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Vargstančios Tėvynės

Amerikos Žinios

Reikaluose.
Lietuva jau visa vokie
čių užimta. Kas sunaikinta
*—sunaikinta. Kas pabėgo
•— pabėgo. Kas liko — pa
siliko. Tokiam
padėjime
mūs tėvynė gali likti iki
jpabaigai karės. Būdas ir
kelias sušelpimo Lietuvos
taip-pat dabar jau aiškus.
Nuo Lietuvių Draugijos nu
kentėjusiems
dėl
karės
šelpti sekretoriaus šiomis
dienomis
gavau
laiškų
(skaitytojai
juos ras žemiaus), iš kurių matome,
jog Lietuvių Draugija su
siskaldę į keletą
burių ii'
įvairiose vietose Lietuvos
šelpimo darbą
varo. Di
džiausioji dalis
Lietuvių
Dr-jos komiteto
pasiliko
•Vilniuje ir rūpinsis žmonė
mis, pasilikusiais Lietuvoje.
Dalis komiteto gyvena Vo
roneže, drauge su 700 mo
kslą einančios
jaunuome
nės. Kita dalis Petrograde
Maskvoje rūpinasi pabėgė
liais iš karės laukų. Ir vi
soms toms įstaigoms reikia
pinigų, reikia
aukų, kad
galėtų veikti.
Sunkaus darbo įvargintas,
šiurkščių srovinių
santy
kių sunervuotas,
prašiau
Draugijos atsiųsti dar vie
ną atstovą, o tuom tarpu
žadėjau pertraukti
savo
veikimą. Kitas atstovas at
važiuoti negalįs. Reikalai
gi kasdien vis didėja, mūsų
kraštui pagelbos reikia kas
diena vis daugiau. Pasilsė
jęs šiek-tiek, aš pasirįžau
savo liūdną kelionę tęsti
toliaus. Vėl važinėsiu, vėl
Lietuvai pagelbos prašysiu.

Dirbamas mano kelionei
naujas maršrutas. Į jį ineis
tiktai tos vietos, kurios iki
10 dienai lapkričio atsiųs
man pakvietimus. Taigi vi
sos lietuvių kolonijos Ame
rikoje, kurios norėtų, kad
pas juos atvažiuočiau kal
bėti ir vargstančiai Lietu
vai aukų parinkti, teiksis
atsiliepti šiuo adresu: St.

Šimkus,
117 Featherbed
Lane, New York, N. Y.
Ir tie, kuriems jau buvau
pasižadėjęs, arba kurie bu
vo intraukti į pirmąjį mar
šrutą, bot dėl įvairių prie
žasčių ten prakalbų nebu
vo, teiksis
atsiliepti, nes
laiškai gal pražuvo, išsimė
tė.
Prakalbas prašysiu reng
ti vardu Lietuvių Draugijos
nukentėjusiems dėl karės
šelpti. Aukos mano prakal
bose surinktos bus siunčia
mos stačiai Lietuvių Drjos įstaigoms.

Tai darysiu
neturėda
mas nei
mažu-mažinusio
noro kame nors intarti gra
žiai besidarbuojančius fon
dus arba skersai kelio ku

riam nors iš jų stoti; ne,
tai darau vien norėdamas
išvengti daugybės keblumų
ir nemalonumų, kurie mano
energiją ir sveikatą paker
ta.
Amerikos lietuvių veikė
jų, organizacijų ir laikraš
čių kuoširdingiausiai pra
šau padėti man visame. Be
jūsų pagalbos ir paramos
aš nieko nepadarysiu!
Lietuvių Draugijos Nu
kentėjusiems
dėl
karės
šelpti atstovas Amerikoje.

SUV.

Spėjama, kad AVilsonas su
tiks priimti jau išdirbtą departmento programą.

l

Šis programas dar oficija
liai nepaskelbtesr-tai ir nega
lima > žinoti kokias
reformas
t.
jis siūlo Suv. Valstijų laivy
ne.

J* •*».

LIETUVIŲ

RAŠTIJOJ.

LAIVYNAS

Laivyno sekretorius p. Da
niels kelis syk tarėsi su pre
zidentu AVilsonu kas link lai
vyno sustiprinimo ir padidini
mo. Šiuo laiku gaunama iš
AVashingtono žinių, jog prezi
dentas sutinkąs ant laivyno
sustiprinimo, bet dar neišrei
škęs savo nuomonės ant kiek
laivynas bus didinamas.
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BIDELE NAUJIEM

VALSTIJŲ

BUS STIPRINAMAS.

St. Šimkus.
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KATALIKAI PRIEŠ
CARRANZĄ.

Suvienytųjų Valstijų val
džia buvo palinkus pripažin
ti Carranzą Meksikos prezi
dentu. Tuomi reikalu net bu
vo susinešta su pietinėmis Amerikos respublikomis Argen
tina, Chile ir Brazilija, kurios
remia Carranzos kandidatūrą
Į Meksikos prezidentus.
Savo laiku Amerikos katali
kiškoji spauda buvo patėmijus, kad Carranza pasižymi
neapykanta prieš katalikus ir
jeigu jis tapti} revoliucijoniš
kos Meksikos prezidentu, ka
talikams prisieitų daug nuken
tėti nuo jo valdžios.
Dabar paaiškėjo, kad Ka
talikų Bažnyčios atstovai krei
pėsi pas prezidentą AVilsoną,
reikalaujant pilno užtikrinimo
katalikų visuomenei Meksikoj
liuosybės. Išsyk prezidentas
sutikęs pripažinti Carranzą,
dabar lukuriuoja.
Spėjama,
kad tas įvyks, delei apibūdini
mo santykių tarp Carranzos
ir katalikų.

Kaikurių Amerikos laikraš
Gerbiamosios
lietuvių
čių
nurodoma, kad sulig nau
Draugijos,
Kuopos, Kli
jojo projekto turėsią būti pabai,
Rateliai, Parapijos
būdavota 20 laivų “dreadnaudokitės
proga dabar.
naught’ų ir kreiserių rūšies.
‘ ‘ Metraštis ’ ’ 1916 metams, iBe to bus statoma daugybė ma
tuoj apleis spaudą. Maši i
Į.
VfSTS SftįLI/iG
žesnių karės laivų ir laivelių.
nos dirba
dieną ir naktį. L
Laivyno padidinimas turės
Eesant tėvynėje neramu, Graikijos pavaldiniai iš Amerikos keliauja namo.
Lietuvių Katalikų Spaudos
įvykti laike 5 metų.
Dr-ja nesigaili milžiniškų
Statant naujus kariškus lailėšų, kad suteikus visuome mintini dalykai, kurie lavi
vus reikėtų dauginti ir laivy REVOLIUCIJA GUATEMALOL
nei didelį veikalą, kokio lie na žmogaus protą.
no ingula. Taip išrokojama,
Iš Orleanso, La. pranešama,
tuvių raštijoj ligšiol nėra
9. Didžiosios lietuvių akad pirmais metais jūreivių kad Guatemaloj iškilo stnar-,
BALKANUOSE MAIŠATIS.
buvę.
rengiasi į Balkanus siųsti dar
merikiečių organizacijos, jų
skaičius turėtų pasidauginti ki revoliucija. San Marcoso,
Užsisakant daug egzem istorija, gyvavimas, nariu
Kas tai buvo mėginęs iš daugiau kariuomenės, kad vo ant 8,000 žmonių. Toliau, — Huetenango ir Peteno valsti
pliorių
(kopijų), dabar skaičius.
krėsti juoką, sakydamas, kaip kiečiams ir jų šalininkams pa daugiaus.
jose eina mūšiai tarp riauši
tuoj, nieko nelaukiant, kai
10. Lietuvių parapijos, jų susipeš Balkanuose, tai niekas rodžius ką jie gali.
Iškaščiai būsią milžiniški.
ninkų ir valdžios kariuome
na už kiekvieną — 50c.
istorija, jų materijalis sto nebežinos kas su kuo turi ka
nės. Sukilėlių armija, suside
riauti. Beveik taip ir atsiti
Persiuntimo lėšas reikia vis, fotografijos. danti iš 1,700 kareivių, vado
DINABURKAS SU RYGA GALI
apsimokėti tiems, kurie iš
11. Žymesnieji mūsų vei ko, Bulgarijai stojus karėn.
vaujant Gautemalos ištrem
tiems piliečiams, peržengę Susirašo. Siunčiant didelį pa kėjai, mokslo vyrai, visuo  Tik pažiūrėkime, kas per pra VOKIEČIAMS NEBETEKTI.
TARPTAUTIŠKAS TAIKOS
eitą
savaitę
įvyko
ir
kas
gali
aliiletes upę Cliiapas valstijoj
ką (boxą), persiuntimas at menės darbininkai, jų foto
Nors vokiečiai prisivežė di
KONGRESAS.
toliau atsitikti.
Meksikoj.
sieina visiškai pigiai. Pas-; grafijos, bijografijos etc.
džiausių kanuolių, užpakalyj
San Francisco, Cal. prasi
Sukilėliai visur skleidžia la
kui, kaip veikalas išeis iš
Kuomet vokiečiai su aust prisidirbo geležinkelių ir visa
12. Mūsų mokyklos, mok
dėjo Tarptautiškas
Taikos pelius su parašu: ‘Guatemaspaudos, Draugijoms, Kuo sleiviai.
rais užgulo ant Serbijos su spėka gula, kad paimti Rygą
Kongresas, kurį atstovauja los Laisvės Armija”. Vir
poms, Parapijoms etc. bus
13. Mūsų viešos kultūri (Juodkalnija ir dabar jąs te- su Dinaburku (Dvinsku), vie žymūs veikėjai įvairių tautų
šiausiu sukilėlių vadu yra ge
bespaudžia, tuo laiku iš užpa nok be pasekmių. Atpenč, da
brangiau — atsieis po 75c. nės įstaigos.
ir viešpatijų. Kongreso pir nerolas Isidro Velder, dveji
kiekviena kopija, o gal, ra
14. Mūsų spauda, jos isto kalio smogė pavydus ir go bar jau rusai vokiečius žings muose posėdžiuose kalbėjo Ja metai atgal ištremtas respub
dus Bulgarijos caras Ferdi nis po žingsnio atgal varo. O
si, ir visiškai nebebus gali rija.
ponijos ministerijos pirminin likos prezidento Cabrero iš
čia užeina žiema, keliai pabliu
nandas.
Serbams
į
pagelbą
ma gauti. Praeitame “Drau
15. Žymesniųjų draugijų,
ro. Ne kaip vokiečiai jaučia kas gr. Okuma ir japonų laik Guatemalos ribų. Sukilėliams,
go” numeryje
minėjome, susivienijimų, kuopų, kuni suskubo prancūzai su anglais.
raščio, leidžiamo San Fran kaip pranešama, prijaučia ir
Dalis jų nukeliavo padėti ser si Rusijon įlindę.
kad “Metraštis” turės 350 gų, fotografijos. Kunigų ad
cisco, redaktorius, d-ras Nag federalė kariuomenė, kuri pra
bams grumtis su vokiečiais ir
pusi. (6X9 col.), bet apsi resai. Informacijos. Ir tt.
- Poon - Chew. Šie du kalbė dėjo maištus kelti ir dėtis prie
austrais, gi didesnioji pusė
rikta, turės ne 350, bet 450 ir tt.
riaušininkų.
VAKARUOSE BE ŽYMIŲ
staiga susisuko ir puolė į Bul
toju nurodinėjo, kad šiuolai
puslapių! — Fotografijų
Užsisakykite “Metraštį’’ gariją. Laimėję pirmuosius
kinės kalbos apie taiką, kuo
PERMAINŲ.
garsių vyrų, kunigų, bažny Kuopos, Draugijos, Parapi mūšius, jie įsibriovė Bulgari
met militarizmas turi paglem- ANGLIJA PRISIUNTĖ DAR
čių, draugijų.
kuopų bus jos etc. siųskite
orderiais jon ir užėmė Bulgarijos mies Nors Belgijoje ir Prancū
zijoje kovos nesiliauja, bet lai žęs visą pasaulį, yra tuščio
DAUGIAUS AUKSO
apie 150.
tą Strumnicą, kuris sykiu ir
tuojau.
mėjimais
nei
viena
pusė
nega

mis
šnektomis.
Taip
ilgai
pa

AMERIKON.
“Metraščio” turinys gy
Nominališka veikalo kai buvo tvirtovė. Prieg tam ir
vas, įvairus.
Paminėtina na, reikia atsiminti, turėtų serbai, nors iš dviejų pusių li pasigirti. Vokiečiai ginasi, saulyj neįvyks taika, pakol
Per Bangar, Ale. miestą
kaip
pašėlę,
nes
mato,
kad
militarizmas
nebūsiąs
galuti

pravažiavo traukinis, vežantis
trumpai šie skyriau
būti $3.00 ar daugiau, dabar suspausti, smarkiai kovoja su jiems ten pralaimėjus, jiems
priešu
iš
šiaurės
(vokiečius
vagoną aukso, kurį iš Londo
nai
sutrintas
ir
panaikintas.
1. Kalendorius
1916 m. gi tik 50c., apsimokant per
būtų
galas.
Nežiūrint
to,
vie

Nuo Amerikos Moterų Tai no prisiunčiama į New Yorko
Parodyta visos
šventės, siuntimo lėšas. Ta kaina te 'ir austrus) ir atremia bulga nok prancūzai su anglais pa
rų
atakas,
mėginimą
įsibriauti
saulės ir mėnesio užtemi gali naudotis tik Draugijos,
kos Ligos kalbėjo Chicagos bankus, apmokėjimui karės amažu
stumiasi
pirmyn.
Serbijon ir sugadinti jos ge
municijai ir valgomųjų pro
mai, oro spėjimai ir tt.
delegatė, p-ni Jieva Marshall
Kuopos,
Parapijos, Rate
ležinkelius. Taigi dalykai jau
duktų, gabenamų iš Suvieny
2. Eilės geriausių poetų. liai, pavieniams
kur kas maišosi.’ Bet to negana. Bul
Schoutz, kandidatė į vice - pir tųjų Valstijų į Angliją. Ver
ANGLIJOJE.
3. Apysakos, vaizdeliai, brangiau.
mininkę prohibicijonistų par tė prisiųsto aukso siekia 10,garijai karę, apart Anglijos ir
feljetonai ir t. p.
Antrašas orderiams;
Daugiau šiuo laiku doma tijos.
Prancūzijos, dar apskelbė Ita
(XX),000 dolerių.
4. Straipsniai apie karę, REV. V. KULIKAUSKAS, lija, o greitu laiku tą patį ma kreipiama į Anglijos viduji
tautą, visuomenės
klausi
1631 W. North avė.,
no padaryti Rusija. Neapsi- nius santikius. Panorėjus ten
mus ir kikokius dalykus.
Chieago, UI.
stojama ir ant to. Prancūzai įvesti priverktiną kareiviavi
“DRAUGO” BENDROVES SUSIRINKIMAS.
5. Straipsniai apie katali
P. S. Pereitame “Drau su anglais išsodino nemaža ka mą, ir karėj su turkais netu
“Draugo” Bendrovės šerininkų susirinkimas įvyks
kų veikimą, Suv. Valstijose, go” numeryje buvo praneš riuomenės prie Enoso, Turki rint žymių pasekmių, ministe
statistika bažnyčių, vysku ta, kad draugijoms
kaina joj, netoli Bulgarijos ir ketina rijoj gali įvykti didelės per 17 d. lapkričio, 1915, šv. Kryžiaus par. mokyklos salėje
“Draugo” namo) Chieago,
pijų, kunigų, vienuolių, vie 35 c. Kurie jau prisiuntė už spustelt ją iš kitos pusės. Jei mainos. Keli ministeriai at- 46th & Wood st., (priešais
sistadydino, o kiti, kaip As- III. Šerininkų prašome susirinkti 3 vai. po pietų.
nuolynų šioj šalyj.
sakymus, tiems
išsiųsime dar prisidės Graikija, Rumu
ąuith’as, tokiuose rūpesčiuose
Norėdami “Draugo” Bendrovės veikimą praplėstą
6. Straipsniai ir statistika už 35c. Užsakymai gauti pa nija, — Balkanuose bus tik
susirgo. Kuomet Anglijoj to visų “Draugo” prietelių ir katalikiškos spaudos rėmėjų
apie žemės valstybes, apie sirodžius šiam pranešimui ra maišatis.
kie nesutikimai, vokiečiai tik prašome ton pačion vieton s’isirinkti 7 vai. vakare. Ten
mokslą, išradimus ir tt.
bus išpildomi rokuojant po
Kol kas gi ten tik verda, raukas trina, nes nesantaikai pat bus galima įstoti “Draugo” Bendrovėn.
7. Juokai, satyra.
50c., kadangi išleidimas at bet dideliais laimėjimais nieks esant ir priešas ne taip bai
“DRAUGO” BENDROVĖS VALDYBA.
8. Trumpi indomūs, at- sieis suvirš $5000.00.
negali pasigirt}. Talkininkai sus.

BULGARIJOS PRIEŠU SKAIČIUS AUGA.
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DRAUGAS
cija, kurioj aprašyta štai
koks stebuklingas atsitikimas:
—Kasant čia naujai mokyklai
skiepą, atsitiko nelaimė. Uo
loj užtaisyta perdidelis di
nėtus visokių rūšių “paveik namito šūvis ir kada jis šovė,
slus”. Kaikurie iš jų tiesiog didžiausia krūva žemių, uolos
papiktinanti. Ir kam, rodosi skeveldrų ir rąstų išlėkė į pa
tokius niekniekius savoje stu- danges, o paskiaus pasipylė
viso
miestelio.
Vie
boje laikyti? Galima juk pa ant
žmogus likosi sužeis
sipirkti
nebrangiai
gražių nas
paveikslų ir jais sienas pa tas, suvaryta į vidų apie 20
langų ir šiaip daug nuostolių
puošti.
padaryta.
Tokios tai pas mus tokelės.

Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.
' N€W PHILADELPHIA, PA. i
| Bažnyčios atnaujinimas.
į

DURYA, PA.
Prakdlbos.

....

Spalw <OoL) 21, 1915, N. 43»
ta komitetas iš M. Šimonio, J.
Klimavičiaus ir J. Jonuškos.
Komitetui pavesta kreiptis į
visas Ohio valstijos kuopas su
paraginimu, kad šis svarbus

sumanymas neatbūtinai būtų
įvykintas,
nes to reikalauja
Susivienijimo gerovė.
Tikimos,
kad visos Ohio
valstijos S. L. R. K. A. kuo

suose
reikaluose ir at&itikk
. .
.
. w .
iriuose kreiptum pne netuiaų
tuojaus
pagarsinti
laikraš
šv. Juozapo parapijos, Dono
čiuose aukotojų vardus ir pa
ra, Pa., o aš visiems patar
vardes.
nausiu.
Berods tą visą darbą priva
Su pagarba
lėjo atlikti vakaro pirminin
Kun. Magnus J. Nanėnas.
kas, p. K. Miklas. Aukotojai
Liet. šv. Juozapo para
būtų žinoję,
kaip jų aukos
pijos klebonas.
sunaudota ir Lietuvos šelpi
Donorą, Pa.
mo darbas būtų pastūmėtas
P. S. Meldžiu ir kitų laikraš
pirmyn. Dabar-gi rockfordiečių šį laišką perspauzdinti.
čiai labai šaltai atsineša prie
aukų rinkimo, nes nežino ar
jų aukos pasiekia badaujan
WORCESTER, MASS.
čius brolius ir seseris. Dau
Geras darbas.
guma žmonių, priminus jiems
Amerikos Lietuvių Katali
apie reikalą Lietuvą šelpti, at
sako: “mes aukoti aukojame, kų Spaudos Dr-jos 6 kp. pa
Plati
bet kur mūsų aukos dingsta?” vyzdingai darbuojasi.
Atsižvelgiant į tą viską, dar na katalikišką laikraštiją parsykį primenu aukų rinkėjams seknūngiaus, negu kitos betu
per d-ro Šliupo prakalbas, riu kolonijos. Būt patartina
kad tuojaus būtų išduota at ir kitoms lietuvių kuopoms im
ti pavyzdį iš jų. Iki šiai agen
skaita.
Tuomet galėsime Rockfor- tų ir vaikų sutvarkymu rūpi
nosi p. A. Ruseckas. Dabar
de išnaujo aukas rinkti.
jam atsisakius, darbuojasi p.
Vincas.
Vincas Vitkauskas (20 Ma:fr
Avell st.).
Šios kuopos pasi
darbavimu likosi įsteigtus kaSHEBOYGAN, WIS.
taiikiškųjų laikraščių parda

__

, ,

ra, vakaro

.......

rengėjai

teiksis

Spalio 10 d. buvo čia pareng
Matoma bažnyčia, o tiktai pri- us S. L. R. K. A. 61 kuo
pos parems 50-tos kuopos su
Skiriamas galas, su praplatini pos prakalbos. Kalbėjo kun.
manymą
ir
padės nuveikti
mu ant 15 pėdų, ir kadangi J. Struckus, Plymouth’o kle
naudingą
ir
svarbų
reikalą.
pamaldos atsibūna po senovei bonas.
50-os kuopos susirinkimas tuo
apdraskytoje
bažnyčioje, —
Kalbėtojas pirmiausia nu
mi ir užsibaigė.
tadelei, prisiartinus vėsesniam rodė gražiais
prilyginimais,
Panašių
stebuklų
North
“Dr.” Skaitytojas.
Reikia dar pažymėti, kad ši
laikui, prisieina šauktis prie taip mes, lietuviai, turime
Adams visai nebuvo. Turbūt
kuopa
keli metai atgal visai
Dievo su tarškančiais danti iranginti savo kalbą, kurios
jie įvyko “Keleivio” kores
silpnai gyvavo.
Kas
buvo
mis ir paraudusia nosimi. Tik melodišku skambėjimu gėrisi
pondento makaulėj ir “Kelei
SHEBOYGAN, W1S.
kaltas,
nežinia.
Bet,
kaip
tai, susimildamas, nepamislik, kitataučiai ir ją aukština.
vis” neturėdamas geresnių ži
Subruzdo moterys veikti.
pradėjo veikti, tai eina vis ge
kad mūsų uooslės organai
nių patalpino apie šį savo ko
Po tam plačiai aiškino apie
Pasidėkojant
prakalboms,
Dabar kuopa jau turi
permaino savo išvaizdą nuo S. L. R. K. A. reikalus. Ša
respondento “eudauną” ma ryn.
kurias rengė
mūsų gerbia
suvirš
100 narių ir kelias de
truktelėjimo
‘ ‘ ant drąsos ’ ’, tė, kad ši katalikų organizaci
tymą gana ilgą žinią.
mas klebonas, kun. V. Varnašimts dolerių banke.
Tikras
kas nekartą su kitais ir atsi ja yra didžiausia- iš visų lie
“Keleivio” skaitytojas.
giris, užkviesdanias kalbėtojas
džiaugsmas
iš
tokio
kuopos
au
tinka, bet pas mus tai jau to tuviškųjų draugijų. Jos tik
ir kalbėtojus iš Chicagos, kaip
gimo. Prie šios kuopos pri
nėra, ir jeigu rausta, tai tik slas prakilnus.
Kiekvienas
jau buvo “Drauge” rašyta,
klauso beveik visi jauni ir
nuo šalčio. Nors, kaip minė lietuvis ir lietuvaitė privalo
BGSELAND, ILL
mūsų L. R. K. Moterų kuopa
darbštūs tėvynainiai, todėl ne
jau, šiame laike su atidavi rašytis prie katalikiškojo Su
Vyčių vakariniai kursai.
labai sustiprėjo. Rugsėjo 22
nuostabu, kad viskas taip ge
mu kas “Dievo — Dievui” sivienijimo, plėsti jo veikimą.
d. buvo kuopos susirinkimas,
rai sekasi.
Man beraštinanLietuvos
Vyčių
8
kuopa
mažuma vargstame, bet neai Nauda iš prigulėjimo prie Su
ant kurio nutarta panedėlių ir Roselande pradeda smarkiau kaujant šioj kp. neteko gir
manuojame, nepuolame dva sivienijimo milžiniška.
ketvergų vakarais atidaryti veikti. Visi ligšiol buvusieji dėti nuo narių kokių nereika
Neteisingos žinios.
sioje ir darome tai, kas mums
Po kun. S. J. Struckaus kal kursus, kur bus mokinama
vinėjimui agentūros aefeaelingų
užmetimų
ar
pasiprieši

nesusipratimai
pašalinti.
pridera, nes matome, kad ne bos šv. Juozapo parapijos baž
“Draugo” 42 nnmeryj tū-j čiose vietose:
siūti, megzti, nerti, virti, skai
Šiomis dienomis čia atida nimų, viskas buvo veikiama
užilgo turėsime Dievo Namą nytinis, šv. Cecilijos choras,
las J. E. savo žinutėj iš She- pas A. Abraatį 88 Mittbury
tyti, rašyti ir tt. Tam tikslui ryta L. V. vakarinė mokykla, didžiausioj vienybėj.
Būtų
pabaigtą, išpuoštą ir pašven vadovaujant varg. p. J. L. Se
boygano, Wis. gana smarkiai! „ J. Gtavicką, 111
tapo
išrinktos
mokytojos. kurioje mokinama angliškos geistina, kad visos Susivieni
tintą. Pašventinimas rengia nuliui, padainavo gana gra
užsipuolė
ant
šv. Juozapo
ton st.,
Tuojaus. tada- gero noro mo kalbos, artimetikos ir lietuvių jimo kuopos gyvuotų ir veiktų
mas ant 25 dienos lapkričio, žiai keletą dainelių. Po dai
draugijos
nprių, primesda „ J. Puodžiūną, 41 Grafta*
terys sudėjo pinigų ir pa gramatikos. Mokestis labai tokioj vienybėj ir meilėj, tuo
kuomet manoma surengti ir nų sekė deklemacijos, kurias
mas jiems daug nebūtų daik
’ street,
pirkta reikalingi indai ir gari maža.
Pageidajama kuodau met mūsų susivienijimas aug
parapijinius pietus.
Senąją išpildė šv. Cecilijos choro gie
tų.
„ S. Dubicką, 8 Laarenoe st
nis pečius. Dabar jau kursai giausia mokinių.
tų kaip ant mielių ir ne kiltų
,
mūsų bažnyčią galima buvo smininkai : p-lės M. ZvikauPonas J. E. sako, būk šv.
Pagirtinas tai darbas. Tik
atidaryti. Panedėliais moki
laikraščiuose nereikalingų pro
pavadinti, pagražinant: “baž skaitė ir M. Krikščiūnaitė ir
Korespondentė.
Jnozapo draugijos narių skai tokiu būdu platindami savąįų
nama siūti, megzti, nerti, ra
testų, kaip kad dabar pasitai
nytėlė”, bet naujai tai jau tas pp. P. J. Lazauninkas ir F.
čiuje randasi “ šakininkų ”- spaudą galėsime atsiekti pa
šyti ir skaityti. Mokytojomis
ko.
Tad, broliai ir seserys,
vaitias netiks. Kaip pariršucicilikų, būk jie nori paimti geidaujamu vaisius — šleivi
Ambrutis.
yra: siuvimo, Felicija Vaišvistengkimes gyventi meilėj ir
tinia jos išvaizda, taip ir ruiCLEVELAND,
OHIO.
draugijai už organą “Šakę” tikrąją apšvietą.
Antru kartu kun. S. Struc liutė, mezgimo, — Gertrūda
vienybėj ir išvengsime viso
miagumas, pilnai atsako dide
ir tt.
P. M.
Svarbūs nutarimai.
kus kalbėjo apie Lietuvos da Valentienė, rašymo ir skaity
kių nesmagumų.
liam miestui ir dideliai parapi
Negaliu jokiu būdu supras
bartinį sunkų padėjimą. Lie mo, — Ona Čižauskiutė, Pran
Spalio 10 d. S.-L. R. K. A.;
M. Šimonis,
jai. O tas viskas stojosi rū
ti iš kur p. J. E. surado to
tnvą reikia šelpti. Amerikie ciška Lementavičiutė ir Ag 50-ta kuopa laikė 4-tą bertai
Kuopos rašt.
pesčiu vietinio klebono, kun.
kias baisenybes. Šv. Juozapo
HARTFORO, CONN
čiai turėtų pasirūpinti auko netė Kacevičiutė.- Ketvergais ninį susirinkimą, ant kurio su
JV. Matulaičio ir pasidarbavi
draugija, kaip ir kitos katali
mis, kurios nors iš dalies pa mokinama virimo ir prirengi- sirinko didžiuma senų narių,
Vyčių vakaras.
mu: 1) architekto, (p. L. H.
kiškos dr-jos, pildo savo pa
lengvintų lietuvių nuo karės mo daržovių ir vaisių ilges be to prisirašė keletas naujų
VVAUKEGAN, ILL.
Spalio 12 dieną, š. m., šv. K.
. Gielio, 2) kontraktoriaus, p,
reigas bažnyčios ir tėvynės
mkentėjusių vargus.
niam užlaikymui. Mokytojo į Susivienijimo kuopą
J. Apš. Dr-ja ir Lietuvos VyLietuviai — sportai.
•’JL Karlausko ir 3) jo padėlink, ir kaip gali, taip dirba
yra:
Felicija
VaišAukų surinkta per prakal mis
č»
ų 6 kuopa surengė vakarą w
Atidarius
susirinkimą
buvo
; jėjo, p. A. Sakalausko. P. A
Sportas, gimnastika tarp visuomenės labui.
viliutė ir Domicėlė Kacevičie pakeltas klausimas, kada mo
bas
8
dol.
61c.
Už
įžangą
in

vaidinimais. Buvo perstatyta
; Karlauskas, užbaigęs šį darbą,
Nei “Šakės” nei “šakinin
lietuvių retas dalykas.
Bet
nė.
plaukė
10
dol.
40c.
Pinigai
komedija “Užkerėtas Jackns”
kėti po 25c. nuo nario dėl at
; ingijo vardą tikro bažnytinio
nebe to, kad ir pas lietuvius kų” draugijos narių tarpe ne
ir daug kitų trumpų daljfcėSpalio mėnesio 10 d. buvo lyginimo seniems Susivieniji
kontraktoriaus ir kaipo toksai pasiųsta Tautos Fondo iždan.
neatsirastų tikro sporto mylė siranda, tur būt p. J. E. juos
Žmonių
pasiklausyti
pra

lių
:
deklemaei jų, pašneką,
laikytas
antras
susirinkimas
mo nariams, kaip buvo nutar
- rekomenduojamas visur, kur
tojų. štai kad ir Waukegan’e iš piršto išlaužė.
dainų ir t. t. Pirmiausia, va
; lik reikalinga lietuviams baž- kalbų susirinko arti 300 ypa ir nutarta rengti teatrą. Lo ta per 30-tą seimą. Trumpai praėjusią vasarą susiorgani
O gal tas viskas ištiko iš
karo
vedėjas , A. F. Kirčiais
tų.
Visą
laiką
labai
gražiai
šimui paskirta “Čigonė” ar šį klausimą pasvarsčius, likosi
’ nyčia. Darbą atlieka sąžinin
zavo jaunų lietuvių ‘ ‘ base - perdidelio kaikurių mūsų gepaaškino
šios pramogos ti
: gai ir nesivaro ant didelio pel užsilaikė ir atidžiai klausėsi ba “Tamsumas brangiai ap vienbalsiai nutarta šiame su bąli” ratelis, paėmusis saul radėjų alučio garbinimo. Gal
kslą, potam perstatė kun. J.
mokamas”.
Taip-gi tariama sirinkime sumokėti.
no, nes, kaip girdėjau, ir New kalbėtojaus žodžių.
p. J. E. prie jtj skaičiaus pri
vardą šv. Barto.
Ambotą, kuris
prirodinėjo
dalyvauti
L.
M.
Sąjungos
Cen

Atsirado tarpe tų šimtų ir
Toliaus kuopos raštininkas
;Philėje nepasunkys savo kiKuomet dabartiniu laiku A- klauso? Kitaip dalyko nega
šios draugijos naudą ir svar
: Senės, o tik palengvins ją. Jo keletas taip vadinami] cicili- tro išdirbinių Parodoje Chica perskaitė iš laikraščio “Drau merikoje
didžiausis
sportų lima suprasti!
bą.
Programas prasidėjo rie
" tikslas, tai doras darbas ir są kų, kurie, įsidrąsinę nuo ru go, III., o paskui surengti Pa go” centro valdybos protoko tarpe
Jurgis Rudis.
judėjimas — tai yra
timo choro dainomis; bwve
čia ant vietos, She lą, kuriame reikalaujama su
žiningumas parapijom], kurie džio ir baltakės, buvo mėginę rodą
užbaigimas “base-bąli’ sezo
giedorių ir iš Paqiaonock*o,
nepanorės skriaudos darbo į didvyrius “išrunyti”, bet boygane, vienoje didžiųjų an mokėti į Lėšų Fondą nuo kiek no, varžymasis už pasaulio ir
kurie p&dėjo mūsiškiams dai
pastebėję , kad svetainėj ne gliškų krautuvių. Turiu pažy vieno nario po 10c. nevėliau
žmogaus, y
ATHOL MASS.
Amerikos čampijonystės vai
nuoti.
Choro
sudainuotos
daug randasi cicilikiško “rau mėti, kad mokytojas turime 15 d. gruodžio, 1915 m. Vien
'Antanas
nikų — tuom tarpu ir mūsų
Iš
Blaivininkų
veikimo.
Vyčių
himnas
puikiai
išėjo,
go”, aprimo ir iki pat galo labgi geras ir galima tikėtis balsiai nutarta, kaip galima
šv. Barto ratelis nesnaudžia.
Spalio 13 d. šv. Kazimiero potam sekė deklemacijos mo
daug ko išmokti, kas mums, be greičiaus sumokėti, mat kiek
sėdėjo tyliai.
Nors “nerunijam”
pasaulio
-■A
Piln.
BĮ. 24 kuopa laikė mė nologai, pašnekos ir tt. “Už
abejo, daug naudos atneš. vienas narys pageidauja gau
T
ROCKFORD, ILL.
Jaunimas veikia.
čampijonato vainiką kam nors
nesinį susirinkimą šv. Pran kerėtą Jackų” mūsų artistai
Kuopon pribūna vis naujų na ti organą ateinančiais metais
paveržti, bet sezoną užbaigėme
Durijos jaunuomenė gana
Nepaprastos vestuvės.
ciškaus parapijos klebonijoj sulošė gerai, kiekvienas savo
rių.
(1916) nuo 1 numerio.
garbingai: sumušėme Zion Ci
smarkiai veikia. Rengia ba
45 South
gatvė. Susirinki rolę gerai atliko. Taip-pat ne
L. R. K. M. S. 18 kp. Narė.
Spalio 9 dieną įvyko pas
Paskiaus likosi inešta, kad ty
“base - bąli’ininkus”
12
lius, koncertus ir šiaip jau
man atsilankė beveik visi kuo sisekė ir trumpas veikalėlis:
mus nepaprastos vestuvės. A
dėl geresnio darbavimosi ir prieš 11.
Tiesa, laimikis ne
pramogas. Spalio 24 d. žada
pos nariai, mat buvo pranešta, “Neužmokėjęs pabėgo”.
D-tis vedė A. Dam—te. Apie
platinimo Susivienijimo kuo kaž koks, bet imant atidon
įvykti jaunimo rengiamas kon
kad visiems nariars bus išda
Žmonių ant vakaro apsitaš
NORTH ADAMS, MASS.
vestuves nemažai kalbėjo žmo
pų, būtų sudarytas Ohio val mūsų ilgą nesipraktikavimą,
certas.
Pelnas
skiriamas
lintas
ant
susirinkimo
Susi

kė nedaug, gal dėlto, kad va
nės, tik nuotakos tėvai iki pa
“Keleivio” prasimanymai.
stijoj S. L. R. K. A. Apskri ir tai geras.
Bažnyčios ir choro naudai.
vienijimo
organas
“
Tautos
karas par engta darbo dienio
ekutinės valandos nič-nieko
“Keleivio” 40 nnmeryj til tis. įnešimas likosi priimtas.
Ateinančiais metais tikimės
Daugiaus tokių vakarėlių.
Rytas”.
je; kiti gal nuo darbo pavargę
nežinojo. Tame tai ir pasiro
po labai indoTni koresponden- Tam reikalui aprūpinti išrink geriau dalykus pavesti. Šiais
Plymontiškis.
Susirinkime
mūsų
kuopos
neatėjo. Antra priežastis, tai
jflė stebuklas.
Kaip žmonės
metais daug trukdė tas, kad
nariai nutarė ilgai nelaukiant to pačio veikalo atkartojimas.
pasakoja, jaunieji nuo senai
dauguma prigulėjo ir į kitus pasiųsti narių prenumeratas
“Užkerėtas Jackus” jau sykį
mylėjosi ir išdalies toji mei
* ‘ base - bąli ’ininkų ’ ’
ratelius. už organą. Liko paskirta iš
CENTRAL
BROOKLYN,
N.
Y.
buvo
čia statomas scenoje.
lė privertė juos ieškoti ryšio
Bet kitais metais visi taria
kasos 70 prenumeratų, po 40 Vakaras
užbaigta
Lietuvos
Mūsų moterėlės.
moterystės stone.
mės prigulėti vien prie lietu
centų
kiekviena,
tai
iš
viso
pa
himnu.
*
Mūsų apielinkėj lietuvių gy
vių ratelio, o apart to gauti la
Tėvų aimanavimams,
aša
si darė $28.00.
Užstojus šaltesniems lai
vena nemažas būrelis. Turi
biau prasilavinusius, o ir pa
roms, išmetinėjimams nebuvo
Šiame
susirinkime
taipgi
kams, tikimos, kad Hartfordo
me gražią bažnyčią, kurioj
tiems lavinimosi nepasilikti.
galo. Iš didelio susigriaudiniįstojo
kuopon
2
nauji
nariai
Vyčiai tankinus parengs tė
klebonauja kun. A. P. Kuo
Tuomet parodysime, ką lietu
jno nežinojo nei ko tvertis, nei
Dabar šioji kuopa turi 70 čių suvažiavimas ir prakalbos
dis.
Dabar pas mus bažny
viai gali.
Turėsime ir savo
ką daryti. Dalykų stovio pa
pilnų
narių ir keletą suspen kių vakarų.
čioj laikomos seredomis ir
korespondentą, kuris rasinės
mainyti nebuvo galima.
duotų.
pėtnyčiomis, vakarais, pamal
Vyčių suvažiavimas ir
į lietuviškus laikraščius.
A. K. Losius
Jaunavedžiai be tėvų palai dos. Žmonių prisirenka daug,
prakalbos.
V. Zurpkus,
šw K. P. B. 24 kp. rašt.
minimo įstojo į naują gyveni ypatingai moterų su vaikais,
Spalio 24 d., š. m. įvyks Využveizda.
mo luomą. Sako, tėvai atsi kurie nemažai sukelia rėksmo
Hartforde;
bus
svarstoma
ir tuomi trukdo žmonėms mel
žadėję savo dukters.
daug svarbių
reikalų.
Tos
DONOROS APIELINKIŲ LIE
stis. Daug geriau moterėlės
ROCKFORD, ILL
.
TUVIAMS PRANEŠIMAS. pačios dienos vakare bus pra
;
Skaudus apsireiškimas lie- padarytų, palikę savo vaikus
kalbos Catbedral Lyceum sve
Kur dingo aukos?
•
• tuvių tarpe. Reikėtų panašių namie po vyresniųjų priežiū
Rūgs. 17-tą d-, 1915 m., ga
tainėje, prie Lawrence gatvės.
nemalonių dalykų mūsų jau ra.
Kuomet mūsų miestelyj bir vau nuo J. M. vyskupo spePrakalbos prasidės 7:30 vak
želio mėnesį (dienos nepame cijalf laišką,
kuriame visus vak. Kviečiama visus Hart
Ant rytinių pamaldų nedėnimui vengti. Geriaus viską
nu) lankėsi d-ras J. Šliupas, lietuvius, gyvenančius Dono-’
daryti su tėvų žinia. Ir pa liomis tai mūsų moterėlės ne
fordo lietuvius
kuoskaitknbuvo. parengtos jam prakal ros
apielinkėje,
sekančiofeo- giausia atsilankyti ant tų pra
labai lankosi. Mat gailisi de
tiems būtų gera ir žmonėms
bos, per kurias be įžangos su vietose: Monessen, Arnokl Ci
šimtukų. Už tai
ant juda
kalbų.
suteiktų gerą pavyzdį. Būtų
rinkta nemaža aukų nuo ka ty, Fayette
City, Roscoe,
mųjų paveikslų kimšoms-kemK p. Korespondentas.
labai pageidaujama, kad jau šasi. Ir pinigų “pikčeriams”
rės nukentėjusiems lietuviams. Charleroi,
Gallatin, Hazel
navedžiai permaldautų
tėvų netrūksta. Su visa šeimyna
Ikišiol niekur
nebuvo pa Kirk, Courtney, Huston Run,
BINGHAMTON, N. Y.
skelbta
apie
surinktų
aukų Bunola ir tt., priskyrė prie
•rūstybę, o tėvai dovanotų vai “pikčerius” lanko.
likimą.
Donoros Lietuvių šv Juozapo
Kaip ir gėda būtų panašiai
kams kaltę. Nors tai ir skau
Cicilikų “striukai”
Gana
ilgai ir kantriai laukė parapijos ir įsakė man (kaipo
elgtis.
Reikėtų
neužmiršti,
dus tėvams smūgis, bet nerei
Viename “Laisvės” nume
me atskaitos, bet jos kaip nė klebonui) juos visuose dvasiš
kad kiekvieno doro kataliko
rių buvo rašoma, kad Bingbkėtų užmiršti, kad vaikas ar
ra, taip nėra.
Todėl laikau kuose reikaluose aprūpinti.
šventa priedermė kas nedėlamtone
nebereikia tverti nau
..atmestas ar priglaustas vis
in N*w York Tolagrom.
1-4 t
sau už pareigą paklausti va
Tat šiuomi ir pranešu vi
dienis išklausyti šv. mišių.
jų draugijų, bet senas vieayįvaiku pasilieka.
Žiema — tai naujas kariaujančioms valstijoms svečias, karo rengėjų ar komiteto, kur siems,
augščians minėtose
Pastebėjau kaikuriose lietuti į krūvą.
Vargdienis. vių stubose ant sienų prikabidingo surinktos aukos? Ant- vietose gyvenantiems, kad viir labai nepageidaijamas.
■ Kadangi, pas mus ne naujai

Kodel-gi mūsų cicilikai taip

ŪHHUGHS

Spalio (Oct.) 21, 1915, N. 43.

par. '
176.00
bijo naujų draugijų? Atsaky da būtų visiems.
laičiutė, B. Lat užaičiutė, Juoz.
Brooklyn,
kun.
Kuodžio
Ona
Balčininytė.
mo nereikia ilgai ieškoti. LigLaurinaitis,
M. Beneričius, A.
par.
130.85
A. Benevičius K. Saikus, O. Jušj&iol Binghamtono draugijos
Bridgeport, par. svet. 122.30
kauskienė, A. Jasavičius A. Napilnai buvo atsidavę socijalis
AKRON, OHIO.
jaitė.
Hartfoixl,
kun.
Amboto
va,
A.
Maeulevičia,
J.
Voznelis,
tų ir jų sąjungos kuopos glo
BRIDOEPORT, OONN.
Katalikiškos
draugijos
auga.
Salaveičikas,
A. Vilickas, Su smulkesnėmis aukomis vi
par. 161.10
bai. Viskas cicilikų buvo tvar
LONDONAS.
J. Ęleveckas, A. Blažys, A. Ge- so surinkta ................... $121.50
New Haven, kun. Karkoma ir veikiama. Lietuviai
Akronas susilaukė jau ir S.
Nuo pirmiaus pas mus buvo
Šv. Kazimiero pašelpinė drdimauskas, A. Gleiža, K. Šim Už svetainę ir padirbintą
kausko par.
110.00 aukų $2.63.
katalikai, norėdami nusikraty L. R. K. A. organizacijos kp, ja laikė bertaininį susirinki
11.50
kus,
E. Rakašiutė, J. Vaičiūnas, plakatų
Rugpiūčio 8 dieną 1915 m.
ti neprašytos globos, susitarė kuri susitvėrė nesenai ir na- mų 2 dienų spalio, kliubo salė Rymo Katalikų Seimas 830.50
Gryno
pelno
liko,
dėl
nuvar

Blažytė, P. Simanavičiūtė, M.
bažnyčioje ūukentėjusieins dėl
ir sutvėrė naujų draugijų po rių turi apie 15. Besitveriant je. Ant susirinkimo neapsi Worcestery’je, kun. Jakai
V. Balandžiukė, p-lė Bakševičiu- gintų Lietuvių ............ $110.00
$35.00
čio par.
400.00 karės surinkta aukų
Šv. Jono globa, ant tikrai ka-Įšiai kuopai, atsilankė ant pir- lankė daug draugijos narių,
Vincas Zavarskas.
tė, V. Balandžiukė V. Joseičiukė,
Per
prakalbas
p.
I3t.
Šim

Worcesteryje,
mano
kon

talikiškų pamatų. Toks kata mo susirinkimo iš Clevelando, kuriems pagal draugijos įsta
St. Kaminską, J. Šimuliuas, O.
kaus ....................................... $122.15
certas, mūsų draugijos
likų nepaprastas veiklumas ir pp. M. Šimonis ir J. Šalčius, tus gręsia bausmė po 6 penus.
Straukytė.
TAMAUUA, PA.
naudai
100.00
sukėlė cicilikų abaze didelius kurie nemažai pasidarbavo
Tautos Fondo komitetas.
Pirmiausia tapo peršaukti
Viso
pasidaro
$159.78
Nevvark
240.00
Pirm. A. Čimielius,
kuopos suorganizavime.
*‘striokus”.
Aukos surinktos p. St. Šimkaus
narių vardai. Toliaus buvo
Iš
tų
pinigų
pasiunčiame
da

Ižd. P. Stumbrys,
Pradžioj susirinkimo M. Ši skaitytas praėjusio susirinki Bostone, kun. Žilinsko
Naujosios dr-jos susirinkimas.
prakalbose. Liepos 31 1915 m.
Iždo globėjai:
parapijoje
858.00 bar $155.00 Tautos Fondo cenKun. P. Gudaitis
$25.00
Spalio 3 d., š. m., įvyko pir monis, paragindamas rašytis mo protokolas ir išduotos intran, idant persiųstu nukentėju
V. Alinskytė,
Cambridge,
par.
svet.
70.70
J.
Jokubinas
$5.00
mas šv. Jono dr-jos susirin prie tos organizacijos, aiškino eigų ir išeigų skaitlinės. Iš
siems dėl karės sušelpti.
Al. Marčiulaitienė,
Norwood,
parsvet.
120.09
Po $2.00: J. Kemzūra,
A.
kimas Hutto’s svetainėje. Į apie skyrius, kaip jie tvarkosi, raporto pasirodė, kad dabar
P. St. Šimkus pasiėmė $2.00
J. Baliunas,
Venskevičia,
J.
Venckevičia,
A.
Brockton,
kun.
Urbana

naujų draugijų prisirašė 21 taip-pat ligos ir pomirtinės. tiniu laiku dr-ja turi suvirš
ant savo rankų, kadangi buvo
J. Gerulaitis,
Leščinskas,
P.
Virbickas,
J.
Užu

vičiaus parap.
230.00 aukota tiesiog per jį dėl karės
narys, o ne 12, kaip melagin J. Šalčius plačiai išdėstė tos 342 sv. sterl. kapitalo. Ši Lon
Rašt.
J. Sagevičius.
pis,
A.
Mazurkevičiutė,
J.
Vasi

nukentėjusiems.
gai praneša “Laisvės” kores organizacijos stovį ir kokių dono lietuvių organizacija la Loveli, kun. Olecbnaviliauskienė.
čiaus parap.
10.00
Pas mus lieka
•— $2.78
pondentas, kuris, matyt, ne naudų mums atneša. Labiau bai tvirtai gyvuoja.
Po $1.00: P. Vasiliauskas M.
Augščiau minėtose vietose
moka toliaus dvylikos skait siai klausytojams patiko, ka
Aukotojų vardai.
Virbickas, P.
Petrauskas, K.
Turiu paminėt, kad šiame
NEW HAVEN, CONN.
liuoti. Per susirinkimų buvo da jis priminė, kad vaikai iš susirinkime tvarkos suvis ne visos aukos paliktos Tautos
Venckevičia,
P.
Buškevičia, O.
Po $5.00: J. Dulbis, Ant. RačAukos
laikė
p.
St.
Šimkaus
Fondo
skyriams,
kurie
per
augę
po
SLRKA
globa,
bus
Virbickaitė, E. AndriukaiČiutė,
nutarta daug svarbių reikalų
buvo. Ėjo smarkūs ginčai: —
kytė, Em. Lapiutė.
prakalbų.
A. Milius, K.
Žebrauskas, K.
ir plačiai apkalbėta busimasis j gerais tėvynainiais ir pilie- ar galima dr-jon priimti to centrų turi pasiųsti mūsų ko
Po $3.00: Dr. B. Smikovski Kun. Vincas Karkauskas, 10.00
mitetui,
pažymint,
kad
tos
au

Mikalauskas,
K.
Vaikšnora, A.
ciai.
dr-jOs veikimas.
kius, kurie nepriguli prie pa
J. Mickunas, p-lė Baltušytė, J. Izidoras Dambrauskas
10.00 Aponaitis, M. Vilkaitė, B. Dasakos
mano
yra
surinktos.
Akrono lietuvių
veikime rapijos ir nemoka kolektos.
•
Cicilikai kviečia prie
Šiaučiūnas.
Antanas Jakutis
10.00 navičia, J. Zelionis, A. Guraus
Aukos, kurias patsai priė
daug sveria Clevelando vei Labiausia ginčitasi dėl cicili
vienybės.
Po $2.50: Jur. Dailydė, Ku
Po $5.00: J. T. Kazlauskas, kas, A. Jermala, P. Kolenkevič,
miau ir pasiunčiau Lie
nigunda Jakšytė.
Mūsų cicilikai per spaudų ir kėjai. Ačiū jiems už tai.
Petras Palšis.
kų. Kaikurie nurodinėjo, kad
J. Buškevičia.
tuvių Draugijai.
Akronas jau turi dvi dide ir cicilikas, jei jis moka para
Juoz. Ramanauskas
$2.15 Juozas Noburaitis
taip žodžiais kviečia Bingh
2.50 A. Niuklys
.75
Po $2.00: J. Gilauskaitė, St.
Po $2.00: J. Mačiulaitis, O. . Po 50c.: A. Urbonavičia, M.
amtono lietuvius prie vieny les kuopas: L. Vyčių ir SLR pijinę kolektų, gali būtį dr-jos Chicagoje, Mildos svet. $71.35
„ Meldažio svet.
41.27 Laurinaitis, J. Skarulis, K. Ju Steputevičiutė,J.
Jutinskas, A. Pelišauskienė, B. Milevičaitė, J.
bės. Sako, kam mums skirsty KA. L. V. kp. narių priskai nariu. Kiti sakė, kad toki
knas,
J.
Kurmauskas,
P.
MilleRoseland,
SLA.
salėje
19.35
Lukševičiutė,
M.
Maeenauskienė,
tis, geriaus veikime išvien. to apie 30, o SLRKA — 15. žmonės visados palaikys cicili
J. Luckevičia, J. Venckevičia, P.
ris, Al. Deigus, J. Kamanaus- B. Paliulaitė, V. Zavorskas, S. Virbickas, J. Juška, V. AndriuNežinomas
(per
“
Lietu

Malonu
ir
linksma
pasižiūrė

C ai tas ir būtų gerai, jei jie
kų pusę ir neverta jųjų įsilei
vą”)
5.00 kas, D. Totilytė, T. Veizdžiuny- Jančius, S. Navikas, L. Kelne- įaičiutė,, T. Lelesikas, F. Bapatys savo ‘vienybes’ geriaus ti Į Akrono katalikų veikimų; sti savo tarpan. Cicilikus gy
Vincas Jusas
1.00 tė, U. Matuzaitė, J. Puodžiūnas, riutė,^J. Valentukonis, VI. Arsti- čanskas, J. Žebrauskas, A. žugždaboti}. Dabar, žiūrėkite, kas dirba jie kaip galėdami.
nė p. J. Lev—ckas, neva pa
J. Baliunas, P. Ignotavičia, Juoz. kis, J. Rumžaitė, M. Babinaitė, da, M. žugždienė, A. Dubauskas,
Gary, Ind., Suv. Draugi
išeina. Parapija sumano pa
J uodis.
siremdamas ant dr-jos įstatų,
D. Grildžiutė, F. Rumskas, V. J. Gurnevičia, J. Milbutas, L. ŽeLaisvamanių veikimas.
jų prakalbose
40.00
rengti kokį vakarų, tai mūši}
Po $1.00: E. šimšiutė, A. Ja- Balkus, A. Dambrauskaitė.
prirodinėjo,
kad parapija
kas, M. Vasaris, V, Juškienė, VI.
11.00 kubka, Ig. Strutinskas, R. BlaPažvelgkime dabar kų vei tvarkosi sau, o draugija sau Milvaukee
yjenytojai tuojaus ir užlenda
Po $1.00: A. Liorančius, M. Šeštakauskas, P. Ragelis, J. Dulaisvamaniai. ir tt. Atsirado keletas ypatų, Sheboygane, kun. Varnažys, A. Katilytė, J. Pankauskie- .Kvaracijus,
wž< akių, parengdami savo va kia Akrono
VI. Norkūnas,, Pr. bauckienė, A. Navickienė, Ig. JaI
v #
girio
par.
30.00
Trumpai
ir
aiškiai
pasakius:
nė, A. Veliaunas, J. Vyšniaus- Žuramskas, Jeronimas Žydeckas, cunskas, O. Galiniutė, J. Užupis,
karų. Gal pas juos toks pa
kurie sutiko su p. J. Le—cko
Paisdale, Mich.
222.12 kas, J. Jokimaitis, J. Kazlaus- i A. Paleliunas,
A. Cibilaitė, A. J. Mikėnas, E. Jučaitė, Julė M.
sielgimas vienybe vadinamas, — visas laisvamanių veikimas prirodymas.
Tečiaus, nieko
Chicagoje,
Saukos
svet.
28.00
kas,
J.
Petkevičia,
M.
Kavajžuromskaitė,
P.
Luža,
J. Dvilevi- Smulkiais
$17.00
bet mano nuomone tas yra apsireiškia saliūne, kur, susto iš to neišėjo, didžiuma narių
liauskas,
J.
Jakučionis,
J.
Briečius,
D.
Petrauskaitė,
P.
PoviA.
Miller
5.00
Viso
labo
—
$97.00
ję
prie
baro,
katalikus
“
kriti

daugiaus, kaip nemandagu
šaukė: — Nereikia mums ci
Šv.
Mykolo
Ark.
Draugikuoja”.
Beplepėdami apie cilikų, nereikia, ir tt. Gin
mas.
ja
Pittstone
25.00
nebūtus
daiktus,
susimuša.
Spalio 17 dienų buvo su
čai traukėsi gana ilgų laikų
12.00
rengta parapijos koncertas, “Driakui” iškilus, pasirodo ir kiti įsikarščiavę griebėsi net Tamaąuoje
Chicagoje,
Dūdos
svet.
30.00
tai tų pačių dienų mūsų cici sargybiniai, veža juos į “ra plaukais mainytis, ir žandus
Vyrų geros rūšies
7.25
likai parengė prakalbas. Ir mybės” karalystę. Laisvama- lyginti. Vienu žodžiu, kilo ar- Shenandoah
New
Phiiadelphia
10.00
vis tai vienybės vardu. Ge-|nių “veikimas” visiems lie- raideris. Vieni kėlė lermų drbovelniuiai ir flane
Tiaus mes katalikai palikime tuviams gėdų daro. Ameriko- jos reikalus svarstydami, o ki Phiiadelphia, liet. svet.
lės marškiniai
su
ant Richmondo
125.18
cicilikams jų vienybes, o pa nai nei darbe neduoda ramu ti prie baro rakštelę bemaukminkštais
kalniemo. Spalio 4 d., atnešė vie dami. Pastarieji pasirodė dar Baltimore, ♦ liet. svet. 158.67
tys veikime sau.
Brooklyn,
L.
G.
F.
skyr
nas
airis
laikraštį
“
Akron
Tad katalikai prie darbo!
riais, vien tiktai pil
drųsesni už pirmus. Vienas
prakalbose
243.05
Press” ir lenda į akis. Sa karžygis norėjo savo draugui
Kanarus.
ki. Visados
69 c.
Paterson, kun. Švagždžio
ko, tu perstatei lietuvius kai stiklus suvaryti.
kartu su liet. Dr-jos su
po dorus ir kultūringus žmo
vertės. Visokio di
Pagalios šiek-tiek aprimo.
rengtose prakalbose 239.35
nes, — pažiūrėk kas yra čia
dumo specijaliai tik
Salėje pasirodė dėdė. Kaip
SO. OMAHA, NEB.
parašyta. Nagi, mūsų laisva kam ir pagiros išėjo, mat pa Adolfas Volungevičius ir
tai už....................
Petras Mikalauskas
5.00
“Laisvės” 81 numeryje tū manių darbeliai išrokuoti. Ir būgo, kad nepatekus už grotų
Antanas Dobryla iš Worlas Patvorio Dagilis, berašy kų tu žmogus gali pasakyti? — šaltojon.
cester’io
5.00
damas apie teatrališko ratelio Mane bosai šaukia, — pasaKaip padaryta su cicilikais,
L. Š. F. Worcester’io sky
veikimų, net keliose vietose i kiau airiui ir nuėjau šalin.
negaliu pasakyti. Ar jie bus
riaus prakalbose
107.00
jprasilenkė su teisybe. Taigi Mat buvo aprašytas lietuvių dabar priimami dr-jon, ar ne?
Per
Pockevičiaus
ir
Stalaikau sau už priedermę tas muštynės ir vagystės įvyku Baratinskas, apkalbėdamas šį
naičiutės vest., VVorcesklaidas, gana arti paliečian sios spalio 2 d.
dalykų, patarė laukti patoges
Flanelės
vyrams
ter
5.00
Kįla klausimai: — Kokie
čias So. Omahos lietuvių gy
nio laiko ir tik tada dr-jų ap
marškiniai su miliSo. Bostone, liet. salėje 245.04
ten buvo?
Kuriuos sureštivenimų, atitaisyti.
valyti nuo cicilikų. Matyti,
Patvorio Dagilis rašo, kad no? ir kiek rod-ėjo pinigų iš kad cicilikams dr-joj nebus Cambridge, suvienytų Dr
tariu kalnierių, vien
jų prakalbose
312.35
nesunku. vietos.
vietos klebonas neužkenčia Te- mokėti? Ats-.k\t
tik pilki. Paprastai
Trys iš Montello po 1 dol. 3.00
di
atr. Ratelio ir net kėsinasi su Kaltininkai — katalikų
Del betvarkės susirinkimas
Haverhille, Mass.
100.54
98 c. vertės, dabar
stabdyti jo veikimų. Tai tik- džiausi priešininkai.
tapo neužbaigtas ir atidėtas
Paterson,
per
kun.
ŠvagžNe trumpas laikas, kaip gy ant toliaus.
Ta neteisybė! Susitvėrus Tetiktai už...............
dį, aukos kolektorių per
venu
Akrone, bet negirdėjau,
atr. Rateliui, klebonas leido
Turiu dar paminėti, kad
grįčias surinktos
54.54
jam laikyti susirinkimus ir re kad katalikai būtų kuomet dauguma narių buvo jau ge
Aukos,
paliktos
rengėjų
taip
pasielgę.
peticijas parapijos svetainėje,
rai prisigėrusių.
rankose.
Akronietis.
taigi, kaip matote, klebonas ne
Kalnavertis.
Chicagoje,
ant 18 gatv.,
tik nekenkė ratelio veikimui,
rengė prakalbas “Naubet jį plėtojo. Ant galo kle
SHEBOYGAN, WIS.
Vyrų geros rūšies
penų” red. (aukos liko
bonas pasižadėjo net bažny
Lietuviai biznieriai.
gryno šilko
mar
pas p. Petraitį)
46.50
čioje garsinti ratelio rengia
Ikišiol Sheboygane kaip ir
Cicero (Chicagoje) rengė
mus vakarus.
škiniai su ar be kalnebuvo lietuviškojo biznio. Vi
prak. LŠF.
24.27
Rateliečius iš lygsvaros iš
nieriaus, grynai balti
si lietuvių pinigėliai suplauk
Lawrence,
Mass.,
rengė
stūmė klebono uždraudimas davo į kitataučių kišenes. Nau
gražūs dėl vestuvių
Aukos, likusios Tautos
prak. suvienyt, lietuvių
dalinti apskelbimus (plakatus)
da iš to viso lietuviams buvo
Fondo skyriuose.
draugijos
163.00
prie bažnyčios, kas niekuomet
ar šiaip nešiojimo.
nekoki, tad pasirūpinus vieChicagoje:
Čia nėra daroma. Ratelio na
tiniems lietuviams, ypatingaiPaprastai
5 dol.
$73.50
Išviso — 233.77
riai, kaipo “pažangūs” žmo gi mūsų klebonui, kun. V. Var- Šv. Jurgio, par. svet.
marškiniai dabar tik
Išviso pinigų surinkau 7,West Side, bažn. salėje 53.63
nės, užmiršo mandagumų ir
nagiriui, kuris pirm visa ko
651 dolerį ir 49 centus.
W. Pullman, šv. Petro ir
užsispyrė dalinti paskelbimus
remia lietuvystę ir tautystę,
Iš tų pinigų 5,295 doleriai
Povilo
par.
sv.
32.51
ties bažnyčia.
čia įsteigta lietuvių bučernė
ir 77 centai inplaukė į Tau
Roseland, Visų Šventų
Po to prasidėjo rateliečių
ir grosernė po vardu “Chica
tos
Fondų;
parap. svet.
46.00
užsipuolimai ant klebono. Kle go Market Co.”, kurioš savi
233 dol ir 49 centai paliko
Atlantic
24.00
bonas, esu, uždraudžia savo
ninkais yra du jaunu, iš Chrparapijonims prigulėti prie cagos atvykusiu lietuviu, pp. Šv. Kryžiaus baž. sal. 125.00 rengėjų rankose; gi 2,121 do
lerį ir 95 centus priėmiau afi
Wilkes-Barre liet. pik
ratelio, nes rateliečiai mišių
P. Rimkus ir J. Mickeliflnas.
Vyrų dailūs viršuti
nike
170.48 ir pasiunčiau Lietuvių Drau
neužperkų, pažangiems žmo
Naujos biznio įstaigos atida
gijai
nukentėjusiems
dėl
ka
88,25
nėms negalima darbuoties tar rymas įvyko 22 dienų spalio. Freeland’e, baž. sal.
niai marškiniai, vi
rėš šelpti drauge su atskaita.
Tamaąua
’
je,
baž.
sal.
124.80
pe tokių tamsių žmonių, kaip Gero pasisekimo lietuviams
sų patogiu modelių
L. Dr. Atstovas, —
Mahanoy City, baž. sal. 74.00
So. Omahiečiai.
biznieriams! Vertėtų visiems
St. Šimkus.
ir visokio didumo.
68.25
Kaip pirmas, taip ir antras Sheboygano lietuviams parem Girardville, par. sal.
P.
S.
Šių
aukų
reikaluose
ar
Mt.Carmel,
baž.
sal.
115.00
pasakymas melagingi. Kad ti savuosius.
Didelė daugybė iš ko
Shamokin
47,76 abejojimuose gali kreiptis: a
klebonas nekenkia rateliui, tų
Šiaip jau Sheboygane vis
pasirinkt, lygūs ar
pie inplaukimus į Tautos Fon
liudija virš privesti faktai, kas plaukia sena vaga. Dar New Philadephia, bažny
tinėje sal.
29.05 do iždų prie Tautos Fondo
k v oi duot i
antru, So. Omaho’je ne visi buojasi sau žmonelės, išpalenvaldybos;
gi
apie
aukas,
ku

150.00
žmonės tamsūs. Yra čia ga gva juda. Draugijos daro su Minersville
liai už • • • •. r* • • •.
Reading,
baž.
sal.
77.50 rias patsai nusiunčiau, galima
na susipratusių ir prasilavi sirinkimus, tariasi savais rei
sužinoti
Lietuvių Draugijos
nusių, kų liudija vietinių lietu kalais. Jaunimas žada pra Phiiadelphia, kun. Kauvaldybos
centre:
Russia, Pelakio par.
351.00
vių veikimas. Patartina Te- dėti smarkiaus veikti. Gal
trograd, Baskov per., 29, kv.
atr. Ratelio nariams ant ko neužilgo ir pas mus apsireikš Brooklyn, kun. Petkaus
* 48O5-O?-09'll ASHLAND AVĖ./
par.
86.00 10, Martynui Yčui, Draugi
nors užsipuolant, prisilaikyti daugiaus veiklumo ir gyvujos pirmininkui.
St. S.
Brooklyn, kun. Remeikos
Šventos teisybės. Iš to nauJaunutis.

LIETUVIAI
KITUR.

Tautos Fondo Reikalai.

50 c.

75 c.

Lietuvių Draugijos
Atstovo Atskaita.

Visai specijalis išpardavimas vyrų dailių
viršutinių marškinių. Visi nauji atsakantimodeliai ir garantuotas parankus kalnierius geros rūšies perkelio. Marškiniai,
kuriuos visos kitos krautuvės parduoda
už 75 c. Pastarąjį garsinimosi kartą, mes
į 2 dieni išpardavėme 150 tuzinų tų mar
škinių. Visų didumo už

59

$3

C.

$1

J

.,W;.

T

DRAUGAS
i

kantį lietuvių knygyną —
skaityklą ir daugelis kitų Ne taip suprato.
dalykų. Svarbiausia, lietu
Pono Š. įženginis praei
viai moksleiviai
būdami
tame
‘ ‘ Draugo ’ ’
num.
skaitlingame
būryje
auklėKol įsteigsime savo kole
straipsnis x“Naujienų” re
tūsi tautiškame susiprati
giją, praeis ne vieni metai.
dakcijai taip patiko, kad ji
Keikės nemaža agitacijos, me, karštesni idealistai įju visą persispauzdino.
Perčiagi- sispauzdino-gi
darbo, aukų. Atsižvelgiant, dintų nerangėlius,
tam, kad
į tai, kad
amerikiečiams įniai atsakančiai
išmoktų parodžius, jog ką rašė p.
reikės ir grašiu, ir spėko lietuvių kalbos, įsitrauktų Š., “jau tūkstančius kartų
mis, į tėvynę grįžimu, pri vieša jin gyveniman
socijalistai”.
etc. yra aiškinę
Mat,
p.
Š.
pasakyta,
kad
sidėti prie Lietuvos atbuda- Vienu žodžiu, mums, kaipo
vojimo, nuosaviai kolegijai
šią karę pagimdė valstijų
lietuviams,
būtų nemaža
aukos
ne taip sparčiai
politikos
sumaterijalizėjinauda.
Tuomet galėtume
plauks.
Neapleidžiant sa
mas o “N-nų” išrokavimu
susilaukti
nemaža
darbi

vos kolegijos
įsitaisymo
“Draugui” reikėtų skelbti,
reikalų, ar nevertėtų lietu ninkų tautiškoje ir visuo jog karę pagimdė idealiz
viams apsirinkti vieną ko meniškoje dirvoje.
mas, šėtono pinklės ir to
kią kolegiją ir universite
Tik visa
Pavyzdžiu naudos dides lygūs dalykai.
tą ir ten spiestis? A. L. R. nio lietuvių moksleivių su- bėda, kad “Naujienos” ne
K. Moksleivių Susivieniji sispietimo gali būti vietos, pasako, ką jos supranta,
pinklė
mo kuopos, o dar daugiau kur randasi didesnis-mažes- kad ir po šėtono
jo pavieni nariai
parodė,
pinklės
nis
lietuvių
moksleivių mis. Jei šėtono
kad lietuvių
moksleivių
reiškia žmonių ir valstijų
skaičius. Ten jų steigiamos
esama beveik visur. Pridė
minties pasukimas link masusivienijimo terijalizmo,
ką
'tuomet
kime prie to dar nežinomus draugijėlės,
kuopos,
rūpinamasi
įsis

“Naujienos”
begiedotų?
lietuvius moksleivius, pa
matysime, kad moksleiviai teigti šioks-toks knygvnė- Tas ir būtų juk ne kas ki
begalo išsisklaidę.
lis-skaitykla,
sudaromos ta, kaip “šėtono pinklės”.

Redakcijos Pastabos.
z

Atkreipkime dau
giau atidos į mūsų
moksleiviją.
Moksleivis — mūsų gy
venimo fone stovi neaiš
kus, mažai aprūpintas ir,
deja, jo gyvenimas taip re
tai iškilsta viešumon. Išsi
blaškę po įvairias Ameri
kos mokyklas, įlindę visuo
menei nežinomuose
kam
peliuose, jie skursta, daž
niausia viešumon
nesiro
do; užbaigs mokslą — ir
tai nežinome kiek ir kuo
paaugėjo mūsų profesijonalu draugija, mūsų inte
ligentija. Prieita prie to,
kad apie savo moksleiviją
turime tiek maža
žinių,
kad jos skaičius, vietos, įs
taigos, kuriose
būsimoji
mūsų inteligentija
auklė
jama, — nėra žinomi. Apie
sistemos,
šiokios -tokios
tvarkos įvedimą visuome
nės santikiuose su mokslei
vija, nėra nei kalbos.
Gal kas gal bandys pro
testuoti
— susimildami,
pažiūrėkite
ką mes turi
me! Turime
katalikų ir
laisvamanių moksleivių su
sivienijimus, turime laik
raštį “Moksleivį”, mokslei
viams, šelpti. “Motinėlės”
draugiją, auginame kolegi
jos fondą — o tai ar mažas
turtas? Nemažas — tai tie
sa. Bet juo
pasitenkinti,
būtų neišmintinga.
Palie
kant nuošaliai moksleivių
susivienijimus ir “Mokslei
vį”, turime “Motinėlę” ir
užmanytąją kolegiją. “Mo
tinėlė” — tai
bandymas
moksleivių šelpimą pasta
tyti ant visuomeniško pa
grindo. Ir reik
pažymėti,
kad jis nepilnai nusisekė.
Ar tai aplamai mūsų nepribrendimas prie visuomeniš
ko veikimo, ar stoka mok
sleivijos vargingo padėji
mo užjautimo, ar kas kita
•— sunku pasakyti. Privatis
moksleivių
šelpimas kurkas platesnis; o dar dau
giau tokių moksleivių, ku
rie savomis jėgomis, savo
mis pastangomis stengiasi
ingyti mokslą, prasimušti
pasaulin.
O organizuoto,
visuomeniško
moksleivių
šelpimo praplėtimas mums
turėtų begalo apeiti. Jau
vien dėlto, kad moksleivis
gavęs visuomenės paramą,
jaustųsi jai esąs skolingas
ir veikimu tas visuomenės
naudai vėliaus bandytų sa
vo skolą grąžinti.
Išėjęs
mokslus su visuomenės pa
galba, nerodytų tokio atša
limo
prie visuomeniški;
darbų, kaip dabar dažnai
atsitinka, dagi su panieka
atsinešimu — gird,
kaip
mokykloje skursti reikėjo,
nieks nematė, nieks nesis
tengė sužinoti kiek vargo
reikėjo pakelti... Vienu žo
džiu mokslus savomis jėgo
mis baigusieji jaučia atša
limą prie visuomenės, jos
darbų. Iš to atžvilgio “Mo
tinėlės” veikimo praplėtiįas yra netik pageidauja
mu, bet ir gyvu reikalu. Gi
auklėjimas
inteligentų —
visuomenės darbininkų yra
begalo svarbus. Ant jų tu
rės remtis ateities ameri
kiečių likimas, jų šviesesnis
rytojus. Kas tą reikalą su
pranta, “Motinėlės” nariu
ar šiokiu ar tokiu jos rėmė

ju turėtų tapti nęntidėlu
jaut.
rAiU.t

Iš rytinių valstijų daug
keliauja mokslo semti į va
karų mokyklas, universite
tus, iš varakų traukia į ry
tus. Išsimaišo, retai kur di
desniais būreliais susieina.
Pakliuvę svetimtaučių tarpan greitai
ir žymiai nu
tausta. Apie išsiauklėjimą
patrijotais nekalbame, —
gera jei lietuvių kalbos ne
užmiršta, lietuviais esą pri
sipažįsta. Neišmoksta, adverniškai dažnai užmiršta,
lietuvių kalbos,
atpranta
nuo lietuvio draugijos —
vienu žodžiu, pragaištis ne
maža. Pradėjus prie vienos
kokios mokyklos spiestis,
galima būtų nemaža gero
atsiekti, o * daugeliui blogo
už akių užbėgti. Aprinkus
kokią lietuviams
patogią
mokyklą, per spaudą pava
rius agitaciją, būtų galima
ten suspiesti kelias dešim
tis, o gal ir iki porai šimtų
moksleivių. Ir ką tik būtų
galima tuomet nepadarytiišreikalauti nuo mokyklos
gerai apmokamą
lietuvių
kalbos, istorijos etc. moky
toją, suderinti taip, kad lie
tuviams tie dalykai būtų
priverstini,
inkurti atsa

BE VARDE

lietuvių kalbos klesos, su
siėjimuose skaitomi refera

tai, daroma prakalbos etc.

Bet moksleiviai savomis jė
gomis ne ką gali padaryti.

Kas kita būtų, jei prie jų
pastangų prisidėtų

mūsų

galingos organizacijos, da-

Pažink “Naujienų”
ir
socijalistų kraštutinumą, —
socijalistai, visų. amžių ir
visos
žmonijos
istorijos
aiškinimo pamatan padėję
materijalizmą,
to laikėsi,
nežiūrint priparodymų to
pamato klaidingumo. Kad
materijalizmas
istorijoj

leiskim, L. R. Kat. Fede turi savo kamputį, tą pri
visi
socijalistai.
racija. Skaitvtųsi
tuomet pažįsta
Bet kad materijalistas bū
mokyklų vyriausybė, lietu
tų visur ir visuomet istori
viams duotų nemaža privi
jos alfa ir omega — tą telegijų.
tvirtįna vien
socijalistai.
Tik visa
nelaimė, kad D* kuomet socijalistai už
sunku apsirinkti sau mo girsta ne jų plauko žmonių
kyklą prie tiek daug Ame prisiminimą apie materijalizmą, jie mano tuos žmo
rikos mokslo įstaigų. Vie
nes sutinkant su socijalis
nok, jei kas apsiimtų, kad
tų išvadžiojimais. Apie po
ir Federacijos valdyba, pa ra metų
atgal, ' Morris
ieškoti lietuviams
paran Hilląuit ginčuose apie so
su
kun.
dr.
kią mokyklą, tas būti) ne či jalizmą
Ma
pro šalį. Apsistojus antie Rvąn ‘ ‘ Everybody ’s
aiškino
nos kokios mokslo įstaigos, gazine”, taip-pat
vieno
kunigo
socijologo
galimą būtų ją lietuviais
tvirtinimą, kad materijaliz
moksleiviams rekomenduo
ti, raginti į ją važiuoti. Pri mas buvo vienų iš, bet ne
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tų. Tokią pat klaidą daro
ir “Naujienos”.

Mes p. Š. straipsnį su
prantame ųe taip,
kaip
“Naujienos”.

Pono

Š. materijalizmą,

kaipo priežastį šios karts,
supratome valstijų politi
kos nutolimą nuo Kristaus
mokslo ir dvasios. Esame
tikri, kad jei valstijų savi
tarpiniuose
atsinešimuose
būtų gyva Kristaus dva
sia, panašių karių nebūtų.
Visa nelaimė, kad valstijų
perdaug rūpintasi “žemiš
kais” dalykais, o permaža,
kartais neikiek neatsižvel
gta į svieto Atpirkėjo pa
mokinimus. Ar tam kaltas
subedievėjimas ar kas ki
tas — ne apie tai šneka,
nors “Naujienos” ir bando
pašiepti krikščioniją, kad
ji, gird, per
devyniolika
šimtrilečiųj nesukrikščionijo valstijij politikos. Ką-gi
bedarysi— per devyniolika
šimtmečių
nei “Naujie
nos”,
nei jų redaktoriai
nieko daugiau
neišmoko,
kaip tik kovoti prieš tikė
jimą, krikščionijos pama
tą, su katalikų ir abelnai
krikščionių mokyklomis ir
prieš krikščioniškąją kul
tūrą. Nežiūrint devynioli
kos šimtmečių,
“Naujie
noms”' krikščionybė
yra
svetima, krikščionybės, nei
jos uždavinių
nesupranta
ir nesistengia suprasti. Ar
tas yra “testemonium pau-

pertatis” krikščionijai ar

“Naujienoms” ir jų štabui
— pačios jos tesprendžia.

Bet mums rodosi, čia grei
čiau reiktų kaltinti pasta

ruosius.
Prieš

akis

turint savo

paveikslą, “Naujienos” la
bai lengvai galėtų numany

ti, kaip galėjo atsitikti su

valstijų

politika,

reik pripažinti,

būk ir

krikščio

antai Vo

kietijoje svarbią rolę vaidi

istorijos fak no “N aujienų ’ ’
dėtas prie to darbas ir pa vienatiniu
darydamas
iš to minčiai.
naudojimas savo autoriteto torių,
apsimokėtų. Tai blffų pri išvadas,

kurioj,

Taip, ponios

bendra

“Naujie

ruošiamasis darbas nuosa niškieji socij ologai laikosi nos” šią karę pagimdė suvai kolegijai.
socijalistų aiškinimo pama materijalizėjimas.

S TYGA

Yra pas žmogų toki ypatinga dvasios sty.
ga, kurią visi tampo, ant jos groja, bet kuriai
ligšiol niekas nesurado vardo. Visi ant jos mė
gina groti, kiekviename žmoguje ji skamba,
ačiū jai, mes turime gyvenimo audras, viesu
las. Norėtum tą stygą užčiuopti — veltui. Ji
yra bevardė, be apsklenbimo.

Verda dabartinė Europos karė. -Ištisos
tautos susikibę viena kitą smaugia, geležiniais
pirštais gerklės siekia, dantimis draskosi. Ne
apykanta užnuodintas žmonių, ne, ištisų tautų
kraujas. Prancūzas dantį griežia ant vokiečio,
vokietys ant prancūzo, anglo dantimis kalena.
Paklaustum kokio vokiečio, ar jis matęs buvo

kada, netik prancūzą pažinojęs, pasiteirautum
ar jis asmeniškai ką nors priešingo dabar taip
nekenčiamam prancūzui, tikrai gautum atsaky
mą, kad jis nepažįsta, nematė ir nieko prieš
jį negali turėti. O vienok kovos pašėlime, visu
atidumu taiko kulką prancūzo galvon, nesu
prantamai durtuvu ieško jo krutinės, kad ją
persmeigus. Iš kalno jam buvo inkalbėtd ne
kęsti prancūzo, pajudinta jame toji bevardė
styga. ,

šauksmas ir minia griausmo balsu tai patvir
tina. Su skambančia bevarde styga gimnazis
tai, studentai dairosi po savo pasaulį. Moky
tojai, profesoriai juos kankina, varžo. Ir kiek
sykių sukvaišęs gimnazistas šaukė: “šalin pro
fesoriai”, laikė juos už didžiausius nevidonusNetoli tas siekia nuo pamiršimo, kvailys
tės papildymo, jei tik nėra pati kvailystė.
Prisižiūri, pasidairai po lietuviškąjį pas
vietį. Socijalistai,laisvamaniai, misteriški “kle
rikalai” maišosi. Beprotiškame indukime lai
svamanis mintyje bažnyčias griauja, “šalin
su krikščionija” rėkia. Kam, delko? Jis pats
nežino. Kokio agitatoriaus jam buvo inkalbėta
krikščionijos nekęsti, gabiai paliesta bevardė
styga. Mūsiškiai* laikraščiai pilni mėginimų
pačirenti ant bevardės stygos. Neatsargu tas
daryti.

S.

"GARSUS”
KALBĖTOJAI.

Neleiskime Veltui Laiko.
Ruduo. Už savaitės - kitos
prisiartins ir žiema. Tuo lai
ku orams atšalus daug kas
persimaino mūsų kasdieninia
me gyvenime. Iš dirbtuvės ar
ofiso sugrįžus, vasaros -laiku,

priguli nuo vietinės mokyklų
valdžios. Bet vienas ar po
ra delerių tam tikslui išleisti,
rodos, mažą tedaro apsunki
nimą, jei atsiminsime mokyk
los naudingumą.
mes einame kur nors pakvė
Jei vakarinę mokyklą be
puoti tyrame ere. Dabar tai lankydamas daug ko ir neiš
padaryti negalime — šaltis, moksi, (turiu mintyje norin
dargana, taip ir laiko mus už čius išmokti angliškos kalbos),
darytus kambaryje.
nes mokslas ingyti yra neleng
Bet reikia ypatingo būdo va, tečiau gerokai apsišviesi:
žmogaus, kad išsėdėti be už susipažinsi su amerikiečių pa
siėmimo visą vakarą kamba pročiais, su įvairių tautų žmo
ryje. Maža tokių ^žmonių tė nėmis, ir išlengva, nei nejus
ra, maža naudos ir iš tij pa damas ingysi, taip sakant,
čių. Dauguma stengiasi suras žmoniškumą, kuris taip daug
ti kokį nors užsiėmimą. Tik reiškia kiekvieno žmogaus gy
dėja, nevisiems pasiseka su venime. Beto vakarą praleisi
naudoti tą laiką
naudingai. sveikesniame ore, ne saliūne,.
Daugelis iš mūsų praleidžia ir sutaupysi netik sveikatą,
tą laiką tai saliūne, tai kokia bet ir turtą.
me nors troškiame kambaryje
Tai tik pradžia. Jei netin
prie kortų ar kitokių nepagei gėsi mokintis ir per kelis me
daujamų žaidų. To viso pa tus vakarinėn mokyklon besi
sekmės nekokios: praleidžia” lankydamas pramokęs anglų
me turtą, silpniname sveikatą kalbos, galėsi mokinties kokio
ir, vietoj paprasto visiems sie nors amato.
Nes vakarinėse
kimo prie geresnio gyvenimo, mokyklose mokinama ir ama
smunkame žemyn.
tų, ir augštesniųjų mokslų.
Man yra žinoma kelios to
Kiekvieno sveiko proto žmo
gaus tikslas yra kilti augštyn. kios vakarinės mokyklos IlVKas nekįla augštyn, tas ant nois ir Wisconsino valstijose.
dietos nestovi, bet nejučiomis Prieš kiek metų, tokią mokyk
slenka žemyn. Kad kilti aug lą man teko lankyti Racine,
štyn, žmogui reikia apšvietos. Wis. Ir ko ten nemokoma?
Apsišvietęs 'žmogus, turintis Anglų kalbos svetimtaučiams
gerai išlavintą būdą, visur pa ir amerikiečiams, staliorystės,
geidaujamas. Taigi būti apsi braižymo, įvairių mašinistams
švietusiu yra svarbu netik pa reikalingi} dalykų, aritmeti
čiam asmeniui, bet ir visuo kos, vokiečių ir lotinų kalbų,
menei, tarpe kurios jis gyve siūvėjistės, virėjistės ir t. t.
Kiekvienam skyriui suteikiami
na.
tinkami mokytojai, kaikurie
Amerikos visuomenė, ypa
net specijalistai savo darbe.
tingai miestuose, tai gerai su
Tų pačių dalykų mokinama
pranta ir nuo kiek metų yra
Chicagos ir kitų miestų vaka
sutvarkyta vakarinįij mokyklų
rinėse mokyklose.
sistema. Tose mokyklose mo
Kas lanko tokią mokyklą?
kinama įvairhj dalykų, prisi
— paklausite. Tiesą pasakius,
taikant prie vietos reikalavi
Racino mokykloje, išskyrus
mų, pradėjus nuo anglų kal
anglų kalbos skyrių, lietuvių
bos ateiviams ir baigiant auglabai mažai tebuvo, bet kiek
štųjų mokyklų ir specialiais
švedų norvegų, vokiečių, da
amatų kursais.
Paprastai
nų? Kiekviename skyriuje jų
mokinama po dvi valandi kas
buvo pilna. Man dažnai užei
vakarą ar vakarą praleidžiant.
davo mintis,kodėl svetimtauUž mokslą arba visai nieko
įčiai taip noriai lankos tuose
neimama, arba kad ir imama,
skyriuose. Atsakymą rasda •
tai labai mažai. Kaikuriose
vau dirbtuvėje, matant kad
vietose imama tik užstovas, t.
! visi geresnieji darbai užimti
y. jei mokinys lanko mokyklą
švedų, vokiečių ir k., t. y. tų
per visą žiemą, jo mokesnis
žmonių, kurie žino savo dar
pavasarį grąžinamas. Nusto
bą. Mūsų broliai ir sesutės,
jus eiti viduryje žiemos yra
dar nespėjo suprasti apsi
sulaikomas. Taigi mokesniai švietimo ir amatų mokmimos

mas darbas gali griūti. Tuo greičiau grius stato savo “ sočijalizmą ”, pagiežą, neapykantą
namas, kuris neturi tinkamo pamato.
deda pamatan.
>
i

Bet eikime prie dalyko, kurį turime ap
kalbėti. “Namas”, apie kurį norėjau kalbė
ti, yra socijalizmas, žadantis laimę, brolybę, ly
gybę ir kitokius dalykus, kurie savo prasmė
je yra geri. Tik gaila, kad geriems obalsiams
neatsako nei darbas, nei pats taip skleidžia
masis socijalizmas. Jo skelbėjais yra “gar
sūs” kalbėtojai, apie kuriuos ir manau pa
kalbėti.

Tūlose vietose, jei ne visur, pridygo “gar
sių” kalbėtojų, arba jų pačių pasivadinimu,
socijalizmo platintojų. Daugumoj tie “kalbė
tojai” nemoka tinkamai lietuviškos knygutės
paskaityti, vienok socijalizmo pažinojime, ta
riasi, galėtų ir patį Marksą pralenkti. Mat,
socijalizmas su A, B, C nieko bendro neturi.
Užtenka tokiam naujos gadynės pranašui iš
mokti ką nors ant atminties, pasiskelbti
“kalbėtoju”, o “draugų” kuopelės jau tikrai
kviečia tokį su “oracijomis”.

Pamąstai kartais — laimės, būvio pageri
nimo kiekvienas siekia, visi jų pageidauja. Bet
ar statė kas nors ant pagiežos namą, kuris vė
liau nesugriūtų. Apie ramų, sutartiną dar
bininkų veikimą “kalbėtojai” neprisimins.
Užtai kalbų apie revoliucijas — kiek nori.
Žvilgterėkime toliau. Panašų mūsų kalbėto
jams pamatą davė ir Vokietijos socijalistai,
žinoma, kaipo kultūringoj šalyj, kiek gražiau1
savo revoliucijas, pagiežą aptašę. Ir kas atsi
tiko? Sykiu su karės maišatim susimaišė ir.
užvirė pagiežos verpetai. Anapus rubežiaus
“draugas” virto priešu, tarptautiška broly
bė, meilė pasikeitė į tautiškąjį egoizmą ir toji
skelbiamoji laimė priėmė vargų išvaizdą. Ir
kas stebėtino? Brolybės, meilės obalsiai gra
žūs — to nereik nė aiškinti — bet kas pamate
buvo padėta? Pagieža, neapykanta, kurią nuo
kunigo, kapitalisto gyvenimas taip greitai nu
kreipti ir prieš jųjų pačių “draugą ”. Ko to
liau laukti? Virto Babilionijos bokštas, virs
ir jų “socijalizmas”, smarkesniai gyvenimo
audrai pūstelėjus.

Tos kalbėtojų “leeture” neatsibus-gi
jiems be pelno. Rezultate aukų rinkimai, “lite
ratūros” platinimas, brukimas knygučių apie
Neiškęs “kalbėtojai” nekliudę ir tautos
dangų,
pragarą
etc.
Kągi,
ir
kišeniui
sveika
Namus stato. Iš visų kampelių renkasi
su jos gynėjais. Jie tautos mylėtojus ir lietu
ir “apšvieta” praplatinama.
darbininkai,
kad
varius
darbą.
Pūslėtos
jųjų
viškąją
kalbą nusiųstų į patį pragarą, tik, dė
Turime partijas, partijėlės, partijinę ne
rankos
nuo
sunkaus*kasdieninio
darbo.
Sku

ja,
nėr
kaip. Nes be tos pačios lietuviškos
O jau pačios “leeture”, — apsaugok Ta
apykantą, turime partijinius laikraščius, par
biai
jie
dirba,
namą
stato.
Ateina
namų
savi

mošiaus! Užlips ant pagrindų, išmėgins sa kalbelės jie nesusišnekės...
tijinę agitaciją su geru žiupsniu kitų neapy
ninkas.
vas dumtuves, patampys jąs. Pradės nuo ti
kantos sėjimų. Vienas kito neapkenčia, vienas
Patarimas. Padėka vonę, skurdžiai “kal
kėjimo.
Iškeiks krikščioniją, tarkuos kuni bėtojai”, sudekit tiems tautos vyrams, kurie
kitam koją stato. Kam, kodėl? Vos keletas
— Vyrai, — taria, — matau jūs darbą ir
žmonių viens kitą pažįsta, nusimano apie par pastebiu, kad jūs tikslu nėra kas kitas, kaip gus už Kristaus mokslo platinimą, “išparo- atgaivino sunykusią tautą, iškovojo spaudą,
tijų siekius. Bet dauguma? Ji gyvena tik tos tik tą namą kuogreičiau užbaigti, Namas, ma dys”, kaip kunigai žmones apgaudinėja, kaip pakėlė tautą, pakėlė sykiu ir ją šiandie kei
lievardės stygos judinimu. Nepažįsta ji nieko tote, koks dabar didelis, bet kada užbaigsite, jie su jais elgias. 0 jau pamazgų iš savo lū kiantį kalbėtoją. Bet jos, mes nepažintume
ar vos tik nusimano, nujaučia, o jau pilni ne bus didesnis ir už Babiliono bokštą. Bet ži pų tiek pils ant tikinčiųjų žmonių, kad pri ir savęs. Praregėkit, pamatvkit žmonijos ju
verstas esi ausis užsikimšti, jei negali jausmų dėjimą, išvyskit tautų atgijimą, pažinkit kri
pažįstamų asmenų neapykantos.
note, kas su juo atsitiks?
— Taip, pone, būdavotojai atsako; o vie apmalšinti, klausant tuos nesumegztus išva kščionijos dvasią, susipažinkit kas yra šven
Keista toji bevardė styga. Agitatoriai ją
džiojimus. Atsikimšai ausis, garsusai, “kalbė ta, prakilnu moralistams ir filozofams... Nu
sugebi ai moka pajudinti. Prisimena Rusijoj nas jų išbėgo priekin ir nusijuokė: — ugi, nu
tojas” jau kapitalistų pilvus lygina, smerkia bosta skaitliuoti. Užbaigiu greko filosofo žo
1904—5 metų revoliucija. Perkūnu griauja a- virto ir viekas...
juos už dirbtuvių užlaikymą, iš dirbtuvės pel džiais: “žmogau, pažink save, o pažinsi pa
gitatorių kalba prieš valdžią, prieš valdinin
Kiekvienam, ką nors gyvenime statan
nu dalijasi. Neišskaitliuosi jų visų norų ir saulį”. Nuo savęs pradėkit darbą, o amžių
kus. Klausytojų bevardė styga įjudinta. Skam čiam, kiekvienam “namo būdavotojui” turė
reikalavimų, nes jų yra daugiau nei grūdų ir pasaulio darbus palikit ramybėj. Ne jū
bn šauksmai “šalin valdžia”, “šalin policija!” tų rūpėti, kad jo statomas namas negriūtų.
aruode. 0 jau pagiežos, šukavimų, žemos ne sų tas nosiai.
9 c
Dar tuo nepatenkinti, ieško ką dar tokio “ša- Gyvenime toks milžiniškas judėjimas, tiek vie
apykantos — viedrais semk. Ir ant jos jie
J. R. Vargdienis.
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numetus. “Šalin
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Spalio (Oct.) 21, 1915, N. 43.

Agota Rugelienė
Jonas Ankudavičia

99

7.00 250
7.0Čl 250

99

91 kp. Waterbnry, Conn.
Bronis Karpus ■

99

250

94 kp. Weetville, DL
99

Jonas Kairevlčia

99

Ona Bėtįtieu?-1

99

Antanas Balsieris
Petras Balinavičius
Jonas Antanavičia

99

7.00

250

‘C* '

1000
150
10.50 150
14.00 250
10.50 1000

99
99

100 kp. Chicago, Dl.

NAUJI SUSIVIENIJIMO
NARIAI.
PRISIRAšę NAUJI NARIAI PRIE
8U8IV. LIET. R.
K. AMERIKOJE,
Hl BER. 1918 M.
1 kp. Edwardsville, Pa.

g
Pe
‘3
Pu

3

3
&

\

Jurgis Piteckis
Rožė Agurkienė

99

250
250

99

2 kp. Forest City, Pa.

Magdė Stanevičienė
Pranas Stanevičius
Rožė Kolesinskienė

99

500
500
500

99

99

3 kp. Elizabeth, N. J.
Pranciška lvašauskaitė
Adomas Januliavičius

99

150
' 150

99

4 kp. Shenandoah, Pa.

Juozas Merkevičius
Marė Szunskienė
Aižė Szitalienė
Albinas Maknys
Margarieta Kraukšliutė

99

150
250
150
150
150

99

99

99
99

6 kp. Plymouth, Pa.
Paulius Simonaitis
Andrius Gavemonis

99

99

14.00 250
7.00 100<}

10 kp. Philadelphia, Pa.
Petronė Gaidjurgienė
Ona Lileikienė
Domicėlė Šimaičiutė
Antanas Kraras
Petronėlė Petrilaitė
Veronika Kavaliauskaitė
Kostantinas Mačiulis

99

99
99
99
99

99
99

7.00
7.00
3.50
7.00
3.50
7.00
7.00

150
150
150
150
150
250
150

99

150

18 kp. CMcago, IU.

-

7.00 150
14.00 250

91

99
99

99
99
99
99
• 11

99
99

99

99
99
11

91

99

7.00
7.00

150

250
14.00 500
7.00 500
10.50 500
7.00 150
10.50 150
10.50 250
10.50 150
3.50 150
10.50 500
14.00 150
7.00 150
14.00 1000
14.00 500

36 kp. Newark, N. J.

Rožė Samuliutė

99

7.00

38 kp. Homestead, Pa.

Petras Adomaitis
Pranas Visminas
Jokūbas Kazučionis
Monika Misielienienė

19

150
7.00 150
150
3.50 250

99
99

99

Juozas Gakalis
Jieva Kerienė
Antanina Zupkienė
Liudvisė Kaveckienė
Dominiskas Galminas
Aižė Burusaitė
Katrė Beržinaitė
Vincas Stancikas

99

10.50
7.00

99
99

99

Kun. J. Alkavičja
Kun. Ignotas Albavičius
Antanas Jonikas

99

250
250
250
500

99
99

17 kp. Vilkes Barre, Pa.

Izidorius Tamulinas

99

Magdė Misukevičiutė
Petronė Šeporaitienė

99

Vincas Šeporaitis

99

99

Vincas Zavestauskas

99

Vladas Šaliunas
Ona Jurgelaičiutė
Pranas Oberaitis
Jieva Gibavičienė
Magdė Mačiulioniutė
Adelė Strimaitė

99
99

99
99

14.00 150
150
150
14.00 500
7.00 150
14.00 500
150
7.00 500
500

99

150

99

150

500
7.00 150
7.00

99
11

99

150

99

7.00
7.00

99

150
150

40 kp. Shenandoah, Pa.

Magdė Burbienė

Kun. H. Vaičunas

41 kp. Worcester,

99

Kostancija Morkevičienė

250

Jonas Bakšys
Pranas Jakaitis
Augustas Petraitis
Kun.. J. Raštutis
Antanas Pauliukonis

99
99

250
500

*

99
99

99

500

10.50 500
10.50 1000

$2 kp. Brooklyn, N. Y.

Marė Švermickiutė
Katrė Giraičiutė
Antanas Bakutis
Marė JonaviČienė
Ona Dailidžiutė
Jonas Kulikauskas

99

99
99
99

99
99

150
7.00 150
150
7.00 150
7.00 150
750

Jonas Steponaitis

99

7.00 150

20 kp. Philadelphia, Pa.

Augustinas Masandavičia,
Aižė Godinaitė

99

24 kp. Minersville, Pa.

Pranciška Salykliutė
Katrė Lakeckienė
Josephine Lukoševičiutė
Ona Laučiutė
Ona Zuvelienė
Petras Burba
tMagdė Strokiutė
Marcelė šiltikiutė

150
500

99

91

/

99

Teusė Račkauskienė

99

150

150
150

99

99

150

99

500
250
250

99
99

fJ
99

99

99

750
500
250
“150
150

, i

99

99

28 kp. Luzerne, Pa.

Jieva Zekienė
Antanas Ivašauskas

7.00
7.00

99

27 kp. Minersville, Pa.

Laurynas Jenulevičius
Stasys Luckas

150
10.50 150
7.00

e*
99

150

99

150

29 kp. Cumbola,Pa.

Jieva Vinikaitienė

150

>9

30 kp. Scranton, Pa.

Košt. Klenauskas

150

99

31 kp. Mahanoy City, Pa.

Juzė Kukučionienė

99

7.00

150

33 kp. Kensington, III.

Jonas Naujokas
Juozas Ramanauskas

500

47 kp. Mt. Carmel, Pa.

91
99

7.00 150
7.00 250

99
99

99

103 kp. Rochester, N. Y.

Jieva Rikuuienė
Vincenta Paliukuitė

z
7.00 500
150

99

99

106 kp. New York, N. Y.

150
150

”

Marė Šeštokiutė
Ona Milašauslįiutė
Marė Vilkelienė
Jieva Montvidaitė

99
99

150

99

150

107 kp. Waterbnry, Conn.

Justina Dambrauskienė

150

99

108 kp. Maspeth, N. Y.

Matas Milukas
Valerija šikšneliutė

14.00 1000
1000

”
99

t

Juozas Malulis

99

Antanas Simanaitis

99

•A*

150'
10.50 500

114 kp. Phone, Pa.

500

99

Ona Mikolaitienė

10.50 1000
•«• •
99
7.00 250
99
7.00 250
7.00

50 kp. Cleveland, Ohio.

Antanina Remeikiutė
Vincas Gudeliauskas
J. Vaičikauskas
Barbora Smalskiutė
S. Ambrozaičiutė

99

99

M

150

7.00

Adelė Rinkevičienė

99

150

75 kp. Wanamie, Pa.

Matas Stalgia
Antanas Meckevičjus
Kun. Košt. Szatkus

99
99

99

Uršė Meilirnienė
Jonas Sabaliauskjg
Jurgis Stačiokas
Antanas Bujančius

7.00
14.00 150
14.00 150
7.00 150

”
99

99
99

116 kp. New Haven, Conn.
99

Marė Rašimienė
Juozas Dvilevičius

7.00 500
7.00 150

99

119 kp. Manchester, N. H.
Vadovas Zarumbo
Vincas (Hkavikas

14.00

”

10.50 150
7.00 L50
7.00 150

99

Aižė Giliutė

99

Karolis Žagonis

99

99

Amilija Andrunas

7.00

7.00

150

14.00 1000
10.50 500

99

500

85 kp. OMcago, III.

Rožė Zubavičienė

99

150

1

99
99
99

99

99

7.00
7.00
7.00
7.00

7.00

150

Augustas Vaidelis
Petras Gusčius
Petras Bendoravičia
Juzė Vaidelienė

7.00
7.00

”

150
14.00 150
7.00 150'

99

99
99

127 kp. Cambridge, Mass.
Pranciškus Jurevičius

99

•

150
150

10.50 150

99

Karolis Karvelio

••
150
150
150
150

99

Zofija Malinauckiutė
Barbė Kumičiutė
Aižė Mockevičiūtė
Katrė Slogeraitė

99
99

99

150
150
150
150

99

Petras Miliauskas
Viktė Miliauskienė
Morta Kazlauskienė
Juozas Marozas
Veronika Kareckiutė
Juozas Šipaila

99
99
99
99

150

99

150

»
Jonas Mastauskas
Feliksas Šlapelis
Jonas Apeikis
Juozas Gražia
Petras Mikitas
Karolius Ražanas

7.00 150

99

99

7.00
10.50
7.00
7.00

99

99
99

99

1000
150

250
750
250

150 kp. Waterbury, Conn

750

”

99

Teofilius Matulevičius
Matas Glandelis

99

164 kp. 80. Manchester, Oonp.

Jonas Alianskas'
Antanas Alubeckis
Stasys Juškutis
Kazys Strumskis
Jonas Sargunas
Jonas Kildušis
Marė Kazakevičiūtė
Marcelė Salaveičikaitė
Justinas Gudžiūnas
Ona Kildušienė
Domicėlė Kancerienė
Ona Jakaičiutė
Jieva Alianskaitė
Ona Alenskaitė

14.50 1000
3.50 150
14.00 150
7.00 150
10.50 150
7.00 150
7.00 150
7.00 150
7.0p 150
7.00 150

99
99

99
99

99
99
99
99
99
99

9f

3.50
7.00

99

99
99

7.00
4 , 't •

9

165 kp. Harrison, N. J,

99

Juozas Dunčikas
Juozas Bacėnas
Barbė Kundrotaitė
Marė Jašinskaitė
Vincas Bartuškevičius
Vincas Karalevičius
Petras Petronis
Jurgis Petrulionis
Stasys Bacėnas
Marė Maskeliutė
Magdė Džindžilauskaitė
Jurgis Ašakunas
Juozas Baurušaitis
Jurgis Svetulevičia
/
166 kp. Middleboro, Man.

7.00

•

99

99

3.50

'99

99

7.00

99

3.50

99

7.00

99

7.00

9>

99
99

99

7.00
7.00

99

99

7.00
7.00
7.00
7.00

99

Mikolas Vorapiekis
Klemensas Drevinskas
Jonas Vaitiekūnas
Antanas Vorapiekis

99

99

.. ^9

169 kp. Sioux City, Pa.
99

Povilas Rudokas
Petras Strazdas
Kazys Morkūnas
Kun. M. Cibulskis
Petras Laskauskas
Illiorius Stundza
Agota Uselienė
Antanas Kumbrevičius Ona Vakulskienė
Amilija Milašiunaitė
Antanas Banis
Povilas Rožanskas
Adomas žoronka
Kazys Vakulskis
Jonas Rožanskas
Bronislovas šukiš
Antanas Juodelis
Povilas Tuskenis
Jonas Šalteris
Ignas Katinas
Matas Urbonas
Julijona Butenytė
Antanas Slėnis
Amilija Bagačiunienė
Marijona Vildžiūnaitė
Kazys Gogelis
Antanas Gojauskas
Povilas Skrebunas

99
99

7.00
14.00
7.00

99
99

99
99

99
99
99

99
99

99

99

99
99
99

99
99
99
9>

>9

99
99

99
99
99

99

7.00
7.00
3.50
7.00
3.50
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
3.50
14.00
10.50
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

Antanas Rimšas
Pranciškus Stropas,
Juozas Lpmintavičius
Petras Karalaitis

99

150

99

150

150
150

99
99

150

99

i-

154 kp. Aurora, HL
99

Antanas Stankus

7.00 150

99

-

99
99

99

99

99

7.00
10.50
7.00
7.00
7.00
10.50

150
500
500
150
500

99

99
99

»»

.750
7.00 750
7.00 500
7.00 1000

Petras Atkačiunas
Zofija Virpšienė

99

”

Kazys Dambrauskas
Aleksandras Taparauskas
160 kp. Chicago, IIL
Antanina Budavičiutė
Ona Saknnienė

99

Povilas Aukštakalnis

99

Jonas Miknis
162 kp. Gardner, Man.

99

Leonora Lipenaičiutė
Petronė Serkšniutė

99

99

150
500
10.50 150
7.00 150

10.50

150

7.00

99

150
150
3.50 150

99

3.50 150
3.50 150

waterbury, conn.

S. L. R. K. A. 107 kp. laikys
bertaininį
susirinkimų 24 d. spa
150
lio
1
vai.
po
pietų, parapijos sve
150
150 tainėj. Malonėkit visi susirink
ti, daug svarbių reikalų yra ap
»
svarstymui.
K. Pranulis, rašt.
150
500
NORTHAMPTON, MASS.
150
19
kp. S. L. R. K. A. laikys su
150
sirinkimų
24 spalio, 2 vai. po
500
pietų
221
Prospeet
ave. Meldžiu
150
150 visus narius neutbūtiniai pribū150 būti ir nauji bus priimami. Tai
gi bus daug svarbių dalykų pra
150
nešti.
150
Jonas Vaičiulis, raštininkas.
150
500
IVORCESTER, MASS. ..
500
S.
L.
R. K. A. 41 kp. laikys su
500
sirinkimą spalio 24d., tuojaus
po sumai, parapijinėj salėj, - 20
Waverly st. Kviečiami visi nariai
150 pribūti į susirinkimą, nes tai vie
150 nas iš svarbiausių susirinkimų
150 41 kuopos istorijoje. Vykstant
150' naujom reformom mūsų susivie
nijime, neatbūtinai yra reikalin
ga visiems nariams žinoti per
150 mainos susivienijime, kurios pra
500 dės veikti sausio mėnesyj 1916
150 metuose. Taipgi, kurie dar ne1000 užssmokėjo bertaininės ar kitų
150 mokesnių meldžiu užsimokėti ir
250 atsivesti naujų narių.
S. Jodauga, rašt.
500 ;
150 i
DONORĄ, PA
250
88 kuopa S. L. R. K.' A. laikys
250
150 4 bertaininį ir mėnesinį susirinki
150 mą 24 dieną spalio, tuojaus po
150 pamaldų pobažnytinėj salėj. Yra
500 užkviečiami visi nariai ant su1=50 sirinkmo, nes yra svarbūs rekalai
150 aptarti.
F. Mileška, rašt.
150
150
CHICAGO, ILL.
150
100 kp. S. L. R. K. A. laikys
150
savo
bertaininį susirinkimą nedė
150
lioj,
24
d. spalio, Aušros Vartų
150
parapijos
svetainėj, tuojaus po
150
150 sumos. Meldžiu visų draugų su
150 sirinkt, užsimokėt reikalingus mo
150 kesčius ir atsivesti naujų prisi
150 rašyt.
Jurgis Lobikis, rašt.
150

VALDYBOS ANTRAŠAI:
VAIKŲ SKYRIAUS.

7 kp. Pittston, Pa.

Ona Jesulevičiutė, Antanas Jesulevičiukas,
Marė Kaledžiutė.
11 kp. Waterbury, Conn.

Aliesė Jokubaičiutė.
24 kp. Minersville, Pa.

Ona Menčinskaitė, Mikas Sodaitukas, Ona
Sodaiciutė, Antanas Menčinskutis.
28 kp. Manchester, N. H.

Alena Janulevičiutė, Flora Grigaitė, Ma
tilda Kaledžiutė.
35 kp. McKeea Ročka, Pa.

Magdė Karužaitė, Jonas Karužas, Ona Mi
lašiūtė, Marė Karužaitė.
42 kp. Brooklyn, N. Y.

Julijona Zukaičiutė.
73 kp. Hudson, Pa.

Juozas Nakaras.
75 kp. Wanamie, Pa.
M kp. Westville, IU.

Prezidentas, — K.. Krušins
kas, 59 Tcneyck st., Brook
lyn, N.. Y.
Vice-Prezidentas, — A. Pet
rauskaitė, 563 N. River st.,
Waterbury, Con n.
Sekretorius, — J. S. Vasiliau. skas, 112 N. Greene st., Bal
timore, Md.
Kasierius, — Pranas Burba,
58 Main st., Edwardsville—
Kingston, Pa.
Kasos Globėjai: — J. Stulgai
tis, 122 S. Mead st., WilkesBarre, Pa.
J. B. Valukonis, 233 Broadway, S. Boston, Mass.
Dvasiškas Vadovas, — kun. J.
Jakaitis, 41 Providence st.,
Worcester, Mass.
Knygius, — kun. S. J. Struckus, P. O. Plyrtioutb, Pa.
Gydytojas, — D r- A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt
st., Chicago, III.
«

Kazys Abromavičius.
119 kp. Manchester, H. B.

BBKAN6IO8 KMYGO8 GALIMA OAUTf 8. L X X. A. KNYGYNE:—

Tofilė Jakaičiutė, Salome Kemešiukė, An
tanas Bisikirskis.

1. “Būdas senovei Lietuvių” — Dau
kanto.
2. “ Chistamatij* ” — kun. Mi

123 kp. Dorrisville, Hl.

149 kp. Hammond, Indiana.

Stasys Serbentas, Vincas Serbentas.
152 kp. Montreal

Canada.

Antanas Mertinaitis, Agnieška Skieriutė,
Jonas Skieris, Juozas Skieris.
157 kp. W. Puilman, Dl.
Juosės Raila.

toko;
3. “Europos istorija” — Froeman;

4. “Lietuviai Amerikoj” —. Jono;

Antanas Jokubauskas.
99

M. Milukas, k p. rašt.

750

Vincas Lietuvninkas, Zuzana Bružinskąitė.

152 kp. Montreal, Canada.

MA8PETH, N. Y. ..
108 kp. S. L. R. K. A. laikys
savo bertaininį susirinkimų ned 5lioj, 24 d. spalio, tuojaus po su
mai, pobažnytinėje salėje. Visi
nariai privalo pribūti ir užsimo
ti savo mokestis. Atsiveskite ir
naujus prisirašyti.

SUSIV. LIET. R.-KAT. AM.

•

151 kp. Westville, Hl.

156 kp. Scranton, Pa.

90 kp. W. Hasleton, Pa.

Vincas Raudcis
Juozas Raulickia
Matas Ašmontas
lasys Vizgaitm

150

133 kj>. Vandergriff, Pa.

Kazimiera Skerienė

89 kp. Hartford, Conn.

Boleslovas Sarapas
Steponas Kniežis
Jonas Tiškevičius
Julijona Rakii įtė
Povilas Žukauskas
Petras Kanklis

150

126 kp. Coaldale, Pa.

Jonas Ranulis

Antanas Visockis

Zuzana Jonkaitė
Juozas Geinbutas
Vladislovas Jusevičius
Ona Liegeikienė
Teodora Starolienė

99

115 kp. Brooklyn, N.’ Y. "

148 kp. E. Arlington, Vt.

57 kp. Ezeter Borough, Pa.

87 kp. Alleghany, Pa.

99

142 kp. Cleveland, Ohio. *
99

80 kp. Eynon, Pa.

28 kp. Miners Mills, Pa.

Pranas Dovidas
Pranas Pockevičia
Agota Dovidienė
Marė Miliuliutė
Anelė Vaitkevičiūtė

99

150
150

99

99

134 kp. Brooklyn, N. Y.

46 kp. Poquonock, Conn.

Stasys Petkevičius

19 kp. Northampton, Mass.

99

124 kp. Wilmending, Pa.

_

Viktė Burusevičienė
99

99

150

46 kp. Sugar Notch, Pa.
18 kp. Tamaqua, Pa.

Marė Tautkevičaitė
Amilija Lukšaitė
Marė Jereminaitė
Juozas Juška
Ona Gudvainykė
Pranciška Lukšaitė

409 kp. New Britain, Conn.

39 kp. Chicago, III.

13 kp. Baltimore, Md.

Ona Dutkevičiutė

99

Aleksandra Lukošienė
Adomas Andriejauskas
Leonas Milašius
Pranciškus Rimkevičius
Jonas Zdanevičius
Zuzana Zdanevičienė
Boleslovas Jakutis
Matas Miškinis,
Vladislovas Sakalauskas
Nikodemas Petraitis,
Povilas Pranevičia
Rokas Damskis
Juozas Visakevieius,
Andrius Pranevičia
Antanas Laurinaitis
Ignotas VarnaR
Simonas Juodziukynas

7.00 150
•
7.00 150
7.00 500
7.00 500
7.00 250
7.00 500
7.00 250

101 kp. Chicago, HL

35 kp. MeKees Ročka, Pa.

' ce
be
p
g
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h

Bronislovas Kazlauskas

150
A8HLEY, PA.
150
S. L. R. K. A. 69 kp. laikys
150 bertaininį susirinkimą 22 d. spa
150 lio, 2 vai. po pietų — 103 South
Main st. ‘Visi draugai prašomi
sueiti
ir naujų atsivesti.
14.00 250
Antanas Malinauskas, rašt.
3.50 150
3.50
3.50
3.50

99

163 kp. Chicago, Dl.

♦

Audrina Betkis

Benediktas Žilis
Ona AUeliuniutė
Aižė Daupkantienė
Julijonas Kukauskas

' 6- "Kuomi
Jociaus;
«.

įmonės

“Petras lemaUis”

kis;
7. “Kraiių
liliaskis;

gyvena“
—

skerdyne”

—

Aitraus-

—

kun.

2. “Diedai ir Oralina” — Mickau*,
Aat aplikacijos turi būti kuopos
antspauda, ir paritai viriaiiiu ir kramb ioaklolių ui 10a.

ai
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DRAUGAS
S. Jam yra leistinu turėti pinigų aut runku,
Susivienijimo bėgantiems reikalams tiek, kiek Seimas
nutars, kurie turės būt sudėti batikoje, Susiv. var
du, o jis išmokėdamas pasirašo ant čekio kaipo Su»iv. iždininkus.
0. Pasibaigus iždininko tarnystės laikui, jį at
stačius ar jam pačiam atsisakius, jis turi perduoti
naujam iždininkui: pinigus (kurie buvo ant ranku),
knygas, dokumentus, raštus, žodžiu, visų nuosavibę priklausančią Susivienijimui.
7. Iždininko kaucija bus panaikinama tik tąsyk,
kada naujus iždininkas su Centro Valdyba pagarsi1.s
organe, kad viskas priimta tvarkoje.
8. Jis gaus algą Seimo paskirtą.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIĮJ RYMO
KATALIKŲ AMERIKOJE,
KONSTITUCIJA
(Tųsa iš praaito num.)
6. Susiv. iždininko ir raštininkę kaucijos turi
būti gaunuiiios nuo riešutai inkorporuotą draugijų,
Suv. Valstijų valdžios užtvirtintų. Lėšas už kauci
jų gavimų apmoku Susivienijimas.
7. Centro Valdyba turi teisę suspenduoti kuopas
ir narius dėl nemokėjimo viąy priklausančių Susiv.
mokesčių.
8. Centro Valdyba turi teisę išmokėti savo na
riams, negaunantiems algos, po $3.00 už sugaištą die
ną ir kelionės lėšas, kurias jie turi panešti Centro
Valdybos ar Seimų prisakęs
bepildydami. Centro
Valdybos nariai gaunantieji iš susivienijimo algą,
gaus apmokėti tik kelionės lėšas, už sugaišintą dienų
nebus mokama.
9. Centro Valdybos narys nepildantis atsakančiai
savo priedermių, gali būti prašalintas nuo vietos per
eentr. vald. daugumos balsų nutarimą ir jo vieton
paskirtas kitas narys iš centro vald. tarpo.
10. Centro Valdyba turi galę pakeisti skyrius
ir punktus Susiv. konstitucijos ant tiek, kiek valstijų
įstatymai reikalauja.
1. Centro Valdyba gali užmanyti ir paduoti
Seimui dėl nubalsavimo visokius sumanymus, jei tik
jie būtų organizacijai naudingi ir nesipriešintų Suv.
Valst. įstatymams.

1. Dvsiškas Vadovas daboja, kad visi susivie
nijimo nariui atliktų savo tikėjimo priedermes; su
teiks įvairius patarimus nariams ir kuopoms dva
Riškuose ir tikėjimo reikaluose.
2. Karts nuo kurto parašys šį-tą į organą anie
tikėjimą, dorą, auklėjimą ir tt.
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G) Knygiaus pereigos.

Priedermės Susivienijimo pirmininko.

1. Knygius privalo tvarkoje užlaikyti jo globai
pavestas knygas (literatūrą); garsinti knygų kata
logą organe; vesti sąskaitas parduotų ir išdalintų
knygų ir išduoti seimui pranešimą apie knygyno sto
vį2. Parašyti šį-tą į organa apie apšvietę, skaitymo
naudą ir tt.

H) Daktaro—Kvotėjo pereigos.
1. Daktaras —Kvotėjas peržiūri gydytojų ištyri
mus ir nusprendžia ar naryff norintis įstoti į susi
vienijimą gali būt priimtas ar ne ir, apie savo iš
tyrimą praneša Centro Valdybai per susivienijimo
raštininką.
'

VALDYBA

Pirmininku Dr. A. K. Rutkaua
kas, 2302 So. Leavitt at., Chicago,
IU.
Raitininkas Adv. A. A. šlakis,
i 3265 So. Halsted at., Chicago, III
Iždininkas B. Vaišnora, <1514
,__

C) Raštininko priedermės.

j

AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN
GOS CENTRO VALDYBA.

Pirm. —.Marijona
Juškienė,
129 Melrose st., Montello, Mass.
Vice-pirm. — Pranciška Nutautaitė, 2006 String st., Chica
go, III.
Rašt. — M. L.
Gurinskaitė,
; 3347 Auburn avė., Chicago, III.
i Ižd. — Antanina Nausiedienė,
917 W. 33rd st., Chicago, III.
Iždo globėjos: Pranciška Ma
cijauskaitė, 4358
S. Fairfield
avė., Chicago, III.
Ona Nausiedaitė,
1447 S.
50th avė., Cicero, III.
Daktarė-Kvotėja:
Dr. A. S.
Šlakienė, 3352 S. Halsted st., Chi
cago, III.
Dvas. Vadovas: Kunk. F. Ke
mėšis, 50 AV. 6th st., So. Boston,
Mass.
j

Į.

;
I

Firassainkea.

Kasimiems

Protokolų

Mikolas

raštininkas,

Jankevi-

Jonas J.

lerčaitis, 151d S. West St.
Finaasę raitininku ir Iždininkes

1. Teisino komisija su Centro Valdyba turi vi
suotiną teismišką galę visokiuose nesusipratimuose
ir bylose tarp kuopų ir narių, tarp Centro Valdybos
narių, tarp kuopų ir narių su Centro Valdyba.
2. Teisino komisija gavusi nuo Centro Valdybos
pranešimą apie kuopų ar narių prasižengimus, ar tai
skundus nuo kuopų bei narių, pirma išdavimo kokio
nors nuosprendžio, privalo išnagrinėti dalyką ir pri-1
imti, kaip kaltinančiųjų taip ir kaltinamųjų pusių
prirodymus ir aiškinimus. Visus savo tyrinėjimus su
tam tikra rezoliucija ir ųpsprendimu teismo komisi
ja pagarsina organe. Neužganėdinti teisino komisi
jos ištarme, gali apeliuoti Susivienijimo. Seimui.
3. Teismo komisija priims skundus ir apeliacijas
siunčiamus jai tiktai per Centro raštininką.
4. Atsitikus, kad teisino komisijon delei tolu
mo negalėdama pribūti į vietą dalyko ištyrimui,
paskiria tam tikrą tyrinėjimo komisiją iš 3-jų asme
nų viena iš tos kuopos, kurios skundas yra paduotas
ir po vieną iš kitų dviejų artimesnių kuopų; tokį ko
misija visus savo ištyrimus surašo ir pasiunčia Teis
mo Komisijai.
\

Iždo globėjai: Jenų Zubinas, 1129
1 Cbureh St.

C) Labdarybės komisija.
L ftioji komisija rūpinsis visais labdarybės rei
kalais, kurie paliečia susivienijimą, kaipo: aukos, ių
rinkimas, skirstymas ir tt.
2. Visoki narių pašelpos atsišaukimai turi būti
siunčiami labdarybės komisijai (čia neineina pažy
mai, kurie yra padnodami Seimui).
3. Labdarybės komisija, surinkusi reikalingas ži
nias prirodymni, kad atsišaukusieji nariai, našlės ur
našlaičiai,'^'tikrai reikalauja pašelpos, paskelbia or
gane tokius atsišaukimus drauge su savo paliudijimais.
4. Labdarybės komisijos žinioje randasi įsteigtus
prie susivienijimo Našlaičių Fondas, taipgi ir kiti tam
panašūs fondai, jeigu kuomet būtų prie Su-mo įs
teigti kiti fondai paliečianti labdarybę, bus šios ko
misijos žinio ir ji turės teisę visokiais legališknis
būdais rinkti tiems fondams aukas.
5. Labdarybės komisija irgi išduos raportą sei
mul.
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Susivienijimo nariai Ir jų amžius.
1. Susivienijimo L. R. K. A. nariais gnli būti vi
si lietuviai Rymo—Katalikai, be skirtumo Ivtles.
sveily kūnu ir dvasia, npsiimnntieji pildyti Susi
vienijimo įstntus.
2. Prie S. L. R. K. A. yra priimami nariai nuo
nuo 18 iki 50 metų senumo.
15 STRAIPSNIS.
Narių priėmimas.
1. Prirašo 1 Susivienijimą naujus narius kuopų
susirinkimai arba jų valdybos.
2. Prirašant į kuopą naują narį, reikia kad ji
perstatytų susirinkimui arba valdybai, du pilnu kuo
pos nariu (mažoje kuopoje užtenka vieno).

(Tolinu bus).

Vincentas

Kadzevičia,

411

Islaad

SV.
Maršalkos, Kazimieru Bruu, 1543
1 3. West St., ir Izidorių Komza.

S
St
» 731
. v* We.t
iv vai lgdi
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■
Chicago, III. s
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Huo pradžios rugsėjo menesio, 1915 meti),
•Bostone eina tas antrą diena naujas
darbininkų laikražtis

“DARBI MINKĄS1

WAUKEGAN, ILL, VALDYBOS
ADRESAI:

“DARBININKĄ” leidžia Lietuviij Darbininkų Sų-ga.
“DARBININKAS” yra pašvęstas visupirma lietuvių
darbininkų reikalams.

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

DARBININKAS” eina tautiškoje -katalikiškoje dva

mulinas, 759 Marion nt.,
Kasininkas,

Aataau

sioje.

Bakšys, 13*7

“DARBININKO” kaina metams $3.00,
$1.50, trims mėnesiams 75c.

So. Vietoria Btr.
Kasu globėjai:
Juozapu Skuldziakis, 1118 — lOtb
Btr.
Raimunda
Rulovičia,
1330 Bo.
Jackson Str.
1. Marialka, Pranu Dapkų, 1407
de. Park Avė.
8. Maršalka,
Antuu Diė vgia,
1827 So. Park Avo.

242 W.

So. Boston, Mass.

Broadway

U

Pirmininku Skiris Antanu,
909
Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleaaan* it.
Indiana avė.
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st. Pagelbininkas Bubnis Juozas, 735
Prot. Rašt. J. Vera?*kaa,
1184
Indiana avė.
Waebington st.
Raštininkas
Sutkauskaa
Juozas,
Fin. Rašt. V. Sereika, 508 Plėšiui
1015 Clara avė,
rt.
II. ' Raštininkas Brusokas Antanas,
Iždininku V. Kavaliausku,
■
1019 Dilangham avė.
Btaravant avė.
L. Katalikiškų D. 8. Brooklyn.
Iždo globėjai: K. SpriridaviRk,
Kasos globėjai:
1-025 <W&shingtoir st.
Gelburda Petras, 1002 Clara avė.,
8. Vitkauskas, 1038 Wasbingt«a ai.
Ručauckas Mataušu, 1133 Michigan
Marialka G. Globų, 61 Struravaat
avė.
•
l ave^
Kasininkas Grigaliūnu
’ amošins,

n
NAUJAS JUOKU LAIKRAŠTIS

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

ŽVIRBLIS M
kur3 neužgauna nei kataliko, nei ciciliko, nei tautininko,
bet visiems vienodai čirškia, ir nuo visų ima po 1 dolerį
į metus.—

1439 S.
*

“ŽVIRBLIS 91

BYBE.

Prez. Ig. Liekavičia, 1930 8. Unioa
LIETUVOS VYČIŲ CENTRO VAL
ava.
DYBOS ANTRASAI:
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W.
Dvasiškas Vadovas, kun. H. 3.
Uitu PI.
Prot. Sekr., 8. Dargis 838 W. 18 st Vaičiūnas, 3230 Auburn avė., Chicago,
Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 711
15th rt.

pusei metų

“DARBININKAS”,

DRAUOYBTt SV. JURGIO KARKI1 Branto Juoaapo Draugijos, Sfcauoygan,
Wls, valdybų adresai:
Į VIO, NOBVėOOD, . MABB.

1437 8. lįst.
DRAUGYSTES 8V. JONO EVANGB
Maršalka Buividas Juozr
LISTO CHICAGO, ILL.,* VYRIAU 9 at.

=

vrr/s”

DRAUGIJOS,

Miklu,

1025 S. Main at.,
Viopirmininkas
1«14 IStk Bt

Autam avė.
Prot. rašt. Jonas Budinsiąs, 600
N. Guernsey st.
Finam rašt. Pranas Stankaitia, 910
High et.
Kasierius Mikolas
Gudelauskas.
401 N. Hesperia st.
Rink. Andrius
Simanavičie, 18
Wing at.
Izidorius Simutis, 315 N. Center st.
Kasos glab. N. Giknis, 608 W. Short
st.
Jonas Norkus, 904 Vandalia st.
Maršalka Juozas Rimkus, 902 Vine
st.
Lankytojai ligonių:
Vincentas Eimutis, 315 N. Center st.
Juozas Prismontas, 607 Autumn avė.
Metįniai susirinkimai atsibūna
2
ketvergę sausio ra. Pusmetiniai 2 ket
vergę liepos. Paprasti susirinkimai
atsibūna, ku 2 ir 4 ketvergę kiek
vieno mėnesio.

ANTANO

11

“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo
laikraštis Amerikoj^.
“VYTYJE” telpa geriausi raštai mūsų jaunų ra
šytojų, literatų ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos
—
jaunuomenės gyveninio.
“VYTIS”
leidžiamas tautiškoji* - katalikiškoje
dvasioje.
“VYYTĮ” leidžia Lietuvos Vyčių organizacija.
Metams “Vytis” kainoja $1.50, pusmečiui
75c. L. Vyčių organizacijos nariams “Vy✓
tis” siunčiamas už mėnesines mokestis.
«
Prisiųsk savo antrašų ir už 2c. krasos ženk
lelį, o vienų numerį pažiūrėjimui prisiusime
veltui. Visais reikalais kreipkitės šiuo ant
rašu:

1 lttb at., Cieero, III.
Susirinkimai būna kaa trečią aedėl
dienį kiekvieno mėnesio, pirmą vai.
pe pietų J. Waiehiulio svetainėje. 2018
Lake st., kampas 21 gatv. Matrose

•VENTO

ancuiotno tr s’8“0 ma'st0 saT0 pr3,ul'
<I|IO1!CIUO 8h„!k(1,iSti||1Sj ja„

VYTĮ

5001

Semaška, 1388 8beridan Road.
Finansų raštininkas, Jroaimas Bke-

Pov. P. Petrėnas, 422 Island avė.

L Apšvietos komisija turi rūpintis, kad Susivienijimo tikslai sulyg apšvietos būtų vykinami gyve
nimam
2. Apšvietos komitija steigs ir ragins kuopas
steigti knygynus, skaityklas, rengs ir ragins kuopas
rengti vakarus su paskaitoms, prakalbom ir tt.
3. Sumanius susivienijimui leisti kuomet knygas,
jie nurodys autorius, kurių raštai būtų tinkami iš
leidimui; taipogi peržiūrės prisiųstus susivienijimui
stambesnius raštus ir nuspręs jų vertę.
4. Pridabos, kad susivienijimo aukojami pinigai
apšvietos reikalams būtų tinkamai sunaudojami.
'
5. Susivienijmui turint savus moksleivius —
stipendijatus, apšvietos komisija rekomenduos Susi
vienijimui vertus stipendijos: prižiūrės stipendijų
dalinimą ir išdirbs sutartį su stipendijatais sulyg
stipendijų grąžinimo.
6. Apšvietos komisija nominuos Seime kandidatus j Susiv. organo redaktorius.
7. Apšvietos komisija prižiūrės, kad Su-mo orga
nas būtų vedamas tinkamai, atsakytų Susiv. tikslui.
8. Apšvietos komisija privalo išduoti raportą
seimui iš visų dalykų stovio Susivienijimo apšvietos
srityje.

Kasiaiakas J. Stefonkevičia,

INU-F

—
tnOKFORD, ILL. VALDYBOS

.loi trnkšli
UGI liuaoll

1800 St. CbarlM avė., Mayvvood, Iii.
Fiaaasę rašt. A. Samalionis Boa 593
Melrose Park, IU.

Pirmininkas^:
Btepenaa
Keliotis,
1344 So. Jackus Btr.
Pagalbia takas,
Kazimieru Burba,
MIS Be. Perk Avė.
į Pretekelę rattiniakae,
Antanas

A) Teismo Komisija.

B) Apšvietos komisija.

-

ni ki-8- P,tubur<h1 dkaįjgtbt* av. Mykolo amoh
Iždo Globėjai .
, NIOLO COLLĮNSVILLE, ILL.
A. Nausiedienė, 917 W. 33 at..
ANTRASAI
Chicago, III. ',
Prezidentas
Juozas Gudelaudkas,
Jonas Jaroievyčius, 1048 Wat 239 N. Hesperia st.
Veci-prezid. Jonas ftimkauskas, 514
aiugton at.. Norwood. Mana.

Komisijos, jų teisės ir priedermės.

1. Susivienijimo Vice-pirmininkas atlieka visas
pirmininko pareigas, šiam atsisakius ar susirgus; tai
pogi pirmsėdžiaus Centro Valdybos susirinkimuose ne
sant pirmininkui.

1. Iždininkas priima visokius susivienijimui mo
kamus pinigus; išduoda kvitas už priimtas sumas :r
praneša centro raštininkui
apie pinigų priėmimą.
Priimtus pinigus sudės tokion vieton, kur bus Cent
ro Valdybos ar Seimo nurodyta. Jis išmokės mirusiu
narių pomirtinės teisotiems paveldėjams, išrašyda
mas čekį išmokamą pašelpgavini, pasiųs per rankas
kuopos iždininko su narodymais kaip išgauti reikalin
gas kvitas nuo pinigų priėmėjo.
2. Iždininkas privalo turėti ir vesti tam* tikras
knygas užrašymui visų ineigų ir iieigų; tose knygose
turi būti užrašyta, kada, koki pinigai yra priimta
ir kada kam išmokėta. Kas mėnesis jis turi pra
nešti centro raštininkui ineigas ir išeigas. Savo knv
gas ir visus išmokėjimo dokumentus turi duoti iždo
globėjams peržiūrėti nors du kartu nėr metus.
3. Iždininkas pirma užėmimo iždininko vietos, tu
ri nžsistatyti kauciją tiek, kiek bus seimo nutarta
ir kaucija turi būti sudėta į mėnesį laiko po iš
rinkimui; nesudėjus kaucijos paskirtame laike, Cen
tro Valdyba jį atstatys nno vietos ir jo vieton pas
kirs vieną iš savo tarpo iki kitam Seimui.
4. Iždininkas taipogi privalo prirengti seimui
raštišką pranešimą iš savo veikimo, taipogi visas
sąskaitas ir savo knygas paduoti Seime išrinktai
kosi Vijai peržiūrėti.

TAUT08 FONDO
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1. Apart Centro Valdybos, Susivienijimo Seimas
renka sekančias komisijas:
a) Teismo komisiją.
b) Apšvietos komisiją.
c) Labdarybės komisiją.
2. Teismo komisija susideda iš 4 narių ir Dva
siško Vadovo, kuris pirmsėdžiaus teismo komisijos
posėdžiuose ir turės sprendžiamąjį balsą, lygų su
visais tos komisijos nariais. Kitos komisijos susidės
kiekviena iš 3 jų narių.

B. Vice-pirmininko priedermės.

5. Gavęs pranešimą apie nario mirtį, jis išreika
lauja iš kuopos pilnų dokumentų, prirodančių nario
mirtį ir legališkus paveldėtojus pomirtinės; jeigu
pašelpgaviai nebuvo nurodyti apsaugos paiudijime.
6. Jis visus darbus pavestus jo urėdui turi pildyti
teisingai ir sąžiningai ir atlikti j laiką.
Valdybos ar Seimų prisakus bepildydami. Centro
7. Jis turi surengti raštu metinį savo darbų pra
nešimą Seimui; toks pranešimas turi apimti visa
Snsiv. stovį, finansinį ir narių, taipogi pranešti ap
lamai apie visus Centro Valdybos veikimus. Turi
priduoti Seimo komisijai visas sąskaitas ir knygas
dėl peržiūrėjimo.
8. Jis turi sudėti kauciją tokioje sumoje, kiek
Seimo bus nutarta ir tokią, kauciją turi užsiatatyti
j mėnesį laiko po jo išrinkimui; jeigu to nepadary
tų, Centro Valdyba turi teisę, jį atstatyti nuo vie
tos. Atstačius jį nuo vietos ar pačiam atsisakius, jo
vieton centro valdyba paskirs kitą Snsiv. narį, tin
kantį užimti tą urėdą iki kitam Seimui.
9. Pasibaigus jo tarnystai ar jam pačiam atsisa
kius ar kitokiu būdu pasitraukus, visas Susiv. turtas
buvęs jo užžiūroje, taipogi ir visos knygos pilnoj tvar
koj turi būti perduotos naujam sekretoriui. Raštinin
ko kaucija bus panaikinama, kada centr. valdyba
ir naujai užėmęs vietą raštininkas pagarsins orga
ne, kad viskas priimta pilnoje tvarkoje.
10. Jis gans algą kokią Seimas paskirs.
D) Iždininko prledennės.

Draugijų Reikalai

E) Iždo Globėjų pereigos.

1. Susivienijimo pirmininkas pirmaėdžiauja vi
suose Centro Vald. susirinkimuose ir turi sprendžia
mąjį balsą, pasidalinus balsams lygiai; jis tūri pra
nešti Seimui apie visus Centro Valdybos nusprendi
mus, svarbiuose dalykuose, liečiančiuose Susiv. rei
kalus.
2. Pirmininkas pasirašo ant visų Snsiv. raštų,
kaipo: — prisakų (orderių) iždininkui išmokėti pi
nigus, čarterių išduodamų kuopoms, narių apsaugos
ir pašelpos paliudijimų ir Bankose prie laikymo Su
siv. pinigų.
3. Pirmininkas privalo daboti, kad kuopos ir
Centro Vald. nariai atsakančiai pildytų konstituci
jos įstatymus ir Seimo nutarimus.
4. Daboti, kad sąskaitos, išmokamos iš Susiv.
iždo, būtų aiškios su pažymėjimais už ką ir kiek mo
kama.
,
5. Daboti, kad Susiv. raštininkas, iždininkas ar
iždo globėjai netrukdytų sąskaitų išmokėjimo.
6. Daboti, kad mirties paliudijimai Rūtą legališki
ir patvirtinti parašais: — B. Katalikų kunigo, gydy
tojo, kuopos viršaičių ir prispausta kuopos antspnuda.
7. Pakviesti visą Centro Valdybą, nvRant svarbių,
reikalų, nors kartą į metus aptarimui susivienijimo
reikalų; taipogi sušaukti nutartoj dienoj susivieniji
mo Seimą.

1. Susivienijimo raštininkas užrašo visus Centro
Valdybos nutarimus ir pagarsina juos organe. Atlieka
visus Cent. Vald. susinešimus pagal jos nurodymus;
priima nuo kuopų viršininkų skundus, pranešimus
ir apeliacijas, kurias perduoda teismo komisijai.
2. Užlaiko kuogeriausioje tvarkoje jam pavestas
knygas. Veda sąrašą susivienijimo narių; intraukia
į knygas; kas trys mėnesiai garsina vardus naujai pnsirašusių narių, vardus neužsimokėjusių ir suspenduoti)
narių, finansinį Susiv. stovį kaipo: insigas, išeigas ir abelną Susiv. turtą.
3. Raštininkas išrašo iždininkui prisakius išmo
kėti sąskaitas ir visas tokias sąskaitas siunčia per
pirmininko ir iždo globėjų rankas dėl patvirtinimo jų
teisingumo.
4. Raštininkas išrašinėja ir išsiuntinėja nariams
apsaugos paliudijimus, taipogi kuopoms konstituci
jas, mokesčių knygeles ir visokias blankas Susiv. r i
kalų vedimui.
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1. Iždo globėjai turi pasirašyti ant vTbų susivie
nijimo išmokamų sąskaitų. Jie turi peržiūrėti nors
du
kartų
į metus
centro
sekretoriaus
ir
iždininko knygas, taipogi ir kitų komisijų knygas,
jeigu tokios butų, ir turėtų reikalą su Susiv. pini
gais.
2. Jie turi prižiūrėti, kad iždininkas nelaikytu
bėgantiems reikalams Susiv. pinigų ant rankų dau
giau, negu jam daleista ir kad visus kitus pinig"s
sudėtų nurodytose vietose neužvelkant.
J. Iždo globėjui taipogi turi išduoti raportų
Seimui.
F) Dvasiško Vadovo priedermės.

Spalio (Oct.) 21, Kilo, X. 43.

čirškia tik vienų kartų į mėnesį. Tuojaus reikalingi
agentai, kurie nuo kiekvieno
dolerio gauna 25 centus.
Apart to, kiekvienas agentas už kiekvienų šimtų surastų

m.

prenumeratorių gauna po 5 dolerius dovanų. Meldžiame
siųsti prenumeratas ir korespondencijas. Vienų numerį vi
si gausit veltui tik prisiųskit savo adresų. —

Pirmininkas, Jonas E. Karosas, 3337
So. Morgan st., Chicago, III.
Kasininkas
Ant. Leknickis, Pirm. pagelbininkė, p-lė Matilda Su1445 So. Sangamon st.
kiutė, 11 Alpine st., Worcester, Mass.
Maršalka , Petru
Augustinu 711
Protokolų Raštininku, P. Mulevi
U. 17 PI.
čius,
6329 So. Fairfield avė., Chicago,
Susirinkimai paskutinį
nedėldisn)

ŽVIRBLIS »»

IU.

kiekvieno mėnesio 1 vai. pe piety
Dievo Apveizdos parapijų svetainėj,
18 ir Unioa gatvėa.

tė, 1427 So. 48th Ct., Cicero, Tll.

DRAUGYSTES SV. JONO KRIK8TYTOJAU8,
MELROSE PARK, ILL
VALDYBA:
Pirmininkas
J. žvirblis, Bos 591
Melrose Park, IU.
Pirm. pagelb. V. Kiudolas, Box 151
Melrose Park, 111.
Org. užžiflr. prot. rašt. A. Jasinskas,,

Iždininkas, P. P. Baltutis, 3261 So.
Halsted st., Chicago, III.
Ižd. Globėjai:
A. A. Aleksandravičius, 732 W. 19
■t., Chicago, UI.
P-lė Stanislava Kačinskaitė, 10820
Edbrook avė., Roseland, III.
Atletų skyriaus Pirm. P. Gibaviči'is.
59 Edmund Lane Wilkes Barre, Pa.

Finansų Raštininkė, Y’-lė S. ftlegai-

Boi 576

FOREST CITY, Pi.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie
tuvoj bei Amerikoj

“Išeivių Draugą”
Kurs

1915 metais eis kas savaitę padidintas

ir padailintas,

Lietuviškoj^ Švento Kazimiere

talpins:

1. yėlŪMšriaa etsias ii ltarėt.
2. 11 Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto
perėjūnas” (trankimasis po Vokietijų, Luiemburgj
ir Daniją).

Seserų Seminarija

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintų “Ii Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
4. “Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlįth-

CHICAGOJE.
Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių sky
rių pradinė mokykla ir nugstaji mokykla (High Schoo 1.
Lietuviikoaioc Sesers priima paa save mergaites moki
nimui ir ižaaklėjimni. Seminarijoje prie regaleriikojo
moka' i, arba ir atskyriam, yra mokinama: merika, paiiyn&s, siuvinėjimas ir taip tolia*.
O’EL’IOK MOKINTOJO*. FIGŲ* UtLAIKYMA*.
K*įkalė meš'ižis'jH kreipties prie Motinos Perdėtinde
šia* antrais

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

I I

gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

5. “Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondencijas.
7. Perivalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. ’ Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
R

U

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vier
A įvairiausiy ir skaitymui verčiausią laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut

s

Mossend,

Lanarkshire,

•; ,i wi i aaxz3xgpaau

Scotiand.

I
H

P R A U G A S
Clicagoje draugijų ir jų w vei
kimo”). Tikslas dr-jos pa
prastai yra tik susišelpti savo
tarpe, bet tautai abelnai lie
tarsiu, kad tas mūsų darbas
Taigi, nieko nelaukdami,
tuvystei, kaip ir nieko gero
žlugs be pėdsako, be atbalsio, gijiniame krutėjime atsirasti.
kiekvienas iš mūsų stengkinepadaro. Dargi ir tas pats
jei- tik mes laiku nepasijusi- Tokių periškadų būtų išveng
mes sužinoti, kur randasi va
susi šelpimas yra netikras, nes
me; dėlto, kad mes ne iš tikro ta, jei kas būtų mus auklėjęs
karinė mokykla, patys jų lan
draugystėms tankiai gręsia
galo organizavimos darbų pra draugijiniame susipratime. Už
dykime ir savo draugus ra
Lankrutas. Negana mes myli
dėjome. Mes pradėjome sta tai mūsų priderystė yra pri
ginkime lankyti. I’o kelių me
Paskolai pagerinimui nuosavybes Chicagoje
me
ir remiame tokių mūsų or
tyti namus nuo stogo dar pa žiūrėti, kad daaugančioji kar
tų patys džiaugsimės savo
ganizacijų, kaip S. L. R. K.
matų nepadėję. Tais pama ta ingytų organizavimos susi
Jei Jus norite būdavot! ar manote ingyti
Parapijose vaikučiai tai pa
darbo pasekmėmis, o tie, ku
A.
—
argi
per
trisdešimt
me

pratimų,
kurį
praktiškai
at

tais yra tai mūsų vaikučiai.
rapijų pamatas; tai tautos
nuosavybę ir Jums maža pinigų, atsikreipk
riuos mes pastatysime ant tie
O apie vaikučių organizavimų sieks nuo mažo draugijoje pri tvirtovė. O kiek mes turime tų savo gyvavimo neturėtų
saus kelio, mums neužmirš pa
Susiv. turėt daugiau narių?
prie musų ir mes Jums pageibėsim.
iki šiol dar nė nesapnavome. gulėdami.
parapijų, kuriose vaikų orga
dėkoti už gerų patarimų.
Pusė
milijono
lietuvių
Ameri

Nedarėme tai dėl apsileidimo,
nizavimas vykinama? Jei ir
Be valdiškųjų mokyklų, kur
Ar retai pasitaiko, kad tė yra tai labai mažas nuošimtis. koje — o prie Susiv. prigulinbet greičiau dėl nesupratimo.
nekur randasi ir privatinių
čiųjų tik 10,000! Rods kad
Užtai nesusipratimo prašali- vai nusiskundžia apie savo
Imkimės to darbo, nes jo
vakarinių mokyklų. Jos taip| šimtas tūkstančių' narių ir tai
nimui šį tų apie vaikučių or vaiki) netikusį pasielgimų? yra begales daug.
pat yra labai naudingos. Daž
nebūt perdaug. Užtaigi, kų
Jie, sako, yra netikę, neklau
ganizavimų ir prisiminsime.
Kun.
F.
B.
Serafinas.
nai jose be kitų dalykų yra
tvert pašelpines draugijėles,
Klausimas kįla, delko reiks so, ištvirkę. Daugumoje atve
Prie Asblaid Alt. ir 47 gatris
mokinama ir lietuvių kalbos,
tverkime Susiv. kuopas — ir
jų tėvai patys gal yra prie
vaikučius o ganizuoti?
mitymo bei rašymo, kurie to
mums patiems bus nauda ir
Reik organizuoti dėl to, kad žastimi tų visi) nelaimių. Bet
nori. Tose mokyklose reika
didinsime savo organizacijų,
jie net iš mažo suprastų ben tankiai draugavimas su ištvir
laujama šiek-tiek apmokėti,
kelsime lietuvių katalikų var
dro veikimo spėkų ir kad jų kusiais ir gerų tėvų vaikus
bet nauda aiški.
dų Amerikoje.
pamylėtų. Kad jie dar kūdi būtinai ištvirko. Vaikas-gi
Vakaruose nuo Stock Vardų
Tie-gi, kurie negali vakari
Dargi bene pusė lietuvių Akystėje prigustų prie bendro būdamas doroje dr-gijoje bus
nės mokyklos lankyti, gerai
merikoje yra moterys ir mer
veikimo, išmoktų, kaip drau apsaugotas nuo ištvirkimo. Su
Viename
Chicagos
laikraš

padarys, jei nusipirks ar pasi
ginos. Jonis gi privalėtų rū
gystėse atsirasti.
Kad juos ištvirkėliais draugauti netu
tyje
aprašomas
vakaras,
ku

skolins gerų knygų ir vakarus
pėti platinti savųjų Sąjungų.
sulaikyti) nuo ištautėjimo pa rės laiko, o draugija įstatais
rį surengė pašelpinė draugija Nors, tiesa, ji ir auga, bet ne
praleis skaitydami. Skaity
nuolat
jį
skatins
prie
gero.
vojaus. Kad juos sidaikytų
paminėjimui savo 10 metų gy taip sparčiai, kaip privalėtų.
mas taip-pat daug naudos
nuo ištvirkimo. Ir kad auklė
Amerikoje
lietuvių
vaikams
vavimo
sukaktuvių. Vaka Juk tai vienatinė katalikių
žmogui atneša.
tų jųjų širdyse prakilnius gręsia baisus ištautėjimo pa
ras buvęs su prakalbomis ir moterų organizacija, vienijan
Laikas - pinigai, net bran
Nedėlios “Naujienos” ka- pradės daryti vyrams meijausmus, kaip va: prie Tėvy vojus. Jie čia nuolat randasi
neblaivas. Aprašomos kalbos ti visas Amerikos lietuves, tu talikiško veikimo dirvas ma- lės “propositions”.
gesnis už pinigus.
Neleiskinės prisirišimų, veiklumą, blai kitataučių bangose. Nuolat
tos vakaro; vienas iš kalbėto rėtumėm laikyti sau už prie tuoja sprindžiais, o socijalisjne veltui.
vumų, idant pasekmingai vei susiduria su kitataučių kalba
ji) “jausmingai” nupiešęs tos dermę ir garbę prigulėt prie tiškus dirvonus aršinais, ku
•
M—a.
kus ir veikiant ne ieškoti vien ir kultūra. Tankiai jųjų tė
Naujienų” prūsokas ma
ypatingos dr-jos patrono gy jos. Bet nors ir trumpame riais užgriobia ne tik savo
t-k savo garbė ;, bet nuolat rū vynės meilės jausmai yra pa
venimų (daugiausia pašelpi- savo gyvenime, jau Moterų “draugi)” raudonąjį pasaulį, tyt labai piktas vabalas. Ka«f>
pinties tapti visuomenei nau šiepti ir įžeidžiami. Iš pra
nės draugijos nešioja šventų Sąjunga, daugiau nuveikė, ne bet ir “tautiečių” ir katalikų pradėjo zvimbti “Katalikui”
dingu.
džių, toks kaimynų netikęs pa jų vardus), kalbėtojas ragi- kaip pašelp. dr-jos per de padanges.
Svetiman garde- paausin, taip ir galo nė*ft.
Gerai suprantama visam sielgimas, iššaukia ant jųjų jnęg visiems sekti pėdomis to šimtį metų savo gyvavimo. lin įlindę, “Naujienos” tikisi Tikras vokietukas!
•
#
pasiuliui bendr ; veikimo spė baisų slopinantį įspūdį. Su šventojo, dargi pridėjęs, kad Kiek jau surengta blaivių gerai pasipelnysią.
ką. Gerai suprato mūsų dai laiku apsipranta su tais pašie reikia tapti piliečiais ir inte naudingų vakarėlių su pra
Katalikas” geras vyras,
•
•
nius, kada posmavo “kaip du pimais ir užsigavimo jausmai resuotis politika.
kalbomis, paskaitomis ir tt.
“Draugo” įžanginiai straip kantrus, bet ir jam kartais
'Pradėjus šviesti lietuvių su stos, visados daugiaus pada išnyksta. Toliau pradeda sarTaigi visas kai-kurių mūsų Kuopos kaip tik greit gali ati- sniai “Naujienoms” begalo pritrūksta kantrumo ir kaip
sipratimo aušrinei, ir apšvie rys”. Beabejo, gerai supran matities, kad esą lietuviais.
dr-jų nuopelnas
susišelpti idaro vakarines mokyklas, ren- paiko. Nprs keikiasi ir bu- suduos prūsokui sprička per
timo žarai mūsų pasvietyj be ta tų svarbų daugumas ir iš Galutinai ima neužkęsti viskų, šiek-tiek medžiagiškai ir visal^as^ ne^ 0axi ir
sav° laikzojasi,,
bet
“draugiečių” nosį, susiriesdamas tas vinietekant, subruzdo plačioje Lie mūsų.
kas lietuviška. Štai kaip be
jasi į prūsiškų kuprų.
savo veikimų apvaikščiojant... raščio — užtai mes lietuvės straipsnius;
ištisai talpina.
tuvoje ir lietuviais apgyven
regint jau ir turime ištautėjė•
#
privalėtume branginti tų pra Can you beat it?
Bet dėja, kad tų bendragirtais vakarėliais.
tos kolonijos. Iš sykio pra
Iį.
Lietuviškon vaikų draugidarbumų šiame gyvenime vi
Rimčiau reiktų pažiūrėti į kilnių organizacijų, remti jų
Nėra ko stebėtis, jog ir Mi
matyta, kad tik bendromis
jon prigulėjimas, tos draugi
ir rašytis į jų kuoskaitlingiausai mažai tevykinama. Kodėl
dalykų.
Kokį
tik
nepaimsi
kolai
Nikolajevič, išvydęs
spėkomis tegalima kų nors
jos
susirinkimuose
dalyvavi

“
Ateities
”
Paprūsiai
ir
Trisiai.
taip ištikrųjų yra f Išsykio
laikraštį, visur pamatysi pa
denburgo nosį nušoko iš Ue-naudingo nuveikti. Ir nieko
ksai, naujam redaktoriui pra
nurodo patmeiliškumas prie mas, kaip tik' fr sulaikys mū rašytų tų nudėvėtų, pasenusį
tuvos
slėnių ant Kaukazo kai
Gi jaunimo organizacijų,
nelaukiant prie bendro veiki
sų
vaikučius
nuo
ištautėjimo.
dėjus
redaguoti
šį
laikraštį,
žastimi to taip kenksmingo iš
nų. Safety first!
sakinį (bet visgi labai reika Vyčius — tikrai galime pa
mo ir imtasi. Apie tai paliu
prigūs jie prie
nukeliavo varnų kaustyti į
sisklaidymo, net svarbiausiuo Draugijoje
*
*
lingų). “Dirbkime iš vien” — vadinti išeivių viltis.
Į jų
dija praeitis: kaip mes, vos
se visuomenei, ar tai Tėvynei tautiškų žaislų, o tautiški žais “ vienybėje-galybė ” ir tt. No spiečiasi ir privalo spiestis vi “ščastlyvas” karalystes.
Lietuviai socijalistai labai
ingiję progų ir šiek-tiek su
*
•
veikimo klausimuose. Bet ar- lai žadina patraukimų prie rint “vienytis”, neprivalome sas Amerikos lietuviškas ka
mėgia
prūsiškas
kultūras.
pratę draugijinį gyvenimų,
Sudrebės soeijalistų kinkos,
ciau prisižiūrėję išvysime, jog Tėvynės meilės.
skirstytis
į
draugijas.
draugi

talikiškas
jaunimas.
Vienas
socijalistas
man
prasi
tuojau ėmėme spiestis į įvai
tikrąja suirutės priežastimi,
kuomet
pamatys
naujų
laik

Pasilinksminimus ir žaislus jėles. Didžiausią klaidų daro
Darbininkai gi susilaukė ir
tarė, kad “draugai” žada
rias draugijas, į bendroves,
yra tai stoka pamatinio nuo berengiant, draugijos nariai Amerikos lietiniai tverdami savo labai reikalingos L. D. raštį “Žvirblį”.
kiečių kaizerio uostus, kaipo
sujungus, susivienijimus ir
*
*
pat mažens auklėjimo.
Jei inpranta prie veiklumo, o pašelpines draugijas, vieton S. ir jau turi savo laikraštį
liuosybės ženklų vartoti. Taip Y,
galutinai, it upių vanduo, ku
žmogus nuo pat jaunystės in- veiklus žmogus dažniausia y- jungtis prie didžiulių- orga “Darbininką” — tikrų ge
Amerikos
meilės
epidemija
Bet kuris iš soeijalistų iš
ris nerimsta, kol nesusilieja
prastų su bendro veikimo idė ra ir blaivas ir doras. To nizacijų. Pašelpinių draugijų ri aus į darbininkų prietelių. pradėjo siausti rudeniop. Gal
drįs tuos uostus nuo jo pano
su jūrių vandenynu, taip ly
ja, tuomet, be abejo, pamėgtų dėl tai žmogus atsiekia taip kaip ir atgyventos dienos. Turėdami tokių organizacijų jaunuoliai susirgę sloga, la
sės nukabinti?
giai ir mūsų draugijos, kuo
bendrąjį veikimų.
Dabarti augšto doroje laipsnio, kad Susispietęs bure’is į pašelpi- neprivalu skirstytis į draugi biausia meilės “patiekos” rei
♦
•
pos, sąjungos ir susivieniji
niai ginčai paeinanti tankiau veikime jis „pamiršta patsai nę draugija tankiausiai yra jėles.
kalauja.
Remkime organizaci
mai iššaukė esybėn tų milži
Austrijos ciesorius Pranus
*
*
siai iš patmeiliškumo, išnyktų save, o visus savo darbus ir vadovaujamas kokio nesųžiniš- jas, katros mums naudingos
niškų j į
visų
katalikiškųjų
keturis - syk mirė ir keturis
savaimi ar jau nors žymiai pastangas pašvenčia Tėvynės, ko demagogo, (liūdnų pavyz ir reikalingos.
Aš “bečynu”, kad sufragiz- syk iš numirusių prisikėlė. O
draugijų ryšį — L. R. K. Fe
sumažėtų.
artimo
ir
Dievo
meilei.
Tokdį
turime
iš
šv.
Jurgio
parap.
mui įvykus, moterys pirmos dar atsiranda mokslinčių,- ku
deracijų Amerikoje.
Nina.
rie sako, būk žmogus niekados
—------------------------ i
iš numirusių neprisikelia.
rėclavo jo gabumais, neatsidžiaugdavo jo geru- ieškoti paramos Kairiūkščių sumanymui, p. , o ne kas kitas sudaro tikrąjį tautos branduolį,
maisJ. S. griaudžiai pravirko ant temos, kaip ne-! prakilnusis Kazių Antanas visa širdimi, nesvyAmerikos lietuviai pe nu
Užžavėtas Olšauskas ir Tumas, užžavėtas gailestingai tėvynė išnaudoja savo kolonijas, j modamas, prisidėjo į liėtuvius katalikus —
Basanavičius ir Yčas. O jau apie Šimkų — nei O čia kaž-kas kyštelėjo liežuvį ir pranešė, jog ne tuščios garbės, ne vadovavimo ieškodamas, skyrė j du abazu: vieni už ru
kalbos nėra. Tad suprantama, kodėl atsitiko mūsų didysis patrijotas, kad padavus gerų pa bet tik norėdamas kuodaugiausiai savo numy sus, kiti už prūsus. Vyručiai,
FELJETONAS.
taip, jog kad Yčas steigė Lietuvoje savo “Cen vyzdį savo tautiečiams — vedė sau už pačių lėtai Tėvynei padirbėti. Jo aiškus atsistojimas neužmirškite ir Turkijos saAtano! Juk ir tai “karūnaureDurys atsidaro ir ineina Jurgis Spurgis. trų”, į Londono Konferencijų nuo amerikiečių rusę.
po katalikų vėliava reiškė Amerikiečiams lie
I
Visa publika ima kvatoti. Mat, Jurgis Spur lietuvių greta daktaro Šliupo buvo pakviestas
Blogiausiai buvo tai, jog net savųjų ben tuviams beveik naujų gadynę, nes tai tikras ta asaba”.
•
•
ir
gabusis
Šliupo
mokinys,
didelis
savo
moky

gis, senas kavalierius, vasaros laiku ineina
draminčių tarpe jisai ėmė nebetekti autoriteto. dvasios milžinas ir savo dora ir prakilnumu
storai aprištu keliomis skepetomis kaklu, su tojo gerbėjas p. Jurgis Spurgis.
Vienas lenkų laikraštis ste
“Tėvynės^’ redaktorius, kurį laikų klausęs skaisčiai šviečiąs jau nuo seno. Jo prisidėji
žieminė kepure ant galvos, augštais žieminiais
Argi nuostabu todėl, kad tie visi liaurai Jurgio Spurgio* apsišaukė pats save lietuvių mas prie katlikų beveik nulėmė Amerikos lie-| bisi iš Bulgarijos karaliaus il
1 ialiošiais ant kojų. Ateina piršties jaunai, dai apsvaigino p. Jurgio Spurgio galvų ir jisai diktatorium. Pasirodė dar blogiau, jog visa tuvių srovių ateitį. Katalikai, žinoma, negi gos nosies ir apgailestauja*
liai ir linksmai našlelei. Ir kaipgi nesijuoksi. vienų gražių dienų tarė sau savo širdyje: “Aš Jurgio Spurgio armija yra baisiai nediscipli lauks. Tik tokių Kazių-Antarių ir bereikia. Su
kad ilgoji nosis net į Vokieti
O besijuokdamas norom nenorom pradedi — lietuvių vadas. Bėda tam, kurs išdrįs to nuota, jog kiekvienas iš jų taiko į generolus, juo katalikai žygiuoja pirmyn, laimėjimus
jų pakliuvo. Wdl... jei fa*
mėgti tų Jurgį Spurgį. Toks jisai naivus, ne- nepripažinti.”
skina vienų po kito.
o paprastų kareivių kaip ir nematyti.
karalius turėtų trumpesnę no
Išpradžių viskas ėjo kaip iš pypkės. Jur
/ kaltas ir baisiai gi negudrus.
Bet gal niekas taip nenuskandino prakil
O kų gi veikia p. Jurgis Spurgis? Geria, sį ir geresnę uoslę, ramiai sau
Bet kada prieš keletą metų vieno didelio gio Spurgio klausė jo patronas-milijonierius, nios Jurgio Spurgio širdies, kaip faktas au
Amerikos lietuvių laikraščio redaktorius pra šventai tikėjo Chicagos biznieriai, net kunigai gimo pajėgų lietuvių katalikų. Atsirado jie rūko, geltonuoja ir šmeižia. Ir kurgi ne šmeiž? namie sėdėtų ir svetimų bar
minė save Jurgiu Spnrgiu, visi net išsižiojo ir tie kartais apie jį pašokinėdavo. Bet juk ir taip flesenai. Tai yra — buvo jie pirmą, bet Tas daktaras juk tai senai jau nužiūrėtas į ščių nesrėbtų. Nosį palydė*
iš nusistebėjimo, negalėdami suprasti, kodėl ant giedro dangaus dažnai pasirodo debesėliai. jų nesimatė ir nesigirdėjo. .'Jie visi buvo pa Jurgio Spurgio pasekėjus, jam skirta buvo jęs, pats bus kaltas.
tuo vardu praminė sąve žmogus, kurs į anų Turėjo savo priešininkus Aleksandras Didysis smerkti suvarymui į laisvamanybės ir smuklių tik gyvuoti Jurgio garbės atspindžiu, o štai
Jurgį Spurgį mažiau panašus, negu, sakysime, ir Napoleonas, rado savo Bruttų Julijus Ce viešpatijų. Jurgio Spurgio dvasia net virpėjo jį pasigavo katalikai ir iškėlė jį į tokių garbę, “Kovos” jubiliejus toks nu
zaris. Tad nenuostabu, jog ir prieš p. Jurgį iš džiaugsmo, kada tik atsimindavo savo di kokios dar nei vienas Amerikos lietuvis ne kankintas išėjo, kad vargiai
na kad ir kiaulė į asilų.
Prieš devynetų metų vienas geraširdis A- Spurgį šen ir ten pradėjo daryties oppozicija. džiojo mokytojo daktaro Jono pranašystę, jog turėjo. Juk šiandien Jurgis Spurgis greta Ka besulauks kitų nelaimingų su
merikos klebonas atsikvietė sau iš Lietuvos Kai-kurie ėmė abejoti, ar tik jisai tinka į vi po tiek ir tiek metų kunigų visai nebeliksią, zių Antano — tai nykštukas šalę milžino.
kaktuvių.
•
•
giminietį-vaikezų, lyžtelėjusį net Veiverių Se suomenės vadus. Kai-kam nepatiko, delko p. gi dievnamiai būsią paversti linksmybės na
Bet atsiminkite jūs visi nepaklusnieji, jog
minarijos mokslo. Kodėl jisai nenorėjo ar ne Jurgis Spurgis negali ant vienos kėdės ra mais. Bet štai prieš 2—3 metus sujudo - su tas nykštukas yra sulipdytas beveik vien iš
Kas norėtų kankintiniamo
galėjo mokytojauti Lietuvoje, kų veikė pir miai pasėdėti, o vis taiko užimti bent dvi ant kruto katalikai. Ėmė organizuoties, rūpinties nuodų ir tulžies, kad dvasios nykštukas gali liga pasirgti, tegul pasiskaito
mais keliais metais savo buvimo Amerikoje, karto. Čia jisai garbina Šliupų, o čia žiūrėk savo spauda. Eina savo keliu ir tiek, į laisva pasirodyti tulžies ir nuodų karžygiu ir kad
soeijalistų organo 10 metų gy
apie tai kronikos tyli. Šių žodžių rašytojui tik ims ir nusiduos geru kataliku. Čia jisai pliekia maniu gardelį nei nepažiūri. Šūkters jiems galės prieš jį dar sudrebėti visi “klerikalų”
vavimo istorijų. Ir be Sibi
vienas dalykas yra tikrai žinomas, jog jo dėdė- kailį cicilikams, o čia štai varo savo išpažinto____________________ vadai.
ro į kankinius pavirs.
klebonas išpranašavo jam Amerikoje didelę jus į bendrų su jais seimų. Čia jisai iškilmin-(liuoti, kur jūs einate! Rodei manęs uebeklau•
♦
Jurgis Spurgis metė ant stalo paskutinį
ateitį. Kas ir išsipildė šventai. Lietuvių mili giausiai pavadino Brooklyno seimų vienatiniu, 1 sote. Jus klerikalai į Rymų veda”. O šie tar“Lietuva” be Jurgio Spurjonierius paėmė jį savo laikraščio redakcijon, tikru ir visuotinuoju, o čia, žiūrėk, apsisukęs,jsi nei negirdi; eina sayo keliu ir tiek, tik kada savo kazirų. Parodė visus savo baisios neapy
kantos
nuodus.
Olšausko
lapelio
179-ame
nu

gio
vistiek kaip “tautietis”
jo plunksna veikiai buvo pripažinta viena iš jau apšaukė jį
Pradėta
ar
4: socialistų mitingu.
----- nekada
neramiam
rėksniui atapakalia ranka
meryje
jisai
ant
Kazių
Antano
ir
visų
katalikabučių,
gabiausiųjų, o viena sucicilikėjusi lietuvių su- čiau prisižiūrinėti j patį p. Jurgio Spurgio lazda pagraso.
kų vadų galvos pamėgino sukrauti tiek biau*
,
.
fragietė praminė jį net auksa-burniu. Garsas asmenį. Pastebėta, kad kartais auksaburnis nuo
Ir buvo Chicagoje vienas prakilnus lie
rių šmeižtų ir koliojimų, kiek neprikrovė visi
Ki 5 • • či
'
apie jo gabumus pasiekė net didžiųjų Lietuvą. estrados lieja savo aukso žodžius apie tėvynės tuvis daktaras Kazių Antanas. Seniau, kuomet šliuptarniai, krūvon suimti. Tuo žvilgsniui
.
Tenai paplito nuomonė, jog p. Jurgis Spurgis meilę, pasišventimų, kad jo veidas kažkaip pa Amerikoje tautinis lietuvių kursas
dar ne Jurgis Spurgis laimėjo pirm,) pri-z,.
fuk’»' »"‘r» knrt
J"11
yra tikras amerikiečių lietuvių vadas. Nei vie sibaisėtinai išsikraipo, akyse gi blyksteli kaž buvo paaiškėjęs, tasai prakilnusis daktaras
Ar tai pakenks Kaži,, Antanui ir visiems.
nas Lietuvos veikėjas nedrįso važiuoti pas a- kokia demoniška švieselė, kuri greičiau rodo manė visus vien savo dvasios prakilnumu ir
. .
merikiečius, nepasiklausęs pirma patnrftno iš tulžies gausybę kalbėtojo juokuose, negu meilės tyra Lietuvos meile į vienybę suvesti. Šaukė katalikams? Anei truputį. Šmeižtai priešininką
padarys daktarų Antanų dar brangesniu kata“Ateitis visus
Darbtmnp. Jurgio Spnrgio, o jau atvažiavęs kiekvienas jausmus Jo širdyje.
•
kunigus, svietiškius į darbų, net soeijalistų at likams. šmeižikas gi atsiims sau prideramų,ko” straipsnius pcrspauzdiskaitė savo pareigų aplankyti jį jo redakcijos
Maža to, pastebėta, kad pats Jurgis Spur stumti nenorėjo ir juose matė nemaža gero.
ofise, išklausyti jo patarimų, nurodymų ir tt. gis tėvynės reikalams nieko neaukoja, o vien Tečiau susibankrutijuą galutinai dvasiškai ir užmokesnį iš visuomenės ir bus tinkamai isto- no. Ir klerikalizmo nepasibi
į
JOJO.
P. Jurgis kiekvienų pavaišindavo cigaretėmis tik kitus prie to ragina, ir tai ucvisuomet, nes doriškai musų socijalistams ir visiems laisva rijos apkainuotas.
Burbulas.
Uosis.
ir taip užžavėdavo, -jog tie sveteliai ucatsigė- kada kun. Gustaitis su p. Gabriu atvažiavo maniams, ir paaiškėjus, jog lietuviai-katalikai,
Organizavimos darbas ganai Neretai norėdami bendrai
naudos, taigi ir turi būti, jei uoliai
pirmyn pastūmėta, vie-(veikti,
veikti, nežinome
nežinome kain
kaip nrisidėprisidė
taip gulima išsireikšti, kita
ti prie bendro darbo. Stoka
nok
atleiskite
mano
drąsų,
jei
taučių pastumdėliais.
mums supratimo, kaip drau

sai žmogus yra ideališkas, yra pageidaujamas.
Tvarki vaikų draugija, kaip
tik ir pagelbės išauklėti gerus
žmones.
Tik, dėja, kad maža kas te
supranta vaikų organizavimo
svarbų. O jei supranta, tai
kodėl nesiima prie to taip
svarbaus darbo?

Mes Turime

$1.500.000.00

Peoples Stock Yards

STATE BANK

Organizacijos — ar
Pašalpinės Draugijos?

Seniausia, Didžiausia ir
UflikMausia BANKA

Šis - Tas

Vaikų Orga
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Spalio (Oct.) 21, 1915, N. 43.

PIRMAS DIDŽIULIS BALIUS.

Skaudėjimai raumenyse ir 3 Uislratyk sau ar savo pažįstamiem*
progos ir susipažins,
bet kitu
OLEKO—MOKYKLA.
Parengtas šv. Jono KrykštytoLietuvoj bei Amerikoj
linkimuose greitai išnyks, jei 3
kartu kaip suėis, vėl vienas kito jo Dr-stės, Melrose Park, III.
ŽINIŲ-ŽINELĖS.
Mokinama: angliškos ir lietu
nepažįsta — vėl reikia išnaujo
Balius rengiamas, subatoj, 23 gu jūs skaustančias vietas a VIENYBE LIETUVNINKU viškos kalbų, aritmetikos, kaygperstatyti.
vedystės. stenografijos, typewEina |aa 30-tua Metus.
d. spalių, 1915 Ig. Vaičiulio sve trinsite Triner’s Linimentu. Ū
riting,
pirklybos
teisių, Suv.
vių
miestas,
kad
Vilnius
—
Taigi
dėlto
Chicagos
merginos
Prenumerata
52.00
metama;
51.00
VILIAUS II LAIŠKAS | SEtainėj, 2018 Lake st., kampas 21 Turėkite jojo namie, idant ga
puse
’
metų.
Kanadoje
>2.50
metama;
Valstijų
istorijos,
ubelnos
isto
sutvėrė tų naujų draugijų, kad gatv. Pradžia 7 :30 valandų vaka lėtumėte vaitoti, kaip tik rei
Lietuvos sostinė.
51.25 pusei metų. Angil|ej. Lietuvėj Ir
NUSSĄ, VIENĄ IŠ AFRIKOS
rijos, geografijos,
politikiuės
Užėmus
Kaunu,
prūsų susipažinti su lietuvaitėmis, o re ir trauksis iki vėlybos nakties. kalingas. Kaina 25c. ir 50c., į kitur 53.00 metama; $1.50 pusei m.
ekonomijos,
pilietystės,
dailaraSULTONŲ, GRŪMOJANTIS IS Reichstago kancleris Betlinian vėliaus gal galės
kų daugiau
Kas mėgsta gražius šokius, su prisiuntimu 35c. ir 60c.
- Pamatiniui vienų num. siunčiam dovanai
šystės.
i
Knygų
katalogą
sianilame
ant
panikagražų
— Holvegas, viešai minėjo veikti. Pirmiausia mes norime smagų pasilinksminimų,
LAMO PRIEŠAMS.
j
levimo dovanai.
susipažinti
su
jaunuomene.
Chi

Mokinimo valandos: nuo 8 iš
liuoso laiko praleidimų, tas bū T
Lietuvos vardų Vokietijos sei
Savalttala Lalkraitla
“Garbė Augščiausiam Die
3 J. J. Pauksztis & Co.
ryto iki 5 po pietų; vak. nuo
eagoje sunku tas padaryti. Tuo tinai atsilankys j šį balių. Pribus
me. Pasirodo, kad Lietuvos
«<
3 120-124 Orasd Str.,
7:30 iki 9:30.
vui. Vilius Kaizeris, Karlio- sūnų darbas atgauti vardų sa tikslu rengiami šokiai, kurie ir svečių iš Chicagos ir kitų miestų,
SAULE"
Brooklyn, N. X.
duoda
gerų
progų
sueiti
jaunuo

3360
Emerald avė.. Chicago, IU.
ateis
visi
vietiniai
lietuviai.
Ga

jiiano Sūnus, Allako pasiunti vo tėvynei nepasiliko berg
Jaa 55 metai, kaip ileina ksa Umenei
krūvon.
O
tas
tečiau
ne
vi

lėsite iki valiai
pasišokti, pa
nys, Islamo Globėjas , Švie ždžių, nežiūrint visokių len
taroinhaa ir Pltayži*. Praaaiaeaosiems patiko ir priešininkai labai silinksminti, maloniai pasikalbėti.
ta kasztuoja metanu: Aaaenkafc
siausiam Senussų Valdonui.
kiškųjų pastangų ir melo.
pradėjo peikti ir sarkastingai Ateikite visi, vyrai ir moterys,
3X50 metame, pašei mehĮ 51.25.
“Mes maldaujame Viešpa
Pr.
Rasijoje ir Earopeje 3X50 metama,
pajuokti.
88
seni ir jauni!
88.
ties duoti laimę Tavajai ka31.75 pašei metip
Kai-kuriuose laikraščiuose pra
Įžanga 25 c. porai; moterims
Rašykite Šiądien, o gausite vieną
rcivijai. Mūsų didžiausias pa
manyta, neva, merginos susior ir merginoms dykai.
Ii
numerį pasižiūrij imai dykai, ad
geidavimas tame, kad Tavieji
ganizavusios, kad “būti laimin
Kviečia visus,
Komitetas.
resuojant
į'::/:
narsūs kareiviai išvytų netikė SAKO, ČENSTAKAVĄ PAĖMĖ gomis ir kitiems laimę nešti”.
o
W.
D. B6CH0ISU — €•15
VOKIEČIŲ.
Gal tas ir yra vienu jųjų tikslu,
lius (t. y. italus) iš žemės, ku
IŠ PARODOS.
Mabaaoy City, Pa.
Krikščioniško Mokslo
88
bet nė visi vienodai
supranta
ri yra tikinčiųjų (mahometaMes
kų
tik
gavome
sekantį
Atvažiavęs į Chicagos uni laimės” reikšmę.
Girtuokliai
nų) nuosavybė. Pertai siun
laiškų iš San Francisco. “Pe
versitetų Salomonas Sigmun- jaučiasi laimingais,
jeigu jie
JŪS GALEIE IŠAUGITI
čiame Tau ginklų, pinigų ir
reidami per Maisto Produktų
das iš Čenstakavos “Daily turi daug gėrimų. Bet dar kiti į
ss
prityrusių vadų. Mūsų ben
News” reporteriui papasako tai visai nepaiso. Yra asmenų, Namų Panama - Pacific Tarp
SS
drieji priešai, kad juos Allajo, kaip Čensta^ava, miestas kurie jaučiasi laimingais tada, tautinėje Parodoje, aš užėjau
kas išnaikytų alei vieno, bėgs
Pasekmingas, moks
turintis 70,000 gyventojų bu kada į juos kiti maloniai pažvel Jos. Trinerio išstatytus daik
tinkamiausias vartoti
s
liškas gydymas dykai
išsigandę Tavęs. Amen”.
dėl vyru Ir moterių.
:;:-v
vo paimtas 15 vokiečių. Pa gia ir meilų žodelį prataria. Ki tus , ir kadangi per dvidešimAr slinka jums plau
Vilius.
kai?
ti
jaučiasi
laimingais,
jei
niekam
tis
metų
aš
kenčiau
nuo
už

88
sak jo, karei prasidėjus Rusi
Ar pražilę jusu plau
88
Taip garsina Viliaus laiš
kai nuo metu?
Ar
nieko pikto nepadaro.
kietėjimo ir mėginau daugelį
jos kazokai įsiveržė Vokieti
užkrėsti kokias nors ne
88
kas, kų sugriebė prancūzai,
Taigi, kai visos merginos su- vaistų, kurie suteikė man tiksveikumais ir limpanti
Jie?
jon. Per visų naktį po to ėjo
suėmę ties Tripoli garlaivį su
Ar randas plaiskotes,
sieina į krūva, maloniai pasikal- Laį tuomtarpinį palengvinimų,
SS
niežas odos galvos?
šaudymai, o ant rytojaus ka ba ir tada labai jaučiasi laimin- Iv sumaniau išmėginti taipgi
Surengtas ir užgįrtas
Ar plinki, bet pra
Karliomano sūnaus pasiunti
dedi plikti?
zokai pasitraukė atgal. Kazo eromis. O kas link nešimo laimės Į. ._
. ,
.kadangi
. _ . vie
Ar kenkia kas 18
trečiojo Baltimores Koncilijaus
niu. Garlaivyje, šalip kitų Vi
gymis, v
•
Y
nr jūsų vaistus,
Prieg gydymą, aukščiau pasakytu 11kams prasišalinus, į Čensta totiems, be abejo, kai kiekviena
.
,<u.
tai
stenkitės
apsauliaus dovanų Sultonui, pran
-M'"M'
Jos. Užsakykete iluoetrota kny
Pagal angliško sutaisė
kavu atvyko 15 prūsokų ir rei gražiai elgsis — bus ir kitiems nas draugas man juos labai guoti
gute Jusu prisemtą kalba:
cūzų rasta dar 100,000 markių
"TEISYBE APIE PLAUKUS,’1
kalavo miesto pasidavimo. maloni. Beje, įvairūs prasimany patarė, ir aš turiu pasakyti,
Paragita europos gar
pinigais. Laiškas rašytas ara
Kun. F. B. Serafinas
kad
aš
daugiau
negu
džiau

singo specialiste, kuri
Nepaleista, nei vieno šūvio. mai šiaip taip aptįla ir mes ti
oje randas Įvairios ži
bų kalboje. Anot snimtųjų,
Miesto vyriausybė be j d- kimės, kad daugiau jie neatsi giuosi, kad aš tai padariau, nios:
Gražybe plauku,—su
panašūs laiškai Viliaus nusių
nes nuo to laiko, kaip aš pra dėjimas plauke ir odos
KAINA: Dalis I 15 c. — Dalis II 25 c.
priešinimo atidavė raktus. Po kartos.
galvoa. Priežastis slin
&
sta ir Moroko sultonui.
plauku Ir žilumas
Nors jauna toji draugija, bet dėjau dviem savaitėm imti kimo
to vokiečių komendantas ap
—Kaip užlaikyti svel.
Užėmus vokiečiams Lodzių,
katą Ir išauginti plau
šaukė miestų paimtu, nugin nori ką nors veikti. Beabejonės, Trinerio Amerikoniškų Kar-. kus.—Ir kaip tai i pen
vienų subatos dienų Vilius
be kitų pagelbos negalės nieko taus Vyno Elixirų labai mažo ktus savitis turėti gra
DRAUGAS PUB. CO.
klavo visus gyventojus, užda
žius plaukus.-žili plau
sakė tenai pamokslų žydų si
nuveikti. Užmanymas yra toks: se dozose, aš jaučiuos paliuo- kai.—Barsda.—Ir dekavones nuo užganėdintu
rė gimnazijų, visas mokyklas norime Kalėdų metu palinksmin
1800 W. 46th St.
Chicago, III- Is
nagogoje, užtikrindamas klau
savaite.
suotas nuo visų savo senųjų kliętu. __ GYDYMAS Ketvirtoje
ir dirbtuves.
DYKAI.
ti našlaičius. Kiekvienas iš mūsų
sytojus, būk jisai esųs Mesi
Męs galeme pertiTas viskas taip staiga įvy laukia tos taip iškilmingos šven trukdėsių, ir man rodosi, kad
krentl kiekviena, kad
............
jus išliuosuoti žydus.
X.
gyduoles
CALVACURA
ko, kad norintieji-stoti į nišų tės. Dviem sanvaitėm dar prieš aš inžengiau naujan gyveni
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes
armijas nebeturėjo, laiko. Pa Kalėdas kiekvienas užeina krau- mam Dabar aš patariu vi
ir augina gražius plau
kus Už 18 centu arba
21 akmens Auksinis Laikrodėlis $5-95 tik
siems
savo
draugams
jūsų
vy

krasos markėms prisi
sakojo, kad turėta nemaža tuvėn, perka visokias gražias
VOKIEČIŲ IŠTIKIMYBĖ
Garsus
Hammond, turintis 21 — akmenį žinomas
ųstus sykiu su Jusu
pažįstamiems. nų, kaipo geriausiąjį padavi
antraSu. Męs iflsiučevargo su gavimu valgių, ypač dovanėles savo
kaipo geriausias gelžkelio laikrodis, teisingiau
me kiekvienam doler
VATIKANUI.
sias laiko rodytojas, su patentuotais pagerinima’s,
ine dėžutė Calvacura—
su cukrum. Rusai negalėjo Bet retas kuris gal pamąsto apie me. Clias. Bradly, San Fran
pilnai garantuojamas ant 20 metų, auksu lieti rė
os N. 1 ir knygute
našlaičius, kurie niekados jokių cisco, Cal.” Šisai vaistas yra
"Teisybe Apie Plau
mai. Vertas mažiausia 35 dol. kiekvienam, kuris
Viliaus II valdžia, nesenai pristatyti, o iš Vokietijos bu
’’ ISplaukete žereikalauja visiškai tikro laikrodžio. Mūsų nu
dovanėlių negauna. Tečiaus ir brangus užkietėjime ir jojo mm „«!«, kus.
vo
uždrausta
vežti.
paarias:!“'
vokiečių Reichstage, Betmano
mažinta fabrikos kaina tiktai $5.95. Prisiųsk
jiems malanios kokios nors do komplikacijose, apetito neteki UNION LABORATORY, Bez M7, Union,
mums šitą apgarsinimą ir 20 centų depozito ir
Gavus
leidimų
iš
vokiečių
N.
Y.
Ifolvego lūpomis išreiškusi
mes tuojaus išsiųsime krasa ar ekspresu pažiūrėji
vanėlės, tik jų negali gauti.
me. Kaina $1.00. Aptiekose. UNION LABORATORY,
mui. Jei busite patenkinti ir tikri, kad tai ge
Box 887, Union, N. Y.
padėkų J. Š. Benediktui XV, valdžios keliauti Amerikon,
Del to tikslo “Gabia Sorosis” J os. Triner, Manufacturer,
Siūčio I dedamas 18 centu dėl apmo
riausias ir gražiausias auksinis laikrodėlis, kokį
visi
auksiniai
pinigai
buvo
nuo
kaštu persiutimo, meldžiu išsių
už Jo sumanymų mainytis
tik jūs matėte, nežiūrint kainos, — tada pasi
turės balių spalio 23 dieną Uni- 1333—1330 So. Ashland avė., kėjimo
sti man tojaus juau dolerine dėžutė Cal
laikyk jį. Jei ne, tada mūsų iškašfiais grąžink
vacura N. 1 Ir knygute "Teisybe Apie
nelaisviais ir už Jo gausingų jo atimti, o vieton auksinių, ty Club svetainėje. Prasidės 8 v.
jaukus.” (Pasiuskete eyl
' kuponą su
sykiu
jį ir mes grąžinsime jūsų pinigus. Pamatyk šitą
Chicago.
duota
popieriniai
pinigai.
u
antrašu.)
aukų, palengvinti vargus nu
laikrodėlį pirma negu pirksite kur kitur. Mes ži
vak. Visas pelnas eis našlaičių
nome, kad jūs pamėgsite jį. Naudokis, kolei šitas
kentėjusių nuo karės Rytprū
kalėdinėms dovanoms ir kitiems
pasiūlymas tęsiasi.
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 AKME
HAMMOND SALES CO.
pavargusiems vaikučiams. Taigi
sių — nūnai neleido viešai
NŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Dept. 145,
ST. LOUIS, MO.
VOKIEČIAI
APVAGIA
RUSUS.
pageidaujama,
kad
visuomenė
skelbti Šv. Tėvo atsišaukimo įAuksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
kariaujančias valstijas, kas
Bessett
Gigby,
“Daily kuoskaitlingiausiai atsilankytų ir
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai nž
padėtų
išpildyti
mūsų
užmany

link santaikos.
PAMĖGINKIT SKAITYT
News” korespondentas, iš Pe mą. Tuo turi užsiinteresuoti ne
15.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
Uei
norite
teršt
gerą
laikraštį,
tai
užsisakykite
Savaitinį Laikraštį
Šisai mat, Jo Šventenybės trogrado praneša, kaip vokie
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
tik jaunuomenė, bet ir senesni
rai laikų rodanti, labiausiai keliaunin
“LIETUVA”
atsišaukimas yra savotišku čiai apvagia rusus. Pasako
geri lietuviai.
kų naudojami, kurie turi daboti laiką,
Didelis
8 puslapių laikraštis su
‘ ‘ kimtarbantu’’, perdaug at jama, kuomet vokiečiai užėmė
“ATEITIS” išeina3 kartus į savai
Ką pelnysime — paskelbsime
paveikslais, einąs 24-tus metus.
moteriški ir vyriški gvarantuoti ant
tę: Utaminkais, Ketvergais ir Suba“LIETUVA” yra politikos, lite
sakančiu Vokietijos visuome Lutską ir apielinkes, vokiečių laikraščiuose.
20 mtų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
Jei kas norėtų
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
tomisir darho žmonėms pilnai atsto
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
nės norui užbaigti kogreičiau- komendantas liepęs nuo gy šiaip sušelpti našlaičius pinigais
duodantis daugiausiai žingeidžių
ja dienraštį.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį tai
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir
sia Viliaus sukeltųjų audrų.
arba
drabužiais,
siųskite
visa
"ATEITIS
”
eidama
3
kartus
į
sa

ventojų atimti visus auksi
viso pasaulio. Laikraščio kaina
i štai musų pasiūlymas: Mes nusiųsime
vaitę paduoda naujausias žinias iš
Tokis žiaurus Vokietijos pa nius, sidabrinius ir net vario šiuo adresu:
St. Č., 1728 N.
šitą laikrodėlį kiekvienam C.. O. D. už
Už visą metą tik $2.00
visokių atsitikimų visam pasaulyje.
sielgimas, gal šiek-tiek prisi dalykėlius; laikrodžius, rete- Wood st. Raportas bus jums pri
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
Už pusę metų tik $1.00
“ATEITIS” yra vedama gabių re
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
dės, kad atidararyti Vatikano'žėlius, brasletus, karolius ir siųstas kokioms šeimynoms teko
daktorių, kuriai sandarbininkauja vi
Vieną numerį gausite uždyką,
to. Mes riskuojame viską. Auksinis
Bi
toji dovanėlė. Mes tikime, kad
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų.
Jei pareikalausit, adresuodami:
akis į likusių da»- jame Kard. am panašius dalykėlius.
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių.
Adresas:
“ATEITIES” kaina tik $2.50 me
tie,
kurie
duos
našlaičiams
do

“L I E T U V A”
Merry dėl Valio politikų.
To paties korespondento vanėlę, jausis laimingais, nes jie
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrubeEXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL
Savo neišpasakytu prielan pranešama apie lenkų iš Var
3252 SO. HALSTED STREET
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų.
žinos, kad ir kitus pradžiugino. aboBę:w <♦> <♦>
CHICAOO, ILL.
Norintiems “Ateitį” pamatyti, vie
kumu vokiečiams buvusis ir sa vos atvykusių pasakojimus,
Taigi gelbėkime vieni kitus,
ną numerį siunčiame dykai. Ašutas:
Pijaus X. Sekretorius privedė kad didžiausiam Varšavos te atidarykime savo širdis ir nepa
ATEITIS PUBLISHING CO.,
prie to, kad Prancūzija su atre, vokiečiai perstato Maj. sigailėkime tos “laimės”, džiaug
366 W. Broad way, So. Boston, Mae*.
traukė ryšius su Rymu, o jo Moraht ’o dramų
Dr. Richter’io
“Juodasis smo kitiems.

Jau išėjo iš spaudos

PLAUKUS

KATEKIZMAS
Parapijinėse Mokyklose

“ATEITĮ”

pataikavimas ir begalinis įsitikėjimas Galicijos lenkų ple
palams ir melui, padarė tų,
kad per ištisus 10 metų Pijaus
X viešpatavimo laikus, visoki
šaukimai Ryman iš latvių,
baltgudžių, ar lietuvių pusės
pasiliko balsais šaukiančiųjų
tyruose.
X.

VYRAI, NESNAUSKIME!
Kuomet mūsų senovės broliai lenkučiai, ačiū savųjų
G G ponų” ištvirkusiai liuosybei,
dangino Lietuvą ir net patį
jos vardų, kuomet šiandien,
savo užrubežių biūruose agi
tuodami žodžiu ir raštais už
Lenki jų, jie slepia Lietuvos
vardų, visgi ačiū saujalei Lie
tuvos darbininkų
Europos
laikraštija, kartas nuo karto,
vartodama jau mūsų tėvynės
vardų,
primena
pasauliui,
kad Rusijoje šalip Lenkijos esama dar Lietuvos.
Vienas iš pirmutinių ėmu
sių minėti Lietuvos vardų yra garsusis rusų laikraščio
“ Novoje, V remiu” sandarbininkas p. Mcnšikovas, toliau
inėjus nūnai vokiečiams į Ru
sijų, italų laikraščiai nekartų
jau skelbė, kad Kaunas lietu

Gabietė — St.

GOLDBERG

Erelis”, parašytų vokiečių
dvasioj.
Perstatymus duo
danti trupa iš Breslavo (Vo IŠKILMINGAS LABDARYBĖS
kietijoj).
BALIUS.
b.

Parengtas
GABIA
“GABIA SOROSIS”.

Pora mėnesiu atgal, daug buvo
rašyta apie naują dr-ją “Gabia
Sorosis”. Vieni ją gyrė, linkėjo
geros kloties, kiti peikė, tyčiojo
si ir mėgino suardyti, sakydami,
kad perdaug jau visokių dr-jų,
tai kam dar nauja ir tt. Tečian
nepasisekė suardyti, draugija vis
stiprėjo.
Visgi yra labai liūdna, kad lie
tuviai vieton padėti savo jaunuo
menei organizuoties ir stipriau
savo tarpe platinti
lietuvišką
dvasią, tyčiojasi ir kliudo. Ko
de! to nėra tarp kitų tautų? Ki
tos tautos labai godoja ir giriasi
savo jaunuomene, kelia ją aug
štyn kiek galėdamos. O pas lie
tuvius mokama tik užgauti ir
kliudyti.
Pas svetimtaučius, jeigu kas
atvažiuos į didelį miestą, sten
giamasi su tuo asmeniu tuoj su
sipažinti, kad jam nebūtų nuobo
du. Kiekvienas mėgina užimti
svečią, kad jis jaustųsi lyg namieje psąs. Pas lietuvius yra ki
taip. Tie, kurie gyvena Chicsgoje per kelia metus, nors ir ne
toli vienas kito, tečiau jie vargiai
pažįsta vienas kitą. Gal prie

SOROSIS.

Kviečiame į mūsų didelį ir ne
paprastą, linksmą balių. Atsibus
subatoje spalių
1915 m.

(Oct.)

23-čio,

UNITY CLUB svetainėje, 3140
So. Indiana avė. Pradžia 8 vai.
vakare. Inžanga 50c., ypatai.
Visus širdingai kviečiame, į
mūsų pirmą balių. Muzika griež
puikiausia ir tikrinam visi bus
užganėdinti.
Visas pelnas
bus pavestas
Labdarybei (Charity).

"DIDELE DOVANA"

Drapanų, kepurių ir čeverykų
Krautuve
Vyrams pilnos parednios

Jei Jus norite geriausių siutų ir overkotų, su
lyg naujausios mados pasiutų ir geriausios

materijos, taigi Jus galite gauti pas

B. Goldberg
4536-38 So. Ashland An.

CHICAGO.

Phone Drover 4030

Ateik ir persitikrink.

Viena kaina dėl visų.

4 Didelio Išpardavimo Dianos
pas

Naba pakelta priMakys vertas Ve ptaigalt
Vist* Kuponą vertas )e ptalgait

PAIN EKPELLER'IS

BANK

skaudSjlmo
Ir
sustingimo są
nariuose Ir rau
menyse.

Kapitalas su perviršiu
$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūroma
Suvienytų Valstijų valdžios.
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti
lietuviškai.
G. N. Postlethivaite,

iiansgaiiaai
.< 11»

:i•

Visas Kuponas ir pakelia pristskl* turi tą
pačią varią. , Gali kuli Meilinami J pinigus
arka | vartas dovanas.
tšj dnven* bua duodame Iki Dec, SI, 1818)

SPECIALIAI

ŠITA

kamp. Wood St.
SAVAITE

Prityrusi lietuvaitė pardavėja visuomet jums
Pradėk taupyti mūsų štampas.

Tikras Pain-Expallerii
randasi
pakeliuose
kaip šis paveikslėlis p
rodo. Neimkite jokių
pakelių be Inkaro TraMark.

25 Ir 50 centą
aptiekose Ir tie
siai M

F. Ad. Rlditer & Co
*74-80

VVashington

iždininkas.

Street,

Mandagus patarnavimas.

NEVV YORK

Lietuvos Istorija

Sutaisė

1800 W. 47th St.

reumatiz

mo akaudijimo,

PradedamomsIoRš Mokykloms
VadovMIs

WEINER ir L0WY

nuo

Plymouth National

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

visokių ženklelų
draugystėms, o
ypatingai: k okardų, g u z ikučių,
metalinių,
anameliuotų i r
padengtų celluloid’u, šarpų,
vėliavų ir karū
nų.

PRANAS

Spaudoje. Į trumpą lai
ką bus galima gauti “Drau

patarnaus. — go” Knygyne. Užsakymai

galima siųsti dabar, o kny
t
gos bus pasiųstos tiesiog iš
8c. vertės “gingham” žiurštai — jardas ............................... S C.
spaudos.
12% 0. vertės baltytas muslinas ................. ................. 7%C.
5 svarai cukraus tiktai ui ............ .*..................................... 25 C.
DRAUGAS PUB. CO.,
3 šmotai “Lighthouse” muilo —............................................. 10 C.
1800 W. 46 st., Chicago, III.
Tamsi, stora flanelė jardas
............................................. 6%C.

Man pavestus darbus
atlieku artistiškai

M. A.
166 Melrots St.

Norkūnas
Montello, Mus.

’ s--

L n

Kp-l’o (Cnt-.) 21, 1915, N. 43.
darbo ieškotojų, ypač daug
reikalauja paprastų darbinin
kų ir amatninkų. Siuvėjas,
siūvėjus ir kurpius priims ko
mitetas savo dirbtuvėse; kamas, bet nepoilgam galima
bus siųsti per neutralių vai-'J ės valdžia duos visiems dar
bo. Tas dirbtuves atvers ar
stybių kousulius.
timiausiame laike. AmatninVilniuje lietuvių gyvenimas
kams, kas nori darbą dirbti
kokiam laikui apmiręs, kadan
namie, Karalaitės Tatjanos
gi visi lietuviški laikraščiai
Komitetas tuojaus duoda dar
buvo sustoję. Dabar vėl šiek
bo įrankius ir darbo. Šis ko
tiek atgijo, pradėjo eiti “Vil
mitetas duoda kartais ir pinitis”, ketina leisti ir “Aušrą”.
giškos pašalpos.
Antrasis mūsų ingaliotinis,
Latvių - lietuvių-igaunių ko
p. Žmuidzinavičius, delei ne jo
mitetas mėgina
patenkinti
priežasčių negalėjo išvažiuoti
kiekvieną pašelpos ir patarimo
Amerikon, tat Tamstai vie
ieškantį.
Nūnai, pavyzdžiui,
nam pinigų rinkimo darbas li
laimingai išrištas klausimas
ko užkrautas.
apie vaikų mokymą: nei vie
Tai tiek šį kartą apie Lie
nas vaikas nepaliks už moky
tuvių Draugiją ir jos veikimą.
klos durų, visi galės toliaus
Jei bus galima, nepoilgam vėl
varyti savo tėvynėje pradėtą
Tamstai parašysiu.
jį apsišvietimo darbą. Mo
Tariu prideramos pagarbos
kyklų valdžia šiame dalyke iš
žodį
pildė visus komiteto reikala
Kun. P. Dogelis.
vimus. 30 rugp. komitetas su
•
•
rengs pabėgėlių naudai kon
Jo Sveikatai Gerb. p. St. certą, kuriame dalyvaus vie
Šimkui, Lietuvių Draugijos tos muzikos veikėjai, latvių,
ingai iot in iu i Amerikoj e.
lietuvių ir ingaunių chorai.
Su džiaugsmu reikia pasa
Gerbiamasis!
~~
kyti,
kad suvienytasai latvių Nors nesenai Tamstai ra
šiau, bet gavęs naujų žinių, lietuvių - ingaunių komitetas
vėl rašau. Pskovas, kur buvo visuose vietos sluogsniuose
išsikėlęs Lietuvių Draugijos randa užuojautą”.

Žinios iš Lietuvos
LAIŠKAI IŠ

LIETUVOS
Jo Sveikatai Gerbiamajam
p. St. Šimkui, Lietuvių Drau
gijos ingaliotiniui Amerikoje.
Gerbiamasis!

h

u ki A S

savo krašto laiškelio, tai kaip
brangaus svečio. Tad lanky
kite mus kareivius laiškais ir
perskaitytais laikraščių nume
riais! 0 patys nebėgkite iš
tėvynės, pametę savo gimtuo
sius namelius. Juk reiks su
grįžti atgal.
Mylėkime savo
kraštą, kur tiek daug mūsų
bočių kraujo pralieta, ir mū
sų pačių prakaito,
P. V—tas.
(“Rygos Gasas”)

Pko*. Y»rd»

HU

DR. J. JONIKAITIS

S

C]Mu »jq, M(My Ir MU U«u.

ANTSPAUDOSDEL KUOPŲ IR DRAU6YSCIŲ.

3337 So. Morgan, st.,
CHICAGO, ILL.

•*:

v

101
Tri. Drover K1

DRAUGELIS & ŠAFRANAS

KUOPA

i^4G0

LMavIri Daktarai Dantistai
Valanžoa: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

3281 SO. KALSTEB SK, CHICA60
Daugybei reikalaujant, “Draugo” Administracija
gi Š KARES LIETUVOJE.
Rašau Tamstai jau penkta
priiminėja
užsakymus
antspaudų ir žymių draų
iš eilės laišku, kursai vra dar
gystėms, kuopoms, bažnyčioms, biznieriams, notarams
Kaunan vokiečiai nesiliau
pirmas Komitetui išvažiavus
ir pavienioms ypatoms. Padarome greitai ir pigiai.
na vežę Nemunu šovinių ir
Phana Dr
Dirbame visokio didumo ir kainos. Norėdami parašy
Pskovan. Dėlto taip ilgai
šaunamosios medegos. Iš čia
Valandos: 8 li( 10 ryto, 1 lig 3 po
kite
kokie žodžiai turėtų būti atlieti, kokio didumo,
Tamstai nerašiau, kad p;>s
automobiliais gabenama šovi
piet ir 7 Ug 9 vakare.
roberio, medžio, metalo ar nikelio insodinime, o mes
mus pačiame Vilniuje ir pa
niai į-mūšių laukus. Tų šo
DL L J. TANANEVICZE
suteiksime tikrą kainą.
čiame Komitete buvo didelė
vinių tokia galybė aikvojama,
Gydytojas, Chirurgas
Visokiuose reikaluose adresuokite:
suirutė: visos įstaigos ir gy
ir Akušaraa
kad nebeužtenka automobilių
trinų lipi
hf|.
ventojai kėlėsi iš miesto, pan
DRAUGAS PUBLISHING CO.
jiems vežiuoti. Iš Kauno ve
3249
S.
MORGAN
ST.
CHICAGO
tas išvažiavo ir dar nesugrįžo.
ža šovinius Vilniaus ir Uk
1800 W. 44th Street,
Chicago, III.
Ir šitą laiški) vargais nega
mergės frontan, toliaus dar
lais teko parašyti ir iš kitds
vežama vežimai Gardino pu
Tel.
5246
stoties išsiųsti.
sėn per
Suvalkus-Goldapą,
Mūsų darbas šitaip dabar
tarp kurių vokiečiai jau yra
padalintas: Lietuvių Draugi
' ADVOKATAS
pravetlę geležinkelį.
1» SO. ŪSAM* St.
jos Komitetas oficijaliai per
'___
10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ 81.00
tRoom 815) Chicago, III.
Sa niekuo teip žmonių nepalinkaminai kaip su (eromis štakomis.
Kuršan vokiečiai parsiun
sikėlė Pskovan—SergejevskaKaria žmo(as moka (eni žtuku, tas visados praleidžia laika linksimai
Hahžarl St.
visi ji myli ir laiko (udriu žmo(nm. Tu brolau gali ir ta pati padaryti,
ja ulica, dom Modem, kvartira
tė 10 tūkstančių nelaisvių lau
jeigu tik. nori, nes dabar susilaukei (eriansioa progoi, nes tik ui 1 doL
(ausi to labai (erų štuku. Ai esu lietuvys. ma(ikaa ir berodydamas
Anerika, ten apsigyveno p. Ši
kams valyti ir javams sėti.
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli itukas, todėl ai dabar pasi- P
rengiau lik už 1 doleri parduoti 10 (eriausiu štuku, todėl nelauk ilgai,
Gyventojams vokiečiai palie
lingas su Komiteto darbinin
užsiorderiuok tuojaus. o po dienon visi manys, kad tu esi labai mandrna žmogus, arba tnri velnią. Sztakos. kurias ai jums prisiusite yra
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tnokais. Petrograde, kur gyve
ką tikt dalį suimtų javų, kitus
Tai.
iaua padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą
Kaip tas itukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi.
na dabar Draugijos pirminin
gi imą savo naudai. Lau
Nusiuntimo kaitas aš apmoku. Prisius* 81, o gausi tan žtufcno. ’
JUOZAS SZLIKAS,
3261 S. Haistsd SI.
CHICAGO, ILL.
kas. Valsh bės Dūmos atsto
kams
gyventi
ir
sėti
parvežė
Komitetas, evakuojamas. Tad
Seniausias, pigiauasias graborius
Čiornaja
Padina.
Samaros
vas, M. Yčas, veikia pabėgė
daugybę visokių mašinų. Lau
ir tirinetojm dėl pavargčlių-uaiir Lietuvių Komitetui prisiėjo
gub. Samaron atvažiavom 8 kai sėjami labai plačiai. Tuos
liams,
Rusijoj
išsiblaškiu
aiči^.
iš ten keltis. Persikėlė Petro
F. A. MAŽEIKA
d. liepos mėn. Savaitę čia gyvenimus, kurių savininkai
siems, registruoti biuras —
8EKIAU8IA TAUPYMO B ANKA CHIOAOO
gradan — Baskov pereulok
331
S
MM*
Ali.
6818*80, ILL
prabuvę, išvažiavom Čiorno- yra išbėgę, apsėdo, anot “J.
Baskov pereulok 29 — biurų 29, kv. JJ).
jon Padinon. Čia buvo*reika Sin.”, vokiečiai atėjūnai iš
veda p. K. "Šalkauskas. Vo
Gal praneštumėte apie tai
linga mokytojo lietuvio, tai Prūsų.
BANKING ASSOCIĄTION
ronežas dabar virto Lietuvių
Amerikos laikraščiams.
ĮMOKTA 1887 M
Tefcphona
Main
58
inspektorius
mane priėmė.
apšvietos centru, ten persikė
Voroneže, kur perkelti mū
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SAULE IR ADAMS ST.
Vilnius. Naktį į 29 rugp vo
Lietuvių gyventojų šičia yra
JOSEPH MOLITOR
lė Vilkaviškio gimnazija, pe
sų moksleiviai, M. Yčo rūpes
TAUPYMO DEPARTAMENTAS
kiečių
cepelinas
buvo
pasiro

apie
100
kiemų.
Visi
gerai
ARKTT1KKTA8
dagogijos ir bugalterijos kur
Priimat* Deposita* pradedant nwo VIBNO DOLERIO ir daaniu įsteigta dvi gimnaziji:
Rooms 1ŽU-UM
pasituri.
Savo kalbos netik dęs ant Naujos Vileikos gelžk.
sai, “Saulės’’ užlaikomi, ten
giaa, «ž kuiso* mekam 3 noofimčiaa ant metų, karį pridė
berniukams ir mergaitėms.
1C7 W. Waalnn*tna'St. Chieago
stoties
ir
numetė
apie
40
bom

tom kas poaė metų.
neužmiršo,
bet
labai
ją
bran

Komitetas. iškeldino apie 700- jjUgSėjo i
Katalikiškos
Bažnyčios
milo
spodalid. gimnazijų ati
Atdara* Sukatos Vakarai* nūn 8-tos iki 8-tos vai. vakaro.
skumas. Ai ataHaa Šv. Kryžiaus
gina. Žmonės labai geri. Tu bų, iš kurių dauguma nukri
mokslą einančios jaunuome*
dengimas.
Bažnyčią Chicagoje.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
ri bažnyčią ir kunigą — Usa- to ant gelžkeliečių namų.
nės. Iš Komiteto narių Voro
Perka ir parduoda propertes ast komisijos; Ekolektaoja
“Viltis”, pačtai sustojus,
nį, išėjusį akademiją. Gyve
neže gyvena kun. Olšauskas ir
randa* ir prižiūri propertes; parduoto geros vertės morgtčio*;
irgi buvo apsistojusį ėjusi
Suimtas vokiečių aeropla
skolina pinigu* ant įtaisytų savaaiių (properšų).
p. Balčikonis. Iš tikrų šalti Dabar vėl pradėjo eiti. Petro nu prie p. Gudo.
nas.
Ant
Ežerėlių
šiomis
die

Pr. Gedvilą.
nių sužinojome, kad p. Yčo
LIETUVIŠKA BANKA
grade pradėjo eiti “Petrapi
nomis pasirodė vokiečių Al
Voroneže steigiama dvi lietu
lio Balsas”* M. Yčo redaguo
Orle bažnyčios valdžia suti batroso typo lakstytuvas. Tru TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
vių gimnaziji:
berniukų ir
Telepbaae Drover 8326
jamas.
Joseph J. Elias, Savininkas.
ko įvesti pamaldas lietuviškai putį pasisukinėjęs ant miesto,
mergaičių. Visais reikalais į
Tai tiek šį kartą.
kas šventadienį. .23 d. rugp. lakūnas pasisukę į šiaur-ry- 4600—4802 S. Wood St. Chicago, III.
Dr. S. A. Rutkauskai'.ė-Šlakienė
Priimame pinigua i Banka užičdyjimai nuo
virš paminėtas įstaigas gali
o
• Su Diev!
Vieno dolerio 1P dauginus ir mokame trečia
9 vai. ryto buvo kun. Cipli tus į Dvinsko pusę. (Mūsų ba- Vneeaža
Tariama
ant
metų.
Siunčiame
pintam*
Gydo visokias ligas
ma kreiptis šiuo antrašu: Voviens dalie aviete pigini, artritai ir teiaincai.
Tariu pagarbos žodį.
jausko mišios, per kurias dau tarėjos paleido į lakstytuvą lsvetimų
žemių piniėua mainome, perkame ir
.ronbž, Staro-Moskovskaja 19.
SpscIJatlstS
moterų Ir valkų IIcom
Pardoodeetie šifkortes ant visų
Kun. Dogelis.
giausia suvalkiečiai giedojo stiprią šrapnelių ugnį. Vokie paeduodame.
linijų t krajų ir iš krajam, taipcri tikietus ant
Yra tai adresas vieno Lietu
geležiukelių po všsų Amerika ir Europa.
9—12 prieš piet; 430—730 vakare,
“Pulkim ant kelių” ir dar ke čių paukštis ūmai pakrypo į
Musų Banka išdirba visokios raitus ir do
VALANDOS: Nedeliomis 9—12 prieš piet.
vių Draugijos Komiteto ben
kumentus visose kalbose ir dooda rodą lie
letą giesmių. Po šv. mišių bu vieną pusę ir pamažu ėmė tuviams visokiuose atsitBcimaoee ir reikaluo
drabučių’
se ypatižkai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminSta antrašu.
vo pamokslėlis. Žmonės labai leistis žemyn. Lakstytuvo kai
Cbkago, Uis.
3255 Se. Halsted St,
MŲSŲ
PABĖGĖLIAI.
Maskvoje veikia Komiteto
rysis sparnas buvo* išruožuopatenkinti.
narys adv. P. Leonas ir Drau
Mūsų pabėgėlių pilna Rusi
P. Janulevičius.
tas šoviniais, o ir motoras sugijos ingaliotinis inž. Naru ja, o vienok, kaip maža žinių
gadintas. Du vokiečių lakūševičius.
patenka į laikraščius, kur jie
Petrogradas. Viena Rygos nu-oficieriu
tapo
suimtu.
Vyriškų Drabužių Išpardavimą
\ ilniuje šitoks yra Lietuvių yra, kiek iš kokių parapijų at zitietė, iškeliavusi Petrogra
Lakstytuve
atrado 6 bombas,
Draugijos veikimas. Komite vykę, ir kaip -jiems klojasi. dan mums rašo: “Važiavo
pripildytas sprogstančia meMes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
to dalis išsikėlusi Pskovan ga Visų inteligentų, kas su pabė me labai vargingai keturias
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
dega.
vo teisę veikti visoje Rusijoje gėliais ten susiduria, būtina dienas; Prieglaudą gavome
$26 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
(“Ry’gos Gasas”)
per sųvo ingaliotinius. Liku pereiga yra pranešti žinių a- lietuvių komitete, kur išbuvo
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.sieji gi Vilniuje Dr-jos nariai pie juos į “Rygos Garsą”,
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
me keletą dienų, kol gavome
veikia
keturių
gubernijų: kurs vienas, rodos, iš lietuviš
KUPARAI ir VALYZAI
datbą. Kaliošij fabrikan iš
Kauno, Suvalkų, Vilniaus ir kų laikraščių bepasiekia Rusi
atvažiavusių rygiečių mergai
S. Gordon
Gardino rajone vardu “Lietu jos miestus. Kur kas dau
Dalis
I
Mikolas Urtutis, 40 m. amžiau*;,
1415 So. Halsted St.
Chicago, IlL
čių nevisas priėmė, kitoms
vių Draugijos Vilniaus Komi giau žinių apie savo pabėgė reikėjo ilgiaus pavargti. Dar mirė birželio (June 21 d. 1915,
Sitaisfti Jaozo UMijonalčia
Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomie ir vakarais.
tetas”. Prie Vilniaus Komi lius paduoda kad ir latvių ias ne toks, kaip Rygos “Pro- ir likosi palaidotas šv. Kazimiero
KAINA 2Ses
teto darbuojasi nariai: A. laikraščiai arba igaunių. Ten vodnike”, čia ir vyriškus dar kapinėse, Chicagoje. Velionis pa
Smetona, d-ras Antanas Vilei kartais užeini žinių ir apie lie ius reikia dirbti moterims, ėjo iš Kuisių kaįmo, Tauragės
šis, kun. Jezukevičius, A tuvių pabėgėlius. Taip “ kcal. nes fabrike darbuojasi vienos valsčiaus, Kauno rėd. Priklausė
prie šv. Juozapo Dr-stės ir Liet.
Žmuidzinavičius, kun. Kukta, Teat.” rašo apie Samaros pa
moterys.
Mane
nepriėmė Darbininkų Susivienijimo Ame
p. E. Vileišienė, J. Kymontas, bėgėlius.
“Saimros šiltyje caliošų fabrikan. Gavau dar rikoje, kurių tai draugijų l»'šoD. Malinauskas, Juozas Kū pabėgėlius sutinka tikiu lni iu cukierkų fabrike. Darbas
Dalis II
mįs ir likosi palaidotas. Kol kas
bilius ir_ aš. Prie Vilniaus du: nuo Sizrnnės stoties te- aipogi nelengvas, užmokesnis Chicagoje jo giminės neatsišau
Jau išėjo iš spaudos
utilsė Mokytojas J. Damijonaitis
Komiteto Vilniuje veikia Lie !(< rnfuojnnn S amaros gi.bor- gi menkas: G0 kp. į dieną, sun kė. Jo likusiu turtu rūpinasi
tuvių Draugijos Vilniaus sky natoriui, kad ateis traukinys ku bepragyventi. Būtai labai viršminėtos draugijos. Velionio gi Vartojamas vietoj “Vaikų Žvaigždute
rius. Vilniaus Komiteto ad San.nron. kiek jame pabėgė brangūs. Už vieną kambarė minės teiksis atsišauktį šiuo ad
KAINA 35 e.
H * I? F
resas: Vilnius, Bolšaja 30—2. lių, kiek iš jų pasiliks mieste, lį mokama 15 rb. Tiktai per resu :
Gaunamas
S. J. Dargužis,
Vilniaus skyriaus
adresas: kiek važiuos toliaus, ar yra nakvoti galima. Petrogradas
644 N. Monticello avė.,
Vilno, Blagovieščenskaja 24 traukiny’j sergančių ir tokių, — tai ne Ryga. Ryga buvo
DRAUGO” Knygyne
Pritaikytas orkestrai - benui visiems instrumen
Chicago, III n
—I.
kam reikalinga gydytojų pa- tartum gimtinis miestas. Čia
tams. Iš viso 10 knygučių: 1) Eb Klernetui, 2) 1 ir 2
1800 W. 46th St.
CHICAGO
Vilniaus stovis
kritiškas. gelba ir tt. Tos žinios tuo tiek daug savų žmonių, drau (41-3)
Klernetam, 3) Solo Bb Kornetai, 4) lBb Kornetai, 5)
Valdiškos įstaigos
išsikėlė, jaus siunčiamos organizaci gijų, laikraščių. Netoli tėvy
Baritonui, 6) Trombonui, 7) 1 ir 2 Tenoram, 8) 1 ir 2
pačtas neveikia, geležinkeliai joms, kurioms pavestas pabė nė. Lengvai galima sn -visais
užimti karės reikalams, maisto gėlių likimo palengvinimas. susieiti ir uždarbiai geresni.
Altam, 9) Bosui, 10) Bubnams.
pristatymas labai apsunkin Nuo
Kaina perkant atskirai vieną knygutę 50c.
Paieškau savo brolio Juozo iš
gubernijinės valdžios, Čia gi viskas svetima, žiauru,
""TaSRedžiai
tas, beveik negalimas, minta miestų
Suvalkėlių
kaimo,
Vilkaviškio
10 knygučių, t. y. pilnas setas, su prisiuntimu $4.00.
sąjungos,
lenkų nejauku...
•
parap.,
taipg
Antano
Vilktrokai
me iš kalno pasigamintais pro ir
suvienyto
latvių-lietu
Galima gauti
Urs. Janonytė.
čio, Gurbšėnų kaimo, Vilkaviškio
duktais, kurių reikia maž daug vių - įgaunių komiteto stotyje
“DRAUGO” KNYGYNE
(Alb»m Lithnanian Dances (or Orchestra)
vienam mėnesiui už 3,000 r., ateina jų atstovai. VisupirTomskas. Ak, kaip mes e- par., Suvalkų gub. Jie patys ar
kas
kitas
teduoda
žinoti
šiuo
ad

Šiame rinkinyje tilpsta 16 įvairių Lietuviškų š^kių vi
kadangi Vilniuje ir apielinkė- mn miestų sąjunga rūpinasi saine pasiilgę savo gimtosios
resu:
VirKoniniRkMi
ir
Chirim
pitirthia
siems
instrumentams; išviso 11 knygelių: 1) Pijano, 2.) Ist
ae esama apie 4,000 pabėgė apie pabėgėlių kūno pastipri Lietuvos! Kaip viskas rodos
Mr. Jonai Liikug,
Violin,
3) 2nd Violin, 4) Viola, 5) Cello, 6) Basa, 7) Flute,
lių iš Kauno ir Vilniaus gu nimą.
Komitetų nariai eina kitoniška! Kur tik einam, ką No. 6 Victoria Place^The Ovai
8) Clarinet, 9) lt & 2nd Cornet, 10) Trombone, 11) Drums.
bernijų.
Jeigu mes būsime per traukinį ir stengias, kiek dirbam visa nemalonu, ne Hackney Rd.
REIKALINGIAUSIAS GIESMES Visas setas 11 knygučių $4.00; atskirai perkant 50 c. už kny
atkirsti nuo Ęusijos vokie gnlima, padėti visiems pabė miela. Tada tik ramiaus pa
London, England.
..
gutę.
čiams užėmus Vilnių, tai mū gėliams. Tiems, kas palieka sidaro, kai susitinki savo (43—46)
BAŽBYCIOJE 6IE0AMAS
Šiuos rinkinius sutaisė V. Niekus, Mokytojas har
sų padėjimas bus neužvydėti- Samaroje, tuojaus suieškomi draugus lietuvius ir pasikalbi
monijos ir kompozicijos Beethoveno Konservatorijoj.
KAINA TK 2c. UŽ KNYGĄ
nas. Kaip mes tuokart išmai būtai ir duodami darbo biflrų su jais lietuviškai. Kaip tai
Paieškau pusbrolių — Kazimie
Užsisakant tas knygeles ir siunčiant pinigus visad
tinsime savo
pabėgėlius, iš adresai,
atspauzdinti rusiš brangi pasidaro šalelė, kad ro ir Jono Krasauskų ir pussese
adresuokite:
kur gausime lėšų?
kai, latviškai, igauniškai, lie lieki nuo jos atskirtas! Kaip rių Onos ir Jievos KrasauskaiReikalaudami
adresuokite;
,
Taigi Komitetas prašo Tam tuviškai ir lenkiškai. Latvių - gi gaili, kad mus užmiršta li čių. Visi Kauno gub., Panevėžio
Šimonių
stos visas surinktas Ameriki lietuvių - igaunių suvienytojo kę tėvynėj. Mes dažnai siun pav., Pasvalio par.,
Draugai Pub. Co.
kaimo.
Atsišaukit
šiuo
adresu
:
čiame
jiems
laiškus,
bet
atsa
ne aukas siųsti mums Vilniun. komiteto biure dabar darbo
CHICAGO, ILL.
1800 W 4© 9*.,
Chicago, III
1800 W. 46 th Street,
Ono Rutkelaitė,
Dabar tas siuntimas negali- davėjų 10 kartų daugiau, kaip kų nėr. O kai susilaukiam iš

A. A. Šlakis

Liatniškas Gnbsrivs

THE HIBERNIAN

ABC
Rašymo ir Skaitymo

Pradžiamokslis
Skaitymo

aujiena Muzil

t

TRIMITAS .

Lietuvišką šokly rinkynis, kuriame randasi 20 įvairiu
llatuvišky šokly, maršu, suktiniu, himny ir tt.

PAIEŠKOJIMAI.

ŽODYNAI ,r

Šokiy Rinkinys Stygy Orkestrai

Draugas Pub. Co.

1001 N. 9th st., E. St.Louis, III.

10

DRAUGAS

tai jos gal ir nesu ir tam pa
našiai. Prie to pagiria jau
nius kunigus, senų papeikia ir
pataria visam Bridgeport ui
laikyties vienybės, sykiu kvies
ta byla per Ha r riet Levy
VYČIU VAKARAI.
damas visus prie streiko.
prieš Areimavičius ir reikaAteinančioj nedėlioj nesma
Žmonės gana ramiai klausosi
lauja, kad teismas II a r r i et
kalbos; juokiasi ir garsiai ran
gus susitaikymas: L. Vyčiu
Levy ir jos broliui pripažin
24 ir IG kuopos rengia vaka tų dali tos Savasties arba 1,- komis ploja, kuomet kalbėto
jas savo spyčių patepa “rie
rus. Ir čia ir kitur vakarai
000 dol. Pasirodė, kad pcpiebalais”.
žada būti indomūs, turiningi.
rose išties nėra viskas kaip
Sekantieji kalbėtojai prisi
24 kp. vakaras bus p. Karvowpriguli.
laiko to pat saiko. Kulba ^iskiu salėje (2301 \Y. 22 pi.
Reikėtų perkantiems neju- pie vienybę (turbūt nabagams
kampas Oakley avė.), IG kp.
I dinamųjj turtų atsargiai elg labai jau nusibodo streikuoti)
vakaras bus šv. Jurgio para
tis su popierų patikrinimu. ir ragina prie streiko prieš
pijos salėje ant Bridgeporto.
| Geriausia kreiptis prie tikro bažnyčių, mokyklų ir biznie
Žinant L. Vyčių parengtų va
1 advokato, kuris, jei klaidų rius.
karų gerumų, vertėtų visiems
I padarytų, galėtų už jų atsa
Daugiaus šiek gyvumo apsi
į kuri nors iš jų atsilankyti,
kyti prieš valdžių. Atsar
reiškė per balsavimus. Susi
kur kam parankiau ten ir te
giau su popieromis!
rinkimo ved. kitiems net ne
važiuoja.
Rep.
suprantant kame dalykas? leiVytis.
Įdžia per balsus: ar streikuoti prieš bažnyčių? Pasirodo,
CHICAGOS PIL. BL. APSKRI iŠ ENGLEVVOOD APIELINKeS j.jkį “parapijonys” sutinka
ČIO SUSIRINKIMAS.
Nedėlioj spalio 17 d., SLR streikuoti. Neklausta ar bal24 d. spalio, 4 vai. po pietų, KA 39 kuopa turėjo savo mė- sotojas katalikas, ar priguli
šv. Jurgio parap. svetainėje, nešini susirinkimų Ellis sve-1 prie parapijos, ar jam ji reiant Bridgeporto, atsibus Chi tainėje. Apart kitų kuopos kalinga, vien tik rankas skaicagos Pilnųjų Blaivininkų Ap reikalų buvo perskaitytas laiš-[tyta. Mačiau kiti po dvi ran
skričio susirinkimas. Tai-gi kas nuo Liet. Katalikų Spau-'kas kėlė, o buvo ir iš kitur
blaivininkų kuopos malonės dos Draugijos. Visi SLRKA žmonių, kurie bridgeportiepasiųsti savo delegatus pa- 39 kuopos nariai vienbalsiai J viams gelbėjo rankomis ir ±ienutarė paimti Metraščio apie zuviu.
skirton vieton.
50 egz. ir pasistengti varyti j f’er balsavimus moterėlės
Su pagarba
Apskričio Valdyba. agitacijų Metraščio praplati- suniurnėjo. Po visų svetainę
n imui. Ant galo pasirodė, pasigirdo nepasitenkinimo bal
yra pageidaujama čia su sai. Susirinkimo vedėjas, paGRAŽUS VAKARAS BET... kad
rengti prakalbas, ant ko visi j stebėjęs, kad pamatas slysta
Praeitoj
nedėlioj
Davis nariai sutiko ir vienbalsiai iš P°
ko™> juokeliais ir pa
tarlėmis
pradėjo publikų ra
Sųuare svetainėj Tėvynės My nutarė surengti prakalbas ne
lėtojų l)r-ja No. 1 (pašelpi- dėlioj, 24 d. spalio, š. m., 2 mint, ant g:do grųsinti per du
nė) apvaikščiojo 10 metų su vai. po pietų p. Ellis svetainė ris išmetimu. Moterėlės, pakaktuves. Iš tos priežasties je prie 5728 S. State gatvės. būgę atsidurti ant šalto oro, la
surengta koncertas ir prakal
Pasitikime, kad ant šitų bai nenoroms nutylo ir vis dar
bos. Prie koncerte atsižymė prakalbų nepatingės atsilan gnaibė savo žodeliais visus
jusių reik priskaityti p-lės A. kyti šios apielinkės lietuvės ir “neviernuosius”. Iškilus klau
Bi azauskaitės solo, už kų go i lietuviai, nes bus gerų kalbė simui : ar atgiimti iš parapiji
gyvy gėlių bukietų ; broliai ] tojų, — bus aiškinama Susi nės mokyklos vaikus? labai
Sarpaliai ir neblogai pasiro vienijimo reikalai ir kalbama juokingų nuotikių pasitaikė,
dė. Taip-pat pagirtinai su apie jaunimų, ypatingai apie i Vienas jaunas parapijonas,
dainavo duetų p-lės Visčiuly- Lietuvos Vyčių organizacijų. Į pasiprašęs balso, užreiškė,
tės. Jaunimo Ratelio kvarte Taigi jei Tamstai rūpi ge kad jis vaikų neturįs ir nežitai, duetai, nors sustojant ir resnė ateitis, tai nepraleisk
tauzomis, visgi šiaip be taip progos, ateik ir pasiklausyk
išėjo. P. A. Žemaičio kalba, gerų kalbėtojų paaiškinimų.
nors trumpa, bet jon spėta
J. S.
Subrukti ir laisvamaniško rau
go. Kalbėjo apie draugijas,

Ch icagoįe

■organizacijas,
venimų.

Chicagos

Spalio (Oct.) 21, 1915, N. 43.

nųs kaip jis savo vaikus (ku- į kitų nutarimų buvo nutarta
rių neturi) gali leisti ar nelei surengti vakarų, aukų rinki
sti j mokyklų. Susirinkusieji] kių pagerbimui.
garsiu delnų plojimu jam pri-1 Rengimas panašaus vakarė
tarė. Vak u i vedėjai taip to į lio pasirodo reikalingu, kaipo
paskatinimas prie kito pana
klausinio ir miš rišę.
Įsimaišiau į būrelį jau šaus viešo aukų rinkimo.
Kadangi toks vakaras ne
nimo.
Girdžiu
vaikinas
apsieis
be iškaščių, kad neju
sako
merginai: — Ona
ar tu turi vaikų? Mergi dinus Draugijos pinigų, atsi
na paraudus, atkerta:—Liau rado geraširdžių, kurie auko
kis begėdi, tai gal tu turi?. ja net dešimkes to vakaro lė
Velniop jie man reikalingi! šų padengimui. Tikimasi, jog
— nusikeikia vaikinas. — Ar reikalinga pinigų suma, pa
balsuoji už atėmimų? — kitas dengimui vakarėlio iškaščių,
klausia. — Neturiu vaikų, — bus pilna.
Kad sutvarkius rengiamųjį
tas sako. — Vi stiek kelkini.
vakarėlį
tam tikslui buvo su
-—Tai galima ir pakelti, t— su
tinka vaikinas ir kelia už vai šauktas susirinkimas panedėkų atėmimų iš mokyklos. Vie lio vakare (spalio 18 d.), ku
name kampelyj tai ir visai ne riame kuopos apsiėmė atlikti
malonus apsireiškimas įvyko. šiuos darbus: IV kuopa rengs
Tūlas Juozas pasisiūlė mergi vakarienę; I ir V kp. surengs
nai už vaikų fabrikuotojį, to-i programų; III kp. prisidės
ji, pavaišinus jį “dumiu”, prie žaismių sutvarkymo. Ga
nuėjo šalin. Tokiomis smulk lima tikėtis, jog to vakaro
menomis visas susirinkimas programas bus labai įvairus.
rėmėsi. Kalbėtojai ant est
Aukų rinkėjoms įžanga va
rados velnius vaikė, kulnis bu karėliu ir vakarienė Ims vel
čiavo ,žydus korė, kunigo “ga- tui ; atsilankiusiems svečiams
spadines” varinėjo; publika įžanga 50c.
jiems tarė ir iš viso garsaus
Vakarėlis nutarta laikyti
streiko pasiliko tikra Bridge Dievo Apveizdos ,parapijos
porto “-skabaputra”. Netu svetainėje, ant 18-tos ir Union
rint kur naudingiaus laiko gatvių, nedėlioj, 7 d. lapkričio.
praleisti, galima, nuėjus ant
Centro Narys.
tokių susirinkimų, pažiopsoti
ir pasiklausyti kaip mūsų
T0WN 0F LAKE.
“parapijonys” daro nutari
Seredoj, 13 d. spalio, buvo
mus, iš kurių naudos jokios.
iškilmingos
laidotuvės a. a. M.
Visų tų bruzdėjimų tinka
miausia gali apibudinti rusų Dudėno. Velionis prigulėjo
priežodis, kurs sako: “ni Bo- prie 2 pašelpinių draugijų,
gu sviečka, ni čortu kačerga”. kurių globoje ir laidotuvės at
sibuvo. Velionis buvo vedęs;
J.
paliko Lietuvoj savo moterį
su 3 kūdikiais, kurie vargšai,
RENGIAMAS VAKARAS
dar nežino, kad paliko sira“TAG DAY” RINKIKIŲ
tos. Pamaldos atsibuvo šv.
PAGERBIMUI.
Kryžiaus bažnyčioj. Palaido
Labdaringosios Sų-gos de tas ant šv. Kazimiero kapi
legatų mėnesiniame susirinki nių. Amžinas jam atilsis!
me, laikytame 7 d. spalio, tarp
Reporteris.

System

Bell

Pamąstykit, Ką Jus Galite Pasiekti

Telefonu.
Per telefoną
lo

ant jūsų ofiso sta

jūsų namuose,

ar

jus galite

kalbėti į kiekvieną šios šalies vie
tą ir gauti greitą atsaky mą.

Tų galima padaryti per daugybę
ir gerumų
Bell Sistemos, kuri jungia 9.000.000 telefonų
Suvienytose Valstijose ir Kanadoj.
Vartok Bell Local ir Long Distance linijas pa
sikalbėjimui bile kur, kiekviename laike.
Chicago Telephone Company

Bell Telephone Building

Official 100

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.
Redakcijos adresas:

16U Wabansia Avė.

Chicago, III.

gy BRIDGEPORTO “PARAPIJONU” MITINGAS.

Labiausia sugadino nekoks
Daug sykių buvau girdėjęs
Karalius, su savo cicilikiška
Žinoma,
J^gio
prakalba..........
nu,..-, teko kuni-iaPie ..
....
• . •
.
i parapijos nesutikimus ir taip
gams, ne “loskoj” asmeninis 1
vadinamus ‘parapijonų’ strei
■etc. Taip ir sugadino
kus. Nepridaviau jiems dide
vakaro programų. Nei dai-l
lės svarbos ir, kaip paskiaus
uos užbaigiant nebepataisė. O, I
patiriau, tos “dilelės revoliu
Berods, lengvai būtų galima
cijos” vien tik “Naujienoms”
apsieiti be tokios rūšies “kal ] tegalėjo
atrodyti
baisios.
bėtojų”, iš kurių niekam nau- 'Šiaip jau nieko jose ypatihgo. Į
<dos nėra.
i Keletas “bobučių”, keletas
Dr.
* ’ į “dėdukų ’ ’,
neturėdami
lam
kų
'veikti, mankština sau liežu
vius ir “garbina” nepatinkan
ŽADA RENGTI PRAKALBAS. čias jiems ypatas.
SLRKA 163 kp. Liet. Šv.
Seredoj, spalių 6 d., nuėjau1
Kazimiero Vienuolijos apielin ant “extra” šaukiamo “para
kėje laikytame savo bertaini- pi jonų” susirinkimo, laikomo
niame susirinkime nutarė pa kokioj tai lenkučio svetainėj
rengti prakalbas 31 d. spalio, prie saliūno.. Žmonių prisi- ]
b vai. vakare. Tuomi norima rinko vidutiniškai. Nedidelė
supažindinti čia apsigyvenu svetainė arti pilna. Vyrai su
sius lietuvius ir padidinti kps. kepurėmis, dantyse cybukai, |
Darių skaitlių.
dūmai taip kamuoliais ir vir
č'iapat prie Vienuolijos api- sta. Moterėlės, apsitūloja di
pirkta žemės šmotas Cliic. L. delėmis skaromis, tik šnipščia
R. K. Labdarybės įstaigai. pakampiais, tarsi bitės avily
Čia bus įsteigta viena iš di je. Girdisi visokių šnektų.
džiausių lietuviškų įstaigų — Vieni juokiasi iš viso “bedie
našlaičiams prieglauda ir aug- viško biznio”, kiti spėja, kad]
stesnė mokykla. Todėl lietu “miatiežninkai” turės tverti
viams čia būt patartina apsi “tautiškų” parapijų ir pirš
gyventi pasiperkant namus ar tais rodo į dvi ypati, prisi
žemės sklipų pakol žemės kai dengusi kaklus skepetukais.
Mat tai būta: neprigulmingo
na nėra daug pakilus.
kunigo
ir tos pačios rūšies
,
p. M—čius.
I---------------, klieriko. Dauguma - gi “ parapijonų” džiaugiasi, kad, oPASARGA NAMUS IR LOTUS rui atvėsus, yra kur nueiti.
PERKANTIEMS.
Sako: — pinigų nemoki, o
Kaip reikia būt atsargiu ] “Mo
šio” labai “fain”. Prie to
perkant botus ar namus, gali Įgalima paūžti, parėkauti, daupaliudyti šis atsitikimas. Juo-įgiaus nieko ir nereikia,
zapas ir Marijona Areimavi- | Taip žmonėms liežuvius be
eini 1912 metuose pirko na- ' smailvnant, pasirodo draugi
nius (833 W. 33rd st.) Visas j jų pirmininkas ir “viečnas”
popieras peržiūrėjo J. W. Za- jųjų sekretorius. Prakalbas
eharevičius. Gyveno kiek lai atidaro p. B. Ilgoje kalboje
ko
ramiai,
tikėdamies, nurodo, kaip galima pasiliuokad
jie
pilnai
ingijoĮsoti iš vergijos (gal saliūno?),
sau prapertę. Bet štai šio-!kaip vietoj vienos bažnyčios
mis < lienomis į Augštesnį Tei-1 ant tos pačios vietos galima
siuą (Superior Court, Cook pnstatyti kitų. Paskui sako,
Countv No. 318478) liko ineš-kad peklos niekas nematęs,

Geros Rūšies Gatavai
Padarytų Drabužių
Ar Jūs darote tą klaidą ape gerus ga
tavus drabužius — laikote juos tiktai kaipo pinigu sutampytojus?
Daugelis vyrų taip mano.

MŪSŲ DRABUŽIAI YRA DAUG DAUGIAU NEGU TAS: JIE YRA VER
TŪS DAVĖJAIS. JIE DUODA JUMS TOS RŪŠIES VERTĘ, KURIĄ JŪS GA
LITE APKAINUOTI DOLERIAIS, NE TEORETIŠKĄ VERTĘ, KURI VARGIAI
IŠAIŠKINA KAINĄ SULYG MIEROS PADARYTO SIUTO
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Jūs galite mokėti kiekvieną iš tų kainų ni mūsų siutus ir ploščius ir žinoti, kad Jūs
gaunate geriausius drabužius, kokius tik ta kaina gali suteikti.
Jei tas yra dėl Jūsų nauja mintis, Jūs
Geriausiu mes suprantame gerus im
sutiksite, kad ji yra gera, verta
portuotus audimus, mada,
siuvimų,
pasėkimo.
detalius — visaką.
Jei garsios J. B. Matous žymės nėra ant švarko, tai jis ne mūsų išdirbvstės. Nie
kados to neužmiršk. Šitoje didelioje krautuvėje Jūs visados rasite stebuklingų pa
rodymų gerų parėdnių dėl vyrų ir vaikų.
.!$> ū «; ' <Sj •
Joks siuvėjas negali jų duplikuoti padirbime, madoje, materijoje ar tinkamume,
nors ir už didesnę kainų.

Didžiausia Brabužių Krautuve Pielyneje dalyje (South Šitie)
Viena

kaina dėl Visų.

