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Materijalizmas Pagimdė
Europos Karę.
Jau ne,sykį buvo rašyta,
aiškinjta,
nurodyta, kad
dabartinė Europos tragegija, yra materijalizmo pa
sekmė, jo produktas. Ir iš
ties. Viešpatijų
politikos
nustatytojais buvo nekas
k|.tas, kaip ntiijk niaterijalistiški
išrokavimai. Val
dančioji viešpatijų
sfera,
taip pakreipė visų gyveni
mų, kad viešpatijų siekiniai
sukosi ne apie kultūrą, ap
lamai, dvasios srityje ypa
čiai* ne apie žmonėse pra
kilnumo auklėjimų, bet tų
patį prakilnumų
stengėsi
sunaudoti
materijalistiškiems
siekiniams. Veik
kiekvienos valdžios žiūrėta
materijalės savo pavaldi
nių gerovės. Dabota sava
komercija, industrija, pratnonija daugiau, negu, da-

mašinerijoje. Taip ir atsi
tiko. Ir šiandie
matome
Europoje pasekmes — ka
rę, kuriai nebuvo lygios pa
saulyje. Kaip senovės Ko
mėje laike amfiteatrališkų
žudynių buvo pienuojamos
naujos, taip ir prie dabarti
nės katastrofos, rengiama
pamatai naujoms, akyvaizdoje baisių nuotikių, nuola
tos pienuojama, politikuo
jama, omenyje turima įnaterijaliai siekiniai. Vokieti
ja visa savo spėka stengia
si palaikyti savo hegemoni
jų, taikosi naujas teritori
jas užgriebti, Anglija gina
savo komercijalizmų, tyko
ja naujas kolonijas ingyti,
Rusija svajoja apie Kon
stantinopoli ir kitas vietas.
Bulgarija įsimaišo karėn.
Jos valdžia geidžia atkerlėiakim, apšvietos platini šijirno Serbijai, apreiškia,
mas. Peržiūrėkim kiekvie kad ji stojanti pergalėtojųnos vals&je*
a»4f«Įsėje
wok8rafrww*-aišnustebsime
pamatę, kad kus: gaus naujų teritorijųapšvietos reikalams tenka
Dalykai keičiasi, kaip ka
vos maža dalelė viešpatijų leidoskope. Bet kaip įvai
isleidžįamos sumosi
rius kaleidoskope vaizdus
dalys,
Viešpatijų nuolat varžy ^udaro tos pačios
tasi apie pirmenybę komer taip ir čia pamate palieka
cijoje, ieškota saviems iš- tie patys principai.
Tūli persigandę tokių pa
dirbiniairts rinkų, ginčijasi,
karėmis, kraujo pralieji sekmių materijalistai, ka
verčia
mu buvo ingijamos koloni tastrofos nelaimę
jos, visa diplomatija buvo ant krikščionijos. Gird, žiū_panaudojama savų intere rėkit, krikščioniškos šalys
su, materijališkų interesų, kariauja. Neišmanėliai. Ne
apsaugo j iinui.
Suktybės, mato, o jei ir mato, tai tyli,
apgavystė, pagieža — vis- kad karė ir kovos yra pakits buvo gera, jei tarnavo sekine materijalistiškos pu
tų interesų apginimui. Sa- litikos, kurioj Kristaus dvaviems interesams paremti sios nei per mikroskopų nokiekvienos viešpatijos ture-' surasi. Ar įšdrįso nors vie
ta ginkluota spėka, kuriuo- na viešpatija tarti, kad ji
menė, vienokios ar kitokios , kovojanti už bile kokį krikrūšies
geležinis kumštis. į ščionijos principų? NeskelIr juo šalis labiau kilo in- bė, neskelbia, lies nebuvo
dustrijoje, pramonijoje, tuo Į ir nėra ko skelbti. Ši karė,
smagesnis, aštresnis, skau- tai sumaterijalizėjimo prodesnis kumštis turėta. Ang dūktas.
Š.
lija, toji komersantų šalis,
turėjo milžiniškų laivynų.
Vokietija, beplėčianti savo
industrijas, turėjo geriau AMERIKOS LIETUVIŲ
sių militarę
organizacijų. KATALIKŲ “METRAS
Neliko užpakalyje nė kitos TIS” 1916 METMS JAU
viešpatijos. Sykiu su pra- ATIDUOTAS PRESON
jnonĮijos varžytinėmis, ėjo
(MAŠINON).
ir militariškos varžytinės.
Ir juo didesnė buvo viešpa
Spaudinama 10,000 eg
tijos militariška spėka, juo zempliorių (kopijų). L. K.
didesnis buvo viešpatijos Spaudos Draugijai išleidi
uaebal iškurnąs, tuo labiau mas atsieis daugiau, neg
ji, mėgo diktuoti, išreika 3000 dolerių. Knyga turės
lauti sau privilegijų. Maž apie 350 puslapių. Telpa
daug vienokių interesų vieš daugiau 100 visokių foto
patijos darė sutartis, jun grafijų (žymių vyrų, kuni
gėsi, kad pasekmingiau ga gų, bažnyčių draugjų, gri
lėjus diktuoti kitoms vieš- pų etc.) Be paties kalendo
|K»tijoms, neatsižvelgiant į riaus, raštų skyriuose yra
niekų.
. įvairių-įvairiausios
rūšies
Tie lenktiniavimai, nuo- ktraipnių, informacijų, žilvtiniai grūmojimai negalė-Į^ių- Veikalas spaudinama
jo amžinai tęstis. Turėjo ant geriausios poperos.
Mažiausia į “Metraščio”
kas nors sugesti
negerai
užsuk to j e
ta rpta u t i škojo kaina turėtų būti $3.00, bet
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TAUTOS FONDO RAŠTININKO
ATSKAITA.

f

Akron, Ohio, — auką surinkta tarp vietinių lietuvių (pri
siuntė p. S. A. Daunoras) ..%.......................................... $50 40

Fort William, Ontario, Canada, — aukų prisiuntė p. V. Markus 3.00
Mahanoy City, Pa., — nuo viet. liet. (pris. p. W. Jusaitis) .. 30.90
New Haven, Conn., — Dr-stė šv. Pranciškaus aukojo $100.00;
S. L. R. K. A. 116 kp. parengė vakarų ir surinko $20.95;
’<
viso prisiuntė p. V. Zavarskas............................................. 120,98
Norwood, Mass., — nuo Moterų
Dr-stės Panelės Šv. $7.30;
smulkesnių aukų.$2.70; Viso prisiuntė p. P. Kudirka
10.00
Viso.............................. $215.30
AUKOS SURINKTOS LAIKE P. ST. ŠIMKAUS PRAKALBŲ.

Mahanoy City, Pa., — (prisiuntė p. W. Jusaitis) .........
Worcester, Mass. — (prisiuntė kun. J. J. Jakaitis) ....
So. Boston, Mass. — (prisiuntė kun. T. Žilinskas) ..............
Cambridge, Mass., — (prisiuntė kun. T. Žilinskas) ..............
Newark, N. J., — (prisiuntė p. S. Pranis) ............................
Norwood, Mass., — (prisiuntė p. Pranas Kudirka) ..........

$73.8’B
393.00
854.10
70.70
261.1B
128.00

Viso .................... $1,780.70
ABELNA SUTRAUKA.

Viso inplaukė per dvi savaiti ........................................ $1,996.00
Pagal paskutinės T. F. rast. atskaitos buvo ................ 24,959.1®

Viso inplaukė į Tautos Fondą ...................................... $ 26,955.2®
A. A. ŠLAKIS,

Tautos Fondo Raštininkas,
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Poni Norraan Galt, našlė, prezidento Wilsono sužieduotinė.

VOKIEČIAI SU AUSTRAIS BR1AUJASI SERBIJON.
BULGARIJA KARIAUJA.

Aetna Explosives Co.” dirb
tuvėse
Emporium mieste
Pennsylvanijos vai. sunaikino
BALKANUOSE.
žymią
dalį tos dirbtuvės, pa
kia per Graikiją atkeliaujan- sirodo, kad visiems blogai ir
Nemažą sensaciją amerikieVokiečiai su Austrais galop tieji prancūzai, anglai ir daug nemaža reik baimės priken- čių tarpe sukėlė oficijaliai pa- darydama nuostolių ant keskelbtasis per prezidento as-jlių šimtų tūkstančių doleriu
ūžtelėjo ant Serbijos. Pirma amunicijos. Kalnuose serbai tėti.
su
pagelba
prancūzų
ir
anglų-,
menišką sekretorių susižieda 1 Žmonių ekspliozijoj nukentė
buvo manyta, kad jie Serbivimas prezidento AYilsono su jo arti 20 ypatų, iš kurių 4
jon mėgins veržtis kokioj vie mano atsispirti prieš skaitlinp-nia Norinan Galt, turtinga užmušta, 8 sunkiai sužeista,
noj vietoj, bet ant Serbijos gesnį priešą. Nes apskaitliuoRUSAI SPAUDŽIA.
likusiųjų dar nesurandama.
AYashingtono našle.
užplūdo iš visų pusių. Kadan- <įa’na> kad vokiečių su austrais
Bulgarams
su
vokiečiais
su

Ekspliozijos priežastis kol
gi Serbiją nuo Austrijos ski jėgos išneša visus 400,000 vy
Pirmoji prezidento žmona bas nesusekama. Spėjama,
sibičiuliavus,
kaip
talkinin

ria Dunojus ri Drina, tai vo rų. Tuo tarpu serbų esama
kai, taip ir rusai subruzdo. mirė 18 mėnesių atgal ir dau kad tai būsią vokiečių agentų
kiečiams su austrais prisiėjo į kokius 150,000 ir tiek pat
Ųasekmė to, smarkesnis vei guma tuomet spėjo, kad pre darbeliai, kokių šiais laikais
persikelti per tas upes. Tą prancūzų su anglais. Gintiskimas prieš vokiečius. Rusai zidentas nebeveš kitos pačios, gana dažnai pasitaiko.
jie padarė. Iš pradžių ser gi. kad ir su mažesniu skait
dikčiai užsikirto Rygos ir Di- bet, matyti patogumai p-ios
bai leido priešams persikelti, liu yra lengviau, negu užpulti.
naburko
(Dvinskoj vokie Galt, kuri, kaip rašo anglų
bet jiems esant kitoj pusėj Atsilaikyti serbai su talkinin
čiams neatiduoti.
Nors vo laikraščiai yra netik graži,
smarkiai ant jų gulė. Daug kais lengvai galėtų, tik bėda,
AMERIKOS PREKYBOS
kiečiai deda milžiniškas pa bet ir išmintinga, užkariavo
vokiečių su austrais suėmė, kad iš užpakalio jiems graso
prezidento
širdį
ir
jis
vėl
ieš
stangas tų miestų paėmimui,
APGINIMUI.
kitus išžudė, upėn suvarė. Bet
jiriešas
Bulgarija,
bet veik nieko negali padary ko laimės moterystėje.
tas nieko negelbėjo. Užplū
Suv. Valstijų Sekretorius
Vestuvių laikas laikomas
ti. Kai - kur vokiečiai biskį
do dar daugiau vokiečių - au
pasistumėja, kai - kur rusai paslaptyj, vieta visų busimų Dansingas sionns dienomis
strų,
paėmę
serbų
bu BULGARIJA JAU KARIAUJA.
juos atgal nugrūda. Taip ir jų iškilmių nurodoma Baltieji inteikė Prezidentui \Yilsonui
vusią
sostapilę
Bielgradą
notą, kuri turi būti pasiųsta
Bulgarija ilgai svyravusi stumdosi ant vietos. Laiky- Namai.
ant
Dunojaus
kranto,
Anglijos
valdžiai, reikalau
Reikia dar pridurti, kad
damies tvirtai prie Rygos ir
galutinai
stojo
teutonų
pusėn.
pasivarė kiek pirmyn visose
Dinaburko, pelkėmis apsaugo prezidentas \Vilsonas iš mo jant, kad neutralių viešpati
vietose. Spėjama, kad kol Ji jau pradėjo ataką ant ser ti per vidurį, pietuose rusai terų judėjimo kaip ir priešo, jų prekyba būtų nevaržoma.
kas serbai didelin mūšin ne bų, kuriems devynios bėdos: bando priešą atgal stumti. po intekme savo dailios sužie- Nota yra gana ilga, para
stos. Jie mušis ir vis trauk muškis su galingais vokie Pranešama, kad Galicijoj ru ^lotinės, virsta į prietelius, iš šyta labai mandagioj formoj,
sis į kalnus, kur jie turi pri čiais ir austrais, o čia žiūrėk, sai smarkiai atakuoja ir kad ko labai džiaugiasi Amerikos bet sykiu reikalaujanti jos bū
rengę stiprias pozicijas. To ir bulgaras iš užpakalio dur jie persilaužė per priešų li^ sufragietės.
tino išpildymo.
se pozicijose, manoma, jų lau- tuvą smeigia. Bet serbai nijas. Tas gali jiems daug
Notoje nurodoma, kad An
nusiminti nei nemano. Pra
kuo
prigelbėti
vėl
į
Galiciją
glijos valdžia be jokios teisės
Katalikų
Spaudos Drau nešama, kad pirmame ant ser
bų užpuolime bulgarai neturė-It°bn įsivaryti, ko nišai ypač EKSPLIOZIJA SKNAIKINO konfiskuoja Amerikos preki
gija nežiūri pelno, dirba ji ję pasekmės. Ant galo ir pa-1 geidžia. Tas jiems tuo lengnių laivų tavoms.
PARAKO DIRBTUVĘ.
nai dėl žmonių gero, tatai
viaus
dabar
padaryti,
kuomet
tvs bulgarai nemažesniame už
veikalo kainą
nuleido iki
iš ten didelės spėkos buvo a- Ištikusi ekspliozija “The' Anglijos paskelbtoji Vokie
serbus strioke.
tijai blokada atnešė amerikie
35 c. už kiekvieną kopija
titrauktos prieš serbus. Jei
Nors Graikija su Rumuni Rusija inkels savo letena Ga
čių pramonijai daug nuosto(egz.), jeigu užsisakys išo laimėjimo jokio. Tiesa, iįlJe
ja
apie
karę
nelabai
nori
kal

licijon, tuomet, sakoma, ir Ru
kalno parapijos, draugijos,
bėti, bet nesnaudžia. Turi su munija su Graikija stotų prieš j prancūzai su anglais žingsnis
kuopos, kliubai, rateliai ir
mobilizavę nemaža kariuome vokiečius. To talkininkai y- ■po žingsnio vokiečius atgal Suvienytosios Valstijos neCt., užsimokant persiuntimo
(varo, bet tie laimėjimai to^)udu aut’kti, kad
nės ir, žinoma, jei stos karėn, ypač geidžia.
lėšas.
kie maži, kad apie juos daug valgomieji produktai, bovelna
tai talkininkų pusėn. Tada
Pavieniams “Metraščio” patys bulgarai pasijustų už
nei kalbėti neverta. Ir kiek-i y™ kontrėbanda, jei jie nėra
egz. kainuos 50c. su pasiun klupti iš trijų pusių. Ant ga
viena pusė, rods, netiek že j siunčiami kariuomenės sunau
timu, užsakantie ms paskui lo juos nemažai
baugima VAKARUOSE SMARKIAI KO mės plotų nori laimėti, kaip dojimui, bet ramių gyventojų
didžiausius nuostolius viens reikalų aprūpinimui.
visiems bi s brangiau.
prancūzai su anglais, o dar la
VOJAMA, BET NIEKO
Atsižvelgiant ant to visog
kitam padaryti. Mat, talki
biau rusai, kurie ketina prieš
Užsisakykite tuojau.
NELAIMĖJAMA.
ninkai persitikrino, kad vo Suvienytos Valstijos reikalan-*
Bulgariją pasiųsti kokius 400
Adresas:
kiečius
tik išnaikinus tegalima ja nuo Anglijos neutralių vieš
Prancūzai, anglai su vokie
- 600 tūkstančių kareivijos.
REV. V. KULIKAUSKAS,
reikaluose
O čia rusų, anglų, prancūzų čiais tebesigrumia. Tos nuo- bus inveikti. * Štai kur visas patijų prekybos
1631 W. North avė.,
laivai slankioja pakrančiais irlatinės kovos labai daug a- karės baisumas—žudyti, nai užlaikyti tarptautiškų teisių
CHICAGO, ILL. kartai paleidžia šuvius. Pa- biem pusėm nuostolių pridaro, kinti, kol priešo nebliks.
nurodymus.
i

PREZIDENTAS WILSONAS
SUSITUOKIA.
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Iš Liet Gyvenimo Amerikoje.

SHEBOYGAN, WIS.
Keisti apsireiškimai.

Spalio (Oct.) 14, 1016, No, 42

nyčios, kur žmonės suėję, ga
lėtų pasimelsti ir savo prigim
toj kalboj užgirsti Dievo Žo
džius.
Tų spragą manoma
kuogreičiausia užkimšti. Nau
jai išrinktas parapijos komi
tetas smarkiai pradeda vęikti.
Tikimos, kad į metus laiko tu
rėsime nuosavią bažnytėlę ir
lietuvį kunigą.

išsyk prenumeratorių skaičiui. ko mažu

kūdikiu

su tėvais.

Pasirodo, kad purvinoji soci Paaugus, p-lė Vinslauskąitri
jalistų
presą
jau
žmo dirbo dirbtuvėje, iš kur turėję
nėms galutinai atsibodo. Jie dėl nesveikatos prasišalinti.
stačiai reikalaute reikalauja Vėliaus, geros širdies žmonės
sau sveikesnio maisto. O atsi jų išauklėjo, leisdami į mok
radimas apetito ženklina, kad slus. P-lė Venslauskaitė nuo
ligonis į sveikatų grįžta, (mat mažeus labai žingeidavo mo
socijalistai užkrėtė mūsų žmo terų judėjimu, kuriame, pra
silavinus moksle, ir pradėjo
nes bedievybės liga).

Lietuvių šiame miestelyje
randasi nemažas Būrelis.
Ypilna; ant šokių, žaismių ir iš- aukų 50c., paaukuotus p. K. ra gerų ir prakilnių, bet ne
VVAUKEGAN, ILL
laimėjimų, visiems durys bu Mažeikos, susidarė 187 dol. maža ir tokių, kuriems visai
vo1 atdaros. J. Virputis su 66c.
Dar pasižadėjo aukuoti neapeina visuomenės reikalai.
Cieilikai darbuojasi.
sigriaudino ir, apsiverkęs, tė S. L. A. 212 kuopa 23 dol. 85c J tokių nesusipratėli!) pulkelį
“Sulig Jurgio ir kepurė”
viškai bara socijalistus ir lai ir “Lietuvos Balsas” apie 40 kai pakliūni, kaip širšės pra
—* sako lietuvių priežodis ir
prisidedant prie
Vyčiai auga, kaip ant mielių.
Pigu suprasti, kaip labai dalyvauti,
deda zirzėti.
svamanius, kam tie, girdi, da dol.
'
labai teisingai. Nemoka žmo
Amerikos
moterų
sufragiečių
Kaštono
jaunimas,
savo
vy

nepatiko soeijalistams šio laik
Spalio 3 d. čia įvyko šv.
lyvavo toje pramogoje ir lan Aukos renkamos vaikščiojant
gutis nė savo pavardės, kaip
kė tų pasilinksminimo vietų. po stub.as. Spalių 9 dieną pa Juozapo dr-jos metinis susi resniųjų pavyzdžių, mažai ką raščio atsiradimas. Visai ne- judėjimo. Kirpo kalbėtoja ji
reikia parašyti, o korespon
Gal Virputis norėtų, kad jo rengta balius.
rinkimas. Svarbiausiu šio su veikė. Kaltas tame ne vieti į stabu, kad jį taip šmeižia ir yra puiki. Iš pasikalbėjimo
dencijas rašo.
“Naujienų”
nis jaunimas, bet aplinkybės. terliojo.
“Darbininkas” tai tu. ja, patiriau- kad ji sufi adraugueiai amžinai tik ir sė
Komiteto susirinkimai įvyk- sirinkimo nutarimu buvo im207 num. koks tai Virputi..., iš
Nebuvo
kam
jaunuolių
judin

bomba, kuri visai netikėtai g iečių veikime labai daug sve
dėtų abazo komendanto, gen. sta kas ketvirta savaitė, 3 vai.
*r kitiems metams už orgaelapyvardės pasirašymo jau
ti, prie darbo jų skatinti. Už krito į patį vidurį cicilikų aba ria, kaipo oratorė.
PetkuOškin’o cigarinėj
ir po pietų, šv. Petro svetainėje.Jlaikraštį (kokį? Red.).
matyti, kad tai yra koks “graT. S—mis.
gertų generališkų eksigenų ? Pinigus nutarta siųsti tiesiog
Atsirado ir tokių, kurie iš tai dabar, į Kaštonų atvažia zo ir labai nugųzdino “Ke
motiejus”, pripliauškė nebū
vus
p.
S.
A.
Striaukui,
mūsų
leivius
”
,
“
Kovas
”
,
“
Lais

Tie matyt, nori gyvent su žmo į Lietuvių Mokslo Dr-jų Vil visos burnos rėkė, kad orga
tų dalykų. Virpučiui vertėtų
nėmis ir sykiu linksmintis. niun, iš kur jie bus teikiami no nereikia, nes iš laikraščio jaunimas visus “subitino”. ves”, Naujienas”...
Jdar eiti į vaikų mokyklų (baSHAMOKIN PA.
Gi mes katalikai
džiaugte
Kaip matyti, Virpučiui nevyk nukentėjusiems nuo karės lie jokios naudos nesą. Turbūt jie Susiorganizavusi Lietuvos Vy
Jby room) pasimokinti, kaip
čių
kuopa
auga,
kaip
ant
mie

džiaugiamos iš to naujo laik
sta sutvarkyt draugužių aba tuviams.
dar nesupranta spauzdinto žo
Vyskupo apsilankymas.
areikia savo pavardę pasirašy
lių.
Iš pradžių prie kuopos raščio ir norėtume su visais
džio
svarbos
ir
priešinasi
apzų. Geriau, ponuli, atiduok sa
Kaz. Braževičius
ta, o tada jau imtis už kores'Spalio 3 d. lietuvių bažny
Dr-jų Susiv. sekr. £viet°’
*«Pe lietu- prisirašė vos keletas jaunuo pasidalyti
savo
džiaugsmu.
vo cinų gen. PetkuOškin’ui,
jjondencijų rašymo. Virputis
Laikui bėgant ji didėjo Patarčiau visiems “Draugo” čią aplankė vyskupas J. W.
vių. O gal pems daugiaus pa lių.
»avo ‘gramatnoj’ koresponden kaip Nikolai Nikolajevič rusų
tinka socijalistiškų laikraščių ir stiprėjo. Gi po surengtų skaitytojams tuojaus atsisė Shanahan ir suteikė sutvirti
arijoj iš pavydumo verkia, kad carui Mikei, gal tas geriau su
26 dieną, dus nurašyti,) redakcijų laiš nimo sakramentą 30 su vir
mali-malinęs ir jie norėtų už prakalbų rugsėjo
taisys ofensyvų ant bažnyčios
kunigas esųs apsukrus žmo
šum. vaikų ir keliems suaugu
DETROIT, MICH.
organą turėti
“Šakę”
ar Vyčių šeimynėlė pašoko iki 35 kų (adresas: “ Darbininkas ”r
ir kunigo. Virputis apgaile
gus, o jis pats kaip girnų apa
Sparčiai auganti Vy 242 Broadway, So. Boston, siems. Verta ypatingo pažy
“Laisvę”, prie kurių kaiku narių.
tinis akmuo. Tų labai atjau stauja, kad darbininkai neišsiLietuviiį judėjimas.
rie aheboygeniečiai, kaip bi čių kuopa netrukus užkariaus Mass.), o tasai naudingas mėjimo vyskupo kalba. Pra
čia Virputis ir pavydi kunigui saugo nuo kokių tai spąstų,
Labai retai “Drauge” pa tės prie medaus limpa. Mat, ir visą Kaštono jaunimą. Vyčių laikraštis atsilankys ir jūsų kalbėjęs į vaikus, Ganytojas
apsukrumo. Toliau sako, kad gal gen. PetkuOškin’o cigarisirodo žinių iš mūsų miesto, mūsiškių tarpe yra sergančių judėjimas sukėlė Kaštone ne- pastogėse.
suaugusius. —
Nesigailėsite to kreipėsi į
pietos lietuviai turi savo baž nės bimbaratorijos, bet dar la
taigi aš čia šiek tiek plačiau cicilikizmo” liga. Į bedie- mažai
atsiradęs jūsų
lermoVieni jiems svečio sulaukę, Reikia dargi Džiaugiuosi
nyčių ir kunigų. Na, žinoma, biau apgailėtina Virpučio, ku pasistengsiu aprašyti čionyk
prijaučia,
kiti
prieš
juos
pies

tarpe
ir
turiu
paliudyti, kad
atminti, kad pinigai mokami
vius ponuliai peršasi, kunigus
kad turi. Na tai kas? tame, ris neįstengia suvaldyti savo ščių lietuvių veikimą. Pasta
už tų laikraštį ne plaukia į esate žmonėmis burto tikėji
keikia, bažnyčias kritikuoja, o tu stoja.
rodos, nieko blogo nėra. Bet draugužių abazo..
raisiais metais į Detroit pri patys to pačio “Keleivio”
privatinius leidėjų kišenius, mo, kalbėjo vyskupas, — per
Cicilikų tvirtumos griūna.
Ant galo nušvinta Virpu
ne, Virpučiui pavydu kam lievažiavo gana daug lietuvių. “Laisvės” negali suskaityti.
bet į Darbininkų
Sąjungos 16 metų mano ganytojavini©
taviai turi, o ne jis. O gal čio akys ir džiaugiasi jis, kad
Aršiausiais Vyčių priešais
Dirbtuvės čia gana gerai ei Vienu žodžiu cieilikai! Dau
kasų.
Bastenis. nepadarėte man jokio nesma
JSlrpučiui užėjo noras bažny statoma dabar svetainė, kurio
karingųjų
na^ darbo gauti nesunku. Kiek guma iš jų net nežino iš ku- pasirodo Kaštono
gumo. Pažįstu lietuvių žmones
čių sugrauti, o kunigų išvyti? je pirmeiviai galėsią stiprin
cicilikų
“
raudonoji
”
gvardija.
sunkinus pakliūti į Fordo dirbirįos pUg(is cicilizmas prisikair žinau,, kad lietuviai yra. ge
Tik jau, meldžiamasis, ne per ti savo dvasių. Bereikalingai
tuves. Mat, ten mokama ge- binti. Vieas
cicilikiškas Jų generalio štabo prisakymu
ri žmonės. Nepaisant ilgų
MONTREAL CANADA.
laikraštį savųjį tikslų atsieksi, Virputis džiaugiasi, ta svetai
visi
“
draugai
”
pradėjo
gink

amžių persekiojimų lietuviai
ros algos,—$5.00 į dienų. Dar mokslas užsibaigia ant keiks
tai prastas būdas. Geriau su nė statoma dėl privatiško biz
A. f.’A.
luotis plitgaliais ir žengti prie
bininkų Fordo dirbtuvėse pri- mo. Prie to gerai prasilavipasiliko ištikimi savo tautai,
Sauk savo abazo draugučius nio ir Virpučio bei jo abazo
v
...
v netikusio šių dienų parėdymo
Marijona Kudrevienė.
Bažnyčiai, dorai. Ir dabar
skaitoma arti 20,000 ir visi ”«• n
tobų zmonelrą, bet
tai
pfo bačkų tranžėir
bandykite
visi
sykiu draugrj dvasios vargų nei kiek
laikosi ant vietos.
Rugsėjo 24 d. mirė Marijo Europoje lietuviai nekaltai
pagelbėti jų ligai nėra kaip. -ns
į
bažnyčių griauti savo kum neatjaučia. Virputis iš visų
jas, kur, pasirėmę “byra”
na
Kudrevienė. Paliko dide kenčia. Jų pastogės sude
Kiek iš viso lietuvių randasi Gal ilgainiui susipras ir, paži
ečiais,
gal
ir
susilauksi plaučių dėkoja statomos sve
galybe, ingiję drąsos ir narsu
liame nuliūdime vyrų su tri gintos ir išdraskytos, šeimy
te Hinderburgo laikų. Ko tainės savininkui, bet ar neiš Detroite sunku pasakyti. Vieni nę tikrus katalikiško mokslo mo, šturmu puola ant Vyčių mis mažais vaikais. Velionė nos pakrikę. Savo gyvenimu
spėja, kad čia esama arti 300 pamatus, sveikiau pradės pro
mendantu cicilikų kariškojo sipildys priežodis: “neperšo
judėjimo, o kad tas nepergaleatsižymėjo pavyzdingu gyve lietuviai neužsipelnė tokios
lietuvių šeimynų, kiti sako, . tauti.
-a' •
-1 V
abazo gali būti gen. PetkuOš- kęs per upę, nesakyk, — op!”
mas, grįžta atgal ir, kranus
Tikiu vie
kad mažiau. Lietuviai išsi
Dabarties Sheboygano lie apkabinę, užveda griaudingas nimu. Ji prigulėjo į tris drau skurdžios dalelės.
tdnas. po kurio vadovyste ir Gali inpulti į vandenį ir su
gystes:
šv.
Onos
moterų
pašelnok,
kad
lietuviai
susilauks
sklaidę po visų miestelį, tai ir tuviškųjų “cicilikų” visa pa
galite pradėti bažnyčios ofen- šlapti. Kad savininkas deda
“cicilikijadas”.
Tūli
spėja,
pinę, Blaivybės dr-jų “Rūta” laimingos šviesios ateities.
sunku ką tikro apie jų skai žanga į raudonus kaklaryšius
Byvų. Jūsų abazas juk nema triūsų ir kapitalų dėl svetai
kad neilgai laukus, cieilikai,
ir į S. L. R. K. A. 152-rą kp. Teisybė turi apsireikšti ir
čių sužinoti. Dauguma lietu sumarmėjo.
nas, yra apie tuzinas ir pusė nės, tai nėra kų Virpučiui
pasisamdę gerų “barabanščiJ. E. kų”, greituoju maršu apleis Ji, būdama šv. Onos mot. dr. kadgi Apveizda tų valandų
džiaugtis, nes tų
daro ne vių turi nuosavus namus, y•‘draugužių” - cicilikų.
pirmininke, karštai ragino vi pagreitintų. Jūs turite skai
ra ir biznierių, iš kurių ge
Eastono miestelį ir kraustysis
Toliau Virputis dejuoja, būk Virpučio, ir jo dvasios malo
sus prie tikėjimo ir doro gy tyti sau už garbę priklausyti
riausia gyvuoja mėsinyčios užį
laisvamaniškas padanges.
kunigas stengėsi daug pinigų nei, bet savo naudai ir bizveninio, platino draugijos na prie garbingos lietuvių tau
laikytojas, duonkepis ir dra
Kas įstabu tame judėjime, tai
turėti. Kasgi pinigų nenori? mui.
EASION,
PA.
rių skaičių ir visus reikalus los. Jūsų priedermė prilai
bužių krautuvė.
Parapijonas.
Vyčių kovos ginklai. Jie ko
Uei bent tik Virputis? Ligšiol
vedė kuogeriausia. Lai būna kyti jūsų tautystę, tikėjimų
Lietuviai subruzdo.
Katalikų susipratimas smar
voja dora ir apšvieta, o
niekas negali pasakyti, kad
kiai kįla. Apsigyvenus De
Pirmiaus apie Kaštono lie “draugai” plitgaliais ir bač-į jai lengva Amerikos žemelė. ir viską kas jumyse gera. —
vietos klebonas būtų kų nuPradėjo statyti bažnyčią
Tai kalbėdamas susigraudino
troite kun. K. Skripkai, vi tuvių gyvenimų ir veikimų nie kūtėmis. Geriąus “draugai”
KENOSHA, WIS.
Bkriaudęs dėl pinigų. O štai
ir
mokyklą.
pats ir sugraudino klausyto
sas veikimas susikoncentravo, ko nebuvo rašoma laikraščiuo
jūsų abazo., gen. PetkuOškin,
Lietuvos šelpimo reikalais. aiškesnę išvaizdų priėmė. Pa se. Snūduriavo sau žmone padarytų pasidavę doros inAčiū darbštumui mūsų kle jus, kurie suprato angliškai:
tęjonei ir atsisveikinę ant vi
kokių tai buvusių socijalistų
Pasekmingesniam aukų rin mažu rengiamos prie naujos lės ir tiek. Pastaruoju laiku sados su “cicilizmo raudoną bono, kun. Vyšniausko, ir pa- Toliau vyskupas išgyrė Chi
•‘Serijų” sykiu su savo sakimui nuo karės nukentėju bažnyčios statymo. Jau su griežtai pasimainė eastonie- ja gvardija”. Kitaip prisieis rapijonų, kaip girdėjau, jau cagos šv. Kazimiero lietuviiį
liūnu pardavęs, pinigus pa
siems lietuviams Kenošos lie rinkta nemaža tam tikslui au eių padėjimas. Rengiama pra jiems su visokiais “bankro žemė dėl bažnyčios ir mokyk seseris už jų pasišventimą ir
šventė dirbimui cigarų. Solos išmokėta, ir jau pradeda- naudingumų ir išreiškė viltį,
tuviškosios draugijos suvieny kų. Netrukus žadama mūry kalbos, draugijos per susirin tais” pasimatyti.
eijafistai nutarė jį išmest iš

tomis spėkomis varo Lietuvos
savo tarpo, bet jis su savo cišelpimo darbų, rengdamos pra
gariniu bizniu suspėjo išsineš
kalbas, vakarus ir kitokias
dinti iš čia ir apsigyveno tar
pramogas.
pe italijonų. Melrose Parke,
Prie draugijų susivienijimo
llL ; ten varė biznį su cigarais,
priguli: šv. Benedikto, šv Pet•‘bolėmis” ir kokiu tai gyvu
cicilikišku tavorų. Bet į trum- ro “Lietuvos Balsas” drau
Teatrališkoji dramos
pa laikų su savo sukta takti gijos.
ka dasigyveno iki to, kad ita- draugija “Birutė” ir S. L. A.
lijonai pradėjo šaudyti “bo- 212 kuopa. Į draugijų paskir
les” į jo generališkų galvų. tąjį komitetų ineina: J. TrakIštrukęs ir ten su perskelta šelis ir A. Kvederas nuo šv.
galva, sugrįžo su visa savo ci- Benedikto draugijos; F. Stan
garine į Waukeganų. Sugrį kus ir T. Bagdanavičius nuo
žęs tuojaus perdirbo socijalis šv. Petro dr-jos; H. Labanau
tų 125 kp. į cicilikų karišką skas ir J. Nevulis nuo “Biru
jį abazą. “Draugai” dovano tės” dr-jos; J. Sokėlis ir Kaz.
jo jam jo pirmutinius griekus Braževičius nuo S. L. A. 212
it da medaliu apdovanojo, iš kuopos; K. Narbutonis ir J.
nuo
“Lietuvos
rinkdami jį savo abazo gene Jaseliūnas
Komitetas
rolu. Gen. PetkuOškin priža- Balso” dr-jos.
gyvuoja
ir
veikia
nuo
rugpiūfljėjo uoliai darbuotis prieš
bažnyčių ir tulus socijalistus, .čio 29 d., š. m. Pinigai, su
kurie nepritarė jų abazo: su rinkti nuo karės nukentėju
siems Lietuvoj,
dedami į
manymams.
“
First
National
Bank
” ant
‘Pagalios Virputis šneka: —
girdi, kunigas, sukolektavo iš vardo komiteto pirmininko, p.
vertelgų visokių niekniekių ir H. Labanausko, iždininko, p.
užvedė jomarkų. Čia tai Vir- J. -Tr akseli o ir sekretoriaus,
pritis ir taikė granatų į kuni p. K. Zraževičiaus.
Aukų surinkta nemaža. Per
gų, bet> kadangi ne pagal ko
10 metinių
mandų gen. PetkuOškin’o, tai apvaikščiojimų
granata* sprogo ne toje vieto spaudos atgavimo sukaktuvių
je, kur taikė. Šv. Baltramie- j k°miteto kason inplankė 36
jaus parapija nutarė daryti dol. 34c. Laike apvaikščioji
“ferus”, kad pasilinksminus mo “Lietuvių Dienos” 7 d.
ir. šiek-tiek surinkus pinigų dėl kovo surinkta 36 dol. 31c.
apmokėjimo mokyklos pasta Suvienytųjų draugijų pikni
tymo skolų ir tuo tikslu nuo kas atnešė pelno 38 dol. 74 c.
pasiturinčių žmonių (biznie Be to aukojo: šv. Petro dr-ja
rių) rinko aukų. Kunigas, ži 100 dol., šv. Benedikto 10 dol.,
noma,
“kaipo
apsukrus, N. P. P. Š. merginų dr-ja per
moksliną
siekęs,
žmogus”, p-lę M. Grobleuskaitę aukojo
20 dol. Per “Birutės” pa
(tam Virpučio išsitarimui pri
rengtas
prakalbas surinkta 21
tariu) tam viskam vadovavo.
dol. 51c. Viktoros KoktaviPelnas ėjo parapijos mokykčiaus
vestuvėse saukuota 13
lai. Žmonių, visokių pažval-,
per visus vakarus bnvodoL,Smulkią auką surinkta 1 d. 20c. Pridėjus prie tų

ti pamatus naujai bažny
čiai.
Draugijos gyvuoja neblo
giausia. Gana daug veiklumo
parodo nesenai susitvėrusi S.
L. R. K. A. kuopa, kuri netik,
kad dirba visuomenės labui,
bet platina katalikiškų spau
dą. “Draugo” partraukiama
po 40 egzempliorių, kuriuos
tuč-tuojaus žmonės išperka.
Šiuo tarpu tiek apie Detroito
lietuvius.
,Senelis.

kimus parodo daugiaus gyvu
mo, pavieni žmonės veikia iš
sijuosę, — viskas parodo, kad
mūsų miestelio lietuviai ne
juokais subruzdo veikti Tau
tos ir Bažnyčios labui.
Manoma statyti naują
bažnyčią.

Vietos lietuviams atbudus,
pasirodė, kad Kaštone daug
dalykų reikėtų pataisyti, daug
naujų sutverti. Už vis labiaušia čia trukę lietuviškos baž-

Ž. Vytis.

BOSTOAI, MASS.
‘ ‘ Darbininko ’ ’ atsiradimas.
Iš Bostono pradėjo eiti senai
laukiamas katalikiškas laik
raštis — “Darbininkas”. Da
turbūt joks lietuvių laikraštis
Amerikoje ne gimė taip žmo
nių .pageidaujamas kaip šitas.
Joks mūši) laikraštis ne bnvo
siuntinėjamas taip dideliam

ma bažnyčių kartu ir mokyklų
budavoti.
Tai
didelis
džiaugsmas
montrealiečiams.

kad ir Shamokino lietuviai su-

silauks tos valandos, kada jų
vaikus mokins sesers lietuviš
kai - katalikiškoje mokykloje.
K. J. Bajorinas. Davęs palaiminimų vysku
pas norėjo išeiti, bet moterė
lės lietuvių papročiu ėmė bu
S0. MANCHESTER, CONN. čiuoti jo rankas. Jis nesipui
Vyčiai platina katalikiškąją kaudamas su kiekvienu svei
kinosi, kalbino, laimino. Žmo
spaudą.
nėse paliko gerų įspūdį ir
Mancbesterio Lietuvos Vy
jam lietuviai, matyt, tikrai ne
čių 21 kuopa pasižymi dide
mažai patiko.
liu darbštumu. Nuolatos ren
K. J. V.
gia vakarus, prakalbas ir ki
tas švarias pramogas, Be to
tarpe mūsų kuopos narių atsi
MERIDEN, CONN.
randa prakilnių jaunuolių, ku
rie platina katalikiškus laikMirė lietuvis.
raš.ius, ragindami vietos lie
A. a. Ignas Varnelis, S. L.
tučius juos skaityti. Vyčių R. K. A. 84 kuopos ir šv. Ka
kuopos vardu tariu ačiū drau zimiero draugijos naris tapo
gui K. Kupčiūnui, kurs kas iškilmingai palaidotas rugpiū
savaitė
parduoda po 10
čio 15 d., š. m.
“Draugo” numerių ir, gauna
Velionis turėjo 45 metų, bu
mų nuo to pelnų, inteikia kuo
vo vedęs. Paėjo iš Babrenų
pos iždan, r.eposilaikj .lamas sodžiaus, Lazdunų par. As
sau už darbų nei cento. Grei menų pavieto, Vilniaus gu
tu laiku K. K-nas pradės pla
bernijos.
tinti ir “Darbininkų”.
Išgyvenęs sn motere vos tik
Visi lietuviai darbininkai
3 metus, paliko jų didžiamė
privalo paremti mūsų jaunimo
nuliūdime su mažu sūneliu.
geros norus ir padėti jiems
Amerikoj velionis išgyveno
katalikiškos spaudos praplati
keliolikų metų, pasižymėjo tei
nime. Nauda iš to bus visiems
singu ir darbštų gyvenimų.
labai didelė.
Lai būna jam lengva Ame
Martinas Gumbulevičia,
rikos svetima žemelė! .
L. V. kp. narys.
P. Madeikis.

KINGSTON, PA.

BRIGHTON,

MASS.

Lietuvė sufragietė.

Lietuviai darbininkai

—Rolliią Kirtey in N«w York Wor«

Karė visoms šalims naudos neatneša — vien skolą ant jų krauna ir krauna. Tą
gražiai perstato ši karikatūra.

________

Šiomis dienomis apsilankė
bruzda.
mūsų apielinkėse buria sufrar
Lietuvių Darbininkų Sąjun
giežių, kurių tarpe radosi ir
viena lietuvė, p-lė Wenslaus- gos 22 kuopa parengė pr akai
kaitė (Winslow).
Jinai gi bas spalio 1 dieną Roddy Hali
mė Lietuvoje, į Ameriką atvy- salėje.
Kalbėjo kun. F. tte
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mėšis, Sųjungos dvasiškas “Darbininkų” taipogi ir kitus vvzdis dėl viotimų gyventojų. ninio veikimu, netrukus apie
vadOvas ir M. Žioba, Darbi- katalikiškus laikraščius. To Jaunavedžiai pasižymi doru tai pranešiu “Draugo” skai
ninkų Sąjungos pirmininkas, liaus ragino visus Brightono gyvenimu. I’ įklauso prie S. tytojams.
I. C. Glinckas.
lietuvius paremti Kooperaci L. R K. A 101 kuopos.
abu iš So. Bostono.
Tegul Dievas laimina jų gy
Kun. F. Kemėšio prakalbę, jos Dr-jų, kuri nutarė staty
L.
skaitlingai susirinkusi publika ti Brightone už 27.00 (?) dole venimų !
CICERO, ILL.
"
išklausė su didžiausia atida. rių Tautiškų Namų.
Nedidelis Cicero miestukas,
Klausytojai, kaip -iš vieno,
Ir buvo
ko
pasiklausyti.
FOREST CITY, PA.
visgi
gyventojų turi nemaža.
Trumpai perbėgdamas Ame taip ir iš kito kalbėtojų liko
Parapijos
naudai
“
ferai
”
.
Lietuviai čia užima pirmų vie
rikos lietuvių gyvenimo isto si patenkinti.
Iš
New
Yorko
valstijos
at

tų ir savo skaičiumi ir dar
Prie kuopos prisirašė 5 nau
rijų, nurodinėjo, kaip lietuviai
vargo šioje šalyje, -buvo visų ji nariai. Dabar turime išvi sikrausčiau į šį miestelį, kur bais. Kalbant apie lietuvius
ačiū p. A. M. Makausko pa katalikus, reikia pasakyti, kad
skriaudžiami. Skriaudė juos so 23 narius.
gelbai
gavęs užsiėmimų, ir ap jie gyvena sutikime, turi tvirGero pasisekimo darbinin
lenkas, klaidino savo brolis sigyvenau ilgesniam laikui, tas draugijas ir veikia, kaip
lietuvis socijalistas, neva dar kams !
Darbai čia eina gerai. Ang gali, visuomenės labui, nelygi
Darbininkas.
bininkų užtarėjas ir daug ki
lio
kasyklose dirbama pilnų nant tos skruzdės, kraunančios
tų priešų ir' “draugų” mūsų
laikų, bet be gerų draugų pa sau didelį skruzdėlynų.
lietuvėlius išnaudojo, kaip ga
gelbos sunku gauti geresnį
Cicero blaivininkai puikiai
lėjo.
NORTH ADAMS, MASS.
darbų. Merginos dirba šilko gyvuoja.
Visokiais būdais
Pavyzdingos vestuvės.
Neužgaudamas socijalistų,
Šių vasarų įstojo į moterys dirbtuvėse ir gerai uždirba. stengiasi sulaikyti vietinius
faktais nurodė, kad jųjų užta
lietuvius nuo girtavimo ir vi
rimas nesuteikė darbininkui tės* stonų Stanislovas A. Ba Kitokių darbų čia nėra.
Per pastaraji dvi savaiti sus prablaivinti.
Blaivybės
jokios naudos, greičiau blėdį. jorūnas su Marijona Kravečia
traukėsi
“
ferai
”
šv.
An

judėjimas, tai mūsų švesesnės
Ar nęgeriaus, sakė kalbėtojas, laite. Per vestuves svaigalų
tano
lietuvių
parapijos
baž

ateities viltis.
visai
nebuvo.
Jaunavedžių
padarytų socijalistai savo rei
“Ferams”
Štai nesenai mūsų kuopa
kalus dabodami, o nesikištų į giminės ir draugai labai iš to nyčios naudai.
priaukavo
visokiij
gerybių
papaskutiniame
susirinkime nu
katalikų veikimų. Katalikai džiaugėsi ir linkėjo jaunai po
gali apsieiti be jų globos. Su rai blaivų ir laimingų gyveni rapijonys ir vietos vertelgos tarė rengti blaivininkų vaka
Tvarka visame rų, kuris įvyks spalio 17 d.
sitvėrusi L. D. S. geriausia mų vesti. Bet kaikurie kaimy (biznieriai).
aprūpins lietuvių darbininkų nai, mylintys maukti alutį ir kame buvo puiki. Kun. A. Pradžia vakaro 7 vai. vakare.
reikalus. Kuodaugiausia prie degtinę šnairavo ir sakė: Ves Janušo pastangoms ir geram Pageidaujama, kad kuo dau
Sąjungos prisirašys lietuvių tuvės be alaus ir degtinės vis šeimininkavimui galima pri giausia žmonių apsilankytų
darbininkų, tuo daugiaus nau tiek kaip šermenys — jokio skirti tas tvarkus “ferų” ve šiame vakare.’ Nauda iš to vi
linksmumo. Jau »5 metų kaip dimas. Prie gerų pusių buvo siems bus labai didelė.
dos Tautai ir Tėvynei.
Blivininkams-gi
patartina
Antras kalbėtojas, p. M. šiame mieste lietuviai apsigv pasitaikę ir nemalonių apsi
darbuotis
Žioba, ragino brightoniečius veno, bet dar nebuvo matę reiškimų, bet apie tai vėliaus. kuosmarkiausia
Susipažinęs
geriau
su
vie

Blaivybės
idėjai.
rašytis į L. D. Sąjungų, vestuvių n-i krikštynų be
Blaivininke.
remti darbininkų
laikraštį svaigalų. Cerius tai buvo pą- tos lietuvių judėjimu ir jau-

DRAUGIJOS IR SALIONININKAI.

no surengti balių, na, ir kur
gi jį surengsi jei ne saliūne karčiamoj! Čia būna parinkti
komitetai dėl surengimo vaka
Čia trumpai noriu parodyti, ro ir kitokių dalykų, kurie tu
kaip mūsų p.p. karčiaminin- ri būti atliekami karčiamoj.
kai platina viešas girtybes. Štai prisiartino draugijos ba
liaus diena. Sanariai renkasi
Negana to, kad karčiaiftininkas panaudoja visokias prie į balių. Jeigu kuris nenorė
mones, kad tik daugiau nuo damas girtuokliauti neateis
baliaus,
tai
toksai
dų pardavus karčiamoj ir kad ant
bus
nubaustas
ir
panietik didesnį sau pelnų pada- .
ryti iš to, bet tiesiog žmones kll,tas nuo kltų sanarh*> nes’
po prievarta verčia negtį į mat,nėra ištikimas- draukarčiamų savo sunkiai uždirb- ®1^ai’ uz
b&d neatėjo ant
tus centus. Gal gerbiamieji i baliaus ir nePragėrė keletosskaitytojai, netikėsite man, bet! dol1enų- Toklu būdu Marys,
a« čia jums parodysiu,/kaip jie kad ir nenorėdamas, turi nu
negeriančius žmones priverčia eiti ant baliaus ir pragerti
gerti. Karčiamininkas prisi bent kelis dolerius. Nueikime
rašo prie bent tuzino ar dau ant baliaus. Štai dr-jos sana-7
giau pašelpinių draugijų, kad riai sustoję apie barų, nusi
geriaus atsiekus savo tikslų. tvėrę stiklines į rankas, šaukia
Jis pašistengia gauti dr-joje piktais balsais ura!... ura!...
ura!...
bent kokių vyriausybės vietų.
Štai jau čia ir yra pradžia or
Prie tokio kliksmo ' ineina
ganizuoto
girtuokliavimo. naujas sąnarys į prismirdusių
Karčiamininkas^ duokim sau, nuo degtinės karčiamų, troš
yra dr-jos pirmsėdžiu. Sąna kių nuo tabakos dūmų. Nau
riai turi visokių reikalų prie jas svetys tuojau yra visų
jo, na ir žmogelis nuėjęs pas sveikinamas, traukiamas prie
karčiamininkų, noroms neno baro. O jeigu išdrįsi neklau
roms turi pragerti po kelias syti, tai tada žinai, jog tave
dešimtis centų. Tai tik pra visi išjuoks" ir išniekins. To
džia; karčiamininkas arba jo kiu būdu, ar mes galime turėsebrai ant susirinkimo užma-:^ geras organizacijas, ar mes

galime turėti geras draugi- z
jas. J uk tai taip elgiasi ka
talikiškos dr-jos, kurių įsta
tuose aiškiai skamba, kad pla
tinti blaivybę, apšvietę, vesti
maldingų ir dorų gyvenimų.
Mes aiškiai matome, kari karčiamininkui nerūpi tie gražus
įstatai. Jis neprigulėtų prie
draugijos, kuri nesilankytų į
jo karčiamų; jis rašosi prie
dr-jos dėlto, kad surengtų ba
lių, o jis tada turės gero už
darbio. Vienų turiu nuomonę,
kad mūsų katalikiškos dr-jos
tik tada galės gyvuoti gerai,
tik tada jų bus nauda, kada
karčiamininkų į draugijas ne
priims. Dabargi, kolei pašelpinėse pilnai šeimininkauja

karčiamininkai, tai draugijos
nieko gero nuveikti negalės, o
žmonės norėdami apsidrausti,
savo sveikatų ir gyvastį, pri
valo rašyties prie S. L. R. K.
Am. šioji organizacija nėra

po karčiamininkų (globa ir
sanariai. nėra verčiami prie
girtybės. Už tai prie jos kar
čiamininkai ir nepriguli. Mat,
jiems iš to nėra naudos.

Už

teks tų sykį. Kitu kartu pa
sistengsiu daugiau parašyti apie mūsij “patrijotus” p. karčiamini likus.

i

Saliūninko^

« HJrtbi

Pilnas išstatymas naujausių
J3,
Rudens madų Bruslotų, Se- ‘ _
jonų, Apsiaustalų, Gorsetų,
Čeverykų,
Kaklaraiščių, Pirštinaičių, Drabužių, Kai
lių, Svederių, Marškinių įr^_
visokių megztinių daiktų.

NEPAPRASTAS PASHULUDMAS DEL

M

b

30 štempu visai uždyka

STORE

Atneškit savo knygutę ir mes duosime
Jums 30 štampų dovanai. Mes niekados
nedarėme tokio pasiūlijamo, taipgi nau
dokis proga iš pasiulijimo Subatos spal.
(Oct.) 16. __________ ..............

4805'0?-09-ll ASHLAND AVE.,j;

'

r *

Aplankyk Musų Krautuvę Rytoj ir Persitikrink apie našumą naujų Rudens
Siutų ir apsiaustų ant pardavimo ir pasiūlo
mą vertę. Visupirma, atkreipk atida, kad to
kie puikus Siutai ir Apsiaustai su fasono kai
leliais apsiuvinejimais gali
būti pasiūlyti, nežiūrint į
didaliausį populiarizavimosi ir greitą kilimą kailių
kainos. Broadcloth ir Poplin Siutai, kaileliais apsiu
vinėti Salt’s pliušas ir šilko
ruožuoti medvilnių aksomitų apsiaustai.
Specialiai
dėl Rudeninio Atidarymo..

Geros Išvaizdos
Paslaptis
nepriguli nuo to, kiek
bus daug išleista dra
bužiams, bet kaip gerai
drabužiai
išlaiko sa
vo išvaizdų, nesiraukšleja, atrodo naujais.
Beveik
kiekvienas
drabužis, kuris atsa
kančiai tinka, išžiūrės
gerai pirmu sykiu užsi
vilkus, bet išmėgini
mas aleina vėliau, po
tūlo nešiojimo laiko.

Kirsctabaun
‘Youngfelo* Drabtžiii

Rudens Atidary

Moterų ir Panelių Raiškus
Mados Rudens Siutai

mo Savaite

Prasideda Ketverge Spalių
(October) 14 d.

— patraukiančiai kainuoti siutai, kurie pada

ro žymią viršenybę musų Moterų Drabužių

Departmento.

Specijalizuoti aksominiai siu

tai, mėlynos ir juodos

spalvos, militario ef-

Su batoj mes

Ateik Subatoj

Duodame 30

Ir Gauk 30

Štampų

Štampų

nėmis apvedžioti žy-

Dovanai.

Dovanai.

banti sejonai, dvi eili

fekto apsiaustas, py

pynių, už

...

29 c Pigus Pardavimai Vai-

10c Pigus Pardavimas

stų Depirtminte.

musu Vaistu Departamente

1 dėžutė Javos Ryžių Vei
dams Miltelių ....................
1 puodelis Mėsos Extracto
(2 unciji) .........................
1 bonka Caldwell Pepsino
Syrupo ............................ .. •
1 pakelis “Pirmos Pagel
bos“ Apraišalų, 5 yar. dai.............................................
1 didelė bonka Baltos PuSies ir Sakų ...................
1 svaro dėžė Robinson'o
Patentuotų Miežių ., Pa»|r|nfaL
1 bonka Sėlyklo, Geležies
ir Vyno Toniko..............
IFIUI.
10 šmotų “Plower Buds’’
muilo

4 uncija bonka
.Tarnai
kos Imbero ...............
4 uncijų bonka
Bay
Rum .................................
3 uncijų
bonka Alko
liaus ... .............................
1 Bellaūonna Plėstras
St unaijų) bonka Pep
sino Essencijos ....
1 dėžutė 'Antiseptiškų
kojoms Tabletų ...
;4 uncijų
bonka Glicerinos
Mazgojimo
Vaistas .........................
1 dūdelė Idealės Dan
timis Pastos
....

Jysy Pasitikėjimas
Vaikų Balkanų siu
tai, gu pasiutais diržais, atidaus suderini
mo — didžio nuo 2
iki 16, pilnai vertės A a iq
$3.50 už .................
Vaikų pilki ir mėlyni
visas VlĮlnų Ičinčilla
f
plošteliai, gu diržu—
didžio nuo 2y2 iki 10, 0 PQ
vertės $3.50 už .... ^ZiUu

f

Vaikų “rak rah” ke
puraitės,
pliušavis,
audinių činčilla, ver
tės 75c. — didžio nuo
6% iki 6% už..........

Linksmas “Pataikymas”

Skrybėlėse
dingu pavidalų

praleistų per

madų cenzorių pasaulio skry
bėlių darytojų.

nauji pavydalai talpina pato
gias
spalvas ir
kontrastus
tam
tikrų, rudens ne
šiojimui tinkančių
spalvų išimtinos
vertės, mūsų pir
mutinė kaina ....

.

Musų “Extra"
Intalpina
Eitri Gerai Tinkančių

J ŪSU

Eitn, Kilias Sljlisus,

29c

Extra gero tviso viluos moterijolo, bet -be
extra iškaščio.

Visi šitie “estra”
yra paremti mūsų dau
gelio metų prityrimu
kaip drabužininkų, sau
reputarija taip išlaiky
mo ir pasirįžimu. taip
padaryti. Štai delko
mes apsistojome ant

Kirscltbaum
•Yomgfelo' Drabyžiii

$11

.75

$20

$25

C A. B. K.

Co..

1915

v

UHSUGBS
vien laikraščiams medžia
gos
suteikia — bet kuo
met
plakama,
žmo
gus
neturi kito
ginklo,
kaip rėksmas. Girdėtis, kad
ir tarp Amerikos lietuvių
tengta jų aprūpinti,
gi .kalbama apie protestų siun
įvairios šelpimo draugijos timų Rusijos valdžiai,
su
neturėjo tiek ištekliaus ir tfeiki^laviĮniaįs
pabėgėliais
ir jėgų, kad tų milijonų ap rūpinimosi.
rūpinimų galėtų
pasiimti
ant savų pečių. Rezultate
— pabėgėlių neišpasakytas
TOS GIESMĖS APIE
vargas. Iš valdžios pusės
KLERIKALUS.
veik niekas nedaroma. Ne

Redakcijos Pastabos.
GIRTASIS

T RUSTAS

LENDA POLITIKON.

Kad saliūnas ir svaigalu
išdirbėjai stengiasi Ameri
koj
politiku
į
savo
rankas

paimti,

parodė

privertima^ Chicagoje už
daryti nedeliomis galiūnus

bent tas, kad pabėgėliams
?‘Lietuva”
nenustoja
parodė Sibiro plotus — ke barškinus apie klerikalus.
Laikyti
nedeliomis ga liauk, o kaip ten reiks gy Prie kiekvienos progos ji
liūnus uždarytais
•J
vyra vie- venti, žinokis pats. Vieno tų daro. Naujų progų gavo
nu iš Illinois valstijos įsta-JruSų laikraščio korespousavo barškalų
panaudoti,
tymų. Per kelias dešimtis dentas, prisižiūrėjęs pabė
kuomet per šiemetinį Fede
metų tas įstatymas nebuvo gėlių gabenimui, tiesiog už_____________ ____ t
_
racijos Kongresų tapo jr
papildomas vien dėl to, kad galvos tvėręsis. Pabėgėliai |įėta [pamatas ^katalikiškų
sa liūnai valdė šių valstiją. nagauna nei maisto,
nei laikraščių sųjungai.
Prieš kiekvienus valdinin sanitariškos
priežiūros.
Užsispyrus savus skaity
kų rinkimus saliūnamš tar [Cholera tarp jų siaučian
tojus užkrėsti klerikalomanaujančios
draugijos iš ti.
nijos liga, “Lietuva” stebi
gaudavo nuo kandidato į
i
Tie,
kurie
išsisklai si, kodėl, gird, tarp sųjun
valdvietę užtikrinimų, kad
dė
po
įvairius
mies gos laikraščių
nepažymė
jis, tapęs valdininku, ne
tus,
negeresniame
pa tas “Katalikas”? Jos ma
žiūrės įstatymo
apie sadėjime. Nežino kalbos, dar nymų, “Katalikas” turi di
liūnų uždarymų nedčliomis.
bo jiems neparūpinama. Ge desnę teisę vadintis kata
Už tai tos draugijos žadė
rai, jei koks geraširdis pa likišku laikraščiu, negu vi
davo kandidatui savo pa
ramų. Tas pat atsitiko il sigailės ir suteiks maisto, si į sųjungų inėjusieji ka
talikiški laikraščiai krūvon
su majoru W. Thompsonu. o ne — mirk badu.
argumentas
Jis turėjo
sudėti rašytų
Toks
pabėgėliais Rusi [sudėti. Taigi
■/įskųs:
“
Katalikas*
todėl
toms draugijoms užtikrini jos valdžios nesirūpinimas |

ir visas girtas įstaigas.

mų, kad jis saliūnų sauva
lės nevaržys. Gal dėl tos
priežasties jis ir tapo iš
rinktas majoru.

Bet Thompsonas įstaty
mų laikė augštesniu, negu
jo duotus prižadus. Jis pasirįžo priversti girtas įstai
gas pildyti
įstatymus —
uždaryti nedeliomis saliūnus. Saliūnininkų ir svai
galų išdirbėjų
piktumui
nebuvo galo, nei ribų. Dis
kreditavimui
majoro
Thompsono
vietos angių
spaudoje jie paskelbė visų
prieš rinkimus sutartį su
Thompsonu, užtvirtinta jo
paties parašu. Tuo jie ma
nė jam atkeršyti,
persta
tant jį žmogumi, kuris ne
pildo sykį duotojo
savo
prižado, savo žodžio. Bet
tuo savo žingsniu jie pa
rodė, atidengė savo kązy•ras. Jie atidarė
visiems
akis, kad girtasis trustas
lenda politikon,
stengiasi
politikų pakreipt
isavo
naudai, laužant įstatymus,
(busimuosius
valdininkų
paimant savo globon. Ati
dengiant savo
kazyras,
girtasis trustas
induoda
blaivininkams
dar vienų
ginklų, kuris saliūnui ant
fnaudos neišeisi Ant galo

Pašnekėjus, kaip tie kle
rikalai per spaudų nori už
griebti
vadovavimo rolę
lietuvių visuomenėj, “Lie
tuva” užbaigia.
Visas mūsų klerikalų rik
smas apie katalikybę yra
didžiausiu liumbugu, kurio
teisybei gali intikėti tik
tai paskutiniai mulkiai.

Pastačius
taip dalykų,
nuvarius jį ant “mulkio”,
“Lietuva” tuo ir užsiganė
dina. Tas klerikalais, atsi
rūgimas, tiesų
pasakius,
toliau “mulkio” neina, tad,
berods, nevertėtų nei šne
kėti- Antra,
nenorėtume
“Lietuvos”
mokinti. Bet
neiškenčiame to nepadarę.

Jei “Lietuva”
mokėtų
žiūrėti
kiek
toliau už
Halsted st., pastebėtų, kad
nėra pasaulyje tos šalies,
tos tautos kur randasi katalikų, kurie neturėtų savo katalikiškos
spaudos.
r
Šiandie be spaudos negali
niekas apsieiti. Spauda reikalinga ir katalikams. Nėra dar atsitikimo, kad katalikįski

laikraščiai

nebū-

tų laisvamanių
pavadinti
klerikališkais,
ypač ten,
kur prieš katalikus
atvi
rai kovoti nėra išrokaviprie sųjungos neprisidėjo, rao. “Lietuva”, kalbėdama
kad jis yra katalikiškas, o J —apie
lietuviškuosius
—
v V* »
V4V/UB VUJ kleriJ
ani?v T*8* laikraščiai kleri- kalizmus,
katalikų laik
kališki, tad kurgi geram ka- raščius vadindama klerikatalikui su klerikalais mat- ugkais, neikiek
mandriau
šytis! “Katalikui” pasakv- nepasielgia, kaip visi lais
tą komplimentas, o kitiems vamaniai. Ji gyvena laislaikraščiams paspirta koja. vamanių išmintim.

lat.os, katalikus niekino, ti
kėjimų kraipė,
ant savo
kurpalio
tempė. Kad ir
pati “Lietuva”, kiek sykių
į lietuvių — katalikų pas
tangas nusikratyti laisvama
nių dergimhs, šmeižtus va
dino klerikalizmu? Laikraš
čiai, kaip “Lietuva”, ant
nuolatinio katalikų spiaufymo nieku
neatsakyda
vo. O kada patys katalikai
suskato organizuotis, tvir
tinti savo spaudų, matant,
kad iš šalies pagelbos nėra
ir negalima tikėtis — tuo
met “Lietuva” atsikrank
štė ir spiovė klerikalu....

PAAIŠKINIMAS

Amerikoje’'.
Kaucija: Labdarybės Kasi

ninkai,

taip Centro, kaip ir

APIE ŠV. ANTANO LABDA Kuopų yra tinkamas kaucijas
užsistatę.
RINGĄJĄ SĄJUNGĄ
Labdarybės nuveikti darbai:
CHICAGOJE.
Labdarybė buvo įsteigta Bir

Sąjungos tikslas: Šelpti ir
globoti visus lietuvius reika
laujančius tikros pagelbos.
To tikslo pasiekimui Sąjun
ga steigia visose parapijose
savo kuopas ir stengiasi prie
Labdarybės patraukti visas
katalikiškas draugijas. , Tam
tikslui taip-pat steigia Našlai
čių Prieglaudas, Ligonbučius
ir renka aukas.
Narių Mokestys: .Tikrieji
nariai moka po 10 centų kas
Išties reikia būti nema mėnuo į savo kuopos iždų;
žu “mulkiu”,
kad tikėti Nariai Labdariai — $5.00 įsto
V Lietuvos” misteriškoms jimo ir 50 c. kas mėnuo; Gar
pasakoms apie klerikaliz- bės Nariai inmoka viso $100.
— kuopa trečdalį savo ineigų
nl4- klerikalus. Tepamėgina
moka į Labdarybės
kasų;
“Lietuva” nors sykį, netik Draugijos gi, prie Labdary
kelius sykius, viešai užsis bės prisidėjusios, kas mėnuo
toti už katalikus, ginti jų po 1 centų nuo nario.
reikalu tikriname, už toPinigą suvartojimas: Kuo
. . v.
.
, ,
, pos surinktais pinigais aprū
ki zmgsin gaus klerikalo pina savo apielinkės našlai
,
,
, ..
™rd« nu0 dar lab,au uz čius ir kitus pagelbos reika
“Lietuvą” sulaisvamanėju laujančius lietuvius. Centras
šių laikraščių. Jau ir dabar gi savo iždų suvartoja steigi
•
------- ’mm ir užlaikymui bendrų
nesvkį “Lietuvų
” sočija-Labdarybės Įstaigų: Našlai-

želio mėnesyje, 1914 m. Tame
laike ji sutvėrė G-ias Kuopas
Įvairiose Chicagos parapijose
ir prisirašė prie Labdarybės
G-ios atskiros kat. Draugijos.
Kiekviena kuopa daug pada
rė gero šelpdama apielinkėje
varguolius.
Centre sudėtais
pinigais Labdarybė pilko 10
akerių žemės, netįoli šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyno, už
$18,000.00, Našlaičių Prieglau
dos pastatymui. Šita savas
tis, pagal cbarterį, tapo užra
šyta ant Labdarybės vardo.
Sąjungos Direktoriai, ve
dantieji" ir prižiūrintieji jos
reikalus: kun. A. Skrvpko,
kun. F. B. Serafinas, P. Ma
žeika, J. Elias, St. Marcinkevičia, kun. M. Krušas, kun. A.
Staniukynas, kun. A. Ežerskis, Fr. Macijauskaitė, Bar
bora Šatkaitė, St. Tananevičia ir Jonas Stankus.
Labd. S. Centro viršininkai:
Pirminiu. P. Mažeika,
Ižd. kun. A. Staniukynas,
Rašt. A. S. Prečenauskas.
2415 W. 46 Street,
listai vadino
laikraščiu, čiij Prieglaudos, Ligonbučio ir
Chieago, III.
kuris, gird,
“klerikalams A
,
. ,, T .
, .
.
Valdyba: Valdyba susideda
pataikauja . Jei taip daKapeliono> pįrmininko, Vi-

JAUNIMUI.

lykai stovi vien dėlto, kad ee-Pirmininko,
Kasininko,
negalima tylomis praleisti.
Kuomet dar
Dūma buvo
“Lietuva” šiek-tiek apsis-dviejų Sekretorių — Protoko
Ant kiek toli siekia žmo
nepaleista, atstovų nuo val
lojo katalikus niekinti, tai
Finansų h trijų Kasos
gaus
atmintis, visados ir vidžios buvo
reikalaujama
metams
kas darytųsi, jei ji už ka- Globėjų, vieniems
X
XV11X
renkamų. Tiek pat narių su-j' sur buvo taip, kad žmogaus
pabėgėliais pasirūpinimas.
talikus mėgintų užsistoti? dar0 ir Centro Valdybų.
jaunystė esti gausiai apdova
Dūmų paleidus — valdžia
nojama tam tikrais patari
Tenemano
“Lietuva”, Susirinkimai: \ isuotinis \
nieko nedaro ir nėra kam
mais ir pamokinimais, reika
jų paraginus, vertus užsi
kad ji galės sumažinti ka-f. .
.
.. . „ .
.
.
.
vv.
.
k{ į metus; visuotini Centro ir lingais gyvenime. Taip buvo,
užtikimti darbu, kuris jai pri Galime “Lietuvų”
talikiškų
laikraščių
intekKuopų Valdybų susirinkimai taip yra šiandien ir taip pa
rinkti,
kad
“Kataliko”
Jei katalikų laikraščiai,
valu atlikti.
katalikus, jei ji — kas mėnuo; paprasti kuo- siliks toliaus, kad vieni kitus
komplimentais/ nepapenės, sudarantieji sųjungų nėra tnę pas
krikštys
„
PU susirinkimai
Motini™taip-pat
visuotini
kas mokins. Toks jau yra, ma
Gavome žinių, kad prieš Duok biznį — bus kas kita. katalikiškį, kas-gi yra ka- tuos laikraščius
Kuomet priėjimas
prie
*
a__
_ •_ •
tytis, gyvenimo įstatymas,
tokį pabėgėlių kankinimų,
idant senesni mokintų jaunes
Šveicarijoj esantieji lietu katalikiškų laikraščių
sų1S
.",7?
t katalikams akis. Jie tuo- Valdybų ir svarsto Labdaryapsimokės,
labai abelnai soclJabs^
met praregės, kad iš kitur bės reikalus ; mėnesiniai — at nius, mokyti nemokytus, pri
viai ir latviai pakėlė balsų, jungos
tyrusieji neprityrusius...
užprotestavo. (Apie tų pro galimas dalykas, kad “Ka-^\ai ,,
<<T • T*t? + nėr ko tikėtis
paramos, lieka bėgamuosius Centro ir
Kiekvienas iš mūsų turėjo
. •
ar ^Lietuva . Bet ^aįp
.v
laikraščių, Kuopų reikalus.
,
testų rašė ir Prūsų Lietu talikas” nusigrįš nuo laisarba dar turi savo mokytojus,
voj išeinanti “Dabartis”). vamanių, kurie apart kom- n^ivienas iš jų nedrįso ne kuriuos “Lietuva” taip išCharteris: Sųjunga tnri sa- vpatoje tėvų, globėjų arba
Tiesa, protestai gal neper- plimentų daugiau nieko ir tik ginti katalikus, tikėji- didžiai klerikališkais vadi- vo cbarterį ir yra inkorporuo- pardėtinių. Jų žodžiai, bea
J
•
_
- daugiausia
kų reiškia —
ta kaipo “Lietuvių Rymo-Ka- bejonės, nebuvo be pasekmių,
mo, bet nesykį, o kiti nuo- na.

skriaustųjų, mažesniųjų pasigailėjimas, ūžta- rių jausmų mišinio, nebesuranda tų jausmų du jau buvova ant jo Ir laukėva, kada storai,
paėjimo ir rezultate kalboje žodynas sumažė storai sušvilps, pasijudins. Keliauninkų ne-'
Prisišlieję prie laivo tvo-<
jo bent keliomis dešimtimis, jei ne šimtais žo perdaugiausia.
džių. Patinka žmogui koks dalykėlis. Visus relių, jie tėmija, kas ant kranto dedasi. Eina-i
Kas išaiškins moteriškų širdį, kas gali iš
įommus, protavimą nukleipia į tų dalykėlį, va ir mudu pasidairyti, krantams sudiev’ pa
analizuoti moters sielų? Pusė žmonijos yra
visus savo gabumus užkinko jo in gijimui. Ir sakyti. Priėjova. Kų pamačiau, negalėsiu
moterys. Kasdien mes vyrai susitinkame su
kaip tankiai girdime iš žmonių lūpų, jog jis tinkamai atvaizdinti. Tik žinau, kad su ma
jų greitu ant nusišypsojimo veidu, stebimės jų
tą ir tų dalykėlį “myli”. Kiek sykių išgirsi nimi tas paveikslas pasiliks visų amžį, jį daž-«
palinkimui prie papuošalų, jų visokiomis
£
me kalbant, kad tūli “myli” gėles, paukščius, nai prisiminsiu.
“caekomis” apsikabinėjimui, kartais pajuokia
arklius, dagi pasivažinėti “myli”. Sakome,
Ant cementuoto,
vietomis
plyta kloto
me dėl jų veidams miltelių vartojimo, įsimy
kad
jie savo minčių, savo jausmų stovio gryna kranto, po milžiniška pastoge kuždėjo žmonės.
lime — aniuolais vadiname, susipykstame, —
kalba nemoka išreikšti, nes reikėtų sakyti, kad Dienomis ar šiaip kitais laikais ten matomai
boba-velniu pakrikštijame, jaunesnieji apie
jie tų ir tų mėgsta, tas ir tas jiems patinka. buvo laikomos prekės: bačkose, skryniose,
jas tupinėjaine, meilės svaigulio pagauti šau
Kaip dažnai žmonės sako, kad jie tokį ir to maišuose. Iš ten kraunama ant laivų, it išdomos, skandinames, padarome šimtus kvai
kį kvapų, valgį “myli”. Nesakykime, kad jie vežiojama į paskirtas vietas. Dabar ten tam
lysčių, džiaugiamės dailesnėsės iš jų žvilgsniu,
daro vien gramatiškų klaidų, nes permažas yra
dėl vieno prielankaus nusišypsojimo, rankos
soka, vos žiba kelios lempukės. Vietomis su
meilės žodynas. Kalboje neturime užtektinai krautos krūvos prekių, šen ir ten išmėtyti
paspaudimo mūsų širdis užverda, o jei dar
terminų, kurie atsakytų visiems jausmams. pervežiojimo įrankiai, stūkso bačkos, skrynios.
bučkis prikergiamas — nuo žemės kįlame į de
.visuomenė
pasibaisės ir
Kiekvienų savo jausmams užganėdinimo sie Ant bačkų, ant vežimukų, visas didelis kranto
vintojo dangaus laimes, — kur tas galvočius,
pasipiktins faktu, kad nuo kuris pasakytų, kas tai yra moteris? Saldai
kimų vadiname meile. Pagailo kam skur plotas buvo pilnas žmonių. Vieni skarmalais
džiaus, nelaimingo žmogaus.
Stengiasi jis apsidengę, kiti kiek žmoniškiau, suvargę, apše
jos rinkimo valdininkų tei nius mėgstanti, gardumynus smagiai kremtan
vargdienį
pagelbėti,
o
gal
dar
labiau
paten pusiais paniurusiais veidais, tylūs. Jei koks
sę stengiasi atimti ir sau ti, be naujos šlebės ant šokių neinanti, kompli
Nėr ko ir stebėtis, kad mano visa siela
kinti
savo
gailestingumo
jausmų
—
pavadina
 rašytojas būt panorėjęs gauti įspūdžių, pano
prie jos linko. Tariaus, geresnio, ideališkesmonopolizuoti girtasis trus mentus mėgstanti — kas ji yra?
nio sutvėrimo nerasi pasaulyje.
Norėdavau me tai meile, kartais prikergdami artimo žo rėjęs rasti skurdžiaus typų, jis būt galėjęs ei
tas. Kuo plačiau jis skelbs
Kiek tai su moteriška surištų vyro pra
kas nors dėkingumo jausmu ti į jų tarpų, paimti pirmų papuolusį ir būt
būti jos draugijoje; nežinau kaip jos, bet ma dį. Persipildė
apie savo darbus, tuo grei sižengimų, kiek papildytų nuodėmių, kiek iš
no prie jos prisirišams augo kas mielų dienelę. kam nors už padarytas geradėjystes, rodo jis turėjęs gyvų skurdžiaus pavyzdį. Vieni jau
čiau nuo jo bus atimta ga jų priežasties datirta sielos susikrimtimų, kiek
prisirišimų, dėkingumų — ir vėl tų viskų va miegojo, kiti rengėsi eit gulti, tiesiog ant ei-'
Pasitaikė sykį sužeisti rankų ir tai po jos
le. Nes gero darbo pas gir šierdies neužgydomų žaizdų pridaryta, kiek atdiname
meile, nors toji meilė daugiaus nie
siduksėjimų paleista, kiek, antra vertus, pritir akių. Žaizda nors nedidelė, bet skaudi, gili. kas nėra, kaip tik stengimasis patenkinti sa mento, ant plytų. Vieni atsinešę laikraščius,
tuosius nerasi, vien blogus.
pasikloję, rankų vietoj paduškos po galva pa
ta laimės, džiaugsmo, — kas nustatys moters Bėgant kraujui stengiaus .juokauti, nuduoti, vo dėkingumo jausmus. Ir abelnai viskas, kas
sidėję, kiti tiesiog augštinelki gulėjo įvairio
O su blogu juk kovoja visi.
būk tai menkniekis, ant kurio neverta nei ati
vietų mūsų gyvenime, kas jas išaiškins?
patenkina
vienų
ar
kitų
jausmų,
sakome,
kad
se pozose. Žiūrėjau akių nenutraukdamas.
dos atkreipti. Bet kur tu užslėpsi nuo jos
Romanistams, apysakų rašytojams mo
mylime. Savo įvairių jausmų patenkinimų vadi Štai dar daugiau tokių ateina. Niekas jų ne
akių skaudulį! Pripuolė, rišė žaizdų taip rū
ters ir vyro nuotikiai neišsemiama tema. Vy
name meile. Užtat kurgi čia tūli filozofai ne sveikina, nei jie kitų. Ankščiau atėjusieji
pestingai atsargiai, kaip nei viena pasišven
ro ir moters meilė, dėl jos daryti gyvenime
išvedžios, kad nėra kitokios meilės, kaip sa- net nepažvelgia. Suradę liuosų vietelę tiesia
tusi ir prityrusi mielaširdystės seselė nepatai
PABĖGĖLIŲ VARGAI.
žingsniai, milijoniniuose tomuose aprašyta, iš
vymeilė, nes visa meilė baigiasi ant savo ko atsineštus laikraščius ir išpalengva išsitiesia
kytų. Jaučiau, kad dėl tos žaizdos ji kenčia
studijuota, apibūdinta iš kiekvieno prieinamo
kio nors jausmo patenkinimo. O kų jau be ant kieto guolio. Iš kur jie ateina, kas jie
labiau negu aš pats. Kuomet berišdama pa
Atsitraukiant rusams ir
kampo, kertės, rods, paliesta viskas, kas gali
kalbėti apie paprastų žmogelį, kuris tulu val
vokiečiams be.ribriaująnt į ma, o vienok dar to maža ir aiškumo kaip nėra, kėlė akis, plačias, atviras akis, pamačiau, kad giu patenkina savo skonies pajautimų, arba toki? Išgyvenęs ilgų laikų mieste niekur
dar —neteko
su tokiais vaizdais, uit
su y
paw
_ .
------ — —susidurti
—— —
«-»««
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Rusijų, prieš rusų ir vokie taip nėra. Ant šnekos greita, jausmų liejanti jos pilnos ašarų. Dievulėliau, tos ašaros dėl patenkina uostymo dirksnins ir sako, kad jis našiais žmonėmis. Vienas buvo aišku, kad jie
manęs, dėl manęs užjautimo!
Ar yra toks
čių bangas plūd ;• dar dides prie kiekvienos progos moteris lieka nemažes
pajautimus -patenkinantį«. valgį,
kvapų
myli!
nei namų, nei vietelės kur prisiglauuu —
• —JT'T
-J — • /neturėjo
mirtinas sutvėrimas, kurio širdis akApvaizdo
•vr_ • _ ;
---- 1 ii • •
«-•
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ne
minklė,
kaip
anas
bekalbis
akmens
veido
Ne į vietų nukalbėjau. Pamylėjau anų Į šti. Ar jie _kur dirbo dienomis, ar ne? Kas
nės pabėgėlių bangos. Apje to neištirptų?
merginų visa širdim, panėriau visų išmintį, tai, ar bedarbių minia, ar kokie likimo nu
skaitliuojama, kad tų pabė Sfinksas.
Jaučiau, kad aš į jų baigiu įsimylėti.
protų savo verdančioj širdyje. Visų paėjimų skriausti žmonės! Tur būt visokių ten esama.
gėlių skaičius siekia 6—7
Rods, ir ji panašaus jausmo neslėpė. Meilė...
meilės susiliejo į vienų. Toki plati, milžiniška, Vieni gal vargo pelės, darbo netekusieji, ki
Kas apsakys, kas tai yra meilė? Kalbama
milijonų. Tarp tų pabėgė
begalinė — rods, kaip ji manyje sutilpo. Pa- tus giltinė- alkoliznias baigia smaugti, trem
Pažinojau anuomet vienų merginų. Ar
lių žymi dalis bus ir lietu jos vardas Onytė ar Marytė, — visai nesvar apie artimo meilę, broliškų, draugiškų meilę, mylau jos gražių širdį, jos švelnumų, persiėpia žemyn, stumdo į nešvarias vietas. Kiek to
motiniškų, tėviškų meilę, meilę krikščioniškų,
vių.
miau jos visa esybe.
bu. Graži toki, raudonikė, jauna, liekni. Kar
liaus verda miesto gyvenimas. Elektros švie
tėvynės meilę ir eibes kitokių meilių. Jų tar
tais toki linksma, kartais užsimąsčiusi.
sa, teatrai, minios žmonių ieško linksmybių,
pan skverbiasi moters ir vyro meilė. Visos
Pati Rusijos valdžia ska
Vadindavo jų visi rimta mergina, turin jos nepanašios, turi skirtingų pagrindų, skir
klega, juokias, stumdos. Tik šis kampelis, ki
tino bėgti, armijoms besi čių aukso širdį. Jei kas anuomet būt parei
Žadėjova sykį plaukti laivu, pasivažinėti tokia. Čia susitelki ilsieji ieško sau nakvynės
tingas detonacijas. Visas jus žmogus turi sa
traukiant
viskų naikino, kalavęs nurodyti moteriškojo jautrufno pavyz vyje sutalpinti, pašvęsti širdyje kampelį. Vie vandeniu. Žinojau jai tas bus malonu. Di jausdami, kad jiems ten ne vieta, kad jie su
degino. Pakilus milijonams dį — tikrai būčiau pas jų siuntęs. Rods, jo nu laiku viena meilė viešpatauja, kitame — delis laivas žadėjo išplaukti vėlai vakare, o savo vargų žyme bus dissonansu laimės segyventojų iš savų
vietų, je buvo įsikūniję visos gerosios moteriškojo kita. Meile širdis su protu sujungiama, pTo- iš ryto būti kitoje ežero pusėje. Iš ten manė- kiotojų minioje.
pobūdžio ypatybės: nepaprastas jautrumas, tavimas širdyje, jausmuose paskęsta. Nebe- va keliauti pas savo pažįstamus.
Tur-būt buvau giliai užsimąstęs, kad ma
Rusijos valdžios nepasis- greitas gailestingumas, tikras motiniškas iru .susiorientuoja jis ten, neišklasifikuoja įvaiGeras laikas prieš laivui išplaukiant mu no draugė svajonių pertraukimui laikė reika-

. APYSAKĖLĖS BANDYMAS.

rimas. Pamatys, būdavo kur ašarojantį užsi
gavus! vaikų, pripuls, glamonės, ramins ir iš
veido, akių galėdavai numanyti, kad ji tikrai
net į vaikų smulkias nelaimes moka ineiti, jo
mis sielotis. Pastebės suvargusį, nelaimingų
elgetų - senelį, varginingų moteriškę — kaip
tuomet ji susirūpins, juos užjaus, dalinsis su
jais savo nors menku uždarbiu. Menkiausį
sutvėrimėlį bijodavo nuskriausti, už juos už
stodavo.
Kartų pamatė išdžiuvusių, alkanų
katukę, kurių miesto gatvės vaikų govėda gau
dė, akmenimis, visokiais dalykais svaidė. Kaip
tuomet ji sujudo! Sugėdino, išbarė tuos be
tikslius kankintojus ir, pasigavus nelaimingų
sutvėrimėlį, parsinešė į namus, davė maisto,
rūpestingai prižiūrėdavo.
Atsigavo po kiek
laiko katytė, virto į linksmų, žaisti mėgstantį
įnamį. Kiek jam buvo tuomet džiaugsmo, didžiavimos!
Vienu žodžiu, neuždykų žmonės
vadino jų aukso širdimi.

t
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kalboms rengti dabar yra pa
togiausias laikas, ypatingai
Chicagoj, kada sekmadieniais
karčiamos bus uždarytos, o
oras jau šaltas ir dauguma
žmonių namuose laikosi. Pa
sirūpinkime, kad be skirtumo,
visos kuopos ligi Naujų Me
tų parengtų bent po vieną va
karą dėl susiv. agitacijos. Ap
skričio valdyba yra pasiren
gusi visada kuopoms patar
nauti.

(skirtumas tarpe Susivienijimo
ir pašelpinių draugijų. Gal ne
vienas iš mūsų pasakys, kat
pašelpinių draugijų duoklės
yra mažesnės,bet, sakau, kas
Prirašinėkit naujus narius! taip mano tas apsirinka. Štai
Gausite dovanas!
aš. prigulėdamas prie keleto
Dovani} laikas trauksis tik pašelpinių draugijų, pats ge
iki 1 d. sausio 1916 m. Dova rai patyriau.
Sąnarys pri
nos bus duodamosJtokios:
gulėdamas prie Susivienijimo
1) Už kiekvieną narį, prira turi daug didesnę naudą, ne
šytą prie 1-mo apsaugos sky gu iš pašelpinės draugijos
riaus, gaus po 25c., jeigu pri Susivienijimo sanariai gauna
rašys bent 5-is narius tame ligoje pašelpą, po savo mir
laikotarpyje.
ties palieka savo paveldėto
2) Už kiekvieną narį, prira- jams pomirtinę. Susivieniji
tą prie 2-ro, 3-čio ir 4-to ap- mo sanariai nėra po prievar
rugos skyrių, gaus po 50c., ta varomi ant balių į karčia
jeigu prirašys į visus tuos mas, ir nereikalauja bereika
skyrius viso bent 5-is narius
lingai praleisti savo kruvinai
tame laikotarpyje.'
uždirbtus centelius.
Su-mo
3) Už kiekvieną narį, prira
sanariai nemoka pomirtinių,
šytą prie 5-to skyriaus, ant
kada jų draugai miršta; o iš
$1,000,00 apsaugos, gaus po
dvasiško atžvilgio, sanariai
$1.00, nežiūrint kiek prirašys,
gauna taip-gi daugiau, negu iš
tečiaus, jeigu dovanoms ski
pašelpinės dr-jos, nes sana
riamam laike prirašys į šitą
riai už pigią kainą gauna sa
skyrių 5-is naujus narius —
vo organą, iš kurio pelnas
gaus dovaną $6.00; jeigu pri
žmogui yra neapkainuojamas.
rašys 1(P narių — gaus do
Susivienijimas išleidžia ge
vaną $12.00; jeigu 15 narių —
ras knygas, kurios sanariai
gaus dovaną $18.00; jeigu pri
gali gauti veltui dėl pasiskai
rašys 20 narių — gaus dovaną
tymo. Visų nuopelnų Čia ne
$24.00; jeigu prirašys 25 nau
galima nei surašyti. Tie, ku
jus narius — gaus dovaną
rie yra sąnariais, jie patys ge
$30.00.
rai žino.
Dovanos mokėsis už visus
prirašytus naujus narius, ku
Bet-gi aš čia nemanau ir
rie liks priimti į Susivieniji pašelpinėms draugijoms stoti
mą minėtomis išlygomis. I- skersai kelio. Kiekvienas pat
dant išvengus nesusipratimų sai gali nuspręsti, koks tai ygavime dovanų, prirašytojas ra skirtumas ir kiekvienas ga
turi pasirašyti savo vardą ir li prigulėti ten, kur jam pa
pavardę apačioje ant prikal- tinka, bet aš čia noriu tik
into nario aplikacijos, pav.: tiek priminti, kad žmogus pri
rirašė N... N...
sirašęs prie Susivienijimo ne
Tai-gi, gerbiami S. L. R. K. turės tiek nesmagumų, kiek jis
A. nariai! imkitės už darbo, patiks iš pašelpinių dr-jų. Štai
nepraleiskite laiko veltu, o pa faktas.
Kaikurie Chicagos
sidžiaugsite nuoplenais: Vie politikieriai susipyko su kle
na —išplatinsit Susivienijimą, bonais, arba parapijos komi
padarydami jį didžiausia ir tetais, na, ir matykite, jie ant
žymiausia Lietuvių-Katalikų dr-jų susirinkimų pradėjo kel
organizacija. Antra — pasi- ti žydišką gevaltą. Kokiustarnausit lietuvii} visuomenei, gi vaisius jie atnešė? Draugi
supažindinsit juos su frater- jos užginė savo sąnariams ei
nalizino idėja ir aprūpinsit ti j bažnyčią, atlikinėti savo
jų ateitį, apdrauzdami jų gy katalikiškas priedermes ir dar
vastis. Trečia — užsipelnysit už tai prižadėjo pinigiškai nu
sau garbę,kaipo geri visuome- bausti, jeigu ji} nutarimų sanės veikėjai ir prieg tam gau nariai nepildVš. Na ir kaip
site atlyginimą — dovaną pi gi sąnarys, kuris yra geras
nigais už savo pasidarbavi katalikas, gali sutikti su to
mą.
kiais nusprendimais? Juk tai
J. S. Vasiliauskas,
yra baisus suvaržymas, jo
Susiv. Rašt.
ypatiškų jausmų, jo laisvės.

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

Taigi iš tokių ir kitokių fakjtų pasirodo, kad kiekvienas
S. L. R. K. A. CHICAGOS APkatalikas, privalo rašyties
SKRIČIO KUOPOMS.
•prie S. L. R. K. A., o ne prie
Kaip jau daugumai yra ži- kokioa ten Pavadinusios katalikiškos draugijos.
noma, kad mūsų apskritis per
tūlą laiką buvo apsistojęs
Kaip kuopų vaidybos, taip
veikti.
Bet štai sekmadienį, visi sanariai, stokime į dar
d. spalio, Įvyko išnaujo su bu, o dirva yra plati. Yra
sirinkimas, kuriame dalyvavo Šimtai ir tūkstančiai gerų lie
atstovai iš 9 kuopų ir tokiu tu v: ų, gerų katalikų, kurie nebūdu apskritis išnaujo atgijo. pri ruli prie jokios organizacibikosi išrinkta liglaikinė nau-j jos arba skursta kur nors prie
ja Valdyba* kuri pasižadėjoikok’os draugijėlės.
Jiems
energiškai darbuotis
pagal 1 taigi mes visi privalome eiti
savo išgalės Susivienijimo la- jj pagelbą ir parodyti teisybę
bui.
j pilnoj savo šv ąsoj. Tada jie
Buvo nutarta, kad visos'gera* supras kur yra tiesa,
kuopos, kurios randasi globo-jTnJ.a apturės.,v.i t katančius
je šio apskričio pasistengtų naujų sąnarių. Bet tą gali.
surengti prakalbas, arba ko mu atsiekti tikini p r prakal
kius vakarus
dėl agitacijos, bas, paskaitas, iv v rius vaka
narių padauginimo.
Taigi, rus ir tt. Tegu Chicagos apgerbiemieji kuopų viršininkai skričio visos kuopos pasisten
ag'tatvviškas
ir visi sanariai, atminkite, kad gia surengti
pasistengtumėte išrinkti iš sa prakalbas arba paskaitas, ant
vo kuopų po vieną ar dau kurių privalo užprašyti gerus
giau agitatorių (organizato kalbėtojus ir organizatorius,
rių), kurie kiek galint, pasi kaip savo kuopų, taip apskri
čio. Prakalbas rengiant, ge
rūpintų padidinimu kuopos.
Dabar yra laikas. Darbuo riausia būtų susinešti su ap
kimės visi išvieno, kaip vie- skričio valdyba, kad nenupul
iios motiūos vaikai. Mes vi tų vienos ar antros kuopos
si gerai žinome, koksai yra prakalbos tą pačią dieną. Prn-

Valdybos Narys.

KUOPŲ SUSIRINKIMAI.
AURORA, ILL.

S. L. R. K. A. 154 kuopa lai
kys paprastą susirinkimą 17 d.
spalio. Prasidės 1 vai. po pietų.
No. 108 N. River st. Nepatingė
kit ateiti, taiposgi ir naujų at
sivesti.
V. Šoris, rašt.
WANAMIE, PA.

ROOCHESTER, N. Y.
S. L. K. K. A. 103 k p. laikys
bert. susirinkimą 17 d. spalio
1915, pobažny tūlėj svetainėj 7
vai. vakare. Visi nariai privalo
atsilankyti ant susirinkimo ir
užsimokėti mokestis, nes po r i>jų metų bus kitoki tvarka ir ! itokios mokestis pagal seimo nu
tarimų. Taip-gi
nepamirškite
naujų narių, atsivesti prisirašyti.
A. P. Širvinskas, rašt.

WILKES BARRE, PA.

SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ

tlną
80-lue mteą.
Prenumerata $3.00 metame; $1.00
'marmėtų. Kaufc|e $2.50 metaaie;
$1.25 pusei metą. Anglijoj, Lietuvoj Ir
I klter $3.00 metams; $1.50 pusei m.
Pametimui vieną nem. siunčiam dovanai
Knygų katalogų siunčiame ant pareika
lavimo dovanai.

J. J. Pauksztio & Co.

KATALIKŲ SAVAITINĮ

A. 19 kp. laikys hertaininį susirin
Da-kart Savaitėle Laikraitla
kimą, šv. Juozapo par. senoje
svetainėje; pradžia apie pirmą
vai. po pietų. Todėl yra prieder
Jam 25 metai, >aip Ueiaa tsa ūmė visų prigulinčių atsilankyti
tamiakas ir Pžtnyčia. Prenumerešian feusirinkiman, nes turime
ta kasztnoja metama Aaaenkofe
begalo svarbių dalykų apsvar
$2.50 metame, pusei metų $1.25.
styti; prie to reikia pasiduoti
Rusijoje ir Europoje $3.50 metame,
$1.75 pusei metų.
antrašai, kad nuo naujų metų
Rąžykite
Šiądien, o gausite vieną
gausime visi organą, todėl pra
numerį
pasižiūrėjimui
dykai, ad
dėkime ruoštis iš kalno. Be to,
resuojant
reikia prieš naujus metus sumo
W. k BOCZOISKl — eo.
kėti ekstra mokestis. Kuris gyve
Mahanoy City, Pa.
na po pašpartais kituose mies
tuose, malonės
prisiųsti savo
prigulinčias mokestis iš kalno
"DIDELE DOVANA"!
žemiau padėtu antrašu:
S. L. R. K. A. 91-inos kp. raš Nebe pakelio pr ėiakyt vertes te pinigais
Visas Kupolas verias jc pinigais
tininkas.
Juozas B. šaliunas,
866 Bank st., AVaterburv, Conn.

“SAULE”

CHICAGO, ILL.

1915. panedėlio vakare, 7:30 vai., Apr
P. Sv. parap. salėj.
P. Montvila,
Apskričio pirm.

LAIKRAŠTĮ

yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis,

ŽVAIGŽDE,,

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

Brooklyn, N. X.

WATERBURY, OONN.
17 d. spalio, š. m. S. L. R. K.

S. L. R. K. A. 39 kp. laikys
bertaininj susirinkimą, 17 d. spa
lio, š. m., 3 vai. po pietų, E. AV.
Burns svetainėj, 6255 So. State
gatv.
Visi nariai ir norinti prisirašy
ti prie Susivienijimo, yra kviečia
mi atsilankyti minėtan susirinki
MT. CARMEL, PA.
mą n, nes yra daug nauju reika
S. L. R. K. A. 47 kp. laikys lu aptarti.
bertaininj susirinkimą 17 d. spa
A. J. Sutkus, rašt.
lio 1915, tuojaus po sumai, pa
rapijos salėj. Visi nariai kviečia
HUDSON, PA.
mi užsimokėti savo bertainiuę
73
kuopa
laikys bcrtainįnį su
mokestį.
sirinkimą paprastoj vietoj pas
Št. Petruškevičius, rašt.
Nikodemą Stankevičių 19 diena
pelio, 7 vai. vakare. Užprašom
visys sąnarius pribūti ant susi
Y0UNGST0WN, OHIO.
S. L. R. K. A. 63 kp. laikys rinkimo, o bus svarbįų reikalų.
susirinkimą 17 d. spalio, papras Nepamirškite naujų sąnarių at
toje vietoje Vokiečių salėje, 3 sivesti;
P. Marei ikonis, rašt
vai. po pietų. Visi drangai ir
draugės kviečiami ateiti ir nau
jų narių atsivesti; taip-gi kiek
SW0YERS, PA.
vieno nario yra reikalingi adre
sai, nes reikalauja Centro Val S. L. R. K. A. 77 kp. laikys 3
bertaininj
susirinkimą 17 d.
dyba.
spalio
Antano
Antanaičio salėj,
H. Grikauskas, rašt.
3 vai. po pietų. Suaugę ir vaiku
skyriaus nariai turi pribūti.
DUQUESNE, PA.
A. Katkevičius.
S. L. R. K. A. 102 kp. laikys
bertaininj susirinkimą 17 d. spa
SHENANDOAH, PA.
lio, 2 vai. po pietų, pas B. Alek
S. L. R. K. A. 40 kp. laikys
navičių. Malonėkite visi nariai
4
bert. susirinkimą 17 d. spalio,
susirinkti, nes daug svarbių rei
kalų yra delei surengimo prakal bažnytinėj salėj 1 vai. po pietų.
Yra kviečiami visi nariai ant su
bų ir kitokių dalykų.
sirinkimo, nes yra svarbių rei
B. Jakubauskas, rašt.
kalų. Taipo-gi kviečiami ir nau
jų atsivesti.
CHICAGO, ILL.
P. Karavojus, rašt.
S. L. R. K. A. 163 kp. laikys
savo bertaininj susirinkimą ne
dėlioj, 17 d. spalio, 2634 W. 67 NEW YORKO APIELINKĖS KUO
st., 2 vai. po pietų. Visi nariai
POMS.
kviečiami ateiti ir atsivesti nau S. L. R. K. A. New Yorko apskri
čio susirinkimas įvyks 18 <1. spalio
jų prisirašyti.
P. Mulevičius, k p. rast,

LIETUVIAI!

i VIENYBE LIETUVNINKU!

120-124 Oraad Str.,

75 kp. laikys susirinkimą 17
d. spalio, 1915, parap. mokyk
los name, kaip visados, tuojaus
po mišių. Meldžiami visi nariai
ateiti, o kiekvienas teatsiveda
po vieną naujį narį. Platinkime
susivienijimą ir didinkim kuo
CHICAGO, ILL. ..
pą!
S. L. R. K. A. 169 kp. laikys
J. A. Lietuvninkas, rašt.
Box 111,
Wanamie, Pa. bertaininj susirinkimą, nedėlioj,
17 d. spalio 1915, tuojaus po su
mos, Nekalto Prasidėjimo P. $.
EXTER BOROUGH, PA.
57 kp. laikys savo bertaininj bažnytinėj svetainėj, 44 ir S.
susirinkimą 17 d. spalio 6 vai. Pairfield avė.
Nuoširdžiai kviečiami visi na
vakare Jurgio Žvirblio svetaitainėj. Pribūkit koskaitlingiau- riai ir norinti prie Susivienijimo
sias, nes bus raštininko rinkimas prisirašyti, pribūti minėtan susirinkiman, nes yra labai daug
ir kitokie svarbūs reikalai.
M. Launikaitis, svarbių reikalų.
Jurgis Jokupka, rašt.
kp. raštin.
MINERSVILLE, PA.
S. L. R. K. A. 24 kp. laikys
bertaininj susirinkimą 17 d. spa
lio 2 vai. po pietų. Mainierių sa
lėje. Nauji nariai bus prirašomi
j visus skyrius.
J. Lazarevičius, kp. rast.

Ui*lraSyk mu ar iivo pažįstamiems
Lietuvai bei Ametikoj

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

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond St.,

Philadelphia, Pa.

JAU 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 vieną numari dykai.
Redakcija

adresas:

1644 Wabansia Ate.

Visas Kuponas ir pakelis griebkis turi tų
pačių vertų.
Gali būti iėmalnomi j pinigus
arba į vertas devanas.

a tu; p i k c >
’JvįJ DįENRAŠTi

fšj dovena bus duodu ma iki Dec. 31, 1815)

JUS

VISUOMENES.

GALETE IŠAUGĖTI

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

PLAUKUS
ju
UKD

Chicago, III.

Amerikos Lietn.Ig Dienraštis * ‘KATALI
KAS” paduoda vėliausias žinias apie karą ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas indomių straipsnių.
Dienraštis ‘‘KATALIKAS” eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.
DIENRAŠČIO KAINA:

Pasekmingas, moks
liškas gydymus dykai
dėl vyru Ir moterių.
Ar slinka jums plau
kai?
Ar pražilę jušu plau
kai nuo metu?
Ar
užkrėsti kokias nors ne
sveikumais ir limpanti

Metams

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

Pusei metą

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

Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam .............
Buropoje metams ....

*5.0k

3.00.

175.
1.25.
7.00.

Praneškite savo adresą, o gausite
pasižiūrėjimui viena numeri veltui.

Ar ran<,!’K plai'kntes,
niežas
Ar plinki, bei pra-

TAIPPAT UŽLAIKOMA

dedi plikti?
Ar kenkia, kas IS
PrieS gydymą, aukščiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apsauguoti joa. Užsakykete iluoetrota kny
gute jusu prigemtą kalba:
“TEISYBE APIE PLAUKUS,“
Parašita europos gar
singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:
Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos
galvos. Priežastis slin
kimo plauku Ir žilumas
—Kaip užlaikyti svei
katą ir Išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i penkius savitis turėti gra
žius plaukus.-žlli plau
kai.—Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu
kliętu.
Ketvirtoje savaite.
GYDYMAS DYKAI.
Męs galante pertlkrenti kiekviena, kad
gyduoles CALVACURA
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes
ir augina gražius plau
kus Už TO centu arba
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu
antrašu. Męs išsiučeme kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—
os N. 1 ir knygute
‘‘Teisybe Apie Plau
kus.“ Išplaukėte žeSeštole
miau
kuponą
sesioje savaite
savaite. Jr
slu„atspaustą
kete g!unden
.
UNION LABORATORY, Bos 637, Union,
n. y.
UNION LABORATORY,
Box 887, Union, N. Y.
Siučlu i dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimo kaštu persiutlmo, meldžiu Išsių
sti man tojaus Jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą su
•su antrašu.)

Didžiausia Kningy ir Muzikos Krautuvė
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip;

TANAKEV1CZ PUBLISHING COMPANY

3249-83 South Morgan Street
CHICAGO, ILL, U. S. A.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seseni Seminarija

t

&

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių įky

rią pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Seserį priima pas save mergaites moki
nimai ir išaaklėjimai. Seminarijoje
prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: masika, paiiyraaa, siuvinėjimas ir taip toliaa.
GEBOS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiarA* kreipties prie Motinos Perdėtinės
Kar, antraia:

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

Sieniniai Paveikslai!

Moterįs!!
Nesivarginkit su senos rūšies
prosoms. Vartok “Iroperial”: No.
15 “Impcrial” užkaista pati persavę vartojant kerosiną, gąsdi
ną arba alkoliu. Sveria 5^ sva
rų. Už porą centų išprosuosi visos
savaitės skalbinius. Gali prasuoti
kur tik nori: Orinčioj, skiepe ar
laukė po žaliu medeliu. Nėr \sla
ir nėra smarvės; galvą n f-r. k ju
dės. Kaina su prisiuntimu j ta/o
namus $4.00. Gvarantuojame. Jei
nepatinka gali grasinti, o mes
sugražinsime visus pinigus. Tau
pyk sveikatą, turtą ir laiką.
Rašyk, ateik arba telefonuok

17 kp. laikys bertaininj susi
rinkimą 17 d. spalio, parapijos
svetainėje 1 vai. po pietų. Bus
AURORA, ILL.
baug svarbių nutarmų kuopos
S. L. R. K. A. 154 kuopa, pa
reikale. Meldžiami visi nariai rengia labai iškilmingą, vakarą
rašyti.
balių, kuris atsibus subatos va
J. Stulgaitienė, rašt.
kare. 16 d. spalio. Freiturn Hali
kampas New York ir Broadway.
Tėmykit, nes pirmas tai balius,
WE8TVILLE, ILL.
154 kuo
a. L. R. K. A. 94 kuopa laikys kuria bus parengtas
pos
dėl
susipažinimo
au
visais
ketvirta bertaininj susirinkimą
17 d. spalio 1915, bažnytinėje apielinkės lietuviais. Muzikantai
svetainėje tuoj po pamaldų. Yra pirmos rūšies, kas ir šokti ne
kviečiami visi nariai, nes bua mokės, tai tenai išmoks.
Seni ir jauni negalės nusėdėti.
labai svarbus susirinkimas. Taip
gi atsiveskite naujų narių, už ; Susirinkit koskaitlingiausiai, o
NEW ERA SALES CO.,
ką gausti didelias dovanas, ku busit priimti širdingai.
Visus
kviečia,
rios yra paskirtos iš centro.
6339 8. Tairfield av,, Chicago, III.
K0BDTETA8.
A. S. Vaitkus, raštin
Tel. Prospect 456.

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

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

zaus, Nukryžiuoto, Penkių Runų V. Jėzaus, Sald. Sir.
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P.
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus
Benedikto XV.
Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio
norite, prisiųskite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno
25 centu.
Prastesnės rųšies tarime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir
1
nebus gėda laikyti namie.

Adresuokite:

H

Draugas Publishing Co.

|| 1800 W. 46th Street,

Chicago, III,

DRAUGAS

6
viename rvtuietiuauie posėdyje; jis po Seimui sura
šys tvarkiai Seimo protokolų ir pagarsins organe,
taipogi intrauks į Susiv. protokolų knygų; jis pa
sirašys aut visų roknndų, išmokamų seime.
4. 2-os raštininkus, skaitys prisiųstus seimui pas
veikinimus, prušyinus ir prigelbės pirmajam raštinin

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU rymo
KATALIKŲ AMERIKOJE.
KONSTITUCIJA

kui.

5. Maršalkos pridubos abelnų Seimo tvarkų sve
tainėje ir išpildys pirmininko paliepimus.

Įstatymai, taisyki** ir nurodymai v aklymosi Susivie
nijimo ' Lietuvių Rymo Katalikų Amerikoje Seimų.
Centro Valdybos ir Kuopų.
1 STRAIPSNIS.
Vardas.
1. šioji organizacija vadinsis: “Susivienijimas
Lietuvių Rviuo — Katalikų Amerikoje’’, arba su
trumpintai: “8. L. R. K. A.” Angliškai: “Litbuanian Roman Catkolic Alliance o f America’*. Su tokiu
pat vardu Sutdvienijimua vartoju ir antspaudų drau
ge su žirgvaikio ženklu.
2. Susivienijimo
narių ženkleliai yra taip-pat
žirgvaikis su sutrumpintu Susivienijimo vardu: “H.
L. R. K. A.“

Sistema.
3. Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų Ame
rikoje, susideda iš kuopų, legališkai Centro Valdybos
pripažintų.
2 STRAIPSNIS.

Tikslai ir mlerlai.
1. a) Platinti vienybę tarp Lietuvių — Katali
kų, jungiant juos prie 8. L. R. K. A- b) Skleisti
apšvietę. c) Traukti prie doros, d) Palaikyti tau
tiškumo dvasių, e) Teikti medžiagiškų pagelbų.
2. a) Skleidimai apšvietos Susivienijimas iširi
dinės gerus raštus (laikraščius ir knygas); b) Steigs
kuopose knygynus — skaityklas; e) Skirs dovanas
talentuotiems susiv. narių vaikams, neturtingiems,
einantiems augštesnius mokslus; d) Užlaikys Centralinj Knygynų, į kuri bus renkamos knygos lietuvių
ir kitose kalbose, taipogi laikraščiai ir šiaip Įvairus
raštai; e) Rengs prakalbas, prelekcijas, debatus, te
atrus ir įvairios rūšies spektaklius, kur ir kada bus
galima, ypatingai laike Seimų.
3. Trauks prie doros, suteikiant įvairius patari
mus per parengimų tam tikrų paskaitų, ar per laik
raščius apie blaivybę, veikų auklėjimų, užžiūrės,
idant nariai atlikinėtų tikėjimo priedermes ir t. t.
4. Palaikys tautiškumo dvasių rengiant apvaikščiojinms Lietuvos globėjų, didžių tėvynainių, gar
sins žodžiu ar spauda Lietuvos Istorijos atsitikimus,
skelbs tėvynės meilę, užtars ir parems naudingus
užmanymus Lietuvai ir Lietuvių Tautai.
5. Teiks medžiagiškų pagelbų tokiu būdu: —
Kiekvieno Susivienijimo nario apsaugos gyvastį ir
mirus jam bus išmokama pomirtinės pagal skyriu.
ant kiek sumos buvo apsidraudęs; prigdfintieins prie
pašelpos skyriaus, mokės pašelpas laike sirgimo;
šelps našlius ir našlaičius.
3 STRAIPNIS.

Susivienijimo pastovumas.
1. Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų Ame
rikoje gyvuos pakol 3 kuopos pildys Susiv. Konstitu
cijų ir laikysis jo čarterio.
2. Konstitucija nebus mainoma be kuopų prita

rimo ir Seimo nusprendimo.
3. Finansinis Susiv. stovis bus visuomet prižiiiromas valdžios.
4. Visas Susivienijimo veikimas ir knygų vedi
mas bus valdžios kontroliuojama ir pertikrinama.
5. Susivienijimo apsaugos mokestis, pritaikinta
pagal valdžios užtvirtintų lentelę mirtinumo, nebus
atmainyta, todėl išmokėjimas pomirtinių yra užtik

.5

rintas.

4 STRAIPSNIS.
Konstitucija, jos pildymas Ir taisymas.
L Susivienijimo Lietuvių R. Kat. Amerikoje
konstitucijų, Seimų nuturimus, kuopų valdymosi tai
sykles, čia surašytas arba toliaus kada priimtas, turi
pildyti visi Susivienijimo nariai, kurie dar yra su
sivienijime ir taipgi paskui įstojantieji.
2. Kiekviena kuopa turi teisę paduoti suma
nymų taisyti konstitucijų; tas sumanymas turi būti
paduotas Seimui raštu, kaipo įnešimas, patvirtintas
parašais kuopų viršaičių ir kuopos antspauda.
3. Dviem trečdaliais Seimo atstovų tai priėmus,
yra išrenkama konstitucijos komisija ir jai pavedama
atlikti tas darbas.
4. Pataisyta. ar nauja konstitucija bus vykina
ma gyveniman nuo 1 d. Sausio po tam Seimui, kuria
priims konstitucijų ar jos pataisymus.
5. Pertaisyta, atmainyta ar per nauja sutaisyta
konstitucija turi būt atspauzdinta organe nors 30
dienų prieš Seimų. Kuopos, matydamos kokius nois
netaktingiimiiiĮ pataisytoje konstitucijoje, turi teisę
padaryti patėniijimus ir tokius patėmijimus pasiųsti
į Seimų per atstovus ar krasų.
6. Seime konstitucija bus priimta ir pasiliks, ga
lėję, kuomet balsuos už priėmimą du trečdaliu atsto
vų.

5 STRAIPSNIS.
’uslvlenijimo Seimai.
1. Susivienijimo Seimas susideda iš kuopų atsto
vų ir sprendžia apie visus Susivienijimo reikalus pa
siremiant čarteriu Pennsylvanijos valstijos ir tos
valstijos tiesomis.
2. Seinins laikomas vietoje, kurių pagal daugu
mos balsų nutaria paskutinio Seimo atstovai. Seimas
yra laikomas apie Gegužio ar Birželio mėnesius,
Centro Valdybos paskirtose dienose.
3. Seimas turi galę išduoti įstatymus ir taisyti
konstitucijų; išrišti visokius klausimus, paliečiančius
S. L. R. K. A. įstatymus; išklausyti ir spręsti skun
dus, prašymus, aviacijas; išrinkti centralinę val
dybų vedimui Susivienijimo reikalų, rinkti visas ki
tas komosijas, kokias tik atras reikalingomis ir duo
ti joms įsakymus
.
'
4. Seimas turi galę išrišti visokius kitus klau
simus ir išduoti teises čia nepaminėtas, kurios pasi
rodytų naudingomis ir reikalingomis susivienijimui ir
nariams.
5. Visi Seimo nutarimai ir nusprendimai yra ga
lutiniai ir juos gali atmainyti tiktai kitas Seinins.
<1. Kuopų ntstovfti turi pribūti į Seimų dienoje,
vietoje ir laike pagarsintame Centro Valdybos.
7. Atstovų paliudijimus pertikrins komisija. Vi
si atstovui, kurių paliudijimai
bus patikrinti
ir
priimti — sudarys Seimų.
S. Seimas vedamas Seimo vedėjų susidedančių
iš; — pirmsėdžio ir jo pagelbininko, dviejų raštin:n
kų ir dviejų maršalkų, kuriuos atidarius Seimų išren
ka atstovai didžiuma balsų — slaptu ar viešu balsa
vimu.

6 STRAIPSNIS.
s Seimo vedėjų priedermė!.
1. Seimo pirmsėdis yra angSčiansiu vedėju Sei
me, turintis teisę suteikti balsų atstovams norin
tiems kalbėti; jis turi teisę nuspręsti balsavimuose
pasidalinus balsams lygiai; jis veda visa tvarkų ir
turi abelnų Seimo darbų priežiūrų; jis pasirašo ant
piniginių skaitlinių, gurios seime turi būti išmoka

mos,
2. Pirmsėdžio pagelbininkas, užimdamas Seime
pirmininko vietų, turi visas pirmininko teises.
3. 1-as raštininkas teisingai užrašys visus Seimp
nutarimus ir sulyg noro atstovų perskaitys juos kiek

7 STRAIPSNIS.
’ Seimo komisija* Ir jų priedermė*.
|. Per seimų yra renkamo* šokančios komisijos;
— atstovų paliudijimų (mandatų) per/.iurjiino, kuo
lų, inešinių sutvarkymo; skundų ir apeliacijų; tinau
si, (peržiūrėjimo knygų); spaudos komisija ir lutos
reikalingos komodos gali būt piisjįūigsper Seimų.
2. Atstovų paliudijimų komisija —ina raš
tus (paliudijimus) iugaliojanjAua kuopų atstovus da
lyvauti Seime.
3. Kuoįiu inešinių sutvarkymo komisija — sutvar

ko kuopų įnešimus ir priduoda Seimui dėl apsvarsty
mo ir nusprendimo.
4. Skundų ir apeliacijų komisija — peržiūri vi
sus pasiskundimus ir išduoda Seimui apie tai ršpo”-

tų-

.............................
5. Finansų komisija — peržiūri ir patikrina kuvgas centro raštininko ir iždininko, taipogi visokias
bilas ir sąskaitas; peržiūri visas seimui priduotas pi
nigines skaitlynes ir išduota Seimui rnpottų.
6. Spaudos komisija paduoda žinias apie susi
vienijimų ir Seinų) į lietuviškus ir angliškus laik
raščius, taipogi į organų.

8 STRAIPSNIS.
Seimo tvarka.
1. Susivienijimo pirtaininkas atidaro Seimų ir
paprašo Dvasiško A adovo sukalbėti kartu su atsto
vais Viešpaties Maldų. Fotam pirmininkas su susi
vienijimo raštininku priima nuo atstovų paliudijimus
(mandatus).
2. Susiv. raštininkas, prasidėjus Seimui, atlieka
raštininko pareigas pakol Seimo vedėjai užima vietas.
3. Seimo vedėjų rinkimas slaptu balsavimu ir
pradžia posėdžių.
4. Komisijų rinkimai.
,5. Centro Valdybos narių pranešimai — raportai.
6. Skaitymas paskutiniojo Seimo protokolo.
7. Priėmimas inešinių, prašymų, skundų ir tt. ir
jų perdavimas tam tikrom komisijom.
9. Nuolatinių komisijų pranešimai — raportai.
10. Specijališki ir nepabaigti reikalai atidėti
seimo aptarimui, kaipo: sulaikytos pomirtinės, pa
šelpos ir tt.
11. Telegramų ir laiškų su linkėjimais skaitymas.
12. Pranešimas skundų komisijos ir skundų išriši
mas.
13. Spaudos komisijos pranešimas.
14. Finansų komisijos pranešimas.
15. įnešimų komisijos
pranešimas ir inešimų
svarstymas.
16. Nauji reikalai; kalbos apie susivienijimo ge
rų, taipogi tautiškų ir našlaičių fondo pinigų paskir
stymas.
17. Rinkimas Centro Valdybos ir nuolatinių ko
misijų. *
18. Paskyrimas vietos kitam Seimui.
19. Seimo uždarymas.
Pastaba: — Seimas prasideda iškilmingomis mišiomis, kurių išklausyti privalo susirinkti visi suva
žiavusieji delegatai. Antroje dienoje Seimo būna at
laikoma gedulingos mišios už mirusius susiv, narius,
išklausyti kurių taip-pat privalo susirinkti visi de
legatai.
xt
9 STRAIPSNIS.

Kuopų atstovai.
1. Kiekviena kuopa, gerame stovyje esanti, tu
rinti nuo 20 lig 50 narių, turi teisę siųsti Seiman
vienų atstovų-delegata.
2. Kuopa, turinti daugiau 50 narių, gali rinkti
atstovų nuo kiekvienų 50 narių ir likusios dalies,
jeigu siekių 20 narių.
3. Kuopos, neturinčios nei pilnų narių, jei nori,
gali susidėjusios siųsti vienų atstovų, jeigu jis atsto
vaus nemažiau kaip 20 pilnų narių.
4. Kiekvienas narys, išbuvęs susivienijime nuo
prisirašymo" pilnai 6 mėnesių gali būti renkamas at
stovu j Seimų.
5. Kiekvienas seimo atstovas turi turėti paliudi
jimų (mandatų) nuo kuopos, kuri jį siunčia ir guli
atstovauti tik savo kuopų, kurioje priguli: paliudiji
mas turi būti'išrašytas ant tam tikros blankos, kurias
kuopos gauna iš centro raštinės; ant paliudijimo
turi būti parašai kuopos pirmininko, raštininko, taipo
gi prispausta kuopos antspauda.
6. Kuopos per savo atstovus induoda seimui įne
šimus, kurie būna perduoti inešinių komisijai.
7. 'Naujos kuopos, turėdamos nemažiau 20 narių,
taipogi turi teisę siųsti Seiman savo atstovų, nors
ir būtų neseniai susiorganizavus ir jeigu tik pirmuti
nė mokestis bus inešta į susiv. iždų prieš Seimą.
8. Atstovai nebus priimami seiman, jei jų atsto
vaujamos kuopos būtų neužsimokėjusios visų prigulin
čių mokesčių susivienijimui.
9. Svarstant seime reikalus, kiekvienas atstovas
turi teisę prašyti balso ir gavus kalbėti taip ilgai ir
tiek kartų, kiek bus leista seimo vedėjo; bet jei
atstovas kalbėtų ne apie svarstomų reikalų, tad seimo
vedėjas gali sulaikyti jo kalbų net pačioje pradžio
je10. Jeigu delegatas, nesiprašęs balso, arba ir pa
prašęs, bet nelaukdamas iki jam- ateis eilė mėgintų
kalbėti, arba kitų kalbanti trukdyti, Seimo vedė
jas turi teisę, dusyk perspėjns, jį suspenduoti vie
nam posėdžiui.
10 STRAIPSNIS.

Susivienijimo vyriausybė.
1. Kiekvienam Seime vra renkama zCentraline
Valdyba ir nuolatinės
komisijos, kurios vadinasi
taip: — Teismo komisija, apšvietos komisija ir lab
darybės komisija.
2. Centralinė valdyba susideda iš: Pirminink“-;
Vice pirmininko; Raštininko; Iždininko; Dviejų Iždo
Globėjų; Dvasiško Vadovo; Knvgiaus ir Daktaro Kvo
tėjo.
11 STRAIPSNIS.

'

Centro Valdybos priedermės.
L Susivienijimo
Lietuvių R Kat. Ameriknjė
Centro valdyba susidedanti iš viršminėtų narių turi
būti renkama iš gerai stovinčiųjų Susiv. narių, Iš
buvusiu susivienijime nemažiau dviejų metų ir esančių
pilnais piliečiais šios šalies, jų rinkimo laike.
2. Susivienijimo Centro Valdyba turi visų pildo
mųjų teisę vykinti ir vesti visus Susiv. darbus sulyg
įstatymų, priimtų seimuose; turi pilnų užžiūrų visų
susiv. reikalų; ji gali laikyti laikinius savo posė
džius ir jos veikimas turi būti garsinamas organe
3. Centro Vnldybri turi pilnų toiaę tverti naujas
kuopas ir pridaboti, idant kuopos pildytų konstituci
jų ir visus S. L. R. . K. A. įstatymus.
4. Centro Valdyba turi pilnų teisę, surasti tin
kamus būdus Susiv. įstatymams ir Seimo nutari
mams vykinti.
*
5. Centro Valdyba globos ir prižiūrės visą Susiv.
turtų ir prižiūrės idant iždininkas ir raštininkas
sWt.nt.vtu kaucijas, kokios yra paskirtos Seimo; rei
kalui atsiėjus, jei ,n matytų, kn<l ceimo paskirtos
kaucijos yra neužtektines,
turi teisę rarelka’auti
didesnių kaucijų.
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L .R. K. A. VALDYBOS
6. “Kuomi
▲NTRAŽA1:
Jociau*;

žuionės

gyvenu”

—

Preridentai, — K. Krušiaskas, 69
0. “3’strns žemaitis” —* Aštraus
Teneyek it., Brooklyii N. Y.
kis;
Viea-prerideatus, — A.
Petraus
7. “Kražių skurdyne” — kun
kaitė, 583 N. River st., VVaterburr žtliaekis;
Coaa.
8. “Diedai ir Gražina” — Mickaus,
Sekretorius. — J. 8. VusilianskiM*
Ant eplikucljos turi būti kuopoe
112 N. Greene st., Unllluiore, M d.
aniM|>NU.In, ir parašai viršaičiu ir kr*
Kaaieries, — Pranas Burba, 4.1618 Malu t*., 4ld»at»lsville >— Kingstoi- sos ženkleliu už 10c.
.i
- Knn.
J. Struckun
Pa.
E
X
T
R
A
!
Kasos Globėjai: — .1 ršlnlgsito
SUSIV. L. B. K. A. 160 kp.
122 H. Meails st., tvilkęs Kurte. I‘»
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Ir sveiko milsto tavo protui, ti J
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| Jei trekai apšvietos

VYTĮ
“VYTIS” yra vicnatiiŪH ir pirmutinis jauninm£‘
laikraštis Amerikoje.
s
“VYTYJE” telpa geriausi raštui mūsų jaunų ra-2
šytojų, literatų ir «tudentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos®
jaunnomenėa gyvenimo.
H
“VYTIS” leidžiamas tautiškoje - katalikiškoje 3E
dvasioje.
s
“VYYTĮ” leidžia Lietuvos Vyčių organizacija, s
Metams “Vytis” kainoja $1.50, pusmečiui S
75c. L. Vyčių organizacijos nariams “Vy-S
tis” siunčiamas už mėnesines mokestis.
=
Prisiųsk savo antrašų, ir už 2c. krasos ženk-S
lėlį, o vienų numerį pažiūrėjimui nsisiusime S
veltui. Visais reikalais kreipkitės šiuo ant-S
rašų:
=

8.

.1. K. Valukonis. 2.33 Rroa*lway, 9.
Boston, Mass.
Dvasiškas vadovas-, — -kini. J. J.
saitia. *1 l’rovideace st., V'.iressteBasa.
Knygius. —

kitu.

8

.1

Htruekiis

x. U. Plymoutk, I’».

Gydytojas, — Dr. A. K.

RutUs.o

ana, 2802 8. leavitt st., Chicago, 111

SEKANČIOS KNYGOS GALIMA OAU
XX tS. L. Xx L. XX
-» XV* XX,M
1. * * Būdas senovė* Lietuvių * * — Dsu
kanto.
2. “Chistamatija” — kun. Mi
luko;
3. “.Europos istorija” — Praeitim

PRAKALBOS.
160 kp. S. L. R. K. A. rengia
prakalbtus, nekėlioj, 17 d. spa
lio 1915, 7 vai. vakare, Nekalto
Prasidėjimo
P. Š. bažnytinėj
svetainėj, 44 ir So. Fairfield av.
•Nuoširdžiai kviečiami atsilan
1 kyti visus, į virsminėtas prakal
Į bas, nes kalbės garsūs kalbėto
jai ir bus aiškinitna apie S. L.
R. K. A. organizacijos tikslu.
Jei rūpi Tamstai gerovė ir už
tikrinta ateitis, tai ateik ir per
sitikrink.
Nuoširdžiai kviečia,
Komitetas.

VYTISff
731 West 18th St

Kuo pradžios rugsSjo menesio, 1915 meti),
Bostone eina kas antrą dięną naujas
dortiinlnkg laikraštis

Draugijų Reikalai
TAUTOS FONDO

VALDYBA

Kasininkas J. Stefonkevičia, 8801
42th st., Cicero, III.
Susirinkimai būna kas trečių nedėl
-lienį kiekvieno mėnesio, pirmų vai.
po pietų J. Waichiulio svetainėje. 2018
Lake st., kampas 21 gatv. Melrose
Fark, III.

Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus
kas, 2302 Se. Leavitt st., Ghieage,
01.
Raštininku Adv. A. A. Siekia,
31b& Seu HaleteA ak, Chieago, HL
Iždininkas B. Vaišnora,
1514
DKAĮJGYSTR SV. MYKOLO AMCHCanon st., 8. S., Pittaborgh, Pa.
NIOLO, COLLINSVILLE, ILL.
Iždo Olekejai:
ANTRASAI:
A. Nanmedienė, 917 W. 33 sk,
Prezidentas
Juozas Gudelauakas,
239 N. Hesperia st.
Chieago, UI.
Veci-preaid. Jonas žimkansku, 514
Jonas Jaroševičius, IMS WaaAutam ava.
hington st., Nervreod, Mam.
Prot. rašt. Jonas Rudinsku, 800

“DARBININKAS”
“DARBININKĄ” leidžia Lietuvių Darbininkų Sų-ga.
“DARBININKAS” yra pašvęstas visupirma lietuvių

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

{ “DARBININKAS” eina tautiškoje •• katalikiškoje dva- {
1

“DARBININKAS”,

st.

“ŽVIRBLIS”
NAUJAS JUOKU LAIKRAŠTIS

ŠVENTO ANTANO
DRAUGIJOS,
WAUXEGAN, ELL, VALDYBOS
ADRESAI:
Pirmininkas:
Steponas
Keliotis,
1344 So. Jackson Str.
Pagelbininkas,
Kazimieras Bnrba.
1416 So. Park Avė.
Protokolų raštininku,
Antanas
Samoška, 1338 Sheridan Road.
Finansų raštininkas, Jronimu Ske
mulinas, 759 Marion st.,
Kasininkas, Antanu Bakšys, 1327
Bo. Victoria Str.
Kasu globėjai:
Juozapu Skuldziskis, 1118 — lOth

Raimunda
Ririeričia,
1830 So
DRAUGYSTES IV. JOBO EVANSE Jackson Str.
xJ8TO CHICAGO, ILL, VYRIAU
1. Maršalka, Pranu Dapkns, 1407
SYBE.
de. Park Avė.
Prez. Ig. Liskavičia, 1930 8. Unioa
8. Maršalka,
Antanas Du ūgis
ava.
1327 So. Park Avs.
V»ce-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W.
ižtk PI.
•visto Juozapo Draugijos, Sbaaoygan,
Prot. Sekr., S. Dargia 831 W. 18 st
Wls., vaidjbos adresai:
Fin. Sekr., Petrai Oliiavakia, 711
Pirmininkas Skiris Antanas,
909
W. 15th et.
Indiana avė.
Kasininkas
Ant. Leknickis,
Pagelbininkas Bubnis Juozas, 735
1445 So. Sangamon st.
Indiana avė.
Maršalka Petru
Angoatiaaa 711
Raštiainkas
Rutkausku Juozas,
B. 17 PI.
1015
Clara
avė.
Snairinkim.i paskntinį
nedėldienį
II. Raštininkas Brasokas Antanas,
kiekvieno mėnesio 1 vai. po pietų
1919 Dilangham avė.
Dievo Apveizioa parapijų avatainšj
L. Katalikiškų D. S. Brooklyn.
II ir Union gatvės.
Kasos globėjai:
Gelburda Petras, 1002 Clara avė.,
Ručauckas Mataušas, 1133 Michigan
NEKALT. PRASID. PAlt. 8Y.
«
ORAUGIJA, UAUKBOAM, HJL. AD- •va.
Kasininkas Grigaliūnas
’ įmošius,
MINISTKAOUA:
1437
8.
lįst.
Pirmininkė — Ona Vuilintė, 1349
Maršalka Buividas Juozs
1439 8.
-šo. Lincoln fletr., Winkegan, ni
*
Vieo-pirminiakš — Aautaaij* Pa- • at.

Spalių mėnesyje pradėjo eiti vienatinis visoj Ameri
koj, mėnesinis juokų ir satyros laikraštis,

“ŽVIRBLIS”
kurs neužgauna nei kataliko, nei eieiliko, nei tautininko,
bet visiems vienodai čirškia, ir nuo visų ima po 1 dolerį
į metus.—

“ŽVIRBLIS
čirškia tik vieną kartą į mėnesį. Tuojaus reikalingi
agentai, kurie nuo kiekvieno
dolerio gauna 25 centus.
Apart to, kiekvienas agentas už kiekvieną šimtą surastų
prenumeratorių gauna po 5 dolerius dovanų. Meldžiame
siųsti prenuirieratas ir korespondencijas. Vieną numerį vi
si gausit veltui tik prisiųskit savo adresą. —

ŽVIRBLIS n
BOI 576

Nevardane
Wankegaa,

Zoleaiakia17ai kegaa,

TOJAUS,

* ,0M

>T ’

Kurs

\Vilke:i Darrc, Pa.

1915 metais eis kas savaitę padidintas

ir padailintas,

talpins:

1. Vėliousiat Unitu ii Itarėt.
2. “Seno darbininko atminimus” užvadintui “Svieto
perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luiemburgą
ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Ii Sko- g

tijos j Lietuvą ant motoeikletkos”.
4. “Škotijos Lietuviai” II Lanarksliire, III Linlith
gow«hire, IV Midlothian, V Dundee ir tt
5. “Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondencijas.
7. Perivalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiam, pasistengs tapti vier į

Finansų Raštininkė, P-lė 8. žlcgni

59 EJinund I.anc

n

“Išeivių Draugą

Dvuiikas Vadovas, kun. H. J
Vaičiūnas, 3230 Auhurn avė., Chicago,
III.
Pirmininkas, Jonas E. Karosas, 3337
8o. Morgan st., Chicago, III.
Pirm. pagelbininkė, p-lė Matilda žu
kiutė, 11 Alpine st., Worceater, Mass
Protokolų Raštininkas, P. Mulevi
čių, 6329 So. Fairfield avė., Chicago.

VALDYBA:
Iždininkas, P. P. Baltutis, 3261 8o
Pirmini!kas J. žvirbli*, Baz 691 Halsted st., Chicago, III.
Velreae Park, 111.
Ud. Globėjai;
Pirm. pagelb. V. Kiudolaa, Boz 151
A. A. Aleksandravičius, 732 W. 19
ii ei rote Park, 111
at., Chicago, III.
P-lė Stanislnv* Kačinskaitė, 10526
Org. nžžiūr. prot. rašt. A. Jasinskas,
1300 St. Charles avė., Mayvvood, III.
Edbrook avė., Roseland, III
Finansų rašt. A. Samalionis Boz 593 Atletų
,., , skyriaus
, .
,»•
. n
Pirm.
P. OlbavičU

i.mtui

tuvoj bei Amerikoj

LIETUVOS VYČIŲ CENTRO VAL
DYB08 ANTRASAI:

MELROSE PARK. ILL tė, 1427 So. 48th Ct., Cicero, Tll.

ungpi’ n

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie-

m.
DKAUGYBTO8 IV. JGMO

FOREST CITY, P*.

rr-TTTT?TT~

rilkykė, 1349 8e. Pirk avi., Vtanke
Kaiiliane
Wankegaa,

So. Boston, Mass.

242 W. Broadway

Str.

«•». IU.
Protok. rišt. Aataiiai
cintė, IMS 8e. Park are.,
8L
finansų rišt. - Elžbieta
raitė, 1221
Victoria et,
m.
KaeiainV — Marijoaa
tė, 1320 So. Liaeoln st.,

■

e

$1.50, trims mėnesiams 75c.

i.

ava.,

šioje.

“DARBININKO” kaina metams $3.00, pusei metų

Jonas Norkus, 904 Vandalia st.
Maršalka Juozas Rimkus, 902 Vine
st.
Pov. P. Pėtrėnas, 422 Island avė.
Lankytojai ligonių:
Iždo globėjai: Jonas Zubinas, 1129
Vincentas Kimutis, 315 N. Center st.
Cburak Jlt.
Juozas Prismontas, 607 Autumn avė.
Vincentas Kadzevičia, 411 Ialaaė
Metiniai susirinkimai atsibūna
2
av.
ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ketMaršalkos, Kazimieras Brazas, 1543 vergų liepos. Paprasti susirinkimai
6. West St., ir Izidorius Komza.
atsibūna, kis 2 ir 4 ketvergų kiek
vieno mėnesio.

DRAUGYSTt SV. JURGIO SAMI
710, NORWOOD, MASS.
Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st.
Pag. P. Kudirka 31 Franklia at.
Prot. Rašt. J. Veneakas,
HM
Washington st.
Fin. Rašt. V. Seroika, 588 Ploasaat
st.
Iždininkas V. Kavaliauskai,
II
Btaravant are.
Iždo globėjai: K. SpriridaviUn,
1026 Wnakingtoa at.
S. Vitkauskas, 1031 Waskiagt*a st
Maršalka G. Glėbas, 81 Rtroravznt

darbininkų reikalams.

*

N. Guernsey st.
Finan. rast. Pranas Stankaitis, 916
8VBNTO MYKOLO DRAUGUOS, High st.
tnCKFOBD, ILL. VALDYBOS AR
Kasierius Mikolas
Gudelauskas,
401 N. Hesperia st.
RĖ8AI:
Rink. Andrius
Simanavičie, 18
Pirmininkas, Kazimieras
Miklus,
Wing st.
1025 S. Main st.,
Izidorius Kimutis, 315 N. Center st.
Yienr-pinnininkas Mikolai Junkeri
Kasos glab. N. Giknis, 608 W. Short
ris, >814 I5th Bt

Protokolų raštininkas,
Jonas .1.
Jerčaitia, 1530 8. West 8t.
Fiaansų raštininkas ir Iždininkai

Chicago, III. “s

-
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4. “Lietuviai Amerikoj” — Jono;

••

H

riaušių ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj,

Lietuvoj,

H

I

i įvai-

t
Amerikoj:^

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

M Adresas:

Rev. Jos. Norbut
Mossend,

Lanarkshire,

Scotiand.
s1
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DRAUGAS

Spalio (Oct.) 14, 1915, No. 42

Posėdis prasidėjo 28 rūgs.
15. Vinc. Abrąmavičius, at kiškoms spaustuvėms.
pamokinimai jų pasiliko giliai da jis, kaipo koks kelmelis,
2. Prašo visų katalikų-bizįspausti mūsų atmintyje. Bet pasipins po kojų ir sadarkys antrų valandų po piet šv. Pa stovai ųuo Karalienės Aniuo
nelės Apreiškimo parap. niok- lų par. Brooklyn’e.
nierių garsinties katalikiškuo
vienok galėjo atsitikti, jog gyvenimų’
slainės
svetainėje.
Pereitų
16.
Kun.
M.
Pankauskas,
at

se laikraščiuose, o visai nesikarty girdėtas žodis išnyko iš Nemažiaus yra svarbus jau
metų
pirmininkas,
kun.
F.
Mistovas
fcuo
šv.
Jurgio
dr.,,
garsinti
aiškiai bedieviškuose
mūsų atminties. Dėlto tad ir nystės laikas iš atžvilgio ant
atidarė
Kongresų
su
Bridgeport,
Conn.
ir socijalistiškuose.
noriu pasidalinti su draugais išsirinkimo pašaukimo, užsiė- 8108
įnaldk
ir
išreiškęs
linkėjimus,
17.
Kun.
A.
Milukas.
3. Klausimas — ar katali
taip svarbiais gyveninio klau mimo ir rūšies darbo toles
18. JuoZ. Bernatavičius, at kiški laikraščiai gali garsinti
simais. Mieliausis ir drauge niame
gyvenime • išsirinki kad Federacija kas kart labiaus
plėtotųsi,
padavė
įneši

stovai
nuo V. Atsimainymo saliomis — palikta apsvarsty
svarbiausis žmogaus gyveni mas luomo ir pašaukimo nėra
Paskolai pagerinimui nuosavybes Chicagoje
ti Katalikų Laikraščių Sąjun
mo laikotarpis yra jaunystė, taip lengvas, kaip rodos. Vie mų išrinkti valdybų posė par., Maspeth, L. I.
gai.
19. Kun. P. Jakštys;
Jei Jus norite budavotl ar manote ingyti
nes visas žmogaus tolesnis gy nas neapsvarstytas pasielgi džiams vesti. Išrinkta: pir
Kun.
F.
Kemėšis
skaito
re

mininku
kun.
F.
Kemešiu
pa20.
A.
Gerulaitis,
veninius priguli nuo to, kaip mas gali visų tolesnį gyveni
nuosavybę ir Jums maža pinigų, atsikreipk
21. Petrulionis, atstovai nuo feratų: “Katalikų Spaudos
sunaudoja jaunystės amžių mų įvesti į bedugnę vidujinių gelbininku kun. N.' Petkus, se
prie musų ir mes Jums pagelbčslm.
Kiekvienas trokšta, idant atei ueužsiganėdinimų ir apsunki kretoriais: kun. F. Kudirka Sop. Panelės Šv. par., Har- agentūros”. Svarstymas to
rison, N. J.
klausimo atidėtas kitam posė
tis jo būtų kolaimingiausia, nimų. Laimingas tas, kurs ir p. K. Strumskis. .
Pirmas Posėdis.
22. J. Kovas, atstovas nuo džiui. Nutarta pasiųsti Šven
bet, dėja, nekiekvienas sten kartų aprinko sau tikslų ir vi
Perskaityta
pasveikinimai šv. Juozapo par., Waterbury, tam Tėvui telegramų, pra
giasi atminti ant to, jog lai sados yra užganėdintas savo
šant Apaštališko palaiminimo.
kun. F. Lietuvninko iš Conn.
minga ateitis labiausia prigu padėjimu. O idant būti tvirtu
5:30 valandų p. m. posėdis
23.
Kun.
Šūkis,
atstovas
nuo
Baltimore,
Md.
kun.
P.
Sau

lės nuo
to, kaip sunaudos savo sumanymuose reikia is
uždarytas^
jaunystės metus. Labai yra anksto pradėti lavinti ir su rusaičio ir kun. J. Valantie- 12 kp. Vyčių, New York’e.
Prli Aibini An. Ir 47 {tirti
Antras Posėdis.
24. Juoz. Simanavičius, at
svarbu išdirbti jaunystėje tei stiprinti savo valių, kad pa jaus iš Waterbury^ Conn., Vy
Rugsėjo 29 dienų 10 vai.
singų pažvalgy į gyvenimą skiaus galėtumėme jų pritai čių kuopos iš Brooklyn, N. Y. stovas nuo R. K. Moksleivių
prasidėjo antras Federacijos
Ta pažvalga yra pamatu kiek kinti gyvenimo
reikaluose. ir kun. P. Augustaičio iš EUs- Susivienijimo.
posėdis.
worth,
Pa.
25.
J.
Griebliauskas,
•
vienam žmogui; ant jo atsi Jaunystė turi atsižymėti do
Pasveikinimus
prisiunčia
Delegatų mandatus peržiū
Vakaruose auo Stock Vardų
26. A. Ramoška, atst. nuo
remia visas tolesnis gyveni rybe, ištikimybe; gali būti pri
kun.
A.
Kodis
iš
Brooklyno
mas. Ir palaimintas tas jau pildyta apsvaiginančiomis sva rėti ir legalizuoti ingaliota po šv. Juozapo par., Baltimore,
ir p. F. Karalius iš Baltimore,
Md.
...
nuolis arba jaunuolė, kurs pa joųėmis apie ateinančių didy sėdžių valdyba.
Md. Pastarasis
prisiunčia rimų. Kongresas patyrė, kad
Kongresam atvyko šie dele
27. P. Korhetas,
žvelgė teisingai į gyvenimą ir bę; visokiais užkalniipais pleninkų santikius.
Kongresas
laiškų ir $1.00 lietuvių Kole paskutiniaisiais metais buvo
28. S. Pociūnas,
pažino savo paskyrimą. Del navimais, nuo kurių inkuniji- gatai:
išreiškia pageidavimų, ba4
1. Kun. J. Ambotas, atsto
29. J. Miliauskas, atstovai gijos fondui. Pribuvo nauji keletas atsitikimų, kada viešo Kunigų ir Vargonininkų
tokių nėra pavojaus gyveni mo turi prigulėti žemiška lai
delegatai:
se parapijų promogose buvo jungos išrinktų komitetų be au
me; susitikę su ištisa eile mė subrendimo
amžyje. Žo vas nuo lietuvių par. Hart nuo Panelės Šv. Aniuolų par.,
Kun.
F.
Šupšinskas
ir
P.
Brooklyn
’
e.
ford,
Conn.
troškimų ir priešingumų mo džiu, reik stipriai rūpintis,
pardavinėjami svaigalai. Kon driems nesusipratimams išrie
Asevičius, delegatai nuo šv. gresas dar sykį atkartotinai
2. Kun. F. Kemėšis, atsto
30. Ig. Gricius,
kės su jais pasielgti, idant iš idant išdirbti tvirtų dvasių ir
ti. Sekantis posėdis 3 valasTrejybės par. iš Wilkes - Bar prašo visų mūsų parapijų,
31. D. Bražinskas,
jų ne skriaudų, bet naudų sau pakelti savo mintiškas jėgas vas nuo Šv. Juozapo L. R. K.
dų p. m.
32. Kun. B. žindžius, atsto re, Pa.
kad laike parapijinių fėrų, ar
ištraukti. Jaunystėje ieškome prįe
jjas yra gera, gražu Darbininkų Sųjungos.
Kun. Struckus, nuo lietuvių piknikų, nebūtų pardavinėja
Trečias Posėdis.
3. Kaz. Brusokas, atstovas vai nuo šv. Petro ir Povilo
draugų arba kiti mus už drau- įr šventa. Tada būsime naupar.
Plymouth,
Pa.
kun.
Kau

gus apsirenka. Tas troški- dingi ir dėl savęs ir dėl tėKaralienės Aniuolų. Dr. ir par., Elizabeth, N. J.
Gautas pasveikinimas:
mi svaiginamieji gėrimai.
lakis,
nuo
lietuvių
par.
Phila

33. Kun. J. Misius, atsto
S. L. R. K. 56-tos kuopos
Vyčių Susivienijimo, “Drau
mas bičiuolystės ir palinkimas vvnės ir dėl visuomenės,
Taip-pat Kongresas atsi
delphia,
Pa.
Kun.
J.
Valaitis,
vas
nuo
lietuvių
par.
EllsBrooklyn’e, N. Y.
go” Redakcijos ir Adininistra
prie draugiško gyvenimo paBeržiukas.
nuo lietuvių par., Shamokin, šaukia į visas Katalikiškas cijos, A. L. R. K. Moterų Sų.worth,
Pa.
4.
Kun.
N.
Petkus,
eina iš žmogaus prigimties.
draugijas, prašydamas, kad ir
5. Ksav. Strumskis, atsto
34. Kun. F. Kudirka, atsto Pa. J. Bernatavičius, nuo liejungos ir nuo Susivienijūne
Bet ir čia nemažai yra iškry
1 tuvių par.. Maspeth, L. I. jos nekeltų viešų pramogų su L. R. K. A. Sekretoriaus Va.vai
nuo
S.
L.
R.
K.
A.
vas
nuo
šv.
Mykolo
par.,
Chi

pimų ir pavojų; nekartų atsi
Tokiu būdu kongrese daly svaiginamais gėrimais.
6. A. Drabišius,
cago, UI.
siliausko, kuris kolegijos fon
tinka, kad dėl blogi} tikslų užvauja
43
delegatai.
Kun.
F.
Kemėšis
kalba
apie
7.
A.
Miliukas,
atst.
nuo
S.
35. Kun Švagždys, ats. nuo
dui atsiuntė $3.00.
mėgsta bičiuolystė ir su blo
Ks.
Strumskis, skaito perei reikalingumų L. R. Spaudos
L.
R.
K.
A.
108
kuopos,
Mas

lietuvių
par.,
Paterson,
N.
J.
gais žmonėmis, prisideda prie
Kun. Kemėšis skali) refe
peth, Ij. J.
36. Kun. Dobužinskas, atst. tų metų 4 L. R. K. Federa Sųjungos. Prie tos Sųjun ratą apie lietuvių Kolegijos
_ sugadinimo charakteriaus ir
gos jau priguli laikraščiai: steigimų Amerikoje.
8. P-lė J. Pranaičiutė, ast. nuo lietuvių par., Newark, N. cijos Kongreso nutarimus.
iupročių. Ir priežodis .juk
Iškelta,
kaip
ir
pereitais
me

“Draugas”, “Tikyba ir Do
nuo “Žvaigždės” redakcijos. J.
'
tvirtina: “Su kokiu parstoviNurodo, kiek lietuviai
tais,
klausimas
ar
yra
reika

ra
”
,
“
Moksleivis
”
,
“
Šviesa
”
Kongresas
prasidėjo
"
pa-Į
9.
P-lė
M.
Jonaičiūtė,
*
atst.
1 37. P. Svėitaika, atstovas
nėsi, toks ir liksi’U.'O vienok
ligentai syk‘.u ir visi i'«'tw*ai
las Amerikos lietuviams ka “Pažanga”.
draugą turėti, su juomi dalin maldomis Karalienės Aniolų nuo “žvaigždės” knygyno nuo Tautos . Fondo skyriaus,
prastojo tautišku ir mokaližtalikams Vyskupas — lietu
Kun. Kemėšis prie Sųjun ku žvilgsniu, neturint' sav*
Maspeth, L. I.
ti savo laimes Inelaimes y- bažnyčioje, Brooklyn, N. Y. Philadelphiojoje, Pa.
10. A. Sodeika, atstovas nuo
Kun. A. Miliukas skaito re vis? Visi delegatai sutiko, kad gos prirašo naujai leidžiamų kolegijos, moksleiviai neisTa tiesiog žmogui ingimta, nes Ant pamaldų pribuvo Brookyra reialinga prašyti L. R. K. laikraštį “Darbininkų”. Kon
Mundelein. šv. Jurgio ir šv. Antano dr- feratų apie Lietuvii} R. K.
įsakoma: žmogus — “aminai lyno vyskupas
moksta
savo
kalbos,
Federacijos
vardu,
kad
Šven

gresas
išreiškia
pageidavimų,
Spaudos
silpnumo
priežastis
sociale”. Dėlto tad ant drau Kun. F. Kemėšis, “Darbinin- jų, Seranton, Pa.
nesupranta
savo
smė
tas Tėvas paskirtų Amerikos kad visi katalikiški laikraš
11.
A.
Navickas,
atstovas
Amerikoje.
Kongresas
pata

„
ko
’
’
redaktorius,
sakė
pamoksgiškumo paremta yra visa pa
nių, juos niekina ir mano j»os
lietuviams Vyskupų — lietu čiai prisidėtų prie L. R. K.
saulio tvarka. Nelaimė gų tam' lų aĮpie Federacijos svarbų ir nuo Tautos Fondo skyriaus, ria referatų atspausdinti.
laimingais padalyti suamenLaikraščių Sųjungos.
L. R. konizavę.
žmogui, kurs sau už drąugų į reikalingumų. Po šv. mišių Jo Maspeth, L. 1/
Padaryti ^taip-pat šie nuta- viKolegija įsteigt
Svarstoma pernykščių metų K. Laikraščių Sųjunga apgar
12. J. Grigaitis, atstovas rimai:
aįfrink# veiftni#iij|»g<' Asmenį. "Ekscelencija prakalbėjo angnėra taip sunkus dalykas, nes
Kongreso išreikštas pageida sins, kurie laikraščiai priguli
1. Penktas
Federacijos
Neištikimas dratigaš gali la- jliškai, išreikšdamas užuojautų nuo Tautos Fondo skyriaus,
išauginkime, tarė kun. Kemė
Kongresas įprašo visų katali vimas, kad parapijos, daryda prie tos Sųjungos.
bai daug pakenkti, tuomi dau- lietuviams nukentėjusiems nuo Philadelphia, Pa.
šis, Tautos Iždų, Kolegija pa
Kun. Petkus skaito refera ti atsiras.
kiškų Draugijų visus savo mos savo forus ir piknikus,
13. Kun. S. Remeika,
giaus, kad mes jo nesisaugosi- karės; po tam suteikė vyskuspaudos darbus duoti katuli- apslei‘l) be svaiginamųjų gė- tų apie Klebonų ir Vargoni
14. Kaz. Krušinskas,
me ir todėl nepatėmysim, ka- pišką palaiminimų.
Gautas nuo J. Kaupo telegramas paaiškino, kad Fede
racijos atskaitų ir protokolų
Jos akyse jie valkatos, neverti žmogaus var-džia; ji tų žinojo, tuomi didžiavos. Kas gal kęs, šaltas? Kol laivas dar nepradėjo plauk- knygos išsiųstos; Federacijos
lingu net už peties supurtinti.
*
— Jstebeilijo akis, net negirdi kas aplin do. Vienok jie žmonės, taip-pat jaučia, ken- žinoti, — gal ji todėl širdies gerumų rodė, ti, vežk mane namo, nes su tamsta niekur ne ir Tautos Iždo pinigų pas jį’
kui dedasi. Rado kuo gėrėtis — valkatų bu čia, turi kur nors savo mylimus. Jie yra mū kad manytų.-jų esant aukso širdies? Gal tas benoriu važiuoti. Supranti, niekur! Eiya!
yra 146 dol. Tautos Iždo Ali
riu! — girdžiu kaip per sapnų balsų, tokį sų artimas, į nelaimes pakliuvę, neturintieji visas jos gailestingumas taip būdavo nuduo
Kalbėjo taip bizniškai, taip šaltai. Ne ninkas p. B. Vaišnora savo
nei ištekliaus nei vietos kur galėtų gauti na damas, kaip nei geriausias scenos artistas ne
skambų, metodiškų.
prieštaravau. Parlydėjau jų į namus. Atsi- laiške į Kengresų«aprašo Fe
Kas, nejaugi taip kalba mano numylėti kvynę. Tyčiotis iš jų nelaimės — yra per atliktų? Gal ji daugiaus niekas nėra, kaip tik
sveikinova šaltai. Persiskyrėva. Sudiev mū deracijos veikimų nuo pat
nė? Toji užuojautos, gailestingumo pavyz- daug. Laikyti juos už įrankį sau pasismagi gyvenimo artistė? Abejonė manė kankino, ro
sų draugiškumai, mūsų meilei ir visam!
pradžių. Tas laiškas perskai
flis! Jaučiau, kad visoj jos sielos muzikoj, nimui — negražu, žema.
dėsi, tojo miesto dangų remiantieji namai ant
*
Purenąs.
tytas šiame Kongrese.
tie žodžiai nesiharmonizuoja su jos siela, yra
Štai ji taikosi mesti pinigų. Nepa manęs griūva, pamatas po kojomis siūbuoja..
Toliau Federacijos Kongre
falšyva nota. Nejaugi jos jautri širdis- negali vyksta. Vos ištiesė rankų, jis išslydo ir nu Stengiuosi įlisti jos sielon, kaip vagis, inčiuožsutalpinti savyje pasigailėjimo tų nelaimingų krito vandenin. Per jos veidų slenka neužsi- ti, vidaus prisižiūrėti. Rods nutaikiau. Taip.
sas išreiškia apgailestavimų
jų’ Kam ji metė į tuos varguolius paniekos ganėdinimo - šešėlis,
apgailestavimas.
Ko? Ji dabar jaučiasi kaip žmogus, kurį visi alikė
pereitų metų išrinktai Valdy
žodį “valkata”? Ne, ne. Tai ne ji kalba, ne Gailisi juk ne to pinigėlio; jo netektų kur jis už dorų, augštų, nesuteptų, o staiga sugavo
bai, išskyrus kun. J. Mišią,
būt nenukritęs ar ant kranto ar vandenin. Ne niekšiausį darbų atliekant. Nėr kaip nei už
įjos tai balsas.
taipgi neknrioms komisijoeąs,
— Mesk jiems kų turi: obuolį, centų; pa- užsiganėdina, kad pinigui ne į vietų nukritus slėpti, nei išsiteisinti. Bet ne. Gal jos sie
kad nepildė, kaip reikiant, sa
Kamuolis. Prie tos žaismės imasi dideli
.matysi, kaip jie pradės gaudyti, tarpu savęs ji nustojo valandėlės to džiaugsmo, juoko, la toki smulkutė, kad menkniekiuose tegali ro
vo priedermių. Kongresam
kuomet būt gaudę jos pinigų, už jį rangČioję- dyti savo geras puses, gal ji neapima, negali spalvuotos bovelnos kamuoliai; kiekvienos spal
varžytis, — teikia ji man patarimų.
sako būsimai Federacijos >aiTylėjau, į jų net nepažiūrėjau. Nejaugi si. Neiškenčiau, priėjau prie jos.
savyje sutalpinti didesnio, platesnio nelaimin vos du, arba tiek kamuolių, kiek žaislėje da dybai atspausdinti pereitų i<
ji, ji drįs viešai iš tų žmonių, nuskriaustų, pa
— Gana, užteks tyčiuotis iš tų vargšų. gųjų minios pasigailėjimo? Jaučių, kaip ji lyvauja žmonių. Žaislimnkjd stoja p.-omis
šių metų protokolus ir refera
rūpintų, juoktis?
ir kiekvienas turi tos pačios spalvos popieri
Eiva į kitų laivo pusę, — kalbu į jų.
man darosi svetima, nuo manęs tolsta.
tus
Federacijos lėšomis.
— Et, koks iš tavęs šiandie nerangėlis, —
Pirmu syk tarp mūsų įvyko nesusiprati nį diržų, kų kamuolis, kurį rankoje laiko. Ant
Ji nesupranta, stebisi, bet vėl susigriebia,
Kad pritraukus prie Fede
kiškutį jau su piktumu balse patėmijo ir pa juokauja.
mas. Maniau jų kiaurai permatųs, buvau tik dūoto pliaukštelėjimu ženklo, visi kamuoliai
racijos
katalikiškas
Draugi
— Palauk, aš dar turiu kelius smulkius ras, kad jos pasielgimai, jausmai visados to išlekia viršun. Kiekvienas turi pagauti savo
sišalino.
Priėjo prie kitų laivu plaukiančiųjų. Me pinigus. Žiūrėk, kaip jie godžiai juos gaudo, kie yra, kokie mano troškimai. Jinai - gi pa kamuolį, kokios ir jo diržas yra. Duodasi fan jas, nutarta: ‘ Federacijos
tė obuolį. Tingiai, nenoroms vienas pasikė — vėl taikėsi mesti pinigų.
sielgė taip, ko aš visai nesitikėjau. Mano tas už kiekvienų kamuolį, kurs nukrinta ant Valdyba praneš per laiškam
lė, pasiėmė obuolį, net nepažiūrėjo, kas jį me
Užvirė širdis, jos pasipriešinimas suerzi kriptelėta vienon pusėn, jos — kiton.
žemės ir nž kitos spalvos kamuolio pagavimų. visoms prie Federacijos pri
tė. Obuolį sekė centas, ar koks kitas pinigė no. Nejaugi ji nesupranta negražiai, negerai
Matau ji rauda, šluosto ašaras. Tas ma Šioji žaismė suteikia dalyvautojams atidumų sirašiusioms Draugijoms oisų
lis. Suskambėjus ant cementinių grindų nie daranti?
ne negraudina. Aš jau -nebotas įsimylėjusia, ir akies greitumų.
kitų prie Federacijos prigu
— Neduosiu tau daugiau to daryti. Už kuris dėl savo numylėtinės ašarų graudintųsi,
kingam metalui, pašokd keletas, skubiai, vik
Jeigu kas nenori pirkti arba naikinti daug linčių Draugijų Valdybų ad
riai pradėjo medžioti numestų pinigų.
Kiti teks. Nori būti geradare, eik ir apdalink juos eitų desperacijom Jaučiuos esųs rolėje tyri bovelnos, tai gali padaryti lengvas pilkeles iš resus: taippat garsins nau
pakėlė galvas,, parėmė rankomis ir flegmatiš pinigais. Bet nepavelysiu, kad iš jų darytum nėtojo, o ji medžiaga tyrinėjimams, bandy vilnų ir jomis pasitarnauti kamuolių vietoje.
jai į Federacijų įstojančiam
kai tėmijo tai į mėtančius pinigais, tai į tuos sau pasismaginimų. Nematai, kad jie nei pa mams.
Draugijas katalikiškuose laik
pinigus gaudančius. Ant laivo esantiems toks stogės nakvynei neturi? O čia ji dar juoksis!
Neraininau ,još, nes jaučiau, kad ir ne
raščiuose.
žmonėmis žaidimas matomai patiko. Suskam — tur būt jau rėkiau piktu balsu, nes ir ap
pataikysiu suraminti, paliesti reikalingų sty
Padauginimui “Tautos iž
Obuolis. Puikus. obuolis arba apelsinas
bėjo jau keletas numestų pinigėlių. Bet di link stovintieji sužiuro nustebusiomis į mudu
gų.
Kam
tos
ašaros,
tas
verkšlėnimasS
Juk
būna dovana tam, kuris jį nuima nuo tacos. do” Kongresas prašo, kad
džiuma gulinčiųjų nei nepasijudino. Tik me akimis.
ne
dėl
anųjų,
ten
apačioj
pasigailėjimo,
negi
Paaiškinimas: vienas dalyvautojų, padėjęs ant tam tikslui kiekvienas klebo
Nutilo, nuleido žemyn akis, pratempė lū
tė paniekos išdidų žvilgsnį ir atsisuko. Apie
gailėsis
dėl
savo
su
jais
pasielgimo!
tacos
obuolį, sėda kambario arba daęžo gale nas padarytų vienų kartą J
dešimtį jaunesnių, diktesnių vyrų, skarmaluo pų, bet paklausė. Nuėjova į kitų laivo pusę.
—
Tamsta
esi
negeras,
aš
tamstos
neken

—
jeigu
žaislas atsibūna darže — atviroje vie metus kolektų — tokiu būde,
Pirmu syk bariau, gėdinau. Atsipraši
se, nujausdami mėtančiųjų norų, nuduodami
godumų, šukavo, puldinėjo, griuvo, raičiojosi nėti nenorėjau. Nieko jai nesakiau. Tylėjo ir čiu, — sekdama savo minčių virtinę pridūrė toje, kur nėra medžių nei krūmų, Kitas sto kokis jam išrodys patogesnio.
ant žemės, varžėsi už pinigų. Bet galėjai pa- ji, neramias akis įsmeigusi į toliau mirgančias man atsigręžus, nuo “tu” pereidama ant ja kitame kambario gale ir aplinkui akylai
Tame reikale Federacijos
dairosi. Užriša jam akis ir tada priverstas
itėmyti, kad jie tų darė tyčia, ant laivo esan šviesas. Staiga atsisuko ir pirmu syk išvy “tamistos”.
Valdyba atsišauks į gerb. Kle
Taip, tai pikčio ašaros, tai užgauto sau- yra eiti prie obuolio ir nuimti jį nuo tacos.
čiųjų užganėdinimui. Šie-gi tikrai džiaugė dau jos rustų veidų.
bonus. kun. J. Šupšinskas pa— Kų, tu, — (kalbėdavomės mudu į mylio desperatiškas verksmas. Ji visų laikų Vsi esanteji šnabžda, jeigu jis išsisuka iš ke
si, juokojo, šauksmais skatino tų cirkų tęsti
lio; kada tiesiog eina obuolio linkon, tai ty- ^ar*a išleisti ir praplatint ka
“tu”), — tu nori būti kaž kokiu geradėju, už buvo nesutepta, ji buvo skaisti, nekalta, o čia
jdar toliau.
<£
liai užsilaiko.
jlėdojant mažų brošiūrų, knriePradėjau tėmyti numylėtinę.
Ji džiau juos užsistoji! Nori parodyti, kad turi ge- štai mano ateita ir tiesiog drėbta akysna, kad
Žaislininkas išsidirba gabumų. Be akių- je tarp ko kito būt žinios apio
giasi gal kiek labiau už kitus. Juokėsi, šoki gesnę už mano širdį- Manai, man jų negaila! ji jau nėra toki prakilni, kad jos pasielgta
matymo
pagelbos, perstato labai juokingų Federacijų. Knn. F. Kemėšis
nėjo, rankomis plojo, kuomet ant numesto pi Man jų labiau gaila negu tau! Bet nenoriu, negražiai. Ir būsiu štai nuolatiniu liudinin
nigo sugriuvus kupeta judėjo gyvu kamuoliu kad man nurodytum, mane mokytum. Su ku, nuolatinių jai priminimu apie jos tų pa vaizdų, kuomet obuolio ieškantis išdaro keistus prižada parengti tokių brošiūant žemės voliojosi. Tėmiju į jų ir nebepa pranti, ne-no-riu! — pratęsdama ir net koja sielgimų, kuris stovės juodu plėniu ant jos judėjimus, stengdamasis surasti tiesųjį kelių. rų l mėnesio laike.
Jeigu paskirtame laike nenuėmė nuo tacos
Kongresas notarė, kad Fegražios sielos.
žįstu jos. Nejaugi jos siela nesišlykštėja to tryptelėjus užbaigė.
obuolio,
tai
atsitraukia,
duodamas
kitam
viederacija
skelbtųsi visuose ka
iš skurdžių pasityčiojimo, nejaugi ji, gailes
Tylėjau, nežinojau kų atsakyti. Pasidarė
— Ne, niekados! — jau be ašarų, drąsiai, tu užimti, prie to gi turi uždėti fantų.
talikiškuose
laikraščiuose, o
tingumo inkūnijimas, nepasigaili tų nelaiihin- nejauku, viskas atrodė svetima. Jaučiau, kaip suraukus antakius ir tiesiog į mane žiflrėda*gųjų, nesibiauri jų teatrališku pajuokimu? baisiai ji liko įžeista. Visi jų laikė gerašir- ma tarė. '— Ko tamsta čia ųtovi, susirauA. M—kas.
ne vien “Drauge”, kaip iki
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Vaišnoras, o knygelė bus pasikaaskas, 443 Park Avenue,
kun. J. Mišių visada, kad ži- Bridgeport, Conn.
notų, kiek yra kasoje pinigų.' Iždo globėjai: J. Valukonis,
ANSONIA, OONN.
Kongresas
ingaliojo
kun.:233W. Broadway, So. Boston,
N. Petkų ir p. Brusokų, kad Mass. ir kum N, Petkus, 259
Tautos Fondui aukos.
ištirtų, kaip galima išgauti Nortli 5th St., Brooklyn, N.Y,
Per kun. Karkausko prakal
Valstijos pašelpų
lietuviš - / Tautas Iždo Valdybą:
bas nukentėjusiems
nuo karės
koms mokslainėms. Pereitų
Pirmininkas: kun. F. Kemė lietuviams aukojo:
metų protokolas ir knygos šis, 50 W. 6th St., S«. Boston, Po $1.00: R. Andriejaitis, S.
peržiūrėti pavesta būsimajai Mass.
Urbelis, Z. Panulaitienė, A. BarFederacijos Valdybai. Vieta
Vice-pirtnininku: K. Strum- kočiutė, J. Batonas, J. Norusis.
ateintčių metų Federacijos skis, 37 Duffiel st., Brooklyn, Po 60c.: L. Jučas, R. Stonytė,
J. Jokubauskas E. Stasiūnas, K.
Kongreso paskirta Boston, N. Y.
Vaišnoras.
^arkau^®,
O Kazakevičienė,
Mass.
Iždininkas: B
A.
Urbelis,
J.
Kantautas, J. DuĮ Federacijos Valdybų a- 1514 Carson St., Pittsl.urgh.
nauskis, B. Dapkus, T. Savickas,
teinantiems metams išrinkti: Pa.
K. Lodą, J. Žemaitis, K. Zenius.
Pirmininku: kun. J. Misius,' Iždo globėjas: kun. J. Mi
Po 26c.: A. Stanevičius, O.
Box 253, Ellsworth, Pa.
sius, liox 253, Ellsworth, Pa. Marinauskienė, J. Krapavičia, J.
Vice - pirmininkas: J. Ko
Sekretorius: Pr. Gudas, 242 Leviskas, S. Suravičius, A. Arvas, 21 Congress Avė., Water- W. Broadway,
So. Boston, bačauskas, P. Sabulis, M. Bar
bury, Conn.
kauskienė, J. Jonila, A. Repais,
Mass.
I- as SekVetorius:. kun. F.
A. Tamašiunas, K. Daveika, F.
Kun. F. Kemėšis,
Doveikaitė, V. Arbačauskas, K.
Kemėšis, 50 W. 6th st., So.
posėdžių pirmin.
Stonius,
A. Bieliauskas, J. VapBoston, Mass.
Kun. Kudirka,
šis, V. Zeikus, A. Kapočius, J.
II- as Sekretorius: Pr. Gu
posėdžių sekr.
Armonas, J. Kiriulis, K. Drilys,
das, 242 W. Broadway, So.
A.
Milašauskas, A. Vailionis, J.
K. Strumskis,
Boston, Mass.
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re ir trauksis iki vėlybos nakties.
Kas mėgsta gražius šokius,
smagų pasilinksminimą,
gražų
liuoso laiko praleidimą, tas bi
tinai atsilankys į šį balių. Pribus
svečių iš..................
Chicagos ir kitų miestų,
..
n/f8 Vb- V1®|1“181 lietuviai. Galesite iki valiai
pasišokti.- pa
napasišokti,silinksminti, maloniai pasikalbėti.
Ateikite visi, vyrai ir moterys,
seni ir jauni!
įžanga 25 c. porai; moterims
ir merginoms dykai.
Kviečia visus*
Komitetas.

EXTRA
PARSIDUODA

GROSERN* IR BUCERN*.
mas. Patys darbininkai pri
Gera
vieta,
biznis išdirbtas
valo prisidėti ir užsiimti iš
nuo seno, aplinkui gyvena daug
rišimu darbininkų klausimo,
lietuvių. Šiaip daug kostumerių
atsitraukus nuo saliūnų ir laiir iš kitataučių.
Parduodu iš
svanfanių intekmės. “Darbi
priežasties . išvažiavimo į kilų
ninko” pirmojo numerio iš
miestą. Visas smulkmenas ir są
leista 5,000, antrojo 4,000,
lygas galima sužinoti, atsikrei
trečiojo 5,000 egzempliorių.
piant šiuo adresu:
1. Šv. Jurgio par., Bridge
Vienas darbininkas tiesiog
J. LEGEJKO,
port, Conn., kurios vardu kun.
nuo rankų darbo yra paimtas
6967 So. State st., . Chicago, UI.
M. Pankauskas įnešė $5.00.
į Redakcijų ir turįs puikų sti
2. Šv. Kazimiero par., Ply
lių. Taigi kun. Kemėšis Dar
mouth, Pa.
bininkų Sųjungos vardu pra
3. Šv. Jono Krikštytojo pa
šo delegatų platinti laikraštį
rap., Baltimore, Md.
Darbininkų” ir suieškoti pa
4. Šv. Trejybės par., Hart
skolų.
ford, Conn. Atstovas- kun.
Kongresas sveikina nau|ų
A robotas įnešė $2.00.
5. Šv. Panelės Apreiškimo L. Darbininkų Organizacijų ir
jos organų “Darbininkų” ir
par., Brooklyne, N. Y. At
stovas kun. Petkus įnešė $1.00. pageidauja, kad tvertųsi lie
6. Šv. Panelės Sopulingos tuvių kolonijose naujos kuo
par., Harrison, N. J. Atsto pos, kur jų nėra, taip-pat prir
vas kun. Jakštys įnešė $5.00. žada platint tų laikraštį ir pa
tinkamiausias vartoti
Vailionis, L. Dilinskienė, A. DuFederacijos Valdyba krei remti materijališkai, rengiant
posėdžių
sekr.
✓
Iždininkas:
kun.
M.
Panbinskas, V. Trakelienė, M. Lopęsi į Klebonus su pakvieti vakarus, surandant paskolas.
dienė, M. Rauloniutė, M_. Micku
mu, kad parapijos prigulėtų P. J. Grigaitis, delegatas iš
tė, J. Dubilius, K. Cibulskis, J.
Philadelphijos,
pataria
steig

prie Federacijos. Kalbama aLodą, O. Ceplinskienė, V. Juš
pie labdarybę; paaiškėjo, kad ti prie kuopų darbininkų biu
kienė.
Surengtas ir užkirtas
plačiai
išpasakodamas
s
Amerikos lietuviai pradeda rus,
Smulkių aukų surinkta $2.42
bandymus.
trečiojo Baltimorės Koncilijaus
steigti dvejopų rūšių Labda philadelphijiečių
Kongresas tam užmanymui
rybės Draugijas:
Išviso — $23.92
Pagal angliško sutaisė
Cikagiečiai
steigia
atski- pritaria ir prašo p. J. Gri
Pirmiaus
kolektorių
T.
CepŽemaitė, sako, atvažiuoja
SOCIJALISTŲ “VYČIŲ
rium nuo kitų tautų šv. Anta gaičio, kad savo patyrimus
Amerikon paplepėti. Jei taip linsko, A. Dubinsko ir K. BaGENEROLAS” PA
no Labdarybės Draugijų, ku garsinti! “Darbininke’7, kad
$32.00
plepės, kaip savo laiškuose į bono surinkta
VIRTO Į VĖŽĮr
rių užtvirtino Jo Excelencija ir kitos kuopos galėtų tuomi
KAINA: Dalis I 15 c. — Dalis II 25 c.
Švento
Antano
dr-ja
auko

gimines - amerikiečius, geriau
pasinaudoti.
jo
$25.00
Chicagos Antvyskupis E. JStebuklų vieta: Cicero, III.
Kun. Kemėšis kalba apie socijalistų parengtas vakaras. nei nevažiuotų-. Iš tų plepalų Viso surinkta per šv. Antano
Quigley; Baltimoriečiai prisi
nauda til- “Naujienoms”.
dr-jos pasidarbavimą
' $80.92
DRAUGAS PUB. CO.
deda prie Amerikiečių šv. Federacijos programų ir kon
Laikas: Spalio 5 diena.
Po
ateinančio
dr-jos
susirin

stitucijų.
Kalbėtojas
nuro

•
•
Vincento a Paulo Labdarių
Veikiančios ypatos: “Nau
“Laisvosios Minties” re kimo pinigai bus pasiųsti
1800 W. 46th St.
dė, kad Federacijoje iš pra jienų” Bendrovės pirminin
Chicago, III*
Draugijos.
Tautos
Fondo
iždą.
daktorius
rugoja
ant
“
Jau

džių
buvo
užlaikoma
aukų
si

Federacijos Kongresas iš
kas, Šelpimo Fondo pirmsėdis
nosios Lietuvos” redaktoriaus
K. Lodą.
stema.
Toksai
pamatas
nega

reiškė pagyrimų
Chicagos
ir advokatas p. G.; socijabsuž
lapės
patarnavimų.
Tikri
Jlabdarių Draugijai; - steigti lėjo būt tvirtas. Pereitų me tas, — paskiaus vėžys; akto
“dyvai”.
-Ligšiol maniau,
21 akmens Auksinis Laikrodėlis $5-95 tik
NEW HAVEN, CONN.
Labdarybės Draugijas rytinė tų Kongresas įvedė mokestį. riai, publika.
kad
Jaunųjų
Lietuvų” reda
Ikišiol
Federacija
nebuvo
iš

Garsus Hammond, turintis 21 — akmenį žinomas
Vietiniai lietuviai taip pat ren
se .Amerikos
Valstijose di
Pirmas', veiksmas: Sociįa- guoja žmogysta,o čia sakoma,
kaipo geriausias gelžkelio laikrodis, teisingiau
sidirbusi
savo
Konstitucijos.
ka
aukas
dėl
sušelpimo
lietuvių
džiuma balsų nutarė pagal įsias laiko rodytojas, su patentuotais pagerinima’s,
listas, pasirėdęs “Vyčių Ge kad lapė. Turbūt toji “lapė”
Šiij
metų
kongresas
išdirbti
pilnai garantuojamas ant 20 metų, auksu lieti rė
brolių
ir
seserų
nukentėjusių
nuo
statų tame dalyke Kardinolo
nerolo” “uniforma”, išeina labai “mokyta:”, kad moka
mai. Vertas mažiausia 35 doi, kiekvienam, kuris
karės. Dabar vietinis
Tautos
reikalauja visiškai tikro laikrodžio. Mūsų nu
Gibonso.
Posėdis pasibaigė galutinų projektų programos ant estrados ir, pamojęs ran
“žmoniškai” patarnauti.
mažinta fabrikos kaina tiktai $5.95. Prisiųsk
Fopdo
skryius
pasiuntė
į
Tau

ir
Konstitucijos
pavedė
būsi

5 :30 vai. p. m.
ka; pradeda žiaugčioti. Nu
mums šita apgarsinimą ir 20 centų depozito ir
tos Fondo Centrą $120.95. Del
mes tuojaus išsiųsime krasa ar ekspresu pažiūrėji
Ketvirtas Posėdis — 30 rūgs. majai Federacijos Valdybai. stebusi publika apmiršta.
sušelpimo
lietuvių nukentėju
mui. Jei busite patenkinti ir tikri, kad tai ge
Kitų
metų
Knogresas
Fede

Posėdis prasidėjo ryte 10
riausias ir gražiausias auksinis laikrodėlis, koki
Antras veiksnus: I ro didžiųsiems
nuo
karės
aukojo
sekan

Revoliucija
tikrai
nebetoli.
racijos
programų
ir
Konsti

tik jūs matėte, nežiūrint kainos, — tada pasi
valandų. Pribuvo 44-tas dele
sias duris įskrenda į svetainę Žiūrėk, “Laisvė” prašneko a- ti:
laikyk jj. J>i ne, tada mūsų iškaščiais gražink
tucijų
peržiūrės
ir
užtvirtins.
ji ir mes gražinsime jūsų pinigus. Pamatyk šitą
gatas, p-lė O. Martišiunaitė,
“Aniolai Sargai” ir, pasižval pie Perkūno aukas.
Dr-stė
šv.
Pranciškaus
—
$100.00
laikrodėli pirma negu pirksite kur kitur. Mes ži
L.
R.
K.
Federacijų
jos
nuo A. L. R. K. Moksleivių
gę tarpe publikos, moja tie- •
Laike 116 kp. S. L. R. K. A. pa
nome, kad jūs pamėgsite jį. Naudokis, kolei šitas
*
’ ‘ *
Valdyba prirašys prie Ame
pasiūlymas tęsiasi.
Susivienijimo.
rengto vakaro aukojo:
siog prie scenos. Publika pra
HAMMOND SALES CO.
Katalikai, tai vyrai! Ne Po $1.00; — I. Dambrauskas,
Kun. Kemėšis praneša, kad rikos R. K. Federacijos.
deda sunkiai kvėpuoti.
Dept. 145,
ST. LOUIS, MO.
Buvo
keli
įnešimai
iš
tvil

juokais
dirba.
Laikraščiai
Bevardis,
B.
Vaitkevičius,
K.
Miprie L. R. K. Laikraščių Sų
Trečias veiksmas: Socijalis
jungos prisdėjo: “Žvaigždė”, kęs - Barre, Pa. parapijos, ku tų “Vyčių Generolas”, išvy dygsta, organizacijos auga. lavickas, P. Šilinskienė, A. Gu
PAMfiGINKIT SKAITYT
Jei norite turėt gerą laikrailį, til užsjsakyklti
Turbūt mūsų laisvamaniai, tauskas, M. Lotuzaitė, A. Zig“Tautos Rytas” ir “Pitsbur- riuos apsvarstęs, Kongresas dęs guzikuotus
“aniolus”,
8avaltin{ Laikrašti
99
61
darbų ir mantavičius.
go Žinioms” leisti Bendrovė. išreiškė pageidavimų, kad dėl traukiasi atgal. “Aniolai” jį nusigandę dienos
Po 50c.: — L. Kelneriutė, F.
“ATEITIS” išeina 3 kartus i savai
Vyskupo-lietuvio reikale kun. geresnio sutvarkymo lietuviai tempia priešakyn. Prasideda pradėjo taip uoliai rausti sau
Didelis 8 puslapių laikraštis su
Čičirka,
Miknaitis,
A.
Keršis,
J.
tę:
Utaminkais, Ketvergais ir Suba
paveikslais, einąs 24-tus metus.
-katalikai,
pereidami
iš
vienos
urvus.
Kemėšis nurodė, kaip lenkai
varžytinės ir...
“LIETUVA” yra politikos, lite
tomis ir darbo žmonėms pilnai atsto
Mignis,
D.
Gusiraitė.
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
rūpinosi, kad gavus savo'tau parapijos į kitų, paaimtų nuo
«
•
Įvyksta stebuklas:
Laike
ja dienraštį.
Smulkesnių
aukų
—
$11.95
duodantis daugiausiai žingeidžių
Taip“ATEITIS” eidama 3 kartus į sa
tos vyskupų. Jie atsišaukė į klebono paliudijimų.
kovos nuo socijalistiško “Vy
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir
Amerikos lietuviškųjų laik
Viso —
$120.95
vaitę paduoda naujausias žinias iš
viso pasaulio. Laikraščio kaina
Amerikos Antvyskupių susi pat nutarta išsiuntinėti visus čių Generolo” nusmunka “u- raščių dirvonai biauriai usni
Visiems aukotojams tariu šir visokių atsitikimų visam pasaulyje.
Už visą metą tik $2.00
važiavimų, o -paskui į Šventų Federacijos nutarimus vi niforma ’ ’.
Publika pradeda mis ir varnalėžais užaugo. dingai ačiū.
“ATEITIS” yra vedama gabių re
Už pusę metų tik $1.00
siems klebonams, kurie tuos klykti:
daktorių, kuriai sandarbininkauja vi
Vincas Zavarskes,
Tėvų.
vėžys,
žiūrėkite, Nieko ten naujo nebegalima
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų.
Vieną numeri gausite ' uždyką,
Vietinio T. F. skyriaus sekr.
Kongresas nutarė, kad bu nutarimus paskelbs tinkamu vėžys! Ištikrųjų ant scenos užeiti. Kur tas mūsų redak
Jei pareikalausit, adresuodami:
“ATEITIES” kaina tik $2.50 me
pagrindų s6cijalistiškai 'nu torių garsusis originališku
simoji Federacijos Valdyba sau būdu parapijonams. tams ir $1.50 pusei metų, Į užrube“L IE T U V A”
Buvo pakeltas klausimas, raudęs stovi “vėžys”.
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų.
kreiptųsi su motyvuotu pra
mas dingo?
MAHANOY CITY, PA.
3252
SO. HALSTED STREET
Norintiems “Ateitį” pamatyti, vie
CHICAGO, ILU
Nebylių scena: Per visų lai
šymu reikale Vyskupo lietu kaip kovojus prieš tvirkinan
Nabagas klerikalizmas ir
ną numerį siunčiame dykai. Airius:
Vietos Tautos Fondo nariai:
vio į Amerikos Antvyskupius čių spaudų ir kaip apsigynus kų socijalisto išsivystymų į vėl ore kabo. Susimildami,
ATEITIS PUBLISHING CO.,
Antanas Leškauckas ir Juozas
ir vyskupus, kurių diecezijose katalikams nuo šmeižtų. Pa “Vyčių Generolų”, iš to į vė siųskit jį kur po čemerių. Ki Meciulskas.
366 W. Broadway, So. Boston, Mas,.
yra užtektinas lietuviu skai tarta, kad kiekvienos koloni žį, aktoriai ir “Naujienų” taip, jis dar netokių šposų iš Priėmė sekančias aukas:
Dr. Richter’io.
čius. Nutarta tame pat rei jos lietuviai gali įnešti pasi- Bendrovės pirmininkas ir kitų kirs. “Draugų” apleidęs, kad Viktoras Lapinskas
... 5.00
PAIN EXPELLER3S
pačtos
viršinin titulų nešiotojas, p. G. stovi
kale kreipties prie Popiežiaus skundimų
tik pas “Lietuvų” ant “bur- Pranas Šklera
5.00
į nuo rsumštiz*
Delegato Washintone. Dele kams, per kurių rankas eina išsižiojęs ir atidžiai tėmija, do” neapsigyventų.
Po $1.00: P. Paugonis, V.
(mo skaudąjlmo,
tokie
laikraščiai
ir
kad
tokiu
i
kaip
socijalistas
virsta
į
vė
✓
Jusaitis, A. Beniavičius, V. Vagatais į Apaštališkų jį Delega
Į
skaudijimo
Ir
•
•
linčius, M. Kralikas, J. Zabliactų išrinktas vienas kunigas ir būdu galima sustabdyti laik- pži. Evoliucijos darbui užsi
Į sustingimo są
“Sehi Amerikonai”, nusi kas.
nariuose ir raudu svietiškiu: kun. Kaulakis rastis. O geriausiu apsigyni baigus, p. G. pasilenkęs prieš
gandę
“grinorių” intekmės ir Po 60c.: — J. Tošaitis, K. Jaįmonyso.
mu
prieš
visokius
šmeižtmus
vėžį
sušunka:
—
Būk
pagar

iš Philadelphijos, Pa., p. J.
[Tikra, Psln-Ezpellerls
nekaltai veikimo, griaudingai kalba: — sulionis, T. Glinskas, A. PrikocĮ randasi
pakeliuos*
Vasiliauskas iš Baltimorės, ir užsipuldinėjimus yra pla bintas- socijalistų
Kapitalas su perviršiu
“
na
wieczne
odpocznienie
odkis, P. Kasparas, K. Jakštis, A.
Į kaip ii, paveikslėli, p
Md. ir vienį nuskirs busimoji tinti gerus ir dorus laikraš pradėtas kūdikėli!
$165,000.00.
t rodo.
Neimkite jokią
čius.
Galas: Uždangai nusilei puse nas Panie”. Lai gi jiems Valentanavičius, O. Budrevičienė.
Į pakelių be Inkaro TraFederacijos Valdyba. Prašy
Šitoji Banka prižiūroma
1 Mark.
Kad daugiaus išpardavus džiant, publika garsiai nusi Augščiausis suteikia “ščast- . Po 25c.: — J. Dereskevičia, A.
mas nutarta rašyt anglų kal
Suvienytų
^Valstijų
valdžios.
23 Ir 50 centy
Garliauskienė,
S. Kubilius, J.
lyvų” mirimo “adynų”. »
boje. Kun. Kaulakis, išrink “Tautos Iždo” išleistų atvi kvatoja:
aptiekose
Ir tie*
Moka
3
nuošimčius
nuo
sudė

J. Mockaitis, P. Daugirda, J. Ze•
•
ručių
ir
ženklelių,
Kongresas
slal
H
tas suredaguoti prašymų į A•
•
sevičienė,
J. Malapauckas, V. tų pinigų. Galima susikalbėti
Į F. Ad. Riehtir &0»
“Katalikas” pasidarė visai Sieksnis, J. Mažiukas, M. Sabo lietuviškai.
paštališkų Delegatų, prižadėjo nutarė pusę pelno nuo išpar
Vienų gražų rytų atneša
Į *74-80 WaahinĮ>to»
tų darbų atlikti į dviejų mė davimo paskirti “Tautos Fon man laiškanešis šit kokio kei plikas. Turbūt Bridgeporto nis, W. Jasulionis A. Rutkaus
G. N. Postlethwaite,
Street,
“parapijiniai” komitetai jį kas.
nesių laikų. Po prašymu pa dui”. Apie tai kun. J. Mi sto turinio laiškų:
iždininkas.
NEW YORK
taip “nubielino”.
sirašys Federacijos Valdyba sius praneš laikraščiuose, ap
Bedzievis
Mandagus patarnavimas.
Per Adomą Urboną ir Juozą
ir ii galiota Kongreso Komi garsins ,pas kų galima gauti
Kataliko Menežiarius
“Lietuva”, išvydus “Kata Kairiūkštį.
tas
atvirutes
ir
ženklelius.
sija.
tų gali patvirtinti
J.
liko” nubalusį veidų “nabož- Po $1 .00: S. Anusevičius,
šventajam Tėvui prašymų Paaiškėjo, jog Federacijos setikras, katalikas
nai” priskyrė jį prie šventų Novakas, U. Klingienė, J. Čebe
įnLikti Federacijos Kongro- kretorijatui, norint sųžiniškai
Dr. Gr—as.
Vienatinis Lietuvis Išdirbęjas
jų
skaičiaus ir laukia “katali lis, P. Navickas.
s&s ingalioja delegatus, kurie atlikti priedermes, bus bega
Dievaži, nieko nesuprantu!
lės* cfarbo: rašinėti į visus ka
kiško” stebūklo.
Nemažai Po 50c.: — A. Šimanskis, D.
visokių ženklely
te nuskirti t\. I unigų SųIr šiaip ir taip galvoju ir ne
dabar turės darbo Jurgis Benevičius, A. Alianckas, J. Pa
talikiškus
laikraščius,
susira

draugystėms,
o
got.
galiu suprasti ar “tikras kaSpurgis, kol išrokuos “katali liokas, A. Siorna.
šinėti su draugijomis, varyti
ypatingai; k O*
Kun. Kemėšis aiškina, kas
Po 26c.: Ant. Litkevičia, A.
....
.. „ ,
.,
. talikas” yra “bedzieviu” ar
kiškus” “atpuskus”.
Sutaisė
PRANAS
kardų, guzikuL “
" “bedzievis” kataliku. PrisiySerpinckas, A. Langevičia.
davė inicijativų Darbininkų
Burbulas.
Tautos Iždo knygas ir tt. ir
čių,
metaliniu,
Sųjungai ir jų laikraščiui. ...
skite, meldžiamieji, kuogrei
Spaudoje. Į trumpų lai
tt..
Pripažinta
principas
ap

anameliuotų i r
Viso labo —
$30.95. kų bus galima gauti “Drau
L. Ji. K. Spaudos Draugijos
čiausia aiškesnių žinių. Su
mokamo
darbo,
ir
todėl
ant

padengtų
celluSusirinkime Chicagoje buvo
sirietęs lauksiu.
go” Knygyne. Užsakymai
Iškilo
šturmas...
Supliškėjo
loid’u, šarpu.
i neštas tas klausimas ir paaiš ram Federacijos sekretoriui
galima siųsti-dabar, o kny
žaibai... Perkūnas smarkiai
Kongresas
paskyrė,
jei
bus
iš
vėliavų ir karti
kėjo, kad tai labai reikalingas
Įstabūs laikai. Socijalistai
gos
bus
pasiųstos
tiesiog
ia
PIRMAS
DIDŽIULIS
BALIUS.
trenkė...
Suvirš
septyni
tūk

nų.
t
ir naudingas sumanymas. Bet ko, algos 10 dolerių į mėnesį. į vėžius virsta, daktarai “be
Parengtas
šv.
Jono
Krykštytostančiai
Chicagos
“
įstaigų
”
spaudos.
Man
pavestas
darbus
Būsimas Federacijos iždi dievius” intaria, laisvamaniai
kad Chicagoje tuom tarpu bu
jo Dr-stės, Melrose Park, III.
atlieku artistiškai
ninkas
užsistatys
kaucijų “katalikus” garbina. Ar tik iš pamatų sudrebėjo—Thorųpvo jau įsteigti keli dienraščiai,
Balius
rengiamas,
subatoj,
23
DRAUGAS PUB. CO.,
1,000 dol. vertės.
Pinigai neprisiartina Antikristo gady sonas — miesto majoras, pri
Norkūnas
nutarta leisti naujų laikraštį
d. spalių, 1915 Ig. Vaičiulio sve
sakė
nedėliomis
saliūnus
už

“Tautos Iždo” bus padėti r.ė?
1800
>W.
46
st.,
Chicago,
IH.gg
y
g
|
f0M
MiRtille, Mi
tainėj, 2018 Lake st., kampas 21
Bostone, Mass. L. Darbinindaryti.
vardu: kun. J. Misius ir B.
gatv. Pradžia 7 :30 valandą vakaSųjungai tapo paruošta kon. '
.Aspas.
»*’■

Federacijos lėšomiš ir juose
skelbsis taip-pat links katali
kiškų laikraščių kompletus.
Kongresui išreiškus norų, kad
parapijos prisidėtų prie Fe
deracijos, šios parapijos nau
jai prisirašė:

Jau išėjo iš spaudos
Krikščioniško Mokslo

KATEKIZMAS
Parapijinėse Mokyklose

Šis - Tas

Kun. F. B. Serafinas

,

r

ATEITĮ

“LIETUVA”

Plymouth National

BANK

Lietuvos Istorija

A. M. Norkūnas

Prdmo|>| Mokykloms
VadofMIs

M. A.

DRAUGAS

Si:Jio (Oet.) 14, 1915,(No. 42

,

Žinios iš Lietuvos.

KARĖS VAIZDAI.

M4

— Gal arbata... .Kad ji su
keptų... įnik kirvį, kirsk jų.
Ko jos žiūrėti...
Ir prasideda piktas kapoji
mas arbatos purvinu kirviu,
juokiantis, keikiant...
Paskui mus pamokė, reikią
piauti ne skersai, bet pagal
rieves.

Kareiviai pozicijose,
kaip
magometonai pas Ramazanų:
dienų
pasninkauja; bet ligi tik
rus vokiečiai taip-pat padegi
nu. Nuo šaudymų sudegę Pa sutemsta, prasideda visų ap
KAREIVIO. LAIDOTUVĖ.
nevėžio apskrities miesteliai: sirijimas. Didžiausiais atsar
Per miestų palengva žengia
Biržai,- Pasvalys, Vabalnin gumais atvažiuoja virtuvės;
nedidelis būrys kareivių. Jie
tekiniai, kad nedundėtų, ap
lydi paprastų vežimų su kars kas, Alizavo.
Pagalios visa gatava. Paka
raišioti lakatais.
Dalijama
tu - grabu gero jų draugo.
karšta sriuba. Atsiranda duo binęs labai inkaitusį katilėlį
Karstas baltas mėlynais kran
Jurjevas nedidelis miestas nos, konservų, cukraus... Duo ant lazdelės, kad rankų nede
teliais. Ant jo guli gražus prie didelės Embacho upės su
bėse, kur yra visiškai pirmyk gintų, velku jį į palakų, kur
astrų vainikas.
dideliu kalnu, apaugusiu ža ščiu būdu sukrautų krosnių, nekantriai manės laukia drau
Pridurmui eina visų sužeis liais medžiais. Katalikų baž sukuriama ugnis. Dienų jų kū gai.
tųjų mylima ir gerbiama gair nyčia labai gražioj vietoj ant rinti negali, nes priešininkas,
— Tai ir ačiū Dievui, — su
lestingoji sesuo Anelė. Ji vi kalno, tarp žalių medžių. Tuo pasergėjęs dūmus, tuoj ima tinka mane. — O mes ir puo
sados lydi velionį kareivėlį; tarpu viskas čia pigu. Papra tų vietų apšaudyti. O naktį delių gavome. Tik blogai su
lyg šviesus, geras angelas, ji stos duonos svarui 4 kap., ge nesimato.
cukrum... Viso vienas gaba
lydi iki pat kapo, o maldomis rosios baltos 10 k., kiaušiniui Arbatų geriam taip-pat nak las. Matyt, reiks pasižiūrė
palydi numirėlio vėlę lig-pat 3 k., arbatinės dešros svarui
timis. Arbata—malonus daik jus gerti.
Augščiausiojo Teisėjo sosto ir 33 k., mėsos svarui 20 k. ir tt. tas; bet pasitaisyti jos čia
Aš turėjau kišenėje dar du
Smulkių pinigų ir čia sunku taip sunku, jog kartais imi ir
prašo, kad sjisimylėtų.gabalu. Cukrus nešvarus, trugKuti ir gyventi sunku. Visi
atsisakai nuo to malonumo.
—-Sesutė Anelė nebijo jo
tekalba estoniškai, niekas jų Reikia atvilkti žabų, sukurti piniuotas, ir puodeliai neko
kių marų. Ji nieko nebijo.
nesupranta; rusų kalbos maža ugnis, nueiti į šaltinį vandens, kie: konservų dėžutės, nely
Sako kareivis.
giai nuplautomis briaunomis,
tesigirdi; nebent iš gimnazis o jis gerai atokiai.
— Ji gal ir bijo; tik jos ser-j
kurios vis draskė lūpas. Bet
tų, kurių labai daug. Šiaip jau
Žiemų, pulkui stovint ten, karė ar gi kas žiūri tokių nie
ganėių meilė stipresnė už bai
žmonių neperdaug.
kur vadens visiškai nėra, mes kų?
mę.
paprastai vartodavome snie
Sako kitas vyresnysis karVienas kareivis apsiima bū
gų. Pridėję katiliukų dažnai
žygis.
ti šeimininke. Pilsto arbatos,
— Žinoma. Telaiminie jų
Kamajai. Visi prisidrebėjo, nevisiškai švaraus sniego, kai dalija sausainius.
Dievas už visa, kų ji mums bet tuotarpu nieko pikto jiems tėme ant ugnies. Sutirpus,
pridėdavome truputį.
Taip
— Gal kepimų norite'? Žorž
daro...
nenutiko, niekas nesudegė.
bent kelis kartus, nes sulig lorman? — rūpestingai siūlo
Susijudinęs pridūrė tre
kareivių sumetimo, vandens is, rodydamas supelėjusį ga
čias.
gali gauti iš sniego keturius balų juodos duonos. Galiu at
Petrogradas.
Maniau,
kad
Kapinių vartuose jau laukė
kartus daugiaus.
riekti...
senas kunigas. Draugai nu čia bus galima gauti lietuviš Šiandien man eilė sušildyti
Mes dėkojame: geriaus su
nešė karstų į duobę, kurių dar kų laikraščių atskirais nume arbatos. Sumesdamas visus sausainiu.
vakar buvo savo rankomis iš riais, o tuotarpu čia nekokio vargus, aš mielu noru būčiau
Imame gerti arbatų.
kasę greta kitų kareivių ka lapelio. Lenkiškų tai maišos. atsisakęs nuo arbatos... Bet
Man gera — rytoj ne mano
pų. Kunigas apšlakstė, sukal Prie bažnyčių visi tesišneka eilė... Čia ji griežtai pildoma
eilė kaisti.
bėjo trumpų maldelę, karei rusiškai. Tik vienoj Viborgo ir bandymas išsisukti nuo tos
“Rygos Garsas”
viai įleido į duobe.
pusėje tegirdėjau kunigų lie virimo pareigos būtų labai ne
tuviškai sakant pamokslų.
gražiai išaiškintas — aš drau
— Amžinų atilsį duog jam,
gi} akyse pažemintas.
Viešpatie...
Todėl širdį suspaudęs, imu
Pabaigė senas kunigas. Ir
Utenos apielinkėje žmo katilėlį su vandeniu ir nešu jį
palydovai suklaupė.
Mikolas Urtutis, 40 m. amžiaus,
nės
gauna
neblogus uždarbius. į blindažų, kur jau kūrinas ug
Sesuo Anelė bėrė saujų
mirė
birželio (June 21 d. 1915,
smilčių; kareiviai ir visai a- Moterys darbuojasi laukuose. nis. Duobė pilna dūmų. Jis ir likosi palaidotas šv. Kazimiero
pipylė karstų ir pastatė baltų Girdėti Anykščių kamendo- ne į kaminėlį ėjo, bet kažin kapinėse, Chicagoje. Velionis pa
rius kun. Ruškys patekęs vo kodėl driekės pažemiu.
kryželį.
ėjo iš Kuisių kaįmo, Tauragės
kiečių nelaisvėn. Kiti aplinki — Tai dėlto, kad tai krosni- valsčiaus, Kauno red. Priklausė
Niekas neverkė. Karės lai
niai kunigai pasilieka savo flinkai dirbo, — paaiškina man prie šv. Juozapo Dr-stės ir Liet.
ko žmonių širdys su mirtimi
vietose.
,
vienas kareivis. — Net kami Darbininkų Susivienijimo Ame
— apsipranta. Vienos sesers
nėlio negali, kaip reikiant pa rikoje, kurių tai draugijų l'šoAnelės akyse sužibėjo ašaros.
statyti. Reikia ant pilvo at mįs ir likosi palaidotas. Kol kas
Ji pasilenkė, gėlėmis aptaisė
gulti, ar kų; ne tai užtrokšti. Chicagoje jo giminės neatsišau
NUMIRĘS Už KITUS.
gelsvų smilčių kaupų ir pakė
Gulu ir aš. Žemėj visgi kė. Jo likusiu turtu rūpinasi
lus akis augštyn į mėlynų dan
Pabėgęs iš Čipiškio kaimo
nors alsuoti galima ir akių ne viršminėtos draugijos. Velionio gi
gų, meldės:
Skapiškio valsčiaus, Ukmer
minės teiksis atsišauktį šiuo ad
taip graužia.
— Gailestingasis Dieve! Iš gės apskrities Ladas Nalevairesu :
— O pas vokiečius tokios
klausyk mūsų maldų; numiru- ka pasakojo savo akim matęs
S. J. Dargužis,
biaurybės nėra — Kalbus ka
sieins duok amžinų atilsį, o atsitikimų.
644 N. Monticello avė.,
reivis sako. — Kiekvienam jų
mums, gyviems, sustiprink
Chicago, III.
Iš Čipiškio pasitraukus ru yra tokia spiritinė... užsigeidė
širdį ir dūšių. Švenčiausioji
(41-3)
sų kariuomenei, kaime bepali “kochvijos”, (kavos) atsiger
Auš ros Vartų Panelė, saugok
ko 4 rusų kareiviai pas star- ti, įsipylė spirito, užsidegė ir
mūsų miestus ir sodžius, mel
šinų Jonų Mikoliūnų. Jiems gatava. Ir “kochvijos” karš
skis už mūsų mylimų nelai
besiilsint, štai atbėga vaiki tos ir dūmų jokių.
mingų šalį — Lietuvų.
nas, duodamas kareiviams ži Ir dienų galima užsikaisti.
— Melskis už mus ir uz
Paieškau savo pusbrolio, Manių, kad vokiečiai ateina. Ka Aš anų savaitę, imant vokie
Lietuvų!
pakartojo drautaušo
Žadavičiaus, Pustalaukių
reiviai, išbėgę, pasislėpė už čių apkasus, vienų tokių ma
gai.
tvoros ir ėmė šaudyti dvira šinėlę buvau pasiėmęs, bet kaįmo, Anykščių parap., Vilk
Didelės ašaros bėgo per se čiais važiuojančius vokiečius. kvailas buvau, papraporšči- mergės pav. Kauno gub. Pirmiaus
sers Anelės veidų, bet jos bal- Kelis užmušė ir sužeidė. At- kui dovanojau.
8 metai atgal gyveno-Curtis Bay,
sas buvo stipras ir pilnas vif- simetę atgal, vokiečiai atsiveMd. Meldžiu ar jo paties ar ko
Prie ugnies ateina barzdo
ties, kada ji pradėjo Švenčiau dė daugiaus ir pradėjo šaudy
tas efreitoris, iš atsarginių kito atsišaukti šiuo adresu:
sios Jėzaus Širdies giesmę.
ti į ta vietų. Bet rusų karei
Jonas Sležys,
nusivelka marškinius ir ima at
viai
jau
buvo
pabėgę.
Vokie

— Mirties valandoje neap
aidėjęs išžiūrinėti visus kvol- F. Bekil, Feeding Hills, Mass.
čiai
apniko
J.
Mikoliūno
kie

leisk mus!... atkartojo karei
delius.
vėliai ir nulenkė savo narsias mų. Sakė: — Tai jūs čia šau — Reikia pamedžioti — at
Paieškoma: šviesus
lietuvis
dėte ! Ten buvo iš kelių kie
apgynėjų galvas...
siprašydamas, prisipažįsta. — biznierius, kuris
galėtų vesti
Alena Ceprinskaitė. mų žmonių! — Ir pradėjo Užėdė prakeiktosios... Tik va “Real Estate”
departamentą
žmones varginti.
Vokiečių
“Rygos Garsas”
kar 84 gabalus išnaikinau, o .vienos Chicagos bankos. Puiki
vyresnybė paliepė visus išžu
šiandien ir vėl nebeduoda ra proga gerai ateičiai. Turi įneš
dyti. Visa valanda išėjo, kol
nuo $3000 iki
niybės. Štai viena... Blondi ti savo pinigų
rado vietos, kur karti. Ška$5000.
Atsišaukti
:
Rygoje. 23 d. .palei Petro piškėnų staršina Jonas Miko nė juodnugarė. Prašom...
5048 So. Western avė.,
Ir
pagavęs
“blondinę’
grado gelžkelį antroje stoty liūnas, labai geras žmogus,
Chicago, UI.
je pusiaunaktį nežinomas pik- gelbėdamas savo kaimynus, dviem pirštais, jis smarkiai
sviedžia jų į ugnį, kaip tik
tadaris iš miško šovė į kure- prisiėmė kaltybę.
Išpradžių
nančių ties arkliais ugnį Do- buvo nusprendę jį nušauti, bet tų vietų, kur aš prikaičiau ka
EXTRA!
micelę Venclovaitę Pikelių j paskui
nusprendė
pakarti. tilėlį. Aš silpnai priešinuos,
— Nu, tu atsargiaus su sa Pigiai parsiduoda spaustuvė!
parap. Giniočių sodžiaus, 28 Tiems patiems žmonėms liepė
metų ir užmušė negyvai. Be- atnėšti virvių. Sako, dvejos vo marškiniais... Dar priber 2 spaudinamos mašinos su e
lektros motorais;
popieros
pagyveno pusę valandos. Do nutrukę, tik trečios išturėju si arbatų...
— Nieko, bus gardesnė,
cutter, marmuro stalas, 4 ca
micėlė Rygoje tarnavo fabri sios.
ramina
mane.
—
Ale
tu
žolių
binetai raidžių su akcentais
ke. Bet jai išsikėlus, išėjo į
Mikoliūnas nabašnikas, duok berk. Juk jau verda... Visas lietuviškai, lenkiškais, slovė
miškų pas savo atbėgusius tė
Dieve, jam dangaus karaly vanduo išseks...
niškais. Gera vieta dėl biz
vus ir antrų seserį, taip-pat
stę, be jokios baimės numirė,
Tikrai,
jau
virė.
Bet
žolių
nio, nes ir dabar 2 darbiniu
tarnavusių čia, bet dabar į
išgelbėdamas apie 20 žmonių. įberti, vis ta pati istorija, ku turi darbo; tai tik vienatį
miškų nukilusių. Kas ir kam
Visa apielinkė verkė gero, gai nebuvo. Einu ieškoti ir ilgai nė spaustuvė yra Indianos
tai padarė, nėra žinios.
lestingo žmogaus. Po to, vo slankiojęs, didžių vargu, gau valstijoj, kuri atlieka darbus
kiečiams atsitraukus, visa a- nu pagalios, gabalėlį suspaus visokiomis kalbomis su akcen
pielinkė iš baimės išbėgiojo.
tos (presuotos) arba, kaip jų to raidėmis.
Panevėžys. “N. V.” rašo:
čia vadina “džiovinto pado”.
Minėta spaustuvė parsiduo
“Rygos Garsas”
Imant Panevėžį, sugriauta du
Su tuo padu, pirmų kartų da už skolų; atsišaukite, o
mūriniu namu viduryje mies
jos mums atsiuntus, prisėjo gausite pigiai. '' <
to, sudeginta pamiestis Fer
nemaža pavargti. Reikėjo ga
B. R. Yasulis
ma ,kur buvo namai ir trobe
balėlis atsipiauti. Bet pasi
2103 — 137th Street,
siai generolo Čaikovskio, dar
rodė tai netaip lengva esama
Indiana Harbor, Ind.
balandžio m. atmušusio vokie
padaryti. Peiliai ne piovė.
čius, vienasėdžius ir lenkų dva
Kareiviai siuto, draskėsi.
(39 - 42)

A. A.

PAIEŠKOJIMAI.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE
“DRAUGĄ“

Yards 2721

DR. J. JONIKAITIS
Mirti ir VaA|

chm

ANTSPAUDOSDEL KUOPŲ IR DRAUGYSČIŲ-

Ugu.

3337 So. Morgan, st.,
CHICAOO, ILL.

Tai. Drovar S0U

DRANGELIS & SAPRANAS

*i

Ltotuvlai Daktarai Dantistai »
Valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

3261 SO. HALSTED SI., CHKA60

Daugybei reikalaujant, “Draugo” Administracija
priiminėja
užsakymus
antspaudų ir žymių drau
gystėms, kuopoms, bažnyčioms, biznieriams, notarams
ir pavienioms ypatoms. Padarome greitai ir pigiai.
Dirbame visokio didumo ir kainos. Norėdami parašy
kite kokie žodžiai turėtų būti atlieti, kokio didumo,
roberio, medžio, metalo ar nikelio insodinime, o mes
suteiksime tikrų kainų.
Visokiuose reikaluose adresuokite:

rthana Dmvnr 7g0
Valandos: • Ii/ 10 ryto, 1 Ii/ 3 po
piet ir 7 Ii/ 9 vakare.

M. A. J. TANAMEVICZE
Gydytoju, Chirurgas
ir Akušaru
•rlii *nt> *hhr| Ir Mk< U/u
3249 S. MORGAN ST. CHICAOO

ZttMI

$

DRAUGAS PUBLISHING CO.
;

1800 W. 46th Street.

Chicago, 111.

Tel. Rudelph 524d

A. A. Šlakis
ADVOKATAS
1B SO. LaSALLE St.
(Room 515) Cbica/o, III.

R*,. 3154Sa. Hnlatod St.
Tel. Drover 5326

Tel. Varde

liaa

Lietuviškas Graborius

Ntuinntuno kaitų as apmoku.

Prisiuak *1, o gausi tas žtukas.

3261 S. Ualsted ft.

JUOZAS 8ZLIKAS,

CHICAGO, ILL.

Seniausias, pa/iauasias /rafaerius
ir tirinetojas dėl pavar/elitĮ-nažaičitĮ.

P. A. MAŽEIKA
3315 Mira An.

CJIIU8B. ILL

■SRIAUBIA TAUPYMO B AUKA CHIOAGOJB

THE HISERNIAN
BANKINIS ASSOCIATION
(NIMTA 1667 M

Telephon. Main 58

JOSEPH MOLITOR
ARKĮTIKTAS
SnoBM 1803-1004

167 W. Waaha*ton St.

Chieago

Katalikiikos Bažnyčios mano apecialižkmnas. Ai stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chica/oje.

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SAU.E IR ADAMS OT.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitu pradedant nao V IBMO DOLERIO ir dau
gi**, až kariaoa mokam 3 naoinnči*s ant metų, karį prid«dam ku puė metų.
'Atdaru Bubatoc Vakarais na a 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iikolektaoja
randu ir prižiūri propertes; pardaoda geros vertės mergišius;
skolina pinigu ant įtaisytų savasčių (properčių).
LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Eltai, Šarvininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, Iii.
Priimame pinteus i Banku uKSdyjimui nuo
vieno dolerio ir daueieua ir mokame trečiu
procentu rotomis ant metu. Siuučiame pinigus
( visus dūką svieto pigiai, greitai ir teieingai.
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų | kratų ir il krajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių po visų Amerika ir Europa.
llusų Bunka išdirba viaokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą II®tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatilkai ir per laiftkus. Tik kreipkitčs
viršminttu antraiu.

ABC
Rašymo ir Skaitymo

Pradžiamokslis
Dalis I

Talephooe Drover 5326

Dr. S. A. Riitkauskai'.ė-Šlakienė
Gydo visokias !*<as
SpocIjelistS^-motorų Ir vaikų Ilgose
VALANDOS: j

9—12 prieš piet; 4-30—7:30 vakare,
Nedeliomis ?—12 prieš piet.

Chicago, Uis.

3255 So. Halsted St,

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

S. Gordon
1415 So. Halsted St.

Sitaisyta Juozo DoMijonalčio

Chicago, IIL

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

KAINA 25c.

Skaitymo Pradžiamokslis
Dalis II

Naujiena Muzikantams!
Jau išėjo iš spaudos

ut alse Mokytojas J. Damijonaitis

TRIMITAS

Vartoj* iras vietoj “Vaikų Žvai/zdnte

KAINA 35

e.

Gaunamas

„DRAUGO” Knygyne
1800 W. 46th St.

CHICAOO.

ŽODYNAI ir I"°I'ran"veožiai
Galima gauti

“DRAUGO" KNYGYNE

‘TirgoRinlRkiii Ir Chorais patirtini
taotl

REIKALINGIAUSIAS GIESMES
BAŽNYČIOJE GIEDAMAS
KAINA TK 2c. UŽ KNVOĄ

Lietuvišku šokiu rinkynis, kuriame randasi 20 įvairiu
lietuvišku šokiu, maršu, suktiniu, himnu if tt.
Pritaikytas orkestrai - benui visiems instrumen
tams. Iš viso 10 knygučių: 1) Eb Klernetui, 2) 1 ir 2
Klernetam, 3) Solo Bb Kornetai, 4) lBb Kornetai, 5)
Baritonui, S) Trombonui, 7) 1 ir 2 Tenoram, 8) 1 ir 2

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

tokiu Rinkinys Stygų Orkestrai
(Albam Lithuanian Dances for Orchestra)

Siame rinkinyje tilpsta 16 įvairių Lietuviškų šokių vj8iems instrumentams; išviso 11 knygelių: 1) Pijano, 2) lst
Violin, 3) 2nd Violin, 4) Viola, 5) Cello, 6) Bass, 7) Flute,
8) Clarinet, 9) lt & 2nd Cornet, 10) Trombone, 11) Drums.
Visas setas 11 knygučių $4.00; atskirai perkant 50 c. už kny
gutę.
šiuos rinkinius sutaisė V. Niekus, Mokytojas har
monijos ir kompozicijos Beethoveno Konservatorijoj.
Užsisakant tas knygeles ir siunčiant pinigus visad

adresuokite:
Reikalaudami adresuokite;

Draugas Pub. Co.
1800 W

4o St.,

Chicago, Iii

(i

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th Street,

CHICAOO, ILL.

•, I •

I
DRAUGAS
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šiai, stipriai, kaip sako, toume nepaskutinę vietų užima.
vo “streight”.

narių ligoje, būtent: kas įsto
Pirmiausia Chicagoj susi jęs j šių draugijų norės gauti
Lietuvių kolionijose nesigir tvėrė L. I). S. kuopa West
dėjo iš “lietuviškų užeigų” Saidėj. Chicagos lietuviai dar daugiau pašelpos, tas turės
“armoškos” zvimbimo ir “bu- bininkai snjnuzkite ir, tverda daugiau mokėti mėnesinės.
žuočių” “staugimo^’. Ren mi L. 1). S. kuopas, parodykit, Taigi, kas mokės 50c. menes.,
System
Bell
visiems
tas
gaus
7
dol.
pašelpos
į
sa

BLAIVININKU PARODA
certo i^piMytojus,
giamieji baliai, vestuvės, va kad ehicagiečtaijei nori, gali
r. ga□laivininkų ranuuA.
reikia pripažinti nemaža
vaitę! kas mokės 75c mėn. tas
karai pasižymėjo sausumu. !visus “subytinti”!
Pereitų subatų., 9 d. spalio,! į)U111u į,. gero prisirengimo?
gaus 10.50 pašelpos į savaitę;
Muštynių, peštynių bemaž ne
buvo milžiniška blaivininkų! Truputį silpniau pasirodė
kas mokės $1.00 — tas gaus
buvo. Tarsi magiškos lazdu
paroda. Sakoma, kad tai bu- chorai. L. J. Ratelio choras kės mostelėjimu Chicago pa
$14.00 paš. į savaitę. Visi
vo tik bandymas. Vėliau pa- jįaį j)e taip, bet antras, kaip virto į “Young dry city”.
nariai, apart to, gaus 75 dol.
Sumažink Pardavinėjimo Iškaščius -—
IŠVAŽIAVO ŽEMĖS
našių parodų ketinama su- Į i-oJogį, jį kitur atvykęs, silppomirtinės ir dar po vienų
Sausa buvo Chicagoj praė
rengti daugiau, ypač prieš a- nai savo užduotį išpildė.
APŽIŪRĖTŲ.
dol. nuo kožno nario. Nariai
jusioji nedėlioj, už tai kaip
Telefonas Pirma
teinančių metų balsavimus.
Pereitame
num.
buvo
minė

priimami
nuo
18
iki
40
metų
Tiek apie L. J. R. koncertų. gera ir malonu;
žmonės
Užsispyrė blaivininkai pada Iš viso ko įspūdis būtų pali
susitvėrusi metų senumo. Įsirašymo mo
džiaugėsi neatsidžiąugė, kad ta, kad naujai
ryti Chicagų sausa ir gana!
j
Liet.
Ūkininkų
dr-ja
žada sių kestis yra pagal metus. Tai
kęs neblogiausis, kad ne va'*miestas ir jo gyventojai pra
Pašaukimas jūsų pirkėjo per
Šioji paroda nors nebuvo karo vedėjų nepakanta. Užsti komisijų žemių apžiūrėtų. gi broliai,
«r lietuviai katalikai,
blaivėjo.
puošniu bet joj dalyvavo tie gaudinėdami kitų srovių žmo
Pp. P. Mažeika, V. Žukau kurie norite būti fcuosesniais
Bell telefoną sumažina parda
Ir visų tų ramumų iššaukė
siog žmonių minios, o dar dau nes, parodė, kad mažai turi
nuo
bereikalingų
vaikščiojimų,
skas.
J.
Daržininkas
pereitos
saliūnų uždaromas nedėldievimo iškaščius. Daryk tą visuo
giau buvo žiūrėtojų tos paro supratimo apie dailę, kuri tar
savaitės pabaigoj išvažiavo į kaip kad yra daroma priklau
niais.
dos. Visų tautų dr-jos ėmė nauja1 ne atskiriems luomams,
Vertėtų tokiu pat būdu ap- AVisconsin valstijų. Tikisi ten sančių į kitas dr-jas, tai ar
met ir visados, tokiu budu su'dalyvumų, nešini vėliavas su , bet lygiai visiems. Laikas
ne
geriau
prigulėti
prie
vie

praleisti
nemaža
dienų,
kad
sausinti ir kitas savaitės die
visokiais parašais, daugybės (būtų mūsų lietuviams valyti nas.
taupinant pinjgus, laiką, energija.
viskų
prigulinčiai
išty nos ir gauti patarnavimų kaip
Sausas.
automobilių, vežimų taip ir scenos pagrindžius nuo visa
kad
nuo
trijų
dr-jų;
taipgi
ptv
rus. Pasirodo, kad AYiscon"
.v
r
mirgėjo įvairiais parašais. to. kas žemina daile ir jų pa
sin valstijoj yra nemaža lietu šelpų, kaip kad nei viena drKas jūs nebūtumėt, kokį
biznį neturėtumėt,
Maršuotojai turėjo tam tikras niekina.
ja
tokios
nemoka.
vių
ūkininkų.
Tik
visa
nelai
t. #
SUSITVĖRĖ L. D. S. KUOPA.
jūs galite vaitoti Bell Patarnavimą geresniai
kepures, pagamintas “Dry
Dainius.
mė tame, kad apsigyveno kur
progai ir naudai. *
Antra iš eilės L. Darbinin kam papuolė, išsiblaškė po vi- Visus lietuvius-katalikus užChicago Federation”. Paro
kviečiame
atsilankyti
j
mūsų
kų
Sųjungos
kuopa
susitvėrė
doj dalyvavo ir driskių susi
Lietuviai negali iškęsti be
ia» valstiją. Nei susieiti susu8įrinkimu8 ir ' pi.isi rašyti.
Bell linijos jungia 9.000.000 telefonų tšuvieiiyspietusių po vėliava, ant ku svaigalų. Štai pereitų seknia- Nedėlioj, spalio 10 dienų, Die į kuo, nei kur vaikų mokyklonSuS!irillkin,us (lraugija ,aiko
tosfc Valstijose ir Kanadoj.
rios buvo parašas “Alus to ! dienį, kada Chicagoj visos vo Apveizdos parapijęj. Su įleisti. Vietomis nemaža toku)kaa ne(Mdienis, 1 vai.'po piepo
pie
sirinkęs
darbininkų
lietuvių
kiais padarė degtinė“. Almi smuklės buvo uždarytos, ir
'bemokslių vaikų yra, ukininšv. Jurgio par. svetainėje.
na- parašų bitą labai įvairių sunku buvo gauti kur nors nemažas būrelis Dievo Ap ka? galėtų nuo valdžios išrei
Chicago Telephone Company
Su pagarba
Taip merginu burvs nešinos svaigalų išsigerti, kaikurie. veizdos parapijos svetainėje, kalauti mokyte ja; bet nežinoBell Telephone Building
vėliavų su parašu: “Lūpos, žmonės taipgi ir saliūnininkai, plačiai apkalbėjo reikalų turė narni nei ’u»” nei prie ko
J. Tumasonis,
Official 100
'
ku: los lietė svaigalų, niekados išrado naujų būdų. Štai ant ti šioje parapijoje darbininkų kreiptis taip ir smiksta.
raštininkas.
m-’asilitės .m is;; lupų”. Vie- Town of Lake vienas saliuni kuopų ir po pasitarimo buvo
Rep.
nas vežimas parengtas smako | ninkas, |dek teko patirti> par. užmegsta nauja kuopa iš ke
laikinų palengvėjimų arba ku- prašalina užkietėjimų ir jojo
paty.au, pi a a Į gliti n*s idavjnajo slapta svaigalus, o liolikos narių. Žadama da
lių doza turės būti nuolat di- pasekmes. Kaina $1.00. Apgė
bar karščiau pradėti darbuotis
'kų. Del nedėlioj
pr.u'kų.
nedelioj salimui L___ .
__
•
dinama.
Geras vaistas turėtų koše. Jos. Triner, ManufactuVISŲ ŠVENTŲ DR.JOS
Į žmonės gyvendami ant vir
r/darymo b ta nemaža juokų į šaus saliūno, nešėsi alų su ar- ir, rengiant prakalbas, didin
veikti natūraliai, nesuteikda- rer, 1333-1339
S. Ashland
VEIKIMAS /
PASKELBIMAS.
krečiama: Ai nebaisu, kad!i batiniais puodais. Mat, pama ti skaičių narių naujai susi
mas skaudėjimo arba kitokių avė., Cricago.
Ant Bridgeporto,
rytoj buzos negausime?” Bet! tęs nemanys, jog tai alų neša. tvėrusių kuopų ir dar naujas
nemalonumų,
nepalikdamas
50%
Kaip jau seniau buvo rašy
organizuoti.
čia vaikų pilnas vežimas nei Saliūnininkai
kulia silpnu ir kurio doza vi
neužmiršta ir
Prie sutvėrimo L. Darbinin ta, Visų Šventų dr-ja pradė- Męs drąsiai galime sakyti, suomet ta pati. Tokių vaistų Jeigu reikalinga trinti kukiek nenugastavo, nes “Mū- draugijų. Viena dr-ja rengė
.
..
.
na. ypatingai nuo rematizmo
sų tėvai ir diedukai rytoj bus balių su svaigalais pareitų se kų Sųjungos kuopos Dievo jo savo gyvavimo dienas rūgs. kad arti penkiasdešimts nuo- yra _
™
Tnueno
Amerikomskas , *
. ..
,
....
arba neuralgijos, skaudėjimų
namie!” Kur čia viskų iš- kmadienį saliūne, o kad tų Apveizdos par. nemaža prisi 1 d. Dabar ir ji turi kelias šimčių, arba viena pusė visų
dėjo tos parapijos vargoninin dešimtis narių ir kelius de- galvos skaudėjimų turi savo Kartaus Vyno Elixira».' Jisai knitinėje, gerklėje arba ne
skaitliuosi — reikėjo pačiam
dienų nebuvo' galima, tada drviskų matyti, kad pilnai su ja saliūnininko prikalbinta,! kas, p. A. Aleksandravičius, sėtkus dolerių ižde. Ši dr-ja pradžių užkietėjime ir silpnu- veikia griežtai, bet maloniai, f.įlIOse, tai paliudykite Tpūpratus kas tenai būta.
...
, .. v v kuris, kaip matyt iš jo dar- yrfl pažangesnė už kitas tuo- me. Gydant ukietėjimų, svar- sustiprina kūnų, sutveria nau- ners Linimentu. Kaina 25 ir
rengs girtų balių sekantį šes-Mu
ne tik muzikų skleidžia, mi, kad ji turi savo įstatuose blausia yra parinkti tokius jų apetitų, paliuosuoja skaudė-50c. I’er pačtų 35 ir 60c.
Parodavime žymių vietų
tadienį. Tikimasi, jog ten gė-Į, ‘? . .
, , ... . ,...- . •
.. , ’ ~
. . bet ir visame kataliku įudeu- tris skyrius pašelpime savo vaistus, kurie suteiks netiktai jimus skilvyje ir viduriuose,
užėmė lietuviai. Iš Visi) tau
Advt.
runų įkvales bus. Gaila,~ kad1
tų geriausia pasirodė švedai.
katalikiškos dr-jos vis dar ne
Bepig, nes jie savoj šalyj
moka parengti blaivių vaka
džiaugėsi blaivybe.
rų.

Chicagoje

Paroda tęsėsi kokias tris
Valandas. Jų surengė “Dry
Chicago Federation”.

Reporteris.

Sekmadienį, 10 spalio, S. L.
R.
K. A. 85 kuopa laikė savo
Ii
bertaininį susirinkimų
šv.
MOTERŲ SĄJUNGOS VAKA- Kryžiaus parapijos svetainėj.
Tarpe svarbesnių nutarimų
I
KINIAI KURSAI.
yra tie: raportai atstovų iš
’ Pirmadienyj, spalio 4 d., šv.
Chicagos apskričio susirinki
Jurgio par. salėje įvyko A.
mo priimti vienbalsiai. Nutar
L. R. K. AI. Sųjungos Linos
ta surengti agitatyviškas pra
kuopos susirinkimas, kuria
kalbas sekančiame mėnesyj;
me aptarus apie Sąjungos va
išrinkti komitetai dėl surengi
karinių kursų naudų, nutarta tokius įsteigti ir prie Sų- mo, V. Ivanauskaitė ir J. J.
Palekas. Nutarta, kad visi
jungos 1-mos kuopos. Paneš.,,
kuopos sanariai iš vieno dar
dūliais bus mokoma lietuviš
buotųsi kuodaugiausiai sąna
kai, o ketvergą i s angliškai:
rių prirašyti prie Susivieniji
skaityti ir rašyti. Už mokyto
mo. Dar nutarta kreipties prie
ją išrinkta p-lė AI. GurinskaiCentro Raštininko,
kad šis
tė. Taip-pat bus ir siuvinėji
prisiųstų mūsų kuopos tų są
mo klesa pėtnvčioj, kurią ves
narių vadrus ir pavardes, ku
p-lė J. Adomavičiūtė.
rių nėra paduoti metai prie
Mokslas prasidės nuo 7 d.
prisirašyuno. Prie kuopos pri-Į
spalio. Alokinimosi valandos
sirašė naujų sąnarių.
trauksis nuo 7 :30 iki 9:00 vai.
Sąnaris.
vakare. Skaitlingai atsilankę
susirinkiinan moterys paro
SAU3IAUSIA NEDĖL1A
dė, kad sąjungietės su dide
CHICAGOJ.
le energija nori mokinties, tik
Sako: — Sauso nieks ne
reikia duoti joms progą.
klauso.
A’isai netiesa. Chica
: Sąjungietėms mokslas bus
gos milžiniškas miestas pra
veltui, bet, jeigu norėti] kas i
leido vienų iš sausaųsių nedėpašalinių mokyklą lankyti, tu
lių ir, berods, visi tų sausu
rės mokėti po 10 c. už vakarų.
mų nors ir savotiškais būdais
Kuopon įstojo 2 naujos na
pagerbė.
rės.
Pirmiausia: JJedėlia, spalio
Kuopos Korespondentė.
10 diena laliai buvo sausa
Chicagoje: oras sausas, vejasi
sausas ir dulkės sausos.
T0WN 0F LAKE.
Toliaus: Chicagos 7,000 sa
Liet. Jaunimo Ratelis su liūnų paslėpė savo bačkutes,
rengė ganą gražų koncertų “džiagus” ir “pantes” už
“Columbia” svetainėj nedė stipriai užrakintų durių, ku
lioj, spalio 10 d.
lias taip uoliai sergėję “dė
Geriausia nusisekė, kaip ir dės”, kad tik keliose vietose
visados, p-lės J. Urbiutės de- buvo ištikę bačkučių “susiklemacijos. Ši jauna artistė brokininiai”.
savo nepaprastais gabumai
Prie kiekvieno saliūno spie
žavėte žavėjo publikų.
tėsi būriai “trokštančiųjų”,
Neblogai padainavo p-lė A. bet pastebėję ant durių spin
Brazauskaitė; duetas “Alano tų, liūdnai žingsniavo sausogimtinė” sudainuotas p-lių M. niis galvomis namo.
A. Viščiulyčių išėjo gan pui Miesto gatvėse visai nesi
kiai. Vyrų duetas išpildytas matė
virtukuliuojančių
p.p. Zolpio ir Strzyneekio ro žmonių. Kiekvienas pajutęs
dosi visiems suteikė malonių savo galvoje ir strėnose yvalandėlę. Kalbant apie kon- ipatingus sausumus, žengė tie>

Blaivininkas.

Geros Rūšies Gatavai
Padarytų Drabužių
.
Ar Jūs darote tą klaidą apie gerus ga
tavus drabužius — laikote juos tiktai kai po pinigų sutampytojus?
Daugelis vyrų taip mano.
MŪSŲ DRABUŽIAI YRA DAUG DAUGIAU NEGU TAS: JIE YRA VER
TĖS DAVĖJAIS. JIE DUODA JUMS T OS RŪŠIES VERTĘ, KURIĄ JŪS GA
LITE APKAINUOTI DOLERIAIS, NE TEORETIŠKĄ VERTĘ, KURI VARGIAI
IŠAIŠKINA KAINĄ SULYG MIEROS PADARYTO SIUTO

$15

$20

$25

$30

Jūs galite mokėt? kiekvieną iš tų kainų už mūsų siutus ir ploščius ir žinoti, kad Jūs
gaunate geriausius drabužius, kokius tik ta kaina gaT suteikti.

CoyyrljiUd IMS
ChM. Kratau t Ursi.

Jei tas yra dėl Jūsų nauja mintis, JfH
Geriausiu mes suprantame gerus, im
sutiksite, kad ji yra gera, verta
portuotus audimus, mada,
siuvimą,
pasėkimo.
detalius — visaką.
Jei gąrsios J. B. Matous žymės nėra ant švarko, tai jis ne mūsų išdirbystės. Nie
Rados to neužmiršk. Šitoje didelioje krautuvėje Jūs visados rasite stebuklingą pa
rodymą gerų pavėrinių dėl vyrų ir vaikų.
Joks siuvėjas negali jų duplikuoti padirbime, madoje, materijoje ar tinkamume,
nors ir už dįriesnę kainą.

Didžiausia Drabužių Krautuvė Pietynėje dalyje (Suuth Side)
• ~

I

Viena kaina dėl - Visų.

»

