

tfu8tu|d o| npa* MMėny susįa 
l|rttu|4 a$ supu* sšąunpš aųaąaė aą»M

_VNVAOa 333CIK1-

JOS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS

t
Pasakmingaa, moks- 
llikaa gydymas dykai 
dėl vyru Ir moterių.

Ar slinka Jums plau
kai?

Ar pražllp jusu plau
kai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias norą no 
sveikumais ir liiapanU 

Jie?
1 Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra 
dedi plikti?

Ar kenkia kas 
Frie* gydymą, aukščiau pasakytu 11 

, gu, tol stenkitės apsau
guoti Jos. Užsskykets iluostrota kny 
gute Jusu prigemtą kalba:

“TKISTBE APIR PLAUKUS,” 
Parašita europos gar
singo specialisto, kurt
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą Ir Ižauglntt plau
kus.—Ir kaip tat i pen
ktus savltis turstl gra
žius plaukus.-žili plau
kai—Banda.—Ir riefca-
vpnea nuo užganėdintu ____
kugtu. Ketvirtoje savaite.

GTDTMAS DTKAL
M«s galame pertl- 

krentl kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau-

sulaiko slinkimą plau
ku prašalina pini Skotas 
Ir aurina grašius plau
kus Ui 10 centu arba
k rasos markams prisi
imtus sykiu su Jusu 
antražu. M*s lžsluše- 

kl.kvienam dolar- 
dažuta Calvaeura— 
H. 1 ir knygute 

“Talayba Apie Plau-
____  kua.” Ižplauketa ža-

čaštoj. ivrito.
UNę>N UABORATGRT, Boz Ufl. UriP»,

UNION LABORATORY,
Bok M, Union. N. Y. ___

• SluBlu I dedasaaa Iš ošintu dsl apmo
kėjimo kaštu persiutimo, m-ldžlu lasin
ėti man tojaus Juau dolerine datule Ca- 
vacura N. 1 Ir knygute ••Talayba Apie 
Raukus.” (Paatuakoto sykiu kuponą ma Hm antrašui

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
' 1 -I i> ' ' ' • S (|,1 «. • .d i - ,'-<U . <■ . i t ’ i. ū.

Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina 
tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios.

Paduoda gražių doros apysakų—trumpai sakant 
rūpinasi žmogaus dvasias lavinimu.

Laikraštis eina du kartu į menesį 
Kaina 75 c. metams

Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numeri dykai.
Redakcijos adresas:

1641 Kabusli In. Chicifo, III.

Naujiena Muzikantams!
Jau išėjo ii spaudos

TRIMITAS
lietu»išky šokly rinkynis, kuriame randasi 20 jvairiy 

lietuvišką šokiy, maršu, suktiniu, bimny ir tt.
Pritaikytas orkestrai - benui visiems instrumen

tams. Iš viso 10 knygučių: 1) Eb Klernetui, 2) 1 ir 2 
Klernetam, 3) Solo Bb Kornetai, 4) lBb Kornetai, 5) 
Baritonui, 6) Trombonui, 7) 1 ir 2 Tenoram, 8) 1 ir 2 
Altam, 9) Bosui, 10) Bubnams.

Kaina perkant atskirai vieną knygutę 50c.
10 knygučių, t. y. pilnas setas, su prisiuntimu $4.00.

Šokiy Rinkinys Stygų Orkestrai
Šiame rinkinyje tilpsta 16 lietuviškų šokių, viena 

knygelė 50c., visas setas 11 knygelių dėl orkestros $4.00.
Šiuos rinkinius sutaisė V. Niekus, Mokytojas har

monijos ir kompozicijos Beethoveno Konservatorijoj.
Užsisakant tas knygeles ir siunčiant pinigus visad 

adresuokite:

Draugas Pub. Co.

1800 W. 46th Street, CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ ŽEMES KORPORACIJA
Pasiūlo apribuota skaičių savo šėrų Lietuviams norintiems indėti 

pinigus į tą korporaciją. Sėrų kaina $10. Suma gali būt ištraukta trum 
pam laikui. Okėms žemių reikalavimai dauginas ir šėrų kaina greitame 
laike pakils. Šita korkoracija užsiima supirkinėjimu ir pardavinėjimu 
ūkių ir žemės, stengiasi pastūmėti priekin Lietuvių koloniravimori. 
Šiai korporacijai bus malonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus 
kas dėl pirkimo Sėrų arba Ckių.

UNITED LAND A INVESTMENT COMPANY
127 N. Drsaborn 8t., Room 808,

SurtaransraiKBS*k** nttMORaCBgMMMl BteMHiHBitaKBŪlBri t

Chicago, UI.



DRAUGAS (Sep.) 30, 1915. N. 40.

Chicagoje.
vo, neveizint į didelį lietų ir Baigdamas turiu pažymėti,

ŠV. KRYŽIAUS BAŽNYČIOS 

PAŠVENTINIMAS.
Rugsėjo 26-tą dienų tapo 

pašventinta didžiausia, bran
giausia ir gražiausia lietuvių 
katalikų bažnyčia Amerikoje. 
Bažnyčios kaina siekia neto- 
lėsia 200,000 dolerių. Taip iš 
lauko, taip iš vidaus išvaizdi) 
turi labai majestatiškų. 
Skliautai suvesti sulyg moder
niškosios architektūros plano, 
tokiu būdu, kad jie laikosi be 
jokių viduryje stulpų. Baž
nyčių puošia iš šalių marmuro 
stulpai, 5 altoriai (bus įtaisy

ta net 3000. Visų lempelių nu
švietimui vartojama 30,000 
voltų jėga.

Tokia tatai lietuvių katalikų 
bažnyčia — šv. Kryžiaus Chi
cagoje, ant Town of Lake.

Pašventinimo apvaikščioji
mas turėjo būti nepaprastas; 
dėja, smarkus lietus ir nera
mus oras labai dikčiai iškil
mėms užkenkė.

Pašventinimo ceremonijos 
prasidėjo 11 vai. Šventino 
vyskupas McGevick asistenci- 
joj keliolikos lietuvių ir ne-lie- 
tuvių kunigų. Sumų laikė kun. 
M. Krušas, Dievo Apveizdos

KUN. ALEKSANDRA SKRIPKA, 
Klebonas šv. Kryžiaus parapijos, Chicago, Illinois.

ta vėliau dar 6), 6 klausyklos, 
gipso stacijos ir dideli vargo
nai 29 balsais. Bažnyčioje y- 
ra 1800 sėdynių, bet’ su tais, 
kuriems prisieina stovėti tar
puose ir ant dviejų galerijų, 
'Sdun išviso gali patilpti ligi 
4000 žmonių. Skliautai ir 
šiaip visas bažnyčios vidus, 
it žvaigždėmis, išvedžiota e- 
lektrikos lemputėmis, kurių y-

parapijos klebonas. Pamokslų 
pasakė kun. F. B. Serafinas, 
Aušros Vartų parap. klebo
nas.

Visų pašventinimo tvarkų 
vedė gerb. kun. Aleksandras 
Skripka, šventinamosios baž 
nyčios klebonas, taip-gi drau
gijų išrinktieji maršalkos ir 
parapijos komitetas.

Prie pašventinimo dalyva-

neramų orų, daug draugijų in- 
corpore ir vietos parapijines 
mokyklos seserys su besimoki
nančiu jaunimu. Apvaikščio- 
jime dalyvavo šios draugijos 
ir tokioj tvarkoj.
Pirma Divizija.

Amerikoniška Vėliava, Ge
neral - Maršalka ir du pagel- 
bininku, Miesto Chicagos Po- 
licmonai, Lietuvių Benas 
Town of Lake, Gvardija D. L. 
Kunigaikščio Vytauto, Gvar
dija D. L. Kunigaikščio Algir
do, Kareiviai ir Draugyste šv. 
Kazimiero Karalaičio.
Antra Divizija.

Lietuvių Benas Town of 
Lake, Dr-stė šv. Agotos Mote
rų ir Mergaičių, dr-stė šv. 0- 
nos iš šv. Jurgio parapijos, 
dr-stė š.š. Marijos Panos Ro- 
žancavos, dr-stė šv. Elžbietos, 
dr-stė Saldžiausios Širdies Jė
zaus, draugystė šv. Martino iš 
šv. Jurgio parap., dr-stė Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus. 
Trečia Divizija.

Lietuvių Benas Town of 
Lake, dr-stė šv. Vincento Fer- 
rereušo, dr-stė šv. Stanislovo 
V. ir K., dr-stė šv. Kryžiaus, 
dr-stė šv. Antano iš Padvos, 
dr-stė šv. Juozapo L. M., dr- 
stė šv. Petro ir Povilo.

Pašventinus bažnyčių, 3 vai. 
po pietų buvo da Birmavonė. 
Birmavonės sakramentų priė
mė iš augščiau minėto vysku
po rankų apie 350 asmenų.

Parapijiečių ūpas tų dienų 
buvo pakilus, nors oras ir ne
malonus. Aplinkinių gatvių 
namai buvo papuošti lietuviš
komis ir amerikoniškomis vė
liavomis. Bažnyčia taip-gi iš 
vidaus ir oro dailiai papuošta 
Svietelio buvo daugybė — pil 
nutė šventykla. .

Šv. Kryžiaus parapijos cho
ras, p. V. Daukšos vedamas, 
pritariant galingiems vargo
nams, giedojo Įspūdingai, pra
kilniai...

kad šv. Kryžiaus parapija g\ I 
vuojn tik 10 metų, o pasiekė 
jau tokios didybės. Visa pa
rapijos savastis kainuoja dau
giau, neg 300,000 dolerių.

Tai kų padaro parapijoje e- 
santi tvarka ir išmintingas 
valdymas! Garbė, beabejo, 
didelė priklauso parapijos gal
vai — klebonui, garbė komite
tams, garbė duosniems para
pijiečiams! V.

LABDARINGOSIOS SĄ-GOS
CENTRO SUSIRINKIMAS.
Labd. Sujungęs Centro su

sirinkimas už spalio mėnesį 
įvyks Ketverge, 30 d. rugsėjo, 
Dievo Apveizdos parap. salė
je. Susirinkimas prasidės 7 :30 
vai. vakare. Kiekvienos kuo
pos delegatai malonės pribūti 
šin susirinkiman.

Kuopos,, kurios dar neužsi
mokėjo Centrui savo mokes
nių, malonės tai atlikti sekan
čiame susirinkime.

* Centro Valdyba.

kas, trumpokas programas ap
simokėjo p. A. Pociaus, Bi
rutės” chorvedžio, paskaita a- 
pie chorų muzikų. Ant tos pa
skaitos, taip sakant, buvo sta
tomas visas vakaras, kitos da
lys tik pridėčkai pasismagu- 
riavimai. Kalbelės buvusiojo 
ir dabartiniojo “Birutės” pir
mininkų vien agitatyviškos, 
raginačios jaunimų dėtis prie 
tos dr-jos. “Ispanas” (ver
timas iš Lermontovo išėjo nie
ko sau, tuo labiau, kad vai
dintojas be grimo, vien ispa
no drabužiuose, labai jau iš
nešė ant tos pietinės šalies gy
ventojo. Truko kiek nudavi- 
mo, bet šiaip jau nieko sau.

Beje, apvilė “Birutės” kan
klininkai. Prie trumpoko pro
gramo nepasirodyti, lyg ne
gražu. Po visam šokta, žai
sta. Š.

VERTA PERSKAITYTI IR 
PAKLAUSYTI.

Nedėlioj, 3 d. Spalio, Šv. 
Jurgio parap. salėje, Moterų 
Sų-gos 3 kp. rengia vakarų. 
Vakaras žada būti puikus. 
Scenoje statoma komedija 
‘ ‘ Brangusai Pabuęiavimas ’ ’ 
apart to žada būti ir kitokių 
pamarginimų. Nėr reikalo 
nei minėti, kad šin vakaran 
rengėjos kviečia atsilankyti 
visus.

Atsilankyti visiems ten ver
tėtų.

Sąjungietė.

CHORO KONCERTAS.
Apveizdos Dievo par. Vyčių 

choras rengia puikų koncertų 
su įvairiu programų, vakaras 
įvyks 3 d. spalio, viršminėtos 
par. mokyklos svet. ant 18-o« 
gatv. ir Union ave. Pradžia 
programo 7:30 vai. vakare. 
Po programų' pasilinksmini
mas.

Maloniai visus u'kviečiama 
atsilankyti į minėtų vakarų.

D. G. šuhdtaitė,

Choro rašt.

Bell System

Liepk Perkelti Tavo Telefoną
X

Jei tu manai perkeist gyvenimo vietą šį ru
denį, nepavėluok perkelt savo telefono po nau
jų adresu

Telefonuok užsakymą dabar

Official 100
(Nekainuos)

Mes reikalaujame trisdešimts dienų dėl per
kelinio telefono tarpe rugsėjo 15 ir spalio 15

Naujos Rodykles Formos Uždaromos 
Spalio 1-ma

kuri yra paskutine diena paimt tavo vardą ir 
adresą, kad indėjus naujon telefono knygom

Telefonuok Persikėlimo Užsakymus Dabar

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

“BIRUTĖS” VAKARAS.

“Birutė” atidengė sezonų 
praeitos nedėlios ' vakaru šv. 
Jurgio par. salėj. Kiek mažo-

BLAIVININKAMS ŽINOTINA.
Nedėlioj, 3 d. spalio, 4 vai. 

po piet, Apveizdos Dievo par. 
salėje įvyks blaivininkų ap
skričio susirinkimas. Susirink
ti visiems privalu, imant ati 
don rengimųsi prie Blaivybės 
parodos. Kuopų delegatai ir 
šiaip blaivybės prieteliai, ne
pamirškite to susirinkimo!

Telephone Drover S326

Dr. S. A. RutkauskaKė-Šlakienč
Gydo visokias ’ <as

SpecIjalistS motorų Ir valkų ligose

VALANDOS:
9—12 prieš piet; 430—730 vakare, 
Nedeliomis ?•—12 prieš piet.

3255 So. Halsted St, Chicago, įlįs.

SKELBIMAI.
PIRMAS SIGNALAS. 

Skausmas yra paprastai
pirmasai signalas, atkreipian
tis mūsų atydų į kokią nors 
netvarką mūsų kūno veikime.s
Kas nors negera, ir skubi pa
gelba yra reikalinga. Kaipo 
pirmų pagelbų tokiuose atsiti 
kiniuose, ypač skilvio ir vidu
rių netvarkose, mes norime 
patarti Trinerio Amerikoniš
kų Kartaus Vyno Elixirų. Iš
tikrųjų daugumoje atsitikimu 
jisai yra ne tiktai puiki pir
ma pagelba, bet ir visa reika
lingoji pagelba. Jisai veikiai 
išvalo kūnų, tuom dažnai pra
šalindamas ligos priežastį. Ji
sai taipgi sustiprina visų or
ganizmų. Tai paprastai yra 
visa, ko staiga susirgusi ypa
ta reikalauja. Jisai pasek
mingai pergali apetito neteki
mų, pailsimų ir silpnumų, už
kietėjimų, skausmų ir dieg
lius. Kaina $1.00. Aptieko
se. Jos. Triner, Manufactu 
rer, 1333 -1339 So. Ashland 
ave., Chicago.

Reumatizmo ir neuralgijos 
skasmų palengvinimui varto
kite Triner’s Liniment’ų. Kai
na 25 ir 50 c., su pačto apmo 
kėjimu 35 ir G0 c.

ENTRA!
Pigiai parsiduoda, spaustuvė! 
2 spaudinamos mašinos su e- 
lektros motorais; popieros 
cutter, marmuro stalas, 4 ca- 
binetai raidžių su akcentais: 
lietuviškai, lenkiškais, slovė
niškais. Gera vieta dėl biz
nio, nes ir dabar 2 darbinin
ku turi darbo; tai tik vienati
nė spaustuvė yra Indianos 
valstijoj, kuri atlieka darbus 
visokiomis kalbomis su akcen
to raidėmis.

Minėta spaustuvė parsiduo
da už skolų; atsišaukite, o 
gausite pigiai.

B. R. Yasulis 
2103 — 137th Street,

Indiana Harbor, Ind.
(39 - 42)

Našios
Saikutės

Naujos gražios 
saikutes visų 
spalvų — gero 
ilgio, specialės, 
tik

39 c.

Mes parengėm išpardavimą šiai savaitei, kuriam retai kada gali būti lygaus. Čia 
jus rasite sezono prekes su nepaprastai sumažintomis kainomis, Jus negalite pra

leisti šito išpardavimo, atsižvelgiant į sutaupymą, kokį galite padaryti,

Petnyčioj, Subatoj, ir Panedelyj, Spalio, (Oct,) 1,2 ir 4 d.

MESI)
4805-0?-09'll ASHLAND AVE.

Moteriškos
Saikutės

Merginų ir mo
terų audinių šal 
kūtės, visokių 
spalvų vertės 
50 c. specijaliąi 
tik

25 c.

Iškalno turime prirengę Vyrams ir Jaunikaičiams rudeninius 
drabužius (Siutus).

$20 

$25

Kirschbaum Drabužiai — Garantuota grynai vilnų materijolas, Londono 

šaltu vandens procesu sutraukta, rankomis dirbtas, kur rankų darbas reika

lingas ir šilku siutas visose intempimo vietose. Didelis atidumo darbas, ge

riausias sukirpimas, pasiuvimas ir apstatai geriausios rūšies. Tai yra tik ke 

li.os žymios ypatybės kurias garsi drabužių dirbtuvė, jus užtikrina, ir su kiek

vienu pirkimu gaunate ne vien išdirbėjo garantojų, bet taip-gi ir mūsų
X

Kainos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$16.50 Jaunų vyrų siutai už 13.50
Mes turime nepaprastų skyrių jaunų vyrų drabužių, pada
rytų iš extra gerų vilnonių audeklų, klėtkuoto, bruožais 

audimo ir maišyto, garantuojama
vilnonis materijolas, paskutinių 
Anglijos ir paprastų modelių, 
mieros nuo 31 ir 38 dėl jaunų vy
lu, specijaliai ant šio išpardavimo.

$13.50

$18 jaunų vyrų rudeniniai siutai už $14.75
Turime išimtinai tvirtų rūšį jaunų vyrų siutų tokia prakim 
padarytų dideliame pasirinkime iš dailių įvairių rūšių 
vilnonių audeklų, naujų Anglijos
ir pastovių modelių, mieros nuo 33

iki 38. Jūs rasite didelę įvairybę fU i I F7 R* 
pasirinkimui. Mūsų specijalė kai- I Zl. / įh
na .......... ’

Seniausia ir geriausia Krautuve ant South Sides.
Inkurta 25 metai argai.

* •
Mes parduodame viskų, ką jūs reikalaujate valgyt ar nešiot, pigiau negu kokia kita krautuvė šiame miešti'. Mes absa- 
liutiškai teturime vienokią kainą dėl visų. Skaityk mūsų apgarsinimą kiekvieną savaitę šiame laikraštyje. Mes tikimės, 
kad kiekvienas skaitytojas bus pirkėju šioj krautuvėj. i ? * t *• * t, ■-

Mes taipgi siuvame ant užsakymo. Užsisakykite šokanti siutą pas mus. Atdara kiekvieno Panodolio, Ketvergo ir Subatos Vakarą.


