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BRANGINKIME

Amerikos Žinios

KAS MŪSŲ.

DAUG ŽMONIŲ

Ko amerikiečiai lietuviai
$ar neišmoko, tai užtekti
nai
branginti
kas
jų
yra
įsteigta
ar
kas
jų manoma įsteigti.
Pa
sižvalgius, tikrai rasime ne
maža dalykų, įstaigų, kurias
privalėtume labiau mylėti,
negu ligšiol. Pavyzdžiui im
kime, kad ir mūsų švietimo
įstaigas: turime savo para
pijines mokyklas,
turime
Kazimiero seserų vienuoli
jų su jos akademija, brendiname sumanymų įsisteigti
nuosavią kolegijų, turime
užuomazgoj ir kitokių gra
žių sumanymų. Nemažas tai
mūsų turtas, o kaip mažai
jį tebranginame, kaip kar
tais žemai jį apkainuojame!
Nuolat pas mus kalbama
apie savitumo
palaikymų
Amerikoje, skelbiama pavoj us pražuvimo
svetimtau
čių bangose. Kaipgi tų pa
vojų galėsime išvengti, kuo
mes atsispirsime prieš vis
ką rįjantį
amerikonizmų,
jei nekursime, nebranginsi
me savų apšvietos židinių,
savų įtsaigų?
Daugelis iš
mūsų priprato žiūrėti pa
niekos akimi kas yra lietu
viška, apart peikimo, kri
tikos, kartais karčios pa
šaipos savoms
įstaigoms
daugiau dažnai nei nesu
randa. Imkime mūsų para
pijines mokyklas.
Nekal
bant jau apie socijalistus,
laisvamanius,
kurie jas
peiks ir niekins iš princi
po, būk tai jau jų tokia
pareiga viskų žeminti kas
yra katalikiška ar katali
kų, — bet rasis nemaža ir
iŠ pačių katalikų
tarpo,
kurie šaltai, perdaug šal
tai, žiūri į tas mūsų mo
kyklas, o kartais pavaišina
jas net šiurkščia ir berei
kalinga
kritika.
O tas
dėlto apsireiškia, kad per
maža mylime
kas savo.
Kad tosios meilės daugiau
būtų, kitaip
atsineštume,
žiūrėtume netik trukumų,
bet stepgtumes ir gerų pu
sių surasti. O tų geni pu
sių tikrai daug surasime.
Amerikiečiai
liettiviai
priprato žiūrėti į svetim
taučių įstaigas, kaipo lietu
viams kokį pavyzdį. “Kad
mes bent to laipsnio atsiek
tume, kaip kitataučiai,” ai
manuoja ne vienas. Lygina
taip-pat kitataučių mokyk
las Su mūsiškėmis... ir atsiduksėjęs bereikalo savas
mokyklas žemiau pastato.
Tų padaro todėl, kad savos
mokyklos
dvasios nesu
pranta, o svetimtaučių mo
kyklų nepažįsta. Pamėgin
tų, pasistengtų arčiau susi
pažinti
su svetimtaučių
mokyklų trukumais, kurių
pastarosios turi irgi nema
ža — antsyk pradėtų savas
mokyklas
labiau mylėti.
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ŽUVO LAIKe!

Viena, mūsų mokyklos nė
ANGLIJOS PASIAIŠKINIMAS.
AUDRŲ.
ra žemesnės už kitų tautų,
TVashingtono laikraščiai pa*
Louisianos ir Mississipi Val
antra jose yra lietuvystės
stijas aplankė smarkios aud garsino Anglijos užrubežiniųt
dvasia. Jose vaikai išmok
ros, pridarusios ten daug nuo reikalų ministerio, Edwardo
sta savo kalboje Sutvertostolių. Pranešama iš nukentė Grey’o, atsakymą ant Suvie
jų garbinti, šalip pradinių
jusių vietų, kad žuvo daugiaus nytųjų Valstijų' notos, reika
mokslo žinių ingij a susi
400 žmonių. Iš to skaičiaus laujančios užlaikymo tarptau
pratimų esą lietuviais, apsi119 ypatos giminių pripažin tiškų teisių prekybos reika
pažįsta su Lietuvos istori
įj
tos, 106 lavonai dar tebeguli luose.
ja etc. Pastebėtina, kad di-'
Anglijos ministeris nurodo,
įvairiose įstaigose, likusiųjų
džiausiąs nuošimtis čia gikad Amerikos prekyba ne
nesurandama.
kiek
nenukentėjo delei Angli
mio jaunimo
sutampa su
Daugiausia nuostolių prida
jos paskelbtųjų Vokietijai blo
lietuvių gyvenimu iš taipo
ryta New Orleanse.
kadų, bet dar kaikuriuose at
tų, kurie lankė parapijinės
Smarkiai nukentėjo Rigole
vejuose pašoko.
mokyklas. Apart to mūsų
to, Freniero, Island dela
Geriausiu tam pavyzdžiu
mokyklos išlavina vaikus
Croix apielinkės. Atjautė au
gali
būti gana žymiai padidė
dros siautimą ir ties Meksikos
nėkiek nepraščiau, kaip ki
inlanka gulintieji miestai, kur jęs Amerikos bovelnos trans
tataučių, gal ir geriau. Tų
sunaikinta audrų nemaža tur portavimas -į neutrales vieš
gali iš dalies paliudyti tas
to. Kol kas apskaitliuota, kad patijas.
faktas1, kad
didelė dalis
Visas kalbas apie pavojį
sunaikinto turto vertė siekia
švento
Kazimiero seserų
Suvienytųjų
Valstijų prekybai
2,000,000 dolerių.
mokyklos auklėtinių yra ki
Galima spėti, kad tai paduo sukelia Amerikos vokiečiai ar
tų tautų. Matyt tų svetim
dama mažiausios skaitlinės, ba jų šalininkai, kurių čia etaučių tėvai mato ir mū
ištikrųjų gi pasirodys daug sama nemaža. Poną: E. Grey;
sų, lietuvių, mokykloje ne
tiesiog pažymi save atsakyme,
daugiau nuostolių.
kad tai esąs progermanistųĮ
maža gero. Bet mes patys
darbas.
nuolatos smalsia akim beI KJKG &><j OJJEEH o/~ BUŪ<ąAi
Anglijos užrubežinių reika
BOUGARIĄN ĮMFAMTRY -• I
TALKININKŲ PASKOLOS.
savų
įstaigų
griebtis,
Photo*
by
American
Prea*
Assoclatton.
lų
ministerio paaiškinimas L5žiūrėdami
į kitautaueius
Į Suvienytas Valstijas atvyko
Bulgarijos caras, carienė ir Bulgarijos infanterija,
dalies yra teisingas ir tikroj
pas save nelabai pastebi
Prancūzijos ir Anglijos val
šviesoj
apibūdina vokiečių pa
me. Tik stebėtis
reikia,
džios ir didesniųjų bankų at
stangas sukiršinti Ameriką su
(<75/
kaip daugelis tėvų vieton
stovai
pasirūpinti
išgauti
Anglija.
Bet nežinia kode!
H/
toms viešpatijoms milžinišką
vaikus siunčia į svetimtau
anglai užtyli Amerikos skerpaskolą is Amerikos bankų.
, ,,
...
x t
čių auklėjimo įstaigas, ne
Tv ,
,
, , dvklų savininkų protestus delssyk buvo manoma, kad], . v, .,
p, ‘
..
gražiai savas aplenkdami.
. ,
- ,
...
.....
lei užlaikymo Britanijos uosčiais sutraukytų ryšius. Ru
RUSIJOJ VOKIEČIAI
BALKANAI VERDA.
paskola sieks keliu bilijonų
.
,
,
Išmokyme
branginti kas
tuose mėsos transportų, sie
sija begalo užsigavusi: ji paSUSTABDYTI.
dolerių
sumos
bet
paskiaus,
mūsų, p tikrai tokie atsiti
kiančių milijonus dolerių verBalkanai, kaip kitų prana liuosavo bulgarus iš po turkų
Vokiečiams ir austrams Ru pasigirdusiš plačiosios visuo tės. Jau parbėgo daug, kaip
kimai žymiai praretės. Pa šaujama, galės nulemti šios jungo ir dabar jos išliuosuomenės pusės nepasitenkinimo
tys lietuviai sudėjo pini karės likimą. Visos Balkanų ta Bulgarija eina išvien su sijoj vėl pradeda nebesisek
pradėjo Suv. Valstijų skerdy
bo-sams, paskola mažinama.
ti.
Rygos
su
Dinaburku
(Dvinklų savininkai reikalauti atlygus, sunkiai uždirbtus pi viešpatystės sumobilizavo ka- Rusijos priešais. Rusai ma
-s bankų net
sku) nepaima, dabargi spėja Langelis ,A.?m<\k
.
,
.
,
ginimo
uz užgrobtus mėsos
riuonfenę
ir
tik
laukiama,
kad
nigus, toms įstaigoms iuną, kad bulgarų liaudis už
at-įsako turėti su ta paskola V
,
,, ,. »• i .
ma,
kad
iki
žiemos
jie
ir
ne

.. .. .. jtiansportus, bet ligšiol Anghkurti. Juk ne tam,
kad mažiausias atsitikimas ineš jaučia rusams, tik bulgarus į
rysu
>rs ryšiui.
vokiečių .
.
spėsiu jų paimti. Kitur jiems k kius xnors
į jos valdžia tojo reikalavimo
paskui su jomis apsilenkti. ugnį ir kardą į nuolat kovo kazerio glėbį stumiantis jų ca
šalininkai
deda
pastangas,
kad
prisieina net bėgti, nes rusų
nepildo.
Nevien taip dalykai stovi jančius ir karingus to pussa- ras Ferdinandas ir vokiečiams
užkenkus tam talkininkų su
kariuomenė
pradeda
juos
ne

lio gyventojus.
prijaučianti valdiškoji sfera.
manymui. Nežiūrint to viso,
su mokyklomis.
Imkime
Didžiausia visiems nesma Prancūzai, anglai ir italai yra juokais spausti. Laikraščiuo talkininkų atstovai tikisi gau
draugijų, susivienijimų gy
LENKŲ SUSIVIENIJIMO
gumų daranti Bulgarija. Spė pasirengę užpulti Bulgariją se ilgą laiką buvo skelbiama, ti kad ir ne visą pageidauja
venimų. Tikrinu, kad mūsų
jama, kad ji padarius sutartį tuojaus, kaip tik atvirai stos kad vienas vokiečių korpusas mą sumą, tai bent žymią jos
SEIMAS.
r
susivienijimai,
draugijos
su teutonais ir stosianti jų vokiečių pusėn. Jie jau išso (apie 76 tūkst. vyrų) taip in- dalį, ypač, kad tie pinigai bus
Lenkų didžiausia organizažymiai paaugtų, gal pasi- pusėn. Talkininkai gi deda
klimpo Pripetės balose, kad iš j
dinę nemaža savos kariuome
nupirkimui talki- cija Amerikoje, Lenkų Tautišsunaudoti
dvigubintu, jei jie savo na visas pastangas, kad Bulga nės Graikijoj ties Salonikais, ten ir nebegrįžo su visomis sa
ninkams
amunicijos
ir valgo- kasis Susivienijimas,
laikė
riais galėtų skaityti visus rija savus ginklus atsuktų netoli Bulgarijos rubežiaus, vo kanuolėmis ir ginklais.
mųjų produktų iš Amerikos' XXI seimą Shenectady, N. Y.
tuos, kurie priguli prie sve prieš vokiečius. Parodymui, Labai galimas dalykas, kad Vienu žodžiu, dabar rusai gu dirbtuvių. Tokiu būdu visa Seimas traukėsi apie 6 dienas,
timtaučių draugijų. Ir vėl kad vokiečiai nėra jau taip ne jau šioj savaitėj Balkanuose la ant vokiečių, o vokiečiai tik skolinama suma pasiliks ame- Apsvarstyta labai daug klauginasi. Ar ilgai jie galės gin
tas todėl yra, kad nemaža pergalima spėka jų ir pradė- neužvirtų
kovos.
Sakoma,
simų ir sumanymų Susivienitis ir išsilaikyti — tai jau jų rikiečių rankose.
j
ta
didžiulė
ofensyva
vaka

kad
ir
rusai
sutraukę
600
tūk

dalis mūsų tautiečių nemyli
Vieno New Yorko didžiųjų jimo pagerinimo link, taipdalykas.
savų
organizacijų, jų ne ruose. Nors Bulgarijos val- stančių kareivių prieš Bulga
bankų prezidentas praneša, pat plačiai tartasi apie tautos
kad ligšiol jau užtikrinta 365,- j reikalus.
Žymiausiu seimo
brangina; dagi iš tokių tar I džia ir labai norėtų inkąsti riją ir ten esančius vokie
jos neapkenčiamai Serbijai, čius. Kol kas gi tik jos ka APIE VOKIEČIU SUBMARIpo, kurie mėgsta save pa
000,00 dolerių
Anglijos ir nuotikiu buvo apsilankymas p,
)tuo būdu pr įstojant prie vo riškieji laivai slankioja Bul
NUS
NIEKO
NEGIRDĖTI.
Prancūzijai reikalaujamai pa Paderevskio, garsaus lenkųĮ
triotais, susipratusiais lie
kiečių, bet jos prisibijoma ne garijos pakraščiais.
muziko, kuris savo kalba taip
Nuolat gązdinusios vokiečių skolai.
tuviais, vadinti, tuo tarpu tik talkininkų, bet ir savo kai
Kaikurie Amerikos milijo sujudino seimo delegatus, kad
submarinai kaž - kur dingo ir
į visa, kas lietuvių, su pa mynų, Graikijos ir Rumunijos.
laivų jau nebeskandina. Tur nieriai paveda tiesiog milži tie vienbalsiai nutarė susivie
nieka žiūrint. Jei tokie lie--■ Pastarosios
aiškiai palaiko
būt vokiečiai jų pristigo, ang niškas sumas tai paskolai. nijimo narius apdėti 5 centituviai su savomis organi talkininkų pusę ir Bulgarijai
VAKARUOSE KOVOJAMA,
lams išgaudžius ir išskandi- “The Bethlehem Steel Co.” uiu mokesčiu į mėnesį nuvar
zacijomis sutaptų, jie galė vokiečiams ranką padavus,
BET NE TAIP
nus. Nors vokiečiai statą vis prezidentas p. C. M. Scbwab gintos Lenkijos sušelpimui. Iš
tų jas pamėgti, matytų jo žada į ją kibti. Vokiečiai gi
25,000,000 dolerių, i kitų nutarimų pažymėtinas,
KARŠTAI.
naujus submarinus, bet nespė- paskirė
se ir sau ir tautai naudą. nemiega. Sakoma, kad jų ofiją. Vos 2—3 į mėnesį tegalį Atsiranda ir daugiaus tokių, j savo mokyklos tolesnis užlaiTiek vokiečius išgązdinęs
Vieton savi;
organizacijų cieriai veikianti Bulgarijos
Tikimosi, kad laike kelių kvmas.
Lenkų
“zviązko”
pagaminti, kuomet anglai į
kariuomenei
ir
Austrijos
vo

staigus
prancūzų
su
anglais
peikimo, jie galėtų prisidė
mėnesį gali dešimtimis nai dienų paskolos suma pasieks mokykla randasi Cambridge
kiečiai
sutelkė
didžias
spėkas
pasijudinimas,
dabar
apsisto

suvirš pusės bilijono dolerių. Springs ir skaitosi viena iš
ti prie jų patobulinimo, įsi
prieš Serbiją ir skubėsią bul ja. Kovojama ir dabar, bet kinti. Tad viskas ant jūrių
geriausių lenkų mokyklų Atrauktų vidujiniu gyveni
garams ir turkams su pagel daugiausia ant vietos stumda- ir aptilo.
merikoj.
man, jaustųsi namie esant.
ba. Apskaitliuojama, kad au masi. Vieni spėja, kad vokie
Šiaip jau žymesnių permai
ti ir ginė turkus per kelias de
Tik vieno tam reikia — strų ir vokiečių kariuomenė, čiai privežė visus savo rezer
šimtis mylių. Bet, matomai, nų lenkų “zviązko” nepadary
PO KITAS VIETAS.
branginimo ir pamylėjimo žadanti užpulti Serbiją, yra vus, taip, kad jiems nieko ne
pavargo. Ant Galipoli nieko ta. Į susivienijimo viršinin
Austrai su italais ne iš tokio. Turkai laukia pagel kus pateko bemaž visi Chica
kas yra mūsų, lietuvių. Ne skaitliuojama nuo 200 - 300 bepadaroma. Kiti - gi tvirti
maža pas mus netobulumų, tūkstančių vyrų su 2,000 ka na, kad prancūzai ąn augiais draugiškumo nebesi peša, bet bos iš vokiečių, o talkininkai gos lenkų žymesnioji veikėjai.
neturėtų atgrąsinti nuo to, nuolių. Jai vadovaująs gen. kiek apsistojo vien dėlto, kad todėl, kad vieni antriems ne tėmija, nežinodami į kurią vie
Prie progos reikia pažymė
begali
nieko
padaryti
—
taip
Mackenzen,
pagarsėjęs
kovose
ti,
kad lenkų Susivienijimas
tą smogti. Ką jiems reiks
kas yra lietuvių. Tuos neto
geriaus prisirengus atimtose
su rusais.
dikčiai
apsidrūtino.
Ant galo daryti, nustatys Balkanuose gana smarkiai platina savąjį
bulumus ištaisyti,
praša
Nesnaudžia Ir talkininkai. nuo vokiečių tranšėjose, per abiem pusėm dideli rūpesčiai
spaudą. Be savaitinio susi
paaiškėję dalykai.
linti, štai kur galima su
Rusija pasiuntė Bulgarijai ul kelti savo artileriją, o po to su Balkanais.
vienijimo
organo “Zgoda” tu
Viską
sutraukus,
kaip
Bal

rasti plačią veikimui dirvą, timatumą, kad jos valdžia iš vėl kirsti vokiečiams smūgį.
Apie turkus irgi nieko ne kanuose dalykai pakryps, tuo- ri dar dieninius laikraščius,
jei kas veikti nori.
Tik Mesopotanijoj
vytų iš savo šalies vokiečius- Kaip ten bus — greitu laiku sigirdi.
kurie daug vietos pašvenčia
!met ir karė paaiškės.
J. Š-as. oficierias ir abelnai su vokie gausime sužinoti,
anglai suskato smarkiau veik___
susivienijimo reikalams,

IR BALKANŲ VALSTIJĖLĖS ĮSITRAUKIA KARĖN.
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klebonas kun. J. J. Jakaitis.
Užbaigiant mokslo metus, bu
vo parengtas vakaras su įvai
riu programų.
•

Apie 7 valandų vakare vai
kai
susirinko
pobažnytinėj'
svetainėj, kur it įvyko visos
iškilmės. Visų programų su
mažais išėmimais atliko jau
nučiai mokiniai. Buvo deklemacijų, gimnastikos ir kitokių
pamarginimų.
Viskas išėjo
puikiai ir įspūdingai,

BOOKTORD, n.L.
I

Kaip ir “revoliucija”.
Rockfordieeiai subruzdo veik
ti.
Po ilgo laiko apmirimo
vietos lietuviai taip smarkiai
pradėjo darbuotis, kad sma
gu į tų veikimų žiūrėti.* Dau

giliutė, — Laimutės rolėje. Ši
jauna artistė — mėgėja, nors
išaugusi Amerikoj,
puikiai

kalba lietuviškai ir savo malo
nu balsu, natūraliais judėji
mais ant scenos patraukia žiū
rėtojų atidų.
Malonu turėti
savo draugijoj tokių gabių ar
tistę, kuri ne tik puošia tos
draugijos vakarus, bet sykiu
gaivina lietuvystės dvasių.

10. MANCHE8TER, CONN.
Vyčių vakaras.
Lietuvos Vyčių 21 kuopa-pa
rengė gražų vakarėlį rugsėjo
25 dienų. Vakarėlis buvo pa
margintas dainomis, monolo
gais, deklemaci jomis ir ištar
mėjirnais. Žmonių ant vaka
ro prisirinko daug.
Tvarka
buvo pavyzdinga. Ypač vi
sus užinteresavo skrajojanti
krasa. Tiems, kurie gavo dau
giau atviručių, buvo skiriamos
dovanos: merginai — krepšys,
vertės 5 dolerių, vaikinui —
“Draugas” visiems metams.
Pažymėtinas Vyčių duosnnmas. Viena Vytė paaukojo
vakarui ‘ ‘ galionų’’ šalta - ko
šės, kitų—krepšį, paskirtų išlaimėjimui.

dininkų randasi dar kelios de- Juųz. Machnickas,
S. Dzinšimts dolerių. Bet rinkimą* gelevičius, St. Rutkauskienė,
aukų nėra užbaigtas. Komi Ant. Vaksionis,
Juoz. BariMisijos.
tetas pasiryžo darbuotis iki šauskas, J. Barišauskas, J.
guma sako, kad Rockfordo
bus reikalinga pašelpa nuken- (S) Aladavičius, J. Kazlau
Rugsėjo 26 dienų užsibaigė
lietuviai, kelia “revoliucijas”.
tėjusiems lietuviams arbo Lie skas,
P. Valinkevičius,
AL
čia Misijos, kurias laikė Tė
Tegul kelia, bile tik iš tokių
Po lošimo p. A. Beržiuskas
tuvos naudai.
Kazlauskas.
P. Jankauskas,
vas Feliksas, vienuolis - Mari
“
revoliucijų” galima tikėtis
R. Jaskelevičius, Aug. Kaztrumpoj kalboj apibudino Te
jonas iš Chicagos. Laike mi
P° vaikų programo kalbėjo gerų pasekmių.
atrališko shoro stovį, pa
P-no St. Šimkaus prakalbos. lauskas, J. Pauliukonis, - J.
sijų šv. Juozapo lietuvių baž
Ar
tai
bloga
“
revoliucija
”
,
Aboja, P. Jgbižis, P. Blazu- mokytojai.
Jų kalbos, kaip
žymėdamas, kad ši draugija,
nyčių aplankė daug žmonių,
Per šio komiteto pasidarba
konienė, J. Jurėlionis, T. Bal- vaikams, taip suaugusiems su- kad jaunimas į poras spiečia kaipo dailės židinys, turėtų pa
kurie ilgai atmins Tėvo Fe vimų, vakare, rugsėjo 23 d.
tulionis,
J. Valangevičius, teikė labai daug naudingų nu- si, . — susituokiu dirbtuvės traukti kuodaugiausia jauni
likso pamokslus ir pamokini Gedimino kliubo salėje įvyko
P. Vazuolis, M. Liaudinskas, rodymų. Toliaus pasirodė ant smarkiau dirba, darbininkai - mo. Ragino jaunimų rašytis
mus.
prakalbos, kuriose kalbėjo p.
Z. Valinkevičiutė,
O. Kaz- estrados klebonas, kun. J. J. lietuviai vienijasi į draugijas. prie Teatrališkojo
Choro ir
Misijų atminimui Tėvas Fe St. Šimkus, Lietuvių Draugi lauskiutė,
B. GumauskasJ Jakaitis. Jis kalbėjo apie mo- Visai ne! Tas tik parodo, plėsti jo veikimų.
liksas apdovanojo žmones pa jos nuo karės nukentėjusiems
Jurg. Velička,
Juoz. Valiu- į kyklos svarbų, nurodė moky- kad rtiūsų mieste gyvenimas
Teatrališkojo Choro daini
šelpti atstovas. Pirmsėdžiui,
veikslėliais.
kevičius, M. Vencius, Al. A. i tojų pasišventimų ir ragino sparčiai žengia pirmyn, o ne
ninkai
padainavo 4 daineles.
K.
Venciui,
atidarius
susirin

ke
Galima pilnai tikėtis, kad
Pečiukonis,
Aug. J. Kaz-'žmones, sulig išgalių, sumestį rėplinėja atbulas vėžio
Nors choras
nedidelis,
bet
Vakaras iš visų atžvilgių nu
uraterburiečiai
pasinauduos kimų ir paprašius publikų lauškas, ir J. Večkis.
j jiems kiek aukų. Surinkta ga- liais.
puikiai išlavintas ir savo dai sisekė. Jaunimas gražiai ir
tvarkiai
užsilaikyti,
prakalbų
Tėvo Felikso pamokslais ir
Susilaukėme Lietuvių Dar
Smulkiųjmkų .... $31.04. na dauS aukV ^ienkų sušelnomis tikrai gali kiekvienų pa- padoriai pasilinksmino. Apsigražiais paskatinimais prie vakaras prasidėjo lietuvišku
Išviso ...................... $100.54.^pimui‘ Po to klebonas, pra- bininkų Sųjungos kuopos, vi
tenkinti.
Ypatingai nusisekė lankė vakare vienas ir iš Rau
doresnio gyvenimo, ir pradės himnu “Lietuva Tėvynė Mū
K. Vencius,
tęsimas savo kalbų, nurodė skas jai lemia puikiausių atei si uo kartu dainelė “Karvelė-jpartijos, tik nabagas nieko
naujų gyvenimų, paremtų ant sų”, ką gana gerai padainavo
reikalų turėti lietuviškų moky tį. Vos tik spėjo įsikurti; jau,
lis” (Sosnausko). Matyt, kad!nepegė. Jo pastangos sukelvietinis bažnytinis choras. Po
krikščioniškos doros pamatų.
prakalbas
parengė.
klų.
Sulyg klebono žodžių žiūrėk,
P- V. A. Greičius, choro vedė- įj triukšmų nuėjo niekais,
tam kalbėjo mūsų dvasiškas
Žaliasis Dobilas.
daug svarbiau buvo pradėti Gero jai pasisekimo!
jas,
myli muzikų ir dainų, kad
vadovas, kun. S. Kučas. Trum
Labai pageidaujama, kad
mokyklas statymų, neg bažny
Tai taip darbuojasi katali taip puikiai sugėbia išlavnti
BALTIMORE,
MD.
pai, bet aiškiai perbėgo nuotiSo. Manchestere dažniau bū
čios, ypač, kad galima buvo kai. Nepasilieka užpakalyj ir
daininiąikus.
kius karės,
atsišaukdamas į
tų
rengiami panašūs pasilink
Moterų vakaras. Lietuvių melstis senoj. Priseis dabar “draugai” socijalistai. Su
vietinius
lietuvius
šelpti
nu

HAVERHILL, MASS.
Po dainų prasidėjo šokiai, sminimai.
rūpintis parapijinės mokyklos žinoję apie katalikų darbus,
apsileidimas.
z
kentėjusius, kiek kas tik išga
įsteigimu.
labai nusigando ir visomis ke žaislai ir kiti tam panašūs
Draugijų stovis.
li. Paskiau perstatė svečių ir
Gal
kiek
daugiaus
gyvumo
Klebono kalba publikai la turiomis pradėjo jiems kenk margumynai.
/
savo draugų, su kuriuom sy mūsų miestelyj parodo mote
Labai retai, paskutiniais"Iaibai patiko.
ti, kitaip sakant, pamėgino su
Prie progos reikia paminė
kiu ėjo mokslų Lietuvoje, p. rys, rengdamos vakarus ir
kais, galima patėmyti žinutę
Ant užbaigos vaikai, vado kelti kontr-revoliucijų po savo ti, jog Clevelande randasi ke
St. Šimkų. P. St. Šimkui pa tam panašius pasilinksmini
WATERBURY, CONN.
laikraščiuose
iš
Haverhill,
vaujant vietos vargonininkui, raudona vėliava. — Kaip, sa letas gerų veikėjų, uoliai dir
sirodžius ant pagrindų, visi mus.
Rugsėjo
19-tų
dienų
Mass.
Rodos, būk čia visai
gražiai sudainavo
tautiškų ko, katalikai drįsta draugijas bančiųjų tautiškoje dirvoje.
Blaivininkų iškilmė.
nusiramino — nutylo, rodos, Moterų Sųjungos 8-ta kuopa
negyvenama lietuvių, o jei ir
tverti be socijalistų
raugo? Lietuvių parapijos klebonas,
himnų.
kas užkerėjo. Prabylo sve buvo parengusi puikų vakarų
Rugsėjo 26 dienų, š. m., PiA
yra, tai visai nedarbštūs. Bet
Publika per visų vakarų už Padarė tuojaus dideles tary kun. J. Halaburda bene bus
čias.
Kalba
aiškiai-dailiai. su prakalbomis, deklemacijoTriusdaBlaivininkų l oji kuopa
dalykai stovi visai kitaip. Šia
silaikė ramiai, išskyrus susi bas, per kurias nusprendė pa vienu
iš pirmųjų
Aiškino dabartinį
''
“
Graudi'"
8
m
"
n0l0
?
ai8
'
.
N
°
rS
Or
.
aS
|
spėtus!,
prie
durių
“
sportuiškilmingai
apvaikščiojo savo
me miestelyj gyvena apie tūk
siųsti į Washingtonų praneši mosis
bažapie
naujos
Lietuvos
padėjimų.
Grau- buvo gražus, žmonių prisirinstantį lietuvių ir savo naudin
,
,
„ . v v.
. ,kų”, garsiai kalbančių angliš mų apie socijalistų teisių su nyčios pastatymų, neužmiršta metinę šventę. Iš ryto buvo
džiais žodžiais piešė Lietuvos ko nedaug. Priežasčių nerei-'^
K j B ilaužymų.
<l„«,^o Po “mitingo”, žino
laikomos pamaldos bažnyčio
gais darbais nėra atsilikę nuo
ir kitų reikalų ir visur savo
kruvinus vaizdus.
Klausyto kia toli ieškoti. Dauguma bal
Mitų vietų lietuvių.
Iš drau
ma, reikia parašyti “prosbų”. darbu arba patarimais prisi je, vakare - gi buvo surengtos
jų krutinėję kilo nepaprasti tinio riečių labiau mėgia “sky
prakalbos ir dainos. Vakaras
gijų čia yra viena gerai žino
Tik nelaime, iš viso socijalis- deda.
Daug gyvumo clevejausmai. Kiekvienas iš p. St. stimėlius”
garbinti,
negu
ma visoje apielinkėje, atsižy
tiškųjų kareivių pulko, neatsi landiečių tarpan ineša ir p. prasidėjo apie 7-tą vai. vak.
Šimkaus kalbos jautė, kad lankytis ant vakarų. Taip jr
mėjusi savo pasirodymais apTšGKVrOOn, MASS.
rado nei vienas, kurs galėtų to V. A. Greičius, Lietuvos Vy naujoje par. mokyklos svetaL
ten toli, ant Nemuno, Šešupės, šiuo kartu: išvažinėjo mūsų
vaikščiojimuose, rengiamuose
kį sunkų “džiabų” atlikti, nes čių ir Teatrališkojo choro ve nėję. Vakarų atidarė kun. P.
Vilijos krantų, kur kadais lietuviai į miškus, kur pralei
NL Šimkaus apsilankymas. nežinojė iš kurio galo plunk dėjas, kurs, kaipo muzikas, Saurusaitis, pabrieždamas
netik lietuvių, bet ir svetim
jiems patiems linksmai laikas do laikų
i vakaro tikslų ir perstatydaprie
bačkutės
ar
taučių.
Tai šv. Kazimiero
Rugsėjo 21 dienų atsilankė snų paimti. Taip visi nutari tiesiog neapkainuojamas. Prie
bėgo, dabar tos visos vietos “keiso”, niekam jokios nau
mas už kalbėtoją Tėvų FelifoKareivių draugija, kuri turi
.
pas mus su prakalbomis p. S. mai ir nuėjo niekais. Kontr- uolių Clevelando veikėjų prikrauju papludusios —• pavir dos neatnešdami.
klauso
p.
J.
Sakalauskas,
kiek-į
v.ennol,-Mar,jon, iš <3usuvirs 200 narių ir suvirš $3,revoliucija
neiškilo.
—
Vyru

tę į ašarų
pakalnę.
P. St. x Padoruose vakaruose žmo Šimkus, Lietuvių Draugijos
vienogeroir naudingo darbo,™?08’.™-. GeA MbeJojas
000 kapitalo. Apart šios drau
nuo
karės
nukentėjusiems čiai, kurgi jūsų apšvieta, mo
Šimkus kalbėjo gana ilgai, aauklėtojas, [‘a‘P alskial
gus gali ingyti savo dvasiai
gijos gyvuoja čia: Šv. Juoza
Nejaugi
jūsų sumanytojas ir
Žmonių pa ksliškumas?
pie valandų ir pusę, bet nie ir protui peno, sykiu ir gra šelpti atstovas.
nur odinėjo -blėdingunaų gir-*
po, ŠŠ. Panelės Marijos Ne
“Šakėj*’ tiek šviesos, kiek jū prie to gabus eilininkas.
kam nepailgo, visi klausėsi su žiai pasilinksminti, girtose - gi siklausyti p. St. Šimkaus pra
tuoklystės, kad ir dklžiaiw»s
persto jančios Pagelbos, —mo
sų darbuose? Laikas būtų
didžiausia atida.
Užbaigęs pramogose vienas tik palai- 1 kalbų susirinko apie 200. KalB.
Skrjpkauskaitė
ir
užsispyrėlis turėjo sutikti, kadį
Plės
terų dr-jos ir Gedimino kliu
pradėti rimčiau protauti ir
i
t
.
.bėtojas
vaizdžiai
papasakojo
kalbėti, p. St. Šimkus kartu su
O. Žvingiliutė pasižymi scenos girtavimas yra didžiausia fH.
feas. Kliubas priskaito suvirš
durnas. Baltimoneciai turėtų I
. . ,
.
• t- x
.....
..
susirinkusiems
apie
Lietuvos mesti šalyn “Šukės” univer srityje, o p-lės V. Ignatavičiu- da ne vien mūsų tautos, bet i r
J. Pašakarniu ir F. Bakanau200 narių ir šiais metais pasis
pagalvoti, kaip nusikračius l
xr
•
11
u.
....
„
... į vargus. Ne vienas klausyto- sitetus.
sku ėjo per salę rinkdami au nuo mtekmes
tė ir Z. Bagdžiūniutė — dailės!visos žmonijos. Prie to dar
alkolio. Tam tik- .
. ,v . .
.
, . ,;
tatė cemento plytų dviejų augRevoliucijonierius.
kas. Tuo tarpu bažnytinis slui reikia daugiaus veikti vi jų griaudžiai apsiverke, klaušakoje.
Prie to jie visi yra įr prijuokino visus, kuomet
Žtų savo namų, vertės $10,000.
sant apie savo brolių ir se
choras padainavo “Sveiki bro suomeniškoje dirvoje.
L.
Vyčių
25 kuopos nariais.
pradėjo pasakoti iš savo atsi
Tie
Ant žemojo — kliubas turi
serų vargus tolymoj tėvynėj.
liai dainininkai”.
Dainavo
santikius smuklisa, Baltimorėj prie tokio di
kambarius paprastiems savo
Turime dar Clevelande ne- tikimų . apie
. v
.v.
x
Renkant Lietuvos atstovui
pagirtinai .
Jaunų (mažų) delio lietuvių skaičiaus netu
maža kitų veikėjų, bet apie all,k>! ,r W
P" *°
SHENANADOAH, PA.
susirinkimams, viršuje - gi yra
mergaičių choras padainavo 3 rime gerų vadų ir darbininkų, aukas, kalbėjo vietos klebo
inos kita svk
P™1* J* Valantiems. rodė
didelė salė šokiams ir dide
Paskiaus antrų syk p.
daineles: “Einu per dvarelį”, ir sunku kų nors veikti, bet nas.
. pieštų pavyzdį iš gyvenimo
Aprašydamas Lietuvių Die
o,
,
,lėms susirinkimams. Taip-pat
..... .
.
’ . | St. Šimkus prabilo i susinnLai
gyvuoja
clevelandiečiai!
girtuoklio, nuosaikaus gėriko.
“Augštai dangus” ir “Kada
na 38 “Dr.” num. p. Vienas
čionykščiai lietuviai, priklau
nuliusti dar nėra reikalo. ,
. *,
noriu verkiu”. Visos dainos Tarp tų pačių atsiras prakil- kusius, ragindamas visus grjz- keletu dalykų perstatė ne taip,
Rūtų Darželis.
pagalios palikusio blaivinirfMB
santieji prie šv. Jurgio para
ti
po
karės
Lietuvon.
Po
praatlikta gana gerai. Paskiaus
Paveikslas buvo
n u pieštų*
kaip ištikrųjįj buvo, ypač anesnių žmonių, kurie padės , ,,
. ,
, v
K
pijos, kurios dvasišku vadovu
•i i
x i, _xi
• C?
įkalbų vietos bažnytinis choras
p-lė Juzė Kutkauskaitė pasa
spalvomis,
su
pažymėjime,
pie
Shenandoah
chorų.
P.
reikalus tvarkyti.
Paimkime, i
, .
t *
yra kun. S. Kučas, turi savo
a •
, ’i sudainavo gražiai keletu lietu- Vienas praneša, kad Shenan
kė eiles “Metinės karės su- , j . ,, x
kiek girtuoklis praleidžia val
kad ir Moterų Sųjungos kuo-l
murinę bažnytėlę. Bažnytėlė
HARTFORD, CONN.
t
x- j
••
tr. I viskųjų dainelių,
kąktuvės” ir Alena Lučinskaigiui,, šeimynos užlaikymui,
doah choras dainavęs “Giru
pų.
Jaunute dar ji, vos 40
nėra didelė, bet dailiai atro
Aukų surinkta 107 dol. 29c. žę”, bet jos visai mūsų cho
tė — “Lietuva Tėvynė Ma- narių turi ir tame skaičiuje
d raudai, gydytojui ir ki£fe •
dytų iš oro ir vidaus, jeigu
batų ižtaisyta. Klebonas la- n0”’ SuSkm«™ su pasi- nėra dvasios milžinų, tečiau Už įžangų inplaukė 18 dolerių ras nedainavo. Užmetama cho Lietuvos Vyčių Connecticut kiems mažmožiams, ant galo
reikia jai pripažinti pirm*!Mc’ Apmokėjus ^cius, gry- rui, kad jis noroms-nenoroms valst. apskrities suvažiavimas. alkoliui.
Žmonės labai ati
bai geros širdies žmogus, ge rodė yra surinkta $100.54, ku
riuos p. S. Šimkus apsiėmė viet, Baltimorės lietuvi, vei-i“> peln0 llko 120.doL de dainavęs ir kad vedėjas ne
džiai
prisižiūrinėjo
ir klausėsi
ras pamokslininkas ir darb
Lietuvos Vyčių Connecticut
greitu laiku išsiųsti į fondų kime. Atsiranda jų tarpe kai- kanuos tnojaus P“1'>rta Tau' spėjo ar nesugebėjo choro su
teisingų išvedžiojimų apie tki,
štus. Galima pasitikėti, kad su
valst. apskrities valdyba, lai
Lietuvių Draugijos komiteto hėtojų, deklematorių, monolo- tos Fondo iždan.
kaip girtuoklis nuskriaudžia
derinti. Tas lyg užgauna mū
pagelba geros širdies'vietinių
kytame susirinkime rugsėjo 28
Pipiras.
P. St. Šimkus kalbėjo antrų gisčių. Geriausia moterų vei
šeimynų, nutraukdamas jai agfc
sų chorų. Nors mūsų choras
lietuvių ir, geresniems lai
dienų, nutarė šaukti apskri
kartų apie Lietuvos politiškų klumų gali parodyti moterų
nuo
valgio, ir viską atiduoda
nevažiavo garbės ieškoti, tik
kams virtus, netrūkus mūsų
ties
suvažiavimų
delei
aptaripadėjimų.
Baigiant kalbėti vakaras, kuomet jos savo spė
mas bravoro agentui
sakNk
užprašius
važiavo
padėti,
bažnytėlė pasipuoš. (Čia pa
modaug svarbių dalyk,ų, pa
prašė visų amerikiečių lietu komis rengia programų. Šia
nininkui už svaiginančius gė
kuom galint papuošti Lietuvių
sekmingai gyvuoja S. L. F. K.
liečiančių Vyčių veikimų Con
CICERO, ILL.
vių, karei pasibaigus, grįžti į
rimus. Po tam didžiulis šv.
Dienų — visgi laimėjo, taip
me moterių vakare ypač pasi
A. 44 kuopa ir Labdaryliės
necticut
valstijoj.
Kadangi
tėvynę - Lietuvų. .
Juozapo parapijos choras su
sakant, pirmų prizų (apie tai
žymėjo p-lės Bajoriutė ir Sadraugijos skyrius. Turime ir
Visų atidai.
prie apskrities priguli 7 Vy
Pirmsėdžiui
padėkavus
vi

dainavo “Blaivininkų Himrašė ir Evening Herold). Vie
joniutė. Beabejo lietuvių tar
P. S 144 Kuopų. Labdarybės
čių
kuopos
ir
kiekvienai
atski^^,,,
pū|)iįjca išrausė »tdraugijos tikslu yra Šelpti na siems susirinkusiems už aukas pe ir daugiau esama tokių ga- . Rymo Katalikų Labdarin- toj padėkos už mūsų triūsų
xx
,x„ rai sunku ?ptartl V18?.8 daT sistojusi.
Nusisekė puikiau
šles ir našlaičius, kuriems yra ir pagirtinų užsilaikymų, _— hių ypatų, bet nepasirodo. Su gosios Sųjungos 3 kuopa ren- gauti kaip ir papeikimų, yra
Prieg
tam, išgirta Į kus’.tai ir^^amas 18 susl 'Kiek Silpniaus išėjo daina.
visi gražiai išsiskirstė. Džiau laiku, žinoma, viskas kitaip £*a iškilmingų balių suišlaimė- skaudu.
reikalinga pagelba.
™8|“Jau slavai sukilo”, ypač tojirnais ir kitais pamargini- Mahanojaus choras. Nepavy- j rinkimas, fi
gėsi žmonės iš prakalbų. Kal virs.
inor^į, šlubavo. Kitos dainvtčs
niekad
dar' jr Baltimore Vyčiams ver- inais lapkričio 21 d., š. m., dime jam garbės, bet ir savęs ra®81? jaunimo rei us.
bėjo,
kad

WATBRBURY, CONN.

W

Tautiška. suripra' irias.

nebuvę ant tokių jausmingų
Palinkėsime p. St.
lietuviai ir - <;i šį tų Iii ha. Pa Šimkui gero pasisekimo, o
vyzdžiui galima paminėti se haverhiliečiams — ačiū už au
kai čius ap r reiškimus. Metai kas.
Rūta.
atgal, visų vietinių draugijų
sušauktame susirinkime, likosi
Aukos Lietuvių Draugijai.
išrinktas komitetas aukų rin
Laike prakalbų p. S. Šim
kimui nuo karės nukentėjurugsėjo 23 d. š. m.
•iems lietuviams. Už pirmsė- kaus
Haverhill,
Mass., aukojo: kun.
dį šio komiteto paskirta Kon.
Vencius, raštininku —' Petr. S. Kučas $4.00, Jst. Pretkus
M. Jankauskas, iždininku — $2.50. Po $2.00: K. Venčius,
Jonos Večkis ir kolektoriai — P. Čiras, D. čiras, J. L.Pa-

Tautiškoje dirvoje vietiniui prakalbų.

P. Čiras, D. Čiras, J. Juška, šakarnis,
Jgn.
M. Stravinskaitė, R. Jankau- Jgn. Norkūnas,

Vaitkflnas,
P. Paulau

skienė ir O. Kazlauskaitė. Iš akas, m. Aladavičiutė, Juoz.
mrinktų to komiteto pinigų p^Upa8,
M. Kazlauskienė,

305 rubliai pasiųsta tiesiog į „ v
.
Lietuvi, Draugijų Vilniun? o A KaSeta>

n xr

*151.00 su perstais ant lietuvių, Naudžiunaa,

peticijos pasiųsta
Fondo iždų.

į

Tautos ĮČiua,

•

°' Ma,,o‘a’
J,

ai

AL

Kvedaravi-

Ag. Amfcejienė,

,ir F

Po

$1.00:

Pas lųnniteto iž- Bakananskas. *

tėtų pųsekti moterų pavyzdin-1 duozaP° ’Tukoiaus svetainėje, skriausti nemanome. P. Vie
gą veikimų. Daugiaus visiems 4837
st., kampas 49 avė., nam pasiūlytume štai kų: te
gyvumo, smarkesnio veikimo, Cicero, III.
atvažiuoja Mahanojaus choras
daugiaus baltimoriečiams kil-Į Pelnas skiriamas pusiau: į Shenandoah, o ten galėsime
tumo ir, išties, galėtume ir į centraliniam Labdarių Sųjun- palenktiniuoti, kurie geriau
mes pasidžiaugti savo darbo S08 iždan ir vietos varguolių padainuosime.
Shenandoah Choras.
sušelpiami.
vaisiais.

Dūda.

Pageidaujama
visuomenės
pagelba. 10 merginų — ko
lektorių lankysis po lietuvių

stabas, rinkti visokii] daiktų

WORCESTER, JLA88.

Vaikų vakaras.

išlaimėjimams. Padėkite vien-

taučiai

sušelpti

CLEVSLAND, OKIO.
“Pilėnų Kunigaikštis”.

varguolius,

Clevelando lietuvių Teatrališkasai Choras vaidino nedėKolektorės
turės paliudi
lioj, rugsėjo 26 d., š. m., 5
jimus nuo kun. A. Ežerskio, aktų istoriškų tragedijų “Pilė
Cicero lietuvių parapijos kle nų Kunigaikštis”.

aukuodami kų kas gali!

Rugsėjo pradžioje užsibaigė
vaikų vasarinės mokyklos se
zonas. Mokyklų lankė apie
300 vaikų. Mokytojavo klie
rikai: A. Petraitis, J. Čapli bono.
kas ir K. Bakšys.
Prižiūrė
toju viso mokslo buvo Worcesterio lietuviškos
parapijos

Vaidinimas pasisekė neblo
giausia.
Artistai gerai atliko
J. Mikolainis,
savo roles. Iš artistų labiau
Labd. Sų-gos kp
sia
atsižymėjo p-lė Ona Žviningaliotinis.

• .Žiemai prisiartinant, turėsi- išėjo gerai
me daugiaus darbo, reikės ne

Kalbėjo ir vietinės kuopos

maža padėti pastangų
ren- narys p. J. B. šaliūnas. Ragiant dirvų žiemos pramo- gino jaunimų prie blaivybės,
goms, prisieis šį-tų naujo su- užkviesdamas į kovą su aibė .
galvoti, taigi labai pageidau- liu. Gaila tik, kad nebuvo prijama, kad kuopos prisiųstų siųsta Pilnųjų Blaivininkų orsuvažiaviman
kuodaugiausia gano “Tautos Rytę”. Kalelėdelegatų. Kuopos malonės iš tojams paraginus jį paremti,
anksto prisirengti su ineši- i daugelis klausė, ar ne galėtų
mais ir patarimais, kad dele- Į nusipirkti....

gatai važiuodami suvnžiaviPublikos vakaran atsilankė
man turėtų ir kuopų nutari apie septynis šimtaa ypatą.
mus.
Pastaruoju laiku blaivininkai
kaskart
daugiais
Suvažiavimas įvyks spalių pradeda
veikti, prie kuopos prisirašo
24 dienų, 5. m., pobažnytinėj
abiejų lyčių jaunimas, — tki
svetainėj, 41 Capitol avė.,
geri apsireiškimai.
Plaėiaa
Hartford, Conn.
ir plačiau mūsų viaoeoMOė
D. Karoblis,
pradeda indoraauti Blaivybe
L. V. Conn. valst. ir tikimos, kad po šių pMsusilauksime
«Metį
'
apskrities rašt. kalhų

TPJ-r
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kas, K. č’erneckis, A. Perednis. K. Venckiutė
.......... 10.90 gus sekančiai:
resnos
skaičių naujų narių. Šiek-tiek Lukaševičia, 562 Main st., Dv. kun. B. Andruška jau 12 me
Po
$1.00:
Jonas
Jankevičius,
K.
Kudirkienė
.................
10.78 1 kuopa ....
Tel. Randolph 5216
$426.48
jaunimo
veikimų sutrukdo Vadovas, kun. J. V. Kudirka, tų kaip iš Lietuvos ir per tiek
Žekas Baltrus, Abromaitis Ignas,' O. Jonikienė ..................... H 34 2
110.50
(••••
(A.
•
•
•
metų
negirdėjęs
savo
prigim

kuopos
pašelpinis skyrius. 258 Slocum st., Kosos globė
Rajesis Stasys, Šniučiutė, Teklė, . V. Lukošienė ’................... 11.44 3
191.07
Štai kokios priežasties delei: jai: Vincas Karaliūnas, Pe tos kalbos jos nepamiršo. Iš Kairaitis Mikodemas, Andriulis, M.
4
Augustinavičiutė
. 10.41
ADVOKATAS
520.36
».e.e e e ie eis •
Baugumų jaunimo prie pa- tronė Kondraskiutė, 151 Gro tikrųjų karštas tėvynainis ma Juozas, Virbalis Vaclovas, Va-į Z.
5 .81
Taukauakaitė
..........
8.55
19 SO. LaSALLE St.
• e:ar te • • • e. 303.19
gelpinio skyriaus
prigulėti ve st. Iš viso kuopa turi na tomai nuo savųjų nesišalina.
sauckas, Leonas, A. Jasionienė/o. Kurkoniukė
IRoom 815) Chicago, III.
.......... ,. 8.05 6 Jf
162.58
Kalnavertis.
nenori, o mėnesiniai susirin rių dabar 49. 12 merginų, 32
A. Višnauckas, A. Dobužinskas, I M. Tvarijonaitė ................. 9.34 Aušros Vartų
Ra*. 32SS So. Holotod St.
144.51
kimai laikomi tik pašelpinio vaikinu ir 5 vedę vyrai.
J. Kazakevičius, J. Lukoševičius 1 M. Bruožytė ..................... 8.03 Nekalto Pras. parap. t. . 20.57
Tol. Drover 5326
P. Kazakevičius, Arnoldas K., A. Agentaitė ..................... 9.82
skyriaus, taigi tie, kurie pri
32 L. V. kuopa turi jsamIŠ LONDONO.
K. Liumas, K. Mockaitienė, J. M. Deduraitė ............
klauso prie pašelpinio sky džius kambarius (ųlub rooms)
8.01
.Viso $1,879.26
Lugauckas.
A.
Bereckaitė
............
.
...
8.02
riaus, susirinkę, svarsto dau prie 456 Main st., kur randa
Labd. kuopoms, dviem minėLietuviškos duonos keptuvė,
Talephone Main MA
Smulkių aukų ......... $13.16 E. Jevanauskaitė .............. 7.30 tom parapijom ir aukų rinkikėms
giausia vien tik savuosius si mažas knygynėlis. Kamba “Birutė” veikia vidutiniškai,
JOSEPH MOLITOR
J. Šiugždaitė .................. 7.76 už jų uolų pasidarbavimų taria
reikalus, o apie blaivybę nė riai su elektros šviesa ir ki Dabar perkėlė jų j naujų vietų,
ARKITEKTAS
Išviso $120.46 S. Svenckaitė ................. 7.66 me nuoširdų ačiū.
ra nei kalbos. Delko? Visų tais patogumais. Nariai turiu-J, kur daugiau lietuvių gyvena.
Rooms IOOJ4U04
A. Kudulaitė ..................... 6.04
P. Mažeika, pirm.
laikų užema svarstymui apie tieji liuoso laike, sueina tuose
Pastaruoju laiku anglai la
167 W. W»iho<toi! St. Chicago.
M. Barškiuvienė ................. 6.61
Kun. A. Staniukynas, kas.
Katalikiškos Bainyjiot mano specialiligonius, tvarkimosi ir kitus
pasikalbėti. biaus pradėjo lietuvius atskir
škum&s. Aš stočiau Sv. Kryžiaus
O. Lukošienė ..................... 6.44
A. Prečinauskas, raštin.
klausimus.
Bažnyčią Chica<o(eKambariai randasi parankio ti nuo kitataučių, ir dabar da
O. Bernotaitė ...................... 5.44
Ar nevertėtų tiems, kurie je vietoje ne vienų atitraukia žnai girdėti anglus kalbant aP. Stropaitė ..................... 5.58
nepriklauso prie pašelpinio nuo smukiės bei “pulrumio”. pie lietuvius (the LithuaM. Birgelienė ................... 5.70
skyriaus, laikyti atskirai su-|Cia yra rengįamį maskaradai, Į niaus). Pirmiaus anglai lietu
M. Kavaliauskaitė ............. 5.98
Ir kad tokius j§ įurįų pelnas eina padengi- vius vadino daugiausia “po8) rinkimus?
K. Brazauskaitė .............. 5.02
Gylu »yq, Ketorfi Ir Vak< Ligų.
Tol. Var«o 1190
Atskaita ir aukų rinkėjų var Z. Gotautaitė ..................... 5.44
susirinkimus galėtumem
b
su- - muį kambarių nuomos.
lish”, germans” ir kitaip.
Roeid. 4813 S. Ashland Ava.
dai iš atsibuvusiojo Labdarin O. Laskauskaitė .............. 5.21
rengti su šiokiomis tokiomis
»-n U ryto
Mat dabar anglai plačiau
1—< po pietą
5.77
paskaitoms
apie blaivybę ? A. A. JUOZAS TOTORAI- sužinojo apie lietuvius iš jų į- gos Sųjungos viešo aukij rinki O. Skrupskelaitė ..
Seniausias, pigiauasias graborius
*-• vakare
mo,
6
d.
rugsėjo
1915
m.
L. Sabaliauskaitė .
5.72
rxsasc
ir tirinetojas dėl pavargilitĮ-naškertėtų
apie
tai
staigų.
Duonos
keptuvė
“
Bi

TIS.
M. Jotužaitė .........
1 Kuopa, šv. Kryžiaus parp.
aičių.
5.44
pagalvoti
mūsų vietiniams
rutė” ir intaisyta prie bažny
P. A. MAŽEIKA
4.60
Pėtnyeios rytų,
rugsėjo
Vardas pavardė
Kiek O. Martušikė ..
veikėjams.
Dauguma dabar
čios iškaba, intikrino anglus,
3316 taura šit.
CMtCASB, III.
IMH
Drovor
790
4.12
S. Nutautienė ........... $33.90 P. Locaitė ..........
8ąko: — tai kų aš ten veik 1.7-tų d., š. m., persiskirė su kad esama ir lietuvių.
Valandos;
8
lif
10
ryto,
1
lig
3
po
4.42
Z. Našvietaitė .............. 21.81 O. Kindaitė ......
piet ir 7 ti< 9 oakarb
siu ant susirinkimo, jie kai šiuo pasauliu A. A. Juozapas
Tikiuosi,
kad toliaus dar M. Petrašaitė ............... 17.16 O. Jutkevičiutė ..,
4.47
basi apie savo reikalus, tai| Totoraitis, pergyvenęs 48 meM. A. J. TANANEVICZE
plačiaus sužinos netik anglai R. Šimkaitė ...............
> • • • • 3.63
16.11 B. Kuraitė ...........
nereik jiems ir trukdyti.
jtus. Velionis atvyko AmeriGydytojos, Chirurgas
LIETUVIŠKA BANKA
Tananevičiutė . ............. 3.10
Pri- bet ir platesnis pasaulis apie;A. Juršaitė ...................... 16.41
Reikėtų sugalvoti, kaip čia kon 20 metų amžiaus.
ir
Akušoras
j
M.
Krupinskaitė
..............
3.50
yra geri U. Krauklaitė ................ 15.21
lietuvius. Anglai
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Bylai »nį natą Ir M*į lipa
užbaigus tokius nemalonuius &U^J° prie S. L. R. K. A.
J. Nutautaitė
............
18.13 E. Šalboraitė ............. ... 3.28
su
jais
galima
sužmonės
ir
Joseph J. Elias, Savinmkas.
apsireiškimus.
'r &V- Vincento Draugijos.
3249 S. MORGAN 8T. CHICAGO
E. Šalgaitė ................
13.93 M. Skirytė ..................... 3.35
4600 -4602 S. Wood St. Chicafo, III.
gyventi.
A. A. Juozapas paėjo iš Su
K. Norvilaitė ..
Priimame pinigas | Bank* užčOdyjhnul nno
Netolitas.
12.i8 K. Jakštaitė ........................... 1.15
vieno dolerio ir dauffiaus ir mokame treji*
Londonan privažiavo nema
valkų gubernijos, Vladislavo
raeenta ratomie ant metą. Siuučiame pinigu*
L. Juršaitė ..
viena dalie aviete pigiai, greitai ir teisingai,
pavieto,
Kidiulių gmino, ža belgų. Tai linksmo būdo M. Sadauskienė
svetimą lemtą pinigu, mainomo. perkame ir
12.52
Tel. Drover SK2
Viso
labo
—
$500.00
parduodame. Parduodame šifkortes ant visą
ir ramiai užsilaiko. J. Mockienė ..,
Dvarčinskio kaimo.
Ameri žmonės
liniją i krajų ir it krajaas, taipgi tikietus ant
12.43
geleiiukelių po visa Amarili* ir Europ*.
5
kp.
šv.
Jurio
parapijoje:
Dirba
jie
prie
įvairių
darbų.
DRAUGELIS
&
SAPRANAS
koje, ypač Kingstone, velio
O. Klumbaitė .................. 11.82
Musų Banka išdirba visokiu* raštas ir do
VVILKES BARRE, PA.
kumentu* visose kalboee ir duoda roti* lie
į P. Budreckaitė ............. $22.46
Lletovlel Daktarai Dentlatal
nis turėjo daug pažįstamų, Sako, kad belgai moka puikias e. Buzaitė ...................... 11.60
tuviam* visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
I S. Mileraįtė .................... 16.49
se ypatiikai ir per laiikus. Tik kreipkitės
Valandos: nuo 9 vai. ryte iki 9 vai. vak.
S odelis tų karšygiškumas.
virimtnčtu antrato.
kurie susirinko nedėlios rytų pintines, kėdes padirbti ir ki-1 M. Marcinkievič ............ 11.40 j K. Tamulevieiukė ............. 16.17
3281 S8. NALSTED ST., CHICAGO
A. Grikšaitė ................... 10.91
pa- tus tam panašius darbus.
paskutinį
Ištikus progai nukeliavau l atiduoti
iZ.
Bartušiutė
....
........
16.08
Anglai didelėj pagarboj lai K. Randikė................. 10.76
B. Jonaitė ....................... 14.65
JĘaston, Pa.
ir ten, sutikęs tarnavimų savo draugui Gė.... 10.36
ko belgus, nes jie plačiai pa K. Varanavičienė .. .,
dulingos
šv.
mišios
buvo
at

J
P. Janušauskaitė ............. 13.95
•draugus Vyčius,
sužinojau,
J. Ambrozevičienė ....
.... 9.37
Telepbone Drever 8326
žįsta jų gyvenimų.
laikytos
Šv.
Marijos
bažny

B. Tarvidienė ................. 13.92
kad jie tų dienų rengia pra
M.
Gribaitė
..............
.......
8.87
Kalnavertis.
E. Urbaičiutė........................ 13.23
S. A. RutkauskaLė-Šlakienc
kalbas. Nuėjau pasiklausyti. čioj, palaidota parapijos ka
P. Laurinavičienė ....
.... 8.57
S.
Šatkauskaitė
.................
13.01
pinėse.
Velionis
buvo
doras
Publikos buvo prisirinkę pu
E. Mikalaitė ..............
Gydo visokias !;<as
....... 8.33 L. Arci.šauskaitė .............. 12.02
žmogus
ir
geras
katalikas.
S. Norvaišaitė .................. 8.29
sėtinai, tarpe publikos, netru
Spocljallate motorų Ir valkų llgoaa
M. Duobiutė ...................... 11,93
ko ne socijalistų. Štai keli to Paliko dideliame nuliūdime ANTROSIOS LIETUVIŲ DIE O. Dirdienė ................ ... 7.54
P. Eliošiutė ............ . .... 11.17
9—12 prieš piet; 430—730 vakare,
VALANDOS: Nedėliomis 9—12 prieš piet.
kie karštuoliai
kelia lermų. savo moterį ir vaikus; Jur NOS ĮVYKUSIOS VALLEY p. Janušaitė .................... 7.84 K. Paldauskiutė ............. 10.72
VIEW PARK (INKERMAN, v. Mockaitė ..................... 7.24
Kada kalbėtojas kalba, tai jie. gį, Praną, Stanislovų, UršuA. Valančiunaitė .............. 9.55
PA.), LIEPOS 20,1915 M.
s. Mišeikiutė ..............
Saukia visokiais balsais:— vy*r Agnieška,
7.26
3255 So. Halsted SL,
Chicago, įlįs.
O. Budvitienė .................... 9.51
APYSKAITA.
o.
Verigaitė
...................
2.90
ęių nereikia. Tik pareikalavus
T. S-mis.
p. Rauktaitė ..........
5.75 IM. Varkalienė ... ............. 9.05
Ineigos.
prakalbų vedėjui — nurimo,
8.35
J. Rauktaitė .................... 3.52 ’ A. Gilienė ............
!
O.
Mankuvienė
..................
8.83
Inžanga,
sėdynės
ir
vemat, prakalbij vedėjai pasakė, į
Vyriškų Drabužių Išpardavimą
J. Rašinskaitė .... .... 5.29
■Kp
liavėliai.................. $1,237.33
kad jie gaus balsų po prakal-j
R. Bielauska .................... 3.98 Į M. Paulauskaitė .............. 7.80
Šokis ...........................
144. G0 V.
į J. Adomavičiūtė ................. 7.58
bų. Pasibaigus
prakalboms
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
Vanagaitė ................ 2.59
Atletų
komitetas
.......
7.50
M.
Kairis
..
...........
7.45
pradėjo nauji nariai rašytis ■
IS LONDONO,
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
O. Jucikaitė ....................... 1.71 |,M.
Pono J. P. Gilio dovana
Overlingaitė .................. 4.75
pašoko viens iš socijalistų at-Į
$26 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
B. Kinsgailaitė .................. 5.41
50.00
kalbėti tuos, kurie nori prisi-Į Sekmadienį, rugpjūčio 29 d. jaunimui........................
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.J. Petrauskaitė ................ 5.02 !H. Leščiauskaitė ................ 4.32
Kolekta
p-lės
Kižiutės
Mataitė
..........................
4.96
Zrašyti prie L. Vyčių, kiti-gi m?sii bažnyčioj laikė primi$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
A. Jučaitė .. . . ................. 2.72
lietsargio
išlaimėjimui
..
31.25
Prackaitė
.....
...........
3.89
J.
KUPARAI ir VALYZAI
pradėjo kritikuoti kalbėtojus. c^as kunigas B. Andruška. Į
E. Gedminaitė...................... 3.44
Kolekta
per
p.
St.
Šim

Lubiniutė
...............
3.83
i
K.
V.
Pagalios patys tapo taip su-jvedė jį bažnyčion,
išskyrus
1.77
S. Gordon
kaus. prakalbą............... 120.-i 6 E. Dargaitė ..........
D. Adomaieiutė ................ 3.60
kritikuoti, kad neturėjo nė kur raus> vietos klebonas ir 12 jauPocienė
....
.............
2.88
1415 So. Halsted St.
Chicago, 111.
Paliudijimai ..................
19.58 M.
3.11
ĮJ- Bernatavičaitė
Mikšaitė ....
Bėtis. Po tam prasidėjo Vyčių '11?, mergaičių, baltai pasirė2.10 Įa. Mockaitė ...
Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomisirvakarais. •
• • • • 3.04
Z. Gečaitė .. .
ęusirinkimas, o socialistus pa- aižiusių, su gėlėmis rankose,
2.06 K. Garuckaitė .
Viso ... $1,660.92 B.
2.15
Lukoševičiutė
2.23 M. Garuckaitė ,
prašė už durų. Turiu paminė- kurios barstė einant į bažny1.94
Išlaidos.
U.
Bidinaitė
...
.4.46 St. Paulauekaitė
tį kad tik pasidarbavus p. S.
jaunam kunigui B. Andru1.83
Refrešmentai ................ $459.40 E. Juškieviez ..
1.53 F. Garuckiutė ..
1.75
’A. Straukui tapo sutverta L. škai.
Muzika ........................
53.45 M. Juškievicz .
VARGONŲ DIRBTUVE
3.49
K. Budreckiutė ................. 1.53
Primicijantui asistavo prie Medis .........................
JPyčių kuopa Eastone ir jau
14.37 O. Bražinskaitė
7.44
vietinis klebonas Gėrimai (ne svaigomi)
turėjo 14 narių. Po prakal šv. mišių
153.13 A. Kaminskaitė .............. 3.41 B. Valeikis ........................ 1.50
bų prisirašė da 21 naujas na kun. K. Matulaitis, kun. Ste Atletikos įrengimas __
24.00 J. Martinkaitė .................. 6.95 O. Vaitekaitė ............. 1.43
104 Warwiek Street
i
:NEWARK, H. J.
22.50 L. Jurgaičiutė ................ 1.S3 V. Juškaitė ..................... 1.40
rys, tai Eastone, Pa. L. Vy- ponavičius iš Šveicarijos ir Policija ..........................
čių 34 kuopa turi narių 35. kun. A. Šveistrys iš Škotijos. Spauzdiniai ir garsinimai 84.00 O. Mockaitė........................... 84 K. Adomavičiūtė .............. 1.30
E. Mockaitė............................76 O. Mažeikiutė ................. 1.23
Jaunai L. Vyčių kuopai linki-! Žmonių prisirinko
pilna Komiteto išlaidos (kiti na
O. Benetaitė.......................... 27 L. Adomavičiūtė ................ 1.00
riai aukojo savo išlaidas,
me kuogeriausios kloties atei-, bažnyčia.
Mažeikienė
.
.80
33.95
Kun. A. Šveistrys pasakė nž tai jiems ačiū.) ....
tyj.
$303.91
Viso
Viso labo — $427.03
puikų pamokslų. Po pamaldų Automobiliai .................... 11.25
Bevaikščiojant po Eastonų
6 kp. šv. Mikolo Ark. parap.:
Smulkios
išlaidos
....
8.^5
3
kuopa,
Cicero, UI
jaunas kunigas spaudė galvas.
A.
Marcinauskaitė • ••••• $20.62
pagirdau, kad socijalistai ma
B. Vaišnorui, čekis, Tau
K. Stonaitė ..
Geros kloties jaunam kuni
$19.91
M.
Bacevičiūtė .., • ••••• . 16.33
no atakuot p. S. A. Striaukų
tos Fondo iždan............. 719.12 V. Staliliūnaitė
gėliui.
,
19.17
P. Razmauskienė ,
. 15.87
UŽ tai, kad jis suorganizavo
V. Paskaitė ... • • • • • I . 16.71
Tų pat dienų apie aštuntų
. 12.33
M.
Bacevičiūtė
..
Viso .... $1,660.92 A. Gričaitė ...
I*. Vyčių kuopų. Socijalistai
14.48
valandų vakare buvo laikytas
.
10.71
F.
Valaičiutė
..,.
Petras . V. Gibavičius, B. fiatkaitė ...
labai inpyko, mat jų kuopa
14.14
| paprastoj vietoj viešasis susi
,. 8.15
Pirmininkas. O. Gričaitė ...................... 10.92 E. Šlankevičiutė
gyvuoja jau keli metai o na
Dambrauskaitė
.................
7.52
M.
rinkimas,
kuriame
dalyvavo
Mikolas Stanaitis,
rių teturi apie dešimts, Vyčiai
R. Malaitė ..................... io.C6 E. Mikalauskaitė .............. 5.57
ir visi augščiaus minėti kuni
Kasininkas. K. Kismanaitė ................ 11.68
gi į mėnesį laiko pasiekė 35
K. Telicunaitė .. . . .................4.74
gai — svečiai.
Tamošius šeinis,
M. Butkauskaitė
Barių, ir dar manoma, kad L.
10.63
O. Šimkevičiutė ................ 4.46
Raštininkas. B. Veličkaitė .
Žmonių buvo prisirinkę dar
JTyčių kuopa trumpu laiku
9.41 E. Paulauskaitė
• • • • • 4.38
daugiaus, kaip bažnyčioj. Mū Aukos surinktos per p. St. Šim U. Šerpetienė .
galės daug kų gero nuveikti.
8.32 J. Kaubraitė ..
...... .. 4.32
sų klebonas pirmiausia prane kaus prakalbas, Valley View M. Šeškaitė ...,
8.27 T. ŠI ajute ...,
Žadama knygynas įsteigti ir
4.61
A. Kučinskaitė
šė, kad turįs net 4 svečius, ir
Parke.
Liepos
20,
1916
m.
7.69 B. Šlajutė ..............
Dirbu vargonus visų konstrukcijų. Pertaisau se
4.20
paieškoma knygynui
patogi
P. Ambrozaitė
pirmų perstatė kalbėti kun. A. Antanas Čerkauskas
$3.10
6.73
nus.
Kiekvieną darbą vargonų reikale atliekame kuoPaliuliutė
.......
.
.........
3.86
O.
vieta. Socijalstai daugiau nie
M. Kozakaitė ..
Šveistrį.
Juozas Vilnikaitis
3.00
sąžiningiausiai
ir pilnai gvarantuojame.
5.10
M. Mikalauskaitė .............. 3.71
ko nežino, kaip tik su plyta
Po $2.00: Kun. Dr. V. Bar- E. Žukauskaitė
Kunigas A. Šveistys, kalbė
4.62 J. Bliužiutė .................
. 3.34
Dirbtuvėj dirba to amato specijalistai.
Reikale
L. Vyčiam grūmoti. Geriaus
jo apie tėvynės vargus ir mū tuška. Bakutis Antanas, Staniu P. BarČiukė ...
4.12 S. Dovidavičintė .............. 3.01
meldžiu
kreipties
šių
adresu.
socijalistai padarytų savo pa
O. Nausiedaitė ................ 4/10 M.
sų brolių lietuvių didelės ne lis Jokimas, Šiugždi nis Juozas
Ambrozevičiutė .......... 2.44
A. RADZIEVICZ
krikusias doras pataisydami,
O. Ivinskaitė .................... 2.47 O. Rimkiutė ........................ 2.40
laimės ir tt. Toliaus kalbėto N. N., Meškauskas Kazys, Gi-55- e ne plytgalius nešiotų.
ORGAN
BUILDER,
M. Juškaitė ....................... 2.04 M. Mažeikiutė ..............
2.22
Newark,
jas ragino gelbėti savuosius bavičienė Jieva, Mačiuta Juo
104 Warwick Street
&
zas, Staniulis Juozas, Rastaus- R. Pociūtė .............................. .. M. Razmanskaitė.................... 2.85
1^,
Ba-ra-kn&ku^au.
kuom kas gali. Tų vakarų au
kas Kazys, Vilius
Andriejus, O. Slogeriutė.......................... 47 K. Jenauakaitė .. . .... 2.10
ti <
---------------kų sumesta suvirš 20 svarų
Sodeika Antanas, gūbrys 'Mi O. Valelintė ............................ O. Šnaidariutė .......... .... 1.36
sterlingų.
kolas, Samuolis Kostantas, Ber,0. Ambrozevičiutė . ............... 1.30
1
KINGSTON, PA.
Po pertraukos kun. A. Švei nickis Motiejus, Grikietis SaleViso labo — $192.57 V. Naujokaitė .................... 1.30
BSNZAUUA TAUPYMO BANKA OHIOAGOJl
strys ragino ir moteris su monas,
Staniavičius
Pranas, 4 kp. Dievo Apveizdos parap.: A. Mikužiutė ..........
1.05
Iš Lietuvos Vyčių veikimo.
merginoms dalyvauti drauge Tilinskas Juozas, Kviklys Anta-f O. Laurinaitė • ••••••a, $40.85 U. Šlajutė .... . ................. 1.19
L. V. 32 kuopos valdyba: su vyrais tėvynės
Lietuvos nas, kun. K. Strimaitis, Justi M. Laurinaitė
........ 1.15
>•••••••• 33.73 N. N...........
ŠANKINO ASSOCIATION
Pirmininkas, Adomas Kadi- šelpime. Pagaliaus kalbėjo ku nas Vincas, Gudzinavičius Jur., J. Laurinaitė .................. 24.44 K. Kišunytė • • • • I
...... į.oo
IKIMTA ieev M
Sius, 23 Penn st., 1-ma vice nigas Andruška. J. Sleznikas, Raugiavičius -Jugris, Makacynas H. Valteraitė
92
RITVAKAmNf KAMFAB LA BALLK m ADAMS «T.
.............. 22.12 M. Pociūtė ..
Juozaitis
Motiejus, F. Butneraitė .............. 16.94 A. Sauskinaitė
pirmininkė, Marijona Obrai- P. J. Širmulis, kuris drauge Stasys,
. .. .71
TAUPYMO OIPARTAMBNTAO
Kluonis
Kazys,
Seporaitis
Leo H. Fretikaitė .............. 15.70 M. Narbutaitė
•Čiutė, 106 Chureh st., 2-tras atvyko su kunigu Šveištriu iš
............. 85
Priimant DepeaRes pradedant nuo VBENO DOLERIO ir dan■lan, ui kuriuos mokam 8 mošundiaa ant metų, kurį prids............. 50
V. pirmininkas, Silvestras Bu- Škotijos.
P.
Širmulis nas, Jakubonienė Katrina, Kup- M. Krupinskaitė ............. 14.82 V. Blažiutė .
daut kas pašė metų.
ris
Vaitiekus,
Kupri«
Antanas,
K.
Butižaitė
............................
28
Valteraitė .............. 14.80 O.
trimavičia,
340 Maple
st., sudrožė pusėtinai ir ciciliMmtoc tai
nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.
.23
Prot. raštininkas,
Tamošius kams, apščiai teko V. Kapsu- Tunila Mikolas, Potoekis Juozas C. Semionaitė .............. 14.69 A. Butižaitė
RBAL KATATE DEPARTAMENTAS
Rfpjtiavičius Jonas, Dovydaitis B. Plačaitė .................... 13.25
Beimis, 27 Short st., Fin. rašt.'kui. Liepė londoniečiams su
Perite ir parduoda propertes ant komisijos; Iškolektuoja
Mataušas,
kun. J. Kasakaitis, J. Valteraitė ....'........... 11.45
.
Viso — $162.58
randas ir priNuri propertes; parduoda geros vertės mergišiui;
Marijona Gildžiutė, 990 Me- ,juom neturėt jokio biznio ir tt.
Jonas Jasteiūs, Jurgis Jasionis, L. Tamašauskaitė ............... 11.24
Nuo 6 kuopų ir dviejų para
aut įtaisytų savasiių (properša).
yers st., Kasininkas, Juozas
Beje turiu paminėt,
kad J. Venckevičius J. Andrejaus- Z. Bartkaitė .................... 12.50 pijų kasininkas
apturėjo pini-

A. A. Šlakis

ATSIBUVUSIOJO “TAG
DAY” ATSKAITA.

Lietuviškas Graborius

r

LIETUVIAI KITUR.

Antano Radzeoičaus

1.......

THE HIBERNIAN

DRAUG AS

ANT KG

Redakcijos Pastabos.
'

KĄ VEIKIA PRŪSŲ

LIETUVIAI.

Dabartinių laiku vokie
čiu kariuomenei
užėmus
vieą Lietuvą ir dagi vokie
čiu valdžiai paskirus Lie
tuvos kraštam^ jsavo vo
kiškąją admiiiistraciją —
suskato ir Prūsų lietuviai
šį-tą veikti. Visupirma jie
pradėjo leijsti
Didžiajai
Lietuvai skyriamą laikraš
tį “Dabartis” ir pastaruo
ju laiku tvarkyti likusiųjų
Lietuvoj gyventojų ^lpi->

mo darbą.

APSISTOJA

TŪLŲ VEIKĖJŲ DAR
BAS.

dama kada lietuviams vie
Šiame
“Draugo” num.
šai pranešti
kas daroma
skaitytojai ras ilgoką p. V.
jų vargo sumažinimui.
Račkausko, “Tėvynės” re
Nėr reikalo minėti, kad daktoriaus, laišką “Drau
taip tvarkydamies, Prūsų go” redakcijai ir p. J. Gab
lietuviai nieko gero neąt- rio atsakymą į tą laišką.
sieks, neigi jais užsitikėji- Tiesa, laiškas parašytas ne
mą ingys, nom dr. Gaiga va “Draugo” red., bet savo
laitis išanksto
primena, turiniu tiesioginiai atkreip
kad jam visi lietuviai turė tas prieš p. J. Gabrį, kalti
tų būt dėkingi, jei jis apsi namą daugelio dalykuose.
ima aukas priimti
ir jas Per tai manėme,
kad ge
sušelpimui vartoti. Ant ga riausia į jį galės atsakyti,
lo, kas žino kaip ilgai vo kadangi tokie laiškai be at
kiečiai laikysis Lietuvoje? sakymo pasilikti
negali,
Gal taip prisieiti kad jie pats kaltinamasai — p. J.
bus priversti
iš Lietuvos Gabrys. Mes iš savo pusės
dangintis. Tuomet juk da norėtume išreikšti delei vi
so to keletą minčių.
lykai visai kitaip virs.
Mums, kaip ir p. J. Gab
Bet jei Prūsų lietuviai
riui, visupirma gaila laiko
iš tikros širdies mano gel
ir vietos laikraštyje pašvęs
bėti saviems
broliamte iš ti panašiems dalykams, čia
Didžiosios Lietuvos — rei juk einasi ne apie ką kitą,
kėtų tik šelpimo reikalus kaip apie p. J. Gabrio priątsakančiau
tvarkyti
ir vatiškus reikalus. Pono V.
mandagesnius
laiškus ra Račkausko norėta diskredi
šyti, — o jiems tame darbe tuoti p. J. Gabrį, mesti ant
jo garbės nebe šešėlį, bet,
padėjėjų skaičiuje, beabekaip p. J. G. pavadina, pur
jo, atsidurtų
ir Amerikos
vą. Jau nuo senai p. Rač
lietuviai. Dabar-gi per daug kauskas per “Tėvynę” va
rodoma tikrai vokiškojo aš ro ypatingą kampaniją prieš
trumo ir šiurkštumo.
p. Gabrį ir jo visą veikimą.

Stengiasi p. Gabrį diskredi
tuoti, jį pašiepti, dagi net
viešai nupeikti jo darbus.
Tas buvo daroma nuo praei
tų metų, kada p. Gabrys
atsilankė Amerikon,
ypač
nuo laiko politiškųjų Amer.
lietuvių seimų. Mat p. Gab
rio nemaža pasidarbuota su
šaukiant Lietuvių Politiš
kąjį Seimą Chicagoje, da
lyvauta jame, veikta sulig
seimo nutarimų. Nuo to tai
laiko p. Račkauskas, rėmusis nenusisekusį New Yor
ko seimą, atkreipė savo ka
ringą veidą prieš p. Gabrį,
prie kiekvienos progos ji

diskredituodamas visuome
nės akyse,
antmesdamas
jam tokius
dalykus, kaip
“netiesų politikavimą”, li
pimą augštyn
“kitų pe
čiais” etc. Kuomet nuo p.
Račk. buvo
pareikalauta
netuščių žodžių, bet aiškių
savo tvirtinimamis prirody
mų, — jo nutilta,
bet p.
Gabrio kandžioti nenustota.
Ir tik po daugelio mėnesių
laiko jo prisiųsta-tie suran
kioti '( faktai” ir žinios apie
p. Gabrį. Lyg kiek jie yra
teisingi, tesprendžia skaity
tojai, perskaitę!
laišką ir
ant jo atsakymą.

Spalio (Oct.)' 7, 1915. Npr tt

menys, kaip p. V. Račkaus
kas, kurie nuolatos trukdo
lietuvių pasekmingą judė
jimą, kurie savo laiką, vie
ką ii* gabumus pašvenčia to
kiems dalykams, kaip kitų
veikimo stabdymui, veikėjų
teršimui? Nuostabus susi
darymas: kuomet p. Gabrio
stengiamasi, pasaulį infor
muoti apie Lietuvą, veikia
ma garbingas ir išganingas
darbas Lietuvai
laisvės
išgavimui, — p. Račkausko
atidaromą smulkus ir nie
kingas “informacijos” biu
ras apie p. Gabrį, jį diskre
dituojant, purvinant.... Ne
suskaitomą sykių,
daug
garbingesnį - darbą galėtų
atlikti kad ir p. Račkaus
kas, jei jis savo gabumus
ir laiką, pašvęstą apie p.
Gabrį “žinių” berankio jaut,
būtų pašventęs naudingam
veikimui, būtų dirbęs Lie
tuvos labui. Kuo lietuvių vi
suomenei
pasitarnauja p.
Račkauskas tokiu p. Gab
rio niekinimu?
Ar atneš
kam kokią naudą toks p. R.

žu, šlykšta, kada S. L. A.,
kuris nors ma-ža, bet vis-gi
L. Informacijos biurą rėmė,
kad tojo susivienijimo orga
no redaktorius vien dėl sa
vo asmeniško p. Gabrio neapkentimo, jau geras lai
kas, kaip varo prieš tą biu
rą agitaciją ir savo neapy
kanta stengiasi užkrėsti vi
są organizaciją. Nemanome,
kad pačiame tautiškame su
sivienijime nesirastų žmo-i
nių kuriems r toks ‘.‘Tėvy
nės” redaktoriaus “veiki
mas” neatbodo, atrodo ne
naudingu, auklėjant tą ne
lemtą
smulkaus peštukizmo dvasią. Jei p. Račkaus
kas nedasiprotėja blėdingą,
pragaištingą Jdarbą varąs,
geresnieji ir šviesesnieji to
susivienijimo nariai turėtų
duoti jam suprasti, kad lai
kas būtų liautis tokią “po
litiką” „varinėj us.

sų tautiškojo veikimo nu-*
varymą į asmenišką šmei
žimą, ypatų
niekinimą.
Prieš
tokį
“veikimą”,
koks
apsireiškia p. Rač
kausko .laiške,
protestuo
ti permaža: jis reikia pas*,
merkti
ir išginti lauk i*3 •
mūsų gyvenimo.

FEDERACIJOS KON
GRESAS.

Neturime kol kas pilnes*
nių žinių apie L. R. K. Fe*
deraeijos Kongresą. Kiek?
žinoma, į šiemetinį Federa
cijos kongresą
suvažiav<g
apie 50 delegatų. Rūpinosi
šiemetinis
kongresas la
biausia katalikiškos spau
dos praplatinimu.
Galuti
nai sutvarkyta katalikiškų;
laikraščių draugija, į kurių,
inėjo 10 laikraščių. Skaity
ta referatai, tartasi nema
ža apie įvairius lietuvių ka
talikų reikalus.
Nutartai
gyviau pradėti veikti ingi*
jimui Amerikos lietuviam}lietuvio vyskupo. Tuo tik
slu nuo Federacijos ir abel
nai nuo Am. lietuvių kata
likų bus pagaminta memo
j-ijalas peticija šventam Tė
vui, kad jis teiktųsi nus
kirti Amerikai lietuvį vys-

Po ranka turime jau ke
lias “Dabarties”
nume
rius. Tas laikraštis ketina
mas leisti tris sykius į sa
Ant galo, p. Račkauskas
vaitę. Numeriai pilni žinių
apie karę. Ypatingą karės
savo tikslo neatsieks: nuo
tų visų užpuldinėjimų pa
apžvalgą
daro Vydūnas.
Daugiau apie nieką nekal
sitikėjimas p. Gabriui, o tuo
ba, kaip apie vokiečių di
labiau Lietuvių Informaci
‘
‘
veikimas
”
?
Užsimodamas
džius laimėjimus, o kalbė
jos Biuru nesumažės. Vi
ant p. Gabrio, jis kirtį tai suomenė dar labiau jo vei
damas apie nuostolius, nie
ko nesako
apie vokiečių,
ko ne vien p. Gabriui, bet kimą rems, matant, kad ne
bet vien apie Rusų, Pran
dar labiau Lietuvių Infor tik svetimieji, bet ir savie
cūzų, Anglų ir abelnai tal
Parižiuje, ji vilkai tykoja pakirsti
Mums svarbu
štai kas: macijos biurui
kininkų. Tą galima
su
Iškaip ilgai visuomenėj galės duodamas suprasti, kad tai jo naudingą veikimą.
prasti, nes viena pats Vy
užimti žymią vietą tokie as tik p. Gabrio biuras. Negra digs ir reakcija prieš mū
dūnas pasirodė didelis vo
kiečių užtarytojas, o antra,
visos žinios imama iš vo
dėlto, kad jis veikia visiškai savistoviai, be jo bus reikalinga, bet tik reikalavo, kad visos apie lietuvių veikėją, todėl ir pasiryžau jį ap*
kiečių šaltinių ir tos pa
kios kontrolės ar tai iš pusės mūsų viešųjų ar knygos būtų atsiųstos Draugijai, o taip-pat ir lankyti. Gyveno jis, rodosi, ant penkto ai
čios smarkiai cenzūruoja
slaptųjų įstaigų, ar tai iš pusės šiaip žinomųjų pačios klišės. Tokių reikalavimų, kad jis grą šešto augšto. Apgyvendinęs turėjo du labai
mos. Nestoka nei vokiečių
veikėjų. Juk, teisybę jasakius, jei jo įsteig žintų vadovėlį ir klišes ir kad tik tuomet Ko mažu kambarėliu, viename buvo jo lovutė, dvi
gėrimo, kalini apie jų didtasis vedamasis
Informacijų Biuras būtų mitetas apsiimąs užmokėti, kiek jam reikia — kėdės ir stalelis, ant kurių gulėjo keletas
knygų ir kiek popieros. Antrame kambaryj®
taip
svarbus,
kaip
tai
jis jį išgarsina ir kaip buvo nevienas.
(Kie
klaiko
atgal
gavome
nuo
p.
V.
Račkausko
viriškumą,
narsumą
ir
buvo tuščia, išskiriant skaptuojamą Gabrio bitt*
Tamstos
savo
spaudoje
garsinate,
tai
Lietuva
“
Tuos
pinigus
Komitetas
siūlė
pasiųsti
ir
laišką, kurį žemiau talpiname. Čia turime at
•ttfcdarbštumą.
siprašyti p. Račkausko už mūsų sauvališkumą: senai būtų atkreipusi atidą į tokią išganingą pačiai spaustuvei, kad tik iš ten atsiėmus va stų. Klausiu, keno tai darbas. Tai, sako, lie*
Pranešimuose buvo skel
enumeraciją ir pabraukimus palikome p. J. Lietuvai įstaigą ir būtų pasirūpinusi, kad jos dovėlį, bet p. Gabrys nustojo į fondą berašinė- tuvio skaptoriaus p. J. Jis, sako, yra baigęs
biami,
kad tą laikraštį Gabrio, pažymėdami tik pabraukimus origina darbai būtų vedami ne vieno žmogaus, bet tam ti — matyt, jam labiau patinka pačiam parda Krokuvos ir Peterburgo Dailės Akademijas ii
leis lietuvių būrelis. Dabar le).
tikros organizacijos. Šiandien-gi to nėra. vinėti vadovėlį savo naudai. Toksai per akis ėmė premijas Muenchene ir kituose dailės
tinėse
aplinkybėse laik ATVIRAS LAIŠKAS “DRAUGO” REDAKCIJAI. Gabrį remia tiktai keletas, kunigų ir Amrikos užgrobimas svetimo turto yra biaurus, bet ko miestuose. “Netrukus jis ateis”, pridėjo p,
katalikai, prie kurių jisai per klebonijas mo mitetas ikišiol niekuo prieš tai dar nereagavo; Gabrys. Jis atėjo. Matoma, visiškai išdžiu*
raštis leisti, dagi taip tan
30 d. rugpiūčio.
(pabr. originale. “Dr.” Red.) Komitete bu vęs, sirguliuojąs, alkanas dailininkas. Atėjai
kėjo
gražiai prieiti.
kiai, reikalauja nemaža iš
Gerbiamoji Redakcija:—
Man asmeniškai ir, kidk žinau, daugeliui vo nuomonių, jog Geografijos vadovėlis netin jis pas Gabrį arbatos atsigertų, kaip Gabrys
kaščių Ar reikalingus pi
Keliais atvėjais Tamstos su tikru pamė žmonių Lietuvoje ir Amerikoje, Lietuvių In kamas ir jog sunku pasitikėti, kad už jį būtų sakė, bet, kaip p. J. sakė, atėjo Gabrio biustą}
nigus sudėjo anas lietuvių gimu vadinate mane melagiu ir šmeižiku už formacijos Biuras Paryžiuje yra tai pono Ga galima net tie 300 r. išrinkti, kurių prašė p. dirbti. Paskui man paaiškėjo, jog p. J., nors
talentingas dailininkas, vienok, neturėdamas
būrelis ar surasta koks pa tai, kad aš nepaskelbiau prirodymų sulig to, brio ypata, bet ne visuomenės įstaiga. Pertai Gabrys”.
Viešint Amerikoje gerb. D-rui Basanavi tam tikrų pažinčių, į augštesniuosius dailės ra*
šalinis pinigų šaltinis, apie kad p. Gabrys, kaip mano buvo pasakyta, kįla jei kas remia aukomis tą Biurą, tai privalo ži
čiui, klausiau, kaip Mokslo Draugija užbaigė tebus ineiti negali. Ponas Gabrys, kaip manei
tai nieko negalima sužino augštyn politikierio keliais, (1) kad ne tie noti, kad remia tiktai p. Gabrį.
Buvau ir esmi priešingas tam, kad (6) šitą reikalą su ponu Gabriu. Pasakyta, kad p. J., turėjo pažintis. Tas dailininkas, vargin*
tu Atsakomuoju redakto siai būdais stengiasi sudaryti sau karjerą.
Pavelykite man atsakyti į Tamstų nuolatinius Amerikos lietuvių visuomenė mėtytų savo au p. Gabrys netik negrąžina Draugijai vadovė go gyvenimo naikinamas, dirbo pleisterio dirbi*
rium yra dr. Steputaitis,
priekaištus ir sykį ant visados užbaigti nema kas ten, kur jos yra sunaudojamos be jokios lių arba tų 1,900 paskolos, bet ir į laiškus nie tuvėje už 3 frankus į dieną. Gabrys prašo ma*
nęs duoti jam 500 frankų, kad jis už tuos pi*
Tilžėje, iš kur tas laikraštis lonų klausimą su p. Gabriu.
kontrolės. Taip yra su p. Gabriu. Joki dar ko nebeatsako...
Akyvaizdoje šito fakto, ar;gi galima pa nigus galėti} nupirkti ponui J. reikalingi} dra*
ir leidžiamas.
Pirmučiausia pridera pasakyti, jog (2) įstaiga, joks kitas mūsų visuomenės veikėjas
Lietuvos šelpimo darbą man nerūpi pono Gabrio, kaip šiaip žmogaus, dar nėra patikrinęs, ar teisingai yra vartoja tikėti ponui Gabriui tuos-Lietuvos reikalus, ko paną (jų labai ir labai jam reikėjo,) duoti jarrt
kius jam mielai patiki Amerikos katalikų spau kiek pailsio ir progos padirbėti prie skulptū*
Prūsų
lietuviai pradėjo ypata. Aš jo nepažįstu ir nieko ypatiškai mos tos aukos, kurias visuomenė deda neva
prieš jį neturiu. Jei ką sakiau ar rašiau apie ant tėvynės aukuro, neva tėvynės ateičiai. da (ne katalikų visuomenė)? Jei žmogus galė 1 ros ir atlikti vieną - kitą darbą, kad išstačius
ypatingai. Dr. V. Gaigalai
poną Gabrį, tai dariau vaduodamos ta minčia, Tamstų spauda pasiganėdina paties p. Gab jo tokiu būdu prisisavinti Mokslo Draugijos Paryžiaus dailės salione. Išstačius savo dar*
tis susirašinėjo su vienu jog didelis visuomenės veikėjas, kokiu stato i rio atskaitomis. Bet tas dar nereiškia, kad ir turtą, tai jis gali ir daugiau dar padaryti. bus salione, jau galima tikėties gauti darbo
asmeniu (p. A.
Rimka) jj Tamstų spauda, turi būti tyresnis ir teisin visuomenė privalo tuo pasiganėdinti. Ji turi Šis faktas liudiąa, kad p. Gabriui visakas yra nuo pasiturinčių žmonių. Gabrio biustą, kaip!
Amerikoje ir jo protekci gesnis, negu yra ponas Gabrys. Pripažįstu tiesą (teisę? “Dr.” Red.) aiškiau žinoti, kur gera, by tik pinigų sugriebus. Ir, prie to pa aiškino pats Gabrys, p. J. dirbo tiktai dei
praktikos. Aš pinigų negalėjau duoti, bet pa*
ja manė
gauti pinigų iš ponui Gabriui jo kaikuriuos nuopelnus sulig eina jos skatikai ir kaip jie esti sunaudojami. sirodo stoka sąžiniškumo. Nereikia taip-pat
Tamstos galite pasakyti, jog tai ne mano užmiršti, kad Fondas Vadovėliams Leisti yra aiškinau, kad parašysiu viską savo tėvui, ku*
esamųjų fondų; po to dr. vieno - kito jo darbo visuomenės dirvoje, bet
dalykas klausinėti, kur ir kaip yra sunaudo gavęs keletą šimtų doleriij aukų ir iš Sus. Liet. ris, jei tik turės iš ko, pagelbės šiam žmogui,
JCiaigalatotis manąs keliau toli gražu negalėjau ir negaliu sutikti, kad mū
sų visuomenei nuolatos (3) jis būtų statomas, jamos aukos, kurias sudeda ir išsiunčia ka Amerikoje, tai ir aš kaipo tos organizacijos Jei ir neturėtų savo, tai gaus iš pažįstamų ii
4
ti po Lietuvą
ir ten pa kaipo didis ir nesuteptas žmogus, užsitarnau talikų visuomenė. Mano atsakymas į tai yra narys ir darbininkas, turiu tiesą (teisę? “Dr.” atsiųs.
gelbą iš tų aukų teikti. Su jąs pilno pasitikėjimo ir paramos.
šitoks: aš dirbu tarp lietuvių, ir tos aukos, ku Red.) pasakyti visuomenei, jog Tamstų garbi“Netrukus apleidau Paryžių ir už savai*
Paskutinis jojo apsilankymas Amerikoje, rios eina pono Gabrio reikalams yra lietuvių namasai p. Gabrys neteisingai sunaudojo (pa tės - kitos atsidūriau Muenchene. Nespėjau
prantama,
fondai atski
riems asmenims
pinigus davė vėl naują progą Tamstų spaudai kelti sudėtos. Jei matau, kad (7) jos gali būti su braukta originale “Dr.” Red.) ir mūsų aukas susirasti sau kambarį, kaip štai gavau
poną Gabrį į padanges. Tokios Tamstų tak naudojamos netinkamai, turiu tiesą (teisę? netikusiam veikalėliui išleisti ir prisisavino tas (Poste Restanto) iš Paryžiaus laišką nuo pų
siųsti atsisakė,
atsižvel
tikos pasekmės buvo nelabai geros: visuome Red.) ir pareigą pasakyti apie tai lietuviams. jam neprigulinčias aukas.
Gabrio, laišką, pilnutėlį superliativų, — girdų
giant į tokį nepraktišką ir nei inkalbėta didelis pasitikėjimas Gabrio ypa
B. Antras faktas — p. Gabrio (10) asme p. J. jau mirštąs, bėda, pasiųsk tuojau nors
Visuomenės veikėjų apibudinimui reikia
įfrjhra4ijo)nailį šelpimo pas ta ir jo darbais: jis-gi tą (4) pasitikėjimą iš faktų, parodančių, kaip jie veikia, su kokiu są niški prietikiai su dviem lietuviais - dailinin
porą šimtų frankų. Buvau svetimoj šalyj ii
tatymą. Neseniai dr. Gai naudojo tam, kad, -renkant aukas nukentėju žiningumu atsižvelgia į santykius su mūsų kais Paryžiuje p. B. ir p. J. Vardų negalime pats nedaug pinigų teturėjau, tad jokiu būdu
galaičio laišką išspauzdino siems nuo karės (pavzd. Bridgeporte ir ki įstaigomis. Pagal tuos faktus mes galime iš minėti, nenorėdami padaryti tuo nesmagumą negalėjau nieko pasiųsti, nors tikrai norėjau,
“Vien. Liet.”. Iš laiško su tur), pusę tų aukų skirdavo savo biuro reika sidirbti tinkamą sau opiniją apie tuos veikėjus toms ypatoms. Aš nuo savęs nedaug ką tesa Parašiau, kad jie gali tikėties iš Amerikos pi*
lams, visiškai nepranešęs apie tai žmonėms ir jų charakterį. Sulig p. Gabrio charakterio, kysiu, tegul pasako laiškas pono K. Š. iš 19f4 nigų, nes jau buvau parašęs apie tai tėvui. U2
žinome apie
susitvėrimą
pirm rinksiant tas aukas. Jūsų nuolatinis kė kaip visuomenės veikėjo, mes negalime būti ge m.:
kelių dienų gaunu atvirutę, kad, girdi, “pini*
komiteto iš 5 asmenų. Laiš limas pono Gabrio ypatos padarė ir tai, kad ros nuomonės, (8) turėdami po ranka šiokius “Gavau Jūsų laišką^ su užklausimu apie gai jau gauti iš Amerikos! Ačiū”. Tai ii
ke gan šiurkščiu tonu vėl Jūsų šalininkuose susidaroma opinija, būk p. tokius faktus. Paminėsime tiktai du; ir tų, prietikius tarp pp. Gabrio ir B. Man tie prie viskas. Už mėnesio klausiau per laiškų, vie*
tikiai mažai žinomi; juos su išgalėmis žino p. ną, kitą, kelis, kaip sekasi ponui J. Bodų
reikalaujama
aukų, dagi Gabrys ir yra tikrai didžiuoju mūsų tautom gel man rodos, užteks.
bėtoju
ir
didžiausiuoju
veikėju.
A.— Lietuvių Mokslo ir Dailės Draugijų M. P., kurs turi ir laiškus, kuriuose aprašoma gaudavau atsakymą, bet anei žodžio apie pų
mėginama barti, kam Ame
ŠiČion pavelykite man pasakyti apie p. susirinkime 1911 metų buvo kalbėta apie p. visokeriopos šunystės p. Gabrio... Regimai p. J. Į vėliau rašomus mano laiškus jokio atsa*
rikos lietuviai aukoją, re
Gabrį tai, ką laikau savo pareiga pasakyti. Gabrį. Štai ką skaitome apie tai Draugijos Gabrys buvo padaręs sutartį su p. B., kad pa kymo jau nebegaudavau. Tuo tarpu atsidarč
ni ią Lietuvių
Draugiją, Tuo labiau, kad ir pats “Draugas” keliais
susirinkimo protokole (Lietuvių Tauta, Kny starasis už porą šimtų frankų nupieštų tam tik ir Paryžiaus salionas. Nusipirkau kataliogą,
kam klausą p. S. Šimkaus atvėjais reikalavo, idant išpildyčiau savo pa
ga II, Dalis I, pusi. 136): “Nemažai buvo rū rą skaitlių vinječių į Dr. V. Kudirkos raštus. — p. J. darbų nėra! Maniau, kad kas keista
etc.. Bet tuo pačiu laiku žadėjimų Prio to turiu pastebėti, kad ikišiol pesnio su jau išliestu J. Gabrio Geografijos Idant gavus sutartą sumą pinigų, ponui B, pri>- atsitiko, bet...
(
tylėjau,
nes
maniau,
jog,
p.
Gabriui
apleidus
siėjo
nupiešti
netik
vinjetes,
bet
ir
daugelĮi
vadovėliu.
Amerikiečių
lietuvių
buvo
su
Gab

“
Gegužės
mėnesyje
1909
m.
sugrįžau
nieko veik nepasako, kaip
šelpimo darbas tvarkysis, Ameriką, nebeverta kelti praeities dalykų. Jūs riu sutarta, kaip iš laiškų paaiškėjo, šitaip: žcmlapių į p. Gabrio rengiamą goografiją, — Amerikon. Chicagoje, laike S. L. A. ir T. M«
verčiate mane tai padaryti. Pagalinus, gal Gabrys gauna iš fondo (Fondas Vadovėliams kad tai tik tiek būtų buvę! Tuos žemlapius D. seimų 1910 m., pasitinku poną Gabrį. Su*
kokiais pamatais remiamas
bus gera, jei ir Jūsų skaitytojai matys, jog, Loisti, prio L. Mokslo Draugijos. Tan fondan reikėjo netik piešti, bet dar kiek kartų perpieš sitikau jį einant gatve ir tuojau, žinoma, ėmiau
visas darbas, ar prie jo bus “no visa tai yra auksas, kas žiba”.
ir Sus. Liet. Amer. paaukojęs keletą šimtų do ti, kiek gatvės koliojimo žodžių išgirsti nuo p. klausinėti apie poną J., kodėl nieko mau apie
kviečiami prisidėti Lietu
Visuomenės veikėjas, ypatingai toks, ko lerių. V. K. R.) savo vadovėliui išleisti 1900 Gabrio! Skandalas, kurs atsitiko vieno siuvė jį nerašė. . Iš kitų - gi chicagiečių jau buvau
voj likę intekmingesni žmo kiu Tamstos pastatote p. Gabrį, mano nuo rublių, kaipo paskolą; (9) išleistas vadovėlis jo lietuvio namuose (jis dabar bene Chicagoje girdėjęs, kad p, J. pinigų visiškai nebuvo ga*
nės
etc.
Pasitenkinama mone, privalo būti tyras tos pačios visuome pasilieka fondo nuosavybė, lygiu būdu ir visos gyvena), kur gyveno p. B., yra smulkiai apra vęs, nors mano tėvas tuojau, kaip tik gavo iš
nės akyse. --Savo darbams jis privalo gauti jo klišės. Fondas turėjo išsirinkti Gabriui pi šytas laiške į p. M. P.
manęs laišką, buvo pasiuntęs dailininkui J. po*
pranešimu, kad, girdi vis
netik visuomenės pininginę paramą, bet ir jos nigus paskolintus, priskaitydatnas 10 proc.
“Galiu pridėti, kad p. B. buvo jaunas dai re fintų frankų, Gabrio adresu. Gabrys su*
kas bus daroma su “prūsiš pasitikėjimą. Ar p. Gabrys turi kokį
pasiti- prie tos sumos ir tik išsirinkęs, apsiėmė liku lininkas iš Prūsų Lietuvos. Jis gaudavo 1,000 prato, kome dalykas ir ėmė aiškinti, kad jam
kos” valdžios žinia. Pfit.ics k ėjimų Lietuvos visuomenėje? Ikišiol mes ne- sius egzempliorius atiduoti Gabriui ir klišes frankų į metus; iš tos sumos reikėjo pragyven tuokart ir pačiam trumpa esą buvo, reikėję iŠ
gi komiteto nepadaryta jo Į turėjome 'progos toųjastcbėti. Mums teko kal jam sugrąžinti. Gabrys - gi, tur būt, užmir ti, už mokslą užsimokėti ir medžiagą pirkti. tu piuigų visiems išsimaitinti! Kelinis šimtais
kio atsišaukimo, jokio apie bėti apie p. Gabrio, kaipo viešojo žmogaus, šęs sutartį pradėjo patsai Geografijos vado Ar reikia stebėties, kad jis kreipėsi pis netoi- frankų neišsimaitinsi porą metų!... Kap tik jis,
r.avc paaiškinimo. Tyli apie darbus su kaikurinis Lietuvos veikėjais, pvzd. vėlį pardaviiFti ir parašė į Draugiją, jog jam są Gabrį, kad bent porą frankų užsidirbti? girdi, gausiąs 500 dol. už surodc.gavimą spau*
su gerb. D-ru Basanavičium, ir kitais. Te dar reiktų primokėti 300 r. Tada Komitetas, Apie p. B. tiek žinau. Užtai (11) cpic p. J ne. don Kudirkos raštų, tai tuoj atsilyginsiąs ii
lai ir “Dabartis”, p< r daug
ko ir'susirašinėti. (5) Jų opinija yra toki, sužinojęs aukščiau minėtąsias išleidimo sąly- galiu daugiau pasakyti.
dailininkui J-ini... Po tiek laiko, o juk tas dai1*
užsiėmusi savaip nušviesti kad penas Gabrys Lietuvoje neturi jokio pa
liniukas galėjo ir numirti badu. Dabar neži*
“
Pasiekiau
Paryžių
apie
3
d.
kovo
1008
gas, pare’kelavo iš Gabr:^ kad atsiųstų kovisą karės bėgį ir nęturė- sitikėjimo nei moralio kredito. Svarbiausia ir mi totui sąskaitas, ir pažadėjo užmokėti, kas metų. Buvau girdėjęs apie p. Gabrį, kaipo nau, ar p. J. yra gyvas. Žinau tiktai, kad
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taisymus. Kitaip tariant, kal
bėkime vieni su kitais per or
PAMĖGINKIT SKAITYT
Savaitini ’.aikraitį
ganų. Kas veikiama rytinėse
“LIETUVA”
valstijose, kad žinotų vakari
sį Didelis 3 puslapių laikraštis su
nės ir kitos kp. gyvuojančios vi* paveiksiu is, eiuųs 24-tus metus.
5'Į “LIETUVA" yra politikos, lite
plačioje Amerikos šalyje.
li) raturos ir mokslo laikraštis, paS. L. R. K. A. Conn. A . kr. ’:5 duodantis daugiausiai šiugeidžių
žinių iš Lietuvos. Amerikos ir
nutarė tų naudoti prie kiek
viso pasaulio. Laikraščio kaina
vienos progos, rašyti plačiai
Už visą metą tik $2.00
apie savo veikimų. Tai-gi aš
Už pusę metų tik $1.00
SUKRUSKIME!
čia ir noriu priminti savo
Vienų numeri gausite uždyką,
jei pareikalausit, adresuodami:
įvykusiame 19 d. rugsėjo, š. Conn. Apskr. kp. Valdyboms,
m. New Haven, Conn. S. L. kati Spalių mėnesyje pripuo
“LIETUV A”
R.
K.
A.
Connecticut
Apskri

(valdybai, jeigu pastaroji pasi
3252 S0. HALSTED STREET
la bertaininės mokestys, ir tas
CHICAGO, ILL.
čio antrame iš eilės suvažia- svarbu, nes bus paskutinis tok
elgs pagal savo nuožiūrų.
Delko tie metai yra reika-Įv*me’ taP0 '^elta Daugel nau- sai susirinkimas. Nuo Naujų,
lingi, jau buvo aiškinta. Per-jų-prakilnių sumanymų, pa 1916 metų būtinai turėsime
tai'atkartoti nėra reikalo. Tiemūsų Su-mo gero-,'laikyti mėnesinius susirinki3 Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems
sa,
pora
kuopų
atsakė,
kad
jie
dienok,
kad tuos suma-į mus, nes to nauja tvarka nuo 3
Prirašinėkit naujus narius!
Lietuvoj bei Amai ikoj
metų nepaduos, išmetinėdami, mymus invykinti gyveniman,. mūsų-reikalauja. Pagal S. L.
Gausite dovanas!
3 VIENYBE LIETUVNINKU
Dovanų laikas trauksis tik būk tai esanti centro valdybos reikia daug pasidaibuoti, per- R. K. A. 30-to seimo nutarit
e
zlrmr»
» -»-» XI
Ir
n Tll « , :ma,
.v. .. yra uždėtas ekstra
1 1
1
Eina jau 30-ius metus.
daug UT
kliūčių,
kurios
mokesiki 1 d. sausio 1916 m. Dova kaltė, kad tų narių metai nė
3 Prenumerata $2.00 metams; $1.00
nos bus duodamos tokios:
ra užrašyti centro knygose; kenkia, trukdo mūsų veikimų, tis po 25c. kožnam nariui, tai v puse> metų. Kanadoje $2.50 metams:
Aš įsitikinęs esu, kad tas j nePamirškime ir jas iškolekto- 3 $1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir
1) Už kiekvienų narį, prira kam, girdi, nepareikalavo jų
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
nevidonas
yra
ne'^-i šiame spalio mėn. Taipšytų prie 1-mo apsaugos sky metų jiems prisirašant. Ke- nmsų
nevidonas
yra
Pamatiniui vienų num. siunčiam dovanai
surašykime naujų ir senų
riaus, gaus po 25c., jeigu pri no čia kaltė — aš nežinau. Gal j kas kitas, kaip tik mūsų pačių
Knygų katalogų siunčiame ant pareika
buvusios
tuo
laiku
centro
vai-j
nerangumas,
ant
kito
atsidėji-Į
aa
rių
antrašus
ir
pasiųskime
lavimo dovanai.
rašys bent 5-is narius tame
dybos,
o
gal
pačių
narių.
Pa-imas.
“
Et!
Kitas
tegul
tų
Centro
Sekretoriui,
nes
nuo
S J. J. Pauksztis & Co.
laikotarpyje.
120-124 Graad Str.,
gal
teisybę,
tai
būtų
kaltė
vi-1padarys
”
...
O
tas
ponas
“
ki-[pradžios
ateinančių
metų
gaus
2) Už kiekvienų narį, prira
Brooklyn, N. X.
šytų prie 2-ro, 3-čio ir 4-to ap sų, arba niekeno. Nes tųsyk tas” ir tų patį mėgsta karto- kožnas laikraštį “Draugų”, laSZSaS2£i5aS2SH2Sa5?j
saugos skyrių, gaus po 50c., susivienijimas nebuvo sutvar- ti. Mūsų - gi Seimų bei ap-! kaipo organų mūsų S. L. R.
jeigu prirašys į visus tuos kvtas kaip reikia, knygos bu- skričių prakilnūs sumanymai j k- -A-. žodžiu sakant, suktu
skyrius viso bent 5-is narius vo vedamos be sistemos, ant ir nutarimai, lieka tik ant po- gkime pildyti savo pareigas,
Du-kart Sa vatinis Laikraštis
galo tųsyk net nežinota koki j pieros.
,
Rengiantis iš anksto didziautame laikotarpyje.
Jeigu kitados g> u R K *ia« klintis lengva pergalėti.
3) Už kiekvienų narį, prira tvarka susivienijimui reikalin•
šytų prie 5-to skyriaus, ant ga ir kaip tų tvarkų užvesti;
reikalavo nuo mūsų, kad
?
i^i • •^n\aziaJao 35 metai, kaip išeina kSc tjtaminkas ir Petnyčia. Prenumera
$1,000,00 apsaugos, gaus po taipgi ir apie metus niekam ne- mes juomį rūpįntumes, tai y- VU?e įkalbėjome kaip padata kasztuoja metams: Amer.laų-č
atėjo
į
galvų,
jog
reikia
užra-į
patil)gai
jig
dabar
to
reika
.
ryti
didesnių
agitacijų
musų
$1.00, nežiūrint kiek prirašys,
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
tečiaus, jeigu dovanoms ski šyti. Kas padavė - gerai, lauja< Kada įstatai yra tai. apskrityje. Bet delei laiko
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei metų.
riamam laike prirašys į šitų kas nepadavė — irgi buvo ge- gomi iš pat pamatų> nustato-įStok°S lfe+sirmkoine Valdybų ir
Rašykite
šiądien, o gausite vieną
skvrių 5-is naujus narius
rai. Taigi, ginčytis apie tai, mos mokesčių lentelė., kad|“8“rizatori» ir pasisakėme
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad
"...............
i kad
gaus dovanų $6.00; jeigu pri- jkeno buvo kaltė, būtų berg- būtu mokama pagal
metų se-!,
a<, . “sujudinsime
snju nsune
žemę ,
resuojant
j dirbsime! Tai-gi gerb. nariai
rašys 10 narių —- gaus do-įždžias darbas. Yra faktas, numo; steigiama atskirų U1A
W.
D.
BOCZmSKI
_ co.
“lė-l
vanų $12.00; jeigu 15 narių — 1 kad metai Imtinai yra leĮka- j,, ^(>ndagM įr rapjnarnasj kad, ir kp. veltui būtų tas mūsų
Mahanoy City, Pa.
sumanymas,
jeigu
gaus dovanų $18.00; jeigu pri lū\ga žinot visų narių, priguSu-mas inkorporuotas ^*aŽyR
rašys 20 narių — gaus dovana hnčių prie susivienijimo. Prie kiekvienoje valstijoje, — toks viens antram nepadėsime. Už
$24.00; jeigu prirašys 25 nau to mus prispirė valdžia.
milžiniškas darbas reikalauja tari ir atsišaukiu į kp., ten
GALETE IŠAUGITI
kad būtinai pa- JUS
jus narius — gaus dovanų
Nekurie kone prisipažįsta, nemažo skaitliaus pasišventn- ...
. ,
. . „ ,
.
1 f. .
■
1 1 • ■ 1
t-i sirupmtų surengti prakalbas,
$30.00.
kad prisirašydami sumažino šių darbininkų. Jie nenuil1
,
4
v • ,
1 ii*i paskaitas, koncertus, kur butu
Dovanos mokėsis už visus
metus, bet tikrai neatmena stančiai turėtų skelbti naudų .
Su-mo reikabng
reikalingu
, ,
,
. .... v
•
• o t t» tt aiškinama Su-1110
prirašytus naujus narius, ku , ,
Pasekmingas, moks
kiek metu tųsvk pasisakė, tai- J1-' prigulėjimo prie S.L.R.K.
liškas gydymas dykai
mas, ypač dabar, įvedant mū
rie liks priimti į Susivieniji
dėl
vyru ir moterių.
gi ir bijo, kad kartais Centro A. ir aiškintų senesniems naAr slinka jums plau
sų brangioje organizacijoje to
mų minėtomis išlygomis. Ikai?
Valdyba neužstatytų spąstų, riams.apie naujų mokesčių si. Ar pražilę juš'u plau
kias didelius ir taip reikalin
dant išvengus nesusipratimų
kai
nuo metu?
Ar
kaip jie sako. Bet čia visai ne į šteiną.
užkrėsti kokias nors ne
gas permainas. Daugeliui at
gavime dovanų, prirašytojas
sveikumais ir limpanti
tame dalykas. Čia ne centro
Kaltiname Centro Valdybų
Jie?
rodo, kad jie vra skriaudžiaturi pasirašyti savo vardų ir
' Ar randas plaiskotes,
valdybos sumanymas ir jai vi- už neveiklumų, nesirūpinimų
niežas odos galvos?
mi tuomi, vienok kuomet iš
pavardę apačioje ant prikalAr plinki, bei pra
dedi plikti?
.
ri :•
. sai neapeina, katras savo me- Su-mo gerove. Vienok patys
siaiškina
dalykai,
tai
ir
karAr kenkia kas iš
binto, nario aplikacijos, pav.:,.
,
...
.
...
.
.,
Prieš gydymą., aukščiau pasakytu il
.
dus sumelavo ar teisingai pa- nei piršto nenorime pridėti
ščiausieji
sutinka,
kad
permai

gu, tai stenkitės apsau" Tai-gi, gerbiami S. L. R. K.frf . YiCTa ~ rdkia ži"°- P™ «» <««?*•■<> k švento darbo,
guoti jos. Užsakykete iluoetrota kny
gute jusu prigemtą kalba:
nos būtinai reikalingos.
“TEISYBE APIE PLAUKUS,"
A. nariai! imkitės už darbo, b kad ‘n .nany met, centro,v,sk„ pahkdann “tegul k,ta.
Čia paminėsiu vietas, kur
Parašita europos gar
i • ti
vnn„ „ „o i knygose visai neturima ir ne- padarys”... Mūsų pačiu kuosingo specialisto, kuri
S. L. R. K. A. kuopos turėtų oje randas Įvairios ži
sidžiaugsite nuoplenais: Vie- gal™a z‘n“‘ ar
..'"f'“™ " P0**1 didžiausia betvarkė. Sunios:
Gražybe plauku.—su
na—išplatinsit Susivienijimą, į !!<\ tlk dabar reikataujama, sinnknnus laikome dažmau-l būtinai sukrusti, kad prapla dėjimas
plauko ir odos
Priežastis slin
tinti mūsų tos didžiulės katali galvos.
kimo plauku ir žilumas
didžiausia ir ik;u1 savo metus Piestų. An- Sia bertainimus, ir tuos paKaip užlaikyti svei
padarydami jį
kų organizacijos idėjų vietinių —
katą ir išauginti plau
tra — padėkime, jeigu kuris.čius susirinkimus organe ne
—Ir kaip tai i penžymiausia Lietuvių-Katalikų
gyventojų tarpe. 109 kp. New kus.
kius savltls turėti gra
prisirašydamas ir buvo šunie- pagarsiname,
garsi name
žius
plaukus.-žili plau
organizacija. Antra — pasilavęs savo metus taigi dabar kp. veikimų, stovį Arba vėl: Britain, Conn., 45 kp. Rain- kai.—Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu
tarnausit lietuvių visuomenei,
Ketvirtoje savaite.
jo yra pareiga paduoti savo organų iki šių metų skaitė kas bo\v, Conn., 68 kp. Naugotuck, kliętu.
GYDYMAS DYKAI.
supažindinsit juos su fraterConn.,
32
kp.
Ansonia,
Conn.,
metus teisingai. Užtai jo nie norėjo, kitaip pasakius “ke-Ln ,
TT r? j
Męs galante periinalizmo idėja ir aprūpinsit
krenti kiekviena, kad
. . ..
.
89 kp. Hartford, Cohn. ir 164
gyduoles
CALVACURA
kas
nebaus,
bet
toks žinogusjno loska”.. Yra ir tokių, gir-. ,
a.
i
\
jų ateitį, apdrauzdami jų gy-Į bus vertas pagirimo, kuris pa-į dėtis, atsitikimų, kad kp. vai- 'kp‘ į
sulaiko slinkimą plau
*IaDchester» ( onTK
ku prašalina plaiskotes
ir augina gražius plau
vastis. Trečia — užsipelnvsit |
Naujos kuopos reikalinga
kus Uį 10 centu arba
darytų klaidų atitaisys ir. tuo-'dyba neturi išsirašiusi orga
krasos markėms prisi
sau garbę,kaipo geri vi suome-j
būtų
sutverti
:
Torrington,
ųstus sykiu su Jusu
met jam nereikės bijotis, kad nų!... Taip dalykams stovint,
antrašu Męs išsiučenės veikėjai ir prieg tam gau- į.
Conn.,
Bristol,
Conn.,
Paquoįme kiekvienam doler
nesugautų.
ar-gi
gali
būti
gyvumas
kuo

ine dėžutė Calvacura—
site atlyginimų - dovanų pios N. 1 ir knygute
i i au yra turėti sųzinę gry- pų tarpe? Dasigvveiiome prie nock, Conn., Bramford, Conn.
“Teisybe Apie Plaunigais už savo pasidai bavi__
kus.” Išplaukėte že
jna ir nebijoti nieko, negu nuo to, kad ilgiaus taip būti ne Yiršminėtose kolonijose, kur
rtoje savaite.
mų.
latos kentėti baimę?
gali. Gana “kitaip” pasiti- lietuvių gyvena po keliolikų UNION T.ABORATORY. Box 63’., Union,
J. S. Vasiliauskas,
reikėtų su N. Y
-iiii
!keti, pradėkime rūpintis patys Į šeimynų, būtinai
UNION LABORATORY,
Susiv. Kn.št.
Box ė37, Union, N. Y.
S. L. R. A. kuopas. Taisavaimi, koltai dar laikas. tverti
.
. v .
, ,
..
. ,
Siučiu i dedamas 10 centu dėl apmoĮ pos nurodytų blankose nar.v
...
gl, Virsminetų kolonnų prakll-J kejimo kaštu persiutimo. meldžiu tšslu.. . .
.. Conn. Apskrieto suvažiavime
1
u-l
1 sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Calmetų nesužinojo ir nesugrųzi-1
1
----ir knygute “Teisybe Apie
nesnės
dvasios
lietuviai,
ma

dauge 1 i s ša ūkė: “ 1 vesk i me vitodel delei jų nerangumo,
balsavimų Su-me, o nau, pasirūpins tai atlikti. No
pailginama laikas sugrųzmipasekmės užtikrintos!” Vie- rintieji platesnių informacijų
i
d.
spalio,
.
mui
blanku
iki
31
Susivienijimo Lietuvių It. K.
m sekreto-! n oik S>veniinas ką kitą paro apie S. L. R. K. A. arba kaip
Am. Nariams ir Kuopoms.
(lo. Prie tokių aplinkybių, ka sutverti kp., praneškite že-,
Netrukus po seimui buvau i ai turi gerai isitėmyti. Kuo liose mūsų Su-mas nūdien, miaus pasirašusiojo vardi
rašęs organe, kad padarėme'P<»» ant savo susirinkimų pri- landasi, tai kad ne vienų betIp.nbfl8iu YPatiSkai ir išaišk
ištrauka iš Centro knygų var-j valo pareikalauti pas savo sė ištisų dešimtį “balsavimų-dalykų stovį. Conn
dus tų narių, kurių nėra pa-{k roto rių, idant tas blankas
įvestame, taiiknopws’ kurio” kvi^iate
ferendnmu”
duoti metai prie įsirašymo į' perskaitytų, tąsyk patys na- vis būtų už nieką. Delko? I™ organizatorių, prane
Susivienijimų. Surašėme nnt riai girdės katrų yra reikalau- Dėlto, kam mūsų organo Su-i’h kftlno, nors P°tą savi
blankų ir išsiuntinėjome kuo-ijami metai. Mat nekurie kuo sivienijimo skyrius tankiau-!ka<^. ^ntų galima iš\eių
pų sekretoriams dėl sužinoji- PU sekretoriai per savo apsi- šiai eina tuščias... Na, nebe|S11S’Petimi).
Kartais
mo jų metų. Tokių narių, ku-leidimų apie tai nariams nie- to, kad Centro Sekretorius laiS> ka(1 už dvie^ di(
rių metai nebuvo paduota, su-J ko gali nepranešti ir paskui
kalbėti, na, o
parašo kokį pranešimą, tai 'važiuokle
i
radome apie 1700. Ant blanto gali kilti nesmagumai.
“protestą” kokia norints kp.
flyki .ia« tų dieną t
kų buvo pažymėta, kad visi tie i Visiems tiems, kurių metų [prisiunčia, reikalaudama daž- ,tokį užsiėmimą, ir uoga
nariai po suspendavimo baus-| Vrn reikalaujama, o nepriduos niausią “po senovei”, “to pa-'žinoti ir išeina
nesu
me turi paduoti savo metus,įj-į niįn(>taį dienai: Centro ,ties, veik kožname numeryje. nias^iš’to**(lar^iš iie ’
ir tas blankas kuopų sekreto- Valdyba užrašys jų metusi Gyvumo, ypač kp. tarpe, vėl-• nn
•
riai turi sugrąžint į centro mygąs pagal
savo spėjimą fui ieškotume, nei su žiburiui
. . ...
, . .
raštinę ne vėlinus 1 d. spa (nužiūrėjimą j ir pagal tuos j nerasime. Aš esu įsitikinęs, Į Apie k,tUS apskriet
lio, 1915 in. Terminas jau įšė nustatytus metus turės mokėti į kad yra veiklių kuopų, bet' lus pakalbėsime vėli:
daugelis
tų imįnesjnes apsaugos-mokestis, j spaudoje, savo organe, kažko-' kar"K* sukruskime.
blankų negražino. Taigi ne-jrp.^Ryk išmetinėti bus jau per- dėl savo veikimo negarsina ir platinti S. L. R. K.
galima žinoti delko: ar taip V(dtl jr nieko negelbės. Nors tam garsinnimuisi visai neno draudimą nuo ligos,!
yra sunku sužinoti tie metai, J nietaj pagal spėjimo būtų pa
ri tikėti, palikdami “kitam”, darni prie pašelpos
ar gal kuopų sekretoriai visai, gynidti perdideli, vienok ne Ne “referendumu” sau gal- jir pomirtinės
nu
neatkreipė ant to atidos? To-'jnlg atmainyta.
vas sukime, bet padarykime .
•
n, , . , , ,
. i•
• ••
• • i
i.
.c
.
' .
' sKvriu. i ad i darna!
dėl, da kartų rašau šią pasta- m
Taigi gerbiamieji nariai, kn- tvarką kp. gyvenime, vpatmConn. Apskr.
bų, kuri bus tame klausime pa- ,.įe bijoties pasisakyti savo j gai naudokimės spauda. PraJuozas Ii. .<?|
skutinė. Jeigu kuopų sekre- inetu8 — nėapsigaukit,
kad neškime kp. susirinkimus, po
toriai praleis pro ausis, neiš- pa^ui nesigraudihtumet
866 n
susirinkimų savo nutarimus,
pildys ir negrąžins tų blankų,
Susivien. raštininkas, į pastabas, šiokius - tokius paYVaterbi
tąsyk lai neišmetinėja centro
J. S. Vasiliauskas.

S.LR.U. CONNECTICUT
APSKRIČIO KUOPOMS
IR NARiy DOMAI.

NARIAMS SUS. L. R.-K.
A. SVARBI ŽINIA.

SAULE"

LIETUVIAI!
KATALIKŲ

PLATINKITE

LIETUVIŲ

LAIKRAŠTĮ

SAVAITINĮ

yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis,

ŽVAIGŽDĖ,,

16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos
ir viso pasaulio gyvenimo.
METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijai ir pinigus siųskite jiiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond St.,

JAU

Philadelphia,

Pa.

EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

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

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.
Laikraštis eina du kartu į mėnesį
Kaina 75 c. metams

Kas atsiųs savo adresą, gaus vienų numari dykai.
Redakcijos

adresas:

164č Wabansia Avė.

AMERIKOJ

LIETUVIU DIENRMTI5
VISUOMENES,
Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

PLAUKUS

SVARBI PASTABA.

IR

SKAITYKITE

Amerikos Lietnvią Dienraštis ‘‘KATAU
KAS” paduoda vėliausias žinias apie karą ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas indomią straipsnių.
Dienraštis ‘‘KATALIKAS” eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.
DIENRAŠČIO KAINA:
Metams

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

Pusei metų

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

$5.0^,

Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam ............

3.00.

1Y5.
1.25.

Europoje metams .... 7.00.
' Praneškita savo adresą, o gausite
pasižiūrėjimai viena numeri veltui.
TAtPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ FUBUSHING COMPANY

3249-S3 South Morgan Street
CHICAGO, ILL., U. S. A.

/tLb

Lieluviškiijiį Sverto Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.”
Vian«olyne yra; prirengia moji mokykla, aitnonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Sehou)\
Lietariikosioa Sesėm priima paa aave mergaites moki
nimai ir iSaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: mazika, paiiy:uas, siuvinėjimas ir taip toliaa.
O1&O8

MOKINTOJOS.

PIGUS

UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinta
Iiv, antrais:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

ce

ži

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
&

Sieniniai
ekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties
s pora gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik kų ga
nė siuntinį įvairių paveikslų,kaip tai Sv. Kazimiero,
Antanu, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, S v. Onos.
eveik visų esančių šventųjų; Sald. Širdies V. Jė3, Nukryžiuoto, Penkių Ronų V. Jėzaus, Sald. Sir.
Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P.
. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus
dikto XV.
orėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio
, prisiųskite pinigus su pareikalavimu, o paveikreikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno
tai.
rastinės rųšies turime po 20c., bet visados pa
le pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir
gėda laikyti namie.
okite:

Draugas Publishing Co.
46th Street,

' --- ---

Chlcaięc, III.

6

DRAUGAS

Spalio (Oct.)

J delegatai parvažiavę praneš- tis jas rengtų ir nurodė nau
CHICAOO, ILL.
I tų apie tai raštininkams, ne dingumą. .
S. L. R. K. A. 99 kp. turės berpasirodė, kad kuopose kįla Be jokių svarstymų visi taininį susirinkimą, nedėlioj, 10
kas-link vienbalsiai nutarė ir apskričio d. spalių, tuojaus po sumos, šv.
S. L. R. K. A. CHICAGOS S L R K A CONNECTICUT i^užsiganėdinimai,
APSKRIČIO II SUSIVAŽIAVI- 1'“'^ refo,',“'i delei “es“P™- valdybai pavedė, kad sužinotų Jurgio par. salėje, kambarys 18.
APSKRIČIO SUSIRINKIMO
MO, LAIKYTO RŪGS. 19 D.,i‘™"„u'5k'al uutar"“'! 3040 su Dr. Graičiūnu, kada laikys
Visi nariai kvįeeiami atsilan
kyti;
taipgi
atsiveskite naujus
Nedėlioję, spalio 3 d., ŠV.
kur artimose vietose, duotų ži
aL
1915,
NEW
HAVEN,
CONN.
šis
'ineM.nas
vieni,alUai
priprisirašyti.
Kryžiaus parapijos salėje iš
nią kuopoms,
kad surengus
M. L. Gurinskaitė, rašt.
sibuvo S. L. R. K. A. Chica
Pirmą valandą po pietą su-, imtas, tik nekurie delegatai maršrutą Dr. Graieunui. Jeigu
gos l apskričio susirinkimas. šil iukus delegatams į pobaž-j skundėsi, kad negavę atspauz- vieni negalėtų, tai susitarti su
WATERBURY, CONN.
Susirinkimą atidarė gerb. kun. nytinę salę ir užėmus vietą -dintą protokolą ir nežinia ar kitomis draugijomis ir rengti
150 kuopa S. L. R. K. A. lai
A. Skrypko, kuris ir likosi iš-j apskričio pirmininkui, p. J. , Centro raštininkas išsiuntė vi- išvien.
kys bertaįninį susirinkimą, 10
rinktas susirinkimo vedėju. Sagevičiui prasidėjo susiva-' soms kuopoms ar ne.
19). Nutarta laikyti apskri d. spalio, parapipinėje naujoje
Susirinkimo raštininku išrink- ži avimo posėdis.
j n |<įlo klausimas iš ti čio susivažiavimus du syk salėje apie 1-ma vai. po pietų.
1!
tas P. Mulevičius.
1) Po trumpai pirmininko kuop. delegatų dėl senesniųjų metus: pirmas balandžio mė-į Maloniai kviečiam visus pribūti
Nuo sekančiu kuopų pribu kalbai, kurioje pažymėjo susi- narių persikėlimo į augštes- nesyje; antras rugsėjo. Pa- iant susirinkimo įr atsivesti nauvažiavimo tikslą, kvietė apsk. nius skyrius, nežiūrint jų am- starasis metiniu,, kuriame busiJŲ prirašyti.
vo nariai - delegatai:
Pranas Šopis, sekr.
39 kp. A. J. Sutkus,, 67 kp. Valdybą užimti vietas. Išau- žiaus; pasirodė, kad dauguma renkama Apskričio Valdyba.
CHICAGO? ILL.
B. Vitartaitė, M. Šimkienė, kus Valdybą pasirodė, kad ka- kuopų nežino gerai ai- galima 20). Vietos apskričio susivažiavimui paduota dvi: bū85 kp. kun. A. Skrypko, J. Pa sininkė p-lė A. Petrauskiutė ar ne.
L. R. K. A. 15 kp. laikys ber
nesirado
(pribuvo
kiek
vė-j
j>_
j
galiūnas
as
aiškina,
kad
?• • • sus,•rinkimą,
•'
......d.~'rspalio,
" —
lėkus, K. Varanavičienė, S.
Centro Vald v- Cxm. Hartford, ir Bridgeport
" ’ \tannn,,
10
susižinojęs su
i iJlo m., sv. Jurgio par. svetainėj,
Prečinauskas, L. Šarauskis, liaus).
2) Pirmininkas paduoda su- ba, kuri nurodė, kad gali per- l’ž Hartford, Conn. balsavo12 valandą dienoje, Auburn avė.,
Al. Šaučuvėnas, J. Ruzgis, M.
manymą,
kad reikalinga iš- sikelti į augštesnius skyrius 16 delegatų; už Bridgeport, ,r :!2 Pa
Gečaitė, R. Gečaitė, B. Tarozaitė, V. Ivanauskaitė ir P. rinkti specijalis koresponden- mokėdami sulig metų arba am- Conn., balsavo 3 delegatai. Se-' Visi sąnariai privalo pribūti
kautis susivažiavimas bus ant susirinkimo, ir užsimokėti
Česnokaitė. 99 kp. J. Gurin- tas, kuris užrašytų visus pate-,žįaus.
Todėl Conn. Apskr. susiva- Hartford, Conn., balandžio '"‘‘'taįninius mokesčius.
skas. 101 kp. P-ni U. Preiti- mijimus šiame susivažiavime
dėl
padavimo
j
laikraščius.
sivažiavimas
atkreipia Centro mėnesyje ateinančių metų.
Taip gi ir atsivesti naujų sąkienė, S. Kibortas ir J. PupleInešimas priimtas ir vien- to Valdybai, kad kuogreičiau- -<’) Nutarta, kad Apskričio na_Hųt norinčiu prisirašyti priei
sis. 151 kp. Ant Šlikas. 157
mūsų kuopos.
kp. J. Noteišis, B. Šimkus, balsiai išrinktas p. J. B. Ša- sjaį paskelbtų organe apie Valdyba dalyvautų susivažiapersikėlimą narių į augštes- vi muose.
išskyrus svarbias Turime, labai daug svarbiu da
160 kp. R. Andriliūnas, 163 kp. liūnas.
3) Po to prasidėjo delega- nius skyrius pomirtinės.
priežastis, ii- turėtų spren- lyku dėl aptarimo.
Mulevičius.
G. S. Žakas, rašt.
P-as S. Sutkus aiškina šio tą paliudijimų peržiūrėjimas.! Tam darbui ingaliota susi- džiamąjį balsą, nors ir be
Delegatai pribuvo iš sekau-. rašyti Apskričio Valdybai.
mandatų.
HUDSON, PA.
apskričio tikslą, nurodyda
12). įnešimas, kad Centras Ir jeigu rasis pinigų apskri- 73 kuopa laikys bertainįnį su
čių
kuopų:
mas iš to naudą kuopoms ir
abelnai Susiv’. Iš jo kalbos pa 9 kp. Jonas Blažys, Bridge- apmokėtų išlaidas kuopų raš- čio kasoje, bus apmokama ke- sirinkimą paprastoj vietoj pas
tininkams, kaip tai: supilki- lionės lėšos apskričio valdy- Nikodemą Stankevičių 19 dieną
aiškėjo, kad buvusi šio apskri-' PorL Conn.
pelio, 7 vai. vakare. Užprašom
čio valdyba visai neparodė jo 11 kp. Motiejus Mažeika, mui knygų, popieros ir tt., ati- baikio veikimo ir dėlto faktiškai Jur- Miliauskas, Magdė Rik-dėtas ant toliaus.
i
21).Nutarta, kad kuopos į visys sąnarius pribūti ant susi
šis apskritys nustojo gyvavęs, [toraitienė, Barbora Rutelio- 13) Nekuri kuopa skundėsi, susivažiavimus gali siųsti de rinkimo, o bus svarbįų reikalų.
Nepamirškite naujų sąnariu at
Toliaus kalba p. J. Palekas,1 n’en(' ir Petras Valiūnas, kad Centro raštininkas neat- legatų be skaitliaus aprube- sivesti.
kreipia atidos garsindamas or- žiavimo.
kuris paantrindamas tą patį,' AVaterbury, Conn.
P. Mareiikonis, raši.
71
kp.
Simonas
Cibulskis,
ganė neužsimokėjusiųjų narių 22). Raportai
Apskričio
'pataria išrinkti naują apskri
iBolesl. Buškus, Antanas Alek- vardus ir pasidaro daug ke- Valdybos. Pirmininkas J. Ša
CLEVELAND, OHIO.
čio valdybą.
saitis ir Antanas Mickevičius, blumų kuopoje.
gevičius aiškina, kad negaliS. L. R. K. A. 50 kp. laikys
Kįla klausimas ar legališ- AYaterbury, Conn.
Todėl Conn. Apskričio su- ma buvo daug ką veikti, nes bertaininj susirinkimą, 10 d. spakas yra šis susirinkimas, į
84 k p. Antanas Ališkevičius, sivažiavimas atkreipia Centro praeitame "Susivažiavime nie- 6°» tuojaus po mišių, bažnytinėj
kurį ,nepribuvo nė vienas se Meriden, Conn.
raštininko«domą, kad apsižiūko nebuvo nutarta. eokslaįnėj. Meldžiu
visų narių
nosios valdybos. marių f Pri 89 kp. Antanas Kneizis, lėtų tame ir jeigu pasitaiko; 23). Raštininkas S. Cibui- susi,‘inkti ir drauge, kad kiekpažintas legališku.
llartford, Conn.
klaida organe, kaip galima skis tą pati, pridurdamas, kad v*enas atsivestumet po naują na91
kp.
J.
B.
Šaliunas
ir
Juogreičiaus
pataisytų jąją.
neturėjo nėi knygų supirktu, i1 i l*,ilaš-vt‘ Prie Susivienijimo
Kalba p. A. Šlikas. Nuro
tą padaryt.
i
vi’- ji
iii
ii
•
ii
’
Pasistengim ta
dinėja blėdj, kokią daro Sus.ižas
Bernotas , AVaterburv, 14). Pakeltas klausimas dėl nes praeitame susivažiavime
M. Šimonis, rašt
naujos reformos. Ant to at-, Conn.
• i Įvedimo referendumo Susivie- nenutarė.
sako kun. A. Skrypka ir J.
10<7 kp.
k p A. Petrauskiutė, inijime, nes kaip Connecticut 24). Kasininkės A. PetrauCHICAGO, ILL.
Palekas, kurie išaiškina, kad AVaterburv,
Apskricio
priešseiminiame
suskaitės raportas toks: kalbė- 8.
<4 1Tj. K.
D K. A. 80 Kp. laiKvs ber---,Conn
.... ......
T
r.....
85 kp. laikys bei
reformos buvo neišvengtinos
116 kp. ATincas Zavorskis ir sirmkime jau buvo nutarta'ir jo dviejose vietose Susivieni-*[ taininį susįrjnkimą, 10 d. spalio,
ir jos, vietoje blogo, atneš a-j T. Kazlauskas, New Haven, i paduota Seimo nubalsivimui, jimo reikale.
Pisigų ižde 1.30 vai po pietą, šv. Kryžiaus!
teityje daug gero dėl Susiv. Conn.
bet pasirodė, kad seime šuva- randasi $2:^0.
[parap. svetainėj. Visus sąnarius '.
Toliaus kalba p. J. Gurinskas,
147 kp. Antanas Keršis, žiavusieji delegatai mažai at- 25). Organizatorius J. B. kviečiame pribūti, ypatingai tie
kuris savo pilnoje faktų kaiAA’allingford, Conn. kreipė atidos ant to inešimo, Šaliuno raportas.
Kalbėjo kurie neužsimokkėję, tai-gi ir n iu
boję aiškiai nupiešia, kad be
150 kp. Pranas Šopis, Jonas todėl tas pats apskritys pakė- šiose vietose Susivienijimo jų atsiveskite.
reformų ilgiaus nebuvo gali- Bungarda ir Stanislovas Kuli-jlė šį mesimą ir vienbalsiai nu- kuopų kviestas: Nov.' Haven,
J- J. Palekas, pirm.
111a gyventi. Svarstyti ar jas kauskas, AVaterburv, Conn. tarė būsimam seime reikalau- Conn., Meriden, Conn. ir Wal------------------ SW0YERS, PA.
priimti ar atmesti būtų tuš
4) Po
priėmimo delegatų ti įvedimo referendumo, nors lingford, Conn; taipgi buvo
R. K. A. 77 kp. laikys 3
čias darbas, nes jos vistiek paliudijimų likosi išrinkta ko-[Centro ATaldybos rinkime.
kviestas į So. Manchester, s
susirinkimą 17 d.
jau įvyksta. Tik reikia, dau misija jųjų peržiūrėjimui;
15). įnešta, kad paskirti Conn., bet neo-nlėin būti ant bertaininj
ričiui,
kuris
tos
dienos.
”
’
i
spalio
Antano
Antanaičio salėj,
giau pasidarbuoti ir pasirody vienbalsiai išrinkta p. B. Buš- vardą šiam
ti esant lietuviais - katalikais škus ir V. Zavorskis.
visur vienokiai būtų vartoja-į Parašė kelius agitatvviškus i3 vaL po pietŲ' S,iaugę ir vaik*
straipsnius Susivienijimo rei- >skyriaus nariai tnri pribūti'
(rankų plojimas). Kiti tą patį
Toji pati komisija likosi in- mas.
tati
j.
i
t i
i
I
A- Katkevičius.
išreiškia.
I*,
I. Šaliunas paduoda, kad kale.
galiota peržiūrėjimui , visų
būtų vartojama toks vardas: 26). Nutarta, kad Apskri
Svarstoma Apskričio lėšų kuoP4 Įnešimų ir skundų.
SHENANDOAH, PA.
klausimas.
Nutarta ekstra
Apskričio susivažiavimo S. L. II. K. J. Connecticut čio raštininkas pasirūpimų i 8. L. R. K. A. 40 kp. laikys
nupirkti knygas vedimui pro-!! 4 bert. susirinkimą 17 d. spalio,
mokesčių nedėti.
Pradėjus vedėjas vienbalsiai išrinktas Apskritis.
Vienbalsiai priimtas viršuii- tokolų ir kuopų skaitliaus, už bažnytinėj salėj 1 vai. po pietų,
apskričiui veikti, bus galima P'
Sagevičius.
kurias bus atmokėta atsira- Yra kviečiami visi nariai ant su
surengti suvienytoms spėkoms1 ^) Atsisakius Centro apskr. nėtas \ ai das.
dus pinigų Centro, ižde.
sirinkimo, nes yra svarbių reivakaras, o kuopos norėdamos raštininkui, jo vieton susivaI eiti auka 1«) minulių,
surengti prakalbas, pačios su-^žiavimo raštininku .vienbal- Sesija antra prasidėjo 5 v. 27). Nutarta, kad kuopos, kalų. Taipo-gi kviečiami ir nauras būdą lėšų padengimui.
Įs>ai išrinktas A. P. Kneižis. vakaie.
( kurios turi surinkusios nuo jų atsivesti.
P. Karavojus, rašt.
7) įnešimai 11 kp., kad ne- 16). Prasidėjo svarstymas nario po 1 .centą ir kurios pa-!
Svarstoma, kad būtų nau
Susivienijimui tu- apie įsteigimą apskričio ka- [ skyrė j Apskričio iždų, kuo-'
dinga atspausti agitatyvių la [reikalinga
CURTIS BAY, MD.
i rėti daug skyrių pomirtinėj, ir sos, padengimui lėšų, nors veikiausiai prisiųstų Centro'
pelių. Nutarta įnešti tą klaut 58 kp. laikys ketvirtą bert. susirin
geriaus, kad Susivieni- praeitam susivažiavime buvo [kasininkei.
kimą nedėlioj, spalio 10 dieną, 2
sinią į Centro Valdybą ir pra^1” iI būtų
J ■_____
1 -X
X’,
•
J
, ' X X _ III
■ •
'
.Ifl \
IT
Rinkimas CentralėsS i vai. po pietą, pas kuopos pirmininką
syti, kad Centras tuomi rū jimas turėtų tik vienų
ljA aldyboS. Vienbalsiai išrink- A. B. Badowską. Malonėsite ateiti
pintųsi, atspauzdinant ypatin kurį skyrių.
[ta S.’ L. R. K. A. Connecticut'visi Reni ir
nariai 8«sipa*b,ti geP-as J. šaliunas
gus agitatyvius lapelius, kurie
riau su pereito seitno nutarimais ir;
nurodo, kad skyriai nie
apskričio Valdyba, toji pati: • i naują atsivesk it prisirašyti.
tiktų abelnai visur.
kenkia, o tik duoda
Pirmininkas J Sagevičius iš
A. B. Radowska.T, pirm.
Rinkimas valdybos, kuri pil kiekvienam prigulėti p
Bridgeport,. Conn.
dys savo pareigas iki Naujų
rio kam patinka.
Raštininkas — Simonas Ci- NEW YORKO APIELINKĖS KUO
Metų. Pirmininku, A. J. Sut Šis įnešimas 11 kuop
POMS.
ilskis iš AVaterburv, Conn.
kus, išrinktas vienbalsiai, ra balsiai liko atmestas.
8. L. R. K. A. New Yorko apskri
Kasininkė—A. Petrauskaitė čio susirinkimas įvyks 18 d. spalio
štininku J. Palekas. Organi 8) . Duoda patėmij
AVaterburv, Conn.
1915. panedėlio vakare, 7:30 vai., Apr
zatoriais išrinkti: 85 kp. V. Kneizis, kad svarstau
)rganizatorius — J. B. Ša- P. ftv. parap. salėj.
Ivanauskaitė, B. Tarozaitė, gatas gavęs balsą n
P. Montvila,
as iš \Vaterbury, Conn.
Apskričio pirm.
94 kp. A. Vaitkus, 99 kp. J. ilgiaus kaip 5 minut
osėdis užbaigtas 6 vai. vaGnrinskas, 101 kp. S. Kibor daugiaus kaip 3 svk
su malda.
SUSIV.
L .B. K. A. VALDYBOS
Susivažiavimo rašt.
ANTRASAI:
tas, J. Puplesis. 151 kp. Ant. pačiame klausime.
Prezidentas,
— K. Kručingkas, 59
Vienbalsiai
priim
A. F. Kneizis,
Šlikas, 157 kp. B. Šimkus, J.
Teneyck
at.,
Brooklyn.
N Y.
tis šio inešimo.
Apskričio pirmininkas.
Noteišis, 160 R. Andriliūnas,
Vice-pre7.identae, — A. Petram
9) . Neužsiganėdi
J. Sapevičius.
kaitė, 563 N. River at., Waterbiirv
163 P. AfUlevičius.
kp. kas-link orga
Coaa.
Sekantis susirinkimas nu stinumo ir mokėjiu
Sekretorius, — J. 8. Vasiliauskas
112 N. Oreene st., Baltimore, 'Md.
tarta laikyti nedėlioj, 7 d. lap nių mokesčių po 10
Kasierius, — Pranas Burba, 456—
Po trumpam
kričio, š .m., 2 vai. po pietų,
58 Main st., Edtvardsville —Kingston
CHICAOO, ILL.
Pa.
Apveizdos Dievo parap. salė mui pasirodė, kad
R. K. A. 39 kp. laikys
Kasos Globėjai: — J. 8tu1gaitis
riai
nesuprato
je, 18 ir Union gatvių, Chicanį
susirinkimą,
17
d.
spa122
S. Meide tt., Wilkes Barre, Pa
seimo nutarimų i
go.
i.,
3
vai.
po
pietų,
E.
AV.
J.
B. Valukonis, 233 Broadway, 8
išaiškinta, tai vier
Susirinkimas uždarytas
vetainėj,
6255
So.
State
Boston, Mass.
si atmestas ir ku

PROTOKOLAS.

PROTOKOLAS.
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Nuo pradžios Spalio, 1915 m. Chicagoje pradės

=

eiti dvisavaitinis jaunimo laikraštis

==

“VYTIS” I

I
3B

“VYTĮ” leis Lietuvos Vyčių organizacija.
“VYTIS” bus pašvęstas jaunimo reikalams.

=
g
ss

“pyT’/N” eis tautiškoj - katalikiškoj dvasioj.
“VYČIO” kaina metams $1.50, Vyčiu organizacijos nariams eis už mėnesines mokestis.
“VYTIS” geriausia vieta pagarsinimams.

=
=

Visais administracijos ir redakcijos reikalais kreipkitės:

EE
=

<<

VYTIS”

= 731 West 18 th St.

-

1

Chicago, III. B
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| Nuo pradžios rugsėjo menesio, 1915 mėty, Bostone |
Į
pradės eiti kas antrą diena naujas
1
|
darbininKy laikraštis
!

“DARBININKAS”

j
V

“DARBININKĄ” leis Lietuvių Darbininkų' Sąjunga.
1 “DARBININKAS” bus pašvęstas visųpirma lietuvių

X
darbininkų reikalams.
I “DARBININKUI” rūpės ir visi mūsų visuomenės lr

politikos reikalai.
| “DARBININKAS’
5
šioje.

eis tautiškoje-katalikiškoje dva-

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

“DARBININKAS”,

I

i

6 242 AV. Broadway

So. Boston, Mass.

t

PU SUSIRINKIMAI.

tai liko užganė

ariai ir norinti prisirašynsivienijimo, yra kviečiamkyti minėtan susirinkiyra daug nauju reikai.
A. J. Sutkus, rašt.

Dvasiškas vadovas, — kun. .t. .Is
kaltis, 41 Providoaee st., AVorceste’
Maee.
Knygius, — knn.
P. O. Plymouth, Pa.

8.

J.

Gydytoja*, — Dr.

A.

K. Rntkd.i’

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 cieiliko, nei tautininko,
bet visiems vienodai pranašaus ir nuo visą ims po 1 dolerį
į metus.—

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

Box 576

redaktorius

Forest City, Pa.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie
tuvoj'bei Amerikoj
44

Išeivių Draugą M

Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas
ir padailintas, talpins:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Vėliausias žinias iš karės.
“Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto
perėjūnas” (trankimasis. po Vokietijų, Luremburgų
ir Daniją).
Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Z.? Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
“Škotijos Lietuviai”!! Lanarkshire, III Linlithgovvshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt
“Lietuviai Anglijoj”.
Korespondencijas.
Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus. pasistengs tapti vie*

Rev. Jos. Norbut

Struckn*

Mossend,

Lanarkshire,

Scotiand.

kaa, 2302 8. Leavitt st., Chicago, Tll

♦
fe

š įvoi- p

riaušių ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:!
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), f
H trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

DRAU GI S

Spalio (Oct.) 7, 1915. No. 41
kūpą. Patiesta nemaža ir viai elgiasi, kaip gyvuoliai,
moteris ir mergi
kiti; lietuviams katalikams gėdina
nas? Toks įsakymo išleidi
gyvųjų klausimų.
Gavus pilnesnių apie Fe mas rodo ne kų kitų, kaip
deracijos
kongresų žinių, tik tų, kad vokiečiai karei
pranešime vėliaus. Šiaip-gi viai taip pradėjo skriaus
kongreso būta vieno iš pa ti motelis ir merginas, jog
jų valdžia matė reikalingu
sekmingųjų.
išleisti tų įsakymų. Negi iš
leis prieš sav.o
pestijamų
kariuomenę, reikia bėdų nu
KĄ VOKIEČIAI KAU
kreipti ant lietuvaičių.

tristų, 'tad nėr ko stebėtis,
kad “Tautos Ryto” esama
tikrai dailaus,
indomaus.
Apart įvairių
straipsnių,
žinučių esama eilių, pritai ■ “Lietuva” nemaloniai nu
“ Katalikas” jau nebe ver
stebinta, kad ikišiol Ameri
kytos beletristikos etc.
kos lietuviški ‘ ‘ tautininkai ’ ’ kia, bet dejuoja. Taip liūdnai,
Sveikinti reikia ir naujų
negali pasiliuosoti nuo kabuč- taip jautriai verkšlena, kad
redakcijų
ir blaivininkų ninku titulo. Sako, kalti ta-1neiloroin8 P^sbnena kantrios
. ..
__
. . 7
l—___ • .
Paskolai pagerinimui nuosavybės CAiicagoje
su-mų, turintį tokį gražų
me laikraščių redaktoriai. La Elenos kančios. 'Ir vis tas ne
✓
laikraštį. Jis vertas palai bai gali būti. Geriausia tų ga labasis “Draugas” kaltas!
Jei Jus norite budavotl ar manote ingyti
•
•
kymo ir aukomis, ir pre lėtų paliudyti, kad ir “Lietu
nuosavybę ir Jums maža pinigų, atsikreipk
Patarčiau visiems raudotonumerata. Adresas “Tau vos” redaktorius.
1
NE DARO.
jams pasiskirti sau naujų sro
prie musų Ir mes Jums pagelbėsim.
•
•
Abejoti apie to praneši tos Rytas”, 28 Cherry st.,
vę
ir
pasislėpus
po
juoda
pe

‘ ‘ Amer.
Lietuva” per- mo teisingumų nėr ko — Shamokin, Pa. >Kaina nepa
“Amerikos Lietuva” bekasimizmo dvasia, keliauti ant
spauzdino iš “N. L. Ceitun- jis paeina iš vokiškų, šalti prastai
pigi — 50c. me b i nedarna “Draugui” “kleri
kalizmų” “pasimylino” ir už mėnulio žaliaburščių srėbti.
gos” aprašymų
apie pir nių, ___
r_.>/-----------------r
tams.
Jie patys
liudija apie
dėjo iškabų išvirkščiai, iš somas dienas Kaune po vo- Į saVo kareivių gyvuoliškucijalistiškos pusės. O gal ji
kiečių užėmimo. Tas Prū- •
“Tautininkai” švachai sto‘
‘ negramotna ’
neišskaitė 1
su lietuvių laikraštis rašo Į
PADIDINTAS “DRAU
Prie Atklaad Are. Ir 47 gatvės
Įvi,
bet žiūrėk ir socijalistams
Na, tada tai kas kita.
tokius dalykus, nuo kurių
striukė į dantis prasišiepė.
•
•
GAS”.
BLAIVININKŲ LAIK
žmogus
nesusilaikai nuo
Vargšai tie soeijalistai ir Gerbiamasis “Darbas” taip
Besiplečiant
Amerikos
RAŠTIS.
apmaudus. Girdi, kaunie
laisvamaniai 1 Žiūrėk, uždės nusigando katalikų “Darbi
lietuvių
katalikų
judėjimui
tės merginos taip nudžiugo
Vakaraose nuo Stock Yardų
naujų laikraštį, pakalbės apie ninko”, kad, susidėjęs savo
Gavome jau antrų nume ir jam užimant vis naujus
iš vokiečių atėjimo, kad ki
netikusius
suradimus
ir... raudonus įrankius nukeliavo į
turėjo
netik jų
biusios jiems ant kaklų ir rį “Tautos Ryto”v Lietu plotus,
“amžinų atilsį”... keliauja į viečnastis.
•
•
vių
Blaivininkų
Susivieni

spauda
skaitliuje
augti,
bet
siūlėsi su sava “meilė”. įs
“viečnastis”. Nespėjo “Lais
Socijalistų Sąjunga turėtų
Tūli spėja, kad jį atgaivins būti labai dėkinga “Katali
tos
priežasties vokiečių jimo organo. Jei pirmas nu ir esančioji didėti. Ypatin voji Mintis” nusiminti, “PaPaskutinė viltis soeijaliiMao
V'AUftllV" atgijimo remiasi ant
vyresnybė
net išleidžiusi meris buvo įvairus, skaity gai norėdami, kad A. L. R. žvalga”, keistai pasižvalgius, socijalistų literatiškos draugi- kui” už “Draugo” Xredakto
Įjos. Gal kur nors ant Marso!Į rių į socijalizmų atvertimų.
įsakymų, kad merginos su tinas, tai antras tuo labiau. K. Su-mas gautų sau pri kojas padžiovė. Tuos berau
go” redaktorių pečių. Sušika
*
*
Tokių stebuklų retai pasitaiPirmo
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vietų
savų
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Jaunimo
Sapnai
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nusilaikytų nuo savo “jaus
tam intikėti, bet taip maw>
“Laisvoji Mintis” nusimin- k0.
pasirįžome sisapnavo. Who’s next?
mų” išreiškimo. “Am. Lie vyzdinio, išleisto kun. J. gvildenimui,
“Lietuva” su “Kataliku#;
tino, “Pažvalga” sutirpo, bet
•
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Jakaičio.
Antras
numteris
didinti “Draugų” ir taip
jie juk geri patrijotai, “tam-*
tuva” pastebi,
kad toks
..T. ,
,,
. veizėk, ir “Jaunimo Sapnai”
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pirmtas
knygas
pažiūrėjo.
Lauk

kų
seimų
išrinktą
redakto

O gal aš netiesų kalbu?
•
katalikų
susivienijimas,
lius lietuves
merginas ir
•
»
daro niekšiaiisį užmetimų ir rių, kun. J. Valaitį. Kun. pašvęsti ištisų lapų. Mano iamus”. Gal nabage, klen- eivh? <<mįnty8„ “pažvalgos” 8ju tolesnių faktų. Žingeidi!
“Darbininkų Balsas” bai
nariai su kalizmų kitiems bekabineda- Jr «saTMias„ subankrutijo. būtų sužinoti, kaip Amerikos
gėdų. Ko M a r “Am. Lietu J. Valaitis žinomas, kaipo me, kad su-mo
,.
sapnas” subank rutij o
siai socijalistų nekenčia,, Ito*
sutiks tų iš ma, apsirgo “kreivakizmo” Skandala8 dideliSj
va
slepia xx
ir tiesiog nepa- vienas iš gabiausių Ameri- prielankumu
V« ”
£JLVJk/X<X
jo
jau
lietuviai
“
cudus
”
fabrikuoja.
kuomet
jį kas prispiria
sako, kad vokiškieji karei-'kos lietuvių rašytojų, bele- mūsii pusės žingsnį.
I ^a'
nebepaslėpsi.
sienos, keliauja pas soeijatos-*
tus argumentų ieškoti. Geeąs
margas, bet pasaulis dar sar
ponas Gabrys yra gyvas, gražiai apsirėdęs, f patys pavydėdami kitiems laurų, velyja sekti nigų ir Amerikos katalikai”. Na, gerai, kad
A) Pirmu faktu, tai yra jiesusipratimas, gesnis.
j
dabinasi,
pagarbos ieško... O tas dailininkas, j lengvų Herostrato, negu sunkų Temistoklo pa- mano veikimų remia bent kunigai ir Am. kar kuris buvo įvykęs tarp Mokslo Draugijos ir
■ '
— ~r x
•
- ;
vyzdį.
talikai. Aš galiu pasidžiaugti turįs užpaka manęs delei geografijos vadovėlio. Visas ne
tas talentingasai skulptorius?..
►
Bostono
“
Ateitis
”
pradėjo'
Kas gi belięka pxx»«..»pridėti r
prie
to
laiško ? Ar .
Šiame laiške pasistengsiu'
konuodugLX.ua
~
U<xXX^ WXl* aš UA/AX
MV7 V4 U^~ lyje savęs didelę ir stiprių armijų Bet argi susipratimas buvo delei to įvykęs, kad Vado
- ■ w
I I ___ _
jis neužtektinai nušviečia mums, koks yra p. niausiai atsakyti ant visų p. Račkausko iš- ištiesų taip yra, argi mano veikimų teremia vėlių Leidimo fondas perduodamas visus rei gaminti kiekvienų numerį sprf.
Gabrys, jei drįso iš badaujančiojo dailininko mišių ir neteisingų užmetinėjimų, idant sykj vien kunigai? Iš pat pradžių L. I. B. įstei kalus Mokslo Draugijai neperdavė jai visos visų puslapį pastabų. Džiau
'dviem metams pasisavinti pašalpų? Gal p.J., ant visados užbaigus, nebereiktų man gaišyti gimo jį rėmė ir teberemia iki šiol visi rimtieji korespondencijos, kurių šiame reikale jisai tu giuosi ir stebiuosi. Ar tifc&a
į
gavęs i laikų tuos pinigus, būtų prasimušęs šiuom begalo svarbiu mūsų tėvynei momentu Lietuvos veikėjai, kaip svietiškieji, taip ir dva rėjo su manim ir nenurodė aiškių sąlygų, ku ne “Darbininkas” kaltas?
siškieji.
(N.B.
kelių
pirmeiviaujančių
lenkbrangaus laiko ant tuščių asmeniškų ginčų.
*
•
-f.
pasaulyje ?...
riomis aš buvau apsiėmęs leisti tų Vadovėlių
Jei tamstos dar ir po tokio fakto drįsta
bernių prie rimtosios rūšies mūsų veikėjų pri konkurso premijuotų vadovėlį.
Socijalistų spaudoj naufia- Į
1) P. R. prikišo man, “kad aš neteisiais
te vadinti ponų Gabrį gerbiamuoju veikėju, —
skaityti negalima). Be kunigų Dambrausko
Visupirma turiu priminti kokios buvo nos menkos. Viskas teik-«M&
tai mums nėra apie kų su Tamstomis ir kai-1 būdais stengiuos sudaryti sau karjerą”.
(Jakšto), Alšausko ir Prapolenio ir d. k., tarp
parapijų remiasi.
Nejaugi'
Nejaugi p. R. rimtai kada nors pamanė, L. I. B. narių randasi adv. Leonas, atstovas Vad. konkurso sąlygos (jos buvo skelbtos “Vilbėti. Jei ir po tam dar skelbsite p. Gabrį-'
“draugai” mano atsiversti H
'jog
aš priguliu prie tos rūšies siaurapročių, Yčas, astovas kun. Laukaitis ir d. k. Sunku tyj”,turbūt ir “Tėvynėj”): 1) Konkursopreesant dideliu ir pasitikėtinu žmogum, tai paro-'
1
Būtų
gerai, tik gaila jų ‘ *ėwflysite, kad ir Tamstos ne kitaip elgtumėtės, kurie eina prie savo karjeros per kalėjimus, man čia išvardyti daugybes kitų svietiškųjų ir mijuoti vadovėliai pasilieka autoriaus savasti
liucijų” ir “revoliucijų”. Rei
kaip-ir jisai pasielgė su L. Mokslo. Draugija ar daugel kartų gręsusį gyvybei pavojų?*) Ne dvasiškųjų miįsų apšviestūnų remiančių L. I. mi. 2) Lėšas vadovėlių leidimui duoda Vad.
t
jaugi p.' R. rimtai mano, jog aš seniai nebū B., pasitenkinu vien vardais kuoplačiausiai ži Fondas paskolos formoj. 3) Paskola grąžina kėtų vyrams surimtėti.
bu badaujančiu dailininku.
ma fondam iš vadovėlių pardavimo ineigų. Tai
Viršiaus paminėtieji faktai (iš daugelio čiau padaręs savo karjerų paprastais keliais nomų.
toki
buvo pamatiniai principai Vadovėlių Fon
jei
tas
man
būt
rūpėjęs,
kaip
daugelis
mano
Jei “.Vienybė
Lietuvnin
kitų) gal ir pertikrina Tamstų, kad aš negaliu
P. R. man prikiša, kam aš neleidžiąs kon- do. Jei p. R. būtų sųžiniškiau atsinešęs prie
Butikti su tuo, (12) kad Lietuvių tautos reika gimnazijos ir universiteto draugi}, kurie šian- +roi;uot; t t B. viešom ar slaptom įstaigom.
kų” taip-pat išvysto klerika
savo LvuiunauB
cenzoriaus pneuermes,
priedermės, tai
atidžiau
~
.ouvu
lai būtų
Durų atidžiai
lai būtų pavedami su pilnu pasitikėjimu ponui dięn užima labai šiltas vietas gilumoj Maeko- Nejaugi p. R. ant tiek yra naivus, kad mano,I
pavartęs “Tėvynę” 1908-9 metų ir būtų su- lizmų kaip “prūsiškus vaba
lijos?
Gabriui. Suprasite Tamstos, kad privestieji
jog galima leisti kisti nosį į rimtus tautos rei- radęS ten gįas Vad. F. sąlygas; tuomet jam ne lus, tai visai evoliucijai —»
faktai parodo man ponų Gabrį ne tokiu, kokiu
Nejaugi p. R. dar nepersitikrino iš mano kalus cicilikus arba kokius lenkbernius?
i
bebūtų reikėję išdrožti ‘ apkaltinamojo akto good night!
Tamstos jį piešiate visuomenei, bet tokiu, koks darbų, kad man rūpi ne asmeniška karjera,
Visupirma, aš visus L. I. B. reikalus pa- neparemto ant jokių pamatų. Bet matomai
jis pats pasirodo? Tuo remiu ir savo žodžius, bet tėvynės labas, kuriai aš visuomet buvau ir ^UO(!U ^as,ne^ viešai kontrolei per rinitus laik- p r rūpėjo ne teisybės suradimas, bet manęs
iiiTėvynės” Čia—Suksas ti
už kuriuos Tamstos mane su pamėgimu šmei esmi pasirengęs aukoti ne tik savo asmeniškų raščius tų srovių, kurios remia L. I. B. Be
krai su socijalistų “kunigą‘coute que coute” apšmeižimas.
žiate.
labų, savo laisvę, bet reikalui esant ir gyvybę rods, prie progos turiu pasakyti, kad buvau
,
,,
, n draugijos
i
I žiu” p.kad
Mockumi,
9) Visas
Mokslo
pagJ buvo susitiAkvvaizdoje to, kų viršiaus išdėsčiau, pra (kaip tai prirodžiau darbais 1904-1905 m.). priįuntęs pereitų metų atskaitų ir vedamai h. manęg
kUokonfliktas
delei to> tarp
fead Mokglo
draugį"
šau “Draugo” redakcijos paliuosuoti mane
p. R.
Tėvynei
(nes>. L. A. buvo pernai i<omįtetas po tūlų jo narių intekme norėjo pasi2) P. R. sakosi, kad “jam nerūpinti mano
pradėjo gimdymus išvedžioti;
nuo melagio ir šmeižiko vardų. Jei to Tam
paaukojęs L. I. B. ĮoO.OO), bet kaz-kodel p. R. j savjnįį mano parašyta, mano paties triusu išypata
”
.
Keista,
p.
R.
nerūpi
mano
asmuo,
stos nepanorėsite padaryti ir jei šito mano
j
jų užslėpė ir neskaito reikalingu indeli tų at-Į^
kag buv() grie^ai priešinga Va.
Bostone tikras stebuklas įlaiško nepatalpinsite “Drauge”, tai žinosiu, o tečiaus jis taip juom rūpinasi, kad reta kat skaitų i S. L. A. organo skiltis, is kur Š. L. , ,
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dptfelių fondo konkurso sųlygoms. Juo labiau vyko! “Darbininkui” atsisė
kad turiu dalykų su žmonėmis, kuriems tik ir ram N. “Tėvynės” redaguojamos p. R., nera A.
nariai butu patvrę kaip įų centai tapo L.
t,,J , j
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mano
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reikalavimas
man, V
pašilo,
tinka man Tamstų teikiamieji epitetai.
ir “Ol
AktiL B. sunaudoti. P. R. velyja begėdiškai me- 818 Mokslo draugijos______
r i
•
.
į dus tarp
—e “Keleivio” n
asmenį.
O
pagaliaus,
šisai
pats
laiškas
kų
/
Su priderama pagarbą
iuoti “Tėvynės” skaitytojams, kad jų centai
VndnvėHn aalroiio M vT i
n.e. e.lsin^u’susidarė labai indomag
reiškia? Juk sušnipinėti, surinkti,visus bobų
tapo J. Gabrio sunaudoti asmeniškiems rei- pa įritama nnMinam m ° ^ °,
Vu f ’I l)a(^j*Illas- Katalikai į ceotS
V. K. Račkauskas.
plepalus, — nelengva (šiam tikslui p. R. bene
re kitiems autoriams (Daugirda, ir kit.) duoti,|ri} pakliuvo> socija]istai' ,.kte.
kalams.
1915 m. liepom 22 d.
turėjo pakinkyti darban visas savo kūmutes,
X.
o ne skolinti lėšas vadovėlių leidimui, nereika
rikališkų” pozicijų užėnaė> -o'
Apart to, L. I. B. biudžetui nuo pernai 10 laujant jokio pinigų grųžinimo.
kurių jam, berods, nestinga, kaipo grakščiam
kartų
augštvn
pašokus,
į
L.
I.
B.
iždo
globėjus
|laisvamaniški “tautininkai’-’ j!
gyvanašliui). Taigi, p. R. velyk prisipažintų
Tečiau aš stovėdamas ant grynai jur
juridištapo pakviestas gerb. kun. K. Matulaitis, Lon-'
revoliucijonierių tranšėjas so*
stačiai, kad jam yra pavydu, jog aš esmi “sta
dono
lietuvių
klebonas,
kurio tyrumas
ir
tei'^° Pagrindo (vėliau r.
padarytas
nutarimas
nedono
lietuvių
klebonas,
kurio
tyrumas
ir
tei•
...
tomas didžiu ir nesuteptu”, kaip ir pats pra
marmėjo. Laukianla didel ,
j
ritaria Užtatai n R ir nasirižo mane snten i ringumas, it senovės Aristido, vra žinomas vi-i^url ieatya
veikmės), nereikalavau sau
šMEiny.
susirėmimų!
“DarbininktU”
suaria, uzratai p. it. ir pasirj/.o mane sutep-j^-T. ___ .
T. ___ ______________________ tos privilegijos ir niekuomet neatsisakiau M.
i
i sai Lietuvai. Jis pertikrins skaitlius ir pri-i_x - v.
v
ė
" U
ti, mesdamas į mane purvų saujų. Bet p o
R-'žiūrės išlaidas ir išduos visuomenei savo at-1g. grąžinti paskolos užtrauktos iš \ad. Fondo, iš pirmo maršo užkariavo* Vi-*
Na, tai pagaliaus p. Račkauskas, surinkęs klysta: nesutepė manęs, pirm penkerių metų
akartn bn«tmet
kadangi paskolos ir \ ad. F. neužteko o,000 sas-neutrales pozicijas. “
visus bobų plepalus, melus ir šmeižtus pasirį- p. Jurgelionio drabstomi į mane purvai ir mė
A
4. • 1i
t • 4.
• •
j egz. geogr. vad. išleidimui ir dar buvo užtrauk- leivis”, nepajėgdamas naujas
Žo parodyti visuomenei kokiais keliais aš iš šlai, nesuteps dabar nei p. R.
L!BJV1Trt‘oa .y
., .^“V’\V'Sa'"?',V ta kitur 300 r., tai aš apsiėmiau grąžinti M. D.
i i
t
tu
i
•
x • ■ i •'
'ta Kitur auu r., rai as apsiėmiau grąžinti M. D. armijas sumobilizuoti, aps*gj-<
kilau į tų augštų visuomenės vietų, kurių aš
laikanti
L.
I.
B.
savo
aukomis,
taigi lai p. i
, ,
. K ’
i ••
x • •
i •
Prisižiūrėkim gi arčiaus užmetinėjimams, R. paima atskaitą L. I. B. 1912, 1913
m.
“ apmokėjęs iš ineigų pardavimo nimui nuo priešo šaukia ja©-*
šiandie užimu mūsų tautoje.
kuriuos daro man p. R. Kaltina 4) jis mane,
Ištiesų, gaila man laiko, brangaus laiko būk aš pernai būdamas Amerikoj išnaudojęs tyj” arba Drauge , tai jis persitikrins, kad U
*-x •
.•
, , ,
.v,. dūkūs iš anojo pasaulio,
navų
ttuniriLBiii
lhtu
Kari
rpnirnnr
%
aukų
tapo
suaukota
Lietuvoj.
Tik
nuo
per-j
Šitoje
prasmėje
visų
dalykų
man
įsaiskiteiti s” — gi mano apsigink-*
ir vieko, kurį dabar esmi visų intempęs, idant pasitikėjimų savo autoritetu tam, kad renkant
Btivu ituiuiitnu tam, Kari renKant
„umr.n,:Loi ono,ioT,vi„a
;P nūs asmeniškai Dr. Basanavičius, M. D. pir- luoti Chicagos-pirmeivių"
Siame baisiam krizyj, ištikusiam mūsų tėvynę, aukas (pavzd. Bndgeporte ir kitur) pusę tų w Y?.ai! asmeniškai apsilankius
AmerikojM ir, j į k į
arižtant iam iš Amerikos ir at
X
— — n w,-t(rzv
/ X-- » ■ T smarkiai pavarius amtaoia
ankii skirrlnvoa
redUMb->
Amerika subutino
subytino i m,nn knb • * S_g Jzla t jam is Amerikos ir at liejusių laikraščių
kiek galint pagerint jos likimų ateityje.
aukų skirdavęs savo i(?)
biuro reikalams, „7
vi smarkiai pavarius agitacijų Amerika
Lietuvą (Berods, ir karė daug sugaišino Lie lankius mane Paryžiuje, Geografijos vadovė riaus dvasia. “Faitas” būsiąs
Bet kadangi taip svarbioj valandoj atsi siškai nepranešęs apie tai žmonėms.
lio dalykas buvo -užbaigtas. Vadovėlis su vi
randa lietuvių tarpe žmonių, kuriems labiau rū
smarkus. Kas-žin ar nevertė
Tai yra netiesai
Visupfrma, faktiškas tuvą).
som. klišom ir žemlapiais pasilieka mano, o ne
pi ypatiškumai už viešų jį labų, kurie išmislais pataisymas, vipnur pusė aukų, kitur visos au
tų
kariaujančioms
Bostovo
6) P. R. sakosi esąs “priešingas tam, kad M. D. savastimi (sulig Vad. konkurso sąlygų),
ir netikusiais bobų plepalais stengiasi mesti kos buvo skiriamos ne mano biurui, bet Lietu
Amerikos lietuvių visuomenė mėtytų savo au aš gi apsiėmiau grąžinti paskolų iš parduotų viešpatijoms į talkininkus p**
ant manęs šešėlį,— priverstas esmi imti plunk vių Informacijos biurui. Toliau, visur kur tik
sikviesti Chicagos Burbulą f,
kas ten, kur jos sunaudojamos be jokios kon vadovėlių ineigų.
snų rankon ne pozityvio darbo dirbimui tėvy buvo mano daromos prakalbos ir kur buvo
trolės”. Labai gerai! Bet kodėl p. R. neklau
Tiek delei mano santikių su M. Dr. Dabar Turėtų jis tenai gražaus dar
nės labui, bet tų plepalų melagingumo prirody renkamos aukos, ten visur buvo pasakyta žmo
sia cicilikų, kur jie padėjo, ant ko suvartojo gal p. RZTir jo sėbrai nori žinoti, kas ir delko belio !
'
mui.
nėms, kam ir kokiu tikslu tos aukos buvo ren desėtkus tūkstančių dolerių sukrautus ant tė
•
•
i
tų visų “triubelj.” sukėlė M. Draugijoj? Tai
Iki šiol tylėjau ir ant visų nebūtų išmisjų kamos. Taip buvo Bridgeporte, taip buvo ir vynės aukuro revoliucijos metu. Didžiuma pi labai yra. svarbu, idant visų kų suprasti. Mat,
Aukso plunksnos labai nAff*
Bridgeporte susirinkimų vedė gerb. nigų buvo pavesta cicilikams. Jokių atskaitų
apie mano asmenį neatsakinėjau.. Nejaugi su kitur.
vienas Vilniaus knygų krautuvininkas (vardo go. Galima jų veltui
paisysi kų kas plepa! Jeigu ant visko norė kun. Pankauskas ir jis pats įžangiamojoj pra niekur nebuvo ikišiol paskelbta. Jei p. R. de kol kas neminėsiu) pasiūlė man pas jį sukrau
Chicagos Bridgeporto dtea~>
tum reaguoti, reiktų vientik tai ir veikti, ne kalboj mane perstatydamas pasakė kokiu tik dasi taip rūpestingu visuomenės cenzorium, tai ti visų vadovėlio laidų. Bet kadangi iš pri
lai jisai pradeda savo cenzūrų nno savo bičiuo- tyrimo aš gerai žinojau, kad jis niekuomet ne raščio redakcijoj ar admioL
nusitveriant jokio kito pozityvio dafrbo. Aš slu aš atvažiavau.
stracijoj. Kas nori plunkamtt
iki šiol laikiausi ir toliau laikysiuos šio princi
5) P. R. tvirtina, kad aš “Lietuvoje ne lių- cicilikų, o kitų srovių reikalų priežiūrų lai išduoda atskaitų už parduotas knygas, tai aš
su parašu, tegul parašo diene
po, išreikšto šventam Rašte: “Iš darbų jų pa turėjęs jokio pasitikėjimo nei moralio kredi palieka tų pačių sr.ovių atstovams.
atsakiau jam sukrauti visų laidų pas jį. Tuo
raščio leidėjui apie jo nuopel*
ilsite juos”. Tai yra ženklas, kurį davė Kris to”, kad mano veikimą “remia tik keletas ku7) P. R. sako, jog turįs teisę pasakyt lie met jisai ėmė ragint M. D. paimti vadovėlio
mis.
nežiopsoNi-'
nor/luiTimo
»
ootTA
rmiboe
flzna
Knvri
rtrinuinfra
pardavimų
į
savo
rankas,
(kas
buvo
priešinga
J'
' Tautiečiai,
Aan.
tus, kaip atskirti tikrus pranešus nuo netikutuviams, kad jų aukos netinkamai mano su
Biųjų;
luiki proga į l’.ternttis
*) P. Gabrys, dar gimnazijos mokiniu bū naudojamos. Gaila, kad p. F. neprirodo fak sąlygom) tikėdamasis tokiu būdu atsiekti sa!
Taigi aš neabejoju, jog rimtoji lietuvių vi- damas Mariampolės gimnazijoj, tap® suimtas tiškai kada,'kur ir kaip L. I. B. aukos tapo vo tikslo. Man pasipriešinus M. D. neteisė-118
•
3
Buomenes dalis sprendžia apie mane ne pagal i 8 klesoj už lietuvystę, uždarytas G mėnesiams netinkamai suvartotos. Jeigu p. R. ir toliau tam reikalavimui, tas kningininkas rado M. D. j
tai, ką Baltrus ar Jonas apie mane paša- į kalėjimų, paskui ištremtas 2 metama gilumon nesiliaus tai tvirtinęs, tai aš priverstas būsiu komitete keletą pritarėjų, (pirmeiviaujančių),i “Lietuvos” redaktorius Mg.
kys, bet pagal tai, kų aš nuveikiau ir nuveik-1 Rusijos (1900 m.).
Revoliucijos motu (1904 pareikalauti nuo jo prirodymų teismo keliu.
kurie padėjo išpūsti visų dalyką, pasinauduo--šiol nenori intikėti. kad “Įde
piu ateityj tėvynės labui. Kaip žmonija yra I m.) apleidžia Odesos universitetą; idant su pa8) Toliau, p. F. pereina prie mano charak dami tuom, kad Dr. Basanavičiaus, M. D. pir-Įtuva” laisvamaniams tarnon*
Bena, visuomet buvo, yra ir bus pavyduoliai, vojum savo gyvybei dirbti Lietuvoj tėvynės teristikos kaipo visuomenės veikėjo, remdama mininko,' ir kelių kitų rimtesnių narių, tuo-ja
Palaimimas r.ekaltumns!
kurie neapkenčia žmonių iškilusių augščiau irlabui. (Red.).
’
7
met nedalyvauta komiteto posėdyj.
Burbul-s
sis tik dviem šiokiais - tokiais faktais.
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Žinios iš Lietuvos.

kiau po sena pušimi krūvelė
mergaičių ir keletas kareivių
j Į Komitetą kas priimta, tai lietuvių, atėjusių aplankyti iš
Imūsų akyse. Apsiprovojame abazo. Šian ir ten tursinėja
įir vėl, riedamies, it katės mai
vyrai su pypkėmis.
še, angštai gyvename.
Na, idilija ir tiek. Nors eik
Į Ale yra kitos rūšies pabė
ir prisidėk prie jų.
gėlių, laukuose už Rygos, ku
— Kas just
rio ilgai buvo man paslaptis.
— Pabėgėliai tauragiškiai,
Nebeiškentęs, išvažiavau apsi
skaudviliškiai, kelmiškiai...
dairyti po apielinkę.
Skamba iš visų pusių rasei
: Petrogrado šašiejus. Judėji niškių balsai.
mas didesnis,
nei pačiame
— Seniai?
mieste. Priemiesčių gyvento
— Jau septyni mėnesiai.
jai grįžta namo, reikalus at
— Kuogi mintate taip ilgai?
likę. Karuomenė pėsčia, va
— Šį-tų pardavinėjame, kų
žiuota ir raita plaukia į vie buvome iš namų pasiėmę. Sa
ną ir į antrų galų. Po kairei vo karvių pienų mainome su
ir po dešinei pilna jų pristo kareiviais ant duonos. Mote
ję su arkliais ir vežimais. Gy rys kareiviams drapanas skal
vybė! Ratai
tarška, arkliai bia... Šiaip taip...
Žvengia, žmonės šaukia, rie
— Be virtuvės? Norite, injas, koliojas. Dulkių sukelta
taisysime čia-pat virtuvę?
tiek, kad visa rodos, it rudens
— Ne, ponas. Geriaus duo
rytų rūke.
kite pinigais. Virtuvė visiems
Por» «erl» myli<i pavažia-vienoda. ~O mes ne vienodi.
▼u», kitokis reginys.
. Vyrai duonos pavalgys: mūsų
LINK RYGĄ.

,

, , ,\
moterys kitko, o kūdikiams ir
•
m • •
r
i.
...
,.
. .
pieno reikia.
Tai jau bevely(taip vadinasi juros f
.
. ..

gilyn bent keletu mylių, diu- ..
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, .

.

smėlio kalvos),

v ■

grasia,

v

I gatves
Lietuva'*™'™
susitvarkiusi: žmonės dorojųlV1VŠlmn^a1'
Vokiečių

ulimloji

kal*‘i'iai ir
įstrigti Maskvoje vaiIškeliavimas iš kailis prieglaudų ir mokyklų,
.

javus nuo laukų, mokyklose i'"T10 ™ynl“s. XPa« dėlto, (kur butų mokoma lietuvių pnlabiausiai gimta kalba.
— Ne virtuvės, bet gydyto prasidėjęs mokslas. Išvals-!kad
f
margomis drapanėlėmis; ato jų ir pastogės duokite. Nusi-ryeėių esą paimta galvijų, bet rusų gyventojai, jau seniau iš-

! LĮŪSŲ PABĖGĖLIAI AP

J
nuose

bus. Bent greičiaus namus pa
sieksime.

Spalio (Oct.) 7, 1915. No. 41

; tume kas sau virties...

bet

Kitur

kag

prareciai apaugusiose pusele.
mis, sausoje
ir švarioje, it Gurguolė dvaro kumečių .s
vi ežį ybo ūkininko kieme, vie-Slaul,S apskrities. Jie atvyko,
toje stovi abazai. Kareivių ne- dvaro arklius nutvėrę: tik kaikareiviu, čigonų ne-čigonų. Il-koki sav° «""*•«» Prikišę,
giausi nuo dviejų ar pustre-Turi P® karv«- KarTėa ,gan^
čio sieksnio ratai kiaurai perak<de’ duoda pieno. A e visi
visų ilgumų apdengti brenze-neram,ls- Vagoris varo toliaus
tais kiti cerata, kiti net sku-nu0 priešininko, kumečiai visutaisytos į eilę,sa sirdžla traukias atgal į nara Budos

— Ar reikia virtuvės?

A. A.
Mikolas Urtutia, 40 m. amžiau*},
mirė birželio (June 21 d. 1915,
ir likosi palaidotas šv. Kazimiero
kapinėse, Chicagoje. Velionis pa
ėjo iš Kuisių kaįmo, Tauragės
valsčiaus, Kauno rėd. Priklausė
prie šv. Juozapo Dr-stės ir Liet.
Darbininkų Susivienijimo Ame
rikoje, kurių tai draugijų 1-šomįs ir likosi palaidotas. Kol kas
Chicagoje jo giminės neatsišau
kė. Jo likusiu turtu rūpinasi
viršminėtos draugijos. Velionio gi
minės teiksis atsišaukti šiuo ad
resu:
!*'
f į |

važiavę. Mieste nebliko nieko,
Lietuvių Central. Šelpimo
kų galėtų sunaudoti vokiečiai.
Komitetas iš Vilniaus išsikėlė
Vokiečių oreiviams nesiseka:
dabar Petrogradan ir veikia
11 rugp. pašauti du jų orlai
pviel Baskov per. No. 29, b.
viai, 13 rugp. pas Lentvaravų
pašauta cepelinas ir aeropla-'
nas. Pinigų stoka labai žy
Iš
Prūsijos
vokiečiai
tiesių
Tveris. Lietuvių čia bus a
miai jaučiama, nes veikia tik
Dar toliaus pikeliškiai.. Ateina visas būrys prašyties ko kelių per Jurbarku gretimai tai karo lauko paštas. Kas pi e šimtų šeimynų.
miteto prieglaudos.
Moteris Tauragės šošiejui. Gelžkelis minutę ateina miestan naujos
žadu priimti, jaunų, ypač vy jau nutiesta lig Kelmės (?) ir žinios apie susidurimus mies
Orei. Lenkai čia baudžiasi
to apielinkėje su vokiečių žval intaisyti pigių virtuvę. Apie
riškų, nei už kų, kad ištesė toliaus dirbama į Šiaulius.
gais ir priešakiniais pulkais. jų susirinkimus skelbiama iš
tum bent netikusius išmaitin
“Rieč” da priduria, kad die sakyklos. Bažnyčioje sakoma
ti.
Šiaulių pakraščiai beveik vi
nų ir naktį girdėti be persto— Gi darbo dirbti. Ar ne sai sudegę. Likusieji gyven jimo armotų trenksmas. Mū patrijotiški pamokslai. Nedygėda: tokie Stumbriai — vy tojai persikraustė į miesto vi šis einąs už 20 varstų nuo vai: toks dabar laikas, kad
tautų svajonės gali įvykti.
durį. Tvarkų palaiko miesto
riški...
miesto.
Fabrikai jau išvež Labiaus stebėtina, kad tokius
milicija ,kurios žemesnės vie
— Kad kasti liepia...
ti.
Civiliškosios įstaigos iš pamokslus sako lietuvis. Ale
tos apmokamos. Miesto rei
— Tai kas? Ar kaulai luž?
važiavę iš miesto, nebesą dau — lenkų dvasios lietuvių nėkalais rūpinasi miesto pilie
Kįla ginčai.
Vadas moja
giau nė teismų, nė policijos. kados nestingome. Lietuviams
čių .komitetas vokiečių komen
Paštas nebeveikia, bet telegra gi darbuojasi kun. Jokubausranka. Girdi:
danto prižiūrimas. Užimta vofas
dar
priimąs
telegramas. kas, “Saulės” kursų Kaune
Į — Apsiėjome
iki šiol be kiečių reikalams varis, plie.
.....
“komitetų”, apsieisime ir to- nas, benzinas. Vyriškieji 17- Mie®t0 inull^>a ,tik
UK kų besi- kapelionas. Lenkai labai jud
liaus.
50 metų išvaryti prie tranšė-tvarkantb Is
■išvažia- rūs; moka ir mūsiškius inkinvę rusai ir turtingieji žydai. kyti, kad jiems darbuotus. O
Tai greičiau
pasergimos,
»«««“>» taisyti
Lenkų didžioji dalis palikusi vargo tiek daug, kad lietu
stambesnės žymės mūsų pabė- gele^nkeUs L.epojun, kur insavo vietose. Abelnai lenkų viams gana būtų ir aplink sa
gėlių šeimynų. Vienstypieji ra kurta visa Lietuvos ir Kuršo visuomenėje sutvirtėję pažiū
viškius darbuojantis. Tik kad
do darbo čia ar kitur, jei nekrast*i .''aldz'«a
ros, nemest savo apgyventų mūsiškiai juoba mėgsta ki
ieškojo, tai verstinai juos pri- "a:..T™ks a žibalo, kur, pa
vietų ir neleist tautai didžiais tiems bernauti, ne savo ūkį
vertė priimti darbų arba kur k<'"'lama atgabentomis is Liebūriais išklyst po pasaulį. Ka vesti.
kitur išvežė. Beliko su šelmy- p"Jaus
Duon°s
talikų dvasiškija tvirtai palai
nomis ir arkliais ir jie nemaža 5™™ 12-15 kap., mėsa 35
kanti ir platinanti šitas pažiū
Tomskas. Pragyvenau Sibifanaberiuoja. Kol taip šilta,
!’’ ras. Valgomųjų daiktų sto
ste leidžiama vokiškas laik
rijoje
pusantrų metų ir negir
tokia graži vasara; kol dar te
kos da nepatėmyta, bet bran
raštelis, kurs nesenai rašęs,
bėra ramu aplink
Rygų, —
gumas didelis. Cukrus 22 - 23 dėjau lietuviškos kalbos, nebu
kad Ryga jau esanti vokiečių
bepigu.
kap. svar. Gyventojų dvasia vau matęs ir bažnyčios. Da
paimta...
esanti prislėgta ir nerami.
bar dėkavoju Dievui: Tomske
Kų gi jie pagiedos, kai ims

bodo pakrūmėmis ir tuščiose palikta trims žmonėms po kardaržinėse, it vagims, ritinė- Vę
ties...
Paimama ir grūdai, bet pa
Toliaus vėl gurguolė.
Bet liekama ir žmonėms, o toliaus
jau turtingų žagariškių. Jiems pavilgai gauti dalijama “bonai” — tam tikri lapeliai.
tik namai rūpi.

lyti, būti šalta, kai atuž karo
Apie Vilniaus padėjimą
audra, kuri jau šniokščia nuo
gTetimai, bet gana atokiai vie-mus‘Birž. Vied.’ rašo, kad Vilnius
Naujarygės?..
MŪSŲ PABĖGĖLIAI.
paskutiniame laike visai persi
na nuo kitos. Prieš jas gerai
— Gi vokietis užeis ir paKun. J. Tumas.
Maskvoje. Lietuvių Komi
toliaus dega ugnelės, kabo ka- ims..
mainęs. Gyvenimas ir judėji
“
Rygos
Garsas
”
.
"Yilėliai, aplink siaučia kūdikiai
^ai kas? Blogiaus nebemas gatvėse ir vėl atgijęs; tetas pabėgėliams šelpti su-

radau daug lietuvių ir bažny
čių ant augšto kalno; nuo vi
durio miesto labai gražu. Ku
nigų vienas lietuvis, antras
lenkas.

S. J. Dargužis,

644 N. Monticello ave.,
Chicago, TU.
(41-3)

ĮSPŪDINGA VAKARIENĖ.
Lietuvių Ukėsų Kliubas Bayonne, N. J. rengia 17 d. spalio,
1915, Maydošą
salėj,
pirmų
draugišką
vakarėlį. Bus įvairūs pamarginimai: kalbos, dekemacijos,
monologai, teatras;
‘Nenorėjai duonos, — graušk
plytą’’, skambinimas ant pijano
ir griežimas ant smuiko. L. U.
Kliubas stengiasi surengti gar
džiausią vakarienę,
(geriausių
valgių), duos gardžiausių gėri
mų. Po vakarienei
prasidės
naujausios mados šokiai, lietuvis,
ki.
Įžangą porai $1.50,
pavie
niams: vyrui $1.00, moterįms-ir
merginoms — 50c.
Prasidės 5 vai. po pietų. Tikie
tus reikia užsisakyti iš laikoj
pas J. Franckevicz, 19 E. 19th st.,
J. Jusekis, 482 Broadway, M.
Trakymas 247 E. ave., F. Milvi,
das, 26 E. 21 st., ir Klįubo narius. Širdingai užprašo kaip vie
tinius, taip ir iš apielinkės atsi
lankyti.
KOMITETAS.

incidento. Konflite pavienio asmens su tokia likams pagrindų, ant kurio išėjo konflktas tas nesistebi, kad p. Jus. darbai neveizint įma-fvau skolingas, o pats gelbėjau jį kiek galėdarimta draugija, kaip M. D., galėjo nevienam tarp p. Brako ir manęs prie V. Kudirkos raštų no menkų „protekcijų” nebegalėjo išsyk pa mas,
o
pagaliaus
pažinęs,
kas per

p. R. pasirodyt, kad visa kaltė yra po mano pusei. Taigi, lai dabar p. R. ir visi kiti sprendžia
ant kiek yra teisingas ir bešališkas šis M. D.
organo “Liet. Tauta” prasitarimas: “jam
(t. y. man) labiau tinka pačiam pardavinėti
vadovėlį savo naudai, toksai per akis užgrobi
mas svetimo (???) turto yra biaurus”.. Argi
tai yra Mokslo Draugijos kalba? Ne, tai yra
intužusio kningininko S. Mokslo Draugijai in
spiruoti žodžiai, neturinti jokio rimto pamato.

Visupirma geogr. vadovėlis mano paties
parašytas ir mano triusu išleistas (nors ir sko
lintais pinigais) nėra man svetimas turtas, bet
mano locnas (kaip tai liudija sveikas protas ir
pagaliaus Vadov. Fondo sąlygos), užtatai ne
gali būti kalbos apie svetimo turto užgriebimą,
kaip man drįso apkaltininti kai-kurie M. D.
komiteto nariai po intekme knigininko S.

Taigi nei doros, nei teisės (juridišku)
žvilgsniu M. D. neturėjo jokios teisės savintis
sau geografijos vadovėlį, visų kų ji tegalėjo
reikalauti, tai paskolos grąžinimo, ant ko pa
galiaus man asmeniškai dr. Basanavičiui viskų
1 išaiškinus ir apsistota.

leidimo,

Apsiėmęs V. Kudirkos raštus leisti, pa
siūliau p. Brakui nupiešti keletą desėtkų vi
nječių po priežiūra a. a. artisto E. Loevy, Larousse’o iliustratoriaus, nes p. B. dar mokiniu
tebūdamas negalėjo to darbo savistoviai at
likti. Už kų formoj subsidijos p. Br. buvo pa
siūlyta 600 frankų (120 dol.). (Kvitos turi bū
ti T. M. D. archyve).

tekti salionan.
Bet pereisiu prie biauriausio ir begėdiš
kiausio apkaltinimo, kuris kuomet nors buvo
man mestas akysna. P. R. podraug su savo
korespondentu''kaltina mane nei daugiau nei
mažiau, kaip apvogime p. Jusaičio (nors pačio
žodžio ir nepavartoja), nes kaipgi galima ki
taip pavadinti pasisavinimų svetimo turto?

Na, to tai mažuma perdaug! Jeigu p. Rač
Padariau tai, kad jį išgelbėti iš sunkaus kauskas ir jo korespondentas neatšauks viešai
padėjimo, nes pinigai nuo tėvų gauti, buvo šio begėdiško šmeižto, tai aš priverstas būsiu
išleisti, ir jau vargšui gal būt pėsčiam prisi pašaukti juodu prie teismo grotų.
ėję grįžti tėviškėn. Aš maniau tuom jį paska
Dalykas buvo taip: 1908 m. atvyko pas
tinsiąs prie darbo ir lavinimosi. Bet veltui, mane Keistutis Šliupas, jaunas vaikinas, tik
apsirikau. Už minėtų pinigų sumų būčiau ga kų išbėgęs iš po motinos sparno, pilnas vil
lėjęs tų darbų pavesti prityrusiam artistui ties ir “gerų norų”.
(kaip kad Loevy buvo pavesta did. iliustraci
Važiavo jisai per Paryžių į Muenchen’ų
jos), kuris be “triubelio” ir nesmagumų būtų
architektūros
mokytis, buvo jau
bandęs
visų darbų atlikęs.
Amerikoj medicinos, bet jam nepatikusi. Na,
Atsižvelgiant į savo būdo ypatybes p. Br. žinoma, tokiam svečiui apsilankius, aš sukvie
nesiskubindavo darbo atlikti, nekartų delei p čiau visus Paryžiaus lietuvius pas save; tarp
Br. klišų trukumo atsieidavo savaitei, kitai vi jų ir p. Jusaitį. Keletą dienų beviešint Pasų Kudirkos raštų spaudzdinimų sustabdyti. O ryžiuje'p. K. Šliupui, pastebėjau, kad jis be
d
čia amerikiečiai nerimavo, negaudami į laikų skaitliaus švaisto pinigus, jis ” man pasigyrė,
pažadėtų raštų. Aš būčiau norėjęs matyti ma kad jam tėvas duodąs į mėnesį 200 dol. Tuo
no padėjime p. R. ar jo korespondentų K. Š. met aš jam papasakojau sunkų medegiškų p.
(negaliu dasiprotėti, kas tai per paukštis).
Jus. padėjimų, ir daviau suprasti, kad jisai

PAIEŠKOJIMAI.

J

paukštis p. K. Šliupas, 1910 m. būdamas Čika
goj, (kur jisai tuomet vėl buvo grįžęs prie
medicinos nuo Muencheno architektūros),
EXTRA!
laikiausi nuo jo ištolo ir į jokias kalbas su
Reikalingas Linotypistas. AtsL
juom nesileidau.
šaukite viekiai.
Visokių užmetinėjimų galėjau tikėtis, bet
DRAUGAS PUB. CO.
panašių mėšlų ir nieku nepamatuoto apkalti 1800 W. 46th st., Chicago, IU.
nimo nei daugiau, nei mažiau kaip vagystėj,
dagi nuo p. Račk. apjakinto neapykanta, nesi
PAIEŠKOJIMAS.
r
tikėjau. Kuom gi remia jis šį pastarąjį ap
kaltinimų stačiai baisu pasekmėmis, ne man,
Ieškau vargonininko vietos.
bet jam pačiam. Nejaugi jis nesupranta, kad
ant panašių užmetimų reaguojama ne viena Atsišaukite:
D.
% “Draugas”
plunksna?
1800 W. 46th st., Chicago, IU.

Kokiais gi dokumentaliais prirodymais p.
39-41'
R. remia šį begalo biaurų apkaltinimų? Ugi
vienu vieninteliu kaikeno laišku, keno dagi pil
no vardo nepaduoda.
Reikalingas tuojaus vargoni
Matysim ,ar p. Račkauskui užteks šio pri ninkas — zakristijonas, mokant*
rodymo ir prie teismo grotų.
tis atsakančiai
vestį chorą je
12) Užbaigęs šį atsakymų žingsnis už
žingsnio ant visų begėdiškų p. R. užmetimų,
k?la girnas, kokiam tikslui p. B. nepasibiaurejo tiek purvų ir mėsių išversti ant ma
nęs? Atsakymų duoda pats p. R. laiško pa
baigoj: “Aš negaliu sutikti, kad lietuvių tau
tos reikalai būtų pavedami su pilnu pasitikė
jimu p. Gabriui”. Šis sakinys viskų išaiškina,
p. R. širdį graužia biaurus pavydas, jis stu
mia p. R. prie begėdiško biauraus šmeižiko
darbo. Jis reikalauja, kad “Draugo” redak
cija paliuosuotų jį nuo melagio ir šmeižiko
vardo. Priešingai, p. Račkausko vardas atei
tyje bus amžinai surištas su melagio ir šmeiži
ko vardu, nes jis tai pilnai prirodė viršpaduotu laišku

rengti teatrus. .
Sužinoti — “Draugo“ Redak-

rijoj.
■-------------------------

’

Taigi ir šiuom žygiu viskų nuodugniai išPaieškau, keturių pažįstamoj
1 tyrus teisybė pasirodė po mapo pusei, nevei
Palionijos Prancilcvičiutės, Juo
zint ant visų mano asmens šmeižikų pazo Prancilevįčiaus, Petro Nava[ stangi}. [Jau privatinę skolų (300 rub.) išmo
Kiekvienų vinjetę man atsiėjo plėšte iš geriau padarytų nešvaistęs pinigų bereikalin
rausko, Adelės NavarauskaitėS,
kėjus dalis paskolos būtų buvusi šį metų M.
plėšti iš p. Brako, (lygiai kaip ir geografijos gai, o velyk pagelbėtų p. Jus. užbaigti mokslų.
Paeina is Kauno gub., Panevėžio
D. sugrąžinta, jei nebūtų visko sutrukdžiusi
žemlapius už kų jam iš kalno buvo užmokėta, K. Šliupas man pasakė, kad tuom žyg nieko
apskr. Joniškėlio parapijos, Valkarė].
negalįs padaryti, nes nežino kaip brangus pra
nes neturėjo kuom gyventi).
daikių kaimo. Iš Lietuvos atva
Tiek apie geografijos vadovėlį.
gyvenimas Muenchen’e, ir kad tikisi galėsiąs
žiavo į Baltimore, Md. Turiu suf
Taigi aš nežinau, kuomi aš prasikaltau
kiek prisiųsti iš Muenchen’o, na ir beto para
10) Dabar pereisim prie mano "asmeniš
prieš p. Brakų. Pats p. Račk. nei jo korespon
jais svarbių reikalų. Meldžiu at
šysiąs tėvui, prašydamas išrūpinti jam “Au
kų prietikių su dviem lietuviais dailininkais p.
dentas jokio apkaltinimo neformuluoja. Aš
sišaukti. Ar kas apie juos žino
šros” stipendijų.
J. ir p. K.”, kitaip sakant, prie bobiškų ple
gi p. Brakui neveizint į visas jo ydas ir ne
pranešti šiuo antrašu:
f
palų ir begėdiško melo per akis. P. R. nepa
Tuom dalykas ir užsibaigė. Išvažiavus
malonumus, kuriuos jisai man buvo padaręs,
Baigdamas-šį atsakymų skaitau savo prie
duoda tų asmenų vardų neva nenorėdamas
Jonas Liukpetris,
’ 1
nieko apart gero nebuvau jam padaręs ir ve p. K. Šliupui nuo jo daugiau jokių žinių ne
derme priminti p. Račk. šį Kristaus patari 3633 E. 81 st., Cleveland, Ohio.
jiems daryti nesmagumo. Aš gi nematau jo
lijąs
beturėjau, tik nuo vieno lietuvio artisto tuo
mų: “Išsiimk pirma rąstą iŠ akies savo, o pas
kios priežastiems slėpti jų vardus. Priešin
met gyvenančio Muenchen’e patyriau, kad p.
11)
Kas
dėl
mano
santikių
su
kitu
dai

kui krislą iš akies artimo tavo!” (Nors p. R.
gai, kadangi p. R. viešai įsibriovė į mano as
K. Šliupas veda ten labai linksmų gyvenimų iš
ir buvo kelis metus dvasiškoj seminarijoj, bet
meniškus santikius su tais vyrais, tai tegu vi lininku p. Jusaičiu (nematau priežasties slėp
saliūno į saliūnų bevaikščiodamas ir garsų
Paieškau savo pusbrolio, MaKristaus mokslas, matyt, jam svetimas).
suomenė žino viską, juoba, kad vienas jų buvo ti jo vardų).) Mano santikiai su juom taippat reikalauja
kiek platesnio paaiškinimo,'(M“e.nchen’° akltį ^ragaudamas, «
•«“taupo Žadavičiaus,
Pustalaukių
bendradarbiu prie V. Kudirkos raštų. Buvo pirm negu prieisime prie begėdiškų p. B. ir jj tektur» Jau užnu,S«8' T,esa- relk PnPazlntl>
P. R. nemato, kad jo mėtomi į mane pur
kaimo, Anykščių parap., Vilk
tai jaunikaitis A. Brakas, Prūsų lietuvis. 1909
savo prižadų bent išdalies buvo išpildęs, bu vai drimba ant jo paties, jis nenumano, kac
mergės pav. Kauno gub. Pirmiau*
m. man beviešint vasarų Prūsų Lietuvoj, te korespondento melų.
vo parašęs tėvui apie skaptorių Jus., kuriam tik gal būt toki lengvatikiai, kaip jis pats
ko pažinti Šį jaunikaitį. Jis apreiškė keletą
1907 m. atvykęs Paryžiūn, surinkau mažų ansai nebeatmena nuo kokios draugijos (be sprendžia apie tautos veikėjus pagal tuščias 8 metai atgal gyveno Curtis Bay,
gabumų prie tepliorystės. Aš manydamas, saujalę lietuvių, idant suorganizuoti šiokių to
Md. Meldžiu ar jo paties ar kO
ne nuo Scrantono S. L. A. kuopos) priuntė p. zaunas, o ne pagal jų darbus.
kad iš jo gal ateityj galima bus padaryti didį kių draugijėlę. Tarp jų buvo p. Jusaitis,
kito
atsišaukti šiuo adresu:
t
Jusaičiui mano adresu porų desėtkų dolerių.
Tikiuosi nepalikęs be atsakymo nei ma
artistą, nuvykau tam tyčia pas jo tėvus (už skulptorius, žmogus turįs didelius artistiškus
Tie pinigai buvo priimti paties p. Jusaičio ir žiausio p. R. užmetimo, gailiuosi bergždžiai
Jonas Sležys,
Klaipėdos), idant juos prikalbinti leisti jį Pa gabumus, bet ant nelaimės neturintis plates
pakvituoti, o kvitą tapo p. Šliupui atgalia kro
F.
Bekil,
Fecoling Hills, Mas*.
ryžiun mokytis tepliorystės. Tėvai po ilgų nio išlavinimo. • Jam, kaipo artistui, iš pri
sugaišyto laiko -šioj begalo svarbioj mūsų tė
są pasiųsta. Ant mano laimės duplikatas tos
prirodinėjimų sutiko jį leisti Paryžiūn, bet bū gimties labai lėtam, neturinčiam jokių pažin
pačios kvitos locna p. Jusaičio ranka parašy vynei valandoj, bet kų bedarysi ir keleivis ne
dami neturtingi nebegalėjo duoti jam daugiau čių gyventi buvo labai sunku Paryžiuje. Aš
kartų tur sugaišti, besigindamas nuo kimban
ta pasiliko mano archyve.
200 dol. į metus.
Paieškau savo pusbrolių Pradstengiausia gelbėti kuo ir kaip galėdamas, ra
čio į kulnes šuns.
Taigi
aš
žiūrėsiu,
kokiom
akim
stos
prieš
cįškaus,
Kazimiero ir Jokūbo
Išties, p. Brakas parodė turįs gražią Die ginau jį dirbti stovylas ir išstatyti Paryžiaus
teismų
p.
Račkauskas
su
pp.
J.
ir
K.
Šliu

Užbaigdamas
laiškų,
primenu
p.
R.
dar
supažindinti jį su garsiu
Būdviečių ir savo draugų Jono
vo dovanų, bet ant nelaimės buvo didis tingi dailės salione,
pais. Nes toki apkaltinimai, kokius drįsta jie kartų, kad jisai atšauktų bėgyje 2 sa
nys ir turėjo pusėtinų ožį. Vos vienų pusmetį skulptorium Bernstam'u ir prašiau jo užtarti
Šližaičio ir Ignaco
Šervido 11
man daryti, negalima praleisti pro ausis.
vaičių savo begėdiškų ir nieku nepamatuotų Kauno gub., Raseinių pav. Šveldk
pasisekė man priraginti jį lankyti dailės aka p. Jus. darbus prieš Jury, priimančius artistų
demijų. Kitų pusmetį jokiu būdu negalima darbus Salionan. Nereikia manyti, kad patek
P. R. ir jo begėdiškas korespondentas apkaltinimų p. Jus. pašalpos pasisavinime, jei nos par., Balsčnų kaimo. Meldžiu
.buvo jį priraginti, jis apreiškė, kad akademi ti Paryžiaus salionan yra lengvas daiktas, ga tvirtina, kad p. K. Šliupas ,sutikęs mane Či jisai to nepadarys dabar, tai aš priverstas bū
atsišaukti šituo adresu:
joj jisai jau pralenkęs (?) pačius profesorius na bus privesti pavyzdį garsaus šiandien vi kagoj 1910 m. klausinėjęs apie p. Jus. ir aš
siu jį pašaukti prie Teismo grotų.
Petras Balsis,
ir kad nematąs jokios naudos tame... Ši trum sam pasauliui žinomo pranc. skulptoriaus Ro- žadėjęs atsilyginti p. Jus. Tai yra grynas be
No. 468 North Ampton st.,
J. Gabrys.
putė p. B. charakteristika yra būtinai reika din 'o, kurio darbaį Paryž. saliono buvo per 20 gėdiškas melas! Aš negalėjau kalbėti apie atEaston, Pa.
linga, idant išalkinti p. R. ir visiems jo paka- m. atmetami. Taigi lai p. R. ir jokoresponden-silyginimų p. Jus., nes niekuomet jam nebu- Montreux (Šveicarija),
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6v. Jono Evangelisto Drau
gija laikė savo mėnesinį su
si linkimą nedėliojo,
rugsėjo
26 d., š. m., Dievo Apveizdos
parapijos svetainėje.
Susirinkime buvo svarsto
ma apie draugijos reikalus,
po apkalbėjimo kurių, nariai,
išreiškė pageidavimą,
kad
organe “Drauge” būtų rašo
ma apie draugijos gyvavimą
ir nutarimus. Šį darbą atlik
ti pavesta p. J. Z.
Kaip visieąis žinoma, Šv.
Jono Evangelisto
draugija
darbuojasi savo narių labui,
skleisdama jų tarpe apšvie
timą ir brolišką meilę.
Rū
pinasi ir visuomenės bei tau
tos reikalais.
Savo organu
turi pasirinkus “Draugą”.
Nors organas nepriverstinas, bet dauguma narių jį
užsirašo ir uoliai skaito. Be
rods, daugiaus 30 draugijos
. narių turi užsiprenumeravus
organą.
Laikui bėgant, visi
draugijos nariai,
supratę
spauzdinto
žodžio
svarbą,
tikrai nutars “Draugą” tu
rėti kiekvienam nariui.
Šv. Jono Evangelisto drau
gija ink'urta 27 dieną gruo
džio 1908 m. Draugijos tik
slas: santaikos ir broliškos
meilės skleidimas tarpe lietu
vių; taipgi sušelpimas bro
lių esančiųjų nelaimėje ir li
goje. Kiekvieno nario prie
dermė užlaikyti
Bažnyčios
prisakymus ir uoliai darbuo
tis tikėjimo labui.
,
Pažymėtinas draugijos au
gimas. Iki šiol prie jos pri
klauso 115 pilnų narių ir 8
nepilni.
Turtas draugijos
siekia 645 dol. .88 c.
Katalikiškoji spauda suran
da Šv. Jono Evangelisto dr-jos
narių tarpe platintoji! ir rė
mėjų.
Linkėtina, kad visos
katalikiškos
draugijos pla
tintų katalikiškus laikraščius
ir knygas ir tuomi prisidėtų
prie
krikščioniškos
doros
eMeidimo lietuvių tarpe. ’
Narys.

PAGELBĖJO.
Niekas nesitild daugiau iš
vaisto,, negu kad jisai paliuosuotų jįjį nuo nesmagumo.
Mr. Adolph Kollar rado to
kius vaistus. * Jisai sekančiai
»ako: “Aš apturėjau vaistus
turiu pasakyti, kad jie man
Iptoai pagelbėjo. Aš jaučiuos
geriau nuo to laiko, kai aš pra
dėjau vartoti Trinerio Ameri
konišką Kartaus Vyno Elixirą. Dabar aš turiu gerą apetitą ir jaučiuos daug geriau.
Ištikrųjų, jisai 'man pagelbė
jo; Aš taipgi turiu pagirti
Triner’s Liniment’ą, kurisai
daug gera padarė man mano
kupros skaudėjimuose. Aš pa
tariu šiuos vaistus savo tau
tiečiams. Adolph Kollar, Jack
son, Minn.” Trinerio Amerfkoniškas Kartaus Vyno Elixiras paliuosuos užkietėjimą
ir pagelbės virškinimui. Jisai
yra patartinas skilvio ir vidų?
rią ligose. Kaina $1.00. Ap
tiekose. Jos. Triner, Manu
facturer, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chieago, III.

PIRK ČIA — "DIDELE KRAUTUVE, KURI SUTAUPŪ JUMS PINIGUS"!
Ketverge, Petnyčioj ir Subatoj, Spalio

Pirk Jūsų Pečių čia.

nepir

kodėl
kti

drapanas

ir

aprėdalus

didelėj krau=

tuvėj, kur jus
didelę

rasite

daugybę iš ko
pasirinki?
Kam gaišinti

laiką ir pini

gus

mažoj

I

1
PARSIDUODA

OROSERNĖ IR BUCERNĖ.
Gera vieta,
biznis išdirbtas
nuo seno, aplinkui gyvena daug
lietuviu. Šiaip daug kostumerių
ir iš kitataučių.
Parduodu iš
priežašties
išvažiavimo j kitą
miestą. Visas smulkmenas ir są
lygas galima sužinoti, atsikrei
piant šiuo adresu:
J. LEOEIKO,
M87 So. State at., . Chieago, III.
♦143
j

25

1 grosas satinavų pulbonų, visu spalvų 4y2
jardų.ilgio vertės 25 c.,
'kiekvienas......................

19 c
Aptavone
18 colių gorseto aptavoųė ir apsodas, gero pa
dirbimo,
papr. 19 c.,
vertės, jardas................

12 k

Neužmirškit,
kad juo dide

kainos.

Vilnone Sarža
36-inčių vilnonė Šaržą
visomis norimomis spal
vomis — papr.
59e.,
vertės, yardas...............

39c

Vyrai,
Atida!

Perlo Gužikučiai
Geros rūšies Perlo Guzikučiai, paprasto ar
žuvies akies pavydalo,
5c., šiame išpardavime.

2c
Pagražinti Gužikučiai
Sildomi .Pečiaj ?IŪS,) ŠUdomi,pcčiai yra

taip geri ir kainos taip
žemos, kad jūs negalite pečiaus pirkti pirm
-negu nepažiūrėsite mūsų pečių. Kainos ..

5S

žemyn iki

Naujos rūšies pagražin
ti gužikučiai dėl dresės
puošimo,
paskiausių
spalvų už vieną korta

59 c.
27X54 inčių Velvet Dyvonėliai, keliuose pavydaluose,. visi geri — paprastai $2.50 ir $3.00
vertės, šitame išpardavime ........................
Gyvūnėliai

$1.35

lOc
Plauky Tinkleliai
Dideli su smulkioms
akutėmis
Plaukams
tinkleliai, visokios, spal
vos, specijaliai ant šio
išpardavimo 6 už..........

19c

------ 8------------------------------- -

Mūsų virtuvės pečiai yra
Virtuvės Pežiai padaryti dėl visako. Pirk
juos dėl kepimo, šiluni'os ir anglių sutaupo
mo. Peržiūrėk mūsų pečius pirm negu pirk
si. Kainos

$4.45
Visokio didumo grindinės
spranžinos, neindumbancios, paprastai $4.50 vertės, šitame išpar
davime ..............................................................

Sprenžiitos

mus ant jūsų

sekančio siu
to ir overkočio.

Mes turime
•

•

voro visoj pie

tinėj dalyj
(South Side’j.)
garantuo

ir

jame kiekvie

ną drabužį

Uždaromos Špilkos

Absoliuti

Geros rūšies
špilkos,
įvairaus didumo, spe
cijaliai pas mus už kor
tą.

škai viena

$15

45 svarų grynos baltos
Matrosai
Vatos ir Vailokiniai Matrasai, geros rūšies, artistiško padirbimo ..
$6.98 vertės ................. '... .

Išmėgink

didžiausia ta-

$5.98

30X30 inčių, zinko
Pežig Lentynos
Pečių Lentynos, 89
c. vertės, šitame išpardavime......................

$60

snė krautuvė,

pigesnės

29c

Palbonai

32 colių Škotijos Dress
Plaids, gražaus darbo,
naujai atvežtos, vardas

juo

X.

Paprasti vilnonio audi
mo, balto, gelsvai-rusvo
ir jūreivių,
paprasta
vertė 50 c., specijaliai
ant šio išpardavimo . .

C.

Dress Plaids

3c
t

Mezgimui Siūlai
Fleicher’io Mezginiams
siūlai, visokiose spalvoser specijaliai tiktai
Ketverge, už mat ką ..

kaina dėl vi
sų.

Mes

taipgi

siuvame ant
užsakymo, jei

jus to norite.

29 c

$3.35

ES
EXTRA!'

EXTRA

Vaiky Kepuraites

Clarko O. N. T. audi
mui ir mezgimui Bovel
na, balta ir
visomis
spalvomis, plonumo uuo
5 iki 79, paprasta kai
na 10c. kamuolėlis, šia
me išaprdavime 3 ka
muolėliai už................

krautuvėlėj?

Linimentas yra vaistu, ku
risai paskirtas kūno trinimui,
ištikus skaudėjimams arba su
tinimams. Triner’s Liniment
veikia greitai.
Pabandykite
jįjį. Kaina 25 ir 50c., su kra
sos apmokėjimu 35 ir 60c.

J

Tas apsimoka.

Bovelna
Mezgimui

Moterys,
Atida!

1915.

(Oct.) 7, 8 ir 9 d.,

4805~O7~09'11 ASHLAND AVE.^ę

gausite pigiai.

Lietuvos Istorija

A. M. Norkūnas

B. R. Yasulis
Vienatinis Lietuvis Išdirbęjas
Pigiai parsiduoda spaustuvė!" 2103 — 137th Street,
2 spaudirjamos mašinos su evisokių ženklely
Indiana Harbor, Ind.
lektros motorais;
popieros
draugystėms, o
(39-42)
eutter, marmuro stalas, 4 caypatingai: k oSutaisė PRANAS
binetai raidžių su akcentais:
kardų, guzikulietuviškai, lenkiškais, slovė
Spaudoje. Į trumpą lai
čių,
metalinių,
ką bus galima gauti “Drau
niškais. Gera vieta dėl biz
anameliuotų i r
nio, nes ir dabar 2 darbinin
padengtų cellugo” Knygyne. Užsakymai
ku turi darbo; tai tik vienati
loid’u, šarpų,
galima siųsti dabar, o kny
nė spaustuvė yra Indianos
vėliavų ir karū
gos bus pasiųstos tiesiog iš
valstijoj, kuri atlieka darbus
nų.
spaudos.
visokiomis kalbomis su akcen
Man pavestus darbas
atlieka artistitkai
to raidėmis.
DRAUGAS PUB. CO.,
Minėta spaustuvė parsiduo
M. A.
1800 W. 46 st., Chieago, TO.
da ųž skolą; atsišaukite, o

Pradedamosioms Mokykloms
VadovėUs

ŠELPKIME

LIETUVĄ AUKO
DAMI TAUTOS

FONDUI

Norkūnas

166 Melrott St.

Moitillo, Mus.

i •

Nauja Krautuve — Naujos prekes
Ant 47tos Ir Wood gatvių kampo didelis paretintų hr
*
fiimiingliislii dliktų KRAUTUVE

$
CRVSTAL

įįOfJlM0
k eee

EstraFtoti
GRANULATED

SUGAR

"

Ketvergą, Petnyčlej, SubeteJ 8-7 8 Spal.

muilo ............. 65 C.
3 dėžės Keen Klenzer ................
20 c.
Tarnai flanelė *.................................
8£
Užklodės pripildytos sanitariška me
dvilne, vertės $2.75 už .. ............. $1.60r
Vyriškos škarpetkos 9’c. vertės ....
ftc.1
Mos duodame mūsą pačių štampas; pradėk,;
jas taupyti.
Jums patarnaus lietuvė pardavėja.
J 7 šmotai Lighthous

VVeiner & Lowy
1800 W. 42th St.. cor. Wood St.

•f
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kas, vienoj tik Amerikoj gali-įža “skebų”, tai streikieriai ei- rask Šv. Jurgio K.), užsimo
mas. Nemaža metų atgal II- na juos atkalbinėti, neleisti kės bausmės — 5dol.
linois valstijos
legislatūra stoti prie darbo, na, kaip ka2. Kas stovės prie bažnyčios
pervarė įstatymų, kad nedė- da “skebams” ir kailį išper durų —- 15 dol.
liomis būtų uždaroma visos ti. Policijai dideliausis “džia
3 Kas kolektuos bažnyčioj
girtybės įstaigos. Legislatū bas” — streikierius nuo dirb pinigus — 15 dol.
i uyaiii iu kP punRn i"onia’ kaip kun* Vničifm*8 ra pervarė, senatos užtvirti- tuvių varinėti, skebus saugoti
4 Kas leis vaikus į bažny
L. VYČIŲ IV KP. CHORO
julnJa| — kalba gerai. O čia
no, gubernatorius iškilmingai į Sakoma, kad siuvėjų bus are- tinę mokyklų, nuo kožno vai
KONCERTAS.
(jai. toki atsakanti teina, — po tuo nutarimu pasirašė... bet gtuota jau suvirš 300. Komko po — 10 dol.
Lietuviu spartų
pirmyn Moterų klausimas, tai kalbė- saliūnai . “biznį”
kaip panieriai, dirbtuvių savinin
5 Kas priklausys prie Vy
žengimų gali paliudyti, kad ir tojas ir apibūdino puikiai be varė,
taip
varė.
Nie kai jokiu būdu nenori pasi čių — 5 dol.
ko negelbėdavo nei gyven duoti. Nuo siuvėjų buvo nu
G Kas lankys vakarinę Vy
teks dalykas, kaip L. Vyčių tuvės - moteries veikimų.
P-lės
B.
Nausiedaitės
muzi

tojų
peticijos,
prašymai,
kad
čių
mokyklų — 10 dol.
keliavus
pas
majorų
Thomp3 V kp. Choro koncertas, Ap
ka
ant
pijano
sukėlė
daug
ne

įstatymas
būtų
pildomas.
Sa

7 Kas mokės dešimtukus
sonų deputacija, kad jis už
veizdos Dievo parap.
Kiek
paprasto
jausmo
klausytojuo

liūnai
viešpatavo
ir
gana.
bažnyčioje
— 10 dol.
juos užtartų. Bet Thompso
metų atgal į tų kolonijų buvo
se.
Jaunutė
pijanistė
švel

Žmonės
jau
buvo
bepradedų
Žiūrima iš augšto, tarta, kad
nas sakėsi esųs “busy” ir de
8 Kas eis pas lietuviškus
niais
akordai
galėjo
paten

manyti,
kad
Chicagų
valdo
ne
ten šviesesnius
žmones ant
putacijos nepriėmė.
biznierius (į bučemę, bankų
pirštų galėtum
suskaityti, o kinti ir labai išlepintų klausy kas kitas, kaip saliūnčikai,
Pakrikę rubsiuviai pradėjo ir krautuvę) — 10 dol.
Duetas - daina, kurie rašė savo įstatymus,
jau mėginimų surengti kon tojų skonį.
9 Kas ims graborių ir ki
rištis į unijų.
certų iš vietinių gyventojų, prie tokių išpildytojų, kaip geriau sakant, valstijos įsta
tus jiems priešingus — 5 dol.
Rep.
būtų prilyginę prie pašėlimo. p-lės B. Buziutė ir M. L. Gu tymus taip lengvai laužė, kaip
10 Kas
O vienok po praeitos nedė rinskaitė, negalėjo nenusisek kokį žabų.
5 dol.
KUR PINIGUS TAUPYTI.
Šiemet pradėjus blaivinin
lios surengto koncerto iš vie ti. Balsai rinktiniai, skambūs
11 Kas
ir
malonūs.
Duetas
galima
kams
smarkiai
judėti,
jie
ant
tos žmonių, kas panašiai pa
Lietuvos Vyčių Taupymo ir — 5 dol.
manytų, tas gautų tikrai kvai priskirti prie geriausių pro miesto valdžios padarė tokį di Paskolos Bendrovė žengia nuo
12 Kas
gramo
dalių.
delį spaudimų, kad ši neišken šio mėnesio į 3-tį savo gyva balių ar
lio vardų. Jie ne tik gali kon
Nekuomet gal bridgeportie- tus pasirįžo žiūrėti, kad įsta
certus rengti, bet po kiek lai
vimo bertainį. Bendrovei ge dr-jų, kurios nepriklauso prie
ko ir kitus “bytyti!” Ir tik čiai neturėjo tiek smagaus tymai būti} pildomi. Pirmų rai klojasi ir su laiku ji žada Dr-jų susivienijimo — 15 dol.
padarė
majoras virsti į tikrų L. Vyčių tvirto
stebėtis reikia ko tik tie Vy juoko, kaip klausant “Ant vie žingsnį
Tik
viena laimė,
kad
nų
pečių
”
monologo.
Nėra
ko
Thompsonas, išleidęs nuo sa vę. Geistina būtų, kad visi “kiaulė neturi ragų, o ki
čiai ten nesuteikė: didelį cho
P-lė A. Jakavi vęs įsakymų, kad jis su parų, kuriuo bile parapija pasi ir stebėtis.
norintieji susitaupyti pinigų taip visų svietų išbadytų”,
čiutė
nuo
senai
visiems žino gelba policijos žiūrės, kad nedidžiuotų, smuikorių, pijami
.
su šia bendrove susipažintų ir taip ir mūsų gerieji “kata
ma,
kaipo
gera
ir
gabi
manogabių skambintojų, solistų ir
dėliomis saliūnai jr visos gir- • japįų jOs nariaįs. Bendrovė likai”, kad turėtų tokių, kaip
visokių kitokių. Ir vis Vyčiai logistė.
tybės įstaigos būtų uždai o- skoiįna pinigus ant 1 mort- jie sako, galę, tai jau būt
Jei ant vakaro buvo atsi mos. Kas neklausys
bus gage> Susirinkimai kas pane- senai į r bažnyčių
vien choristai.
sugriovę,
Tiesų pasakius, gyventojai lankius nors viena Bridgepor- nubaustas iki 200 dolerių. Tai dėlis> nuo 7:30 iki 9;30 val bet kad liežuvis ilgas, o ran
“nuo 18 gatvės” tų gali at- to “kumutė”, tai be abejonės pirmas nemažas blaivininkų vak., šv. Jurgio par. salėje.
kos trumpos, tai ne kų nu
siekti nevien dėl savų priau-ibuvo “maloniai” nustebinta laimėjimas.
veiksi. Beje, visus vaikus,
J.
gančių naujų pajėgų, bet ir i “Kūmutėmis ant gat-vės” —
kurie lanko mokyklų Šv. Jur
Prie progos reikia priminti,
todėl, kad jų turima pasišven- j trialogu, kuris turiniu ir išpil- kad subatoj, 9 d. spalių, po
gio parapijoj,
nutarta atsi
NORI UŽDĖTI LIETUVIŲ
tusio, atsidavusio jaunimui! dymu labai artimas mūsų lie- pietų bus blaivininkų paroda
imti. Girdi, geriau tegu tam
KOLONIJĄ.
muziko ir vargoninininko p. tuviškoms kūmutėms, mėg- ant Michigan avė. Visi pri
pa žydais, negu lietuviais-kaA. Aleksandravičiaus. Susi-! stančioms prie “pantukės” ir valo imti dalyvnmų toj paro
Rūgs. 22 d. susitvėrė nauja taįikais.
Su tokiais, girdi,
spietęs
Lietuvos
Vyčių “dinerkės” kritikuoti parapi- doj. Ant rytojaus jau visi sa Amerikos Lietuvių Ūkininkų darbais mes toli nenueisime,'
lmopos jaunimas yra jo lavi- jines mokyklas ir tverti “ne liūnai bus uždaryti,
o atei- j Dr-ja. Žada lietuvius koloni- reikės mums atsižadėti savo į
samas muzikoj ir abelnai jo,zaleznas” parapijas. Trialo- nančiuose metuose, reik tikė- , zuoti
ir
pirkti
nema- laisvės, ir susirinkimų lai
go
išpildytojos:
p-lės
H.
Jo

*
uoliai dalyvaujama
visuose
tis, ir visai saliūnai bus išva- žiaus 20,000 akrų žemės. Pi- kymo saliūnuose.
jaunimo judėjimuose. Darbuo- vaišaitė, A. Mikniutė ir M. L. ryti, kur pipirai auga.
™gų tam tikslui sudėta $10,- • Na, tai žiūrėsime, kaip ten
tis ten jaunimui ir todėl pa-! Gurinskaitė, jų garbei, labai
Blaivininkas. 00°- Išrinkta valdyba važiuos dėsis toliau su tais jų nus
ranku, kad jų turima savo rė-* gerai kūmutes atvaidino,
į AVisconsin valstijų žemės ap prendimais, nes jų nelaimei
nėjo ir pagelbininko, kun. M. j Beje, p-lė Gurinskaitė, bežiūrėjimui. Norintieji prisi susitvėrė nauja
Visų Šv.
IŠLAIMĖJIMAS SU SVAI*
K rušo. Nebe to, kad jaunimas i rods yra to trialogo autorė.
dėti prie šios draugijos gali Draugija,
kuri jokių baus
GALAIS.
Tuomi vakaro programas ir
to nematytų.
Taigi ir visas
atsišaukti į offisų 3315 S. Au mių nededa ant savo narių
D. L. K. Vytauto Gvardija burn avė., Chicago, III. Tel ir prie kurios jau pusėtinai
tas koncertas surengtas pa užsibaigė. Tvarka buvo gana
gerbimui savo klebono, kun. gera. Laike šokių, .tiesa, at turėjo balių su žiedo išlaimė- Yards 1138. Draugijos pirm. žmonių priklauso.
Girdėjau,
M. K ruso, pritaikant prie jo sirado svetainėje keletas “ke jiniu, 3 d. spalio, M. Juraš- yra p. P. A. Mažeika, pagelb. kad dr-ja turės tris skyrius,
purninkų”, bet pastebėję, kad I kos svetainėj. Išlaimėjimas Jonas Grigula, sekr. V. Žu kuriuose lietuvis priklausidavarduvių.
Valio L. Vyčių IV kp. jau tai ne “lietuviška užeiga”, buvo vien dėl sųnarių, tai - gi kauskas, ižd; Jurgis Daržinin mas,
galės būti geriau ap
kepures pasispaudę po pažaš- pašalinių žmonių buvo visai kas.
Rep.
nimas !
saugotas ne kaip trijose ki
mažai. Kadangi svetainė ran
jčia.
tose draugijose.
Jis.
j Vakarų vedė p-ni A. Nau- dasi prie saliūno, tai būta ir
Tai tokios žinios nuo BridBRIDGEPORTAS.
jsiedienė, reikia pasakyti labai gėrimo. Rods, Vytauto karei
geporto. Nors tai nenaujie
Kaip girdėti nuo kaikurių
sumaniai.
viams nepritiktų toks pijokaMOTERŲ VAKARAS.
na, kad tokie “galvočiai” to
“parapijonkų”
tai “para
Buvo ir bufetas, bet kaip ir vimas, o ypač turėtų liautis
kius nutarimus daro, bet sy
“Jaunas — paikas”, sako, ... ,
. ,
,
pijos komitetai” pradėjo vei
v
.
, . . i pritinka moterims, be svaiga rengę organizuotus girtuoklia
kiu
ir nuostabu, kad dr-jos
dauguma žmonių ir net atsi- 1
’
B
kti su visa savo
energija.
vimus. Blaivam daug dau
duodasi save už nosies ve
randa tokių “geradėjų”, kuSusirinkimus
laiko kuotanK
urnas.
giau
galima
gero
nuveikti.
džioti
tokiems “tamsuoliams’,
rie tokiems “išmislams” tiki. !
kiausia, bet labai slaptai, net
“
Dr.
”
skaitytojas.
z
P. X.
Padėkime, kad tas pasakymas,
langus
užsikamšo,
niekam

Ch ieagoje.

išdalies ir teisingas, .visgi neBRIDGEPORTO JAUNIMO
galime jį pripažinti už tvirtų
CHICAGOS RŪBSIUVIAI
BALIUS.
tiesų, nes be jauno paikyščių
Lietuvos Vyčių XVI kuopa
STREIKUOJA.
neturėtume
ir
subrendėlio
parengė gražų šokių vakarėlį
gudrybių. Antra vertus, tai
Jau nemaža dienų praslin
Mark
White Sąuare parke,
ir jaunas nesykį parodo dau- „ , , .
......
„
ko, kaip rubsiuviai streikuo
giaus sumanumo ir nuoseklu-! ?ūbatoį’ ^pahų 2 dienų.. Syeja. Iš pradžių sustreikavo tik
! čiai ant baliaus buvo kviečia
mo už kitų labai susitupėju
keli tūkstančiai, bet juo toliau,
mi užprašymais, už tai ir susi
sį ir nusistovėjusį.
juo labiau streikas plečiasi,
rinko rinktinė publika, kurios
Pavyzdžių, nurodymų ne
taip kad dabar beveik visi
užsilaikymas ir linksminimosi
vienas pareikalaus. Su tuoChicagos kriaučiai nebedirba,
mi į kišenę nelįsiu, štai jau-ibMa8 gallmį . pr,sk,rtl ?™
reikalauja sau geresnių sųlynos Moterų Sąjungos jauna grazlausl”: Ka,P0. 1 ’anmm0
jgų. Kadangi atsiranda neinakuopa ant Bridgeporto paren-! vakar«’ ™" į.Įaanlmas «
| atsilankė. Pastebėta svečių iš
gė
d. margų
vakarų1 v.is')..Chica«os li<“tuvi5k«« košv. spalių
.Inrgio 3parnpiio7
’8vėtainėt',

je. Lošimai, dainos, prakal- : loa1^’
v. .
, .
kos ne tik gerai išėjo, bet iri Latke vakaro gražiai pazai5-isua užinteresavo. “Brangu-!?8’ Paaokta-.'"A pa’
svęsta lietuviškiems šokiams.
sai
—
Pabučiavimas” nors
....... ..
ir . .
ke bučkio, labai vaizdžiai at.: Sok.ų mėgėjai negalėjo atsigė
lošta. “Antonaitis” - p. A. A pmkla muzlka' U,z gra‘
Lukauskas iš visi, pusių po-!*1’ muMkT«, T’)““ garb« at‘uas; nors ir nedaug algos gau-į,duotlJaka,cnn; g<™uSiam
na banke, bet užsilaiko, kaip!1."*”'1'* sm»lkl'"aka' Clncagotikras džentlemonas. Už tai^e’
,
. . .v
,
... .
jo žmona, Antonaitienė - p-! Berods visi ii vakaro likosi
lė M. Onrinskaitė, labai ma. i P»!™k.nti. Kaip teko patirti
žai į “lady” panaši. Taip sa-!B™’?*!™*’jaunimo, veikliau- 3*
vo vyr, ir tarnus užkankino,!8' ?ollR’ Lle,uvos VyCla> kada
kad
publika pašnybždomis id?Tu <Paren8t* P*™*™" Paknkšteno: - matai
koki> «'mksimn<«>us. Lauksime pnkailį
jai
išperti.
Ponas za',‘‘*,ml* ,"P,Wym0
Kupidonas.
F.
Klikūnas, — J. Birietos,
banko savininko, paskiaus lekajaus rolėje, labai naturališSALIONAMS NE KAS.
kai išėjo. Tų patį galima pa
Chicagos laikraščiai kas sy
sakyti apie p-lę A. Pranckevi- kis didelėmis raidėmis pažy
Čiutę — Nastės - tarnaitės ro mėdami svarbiausias žinias,
lėje.
utarninko rytų skelbė ne apie
Vietomis artistams trūko vienos ar kitos kariaujančių
šiek-tiek gyvumo, matėsi koks pusių pergalę, bet apie tai,
tai dirbtinumas, bet tas nyko'kad majoras Thompsonas pa
po tikrai gerai suloštų vietų.Įsirįžo nedeliomis uždaryti vi-

Po lošimo sekė kun. H. Vai- sas girtybės įstaigas,
čiūno kalba. Apie jų nėra reiReik pažymėti, kad Chicakalo daug rašyti. Visiems ži-igoj dėjosi nepaprastas daly-

nevalia ineiti į svetainę apart
Town of Lake
“Geležinio
Kunigužio” ir jo zakristijo
no, kurie laukia išsižioję, kad
kaip nors sugriebus kokį sau
parapijonu, kurių nabagams
labai trūksta.
Na-gi,
ar ne veikimas?
Kaip teko nuo gudrių bobe
lių išgirsti, pereitam susirin
kime nutarta sekantys dalykai.
1 Kas eis į bažnyčių (sup-

Nerašyk — Kalbėk

Kuomet laikas ir tolumas nepa
velija asmeniškai padaryti vizi
tą, nepatikėk gerai pasekmei
svarbiuose reikaluose laiškui.
Tiesioginis balsas su balsu susinėsimas via
greitas ir tikras, ir paprastai atsisekta dau
giau negu laiškas.

9,000,000
telefonų duoda progų šnekėtis kiekviename
atsitikime, bile kur Suvienytose Valstijose ir
Kanadoj per Long Distanee linijas Bell siste
mos.
Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Official 100

“Draugo”

SPAUSTUVĖ
Atlieka visokius spaudos

parbusi
KAIP TAI:

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

Draugas Publishing Co.
1800 W. 4€th Street

CHICAGO, ILL.

21 akmens Auksinis Laikrodėlis

$5 95 tik

Garsus Hammond, turintis 21 — akmenį žinomas
kaipo geriausias gelžkelio laikrodis, teisingiau
sias laiko rodytojas, su patentuotais pagerinimaio,
pilnai garantuojamas ant 20 metų, auksu lieti rė
mai. Vertas mažiausia 35 dol. kiekvienam, kutis
reikalauja visiškai tikro laikrodžio. Mūsų nu
mažinta fabrikos kaina tiktai $5.95. Prisiųsk
mums šita apgarsinimu ir 20 centų depozito ir
mes tuojaus išsiųsime krasa ar ekspresu pažiūrtitmui. Jei busite patenkinti ir tikri, kad tai go
riausias ir gražiausias auksinis laikrodėlis, k< kj
tik jūs matėte, nežiūrint kainos, — tada pasi
laikyk jį. Jei ne, tada mūsų iškašėiais gražink
ji ir mes gražinsime jūsų pinigus. Pamatyk šitii
laikrodėlį pirma negu pirksite kur kitur. Mes ži
nome, kad jūs pamėgsite jį. Naudokis, kolei nitas
pasiūlymas tęsiasi.

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.
O. N. Postlethivaite,
iždininkas.
. Mandagus patarnavimas.

System

Bell

HAMMOND SALES CO.
Dept. 145,
ST. LOUIS, MO

105$ a

Naujiena Muzikantams!
Jau išėjo iš spaudos

Jau išėjo iš spaudos

8

8

Krikščioniško Mokslo

KATEKIZMAS
tinkamiausias vartoti

Parapijinėse Mokyklose

»

Surengtas ir užgįrtas
trečiojo Baltimorės Koncilijaus
Pagal angliško sutaisė

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

S

Zalposey Pinigai!
Pas mane galima gauti netikrų po
pierinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunku atskirti nuo tikrųjų.
Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
siant, arba kas nori pasididžiuoti tur
tingu sąs.
Kas nori tokių pinigų, prisiųskite
$1.00, o mes prisiusime visokios rū
Sies pinigų pažiūrėjimui.
Adresuokite:
K. 3. Intu
P. O. Box 73,
Chieago, ’ll.

i Dr. Richter’io

18«0 W. 46<h St.

Chicago, III

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) Bosni, 10) Bubliams.
Kaina perkant atskirai vienų knygutę 50c.
10 knygučių, t. y. pilnas setas, su prisiuntimu $4.00.

Šoklu Rinkinys Stygų Orkestrai

I nuo roumktismo skau<ttjlmo,
■kaudSjimo
Ir
sustingimo snnarluoaolr raumsnyss.

(Albam Lithuanian Dances for Orchestra,

Į Tikru Pain-Exp«llerU
I randasi
pak.UuoM,
kaip Ala paveikalelia pa
rodo. Neimkite jokių
pakelių be Inkaro TraMark.

23 Ir SO ceotų

aptiekose Ir tlo)
aini U

F. At Rlchtir &Co
##

Lietuvišku šokiy rinkynis, kuriame randasi 20 jvairiy
lietuvišku Šukiu, maršu, suktiniu, himnu ir tt.

PAIN EMPELLER’IS

I

DRAVČAS pub. co.

TRIMITAS

*74-W Wuhington
!

Street,

NEW

YORK.

Šiame rinkinyje tilpsta 16 įvairių Lietuviški! šokių vi
siems instrumentams; išviso 11 knygelių: 1) Pijano, 2) lst.
Violin, 3) 2nd Violin, 4) Viola, 5) Cello, 6) Basa, 7) Kinte,
8) Clarinet, 9) lt & 2n«l Cornet, 10) Trombone, 11) Drums.
Visas setas 11 knygučių $4.00; atskirai perkant 50 e. už kny
gutę.
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.

