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Į LIETUViy KATALIKŲ 
DRAUGIJAS.

Draugijoms labai naudinga 
yra pasiskirti kokį laikraštį 
savo organu. Draugija esti 
gerai išgarsinama, nes kiek
viename numeryje skelbiama 
Draugijos administracija ir 
adresai. Skelbiami taip-pat 
visi svarbesnieji susirinkimai, 
apvaikščiojimai, baliai ir tt. 
Toliau esti lengviau ir Drau
gijos kasai, nes vietoje siunti
nėjimo visiems nariams atvi
rukų, pasiunčiama pakvieti
mas tik į organų. Organų gi 
visi nariai gauna taigi jau nie
kas negali ir išsikalbinėti, kad 
žinios negavęs. Taip-pat di
delis palengvinimas ir draugi
jos administracijai, nes jai 
lengviau parašyti vienų sykį į 
organų, negu siuntinėti na
riams šimtus atvirlaiškių. Tu
ri naudų ir visi nariai, nes už 
labai papigintų mokesnį gau
na gerų laikraštį. O kas gi 
šiandien nenori žinoti, kas de
dasi visame pasaulyje ir mūsų 
tėvynėje Lietuvoje!

Mes pasiūlome gerb. Drau- 
joms į organus laikraštį 
)raugų”. “Draugas” yra
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didelis (16 puslapių) šašaiti į 
nis lietuvių katalikų laikraš 
tis. Jis yra vienas iš rimtes
niųjų Amerikos lietuvių laik
raščių. Turi daugybę rimtų 
ir gabių bendradarbį ir ko 
respondentų. “Draugų” mes 
duosime tik nž $1.00 metams 
nariams draugijų, kurios nu 
tars užsakyti jį visiems savo 
nariams.

Beto draugijos paimda 
mos sau už organų “Drau 
gų”, ar kitų kokį kata
likiškų laikraštį, padarys la
bai svarbų visuomeniškų dar 
bų. Jos parems naudingų 
spaudų. Atsiminkime, kad 
saujalė socijalistų taip yra 
garsi ir žinoma vien dėlto, kad 
labai išplėtojo savo spaudų. 
Jų yra 3,000 su viršum, o jų 
laikraščius skaito 35 tūkstan
čiai Amerikos lietuvių. Labai 
taip^pat išsiplatinę laikraščiai 
kad ir ne socijaligliški, tai 
laisvamaniški, kurie eina prieš 
tikėjimų ir Bažnyčių. Taigi 
mums, lietuviams katalikams, 
reikia remti savo, katalikiškų 
spaudų. Ne gi visada mes 
daosimės išnaudoti visokiems 
laisvamaniams ir socijalis- 
tams, kurių spauda taip klai
dina nesusipratusius mūsų 
brolius. Tad remkime dorų 
spaudų!

“DRAUGO” Redakcija 
Adresas: 1800 W. 46tli St., 

Chicago, IH.

tautos gyvenimo ir reikalų. 
Lietuvos visuomenė buvo pri
versta visas savo pajėgas dė- 
ti gelbėjimui nukentėjusių nuo 
karės. Taigi ir šitas naudin
gas Kairiūkščių sumanymas 
norom nenorom turėjo būti su
stabdytas.

Tečiau perbrangios yra 
mums mūsų švietimo draugi
jos, ir jų uždaviniai, kad mes 
galėtume lengva širdžia ran
ka numoti ant to sumanymo, 
kuriam buvo tiek vargo padė
ta ir tokių gražių vaisių jau 
susilaukta. Laikinoji Tautos 
Taryba, savo posėdyje, (daly
vaujant L. švietimo Fondo at
stovui gerb. kun. M. Gustai
čiui) apsvarsčiusi šį svarbų 
Tautos reikalų, nutarė atsm
aukti dėl jo į plačiųjų mūsų 

visuomenę.
Mes tikimės atspėsių visų 

prakilnesniųjų tautiečių troš
kimus, išreikšdami štai kokių 
nuomonę ir pageidavimų: 
Kairiūkščių sumanytas Fon
das neturi būti panaikintas. 
Europos karė galėjo jį tik ku
riam laikui sustabdyti. Patsai 
gyvenimas privertė atidėti an
kščiau nuskirtąjį terminų iki 
1 d. sausio 1916 m., arba ir 
iki 1 sausio 1917 m., pagal to, 
kaip ilgai užsitęs Europos ka
rė. Karei pasibaigus (ypač, 
jeigu laimingai) galime lau
kti spartesnio kultūrinio ir 
ekonominio Lietuvos kilitno. 
Taigi tada švietimo reikalai ir 
vėl stovės pirmoje eilėje tarpe 
svarbiausiųjų Tautos reikalų. 

Laikinoji Tautos Taryba.

KALĖDŲ DOVANA 
LIETUVAI.

DEL “LIETUVIU LIETIMO 
FONDO” (100r.=100,000r.)

Jau tik dvi savaiti beliko 
iki l d. sausio 1915 metų. Iki 
tain laikui turėjo įvykti Kai
riūkščių sumanymas — paža
dėti trims lietuvių švietimo 
draugijoms: “Saulei”, ‘Ži
bartui” ir “Rytui” 100,000 r. 
Lig šiam laikui pažadėta apie 
70,000.

Visiems yra žinoma ir su 
prantama, kad Europos kare 
skaudžiai atsihepė ant mūsų

D-RAS A. K. RUTKAUSKAS, 
Tautos Fondo pirmininkas

Štai jan artinasi Kalėdos! 
Labdaringumo šventė. Visi 
geros valios žmonės nori pa
lengvinti savo širdis daryda
mi malonumus visiems gimi
nėms, draugams ir artimie
siems. Dažniausiai kiekvienas 
asmuo išanksto skiria tam tik
rų pinigų sumų Kalėdų dova
noms. Pagirtinas paprotis me- 
ai į metus auklėti širdyse lab 

daringumų ir linUfinumų 
metai neleidžia nei vienam su 
sipratusiam lietuviui linksmin; 
ties. — Mūsų gimtinė šalis, 
— Lietuva, paversta karės 
lauku su neapsakomomis bai
senybėmis ir kentėjimais. 
Kasdienų mes gaudome žinu
tes iš Lietuvos — atydžiai tė- 
myjame, ar mūsų tėviškė ne
išdraskyta — nesudegintos 
triobos, neišžudyti ten pasili
kę giminės: motinos, sesers 
gimdytojai ir vaikai! Laiš
kai iš Lietuvos liudija, kad 
tūkstančiai šeimynų pametę 
namus liepsnose, miškuose 
slapstosi alkani. Žiema ir al
kis jų nepasigaili.

Taigi, malonūs viengenčiai, 
ar gi mes galėsim į tai ramiai 
žiūrėti, ar
miai duoti ir priimdinėti vie
ni nuo kitų Kalėdų dovanas, 
kada mūsų tėvai, giminės ana
pus jūrių verkdami prašo 
Amerikos lietuvių pašalpos!... 
Rodosi nevertėtų tarp naus at
sirasti tokių lietuvių, kurie už
simerktų, ar užsikreiptų nuo 
maldaujančiųjų Lietuvos žmo

nių. Visi kiltadvasiai lietu
viai — kurie karštai myli Tė
vynę Lietuvų, atsisakys pirkti 
Kalėdų dovanų, bet tuos pini
gus guriuos būtų dova
noms išleidę, paaukos (per 
Tautos Fondo Iždininkų p1. B. 
Vaišnorų; iš Pittsburgo, Pa.) 
nuvargusiems, badaujantiems 
mūsų broliams ir palengvins 
jų apverktinų padėjimų.

Giminės ji draugai negavę 
Kalėdų dovanų ir dažinoję, 
kad jiems ligšiol kas metai 
skiriamos dovanos teko mūsų 
Tėvynei Lietuvai, dar labiaus 
mylės tuos, kurie taip pasiel
gė, ir patys seks labdaringu
mo pavyzdžius.

Taip elgiantis, mūsų tauta 
augs prakilnybėje, Jeigu visi, 
nuo galingiausių iki menkiau 
šių, lenktyniaus labdaringuo
se viešuose darbuose, tai Lie
tuvos atgimimas bus užtikrin
tas. Net ir tie, kurie šian- 

“7^ Į dienų jau išgamomis skaitomi 
'— su pasididžiavimu grįž 
prie savo tautos ir savo men
komis spėkomis prisidės prie 
Lietuvos pagerbimo.

Istorija vadins mūsų gent- 
kartę Lietuvos patrijo{iznio 
atgaivintoja. Lietuvos meilė 
ir pasišventimas apdengs vi
sus lietuvius amžina garbe.

Visi, kurie pilnai atbudę — 
į darbų... Žadinkime visus prie 
Lietuvos meilės, kas tik lietu
vio vardų nešioja.

Tantds Fondo Valdyba.

siaiškinimo delei ^urkįjps ka 
riuomenės Įslveržrmof kai-ku 
rias dalis Italijos provincijų.

Z?

uvos link.. Po kruvino mū
šio prie Lodziaus, rusai ap-' 
eido miestų ir pasitraukė at
pik Vokiečiai dar smarkiau 
pradėjo žengti pirmyn, many- 
lami, kad dabar jų laimėjimai 
užtikrinti ir neužilgo pasijus 
Varšuvoje. Ir toje valandoje, 
kada vokiečiai tvirčiausiai ti
kėjosi pergalės, rusų armija 
smarkiai ant jų užpuolė ir pri
vertė juos pasitraukti atgal. , 
Rusų kariuomenė, traukdamos Į 
nuo Lodziaus priėjo prie tos 
vietos, kur iš anksto buvo pa
rengtos tvirtumos ir apkasai,; 
vokiečiai visai netikėjosi, kad 1 
rusai galės sustiprinti savo 
pozicijas, šitame gi mūšyje pa-; 
matė savo didelę klaidų, nes į 
jiems prisiėjo muštis su rusais i 
ant tyro lauko. Vokiečių nuo-' 
stoliai buvo dideli. Prie Lo- i 
vičo vokiečiai septynis sykius ■ 
metėsi atakuoti rusus Ir sep
tynis sykius buvo atmušti ir 
ant galo netekę daugybės ka
reivių pasileido bėgti. Rusų 
kariuomenė vijosi gana ilgai, 
paimdama nelaisvėn 2,000 ka
reivių.
. ■ —. .. - A

Vokiečiai sumušti prie Pet-
rakavo. Trečioji vokiečių ar
mijų, veikiančioji ant Petra- 

Įkavo - Čenstakavos linijos ir
gi rusų kariuomenės buvo at
blokšta atgal. Nors iš Petro
grado ir nepaduodama ofici- 
jalių žinių apie šios armijos 
sumušimų, gaunama praneši
mai iš pašalinių šaltinių, kad 
ši vokiečių armija apsupta ru
sų ir abiejų armijų vyresny
bė, nepaduodanti jokių žinių, 
norėdama užlaikyti savo vei- 

1 kimų slaptybėj.

i

Kaizeriui bus daroma ope
racija. Iš Berlino gauta žinių, 
kad Vokietijos ciesorius serga1 
gana pavojingai ir operacijos 
darymas yra būtinas. Prieš 
Kalėdų šventę kaizeris nebe- 
galėsiųssugrįžtr į frontų.

Austrija nori taikos su Ser
bija. Prancūzijos sostinėj 
skelbiama, kad Austrija dusyk 
pasiūlė taikų Serbijai. Pasta
rieji austrijiečių nepasiseki
mai matyti labai skaudūs bu
vo austrijiečiams, kad lenkia
si prieš savo aršiausį priešų.

Mūšiai prie Lodziaus eina 
smarkyn. Ties Lodziumi be- 
paliovos verda smarki kova. 
Vokiečių armija deda visas 
pastangas, kad išsprukus iš 
nemalonaus ir pavojingo pa
dėjimo, į kurį pakliuvo per sa
vo neatsargumų.

Prie Mlavos vokiečiams ne
siseka. Ties Mlava, vokiečių 
armijos kairysis sparnas sten- 

bet

ANGLAI NUSKANDINO 6 VOKIEČIŲ LAIVUS. 
BATUMį BOMBARDUOJA TURKŲ LAIVYNAS.

H. SIENKIEVIČIUS PAGERBTAS RUSŲ. 
VOKIEČIŲ PADĖJIMAS LENKIJOJ PRASTAS.

ITALIJA SUSIKIVIRČINO SU TURKIJA.

AUSTRIJA NORI TAIKOS SU SERBIJA.

SERBAI LAIMĖJO SVARBIUS MŪŠIUS.

šv. tėvas už pertraukimą karės kalėdų laike.
KARIAUJANČIOS VALSTIJOS NEPRITARĖ POPIEŽIAUS 

SUMANYMUI.

BŪRŲ SUKILIMAS NUMALŠINTAS.

LIETUVIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS VILNIŪJE. 

VOKIEČIAI ŽADA LIETUVIAMS “KARALIŲ”.

PRŪSŲ LIETUVOJ MAŽI SUSIRĖMIMAI.

Ban de Sept apielinkėse.

Gal pasibaigs Meksikos be
tvarkė. YVashingtone gauta 
žinių iš Meksikos, jog prezi
dentas Gutierez jau inėjo į 
Meksikos sostinę.
>. Naujausios žinios praneša, 
kad gen. Vilią buvo apsilan- 

ĮTręs Meksikos sostinės prie
miesty j, kame turėjo pasikal
bėjimų su Zapata. Iš to, kas 
po jų konferencijos susekta, 
manoma, kad Vilią su Zapa
ta stengsis palaikyti Gutiers 
kandidatūrų. Tik kasžin ar 
ilgai generolai galės gyventi 
santaikoj.

liauja Sibiro 
Rusiją.

geležinkeliais į

Turkijos reikalavimai. Tur
kijos valdžia pareikalųvo nuo 
amerikoniškos kolegijos Kon- 
Etantinopolyj 20,000 dolerių. 
Kįla klausimas, kuomi pasirė
mus Turkija panašiai elgiasi. 
Jeigu tas dalykas nebus tin
kamai išaiškintas, tai galima 
laukti didelių nesusipratimų 
tarp Turkijos ir Amerikos.

Rusija nesutinka pertraukti 
karę laike Kalėdų. Popiežiaus
pasiulijimas pertraukti karęlgėsį prasimušti į pietus, 
laike Kalėdų švenčių rusų vai- j rusai laiku pastebėjo vokiečių

Ič KARĖS.
Austrijiečiai atstumti iki

-gi galėsim '-"r”! Bosnijos. Paryžiuje gauta ofi- 
cijalis pranešimas iš Serbijos 
dabartinės sostinės Niš’o, kad 
serbai nustūmė austrijiečių 
kariuomenę į Bosnijos ribas.

džios buvo sutiktas nemalo
niai, jinai atsisako nuo sustab
dymo kariškų operacijų laike 
Kalėdų ir jokių tarpininkavi
mų šiame dalyke nepriims.

H. Sienkievičius iškeltas* į 
narius rusų akademijos. Ži
nomas lenkų rašytojas H.
Sienkievičius iškeltas į narius 
Petrogrado Mokslo Akademi
jos. Tai bus bene pirmutinis i kiems tikslams

pienus ir kelius syk užataka- 
vę vokiečius sumušė juos. 
Przasznysz’o miestas išnaujo 
randasi rusų rankose.

lenkas sulaukęs tokios garbės 
iš rusų pusės.

Italija reikalauja pilno pa
aiškinimo nuo Turkijos. Ita
lijos valdžia pareikalavo nuo 
Turkijos paleidimo iš nelais-

Trys vokiečių armijos su
muštos. Penkios vokiečių ar
mijos, veikiančios Varšuvos 
apielinkėse sumuštos rusų ka
riuomenės. Nors ir toliaus 
eina smarkūs susirėmimai, vis 
gi vokiečiai nebeturi tėkios 
kaip pirma pasekmės ir turės 
pasitraukti nuo Varšuvos.

Vokiečių kariuomenę, einan
čių prie Varšuvos iš Šiaurių 
nuo miestų Przasznysz’o ir 
Mlavos rusai sulaikė, paskiaus 
sumušė ir atmetė atgal.

Iš vakarų pusės žongia prie

Kruppo dirbtuvės buvo bom
barduotos. Haagos spauda 
praneša, kad Anglijos orlai
viai bombardavo Kruppo ka
nuolių dirbtuves Essene. Pa
daryta daugybė nuostolių.

Antverpas — 10,000,000 dol. 
kontribucijos. Vokietijos val
džia uždėjo ant Antverpo mil
žiniškų kontribucijų, būtent, 
10,000,000 dolerių ir kaipo už- 
stovus, kad kontribucija bus 
išmokėta, palaikė miesto val
dininkus. Rodosi Antverpas 

į jau penktų dalį tos nežmoniš
kos kontribucijos išmokėjo, li
kusiųjų dalį mokės po pusę 

! milijono į dienų. Mieste bai
siausias padėjimas. Badas ir 
vargas viešpatauja tarp gy-

Užsakyta 200 orlaivių. Jung
tinių Valstijų Conn. Valstijos 
mieste New Haven užsakyta 
200 orlaivių. Orlaiviu^ užsa
kė vietinių pramonininkų pir
mininkas W. J. Mayo. Ko- 

tie orlaiviai
skiriami — nieko nesakoma.

Prancūzai ir anglai rengiasi 
prie generalio mūšio. Gene
rolas Joffre išleido paliepimų ventojų.
visai suvienytai armijai reng- i Vokiečiai pralaimėjo ant jū- 
ties prie generalių susi romi-' rių Londone paskelbta ži- 
mų su vokiečiais Prancūzijos nios apie atsibuvusį didelį mū- 
ir Belgijos karės laukuose, §į tarp anglų ir vokiečių lai
bus mėginama išvyti vokiečius vyno netoli Magelano shauru- 
iš Prancūzijos, Flandrijos ir, mos prie Sakalų salų. Vokie- 
Alzacijos. Prancūzų armija č-įų laivynas smarkiai sumuš- 
šiuo tarpu padidėjo 400,000 tas, trys kreiseriai: “Sharn- 
naujų anglų kareivių, kurie
nesenai pribuvo Prancūzijos 
karės laukan. Prancūzų ar
mija dabar bus beveik lygi 
vokiečių.

Prancūzai stengiasi prasi-

horst”, “Gneisenau” ir 
“Leipzig” nuskandinti, 1,500 
žmonių žuvo. Iš anglų užmuš
ta vos keli žmonės. Vokiečių 
kreiseriai “Neurnberg” ir 
“Dresden” spėjo pasprukti, 

mušti prie Muelhauseno ir i anglų laivynas dabar juos me-
Strassburgo.

Vokiečiai paskelbė Berlino
spaudoje, kad Prancūzai su-

Prancūzų pranešimai. Pa 
ryžiūje paskelbta oficijalis 
pranešimas, kad Belgioj pran-| mušti Alzacijoj. 
cūzų pėstininkai užėmė kelias! 
svarbias pozicijas pietuose 
nuo Ypres, apielinkėse Arras.
Tarp Samme ir Chaulnes 
prancūzai nustūmė vokiečius 
atgal. Apielinkėse Fay eina 
gana karšti susirėmimai. Ais- 
ne apielinkėse tarp Vally ir 
Berry au Bac prancūzai su
gadina daugybę vokiečių ka
nuolių, pasitaikė kelios eks- 
pliozijos priešo batarėjose.

Vogezų kalnuose vokiečių
VarSnvoa didžioji vokiečių ar-! pinniau; uiimtfJS 
mya, kur. turėdama pmk.aa! prancflzams pasisakė atranSti.

džioja po vandenynų.
Vokiečių nuostoliai dideli,

kreseriai “Sharnhorst” ir 
“Gneisenau” skaitėsi jų ge
riausiais kariškais laivais.

Kaizerio sūnūs nuo rusų pa
bėgo orlaiviu. Vokietijos kai-! Šventas Tėvas už pertrauki- 
zerio sūnūs kunigaikščiai Jo- mą karės laike Kalėdų. Pa
akintas ir Oskaras, kurie da-; piežius Benediktas XV pa- 
lyvavo mūšiuose Lenkijoj vos siuntė visų kariaujančių val- 
tik nepakliuvo į rusų rankas, stijų valdonams atsišaukimų,
Jie spėjo pabėgti iš karės lau
ko orlaiviu.

Japonai padeda rusams. 
Berline, Vokietijos sostinėj 
paskleista žinios, kad japonų 
kariuomėne jau randasi Rusi
joj ir padeda jiems karianti.

prašydamas pertraiikti karę 
nors laike Kalėdų švenčių. 
Kai-kurios valstijos sutinka 
ant to, tame skaičiuje esanti 
Vokietija. -

t vės Anglijos pasiuntinio ir pa- policijas, drąsiai spiriasi Y ar- ])į(^snį susirėmimai įvyko Daugybė japonų kareivių ke-

■>I|W ir-*ni

Būrų vadas nušautas. Lon
donas. Gen Christian Fredo-
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nck Beyers, vienas iš vadų 
būrų sukilimo Afrikoj nušau
tas valdžios paliepimu. Gen. 
Gen. De Wet, kuris irgi yra 
sugautas, laukia tokio pat li
kimo.

serbai mūšyje su austrijiečiais 
paėmė į nelaisvę 20,000 karei
vių ir daugybę kanuolių.

Vokietijos ciesorius serga. 
Kaizeris, dalyvaudamas savo 
kariuomenės mūšiuose Lenki
joj netikėtai susirgęs, sugrįžo 
į Berlyną, kur keletas daktarų 
rūpinasi jo gydymu. Ligos 
priežastis paduodama per 
daug didelis nuovargis. Iš pa
skutinių pranešimų galima 
tiek' susekti, kad jo sveikatai 
ne gresia didelis pavojus, vis
gi padėjimas ciesoriaus gana 
sunkus.

Rusų oficierių žuvo 60,000. 
Rusų laikraštis “Ruskyj In- 
valid” paskelbė savo skiltyse, 
kad nuo pradžios karės rusų 
armija nustojo užmuštais, su
žeistais ir paimtais į nelaisvę 
60,000 oficierių.

Rytprūsiuose maži susire-, 
mimai. Prūsų Lietuvoj nieko 
ypatingo neįvyko. Didesnių 
susirėmimų nebuvo, vien tik
tai šaudymasis tarp artkerijos 
iš abiejų pusių.

Vokiečiai užėmė Przasz- 
nysz'o miestą. Ber linas. Ofi
cialiai paskelbta, kad Lenki
jos miestas Przasznysz užim
tas vokiečių po ilgo šturmavi- 
mo. Paimta nelaisvėn 600 ka
reivių. Eina smarkūs susirė
mimai ties upe Vistula.

Przemyslio gyventojai pabė
go. Petrograde paskelbta, kad 
visi miesto Przemyslio gyven
tojai pabėgo. Rusų artileri
ja smarkiai bombarduoja tvir
tovę ir manoma, kad netrukus 
turės pasiduoti.

Jungtinių Valstijų veldžia 
persergsti meksikiečius. Jung
tinių Valstijų valdžia pasiuntė 
formališką persergėjimą da
bartiniams Meksikos valdyto
jams, kad jie sustabdytų vei
kimą savo kariuomenės Jung
tinių Valstijų parubežiuose, 
kitaip Jungtinių Valstijų val
džia bus priversta pasielgti 
saviškai.

Japonų laivynas padeda au
galams. Tokyo. Sulyg žinių, 
paeinančių iš užsitikėjimo ver
tų šaltinių, japonų laivynas 
gaudo vokiečių laivą “Prinz 
Ethel Friedrich” Chili uos
tuose. “Prinz Ethel Fried
rich’’ prieš karę prigulėjo

Serbai mano atsiimti Biel- 
gradą. Londone gauta žinių, 
kad Serbijos valdonas, senelis 
Petras patsai paėmė vadovys
tę savo armijoj ir vedė ją į mū 
šį su austrijiečiais. Pasiseki
mas buvo pilnas. Šiaurinėj 
dalyje Serbijos austrijiečių 
kariuomenė sunaikinta. Skel
biama, kad 60,000 austrijiečių 
užmušta ar paimta nelaisvėn.

Rusai sumušė vokiečius prie 
Krokuvos. Išleista čia sekan
tis oficijalis pranešimas: Vo-

karų greitu laiku susiorgani
zavo ir užpuolę ant rusų, su
mušė juos ir užėmė miestą Lo- 
dzių.

Čia reikia ieškoti priežaš- 
čių Rusijos armijos vadų ne
rangume, arba jų neveiklume. 
Dalykas bene bus tame. Ge
nerolo Renenkampfo armija, 
kuri buvo pasiųsta pagelbėti 
mūšyje prie Lodziaus, nepri
buvo į laiką, už ką buvo nu
baustas valdžios, antra, vokie
čių rankose randasi strategiš
kos svarbos geležinkelių, ku
riais greitu laiku gali pervež
ti savo kariuomenę.

Rusai užatakuoti vokiečių 
abiejuose sparnuose, negalė
jo pasiųsti pagelbos centrali
nei savo armijai ir vokiečiai 
puikiai pasinaudoję šiąja ap
linkybe.

Mūšis prie Lodziaus buvo 
labai smarkus, priešų armi
jos buvo suėję ant durtuvų.

Ar ilgai vokiečiai galės už
silaikyti ant savo pozicijų 
Lenkijoj sunku pasakyti, kaip 
matyti iš pranešimų vokiečiai 
tvirtai pasirįžę kovoti iki pa
skutinio. Rusijos kariuomenė 
po šių nepasisekimų pradeda 
išnaujo rengtis prie užpuoli
mo ant vokiečių ir net mano 
vokiečius apsupti. Svarbiau
siu punktu dabartinės kovos 
yra Varšuva, prie kurios vo
kiečiams rūpi prasimušti, ru
sai sutraukė ten savo geriau 
sias spėkas ir kiekvieną vo
kiečių pamėginimą arčiau už 
žengti prie Varšuvos, atmuša, 
Lenkijoj dar galime laukti 
naujų ir svarbių mūšių.

— —- « j uo
North German Lloyd linijai, ■ kiečių mėginimai prasimušti 
bet kaip tik buvo paskelbta' prįe Mlavos tapo sulaikyti, 
karė, ant jo buvo uždėtos ka
nuolės ir jis buvo paverstas į 
kreiserį.

Prancūzai užima kairįjį 
krantą Yser ūpės Belgijoj, 
žieminėj Prancūzijoj, kur vo
kiečiai baisiai kovoja, nenorė
dami užleisti savo pozicijų 
priešui, ypač La Basse apie
linkėse, anglų ir prancūzų ar
mija tvirtai žengia į rytus. 
Prancūzų artilerija dabarti
nėje karėje veikianti, pasirodė 
tobulesnė už vokiečių ir pran
cūzai ją dažnai vartodami su
duoda didelius smūgius vokie
čiams.

Aplamai pažvelgus į kariš
ką veikimą Prancūzijoj ir Bel
gijoj, galima suprasti, kad šis 
momentas prancūzams yra la
bai ir labai svarbus. Vokie
čiai jokiuo būdu negalės pa
rodyti dabar didesnio pasi
priešinimo prancūzų ir anglų 
kariuomenei, nes vokiečių vi
sos gerosios kariuomenės spė
kos sutrauktos Lenkijoj, kur 
jiems būtinai reikia dar la
biau susistiprinti, nes rusų ar
mija ten siekia milžiniško 
skaičiaus.

Vokiečiai patys mato, kad 
jiems bus sunku užsilaikyti 
ant visos kariškos Prancūzijos 
linijos tai jie griebiasi pasku
tinės priemonės. Vokiečių 
kariuomenė sutraukiama Ais
ne upės pakalnėse, kur randa
si centras visos armijos. Tas 
veikimas ženklina, kad vokie
čiai dar neišsižadėjo vilties 
prasimušti pro prancūzų ka
riuomenės eiles ir dar sykį 
mėginti prie Paryžiaus. Var
giai tas sumanymas vokiečių 
galės beįvykti, nes jų nepasi
sekimai vis eina didyn Pran
cūzijoj.

Vokiečių minos Žuvėdijos 
vandenynuose. Keletas žuvė
dų mažesnių laivų užėję ant 
minų netoli savo uostų nu
skendo. Tas atsitikimas su- 
jud:no Žuvėdijos gyventojus, 
kurie reikalauja padaryti 
knosmulkiausį tardymą ir jei
gu, kaip skelbiama, Vokieti-

Rusų kariuomenė turėjo smar
kius susirėmimus su vokiečiais 
ir po smarkios kovos juos at
metė atgal. Nepasisekė vokie
čiams ir prie Lowicz’o. Lai
ke pasekmingų rusams mū
šių netoli Krokuvos paimta 
nelaisvėn 2,000 vokiečių karei
vių ir keletas sunkių kanuo
lių.

Rumunija tarpininkauja. 
Londonan atvyko rumunų de

ja tas minas paleido, pareika-, legaeįja, susidedanti iš kapita- 
lauti nuo jos atlyginimo. Pra-1 listų, pasitarimui su Anglijos 
dedama Žuvėdijoj net apie ka- į Ir Vokietijos kapitalistais, ko-
riškus žingsnius prieš vokie- į kiuo būdu galima būtų įvykin- 

__ 1 11 ■ .cius kalbėti1.

Vokiečiai nebetoli Varšuvos.

ti taiką ir užbaigti karę. Neuž
ilgo ši delegacija mano atvyk
ti ir į Jungtines Valstijas,Į M ** * «

Petrograde paskleista neofici- kad pasitarus ir su Amerikos 
jalių žinių, kad vokiečių armi-į kapitalistais, 
jos dalis, vadovaujant gen
Mackensen ui, atsidūrė neto
li Lenkijos sostinės, Varšu
vos, nes tiktai už 15 mylių. 
Kitos dalys vokiečių armijoB 
nieko nenuveikia ir net yra at
mušamos daugelyje vietų.

Rusijos caras Tiflise. Ru
sijos caras išvažiavęs iš Len
kijos karės lauko nuvyko į 
Tiflisą, kur buvo karštai su
tiktas gyventojų ir kariuome
nės. Kareivių dvasia pakilu
si ir dabar laukiama iš jų pu

sės didesnio veiklumo.

KARĖS APŽVALGA.
RUSIJA IR VOKIETIJA.
Buvo laukiama didelių atsi

tikimų Lenkijos karės laukuo
se. Milžiniškos rusų ir vokie
čių armijos rengėsi prie ge
neralio susirėmimo, kuris i5- 
dalies ir įvyko tarp Vartos ir 
Vistulos upių, ir taip daly
kai virto, kad rusai turėjo 
pasitraukti nuo Lodziaus pa
likdami miestą vokiečiams. 
Jeigu tikėti vokiečių praneši
mams rusų nuostoliai milži
niški, ir jų armijos traukiasi 

būdu galėjo

RUSIJA IR AUSTRIJA.
Rusijos armijai nepasisekė 

Lenkijoj, bet užtai jai puikiai 
klojasi kovoje su austrijiečiais 
Galicijoj, kur ant visos kariš 
kos linijos rusiĮ- kariuomenė 
turi pergalę. Pasitaiko, kad 
kai-kuriose vietose rusų ka
riuomenė būna atmušama, bet 
tas didelės svarbos neturi, 
nes svarbiausiose pozicijose 
rusų laimėjimai pilni. Kro
kuva jau rusų bombarduoja
ma, telegramos praneša, kad 
pirmos tvirtumos vokiečių ap
leistos ir pats miestas ugny
je. jeigu rusams pasisektų pa
imti į savo rankas Krokuvą, 
jie pasijustų tose apielinkėse 
stipriai ir bemaž galima spėti, 
su austrijiečiais svarbusis 
darbas būtų atliktas.

Didelę svarbą rusų armijos 
laimėjimams Galicijoj priduo
da Karpatų tarpkelių užėmi
mas, dabar jie liuosai gali įsi
veržti į pakalnes. Paskutinios 
žinios praneša, kad rusai išvy
ti iš Vengrijos, kad austrijie
čiai juos baisiai sumušę, tiktai 
toms žinioms jau nebesinorėtų 
tikėti, nes Austrijos ir Vokie
tijos žinios daug sykių pasi
rodė melagingomis, o kai-ku
rie anglų laikraščiai teisingai 
pastebi, kad Vokietijoj puikiai 
makama pagaminti žinios, ku
rios būna nukaltos ant vokiš
ko kurpalio.

Galima aiškiai suprasti, kad

AUSTRIJA IR SERBIJA.
Austrijiečiams sekėsi — 

Belgradas Serbų sostinė po 
ilgų kruvinų kovų, po didelių 
nuostolių iš austrijiečių pusės 
pakliuvo į jų rankas. Bet kas 
pamanytų, kad šiuomi laimė
jimu užsibaigs serbų kova su 
austrijiečiais labai apsiriktų. 
Visiems gerai žinoma, kad ser
bai pradėjo karę su austrijie
čiais dar neatsipeikėję nuo 
pirmiaus vedamų karių Bal
kanuose. Serbai negalėjo il
gai spirties austrijiečių dides- 
nioms spėkoms ir turėjo jiems 
užleisti savo kai-kurias svar
besnes pozicijas, bet anaiptol 
neišsižadėjo kovos vedimo. 
Dabartiniu laiku Serbijos ar
mija pasislėpė kalnuose ir iš 
ten užpuldinėja savo priešus. 
Tai paskutinis būdas, kuris 
serbams pasiliko ginti savo 
šalies neprigulmybę. Pastaruo 
ju laiku serbai išlaimėjo ke
lius mūšius parubežyje ir jei
gu tiktai kuri valstija iš ša
lies parems ją, austrijiečiams 
prisieis blogai.

RUSIJA IR TURKIJA. 
Labai mažai tegaunama ži

nių iš kariškų veikimų Rusi
jos su Turkija. Iš Armėnijos 
karės lauko nieko negirdėti. 
Retkarčiais gaunamos neaiš
kios žinios apie rusų laimėji

Prancūzai užėmė Boulers ir
Armentieres miestus. Po d vie- . ............. ......
jų savaičių mažesnių ir didės- atgal. Kokiuo ____ D____
nių susirėmimų prancūzų ar- gįa mūšis taip nelaimingai už 
bįIja išpalengvo pradėjo vo- ai baigti rusams, sunku supra- 
kiečius stumti atgal. Dabar gtj. Visa spauda, kaip Euro- 
atėjo žinios, kad miestai Rau-! pos, taip ir Amerikos tvirti- 
lers ir Armentiers užimti na, kad rusų armijos Lenki- 
prancuzų. Vokiečių kariuo- joj padėjimas buvo puikus ir 
menė be paliovos traukiasi. rusams lengvai pasiseks prie-

—• ■ ■ i šą apgalėti, ypač kad vokie-
Serbai suėmė 20,000 austri- čių padėjimas buvo visai b!o- 

jiečių. Londono. laikraštis gag. Jų armija buvo perskel- 
“Times” gavo žinių iš Serbi- ta pusiau, kai-kurie korpusąi 
jos miesto Kragujevatz, kad! sunaikinti ir dar vienas, kitas

mą, bet toms žinioms negali- 
Galicijoj ir Vengrijoj pakai-'ma priduoti didelės svarbos.
nėse rusai eina tvirtu žings
niu, nes telegramos praneša iš 
visur, kad gyventojai didžiau- 

įsiame išgąstyje palieka savo 
sodybas ir bėga Bndapeštan, 
Vengrijos sostinėm

Buvo pranešta, kad turkų krei 
seris Breslau buvo priplaukęs 
prie Sevasotpolio ir jį pra
dėjo bombarduoti, bet rusų 
laivynas tuojaus jį nuvijo ša- 

i lin.

Serbų pasitraukimas iš Bel
grado, nėra dar serbų pralai
mėjimu, jie sutraukę savo spė
kas užpuolė ant priešo armi
jos dešiniojo sparno tokiuo 
smarkumu, kad austrijiečiai 
negalėdami išturėti smarkaus 
užpuolimo pasileido bėgti, pa
likdami ant mūšio lauko tūk
stančius lavonų. Kitas Lon
dono laikraštis “Daily Tele- 
graph’’ sulaukė pranešimo iŠ 
Graikijos sostinės Atėnų, kad

smarkesnis mūšis ir būtų bu
vę užbaigtas pirmasis karės 
veiksnia, — padarytas galas 
vokiečių laimėjimams Lenkijo
je. Įvykusiuose pirmiaus mū
šiuose vokiečių nuostoliai bu
vo dideli. Žuvo daugybė ka
reivių, paimta šimtais kanuo
lių.

Ir štai po tų nepasisekimų 
ateina žinios, kad Vokiečiai iš
spruko iš jiems padarytų sių
stų ir apturėję pagelbą iš va

ANGLIJA, PRANCŪZIJA 
IR VOKIETIJA. 

Prancūzijos ir Belgijos pa
dangėse didelių permainų tie
sa nėra, bet įvyko vienas da
lykas, kuris netolimoje ateity
je parodys kaip jis yra svar
bus. Anglų, prancūzų ir bel
gų karinomenės pasinaudoda
mos iš to, jog vokiečių visa 
atyda atkreipta Lenkijos ko
vos link, stiprina skubiai sa
vo pozicijas ir išpalengva pra
deda vokiečius stumti atgal. 
Žieminėj Prancūzijoj ir Belgi- į [
joj vokiečių kariuomenė nebe- ’r ^r'n‘an*-

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
LIETUVIU ATSTOVŲ 

SUSIVAŽIAVIMAS.
“Rygos Garso” 86 nume

ryje užeinama viena iš svar
biausių Lietuvos gyvenimo 
apsireiškimų — visų keturių 
Dūmų lietuvių atstovų suva- 
žiavimns Vilniuje. Susirin
ko 14 atstovų, nebuvo tik bu
vusiųjų atstovų: Kupsto, Ku- 

J mėlio, Gudavičiaus, Milvido

galėdama išturėti smarkesnio 
priešo spirimo traukiasi, pa
likdama nemažai užmuštais, 
sužeistais.

Atstovai dvi dieni laikė sa
vo posėdžius tardamiesi visi 
išvieno be nuomonių ir pakrai
pų skirtumo apie opiausias 
nūn Lietuvos reikalus, šios

karės iškeltus, taigi apie pa
bėgėlių ir šiaip nukentėjusių 
dėl karės šelpimą.

Nutarta palaikyti visas esą-, 
mą-sias labdaringąsias draugi
jas ir organizacijas, kurios 
šelpia ir šelps nukentėjusius 
kokiuo nors būdų dėl karės 
ir rūpinties įsteigti kuodan- 
giausia tokių organizacijų 
Lietuvoje.

Beto nutarta, jei bus reika
las kelti kokį nors Lietuvos 
reikalą ministerijoje, daryti 
tai visiems atstovams išvie
no ir gremijaliai, kas be abe
jo, galės turėti nemažą reikš
mę ir mūsų pačių ir kitų aky
se.

“Aušra” 42 muib apart pa- 
žvmėjimo nutarimų, padarytų 
per atstovų suvažiavimą štai 
kokiuo būdu apibriežia svar
bumą šio atsitikimo:
“Kiekvienam lietuviui dabar 

širdyje guli klausimas: kas 
bus su Lietuva po karės ? gi
to klausimo išrišimui nemažai 
darbuojasi Amerikos Lietu
viai.

gis klausimas turės rūpėti 
ir mūsų atstovams. Lenkai 
nuo pat pradžios karės sutvė
rė Varšuvoje ir Petrapilyje 
tam tikras atstovybes, kad jos 
rūpintųsi Lenkijos reikalais ir 
jos ateitimi. Ir kaip matome, 
tas lenku rūpinimąsi nepaliko 
be gerų pasekmių: jau šian
dien šimtai, tūkstančiai 
rublių plaukia Lenkijon 
iš Rusijos miestų sušel
pimui delei karės Lenkijos gy
ventojų. Tad tepadeda Visa
galis ir mūsų atstovams lai
mingai ir pasekmingai dar
buoties Lietuvos ateities la
bui”.

Suvažiavimas lietuvių at
stovų Vilniuje, stengimasis jų 
veikti bendrai Lietuvos reika
luose geriausiai mums ameri
kiečiams liūdija apie dabarti
nį lietuviij mpą ir jų karštą 
norą atmetus šalin pakraipas 
ir nuomones, veikti visų lietu- 

į vių labui.

LIETUVIAMS REIKA
LINGA PAGALBA.

Valstybės Dūmos atstovas 
M. Yčas, buvo nuvykęs į Vil
nių ir kitus Lietuvos miestus, 
kad apsipažinus geriau su pa
dėjimu pabėgėlių nuo karės. 
Vilniun, kaip pasirodo, bėga 
netik iš Lietuvos apimtų ka
re apielinkių, bet bėga čia iš 
Mlavos, Varšuvos ir kitų vie
tų Lenkijos. Pabėgėlių nuo 
karės padėjimas labai snnkus. 
Reikalinga greita pagelba. M. 
Yčas nurodo laikraštyje “Ru
ski ja Viedomosti” klaidą Ko- 
novalovo sumanyme rinkti au
kas Lenkijai. M. Yčas šiaip 
tą klaidą apibriežia: Be abe
jonės Lenkija kaipo smarkiai 
nukentėjusi nuo karės reika
lauja pašalpos. Bet neužmir
škite, kad ir Lietuva nukentė
jo, ypač nukentėjo Lenkijos 
pakrančiuose. Gyventojai šių 
šalių turi tokią pat tiesą rei
kalauti pašalpos, kaip ir visi 
kiti. Ir šiuo dalyku man no
rėtųsi inešti mažą pataisą, ku
rią malonės priimti rusų vi
suomenė. Lai sumanymas p. 
Kanovalovo lygiai rūpinasi 
reikalais Lenkijos ir Lietuvos 
nukentėjusių nuo karės. “Ma
skva!” šaukia užbaigoje mū
sų gerbiamas veikėjas, “Lie
tuvos gyventojai laukia nuo 
tavęs pagelbos, o jos pėdomis 
lai eina visa Rusija”.

Iš vokiečių veikimo Lietuvo
je. Tauragės miestely vokie
čių kareiviai apiplėšę mieste
lėnus atėjo pas tardytoją Šul
cą ir pareikalavo iš jo pinigu. 
Šulcas noriai sutiko užmokėti 
kontribuciją, tiktai paaiškino, 
kad prie savęs neturi pinigų.

“Leiskite man nubėgti pas 
savo brolį ir aš joms ūmai 
pristatysiu reikalaujamą su
mą”, pasiprašė jis vokiečių. 
Vokiečiai rntikėjo jo žodžiams 
ir paleido Šulcą.

Pasitaikius .gerai progai Šul
cas išbėgo iš Tauragės ir apsi
gyveno brolio dvare.

Nesulaukiant Šulco atei

nant, vokiečiai pasileido jo 
ieškoti. Jiems buvo -praneš
ta, kad- Šulcas pabėgo. Vo
kiečiai nuvažiavo jo ieškoti 
brolio dvaran. Šulcai dasiži- 
noję apie vokiečių prisiartini
mą išsikraustė kitur. Nesu
radus Šulcų, vokiečiai apiplė
šę jų dvarą ir išsidangino.

VILNIUS.
Lietuvių dviklesėje mokyk

loje šiemet prisirinko labai 
daug, net 95 mokiniai. Ypač 
daug mokinių pirmame sky
riuje -r- 49 mokiniai. Vaikus 
mokina mūsų kompozitoriaus 
ir muziko p. Šimkaus žmona.

“Šaltinis” irgi Vilniun per
sikelia iš Seinų. Jo redakto
rius B. Stasiūnas jau atvyko 
Vilniun. Spauzdins M. Kuk
tos spaustuvėje.

Buvusiojo “Vilties” redak
toriaus A. Smetonos byla su 
kun. Malyniču atsibuvo jau 
antrą syk spalių 23 d. Praė
jusiais 1913 m. buvo “Vilty
je” aprašytos vienos lietuvai
tės pakasinos, kurią lydėjo į 
Rasų kapus kun. Malynič’as 

Į iš Savieo ligonbučio. Numi
rusios lietuvaitės buvęs noras, 
kad ją laidojant lietuviškai 
giedotų. Todėl lietuvaitės tuo 
tikslu atėjusios į ligonbutį, bet 
susirinkusios lenkės panorėjo 
lenkiškai giedoti. Tuomet lie
tuvaitės prašiusios kun. Maly- 
nič’o, kad joms leistų giedoti 
lietuviškai ir pasakiusios, kad 
tai buvęs mirusios noras. Tuo
met kunigas leidęs iki Aušros 
Vartų per miestą giedoti len
kiškai, už Aušros Vartų lietu 
viškai. Lietuvaitės nesutiko 
ir lenkės giedojo per visą lai
ką. Už šitą žinelę kun. Maly
nič’as net du syk traukė 
“Vilties” redaktorių teisman 
ir teismas antru sykiu išteisi
no A. Smetoną.

tę lietuvių kalba proklamaci
jas, kuriose lietuviams buvę 
žadama duoti liuosybė ir sa
vo karalius katalikas.- - - - - į

ŠIAULIAI. Prie policijos 
buvo parduota apie 20 karvių 
sugautų ant rubežiaus beva
rant žydams į Prūsus. Kar
vės liko parduotos per taksą.

PANEDELIS. (Žarasų ap.) 
Spiegų kaime spalių 14 d. bn- 
vo toks atsitikimas. Vakare 
pas ūkininką Vytautą Glemžį, 
jau gulint įsiprašė kareivis 
nakvoti, pasakodamas, kad 
esąs sužeistas. Ūkininkas su 
visa šeimyna baisiai nustebo, 
kada pamatė kareivį su juo
da barzda ir ūsais. Bet ta
sai ‘ ‘ kareivis ’ ’ matydamas, 
kad į jį perdaug su nepasiti
kėjimu žiūrima puolė bėgti, 
bet ūkininkas pagavęs kirvį 
ėmė vyties. Nežinia kaip ten 
būtų buvę, jeigu kareivis ne
būtu prabilęs: “dovanok krik
što tėvel”. Pasirodė, kad tai 
buvo Veronika A. ir norėjo iš- 
gązdinti, bet blogos tokios 
štukos.

PANEVĖŽYS. Kauno ūkio 
draugija rūpinasi išgauti pa
lengvinimą Raseinių ir Telšių 
pavietų gyventojams, kad pa
vasarį jie galėtų gauti sėklas 
tokiomis pat kainomis, kokios 
dabai- mokama komisijų už 
grūdus. Taip-pat rūpinasi, 
kad atiduodami iš kariuome
nės arkliai būtų siunčiami 
parduoti ne Vilniun, kur juos 
superka žydai, bet būtų par
davinėjami pavietuose, kad 
galėtų juos nusipirkti ūkinin
kai. Rūpinasi taipogi,, kad ko
misijos mokėtų už pašarą to
kias pat kainas, kokias 
kariuomenės žinyba moka Vil
niuje, o ne žemesnes, delto„ 
kad ir Kauno gub. pašaro šį
met nedaug užderėjo. Nori
ma išgauti, kad būtų leista 
liuosai pardavinėti gyvulius. 
Pašaro šįmet ūkininkai ne
daug teturi, reikia gyvulių 
daug parduoti, o kadangi gy
vulių išvežimas užgintas, tai 
kai-kurie pirkliai supirkinėja 
gyvulius už labai pigią kainą.

Taigi prašoma, kad arba 
būtų leista gyvulius liuosai 
pardavinėti arba statant juos 
kariuomenei, kad ūkininkams 
būtų duota pirmenybė ir kad 
komisijos mokėtų po 4 rubl. 
50 kap. už gyvo galvijo pūdą.

VAŠKAI, Pan. ap. Daug 
vyrų imta ir pas mus. Apie 
vienus sužinome, kad jan puo
lė karėje, o kiti guli ligonbu- 
čiuose. Anuotų griausmas 
girdžiasi ir pas mus ir 
kartais net langai sudreba, o 
nuo rubežiaus juk gyvename 
net toliaus 100 verstų. Iš prie
žasties taip neramaus lai
ko žmonės niekur nenori kiek 
toliau išvažiuoti. Žydai nie
ko nebeperka nuo karės pra
džios. Ypač atpigo žąsys, par
šiukai ir kitokie gyvuliai; ja
vų užderėjo šiemet mažai ir 
nedaug teliks parduoti.

Vaškų aptiekos namuose ir 
Žvangalos dvare ketinama in
taisyti ligonbučius. P-lė Cho- 
dukauskaitė iš Vitartų dvaro, 
kuri darbavosi ir dėl lietuvių! 
labo išvažiavo karės laukan’ 
kaipo gailestingoji sesuo. Lig
šiol aplamai gyvename ramiai 
ir niekas mūsų neskriaudžia.

JOKŪBAVAS, Telšių pav. 
Pora savaičių atgal buvo atjo
ję 20 vokiečių kareivių ir pa
ėmę iš V. Parčausko dvaro 
30 priaugančių jaučių ir prisi- 
pylę keletą vežimų grūdų iš
važiavo į Prūsus. Rusų pa- 
parubežinė sargyba pasislėpus 
krūmuose ir praleidus vokie
čius pro šalį šovė jiems iš už
pakalio ir ant vietos padėjo 
5. Vokiečiai taipogi kartą iš
šovę ir palikę visą savo grobį 
spruko kuogreičiausiai į Prū
sus.

VELIONA, Kauno g., Mar- 
gavos kaimas. Pas mus už
plūdę vokiečiai pasiėmė tik 
duonos ir išsigabendami 
draug su armotomis išsivežė 
kopūstus ir bulves. Laike mū
šių netoli Krakių sudegė 5 
ūkininkai ir vokiečiai išsivežė 
5 vaikinus. Sintautų dvare iš
kūlė javus ir išsivežė.

VILNIUS. Rusijos miestų 
sąjunga paskyrė pabėgėliams 
šelpti Vilniuje kas mėnuo po 
5,000 rubl., tiktai vieno daly
ko reikalaujama, kad pinigai 
būtų išdalyti pagal tautų ir 
kad Rusijos miestų sąjungos 
vardu būtų įsteigtas maitini
mo punktas. Tam tikslui 
įsteigtas komitetas, į kurį pa
kviestas miesto galva ir po du 
atstovu nuo lietuvių ,rusų, len
kų ir žydų. Rusijos miestų 
sąjungos ingaiiotiniu yra at
stovas Yčas.

LIETUVIAMS ŽADA 
“KARALIŲ”.

NAUMIESTIS (Suv. gub.) 
Vokiečiai žada ir lietuviams 
duoti karalių kataliką. Rusų 
laikraščiai rašo, kad Naumie
sčio apielinkėse vokiečiai mė-

Seinų apskričio komitetu na
riai jau apvažiavo visus val
sčius ir surinko žinias, kas nu
kentėjusių nuo karės reikalau
ja greitos pagalbos, kad išrū
pinus ją iš didėsės kunigaik
štytės Tatjanos komiteto. Sa
le to jau pradėta surašinėti iš 
eilės visi nuostoliai, padaly
ti vokiečių ir rusų kareivijos. 
Komitetas sutaisė paklausi
mus, kuriuose sužymėta smul
kiai įvairūs nuostoliai, ku 
riuos galėjo turėti gyventojai, 
netekdami trobų, gyvulių, ja
vų, pašaro, maisto, negalėda 
mi užsėti laukų ir tt. Neap 
lenkta net paklausimas apie 
išnaikinimą bičių. Lakštai su 
tais paklausimais bus išsiun
tinėti vaitams, kurie turės vie^ 
ką smulkiai surašyti ,o paskui 
apskričio komitetas patikrįs.

IS BALTIJOS.
RYGA. Lietuviški užrašai

pasergėta Rygoje išdėta jau
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ant kokių 5 latvių bankų. Da
bar keli latviai, panaikinus 
▼cki&kas iškabas, girdėt ren
giasi padėti lietuviškus užra
šus, žinoma tik ten, kur dau
giaus lietuvių gyvena ir gali
ma iš jų tikėties parėmimo.

Aukos lietuvių komitetui šel
pti šeimynas pašauktųjų ka- 
rėn gana apščiai plaukia Ry- 
giečiai lietuviai šelpia kaip iš
manydami.

Lietuvaitės, prigulinčios 
prie Zitiečių tarnaičių ir dar
bininkų draugijos, siuva ir 
mezga šiltus marškinius, pirš
tines, pančiakas ir dalija ka
reiviams išeinant iš vietinių li-

mūšiai, aiškiai girdėjome ar- 
motų trenksmų. Sako prūsas 
— neprietelius negalėjo at
laikyti mūsiškių užpuolimo ir 
pasitraukė toli į savo kraštų. 
Kad Dievas duotų sumušti 
prūsus ir juos sukapoti j ma
žus šmotus, baisiai kankina 
mūsų žmones, kaip pagauna 
Lietuvos gyventojų, tuojaus 
mirtimi baudžia. Mūsų ka
riuomenė sugavus prūsų, už
laiko jį gražiai.

Šiandienų ir vėl turime di
delį susirėmimų rusų su vokie
čiais, armotų šūviai girdėti 
dažnai, mes tik laukiame, koki 
bus pabaiga. Nežinau mielas 
broli ar gausi šitų laiškelį, 
rašau jį visų savaitę ir vis ne
galiu užbaigti. Užgirdus šū-

rinkimo protokolas, kursai po 
mažų patėmijimų sulyg konsti
tucijos neatspauzdinimo patvir
tinta. Svarbiausia klausimas pa
keltas apie kun. Kaupo užra
šą “Motinėlei” iki šiol dar eg
zekutoriaus neišmokėtą. Tartasi 
gana ilgai ir, kadan-gi tame da
lyke jau žygis padarytas SRK- 
KS. susivažiavime, pirmučiau
siai reikėtų susižinoti su pirmi
ninku tos sąjungos, jeigu iš te
nai jokio patenkinimo negaunama 
paieškoti “M.” valdybai kitokiu 
būdu.

Ant galo liko svarstytos apli
kacijos penkių moksleivių. Pirm 

? kol balsuota, kam suteikti pa
šalpą “M.” iždininkas nurodė,

tiškos kalbos, arba Esperanto. 
Pamokomis galės naudoties kiek
vienas už dyką kas pėtnyčia. 
Kas nori naudoties pamokomis 
turi ypatiškai arba laišku susi
nešti su daktaru Jonės, 1872 
Jefferson str., lietuviams patar
naus savas tautietis prigulintis 
prie draugystės. Visiems pravar
tu pažinti pagelbinė kalba — 
Esperanto. Pasinaudokime.

Esperantas-

CAMBRIDGE, MASS.
Tautos Diena mūsų kolonijo

je buvo apvaikščiojama labai 
iškilmingai. Jau 7 vai. ryto žmo- i 
nės būriais traukė į bažnyčią, 8 | 
vai. pradėjo rinkties pobažnyti-

kų apie $600.00— Moterų buvo 
pinuiaus sudėtų apie $100. — 
Išviso ligšioliai paaukota vvorces- 
teriečių apie $700.00.—Tvarką ve
dė komiteto pirmininb s vietinis 
klebonas. Taip»pat kun. J. J. Ja
kaitis atidarė prakalbas neilga 
įžanga pabrieždamas, kad mes 
turime žuvusius karėje atminti 
meldžiauties už jų dūšias ir šelp
dami jų likusius namiškius ir jų 
ir mūsų tėvynę.

Čionai pradėjo eiti laikraštis 
“Amerikos Lietuvis”, jau pla
čiai prasiplatinęs, bet atšokavusi

Kašėtaitė ir Ona Samsonaitė, 
kurios turėjo roles taip-pat atli
ko savo užduotis artistiškai? 
Komedija labai patiko publikai. 
Po to Vincentas Juška, choro la- 
vintojas sudainavo porą dainelių. 
Ant piano skambino p-lės: Au- 
genija Čalitkaitė, Ona Juodaitė 
ir Pulesė Abračiuskaitė. Choras 
sudainavo “Girioj”, “Oi, .Motu
le Mano” ir “Siuntė Mane Mo
tinėlė”. Ant galo atsibuvo vai
kų šokiai ir driliai vedant Ma
rijonai Juškienei. Driliuose da-

gonbučių. Dabar zitietės ap
siėmė lopyti baltinius karei- į vius nemalonu ir rašyti. Ne
viu siunčiami} per Katalikų, žinome kas gali atsitikti ir su 
Komitetų iš vietinių ligonbu- Į mumis šitame Lietuvos kam- 
čių. Prie to darbo stojo jau pe. Važinėjame stoikas net
20 draugininkių. prie Karaliaučiaus. Praver

giame kelionėje 2-3 savaites.
Laikraščiai ragina, kad 

žmonės parengtų sau “suko- 
rių”, rūkytos mėsos, džiovin
tų grflšių, obuolių ir tt. Ge- 
riaus iš anksto pasirengti, nes

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
1) Iš Šiaulių miesto, Kau-

no PA., Karolis Liakas rašo — uš'gin "atsitS?
į “Draugo” redakcijų:

Nuoširdžiai ačiū tamstoms
už pasidarbavimus labui Lie
tuvos, ir velyju ir tolimesniam 
laikui gero pasisekimo dar
buose gelbėjimo tėvynėj nu-/ 
kentėjusių nuo karės brolių. 
Žmonės baisiai nuvargę nuo 
sunkių karės laiki), dauguma 
negali nieko veikti. Ir kų tu 
žmogus gali padaryti, kad 
nuolatos važinėja iš vienos 
vietos į kitų, ypač pri
vargina su geležinkelių sau
gojimais. Beveik visi žmonės 
užimti. Mūsų miestas netoli 
Tauragės, vos tik 20 mylių,

Ir tu Joneli nesiskubink 
grįžti į Lietuvų,, palauk ra
mesnių laikų. Lietuvoj kaip 
prasidėjo mobilizacija, visų 
šnapsų išnaikino. Bonkas su
trupino, o patį šnapsų į upes 
supylė; toks pat likimas ir 
alaus.

Antras laiškas Jono Ceka- 
navičiaus, kurį paduodame 
žemiau, rašytas 2 d. lapkričio.

Mielas sūneli! Sulaukėme 
laiko,, kada galima parašy
ti laiškelis. Kaip buvo prūsai 
užėję, pačtas nustojo veikęs. 
Negaudavome žinių ne vien tik

visgi priešo čia nematėme irj^ Amerikos, bet ir iš. savo 
jokio blogumo nuo jo nejautė
me.

krašto. Dabar tai šit kokios 
pas mus naujienos Prūsai

Kainos ant visko baisiai nu-; buv° apėmę Suvalkus, Seinus, 
puolė. Galvijai pigūs, geriau-Į Lazdijus, Kalvarija, Simnu 
šių karvę gali nusipirkti už į Vilkaviškį, Marijainpolį, bet 
30 rublių, mėsos pūdas 4 rub., į neilgai jų viešpatavimas tę- 
avis 2 rub. 50 kap. Rugių pū- į s®8i- didžirj susirėrjįįmų
das 1 rub., miežių, avižų irgi 
po 1 rub.

ties Nemunu, prie kurio'žuvo 
daug prūsų turėjo priešas pa

Rugiai mūsų apielinkėse šių sitraukti. Daug padare prū- 
vasarų užderėjo puikiai, va- sai nuostolių mūsų kiastui. 
sarojaus taip kaip ir neina- Apie mūšius įvykusius musų

žemelėj baisu ir pamanyti 
Kaip susirėmė prūsai su mū
siškiais ties - Pagrandu, tai 

2) Iš Kauno gub., Raseinių mūsų stubų net langai barškė- 
pav., Šilelių parapijos Dab- j°- Ir dabar dar prūsams pa- 
kevičiai rašo P. Mikalauskui įtraukus girdžiame baisų ar-

tėme — išdžiuvo, 
ne — K. Liakas.

Su godo-

į Hartford, Conn.
Mielas brolau! Naujienos

tos pačios— mūšiai be per
stojo, baisus kraujo pralieji
mas mūsų krašte ir Dievas ži
no, kaip ilgai ta karė trauk
sis. Pradžioje karės buvome 
persigandę, vokiečiai buvo įsi
veržę į Lietuvos kraštų, da
bartės esame linksmesni, mū-

motų trenksmų, dreba pilka 
žemelė vakarų šalyj. Kur ka
riuomenė žengia, ten viskas 
išpustyta: trobos sugriautos, 
sudegintos’, keliai sugadinti, 
net plentu sunku išvažiuoti. 
Pakeliais pilna užmuštų ark
lių.

Pas mus ligšiol kariuome
nės nebuvo, tiktai pastaruo-

jog kasoje bėgamojo kapitalo ’ nėn svetainėn. Kiekvienas, didis 
randasi vos $195.53, taip kad ar mažas, moteris ar mergina, se- 
net ir abiem pernykštėm stipen-1 nelis ar jaunikaitis visi pirko 
dijantam pilnos pašalpos neuž-1 Tautos Fondo ženklelius ir dabi- 
teksią. Bet tikimasi greitu laiku no savo krūtinę, pasididžiuoda- 
papildyti bėgamąjį kapitalą na-1 mi garbingu lietuvio ar lietuvai- 
rių mokesniais^ kaip ir gražinimu tės vardu. Taip pasipuošę T. F.
fili AKI fil am nocnf įinnrtiu ■Jn m y__ i i i* • v •• ...šiandien pasiturinčiųjų užtrauk
tos kadaise stipendijos

ženkleliais, o draugijų nariai ir 
gedulingais savo draugijų ženk-

Į Motinėlės” valdybą slaptu lėliais su paroda, gražiausioje 
balsavimu išrinkti 2-m metam tvarkoje, traukė 9 valandą nuo 
šie: kun. N. Petkus—pirmininku Į svetainės į bažnyčią ant getfulin- 
kun. A. Kodis, — iždiinku ir į gų pamaldų už brolius lietuvius, 
kun. M. Pankauskas — raštiniu- žuvusius karėje ir tebevargstan- 

čius nuo karės pasekmių.ku.
Ten buvęs.

HARTFORD, CONN.
Draugystė šv. Elžbietos — 

moterų ir merginų gerai gyvuo
ja. 28 d. lapkričio parengė va
karėlį naudai nukentėjusių lietu
vių. Vakarėlis gerai pasisekė.

Visų veiduose matėsi ašaros, 
mat širdį kiekvienam gnaibė 
skausmas ir slėgė slogutis, ka
da įsivaizdindavo savo brolių 
padėjimą.

Po pamaldų, tuojaus, pobaž- 
nytinėje svetainėje atsibuvo pra
kalbos. Kalbėjo p. J. Jaroševi

Žmonių prisirinko pilna salė, ■ čia apie Lietuvos padėjimą ir 
pelno gavome $50.00 ir iš drau- i jos šelpimą. Kalba buvo užiman-
gijos kasos pridėję dar $10.00 pa
aukavome Tautos Fondui

Lietuvaitė.

BENTLEYVTLLE, PA.
26 lapkričio bentleyvilliečiai iš

kilmingai apvaikščiojo Tautos 
Dieną. Tautos Fondo Komitetas 
surengė prakalbas, kurios gerai 
nusisekė. Ilgą ir rimtą prakalbą 
pasakė kun. Misius, mat nebesant 
daugiaus kalbėtojų apsidirbo pats 
vienas. Tai tikras tautos darbi
ninkas! Jo nuopelnai Bažnyčios 

’ ir tautos dirvoje — milžiniški. 
Jo tai pastangomis mūsų koloni
jos lietuviai buvo išjudinti ir 
paklausė plėšomos ir mindomos 
tėvynės balso. Mūsų kolonijoj 

autos Dienoje surinkta $70.35. 
inoma, sulig lietuvių skaičiaus 

tai nedaug, bet kad dalis jau 
apsikrikštinę socijalistais ir tau
tininkais tai pastarieji tik darbą 
kliudo. Beje, daug darbavosi 
Tautos Fondo naudai Saldžiau
sios Širdies Jėzaus draugija ir 92 
kp. S. L. R. K. A. Garbė joms
už tai !

8. M.

ti ir visi buvo dėkingi. Tą die
ną Tautos Fondo naudai surinkta 
$64.00. Gi seniau jau surinkta 
324 dol. Taigi viso labo cam- 
bridgiečiai T. F. surinko $388.00.

Vakare Arkaniolo Gabrijėliaus 
vaikų draugija turėjo pasilink
sminimą. Vaidino veikalėlį “Deg
tinė”, padainavo kelioliką lietu
viškų dainų, papasakota daug ei
lių ir išbandyta daugel lietuviš
kų žaidimų. Viskas pavyko kuo
puikiausiai.

Ten buvusia.

JERSEY CITY, N. J.
Yra vilties, kad ir šitas mieste

lis netrukus iškils lietuvių drau
gijomis ir jų veikimu, bet ligšiol 
Čia nebuvo jokios apšvietos drau
gijos. Tik nesenai, spalio 20 die
ną. susitvėrė nauja Lietuvos Sū
nų ir Dukterų po globa Motinos 
Švenč. pašalpinė draugija. Na
rio mokesnies nustatyta į mėne
sį po 25c.. pašalpos ligoje nariams 
bus suteikiama po $5.00 į savaitę. 
Draugijai rūpės ir ji darbuosis 
sekančiose srityse: apšvietos — 
lavins savo narius skaityme, ra
šyme, užlaikys knygyną; dailės 
— rengs vakarus su programais, 
organizuos aktorių kuopelę ir mo
kins dainuoti, žodžių sakant, mi
nėtoji draugija pasistatė sau tik
slu būti kelrodžiu čionykščiams 
lietuviams.

13 lapkričio apkalbamoji drau-

giškiams geriau sekasi ir tu- ju laiku prisigrūdo jos tiek,
rime viltį, kad rusai sumuš 
prūsus.

Antru kartu rinko raudon- 
bilieeius 1896 — 1908 metų 
šaukimo, tai ir mūsų Jurgiui 
reikia eiti į karę. Pirmiau
siai jį apmokys karės dalykų 
Vilniuje. Vilniun šaukia tik 
tuos, kurie neturi 30 metų 
mažiaus. Senesnius varo tie
siog į kazarmas ir iš ten an£ 
karės lauko. Jurgis visų sa
vo turtų paliko po mūsų glo
ba. Gal Dievas duos ir pa
grįš sveikas. Ūkininkų išdir
biniai baisiai atpigo, krautu
vėse viskas pabrango. Sun
kūs laikai kų ir besakyti.

Jūsų Dabkevičiai.

3) Iš Suvalkų gub., Kalva
rijos pav. Mikniškių sodž., Jo
nas Čekanavičius rašo sūnui 
Jonui Ūekanavičiui į Mt. Car
inei, Pa.

Laiškas išsiųstas iš Lietu
vos 13 d. rugsėjo.

Pas mus dabar viskas gerai 
einasi. Rugiai šįmet užderė
jo puikiai, vasarojus buvo 
neprastas, šieno pripiovėme 
apščiai, taip kad turėjome vi- 
soko pilnai.

Kaip'' prasidėjo smarkūs

kad patiems ankšta. Doruo
se stovi raiteliai, kurie po mū
šių ilsisi. Nemažai jų ir kai
muose pas ūkininkus. Už ma
žų prasikaltimų, pasipriešini- 
iffą galvų nukerta, arba rykš
tėmis plaka.

Netekus vyrų, merginoms 
prisieina arti ir akėti.

Miesteliuose pilna ligonbū- 
čių, kuriuose randasi daugybė 
sužeistų.

Sudiev pasilikit sveiki.
Jūsų tėveliai.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKOJE

“Motinėlės” narių susirinkimai.
Metinis “M.” narių susirinki

mai, įvyko šįmet New Yorke, 
Luchow svetainėje prie 14 gat
vės, 24 d. lapkričio mėn. Pribuvo 
šie nariai: kunigai J. Kaulakis, 
N. Petkus, M. Pankauskas, A. 
Kodis, S. Remeika; kun. M. Sed- 
vydis ir J. Jakaitis dalyvavo su
sirinkime pavesdami savo balsus

Nepribuvua pirmininkui, kun. 
V. Varnagiriui susirinkimą ati
darė kun. M. Pankauskas. Liko 
perskaitytas pereitų metų susi-

MAHANOY CITY, PA.
Tautos Diena (26 lapkr.) ap

vaikščiota šitaip: 9 vai. ryto at
laikytos bažnyčioje pamaldos; 
po pamaldų tapo padaryta ko- 
lekta. Kolektuota visur: bažny
čioje, gatvėse kur buvo pardavį. i 
nėjami Tautos ženkleliai.;
pasimelsti už nelaiminguosius, g,ja 8Uren«ė stambias prakalbas, 
žuvusius ir gyvuosius, susirinko i Kalbėtojais užkvietė kun. J. Do- 
nedaug, mat saliūnininkai varė bužinską ir kun. A. Biskį iš 
didelę agitaciją, kurie visom pas- į Nevvark’o. Žmonių į prakalbas 
tangom stengiasi palaikyti Žmo- 8usirinko tiek- kiek niekad98 pir- 
nėse nesusipratimą, žodžiu sa- ma jok’os prakalbos nesutrauk- 
kant, mūsų saliūnininkų atšipę davo- Po įtekmingų ir nuoseklių 
sąžinės delei tėvynės gerovės, k* j prakalbų tuojaus draugija užaugo 
paliudys kad ir šis nuotikis Lie- nauia*s nariais,
tuvių Dienoje. Viena mergelė,
aukų rinkėja, susitikus saliūni- 
ninką prisegė jam ženklelį. Pas
tarasis taip to ženklelio persi
gando. kad ūmai nuplėšęs jį nuo 
savęs, sviedė žemėn.

Mahanietis.

OLOQUET, MINK.
Šitame miestelyje yra nemaža 

dirbtuvių, kaip va: 1 popierog, 
1 kuparų (baksų), 3 obliavimo 
ir 5 lentų piovimo. Būdavo, ki
tomis žiemomis bent dvi lentpiu- 
vi nesustodavo dirbusios, gi šie
met austojo visos. Kitose dirbtu
vėse dar ligšiol dirbama, bet 
kaip toliau eis darbas nežinia. 
Miestelis daugiausiai apgyventas 
francūzų, finų, nemaža yra 
lenkų, kurių skaičių padidina 
iŠgamėję lietuviai, prisiglaudę 
prie lenkų. Tečiaus yra ir susi
pratusių lietuvių. Laikraščių, au- 
lyg lietuvių skaičiaus, pareina 
nemaža, net visokios pakraipos.

Ilgliežuvia.

PHILADELPHIA, PA.
Nuo 4 d. gruodžio prasidės 

šiuometinis mokinimas tarptau-

Tegyvuoja ir bujoja Lietuvos
Sūnų ir Dukterų draugija!

««a i j -ii , , lyvavo apie 30 mergaičių, apre-Sake dar mėšlą krauna, kad i j * ?’ Jv v, . . .. Idytų tam tikrais rūbais. Tarpbūtų kas mesti. Nabage galės net | kįtų jįe
surūdyti kol to mėšlo prisikraus.
Doresni tautiečiai (kai-kurią net 
ir socijalistai) nosis užsikimša 
pro jos mėšluotus ražus praeida
mi, gi apie katalikus nėr ką nei 
sakyti... “Šakei” Chicagos mil- 
žininiškuose stockyarduose neuž
teko mėšlo gi naujokynėje dar 
mažiam jo yra... nes worcesterie- 
čiai pasirodė nėra jau dideliais 
tamsunais, kaip “Šakė” sapnavo.

Valio.

žaidė “Jie- 
vužę” ir .daug kitų. Publikai 
labiausiai paliko vaikų driliai ir 
tautiški šokiai, nes jiems parodė, 
kad jų vaikeliai vis dar nepa
miršta savo tėvučių kalbos ir ne
pamiršta jų papročių. Taipgi tie 
šokiai priminė jiems jų jaunas 
dienas, kurias, jie praleido ant 
žalių Lietuvos dirvonų. Po pro
gramo buvo linksmi šokiai, ku
rie traukėsi iki antrai valandai 
ryto.

Žmonių atsilaukė -didis būre

pamirštų gyvųjų — nukentėju 
šių.

Vakaro 8 vai. prasidėjo ap
vaikščiojimas svetainėje. Progra 
ma susidėjo iš 14 punktų: 7 dai
nos, iš kuriu 4 padainavo dides
nieji Vyčiai ir 3 mažesnieji; kaip 
vieni taip ir kiti atliko savo už
duotį kuogeriausiai. Choro vedė
jas p. A. Visminas, matyt, yra 
specijalistas savo amate. Deklia- 
macijų buvo 5. Visos paimtos iŠ 
paskutiniųjų laikraščių numerių, 
todėl ii; jų dvasia tai dabartinė 
lietuvių dvasia : liūdna, vargo 
prispausta, bet su tvirta vilti
mi Dievuje. Dckliauaaeijoa pada
rė didelį įspūdį į klausytojus. Ir 
nestebėtina. Dekliamatoriai ma
tyt gerai suprato ir atjautė dai
nų mintis ir jausmus išlietus 
ant popierio ir tuos jausmus ir 
mintis gyvai pakartojo klausyto- 
tojams. “Tarnas įpainiojo” juo
kinga komedijėl*, kurią vaidino 
“Vyčių” artistai mėgėjai. Išme-3 
tus iš vaidinimo kai-kuriuos mei
liškus vaizdelius, komedijėlė pa
sidarė gana švelni. Artistai at
liko savo roles labai gerai, iš
skyrus “Vuodeginską”, kuris 
buvo silpnokas. Prakalba kun.

j

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho lietuviams, ypač;^s *r v,s* buvo patenkinti. Pel-j 

southsidiškiams, kaipo viso Pitt- ino buvo padaryta apie $80.00, j 
sburgho lietuvių kamėnui, buvo,kuris bus I’askirtas Tautos Fon-Į S. J.' Cepanainio: 

1 dui.nuo seno užmetinėjamas neran
gumas ir apsileidimas tautiniuo
se dalykuose. Tas užmetinėjimas, 
žinoma, buvo ne be pamato. Čia 
mažai kas veikta tautiškai krik
ščioniškoje dirvoje. Katalikai ir 
jųjų vadai snaudė, leido priaugti 
visokioms usnims ir dilgėlėms, 
nesirūpino praplatinti idėjos 
laikraščių, priviso tatai nešva
riosios spaudos agentukų, kurie 
drįso su savo kromeliu pasirody
ti net ties pat bažnyčios durimis. 
Gal niekur kitur purvinoji laik
raštija neturi tiek rėmėjų, kaip 
Pittsburghe. Rimtas laikraštis 
Pittsburghe būtinai yra reikalin
gas. tečiau kažkoks juodas taš
kas kliudo tam laikraščiui už
gimti. Bet tas juodas taškas tu
rės visgi išnykti. Pastarame lai
ke žymu kažkoks atgijimas su-

Dar viens dalykas apie kurį 
turiu patėmyti, tai kad dažnai 
£nt balių arba teatrų ar šiaip 
vakarų nėra jokio programo 
publikai. Žmogus atėjęs nori su
prasti kas dedasi, bet negali. 
Vedėjas arba vedėja išeina ne
aiškiai pasako kelis žodžius ir 
atsitraukia, o žmogus iš publikos 
mato. kad ten kas ką kalba, ar 
kas ką veikia, ar pianu skambi
ną, ar dainą dainuoją, bet jis, 
to viso mažai ką tesupranta, nes 
jis turi spėti kas ten dedasi. 
Miestuose, kur žmonės yra dau
giau susipratę, tai visados pris
tato prie kiekvieno vakaro tam 
tikrus programus, kurie parodo 
kas. ką. ir kada veiks. Tuos pro
gramus padalina publikai. Ta
da žmogus gali bent daugiau

bruzdimas southsidiškių tarpe, suprasti ir geriau, klausyties.
Padidinus parapijinę mokslainę 
ir įrengus savo svetainę pradėta 
vaidinti gana dažnai ir gana rim
ti scenos veikalai. Štai antai 
“Lietuvių Dienoje” lapkr. 26 d. 
tapo atvaidinta Liudos Giros 
“Kerštas”. Ant scenos pasirodo 
tokie gabus artistai mėgėjai, kaip 
p. J. Miliauckas, p-lė Agota Sut- 
kaičiutė ir kiti. Pasilieka tiktai 
Pittsburghui rauti iš savo tarpo 
visokias piktžoles, dilgėles ir 
inkurti rimtą laikraštį, tąsyk 
Pittsburgho lietuvių gyvenimas 
eis priderančia vaga. Beje “Lie
tuvių Dienoje” Southsidiškiai 
pasirodė kuopuikiausiai. Tuojau 
po gedulingų Mišių prasidėjo 
prakalbos svetainėje. Gražiai 
kalbėjo p. J. Miliauskas ir p-lė 
Agota Sutkaičiutė^ Aukų surink
ta, girdėjau, suviršum šimtas 
dolerių'. Vakare antru atveju 
buvo prakalbos ir vaidinimas 
Liudos Giro “Keršto”. Kalbėjo 
kun. J. M. Aukų surinkta apie 

, $80.00. Tautos renegatai tą va- 
! .karą surengė girtą vakarienę 
, su šokiais ir kitokiais skanumy
nais. Tą patį, girdėjau, padarė 
ir northsidiškiai,
kenkti aukų rinkimui “Tautos 
Fondui.” Gėda Tautos išga
moms. Patys nieko negali rimto 

j nuveikti, t Ai nors kitiems kliudo.
Šv. Kazimiero parapijoj atsi-

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Tautiškoji dieną ka

talikų labai gražiai apvaikščiota. 
Bažnyčioje gedulingai parėdytoj, 
su grabu skęstančiu tarp žaliu- 
mynų ir levendrų medelių, įspū
dis giliai liūdnas, trejos gedulin
gos mišios. Iškilmingosios gedu
lingos šv. Mišios atlaikyta kun. 
V. Karkausko iš Waterbury, as
sistuojant vietiniam klebonui ir 
vikarui. “Libera” už žuvusius ka
rėje atlaikė klebonas assistuojant' 
kun. V. Karkauskui ir kun. Va
siliauskui. Pamokslą iš žodžių Je- 
remijaus pranašo “Jeruzale, Je
ruzale sugrįžk prie Viešpaties 
Dievo tavo” pasakė Lietuvos is
toriją pritaikindamas kun. K. 
Vasiliauskas. Per mišias katalikų 
draugijos dalyvavo su ženklais.

Po mišių prakalbos. Kalbėjo 
kun. V. Karkauskas, apie padėkos 
dieną, aukų rinkimą, blaivybę; 
kun. K. Vasiliauskas, — apie tė
vynės meilę. Mokinys A. Rač- 
kus apie reikalą Lietuvos šelpi
mo. Per prakalbas surinkta ai>

Kaspar Vienas.

BENTLEYVILLE, PA.
Rimtesni Bentleyville’s lietu

viai nutarė vykinti gyveniman 
Chicagos Politiškojo Seimo nu
tarimus. Kaip visose kitose lie- 
vių kolonijose, taip ir Bentleyvi- 
lle’je buvo apvaikščiota “Lietu
vių Diena” lapk. 26 d. Tapo at
laikytos gedulingos Mišios už 
žuvusius karėje, bažnytėlė buvo 
beveik pilna žmonių. Antroj va
landoj po pietų lietuviai pradėjo 
rinkties į miesto svetainę, nes 
turėjo atsibūti prakalbos. Čia 
reikia pažymėti, kad miestas bei 
mainierių unija davė svetainę 
uždyką. tuomtarpu lietuvių 
Keistučio kliubas, kurs turi nuo- 
savią svetainę, atsisakė duoti 
svetainę veltui ir tą pačią dieną 
surengė šokius: Amžina gėda 
mūsų sucicil ik ėjusiems tautie
čiams. Ištikro, mūsų seneliui 
Keistučiui labai neramu gulėti 
žemelėje, kuomet Tautos atska
lūnai nešioja jojo garbų vardą. 
Bentleyvill'es kliubui reikėtų pa
sivadinti “Šakininkų” kliubu, o

kad tik už-, ne Keistučio. Bet grįžkime prie

kalbėtojas 
išaiškino lietuvių santikius 
su kainiyiiaife: vokiečiais ir sla
vais nuo seniausių laikų. Rem
damasis tais santikiais, nurodė, 
kad lietuviai dabartinėse aplin
kybėse netur dairytiesi į dešinę 
ar j kairę, kur žibuliais juos ma
sina. Jų t. y. lietuvių priedermė 
yra vienybėje dirbti Tėvynės la
bui, pasitikint vien tik Dievo pa- 
gelba ir savo pajėgomis. Abelnas 
apvaikščiojimo įspūdis buvo la
bai malonus.

Kaip ryte laike pamaldų baž
nyčioje taip ir svetainėje vaka
re buvo daroma kolekta “Tautos 
Fondui”, ikišioliai sulyg klebo
no pagarsinimo yra surinkta apie 
130 dolerių, neskaitant draugijų 
paskirtų aukų.

Beje, prie mūsų parapijos pri
guli lietuviai Braddaek ir Du- 
ąuesne, Tautos Fondui aukas jie 
renka skyrium. Braddock’e au- 

! kų rinkimu užsiima šv. Petro ir 
Pauliaus Draugija, Duųuesne’- 
nose — šv. Antano Draugija.

Vietinis.

BROOKLYN, N. Y.
Brooklyno lietuviškos partijos 

subruzdo rinkti aukas kas sau. 
Katalikai pildo Chicagos Seimo 
nutarimus, socijalistai — Brook
lyno, gi tautininkai poseiminio 
susirinkimo nutarimus.

Socijalistai tėmydami, kaip 
katalikai rengiasi prie Tautos 
Dienos, sumanę užbėgti už akių 
ir 25. d. lapkričio surengė pra
kalbas, nuo kurių pelną paskyTė 
“bep'-u’fyvrikam'’ fondui. Pra
kalbos atsibuvo Tautiškame na
me. Žmonių apsilankė į 700 šim
tus, ir po smarkios agitacijos 
‘ * beparty viškojo' ’ fondo labui 
surinkta $55.00.

Pavilonis.

prakalbų. Kalbėtojų iš kitur ne
buvo, visi turėjo pasitenkinti 
vietinio klebono kun. J. Misiaus 
prakalba. Situaciją gelbėjo p. 
Sabonis, šv. Vincento par. Pit-

buvo 40 vai. atlaidai lapk. 27,' tsburg, vargon. atvykęs su savo 
28 ir 29 d. Dar jokiais metais choru. Skambios lietuviškos dai-
žmonių tiek nebuvo bažnyčioje, 
kiek šįmet. Septyni svečiai ku
nigai gelbėjo klebonui kun. J. 
Sutkaičiui ir jojo vikarui kun.

nos visiems labai patiko. Kito 
akyse ir ašara sublizgėjo, prisi- 
menėt turbūt gimtinis kraštas, 
taip baisiai vokiečių teriojamas.

Abromaičiui. Išpažinčių buvo iš- Nebeskamba mūsų tėvynėje 
klausyta apie 1500. linksmos dainos, vietoj dainų

L. J. girdžiasi kardų žvangėjimas ir 
i.. |našlių atodūsiai. Tečiau tas vis-

MONTELLO, MASS. !kas nei nejudina mūsų “ei- 
Serėdos vakare, lapkričio 25 cUikučių”, jie pasilieka apkurtę, 

atsibuvo Lietuvių Tautiškame aPsya’f?ę ’r toliau varo savo 
Name N. P. P. Š. Moterų draugi- kerato politiką.
jos balius. Programas buvo pla- Brutleyvill es lietuviai Tautos 
tus ir gana gerai išpildytas. Va- Fondui sud^° *68 00- 
karą atidarė vakaro vedėja Ma- "•
rijona Juškienė. Ji perstatė šv.
Roko parapijinį chorą, kuris su
dainavo “Lietuva Tėvynė Mū
sų”. Tada buvo atvaidinta vieno 
veiksmo komedija “Guminiai 
Batai”. Labai gerai buvo atlikta.
Labiausiai atsižymėjo Elžbieta 
Rožioniutė valkatos rolėje.
Daug iš publikos mane, kad tai 
tą rolę turėjo vaikinas. Ji su sa
vo raudonais plaukais, ūsais ir 
barzda pridarė ' juokų begalo.
P-lės Magdalena Raipaitė, Ona

HOMESTEAD, PA.
26 d. lapkričio 1914. Tautos 

šventė. Sulyg visuotinojo Lietu
vių Seimo Chicagoje nutarimo 
Homesteado lieuviškoji parapija 
šventė tą dieną bažnyčioje ir 
“Carnegie. Library” svetainėje. 
Ryto 9 vai. klebonas atlaikė ge
dulingas pamaldas už žuvusius 
karėje lietuvius ir trumpame pa
mokslėlyje ragino susirinkusius, 
kad melsdamies už žuvusius ne-

BROOKLYN, N.Y.
Lietuvių Dienos šventę Ap

reiškimo P. Š. par. pradėjome pa
maldomis bažnyčioje. Vakare bu
vo prakalbos mokyklos salėje. 
Vedė kun. N. Petkas, jis paaiški
no Lietuvių Dienos tikslą. Pas
kui kalbėjo p. Liutkauskas, kir
vis nupiešė liūdną padėjimą- Lie
tuvos ir pagaliaus ragino aukoti, 
kiek galint į Tautos Fondą. Taip
gi palietė socijalistns ir pasmer
kė jų taktiką. Vėliau uždainavo 
“Kanklių” choras, keletą daine
lių buvo labai gražiai padainuo
ta. Tame laike buvo renkamos 
aukos. .Ant pabaigos kalbėjo p. 
J. O. Širvidas. Ilgoje kalboje nu
piešė lietuvių judėjimą, minėjo 
lietuvių tarpe liūdnus prietikius.

Tą dieną surinkt* aukų Tau
tos fondui $74.69.

Rašt. P. Montvila.

NEWARK, N. J.
Lapkričio 9 dieną, vietinė 

“Žiburėlio” draugija sukvietė 
komitetus vietinių katalikiškų 
draugijų, ydant išrinkti tam tik
rą komitetą, kuris rūpintųsi rin
kimu aukų nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams.

Tas pats komitetas turės ap
saugoti mūsų katalikišką visuo
menę, kad jį nebūtų suklaidinta 
įvairių kitų panašių komitetų.

Komitetas tapo išrinktas iš se
kančių ypatų: Kaz. Vaškevičius 
— pirm., Matas Milukas — veci- 
pirm., VI. A. Leščinskas — rašti
ninku, 8tanisi«raa Pranis — iŽ-

(ffeU aat 5 pual.)
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REDAKCIJOS PASTABOS. tinti tuo negalima. Žiaurios1 tas lietuvis pralotas, o Sv. Jo- 
aplinkybės sudaro ir tam tik- (kubo, šv. Rapolo, Aušros Var

rų psichikų. Kas kita mums 
čia, laisvės brangumų supra- 
tusiems. Mes čia ant kiekvie
no žingsnio gauname patirti, 
kad gyvenime tas laimi, kas 
kovoja, kad savo laimikį rei
kia pačiam pasiimti. Tad su- 
krotome, važiavome į seimus, 
skelbėme reikalavimus, orga- 
nizavomės. O kai apie mūsų 
sukr utinių dagirdo Tėvynė — 8U’

IR NELAIMĖS TURI SAVO 
GERĄSIAS PUSES.

. Meskime šalin juodą 
pesimizmą.

Viena bėda — ne bėda, sa
ko priežodis. Bloga esti ta
da, kada tų bėdų susikrauna 
tiek, kad rodos, kas čia jas ir 
be paneš. Bet didžiausia bė
da esti tada, kada žmogus, 
nelaimių prispaustas, nusime
na, nuleidžia rankas, nebeten
ka vilties, nebemato išėjimo.

Taip buvo ir su mūsų tauta, 
ištikus Europos karei. Čia 
mobilizacija žmonių, ir jų tur
to, čia milijoninių kariuome
nių žygiavimai ir mūšiai, nu
trypusieji gerokai Lietuvos 
dalį, čia daugybė žuvusių, čia 
bado šmėkla, o Čia, akyvaiz- 
doje to viso partijiniai ginčai.
Ir į mūsų sąmonę pradėjo 
skverbtis nusiminimas, bevil- 
tė, kuri šimtų sykių labiau pa
kerta tautos jėgas, kaip didžių 
didžiausios nelaimės. Bet jei
gu teisingai yra sakoma, kad 
nėra to blogo, kurs geran ne
išeitų, tai tą-pat galima pritai
kinti ir prie šių dieni) atsiti
kimų: ir ši baisioji karė turės 
mūsų tautai savo gėrusias pu
ses. Pasitvirtina teorija, kad 
atgimstančiai tautai viskas 
išeina geran ir net didžiausios J įvyį0 (ir tai be jokio vargo)

tų, Visų Šventų, šv. Petro 
Bažnyčiose ims skambėti lie
tuvių giesmės ir Dievo žodis 
lietuvių kalboje. *Jau ir dabar 
“Aušra” agituoja įvedimui 
pamokslų lietuviams moki
niams ir karės pabėgėliams.

Net ir tie karės pabėgėliai 
tautybės žvilgsniu daug pa- 

i dės. Dėka jiems lietuvių triu-
vyriausybės pinigais 

tai ir ji daugiau drąsos ingi- įrengtos Vilnūje net 4 pabėgė
jo. Štai Lietuvos laikraščiai 114 prieglaudos; greta duodą- 
atnešė žinių, kad Vilniuje nese mo reikalingo užlaikymo, tos 
nai buvo suvažiavę visų ketu- prieglaudos yra vienkart ir 

Dūmų lietuvių atstovai į lietuviškos dvasios centrais 
Vilniaus liaudžiai

rių
(išskyrus penkis 2-os Dūmos 
atst.) pasitarti apie Lietuvos 
reikalus. Oficijališka priežas
tis suvažiuoti buvo reikalas nu 
kentėjusių nuo karės šelpimo. 
Bet tikrasai ir svarbusis reika 
las — tai būsimas Lietuvos 
politiškas padėjimas. Tartų- 
si ir apie tuos reikalus. Nu
tarimų neskelbiama dėl su-

dviklesės mokyklos 
skaičius padidėjęs 
Vidurinių mokyklų 
skaičius (neskaitant

Lietuvių
mokinių

dvigubai.
mokinių

“Saulės”
kursų) jau viršijus šimtų. 

Lietuviai Vilnūje ėmę dau
giau reikšti. Į bendruosius ko
mitetus šelpimui nukentėjusių 
nuo karės patekę ir lietuviai, 

prantamų priežasčių. Bet juos l<u,'ie ten labiau net atsižymi, 
nesunku atspėti. Dūmų atsto- kaip kitų tautų atstovai. Lie- 
vai jau turėjo rankose mūsų veikimas globojime pa-
politiškus nutarimus. Laimiu- i bėgėlių tapo pripažintas ir ap- 
ga idėja atėjo galvon to su
važiavimo sumanytojui. Juk 
tie 4 Dūmų mūsų atstovai tai 
tikrieji tautos rinktiniai, tu
rintieji didžiausį tautos pasi

imu. Taigi faktiškai ir

nelaimės virsta įrankiais tau
tos sustiprėjimo.

Viena nelaimė yra aiški, ne
pataisoma, didžiausia: tai ta, 
kad daugelis mūsų brolių pa
guldys savo galvas; iš to gi 
— begalinė nuoskauda liku
sioms šeimynoms ir visai tau
tai. Ir tik tų galime turėti pa
guoda, jog jie kovoja ne vien 
prieš kaimyniškų tauta, bet 
kartu prieš žmonijos šmėk
lų — militarizmu, prieš 
netikusių tvarkų, parem
tų silpnesniųjų tautų skriau
dimu ir išnaudojimu. Jeigu 
šiai karei lemta padaryti pra
džių naujai šviesesniai gady
nei (į kų mažne visų dabar ti
kima), tai mes turėsime nu
siraminti, nes tik maža mūsų 
brolių dalelė kovoja eilėse mi
litarizmo apaštalų, kiti gi vi
si yra dvasios vienybėje su vi
sa mąstančia ir jaučiančia 
žmonija. Jų pralietas krau
jas, tai auka ant visuotino 
žmonijos aukuro, auka už 
šviesesnę ateitį visų tautų, vi
sos žmonijos — tuo-pat gi už 
Lietuvos ateitį.

Kitos bėdos lengvai praša
linamos. Nunaikintus ūkius 
netruksime atitaisyti, nuosto
lius atlyginti. Lietuvos veikė
jai tikisi, kad rusų vyriausy
bė ir visuomenė, kaip pažodė- 
įo atlyginti karės nuostolius, 
taip ir ištesės. Tikėkime ir 
mės tuo. Beto ir mes, ame
rikiečiai, nors mažų dalelę pa
šalpos pridėsime.

Karė sutrukdė mūsų kultūri
nį kilimų, bet ir tai niekis. Pa
sivysime. Naujai-gadynei iš
aušus su triguba energija kib
sime į darbų. Tad šalin niv 
siminirnas, šalin juodas pesi
mizmas?

Politikos laimėjimas.
Bet bus šis tas ir gera. Lie

tuva nemaža laimės iš tos ka
rės. Šiokių tokių naudą, net 
keleriopų ir dabar jau ma
tome.*

1) Europos karė buvo gera 
proga iškilti ir paaiškėti poli
tiškiems mūsų tautos reika
lams. Musų tautos čielybė ir 
plačiausia savyvalda — štai 
tie politRRh reikalavimai, ku
rie suvienijo jeigu ne milijo
nus, ta bent šimtus tūkstančių 
susipratusių mūsų tautiečių. 
Čia, visų-pirma, nemažas nuo
pelnas amerikiečių^ lietuvių. 
Tėvynėje mūsų veikėjų tarpe 
įsigalėjusi yra nuomonė, kad 
tik keliu priRigeriniino galima 
šį tų laimėti iŠ rusų valdžios. 
Ištikus karei, Lietuvos spau
doje bijota ir prisiminti apie 
kokius nors pageidavimus ir 
viltis. “Vilties” redaktorius 
liepė tylėti ir kentėti ir Dievo 
valiai atsiduoti. Jų nei kal-

Lietuvių Tautos Taryba. Ru-

vertintas rusų augštosios vy
riausybės ir visuomenės ir jų 
įstaigos prieglaudos pripažin
tos pavyzdingomis.

Šiaip ar taip imsime, vis tai 
yra pliusai ir tai svarbūs pliu
sai, kuriuos mums atnešė ne 
kas kitas, kaip tik ta Europos

sijos Dūma, kad ir netikusiais suirutė.
įstatymais gyvavusi, buvo j pakiiome ir mes.
tiems mūsų pasiuntiniams ge-; ta suirutė ir mmnS)
ra mokykla. Turint savo tar
pe keliolikų vyrų apsipratusių 
su parlamentariniu veikimu, 
mūsų tautai drąsiau jau siek-| 
ti ir prie savo tautiško seimo. 
Jie būtų pirmaisiais, taip sa
kant, tautos instruktoriais 
seimo darbuose. Be to, jeigu 
Mažoji Lietuva po karės būtų 
prijungta prie Didžiosios, tai 
mums į pagelbą pribūtų ne
mažas skaičius mūsų tautie
čių, dalyvavusiu Vokietijos 
parlamentuose, šie. kaipo ap- 
sipazinę su \ aka rų Europos 
parlamentarizmu, mums ypač 
būti) naudingi.

Taigi šiap ar taip ta Euro
pos suirutė žymiai pastūmės 
pirmyn musų politiškus pagei
davimus ir jeigu aplinkybės 
po karei dar ir nepasirodytų 
patogios išgavimui savo sei
mo, tai vis dėlto bent princi
pe klausimas jau išrištas: an
kščiau ar vėliau mes.-turime 
gauti savo Seimą Vilnūje, nes 
dar niekuomet teks didelis 
skaičius lietuvių jo nereikala
vo, kaip dabar. Mūsų pasiun
tiniai į Europos kongresą, 
įvyksiantį po karės, galės rem- 
ties susipratusia ir jau gero
kai susiorganizavusia tauta.

f antiški e j i l a i m ė j i mai.
Rusų vyriausybė, iki karei, 

kaip žinome, buvo neprielanki 
musų tautybės stiprėjimui; ji 
pav. neleisdavo “Saulei” stei
gti mokyklų, neskirdavo lietu
vių mokytojų į liaudies moky
klas. Dabar, kaip praneša 
“Saulės” valdyba, mokyklos 
steigiamos be jokių kliūčių, 

Saulės kursus baigusieji 
gauna vietas liaudies mokyk
lose. Rusų vyriausybė ėmė 
lodyti mums daugiau geros 
širdies. Tai labai ryškūs fak
tai. Vadinasi ir su mumis 
šiek tiek pradedama skaitv-
ties.

Laimėsime šį-tą ir nuo lenkų. 
Sulenkėjusiam mūsų sostapi- 
liui Vilniui netikėtai, kaip iš 
dangaus nukrito daugiau šim
to naujų lietuvių inteligentų.

Saulės kursai, sulietuvinę 
Kauną, lietuvins dabar Vilnių. 
Daug taip-pat nusvers “šalti
nis ir “Vienybė” su savo 
štabais. Endekų užbanytyta 
Vilniaus lietuviškoji liaudis, 
ingijusi vadų, ims veikiau su
siprasti, šviesties, reikalauti 
savo teisių. Lai pabūva Vil
niuje visos tos musų, įstaigos 
nors vienus-kitus metus, o 
drųsiai galima tvirtinti, kad 
suendekėjusios Vilniaus kapi
tulos užsispyrimas bus perlau
žtas: į kapitulą ineis vienas-ki

terijališkai visus gyvuosius 
Lietuvos reikalus — yra ir 
bus mūsų svarbiausias užda
vinys. Čia labai plati dirva 
pasidarbuoti visiems Ameri
kos lietuvių tėvynainiams. 
Reikia įskiepyti į sąmonę kiek
vieno gyvo lietuvio priedermę 
aukoti kasmet tėvynės reika
lams vienos dienos uždarbį, 
reikia kultivuoti Lietuvių 
“Tautos Šventę” (4 kovo), 
reikia pritraukti mūsų orga
nizacijas prie “Tautos Iždo” 
— daug ko reikia. Tad ir 
nesvajokime dar ant liaurų il- 
sėties. Atilsį tolimai ateičiai 
palikime. Dabar gi dirbkime. 
Dabarties vargai tenenubaido 
mus, nes, kaip mūsų Maironis 
sako, tik “per skausmus į gar
bę” teprieinama.

randa, nors ir savotiškai). 
Kas davė “Lietuvai” teisę 
pravardžiuoti visus katalikus 
klerikalais? (kuniginiais). Ar 
kunigų prisidėjimas prie Tau
tos Fondo galėjo tų fondų su- 
kuniginti? Ar susikunigins, 

laisvamanis, re- 
jeigu pasėdės

Pi12 laikraščių turime neaiš
kaus krypsnio. Mažne visi jie, 
nors kiekvienas savotiškai, bet 
vis dėlto rūpinasi-tautos rei-

platinimui katalikiškų laikraš
čių ir šitą darbą uždeda ant 
sąžinės visiems katalikams;
2) viso pasaulio vyskupai su
dideliu uolumu ragina remti kalais ir sakosi atstovaują 
katalikiškų spaudų, išreikšda- tautininkų srovę. Vieni iš ją 
mi dažnai mintį, jog Bažny- labai linkę į socijalistus, kiti 

sakysime, laisvamanis, re-, čios ir visų katalikų laisvė ir į katalikus, tečiau visi daugiau 
daktorius, jeigu pasėdės pasekmingas veikimas šiandie- ar mažiau stovi ant laisvama- 
greta kunigo, jeigu suras j nų daugiausiai priguli nuo to, J nybės pamatų ir kiekvienų aiš- 
su juo kokį bendrų dar- į kaip bus remiama katalikiška , kesnį kataliką klerikalu vadi- 
bą? Lai į tuos klausimus at- spauda; 3)tai aiškiai parodė

paskutiniųjų laikų Bažnyčios

amerikiečiams, be naudos. Lie
tuviai katalikai pirmų sykį ga
ro gerų progų patirti savo pa
jėgas. Nors sykį nepanorėjo 
būti pastumdėliais socijalistų 
ir laisvamanių; nesidavė su
klaidinti jokiais sofizmais ir 
neteisingomis ankietomis, o 
sykį tarę savo žodį, pakvietę 
į vienybę visus, ištvėrė savo 
pasiryžime iki galui. Ir da
bar jau mes matome to pasi
ryžimo vaisius. Aiškiai pasi-J 
rodė, kur esama tikrojo ir 
sveikojo tautos branduolio. 
Dirbame išsijuosę, visi gražiai 
sutariame, darbo vaisiai ir da
bar jau gražūs, o tie, kurie dar 
nesenai mus niekino, ignoravo, 
šmeižė šiandienų tik pešty
nėmis savo pajėgas gaišina, 
mus gi norom nenorom ima 
jau gerbti. Mes jų, žinoma, 
niekuomet netik neatstumsi- 
rae, bet mielu noru kviesime 
visuomet prie bendro rimto 
darbo. Jeigu būtume nuėję 
talkininkauti jų triukšmams ir 
skandalams, būtume tik berei
kalingai erzinęsis, ir nei de
šimtos dalies nebūtume tiek 
nuveikę, kiek dabar galėsime 
nuveikti, niekeno netrukdomi. 
Taigi ta įvykusi persvara išeis 
didelėn naudon visai mūsų 
tautai, mus gi išmokins labiau- 
pasitikėti savimi ir savo pa 
jėgomis.

Sustiprės ryšiai su tėvyne.
Tėvynės nelaimės pažadino 

beveik visus išeivius sukrusti 
ir šokti jai į pagelhų. Paju
tome aiškiau savo priedermes. 
Prasidėjo platus veikimas tė
vynės laisvei išgauti. Mūsų 
gi broliai, Lietuvoje esantieji, 
apie tai patyrę, pašoko ūpu, 
pakilo dvasia ir jau nebe rūs
čiai į savo išeivius žiūri, bet 
su meile ir pasitikėjimu. Tė
vynės gyvinusieji reikalai su
jungs Lietuvų su jos išeivija 
artimiausiais ryšiais. Atsi
minkime ir dar vienų karės 
pliusų: prablaivinimų krašto 
(kad ir priverstinų, kad ir gal 
neilgam).

Taigi, kaip matome, bus Lie
tuvai iš tų suiručių šiek tiek 
ir naudos.

Bet musų tai neprivalėtų 
nei užliuliuoti, nei nuo darbo 
atgrasyti. Priešingai, jeigu 
kada tėvynės ateitis nuo 
išeivių prigulėjo, tai ypatingai 
šiais laikais. Lietuvos veikė
jai hesnaus. Bus kam ir pa
garsinti mūsų reikalus pasau
liui, bus kam ir paatstovauti 
raūsų tautų, kur reikės. By 
tik būtų tam visam “nervus

SVEIKINAME NAUJĄ 
ORGANIZACIJĄ.

13 gruod. Chicagoje galuti
nai susitvarkė “Lietuvių Ry
mo - Katalikių Moterų Sųjun
ga”. Jos ateitis didžiausia. 
Jei lemta pažadinti į gyvybę 
dideles pajėgas, ligšiol ap
snūdusias ir visų užmirštas, 
moterų pajėgas. Juk tai pu
sė mūsų visuomenės, mūsų 
tautos. Ligšiol tos pusės kaip 
ir nebuvo matyti mūsų vieša
jame gyvenime ir veikime. 
Tad pasveikinkime tas nau
jas pajėgas, einančias į 
mūsų gyvenimų ir nuoširdžiai 
palinkėkime joms išarti tuos 
tautos dirvonus, išrauti tas 
gyvenimo usnis,"pataisyti tuos 
trukumus, kurių vieni vyrai 
nepajėgė atidirbti ir pataisyti.

L. K. Moterų Sąjungai linki
me kuodidžiausio pasisekimo.

DEL SIUNTIMO PAŠALPOS I 
LIETUVĄ.

“Tėvynė” praneša, jog 
esanti paleista krivūlė po na
rius Tautiškojo sus. Pildomo
sios Tarybos, dėl siuntimo ne
trukus L. Mokslo Dr. vardu 
1000 r. pašalpos nukentėju
siems nuo karės. Tautos Fon
do valdyba dar prieš porų sa
vaičių klausė nuomonės visų 
komisijų narių dėl siuntimo 
1000 r. vardu Vilniškio lietu
vių komiteto ir jau susilau
kė iš komisijos narių prielan
kių atsakymų. Tik dėja, iš
tyrus dalykų stovį pasirodė, 
kad niekas nesutinka garan
tuoti tų pinigų gavimo, kol tę
siasi karė — nei paštas, nei 
privatinės kompanijos. Taigi 
ar nereikės noromis nenoromis 
laukti karės pabaigos, nors ir 
matomas aiškus reikalas pasi
skubinti su pašalpa.
Tas reikalas, matyt, visų mū
sų lygiai jaučiamas, jei vienu 
ir tuo pačiu laiku dviejų Fon
dų valdybos, nesusitarusios, 
darė tų patį darbų.

PIGI

sako “Lietuvos” redakcija. 
O tuo tarpu patartume “Lie
tuvos” redaktoriams, jeigu 
nenori eiti mokinties katekiz
mo į katalikų bažnyčių, lai nu
eina pasimokinti, kad ir pas 
tolimą savo draugę “Vien. 
Lietuvninkų”, kuri katekizmo 
žinojime toli pralenkė savo 
Chicagietę seselę. Ji paaiškins 
šį-tų apie teisingumo dorybę. 
Ji pasakys, jog meluoti ne
pridera, jog katalikų įsteigtąjį 
fondų ir reikia vadinti katali
kų fondu.

“LIETUVOS” DEM0G0- 
GIJA.

50-me “Lietuvos” numery
je greta su redakcijos pasta
bomis, randame stambiomis 
raidėmis išspazdintų štai kokį 
oficijalį pranešimų:

..Amerikos lietuvių visuomenė turi
tris fondus pagelbėjimui nukentė
jusiems nuo karės savo broliams 
Lietuvoje.

Klerikalai (kuniginiai) tnri savo
"Tautos Fondą" su kasierium Vaiš
nora, Pittsburgh, Pa. Socijalistai 
turi "Lietuvos Šelpimo Fondą’’ sn 
kasierium Aidlausku, So. Boston, 
Mass. Tautininkai (arba tautiečiai) 
turi savo "Lietuvos Gelbėjimo Fon
dą" su kasierium T. Paukščiu, Pit
tston, Pa.
Seka agitacija ir nurody

mas, kaip tam Paukščiui siųs
ti pinigus. O ant galo dailus 
sirenos balsas: “Lietuviai, 
retinkite savo nelaimingus bro
lius Lietuvoje”. Taip ir rū
pi tan balsan sušukti: Lietu
viai, gelbėkite mūsų. tūlų laik
raščių redakcijas, nes štai ju 
sąžinės iškrypusios, jų gėda 
prarasta, jie net Lietuvos var
gus stengiasi inkinkyti į savo 
žemų demagogijų. Kas davė 
“Lietuvai” teisę vadinti Tau
tos Fondų klerikaliniu (kuni
giniu)? Ar “Lietuva” nežino, 
jog Tautos Fondų remia visa 
katalikiškoji visuomenė? (Skir 

|tumų gi tarpe katalikų ir kk-

na. Štai tie laikraščiai: “Lie
tuva ”, “ Vienybė Lietuvnin-

istorija Vokietijoj, Austrijoj,;kų”, “Tėvynė”, “Ateitis”, 
Prancūzijoj, Belgijoj ir Ho-į“Amerikos Lietuva”, “Ame- 
landijoj. Kur katalikų spau- likos Lietuvis”, “Laisvoji 
da yra stipri, tai ir kataliky- mintis”, “Jaunoji Leituva”, 
bė tvirta; kur katalikų spauda Jaunimo Sapnai”, “Vaidyla” 
silpnai stovi, ten plačiai va- ir “Veidrodis”, šie laikraš- 
romas atkrikščionijimo dar- čiai turi, kiek numanome, apie 
bas; 4) kad visur katalikai su-
kruto gyvai rūpinties savo 
spaudos reikalais.

Bet jau laikas pažvelgti į

2G tūkstančius skaitytojų. Pa
galiaus lieka katalikiški laik
raščiai. Jų yra išviso tik 6: 
“Katalikas” (dėl jo krypsnio 

mūsų spaudos stovį Lietuvoje ir dvasios priskaitome jį prie 
ir čia Amerikoje. Šiemet katalikiškų laikraščių, nors ji- 
spaudos atgavimo sukaktuvių sai ir skelbiasi ęsųs beparty- 

Juo keistesnis tas “Lietu- laiku, Lietuvos katalikiški laik į viskas ir nepalaikąs nei vienos 
’ pasielgimas, jogei ji ži- raščiai apskaitė, jog Lietuvo- nei antros pusės; gal būti jis 

no kad Tautos Fondo vieti- je perijodiški leidiniai (laik- ir yra bepartyviškas—kataliky 
niuose komitetuose daugel vie- raščiai ir knygos) katalikiško- bė juk nėra politiška partija 
tose dirba išvien katalikiškos je dvasioje eina išviso apie —, bet ligšiol maž daug aiškiai 
ir tautiškos draugijos; ji juk 50,000 egz. Lietuviai katal!- katalikų pusę palaiko) “Drau- 
oati nesenai išspauzdino atsi- kai turi ten netik gerai veda- gas”, “Žvaigžde”, “Mokslei- 
šaukimų vieno iš tokių bendrų mų dienraštį, savaitraščius, j vis”, “Tikyba ir Dora” ir 
komitetų (Roekfordiečio). mėnesinius laikraščius, bet “šviesa*’. Jie visi turi apie 18 

Mes tokios “Lietuvos” tak- taip-pat yra gerai suorganiza- tūkst. skait. Lieka dar vienas 
tikos negalime kitaip paradin- vę ir knygų leidimų: Šv. Kaži- laikraštis, kurio niekur nega- 
ti kaip tik pigia demagogija, miero draugija jau senai lei- lėtume priskaityti, nes jisai 
pavartota su tikslu išnaudoti džia žmonėms dvasiško turi- yra be veido, be spalvos ir._ 
tamsumų ir nesusipratimų sa-lnio lengvas skaityti knygas, be šviesos. Tai ‘Saulė’, turinti 
vo skaitytojų. " Žmonių Knygynas” popule- vis dėlto nemaža skaitytojų.

rizuoja įvairius mokslus, gi Taigi suėmus visa ) krūvų, 
nesenai Vilniūje inkurta ben- matome, kad mūsų laikraščių 
drovė “Žinynas” žada užsiim- didžiuma (visi socijalistų ir 
ti leidimu moksliškų raštų, didžiuma t. v. tautininkų) sto- 
skiriamų inteligentams.. Tuo vį aiškiai ant bedievybės pa-

__ __ ___j„ ___ :i_:i---- z-- i

vos

DAR APIE EPISCOPOS 
PRESBITEROS V. DELIANJ.

Talpindami šį Apaštališko
jo Delegato pranešimų norime 
užbaigti visus ginčus su “ku
nigu” Delianiu. Laiškas ra
šytas į Rt. Rev P. Massonų 
šitaip skamba:

1811 Baltimore St. 
Washington, D. C.

Nov. 17, 1914 
Rt. Rev. and dear Monsignor:

4th and Chew Street, 
Allentown, Pa.

Rt. Rev. and dear Monsignorl 
I have received your letter 

of the 16th instant, with en- 
closures, concerning the Rev.
Delianis.

His case is well known to 
this Delegation, and Bishop 
Ortynsky now realizes the 
mistake that was made, būt 
there does not seem to be any 
remedy at hand.

The Rev. Delianis has

tarpu spauda, nesilaikanti 
krikščioniškų pamatų, taip va
dinamoji “pirmeiviškoji”, iš
rišo galėtų priskaityti ne kų 
daugiau kaip 10,000 skaityto
jų. Taigi reikėtų pasidžiaug
ti, kad Lietuva šviečiasi kata-

mato, kad katalikų spauda, 
tarp kitų srovių užima pasku
tinę vietų, kad iš tų, kurie 
skaito laikraščius, tik penkta 
dalis skaito katalikiškus laik
raščius. Kaip visa tai atsilie
pia į gyvenimų, į lietuvių ka-

likiškoje dvasioje, reikėtų tu- į talikybę — lengva numanyti, 
rėti viltį, jog Lietuva kaip 
buvo, taip ir pasiliks katali
kiška tauta. Tečiau baugina
Amerikos lietuvių spauda, til
domus yra faktas, jog Ameri
koje skaičius laikraščių ėmė
jų yra beveik du kartu dides
nis, negu Lietuvoje, nors čia 
Amerikoje gyvena tik penkto-

Negeriau, jei dar neblogiau 
yra su knygų leidimu. Įvai
rūs leidėjai, ne tiek idėjos, 
kiek biznio žiūrėdami, išleido 
daugelį knygų, skiriamų lietu
viams darbininkams. Buvo 
dar ir istorijos veikalų, ir mo
kslų populerizacijos, ir apysa-

ro‘gai™rtatšešiįi'tant'o"B^'į.ir dr™<”
,, j. ... • i „ tokių veikalų. Nelaime buvodalis. Vidutiniškai apskaičius1 *

tame, kad nešant katalikiškų 
rašytojų (kunigai buvo užim
ti parapijos darbu, svietiškių 
inteligentų katalikų nebuvo), 
prie to biznio knygų leidimo 
prisiplakė daugelis auklėtinių

Amerikoje einantieji mūsų
laikraščiai turi 80 — 90
tūkstančius skaitytojų. Ši- 

neither faculties nor jurisdic- tų faktų mes suprasime, 
tion from Bishop Ortynsky or jeigu atsiminsime, jog 
from myself. Nothing, there- 1) čia apsigyveno gyriausio- 
fore, remains to be done būt ji ir gabiausioji mūsų tautos iaC1^na 2010 *r m^erijaliz- 

to inform the Priests and dalis, daugiausiai jaunuome-
faitful of the Archdiocese 
about his standing, and to 
liinder him, as far as it is pos- 
sible, from ruining souls.

I herewith retum the do- 
euments, which were in your 
letter to me.

With best wishes, I am, 
Sincerely yours in Xt., 

t John Bonzano 
Archbishop of Melitene 

Apostolic Delegate. 
Gavau jūsų laiškų rašytų 16 

d. šio mėnesio su klausimais 
dėl kun. Delianio.

I Jo dalykai mūsų delegacijai

nė, 2) jog čia daugiau uždir
bama, taigi nesigailima ir

mo (trumpai sakant — bedie
vybės) dvasios, radusios sa* 
gerų prieglaudų Rusijos gim-

laikraščiams* vieno - kito dole- ir universitetuose.

rio, 3) jog čia gyvenimas, kai
po greitesnis, ir indomesnis,

Tos rųšies autoriai ir pagami
no mums tarp kitų įvairių

kiekvienų įjudina ir priverčia *r ^i šimto įvai
indomauti įvairiomis žinio- n^°v j-
. . » •••*.<. reikėtų priskirti prie bedievis-lmis, nuomonėmis ir tt. i, f. ,

. _. ...... ... griaunančių įs pamatų ti-
Paviršium zinnnt, reikėtų į kė- ir Baž Buv0 ,e„

tik pasidzmugh, jog amenkie-> ir įvairi moks, tendenti5k„ 
ciai palyginamai nemaža akai- iskrai ir Merijos faktų 
to. Bet negaleaime dziaug. f,|Savi ir d im0 Baž 
ties, jeigu atsiminsime, kokios
rūšies yra tie šaltiniai, iš ku
rių šviesa semiama; nepasi- 

! džiaugsime išvydę liūdnų sto-
yra gerai žinomi ir vyskupas yį katalikiškos spaudos iš vie-
Ortynskv dabar prisipažįsta 
prie klaidos, kuri buvo pa

čios ir kunigų. Tos knygos ir 
knygelės, šimtais tūkstančių 
egzempliorių išsiplatinusios 
tarp mūsų ateivių, be abejo
nės turėjo padaryti savo in-

rerum” — pinigas. Šelpti ma-Įrikalų ir pati “Lietuva” su-

“tr.°-S ?LPU!fS Jau neskaitant aoci-

jalistų išleistų šlamštų, viendidelę apatijų, stoką rūpesnio
daryta, bet kaip mums rodos iš pusės katalikų savo spaudos
nėra kaip tų dalykų pataisyti.

Kun. Delianis neturi nei in
galiojimų, nei jurisdikcijos 
nuo vysk. Ortynskio, nei nuo
manės. Taigi niekas nelieka 
daryti, tik pranešti Arkydece- 
zijos kunigams ir tikintie
siems apie jo padėjimų ir kiek 
galima jį sulaikyti nuo dūšių 
traukimo uuo išganymo.

Jūsų Kristuje
t John Bonzano

Melitene Arkivyskupas 
Apaštališkas Delegatas.

MūSy SPAUDA.
Kalbėdami apie katalikų 

spaudos reikalus, mes matėme 
jog: 1) popiežiai priduoda di
džiausių svarbų rėmimui ir

reikalais.
Amerikoje, kiek mes žino

me, eina 29 lietuvių laikraš
čiai. Visi jie, vidutiniškai ap
skaičius, turi 86 tūkstančius 
skaitytojų. Socijalistiškų laik
raščių, kurie risi' yra aiškiai 
bedieviški ,— turime 10:‘ Nau
jienos”, “Dilgėlės”, “Kelei
vis”, “Laisvė”, “Kova”, ‘Ša
kė”, “Darbininkų balsas”, 
“Darbininkų Viltis”, “Lietu
vių Žurnalas” ir “Žaibas”. 
(Nors jo ir nesame matę, bet 
iš rėkiančio vardo galime 
spręsti, jog tai turėtų būti la
bai smarkus socijalistiškas lai
kraštis).

Visi tie soči jalistų laikraš
čiai turi, maž-daug apie 35 
tūkstančius skaitytojų.

“Vienybės Lietuvninkų” ir 
“Lietuvos” išleistuvės tiek 
pasėjo to nuodingo maisto 
žmonių tarpe, kad ilgo reikės 
laiko, kol visa tai bent iš da
lies bus atitaisyta. Tuo-tar- 
pu katalikai ligšiol tesugebėjo 
išleisti vienų-kitų brošurėlę 
apgynimui užpultų tiesų. Lie
tuvoje, tiesa, tuo žvilgsniu ka
talikai yra daug padarę. Bet 
jų išleistų rimtų knygų nebu
vo kam čia tiksliai platinti, 
nes katalikų visuomenė tuo 
reikalu nebuvo ligšiol susior
ganizavusi. Bet kol mes nesi
rūpinome spaudos reikalais ir 
vis kažin ko lukuriojome — 
priešas nesnaudė ir prisėjo 
‘kūkalių, kurie jau beveik bai
gia užstelbti gerų sėklų. Kas 
gi bus toliau? F—as.



MOTERŲ DIRVA.
LIET. R. KAT. MOTERŲ21 
SĄJUNGĄ IR JOS MOKĖS- 22

NIŲ LENTELE. ™

TVa-s L. R. K. Federaci-132 

jos Kongresas 25 rūgs. 1914 
in. ingaliojo komisijų, suside- >' 
Gunčių-iš 13 moterų (tarpe jų ,j(; 
!) ehicagietes), pasirūpinti Mo- 37 
torų Sųjungos įsteigimu. Sų- 33 
jungų užmegsti buvo pavesta 39 
ckicagietėms moterims. Komi- 40 
sija sustatė mokesnių projek
tų, sukvietė du Chicagos mo
terų draugijų delegačių susi

9 ” 28 »> 36 ”
30 »» 29 99 37 ”
38 99 41 99 49 ’’
39 99 42 99 50 ”
40 99 43 99 52 ”
41 99 44 9 9 ,54 ”
42 99 45 99 56 ”
43 99 46 99 58 ”
44 99 47 9 9 60 ”
45 it 48 >> 63 ’’
46 99 49 >• 66 ”
47 99 50 M 70
48 99

>damos š į mokesnių

prašė vietinį kleboną nuvažiuoti kad bažnyčią papuošti. Narės daž- 
į Bostoną jos aplankyti. Šiais me-1 nai eina prie šv. sakramentų ir 
tais draugija parsitraukė šv. daugiausiai jųjų eina ■ prie išpa-
Ouos vėliavą už 50 dolerių. Vie
nais metais paaukavo bažnyčiai 
50 dol. antrais 60 dol. Ant di
džiųjų švenčių aukoja po keletą 
dolerių gėlėms nupirkti ir pa
puošti, altorių, žodžiu sakant, 
draugija nesigaili aukų ir trūso,

žinties po keletą kartų ant mė
nesio. Tiktai dar nepriprato 
ant susirinkimo užlaikyti tvar
kos: visos balsiai kalbasi, neklau
so pirmininkės ir tt. Gal su laiku 
ir ta klaida išnyks.

Ten buvęs.

MŪSĮĮ JAUNIMAS.

lentelės projektų, norime pa
raginti visas moterų draugi- 

rinkimus: 8 lapkričio ir 13' jaSj kad prisidėtų prie L.R.K.
gruodžio. Pirmame susirinki- Į Moterų Sųjungos. Štai dėl ko
me (dalyvavo 82 delegatės) 
buvo apsvarstytas Sųjungos 
konstitucijos projektas, susta
tytas komisijos, išrinktos 3-io-

kių priežasčių: Ikišiol draugi
jos vos išgali išmokėti $5.00 
pašalpos, o numirus narei vi
sos draugijos narės turi užsi

jo Federacijos Kongreso 1913, mokėti po $1.00. Draugijai da
lu. Projektas su tam tikrais raut kokį balių ar vakarų, vi- 
pataisymais buvo priimtas. SOs narės yra priverstos daly- 
Per antrųjį susirinkimų 13 gr.; vauti. Nepribuvus turi užsi
buvo apsvarstytas cliicagiečių j mokėti pabaudos ir šiaip vi- 
komisijos prirengtas mokės- ’ šokių nesmagumų pritirti. Pri
mų projektas, kurs su mažais! sįdėjus prie sųjungos tas vis- 
dapildymais ir buvo priimtas, i kas liekti prašalinta. Narės 
Čia ir paduodame tų mokės-, netik kų gaus $5.00 pašalpos
nių lentelę.

Sąjungos Skyriai.
1. Pagal konstitucijų Sąjun

ga turės 3 skyrius: apšvietos, 
pašalpos ligoje ir apsaugos.

2. Visos narės būtinai turės 
prigulėti į apšvietos skyrių; į

už 25 c. mėn. mokesnio, bet ir 
pomirtinės $150.00. Vieton 
mokėti po $1.00 už mirusių na
rę mokės tik po 2c. Ir tai au
gant narių skaičiui tas mokes
nis bus numažintas. Skirtu
mas tarp mokesnio 2c., ir $1.00

, , • . •• , • vra taip didis, kad kiekvienai• tų skyrių įstojimo mokesni s- '“y ., bus aišku, kur didesne naudabus 50 c. ir kas men. po 10c. . . . .
Už tuos pinigus bus steigiami Pri^H^e 1
moterų kursai, mokyklos, kny
gynėliai, patarimo biurai, bus 
«u laiku leidžiamas laikraštis 
ir tt.

3. Į pašalpos ir apsaugos 
skyrius įstojimas paliekama 
liuosai valiai.

4. Pašalpinio skyriaus narei 
mirus bus išmokama $150.00 
pomirtinės, kam ji paves.

5. Tos narės pašalpinio sky
riaus, kurios nepasitenkins 
vien $150.00 pomirtinės, galės 
įstoti į apsaugos skyrių anf 
$250.00.

6. Narės galės rašyties į ap
saugas skyrių ant $250.00 ir 
neprigulėdamos prie pašalpi- 
nio.

7. Įstojančioms vien tik į pa
šalpos skyrių įstojimo mokes
nis bus:
. Nuo 16 iki 25 metų $1.00 

Nuo 25 iki 30 metų $2.00 
Nuo 30 iki 35 metų $3.00 
Nuo 35 iki 40 metų $4.00 
Nuo 40 iki 45 metų $5.00 
Nuo 45 iki 50 metų $6.00 

Įstojančioms vien tik į ap
saugos skyrių mokesnis bns: 

Nuo 16 metų iki 20 $ .50 
Nuo 20 iki 30 metų $1.00 
Nuo 30 iki 40 metų $2.00 

' Nuo 40 iki 50 metų $3.00 
Pastaba: Draugijoms ir pa

vieni oras įstojant sųjungon 
nuo 13 dienos gruodžio 1914 
m. iki 15 d. kovo 1915 m. įsto
jimo mokesnis pašalpos sky- 
riun bus sekantis: Nuo 16 iki 
35 metų po $1.00, nuo 35 iki 
50 metų mokesnis bus numa
žintas per pusę.

8. Per 6 mėnesius nuo įsto
jimo negaus pašalpos nei po
mirtinės.

“VYČIAI”!
Pagal Chicagos Politiško 

Seimo nutarimų turės būt su
daryta Tautos Taryba, susi
dedanti iš atstovų stambių 
Draugijų, kurios yra Suvie-

dis ir pereiname prie:
“Vyčių” delegatų posėdžio. 

Pirmiausiu dalyku leidžiamas 
apsvarBtymui naujai apdirb
tas projektas, kuris po ilges
nių ir labai gyvų ginčų su pa
taisomis ir prierašais priim
tas vienbalsiai.

Pirmininkas M. E. Žaldokas 
iškelia naujų klausimų apie 
gimnastikos komisijos veiki
mų. Gimnastikos komisijos 
narys J. Kaupas paaiškino 
apie jos veikimų, o kun. Ke
mėšis apie sų8tatų. Susirin
kimas pripažįsta reikalingu 
prašyti komisijos greičiau pa
sirūpinti tuo dalyku ir kad 
lengviau komisijai būtų. dar
buoties paskiria jai pagelbon

BUS UUDNOS

KALĖDOS
Šįmetą jūsų giminėms ir draugams Tėvynėje. Dėlto 

jūs turite neužmiršti kad keli doleriai nusiųsti jiems šven
tėms priduos jiems daug džiaugsmo ir gal būti apsaugos 
juos nuo alkio ir šalčio, kurie randasi prie jų durų.

Dabar yra laikas siųsti pinigus į Tėvynę kada jie ten 
reikalauja ir neužmiršk kad apsisaugoti nuo sugaišimo 
siųsk seną ir ištikimą.

PEOPLES STOCK YARDS

mėnesyje, o antra gruodžio, 
taigi jau kaip matome antras 
pusmetis jau ir baigiasi. Už
tat skaitome už garbę praneš
ti, ir prašyti, kad pasiskubin
ti} siųsti duokles, kaip už se-

nytose Valstijose ir Kanado-‘ nūs taip ir naujus narius, kad
je — taigi ir Vyčių organiza- i nevargint mūsų raštininko ir I naujus narius: 0. Kačinskai- 
cija yra tame skaičiuje. Tai-1 kad jis turėtų laiko viską kny- j tę, M. Janušauskienę, J. Pa- 

gose sutvarkyti prieš Naujus baršku, P. Virbickų ir J. Kagi delei tikro nurodymo skait 
liaus narių, meldžiame visų 
kuopų, kurios dar neprisiun- 
tė vardų narių — prisiųsti 
kuoveikiausiai, kad žinotumėm 
skaitlių- narių paskutinio pus
mečio, ir kiek atstovų bus ga
lima siųsti į Tautos Tarybų.

Gerbiamos kuopos, meldžia- Į 
mos pasiskubint šaukiant ir 
nepaprastus susirinkimus, jei Į 
būtų reikalas, lies tai viena

Metus.
Būkime skubūs ir paklus

nūs kiekvienam reikale, o net 
darykime tame ir lenktynes 
su kuopom, o darbas atneš 
gausius vaisius.

Su tikra pagarba.
M. A. Norkūnas.

rosų.
Toliaus iškeliama labai į 

svarbus dalykas, tai reikalin
gumas sutverti: ‘ * Lietuvos ,
Vyčių” namą fondą. Tame

STATE BANK

isUaoi irę. 147tfc St CUcap

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka 
vakaruose nuo Stock Yardų. .

tMMMMeeeeeeeeecMM,

reikale kįla karšti ginčai per ' „ s„apM. ra‘gin0 klwd jau.
kuriuos issiaiskmus dalykui siai pašvę8ti laiko skaitymui ? t— 1“ ’* 1 , <
prieita prie to, kad fondas naudingų knygų ir laikraščių. I?/ Ibnnko \aidybos šta-
tverti tuojaus ir auki} rinki-i Vėliau kalbėjo A. Krystofikas 1 ?l.lvare V1S^ eilę koiulslJ’b

pusė draugijų, ji pradėjo veik-

Prisirašant visai draugijai į 
Sąjungų, jos iždas pasilieka 
kaip ir buvęs jų pačių ranko
se. Taip-pat draugijos priva
lo atkreipti atydų ir į šitų pui
kių progų, kad nuo 13 d. gruo
džio iki 15 d. kovo gali įstoti 
taip mažu mokesniu. Pasinau
dot ta proga reiktų kuogrei- 
čiausiai, kadangi ji bus neat
kartota.

Susivienijus draugijoms į 
Sąjungų, bus galima kur kas 
labiau pagerinti netik savo 
medžiagiškų būvį, bet pakelti 
moterų apšvietimų ir jų padė
jimų visuomenės ir politikos 
gyvenime. Kas nežino kaip 
mums apšvieta yra reikalinga. 
Kiek mes privargstam dėl jos 
trukumo. Bet išskirstytomis 
ir suskaldytomis pajėgomis 
nieko negalime nuveikti. Mo
terų Sųjungos tikslas yra su 
vienyti tų jėgų ir vesti prie 
geresnio būvio, prie skaistes 
nės ateities.

Taigi ir kviečiame Lietuves 
Katalikes Moteris, kaip pavie
nes, taip ir jų draugijas ne
gaišuojant prisidėti prie L. K 
M. Sųjungos, atsimenant, jog 
vienybėje — galybė.

L. K. Mot. Sų-gos Vald.
Pirm. U. T. Jokubauskaitė,

“L. VYČIŲ“ REIKALE.
, . . v , v. , Daug buvau, gavęs klausimų

svarbiausių užduočių musų apie <«Vyčių” ženklelius, kaip 
Tautos reikale. Su ta proga greįt bus gatavj. tie užklausimai 
meldžiame atsiminti ir pusme- j privertė greit atlikti darbą, ku
tinę duoklę į Centro kasų po rj dar vis maniau atidėti iki at- 
10 c. nuo kiekvieno nario. , einančiam kongresui.

Visos žinios lai būna malo- ! Taigi, dabar pranešu jog ženk- 
niai prisiųstos pirm 27 gruo- : lėliai gatavi ir. reikalaujantiems 
džio, nes tų dienų bus Centro . bus pasiųsti.
Valdybos susirinkimas na-Į Vyčių’ ženklelis tai viens iš 
niuose Centro iždininkės 1291 Puikiausių lietuviškų ženklelių,

Melrose St., Brockton, Mass. 
Vyčiai, pasirodykit savo ak-

tyviškumų.
Sti tikra pagarba

AL A. Norkūnas,
166 Melrose st.,

Montello, Mass.

kuris atsižymi savo išvaizda. 
Ženklelio patentas pasiųstas

Washingtonan. “Vyčiai“ sku
binkitės juos ingyti!

— Su tikra pagarba
M .A. Norkūnas. 

166 Melrose st., Montello, Mass.

Dak.-kvotėja S. A. Slakienė, 
Iždininkė A. Nausėdienė, 
Iždo globėjos :Ver. Stalijo- 

naitė, Ona Nausėdaitė, 
Kaz. Varanavičienė. 

Rašt. M. L. Gurinskaitė,
- Rašt. pad. Fr. Nutautaitė, 

Visais Sųjungos reikalais 
prašome kreipties į Centro 

Pasarga 1J: Pašalpa yra iš- j Sekretorę šiuo adresu: M. L. 
mokama tik po 14 dienų ligos. | Gurinskaitė, 3347 Auburn avė.

VYČIŲ PARODOS REI
KALE.

Jau mes turėjome keletu 
klausimų apie rengimų paro
dos, jog daug kuopų nori su
rengti šiokių tokių parodų, 
taip-pat ir klausimus, apie 
centralinę parodų. Mūsų nuo
mone, centralinės parodos 
šiais metais dar nebus, lies 
nėra paskirtos centro komisi
jos surengimui, bet labai pa
geidaujamos parodos yra kuo
pų, arba net susidėjus ir ke- 
letos kuopų surengtos.

Pavyzdžiui, mes Brocktono 
I kuopa nutarėme padaryti 
parodų Brocktone, bet prašy
ti ir kitų kuopų artimesnių 
Naujojoj Anglijoj prisiųsti 
reikalingų daiktų. O mes pa
siųsime savus kitom reikalau- 
jančiom kokius turėsim, pir
miau ar vėliau. Taigi jau lai
kas yra judinti reikalų, kad

. Į nors po porų parodų galėtu- 
Vice-pir. F. me Eurengti kiekvienoj apy.
Dvas.^vad. F. Kemests, gar(ioj prieš Kongresą. Apy- 

gardas mes taip skiriame:

CHICAGO, ILL.
“LIETCVOS VYČIŲ” 

APSKRITIS.
Pirmas “Vyčių” delegatų su 

sirinkimas.
Apveizdos Dievo parapiji

nėj svetainėj atsibuvo Chica
gos “Vyčių” kuopų delegatų 
susirinkimas; kad apkalbėjus 
plačiai apskričio reikalingu
mų, jeigu tas pasirodys nau
dinga ir sutverti jį..

Delegatų susirinko nuo vi
sų kuopų, kurie pripažino, kad 
apskritis “Vyčiams” būtinai 
reikalingas, nes tada ‘Vyčiai’ 
galės nuosekliau veikti ir net 
praplatinti “Vyčių” judėji
mų Amerikos jaunimo tarpe. 
Mažai esant laiko, kad viskas 
aprėmus vieno vakaro laike 
nutarta laikyti kitas delegatų 
susirinkimas 6 d. gruodžio šv. 
Jurgio parapijinėj svetainėje.

Į “Vyčių” apskričio valdy
bų išrinkta sekančios ypatos; 
M. E. Žaldokas pirm., M. Ja
nušauskienė I pagelb., P. Vir
bickas II pagelb., K. Pakštas 
III pagelb., J. Karosas rašt., 
M. L. Gurinskaitė I pagelb.,

kalbėjo A. Krystofikas 
mas galima sutaikinti su pa- i apie tėvynę Lietuvą ir taipgi pa
skola. Vienbalsiai nutarta sakė vieną pasaką. Turiu pasa- 
fondas vykinti tuojaus ir fon- kyti, kad p. A. Krystofikas ' kas jš to išeis. Žinoma nie- 
do valdyba skiriama apskri- i SUDkiai kalba lietuviškai, nes už- k&b neišėjo, o pei piaeitos žie- 
čio valdyba. augęs prie lenkų, ir keletas me- ]llns susirinkimų pamatė, kad

Kad anžifirėins Cbieae-oie tų.atgal visai nemokėjo lietuvis- dar maža visokių komisijų,
. . g kai. “Mūšio laukuose“ — vaiz-i komitetų. Dapilidė. Per tau-'

namui vie as iš deų8) (oficieriaus pasakojimas) ! tininkų neapsižiūrėjimų į val-
, ... \S . skaitė B. Sarapas. Tos paskaitos dvbų ir komisijas pateko ke-
komisija, kurios tikslu bus publika klausėsi atydžiai, ki- 
surasti tinkamiausių vie- j tas net apsiverkė ’ užgirdęs kas 
tų. Komisijos nariai: J. Kau- dedasi karės lauke, 
pas, P. Virbickis, Pakštas. O. j Viršminėtoje kuopoje randasi 
Kačinskaitė ir J. Karosas. ■ Sana 8abiU jaunikaičių ir raer- 
Užbaigus “Lietuvos Vyčių’’įkaičių, kurie darbuojasi išsijuo- 
namų fondo reikalus ižkįla vėl j ae'. ^au istensįa šį-bei-tą pas-
naujas sumanymas, būtent padekliamuoti ar pakai-, . v .
reikalingumas‘Vvčiams’tver- b.etl’ kurn? net malonu klausy’ tvarM suardė New Yorkims 
rentanngumas vyčiams tver tieg Jr yis feas ^gg.^ Keletas soci-
ti knygynėlius su parinktomis' dftūgiaus Nieko nebūtų jsfa
populianškomis knygomis vi- baus> kad būtŲ kokius mokslus 
šokio turinio irtam tikslui po Į išėję, bet vis tie patys darbinin- 
apsvarstymo susirinkimas pri- kai.

komisijėlių. Po tokio darbo 
visi ramiai atsiduso ir laukė

tinkamas 
rinkta

Ii Chicagos soeijalistai. Iš 
pradžios visi nurimo jr laukė 
kų tos visos komisijos pada
rys. Bet komisijos, direkto
riai sumigo, o pati sųjuDga 
rengėsi į amžinų atilsio vietų. 
Bet visų naturalio ramumo

jalistų atsiminė, kad yra -są
jungos valdybos nariais ir 
slaptomis nuo tautininkų pa-

v. , .. 1 .darytame susirinkime pasiun-
paėsta reikalingumą paskirti Mat, čia be .agi, vakarini, t4 j New Y(,rkl( ' i5 sa.
konusuą 18 patyrusią gera.,mokyki, kur galima išsimokyti | v„ Nenorėdami kraty.
pažįstančią lietavią literatūrą. ogi, krtbos ir amatą yra ir Ii,. 5av0 kigenj sorija,istai
ypatų. Kun. F. Kemėšis, su- j tuvių kalbos mokykla. Be to šv. 
manytojas, Jul. Kaupas, Ka-į®-- J* A. ūr “Liet. Vyčių“ drau- 
zys Pakštas ir U. Jokubaus- i ^a turi įsisteigę knygyną, ku- 
kaitė paskirti pasirūpinti riame yra’ perŲ pasiskaitymui
“Lietuvos Vyčių” knygynėlių 
reikalais.

,l Lietuvos Vyčių’

pažiūrėjo smalsia akimi j są
jungai labdaringiems tikslams 
suaukotus pinigus, sugrobė 

knygų, iš kurių lavinasi ir tebesi-; Bios ir indavė savo išrinktam
šviečia minėtų draugijų nariai, i “delegatui”. Tokiuo tai bū- 
žinoma, jau jiems nėra laiko J du New Yorkinis mass-mitin-

namų slaugytis kur pakampiais ar kar-; gas susilaukė sau pirmininko. 
fondui aukos. Kad sumany-, Čiamose prie stiklelio ar prie bi- O kų gi tautininkai? Pajutę, 
mas sutverti tuojaus fon-' lijardo, nes be skaitymo turi ir kad ne visa sųjungos valdyba 
dų napasiliktų sumanymu į daugiaus užsiėmimų: lavinasi !jr komisija miega, ir kad nuo 
“Vyčiai” sudėjo nemažai ir scenoje, giedojimo, dainavimo_ 171 O-niZtO, v . . . 1 nemiegančios dalies viriamos
aukų. Šiame aukotųjų skai-, ir Paskaitos, prakalbos košėg atsiduoda nekoks kv,(
čiuje užeisime nemaža mūsų ren?iamos kas sventadiems va-
draugių, kurių duosnumas kara> tode? ^eistina būt^’ kad 
tiesiog stebėtinas. P-lė Ka- ^Ų»da^a««aŲ™^ lankytai

cmskaite is Roselando laike i gintų jaunuomenę darbuoties ir' sirinkimų, nuspręsdami šaųk- 
kelių mėnesių pasižadėjo iš- Įncs TOŪ8Ų priedermė ti draugijų seimų, nežiūrint 
mokėti 25 dolerius, kurie kaip! — visados remti gerus ir naudin- ar draugijos priguli į sųjun- 
visiems darbininkams, taip ir gus užmanymus; jeigu jaunuo- gų ar ne. Paskelbė apie tai 
jai nelengvai prisieina. Aukų menė bns išauklėta doriškai, laikraščiuose. Tadataiprasi- 

kriksčioniškai—katalikiškoje dva5*'dėjo veikimas. Soeijalistai 
šioje, tai ir mūsų tauta bus tvir-! užragino savo kuopas, chorus 
ta ir galinga.

Vytir..

pas — nusprendė, kad ir jiems 
gana miegoti. Jie taip-pat be 

tokiuose vakarėliuose, tuo para-: žinios padarė su-

Pasarga 2): Prisidedant į 
Sąjungų visai kokiai nors rao- 
moterų draugijai, per pirmus 
6 mėnesius nuo prisidėjimo 
pašalpa sergančioms narėms 
bus mokama ne iš Sųjungos, 
bet iš tos draugijos kasos.

9. Prigulinčios į pašalpos 
skyrių mokės 25c. mėnesinio 
mokesnio ir 5 apsaugos fon- 
’lan.

10. Numirus narei pašalpi- 
nfo skyriaus visos to skyriaus 
narės mokės 2c. už velionę j 
Centro iždų. Augant narių 
skaičiui tie centai bus suma 
žinami.

41. Mėnesinis mokesnis į ap-
skyrių ant $250.00:
24 C. 23 99 31
25 99 24 99 32
26 99 25 99 33
27 99 26 99 34
28 9t 27 >» 35

Chicago, UI.

ATHOL, MASS.

Naujoj Anglijoj Valstijos 
Mass., Maine ir N. H. ir R. 1.10. Kačinskaitė II pagelb., F. 
į vienų. Conn., New Yorko ir I Nutautaitė ižd., P. Baltutis iž- 
N. J. gali būti prie antros. O do glob., kun. F. Kemėšis, S. 
toliau gali susidaryti pačios F- Tananevičia ir J. B. Kau- 
kuopos, garsinant"ir judinant pas organizatoriais. Valdybos 
reikalų per organų ir kitus posėdis paskirtas tame pačia- 
kat. laikraščius. me laike, kaip ir delegatų.

Mes, broektoniečiai, pasky- Valdybos Apskričio ir antras 
rėme jau komisijų parodai su- “Vyčių” delegatų susi
rengti. Taigi prašyčiau kaip , rinkimai.
kuopų, taip ir pavienių na-1 Šv. Jurgio parapijinėj svė
rių Vyčių, jei kas turite ko-ftainėj 6 d. gruodžio 3 vai. po

ir pažadėjimų surinkta maža
me delegatų būrelyje apsčiai.

Aukavo šios ypatos: 5 dol. 
kun. Fab. Kemėšis, 2 dol. Jul.
Kaupas; po 1 dol.: O. Kačin
skaitė, P. Virbickis, M. Žal- CHICAGOS MARMALIE- 
dokas, A. Aleksandravičius,
F. Nutautaitė, J. Karosas; 50 
centų M. Gurinskaitė.

Pasižadėjo po 25 dol.: O.

(kartais neesančius), savo 
dramatiškus ratelius, račiukus 
ir visų galybę visokių skyrių 
etc., kad jie kuodaugiausia 
siųstų atstovų. Tautininkai 
dar gerai neišsibudinę taip- 
pat tų darė. Bet matomai

potoytMje.al^e’auih.vo mS kius daiktus statai pąrodon, pietą prasidėjo valdybos “Vy-

Bus suteiktos dovanos, taip- i dį veda užleidžius vietų laiki- 
pat, kaip būna suteiktos ir ki- j niam pirm. J. Kaupui, M. E. 
tose parodose. j Žaldokas. P-lė Gurinskaitė

I kp. Brockton, Mas ko-1 skaito praėjusio delegatų su- 
misijos narys.

M. A. Norkūnas,

neainis šv. -Onos draugijos susi
rinkimas, kuriame tapo išrinkta 
nauja valdyba.

Šv. Onos draugija gerai plėto
jasi ir auga, jau turi 86 narius. 
Prie jos priguli merginos ir mo
ters, kurios nori blaiviai ir pado
riai gyventi: nes ką blogą pama- 
čiusios, tuojaus viena kitą per- 
sergsta, o jeį neklausytų, tai ga
lėtų ir iš draugijos prašalinti. 
Todėl kitos, kurios nori liuosiau 
gyventi nesirašo prie tog draugi
jos. Buvusioji pirmininkė An
tanina Gritaitė jau trečias mėnuo 
kaip serga ir Bostone guli ligo
ninėje.

Ant to susirinkimo drau
gija paskyrė pašalpos už 10 
savaišių 36 dol. ligonei, ir pa-

Kačinskaitė, K. Pakštas; po 
20 dol. kun. Kemėšis; 8 dol. J. 
Kaupas; 4 dol.: A. Aleksan
dravičius ; po 2 dol.: Bol Ab- 
ramavičiutė, Paul. Valčaus- 
kaitė; po 1 dol. J. Tvarijo- 
nas, M. Gurinskaitė, Pr. Eo
nai tė, Virbickaitė.

“Lietuvos Vyčių” namų 
fondo iždininkė F. Nutautaitė 
stovi po kaucija 1000 dolerių. 
Prisireikus kaucija bus pakel
ta. Rašt.

, NIŲ.
Chicaga — tai misterijų mie

stas. Nelyginant, senovės Ba
gdadas. > Čia randasi veikė- dar aeišgudrėjo, kaip socija- 

ilistai. Pastarieji darė taip.jų, kurie patys nežino kų vei-, , .
kia, draugijų sąjungų, lietu- j Daleiskim yra kuopa, nešio- 
rinčių nei vienok prigulinčios >ntl raudon4 spalvų. Tie pa- 
draugijos, čia daromi visoki kuoPos nariai sudaro ch*

VYCIŲ CENTRO 
REIKALE.

Didei gerbiamos Kuopos. 
Pagal nutarimo antro (II)

Kongreso, ir sutvarkymo nau
jos Vyčių konstitucijos, Vy
čių nariai turės mokėti į eent-

sirinkimo protokolų, kuris su 
pataisymais priimtas. Komi
sijos išdirbimo apskričiui pro- 
gramo narys J. Kaupas paei
liui skaito programo paragra
fus, kurie su pataisymais tapo 
priimti ir jaią naujoje formo
je nuspręsta paduoti juos ap
svarstymui delegatų susirinki
mui, kuris turėjo įvykti tuo
jaus po valdybos posėdžio.ro kasų po 20 c. metams du 

sykiu į metus po 10c. Pirma' Pasitarus dar apie kaikuriuoa 
pusės metų duoklė tur būt dalykus paliečiančius apskri- 
inešta ne vėliau kaip birželio gj© reikalus, užbaigiama posė-

hartford, conn.
Gruodžio 6 d. ž. m. buvo pra

kalbos, paskaitos ir dckliamaci- 
jos, surengtos šv. Kazimiero J. 
A. Dr-gijos ir “Lietuvos Vyčių“ 
6-tos kuopos. Publikos buvo ne
daug, nes dar lietuviai nėra pra
tę lankyti tokius vakarus. Pro
grama buvo šitokia: dekliamaci- 
ją “Apie tėvynę” — pasakė 
Paulina Skupaitė; paskaitą iš 
“Lietuvos istorijos’’ — skaitė 
A. Kneižis; iš "Draugo“ "Sva
jonė“ — skaitė p-lė A. Čibaitė ; 
paskaitą “Mūsą jaunimas — 
skaitė p-lė U. Onrklintė; kalbėjo

seimai, susirinkimai, kuriuo
se vieton parodyti, kas yra1 
Chicagos lietuvių nuveiktų, 
yra išparodoma, kad ligšiol 
nič-nieko nepadaryta. Išbu
joję tautininkai, kartais ban
do eiti ristynių su socijalis- 
tais. Bet sykį pralaimėję ge- 
nerališkame New Yorko mitin
ge, neturi pasisekimo nei čia.

Nepaprastos tautininkų su 
socijalistais imtynės įvyko 6 
d. gruodžio, “Aušros” sve
tainėje. Reikėjo išrišti klau
simas, kas turi teisę viešpa
tauti taip vadinamoj Chica
gos Draugijų sųjungoj. Gal 
nežinote kas per paukštis to
ji Chicagos Draugijų Sųjun- 
ga? Galiu šiek-tiek painfor
muoti. Tų sąjungų sumanė ir 
jai storų konstitucijų parašė 
Chicagos tautininkai. Kada 
prie sųjungos prisidėjo dvi ir

rų, dramatiškų (jų darbas vi
suomet dramatiškas) skyrių 
ir tt. Reikia rinkti atstovus 
— renka daugiau, negu reikia 
nuo kuopos, renka nuo choro, 
renka nuo “dramatiško” sky
riaus ir tt. Taip, kad g«to. 
tinai visi pasijunta “iArinMaia 
delegatais. Taip dalykams 
stovint, socijnlistų į seimų pri
plūdo devynios galybės. ‘Nau
jienos”, kad užimponuoti, sa
ko daugiau negu šimtas. Kaip 
tenai nebūtų, o tautininkai pa
sijuto mažumoj ir juos raudo
nieji sumušė ant viso flango.

Bet seimas visgi turėjo ir 
savo graudžias dalis. Priėjo 
klausimas, kiek draugijų į sų 
jungų priguli. Prasidėjo gin
čai ir spėliojimai. Vieni tvir
tina, kad 2, kiti, kad 3 draugi
jos. treti, kad nei viena drau
gija nepriguli. Nutarta pa-



žvelgti j protokolus, kad tik
riau sužinojus kaip dalykai 
stovi. Dairosi ant stalo, grai- 

^4»osi po kišenius, slupta meta 
akim j pastalj — protokolo 
kaip nesimato, taip nesimato.

— Ei, atsiliepkite, kas turi
te protokolu! — šaukia susi
graudinusiai.

Visi tyli, viens j kitų dairo
si.

— (ial kas nors matėte tą 
protokolą? Tu matei?

— Intrigos, intrigos! — šau
kia persigandęs užklaustasis.

"— Ant Markso barzdos prisie
kiu, kad jokio protokolo ne
mačiau !

Kreipiasi prie kito, bet ir 
tas kairia ranka žegnojasi, 
kad protokolo nematęs.

— Niekis, parašysime nau-Iria žūtbūt, o rašyties reikia, 
ją, — galutinai nutaria.

— Žingeidu būtų sužinoti, 
kiek sąjunga turi pinigų, — 
burbtelėja vienas iš pakam - 

' pės.
Pasirodo, kad niekas ♦ neži-Į

Chicagos tautininkai skirstosi 
po namus. — Norite čnp-siu 1 
Šia, pasiskaityk “Amerikos 
Lietuvos“ lapelį, — bruka už 
dyką vienas išeinantiems.

Pamąsčiau sau, — brolau, 
užtenka ir tos marinalienės!

J. S—CF.Sf.

Atsibuvo antros prakalbos ir vai
dinimas “Kerštas.” Kalbėjo 
gerb. kun. J. Misius 8. R. K. 
F. A. pirmininkas. Jis savo il
goj kalboj nurodė lietuvių ne
rangumą apsišvietime, nepalai
kyme lietuviškų mokyklų, ne
sugebant draugijiniame gyveni
me.

Po kalbos gerb. kun. J. Mi- 
siaus buvo renkamos aukos ir 
vaidinta “Kerštas”.

Vaidinimas nusisekė labai ge
rai. Artistai — mėgėjai atliko 
savo užduotis labai gerai. Tar
pe kalbų ir aktų vaidinant, dai
navo choras šv. Kazimiero para
pijos.

Auku surinkta laike prakal- 
j bų rytmetyje $154.05

92 
,00

sakau jiems palikite. —• des
peratišku būdu šaukiasi pa
gelbos.

Protestas su klaidomis pa
rašytas. Skaito. Tautinin
kai ausis atstatę jo klausosi,

— Dac olrait, — skamba 
pritarimo balsai.

— Dabar pasirašyt, — kas 
tai sugalvoja.

— No, sir! — užprotestuo
ja kitas. — Aš pirmas nededu 
ten savo parašo, nes pasiro
dys, kad sąjungoj dalyvavau, 
o tuom pačiu protestu apkal
tinsiu ir save už visą ten be
tvarkę. .

..... ... ... • i WILKES BARRE, PA.
Girdint tokią filozofijų vi-.

siems pasidarė nesmagu. Bet Nedėlioję, 22 d. lapkričio šv. Į Laike praį’albv vakare $86 
protestas reikalingas. Koks Tiejybės bažnytinėj svetainėj ūž ženkleliu8 54
gi protestas be parašų? Nuta-į vietinis choras vajdino “Pabaig-, jųuo vaidinimo, apmokėjus 

“................ tuvės“. Veikalas - kiekvienam :akagžius 8Uruoiimui LietU-
Bet ką toliaus veiks! “f”“ »“P™»t.m.« ir «n.gua Į vių Dien0Si likp 6.M

Tverti naują draugiją susi- . 8,1 telaybę .baigtu- Vietinis komitetas turėjo ant kutini subatvakari prieš adven
vienijimai - leptelėja nuo vi- T ““"?*• *"“• ■>« pirmiau M*1’“ ‘ ■>
vieuijuiią. „ ivpn t ju mu vi choras sudainavo porą gražių via,. i«,k„ . .1 ,lfW dainelių. Publikos buvo pilna! ^±‘7 “7

Bet staiga susirūpina. svetainė, tik gaila, kad mūsų įiet"“ uk te3WUe™®5523

Gale turiu pažymėti, kad

(Tąsa nuo 3 pusi.)

dininku, kasos globėjais: Jodu 
Kuisis, J. Kralikauskas, J. Bra
zauskas — finansų raštininku.

VI. A Leščinskas.

bandyti rinkti ir tarpe turtuolių 
svetimtaučių. Patarimas priimtas, 
bet nėra galimu, pakoliai cen
tras neatspausdins blankų sn 
angliškais antgalviais, tad nutar
ta šį klausimą ipalikti kitam su
sirinkimui.

Nutarta susirinkimai laikyti 
kiekvieną mėnesį. Sekantis susi
rinkimas laikyti 30 d. lapkričio, 
1914 m., toj pačioj salėje.

Sutvarkymui protokolo ir pa

nydami knisa. Po prakalbų darZolp. (Tikros pavardės nesuse- 
choras atkartojo himną ir pub-, kiau. Žinoma tik, kad p. Zolp
lika ramiai išsiskirstė namo,

Ten buvęs.

CHICAGOJE
Veltui patarnavimas.

Mūsų prašo pranešti, 
miesto salėje yra uždėtas naujas 
ofisas, kuriame bus suteikiami 
įvairūs patarnavimai iškilus ne

kad

yra lietuvis). Autoriue, kurs ir 
pats vaidino svarbiausią jauno 
studento rolę; parodė gyvą vai
dentuvę, gražų balsą, nemažus 
aktoriaus gabumus, kai-kurie ar
tistai labai gražiai atsižymėjo 
gabių vaidinimu, net ir pnblikoa 
buvo artipilnė svetainė ir ta pub- 

’ j lika, reikia pripažinti, užsilaikė
kultūringai, žingeidžiai sekdama

, . i uotui uaviiuai įB&uin uc- j . • • t • j Ii-
garsinimui laikraščiuose išrinkta8usipratimains dei gazo> elektri-!’“* ™dlD1“*- ™ t® t ♦
komisija iš trijų narių. Į komisi- k telefono, gatvėkarių ir ele-,”!“6 **. Vaka™ . nepatenkint*’
ją inėjo: kun. A. Petkus, P. Mon- Į vatori Jeį kas kompanijų Anomis mintimis. Klausiame
vila ir K. Strumskis. kuo nors nuskriauatas tekreipiasi “Ve"’ ku"ai bak? TV*

Šiuomi susirinkimas užsibaigė., telefouu Main 236 arba Main tOį,e velkalai “ į“
vvakarai? Ką naudinga suteikia 447, arba ypatiškai i miesto sa-1 .. . . .

i tt u i> cnt . amonių protui ir širdžiai?lę (City Hali, Room 613), ten ~ ., . , . .. . Kiek juose ras naudingo maistokiekviename reikale gaus sau pa- .
... v ■ y • .. . • lietuvio dvasia?tarimą veltui. Kreipkis lietuvių, _ , .... .l, .. . j Bet grįžkime prie veikalo. P.

i ti - ' • ........... J. J. Zolp, matyt, skolino dramosDažnai pasitaiko tursti įvairių . „ ,
.. . ?. siužetą iš svetimtautiskų veikalų,nesusipratimų su kompanijoms .

, , * i • x* s- j Veikale viskas mums svetima: gazo, elektrikos ir tt. Nezinoda- ..... r
mas žmogus kur teisybės ieškoti, •vet““' »"“•
turi dalyką pralaimėti. Taigi pa- ,,ama » dvas.tm

Kun. A. J. Petkus 
P. Montvila 
K. Strumskis.

C. BROOKLYN, N. Y.
Čionykščiai lietuviai turėjo šį

met progą gražiai praleisti pas-

Kas mus ingaliojo tverti žmonės nemoka ramiai užsilaiky-
liO. 'Ir vėl spėliojimai, vienas draugijų susivienijimą? — ti. Pagal nutarimą Chicagos poli- pardavįnėjime Tautos Fondo

L 1 * X 1* .1 L y ' ! ! ! 1 • * _ 1_ _ * _ X - TX nr. Lv-1 -M ♦irilrn nrti m 1 O f? zl L11 zm r* 11ant kito akių dėbčiojimas. O 
tikrasis kaltininkas ūsus pa
pūtęs žiūri, anei mirkt! Vis
kas pasineria cigarų, cigaretų 
ir neaiškumų dūmuose.

— Na, ir tiek to su iždu, 
'— prieina nutarimas.

Bando įsigilinti į komisijų, 
komisijėlių labirintą. Bet čia 
tuojaus pasiklysta tamsybei

pradėjo abejoti. — Iš ties, kur J tiško seimo lapk. 26 d. buvo au-Į ženklelių pasįžymėjo Pittsburgho Kaip «irdė3au- minėtasai choras
mūsų ingaliojimai? kojama už žuvusius karėj.! Lie|uvi Dramatiškos Draugijos H akt°riai pelni} atiduodą nau‘TV - _ — - 1 J _ z •!___  __ _____  I T o M į J • * . T_ _ _ __„X— Žinot, — pataria gudruo- pa.maidl\at8’.by,vo prakalbos-1 narės. Dirbo išsijuosiuos Ubui, Idai .šv; Jurgio bažnyčios — už I 
is, — mėginkim dar sykį per- “a beJ° “• Navickas ir V. Ma- nuskriaustoti Tėvynės. Na. ir su-!tatai •’,l,ns ačiū’ ypač a5iū ga'■ ( 
ralėti socijalistus sąjungoj, o ciulaitw * _?ya“to“ L°' I ri“k° Kas labiausia w J kia m vedėjui minėto choro — p. j pij

tus. St. James Auditoriume, 28 d.
lapkr., Karalienės Aniolų parapi- . . . — —r_ , ...
jos choras vaidino vaizdelį “ Su- tartume lietuviams ofiso patar-i1^1 a lf ® ai, pamė gimas. Auto 
grįžo”. Visą atliko nežiūrint į navimais naudoties. Ypatingai, ”aus fiteng^81 uzvilktl ant 
kai-kuriuos scenos nedateklius, kad už tai mokėti nieko nereikės, Tlso lietuviSk4 rūbą. Tečiau is 
gana puikiai, prisirinko daug., viskas yra miesto lėšomis. 'to noro “®j° tik keistas miši

nys, kuriame turtingo bajoro Si
mono Ringaudo (taigi, tur-būt 
lietuvio) žmona vadinasi Diana, 
vaikai gi Silvia ir Rolandas, kur

galėti socijalistus sąjungoj, _ ..r , .. . . . • patta ir kun. J. Supsinskas —ix*i-ij-tada nereiks nei naujo susivie- .... • ltasi akin> kad visos mergaitesl vietiniai, visi kalbėtojai aiški-1 -■ . , ,tujinto tverti. I „ >p,e karės žit„romns ir apie c <» .„gurno.! Garbe, jum.,
Pasakė?! atsiliepia kl- vargingą padėjimą brolių Lietu-,mtr¥:c ,s I '

tas. — O kur garantija, kad voje, ypač Suvalkų gub. Per pra-1 ouaa
socijalistus nugalėsime? Rei- kalbas ir bažnyčioje surinkta!

viešpataujant. Nes pasirodė, kia tverti naują susivieniji- apie $140.00 Tautos Fondui, 
kad apšvietą .Turgelionis kūrimą! Lietuvaitė, j
tai paslėpė ir pats “Naujie- — O ingaliojimai?

WATERBURY, CONN.

Kvederui ir visiems.
Matęs.

HARTFORD, CONN.

CECIRO, ILL
Genavaitė. ___

Gruodžio 6 d. šv. Antano para- greta Vinco, tarno, matome tar- 
pijos svet. S. Š. V. J. draugija naįtę Aunetą, kur vyriausias 

.vaidino gražų veikalą “Genavai- veikėjas— baronas Robertas De 
Burgh.

Pirmuoju du aktu išėjo silp- Visam veikalo turiniui stinga 
nai. Buvo daug silpnų vietų ir augštesnės minties, prakilnesnės 

nieko nei 
jausmui, nei svarbesnės

,aLtPkT«yb2: Syž^atS
Eu- Į^aiciute — Genavaites rolėje, estetikos•j »» oc T i 'ropos karij^mūsų brolhis^Taip- B- G’ Lebonas — Gobaus rolėje, minties protui. Priešingai, veika- 

Teatro dr. “Aidas 26 d. .ap- karnos bažnyčioje!nors sdPnas kuvo pradžioje, bet fog išmargintas nesveikos dvasios
ičio surengė vakarą su vaidi- pa įĮmįmui nukentėjusių nuo Į v®Bau išėjo neblogai. P. Rupšys produktais, kuriuos suteikia žino
mu dviejų veikalų: Expro-ia^^ medžiagiškai. Bažnyčioje! Drako rolėje ir B. Š. — Raga- nėms gausi Pinkertoninė litera-

rius ir “Gaila Ūsų . I rįnkta $26.93. Inos rolėje. Aktus IV, V ir VIII turą. Čia pilna įvairių slaptybių,
Po pietų, antrą valandą buvo pąošė gražus ir sumaningas sce- netikėtinų atsitikimų, apgavimų, 

PI š s aniau Nors ket fabrikų ir dirbtuvių tai ne-j klaidų. Publikos buvo į 400 ’rjprakalbos ir vaidinimas. Vaidi-1 nos papuošimas. čia dvikovos, lošimas kortomis,a’ a Sy . Ė f na mažai. Tečiaus šiais prastais lai- gražiai užsilaikė. Tarpe aktų i nįmu pasirūpino L. Vyčįų 6-tal Silpnesniais buvo Matulis — kur per porą minučių prakišama 
ingaliojimų neturime, bet pa- dirbtuvėse nedaug darbo: pp: J. Pučetaitė ir K. Lifeevi-' opa ir žv Kazimiero Jaun. A. Sigyto rolėje — trūko nudavi ,iki $24.000, čia vėl pilna neeste-
geidavimus naujo suslvie”1J1'i dirbama p0 3 _4 dienas savaitė- čiutė gražiai dekliamavo. Ant! draugija. Kalbėtojais buvo: kler. |mo ir artizmo. Abelnai iš vakaro tiškų meilavimųsi: visa tai pra-
mo turime. Taigi mes galime j Bedarbių daugybė. Dauguma galo vietinis bažnytinis choras, j Navickas, kun. J. Žebris iš mažas liko įspūdis. Bet paėmus eina pro žiūrėtojo akis su visomis 
išreikšti tą pageidavimą. maitinasi iš paskutinosios, kiti vadovaujant p. J. Kovui, padai-,jąpw Britain. Programas buvo omenin vaidintojų luomą jr ge- smulkmenomis ir publika gali tik

Visi su mažais pasipriešini-j jau ken5ia vįsus bedarbės nes- navo tris daineles, kurios pada-!ir serai pavykęs, ru snorus. kad natrankti vi«n«roT..! .

Nusimena, dairosi ingalioji
mų į palubes. Bet ten inga- i

nose“ pasislėpė.
— Užteks to viso, vėlei rin

kime naują valdybą, — prasi-; liojimų nesimato skraidant, 
taria.

Tautininkai atsikrankščia, 
socijalistai akimis susimerkia.
Socijalistų susimirkčiojimas 
nusveria ir pirmininku išren
ka socijalistų. Reštas eina 
slydžiai: socijalistai nei nepainiais su tuo sutinka, 
sijunta, kaip gauna valdyboj 
vietas, ingauna augštų “di
rektorių“ titulą ..tampa viso 
kių komisijų nariais. Trina 
rankas ir širdyje juokiasi.
Tautininkai tyli ir mąsto juo
dai, kaip lapkričio naktis.

— Pasiuskit, su ta sąjunga!
Nors gaila savo kūdikio išsi
žadėti, bet ką darysi? Bra
das — socijalistas visai tą kū
dikį pagadino. Lai jie su juo 
džiaugias, o mes pabandysi
me ką kitą.

Ir nusprendė į antrą dieną 
susirinkti jau saugesnėj vie
loj — prie saliūno. Susirin
ko. Melancholiškai

HARTFORD, CONN. įprijatorius” ir “Gaila Ūsų’.. .,
Nors miestas ir nedidžiausias, Abu veikalu atlikta beveik be!SUnn & *

i jau
magumus. Šaltis ir badas ištiesia rė smagų įspūdį į susirinkusius. 

— Tik aniptol, neprisileisti i sav0 nagUS) kad užgulti bedarbį! Teatro dr. “Aidas” visą to va- 
socijalistų. Jie viską silga-, žmogelį. Nemažai skursta ir mū- j
dins. ' sų vientaučių, ypatingai tie pir-

Toliau jau nutaria, kas į bū-! miau pateko j vargą, kurie pra
simąjį susivienijimą turi tei- leido geresnius laikus netaupy-

karo pelną, apie $100.00, pas
kyrė Tautos Fondan — šelpti 
Europos lietuvius.

Valdyba vakaro rengimo iš-
se prigulėti. darni liekamų centų, bet sukis-' reiškia dėkingumą visoms Wa-
‘manau taip tautiš- ! danu visus į alkolio nasrus. Ką j terbury’o katalikiškoms draugi-

kos ir bažnytinės draugijos, zada ateitis nežinome. Bet da
bar lai kiekvienas įsitėmija. kad 
reikia rūpinties ateitimi ir tau
pyti centus juodajai dienelei.

A. Pateckas.

turiningas ir gerai pavykęs. | ru snorus, kad patraukti vilne-en.! „ T- «------- -- -------Salėje taip-pat kolektuota ir su kčius nuo smuklės, parengiantk&d .Šerl°kai. Cholm- 
rinkta $70.21. Taigi išviso Tau-! vakarus niekas nelieka kaiū tik1 • ^lnkertonai JBU įsiskverbė 
tos Dienoje surinkome $197.14.,, palinkėti, kad dažniau tokie va J-* neturtingą literatūrą
o su seniau surinktais turėsime karai būtų rengiami !W “USŲ 8Cenas užvaldyti pradeda.
$357.3L | Publikos buvo pilna svetainė. i« T m™* J**08!’ pr0te8tu°-

Turiu pažymėti, kad S. L. A. Užsilaikymas nejrirtinaa aUsia’kam tai reikalinga?Kninas. gta, sakysime) autoriufl duoda

r

skaito iš rašto vienas.
— O kaip su klerikalais? — 

pusiau lūpų ir bailiai prasi 
taria kitas.

Iš kampo išlenda koki figū
ra.

— Klerikalų nėr, bet kad iš
vengus nesusipratimų, braukti 
lauk bažnytines draugijas,

rūko ei- Bažnytinės draugijos juodai 
garėtus, nuliūdusiai inkvėpi-; užtepamos ir pakeičiama be
rno ieško palubėse.

*— Išneškime prieš socijalis

joms ir pavienioms ypatoms 
prisidėjusioms prie vakaro ren
gimo ir jo pasisekimo.

Vakaro rengimo komitetas.

124 kuopa irgi prisidėjo $10.00 
auka, nors pirma tarėsi bendrai

K. publikai lekciją apie dvikovą 
(duelių). Garbės įžeidimas, iš-

su eieilikais, bet persitikrinę, kad Blaivybės kuopos prakalbos. j šaukimas į dvikovą, visi sekun-

PITTSBURGH, PA.
26 d. lapkričio š. m. Pit

tsburgho, lietuviai, pietinėj dalyj, 
apvaikščiojo visotinojo Lietuvių 
Politiškojo seimo užgirtą Lietu
vių Dieną.

Apvaikščiojimo iškilmėse da-partyviskomis dr-jomis. Bet
•wx i- *yvavo nariai sekančių draugijų:čia ištraukia savo balsą prie ; _ . .... v

bažnytines dr-jos prigulintis. Vardo ,y Dominjto ,y
Po juo kitas, trečias. Susi- Ju0zap0i ,v Jon6;-iv. AūUnOi 

rinkimo pirmininkas ptadeda Saldžiausios Širdies, Dramatiškos 
Nerimauti ir susimaišo beaiš- draugijos.
kindamas kas tai yra tautis- Apvaikščiojimas prasidėjo ge

tus protestą, — ineša vienas.
— ftiur, — paantrina kitas.
— Olrait, protestą užgina

me, — išneša.
— Rezoliucijų komisija, pa

rašyk protestą, — skamba pa- kos ir katalikiškos dr-jos. Pa-j dulinėmis mišiomis šv. Kazi-
sirodo, kad visur katalikai, o: miero bažnyčioje 9-tą vai. ryt- 
ne katalikų tik mažutėlis skai j mėtį.

Po maldos visi susirinko šv. 
Kazimiero parapijos svetainėn pa
siklausyti prakalbų, Kalbėjo 
ger, kun. J. J. Sutkaitis. 
Savo kalboj. ragino

liepimas.
Rezoliucijų komisija palei

džia paišiuką į darbą. Atsi
stoja vienas

C1US.
— Ą, nustok tu savo aiškini

Rezoliucijų komisija,—pa-imais, — subar jį iš klausan-
liepia, — įrašyk į protestą, 
kad socijalistai pražudė sąjun
gos iždą, nupuldė visą sąjun
gą ant žeminusio laipsnio.

—Rezoliucijų komisija, — 
atsistoja antras, — įrašyk į 
protestą, kad mes raudonos 
vėliavos be žirgvaikio nenori
me.

— Rezoliucijų komisija, — 
iš užpakalio atsiliepia trečias, 
— įrašyk į protestą, kad so
cijalistai nelegališkai į drau
gijų sąjungos seimą prigrūdo 
savų atstovų.

Stojosi ketvirtas, penktas ir 
visa eilė kitų, ir kaip pradės 
socijalistų nuodėmes skaitliuo
ti, kad net plaukai šiaušiasi, 
ausų galai tirpsta! Rezoliuci
jų komisija persigąsta ir pra
šo susimylėjimo.

— Tamstos, palikite tą laik
raščiams, jiems palikite. Man 
tai rašant paišelis iš pirštų 
slysta.

Bet “tautininkai“ nerims
ta ir vis naujus socijalistų 
prasižengimus ant stalo ver
čia.

— Pulikite tą laikraščiams,

PROTOKOLAS.
Didysis New Yorko parapijų 

komitetų rinkimui aukų Tautos 
Fondan susirinkimas įvyko 16 d. 
lapkričio, P. šv. pį&rfp. salėje..

Susirinkime dalyvavo: nuo 
Apreiškimo P. šv. parap. — 
kun. Petkus. B. Zinius, J. Mi
liauskas, F. Korbetas, P. Isod- 
iuftė, Mikulskienė, P. Montvila, 
S. Pociūnas, K. Diržis ir P. Rim
kus ; Karalienės Aniolų parp.

kuri. A. Remeika; šv. Jurgio 
parap. — kun. A. Kodis, K. 
Strumskis ir K. Bundonis;

cicilikams. rūpi yien tik ardymo Į 21-ma kuopa L. R K Pil ” i j ’ '• 7---------” - ----------darbas, ką nesenai turėjome pro-, Blaivininkų, 29 d. lapkričio 7 Prisiruošimai, meiluži,
gos visi įsitikrinti, (susirinkime vakare, šv. Kryžiaus aros’ P*lDa saldžių net iki kar-
15 d. lapkričio) .ai nuo j, viaai .vetainįjo aureng prak»T^i?“* M.

kalbas atidarė rfetiniokk^ TaiP'
perstatė gerb. daktara Gr*Wa - Zadlntl mus,J Publikom
kaino v»Ln v 7 * G“aičun4- žingeidumą. Publika net ir kvė-
jaa vaizdžiai nupiešJ"1?' '“u"’''’’ Tė’ai paiiu
gy-enim, ir gėrimo Pasėta” t“' X M mX k“d’ 
liau dar kalhiirt 1 T .. xycius 2—3 metų, kad genau ma- 
Antgalo iškelta , LapaI“' °alop apgavikas baronas
.Miriau e,i a, SUma,n)nnaa> tad krinta perdurtas kardu. 10 met, 
liną Liet • 8 “““t'* sav0 bro- i vaikezas iš publikos sušunka link
tah tad^T”1“1’ T*kiet 8mai: That's «»»<” Taa
tan Sta ’"iPr tiktaa a"loria“8 ir !•
Prielankia” - PMkat,w“aa , k*lo pasmerkimas. Arba vėl ki-
pnelank,, „znojant, ,r tuoj pa ,^- hmrt<> lekcy.

atstojo.
Ten buvęs.

BROOKLYN, N. Y.
C. Brooklyne, 26 dieną lap

kričio vietos Hetuviai-katalikai, 
sekdami išreikštą Lietuvių Vi
suot. Seimo Chicagoje mintį ir 
pažadinti jų klebono, ~4š ryto 
skailingai susirinko ant ^gedu
lingų pamaldų pasimelsti už žu
vusius dabartinėje karėje. Va
karop, toje pačioje dienoje, bu
vo prakalbos etc. Kaip ant pa-

________ _ _ __________ maldų taip ir ant minėtų pra-
Mospeth,o K. Brusokas ir A. Ku- kalbų susirinko diktokas būrys 
lis. Svečiai su patariamuoju; čionykščių žmonių

sipylė centai, iš kurių surinkta 
$6.33. Tie pinigai bus induoti vie
tiniui komitetui, kuris išrinktas

rodoma visos jo slaptybės, įsi
karščiavimai, visas lošimo proce
sas, galop neva ašaros prasiš-

tvarkymui aukų. Beje, daktaras murinusio dvarininko.
Prakalbas

čiųjų.
Pakelia klausimą apie fon-1. . , ... • , .1 koti nukentėjusiems nuo dabar-

dus‘ . . tinės karės lietuviams, kiek kas
— Kas kokį fondą nori lai į-gali

Po jo J. Miliauckas. Šis savo 
kalboje nurodė pirmesnių® lie
tuvių darbus Amerikoje, kad 
pirmutiniai lietuvių darbai, 
draugijos, susivienijimai, tai bu
vo vaisiai lietuvių vienybės. Tik 
paskutiniai, suviršum 10-tis me
tų, suskaldė lietuvius į frakcijas 
Atsirado mūsų tarpe nelemti 
“kapitalistai” ir “proletarai”, 
laisvamaniai ir katalikai, — kas 
lietuvių tautos kūne neturėtų 
rastis, ypač kultūros darbe.

Ragino duot kuoduosniausias 
aukas nukentėjusiems ir nepaisy
ti skaldytojų mūsų įpėkų. Lai
ke minėtos prakalbos rinkta au
kos.

7 Valandą vakare vėl prisi
rinko pilna svetainė lietuvių.

jį ir remia. Aš geriau per ko
kį ištikimą biznierių galiu pa- 
aakoti nuo karės nukentėju
siems, — išvadžioja tautinin
kas.

— Bet nies tautininkai, tai 
turime remti tautišką fondą, 
— prieštarauja antras.

— O gal užtektų užuojau
tos, — siūlo trečias.

— Užuojauta gerai, bet dar 
reikia prisižadėjimo dirbti, — 
aiškina ketvirtas.

— Bet ir Tautos Fondą? 
yra geras, — atsiliepia kas 
tai.

Pirmininku įbrukama at
sišaukimas su Šliupo ir kitų 
parašais apie įsteigimą tauti
ninkų fondo.

— Kas prižadate dirbti Si
tam fondui, lai pakelia ran
kas, — rodo pirštu į atsišau
kimą.

Kelia rankas, stojasi ir link- 
smfis, kad tiek daug nuveikė,

nu-

ŠELPKIM LIETUVĄ, AUKO
DAMI “TAUTOS FONDUI” 

BENT VIENOS DIENOS 
UŽDARBI.

balsu: p. J. Gabrys ir kun. Buka- 
veekas.

Susirinkimą atidarė B. Zinius, 
paaiškindamas šio susirinkimo 
tikslą ir paprašė išsirinkti šiam 
susirinkimui prezidiumą. Išrink
ta B. Zinius — pirmininku ir P. 
Montvila — sekretorium.

Pirmučiausia pakelta klausi
mas, ar dalyvauti rengiamojoje 
Ukėsų kliubo konferencijoje, ku
ri yra šaukiama ant 22 d lap
kričio, 1914 m., kad susiorgani
zuoti rinkimo aukų nukentėju
sių nuo karės. Po diskusijų pa
sirodė, kad Ukėsų kliubo konfe
rencija yra šaukiama organizuo
ti komitetą rėmimui Brooklyno 
seimo nutarimų ir kad parapi
jos į tą konferenciją nėra kvie
čiamos. Nutarta nedalyvauti. ,

Tolesniai, pakelta klausimas, 
kad geresniam susitvarkymui 
rinkimui šukų, išsirinkti iš visų 
komisijų, vieną centralinį komi
tetą, kuris tvarkytų visus vieti
nius reikalus, rinkime aukų.- Po 
ilgų ginčių, prieita prie nutari
mo, kad centralinis komitetai 
nereikalingas, g /atikus kokiam 
svarbiam reikalui, visų komisi 
jų sekretoriai susižinoję ir pa
sitarę tarpe savęs, sušauks susi 
rinkimą visų komisijų.

Tolesniai kilo klausimas, ko- 
kino būdu geriausią būtų rinkti 
ankas. J. Gabrys 'pataria, kad 
netik prakalbose ir koncertuose,

pradėjo vietinis klebonas kun. 
A. Kodis. Įžangoje, visųpirma, 
publikai paaiškino kno yra karė 
abelnai; tolesniai kalbėtojas nu
kreipė klausytojų domą į dabar
tinės karės baisenybes, kuriomis 
kraštas yra naikinamas ir vargi
namas, ypač tas kraštas, toji 
šalis, kuri, anot kalbėtojo, turi 
būti brangi kiekvienam lietu
viui, kuriai kiekvienas esame 
daug kalti. Toliau žadino auko
ti tuojaus; tuojaus pasidalyti 
kąsniu kasdieninės duonos su 
alkstančiais broliais ir seserimis, 

taipgi neužmiršti tų mū
sų nelaimingųjų ir toles
niai, išreikštoms mintims 
publika pritarė dideliu plojimu 
rankų; aiškiau* tas matyti iš au
kų, nes po pirmai prakalbai liko 
surinkta — $92.95. Vietos para
pijos choras padainavo Lietuvoa 
gimną ir keletą kitokių dainelių 
Po pirmam jau antraktui Pet- 
rauskiutė, mergaitė 9 metų, gra
žiai dekliamavo; turinya eilių ir 
jos gražus balselis padarė į klau
sytojus didėlį įspūdį.

Paskutinis kalbėjo Kaz. Kro- 
šinakaa; jis visųpirma perstatė 
keletą reginių iš dabartinio karės 
lauko. Toliaus dar priminė ir 
nuolatinius mūsų priešginas ci- 
e iii kus, kurie niekina ir griauna 
mūsų prakilnius užmanymus; pa- 
veikslan paėmė visuot. Chicagos 
Seimą, kurio veikimą, kaip jma

Graičūnas ir ant toliau žada pa
tarnauti savo praktlbomis iš gigi- 
jienos srities. .

Arba vėl tie bučkiai. Jų auto
rius prikaišiojo pilną savo veika
lą. Bučiuojasi perdėm net kelios

Lai tad gyvuoja Blaivybė, ir vi.1 poros ir visos labai ilgai, geidu- 
suomenės vadovai! ilingai, vulgariškai. Veltui ieškosi

Blaivininkas. gįa dailės, estetikos, gražių jaus- 
mų; matai prieš savę tik įsisiu- 

Pirmoji prolekciją. bavusiuos žemus nesuvaldomus
Mark White Square parko sve- žmonių geidulius. Publikoje kiek- 

tainėje, 2 d. gruodžio buvo pirmo- ’ vieną sykį girdėtis ne tai kvato
ji iš eilės prolekciją. Prolekcijos jimas, ne tai žvengimas. Paga- 
dabar prasidėjusios bus kas tre- liaus prieinama net ir prie visiško 
čiadienis iki pabaigai gegužio mė- begėdiškumo. Paskutiniame akte 
nėšio.

Pirmąją prolekciją skaitė p.
P. Grigaitis temoje “Gamtos įs
tatymai ir žmonių įstatymai.”
Buvo paskelbta kita tema, bet par

▼iena pora ilgai ir saldžiai glamo
nėjasi. Išeina būrys svėČių, kurie, 
pamatę jnos, juokiasi. “O ką?“ 
klausia Lucia, (p. M. G.) juos 
pamačiusi. “Gal užvydite? Jei

kučio užveizda neleido politiškai neturite meilužės, tai pasiieškoki- 
partyviškoa spalvos prolekciją te ir jūs”. Ir vėl ima bučinoties.
skaityti, todėl ir socijalistai, no
rėdami parko svetaine pasinaudo
ti priversti skaityti prolekcijas be 
politiškos spalvos.

Žmonių buvo nemažai. Prele
gentas savo darbą atliko gerai. 
Jis aiškiai išrodė skirtingumą 
žmogaus nuo beždžionės, taip kad 
ne vienas krikščionis galėjo pa
sigerėti, o jaunutis socijalistas 
laisvamanis galėjo pamatyti kaip 
toli jis be pamato buvo nuklydęs.

Atydžiai Klausąs.

“Bo vardo”.
6 d. gruodžio šv. Jurgio svetai

nėje Jaunimo Ratelis nao Tovrn 
of Lake vaidino 4-ių veikmių dra
mą “Re vardo”. Autorius J. J.

Ko norima atsiekti tokiomis 
scenomis? Nejaugi manoma, kad 
teatro uždavinys yra tvirkinti 
publiką?

Jeigu net ir visos tautos savo 
scenoms užmes'ų tokias prieder
mes, tai mes lietuviai, neprivaly
tume sekti jų pėdomis. Gėdingu
mas, dores branginimas, kaip buyo 
mūsų tautos ypač mūsų mergai
čių žymė, taip lai pasilieka ir vi
suomet. Mūsų visuomenė tupė
tų visuomet grieštai smerkti vi
sus pasikėsinimus skiepyti jai per 
sceną ištvirkimo bacilas. Mūsų 
scena tari tarnauti prakilniems 
tikslams. Tai tikrosios dailės 
šventykla, tai žmonių mokykla. 
Kaip gaila, manai sau, eidamas

1
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vakaro namon, kad autorius, 
tūrio gabumai prie scenos yra 
neabejotini, uesunaudoja jų geron 

naudingon pusėn. Galėtu sekti 
geriau lietuviu gyvenimą, jy dva
sios reikalus, galėtu parinkti ir

nė, K. 0rent3, J. Kvietkauskas.
S. Cižauskas $.30
Po $.25 c.: JT. Mėžtas, J. Urbo

nas, J. Labauskis, J. Dringis, P. 
Urmalikė, J. Adomaitis, J. Ger- 
džiūs, A. Kosilauskis, V. Klirna-

paruoHi sveiko jų dvasiai mais-Į vieta, p,’Oran gelis, J. Bindokas,
to

Mes daug galime naudoties 
ir iš kitataučiu. Bet, kaip tos bi
telės ieškokime tik naudingu 
žiedu, rinkime tiktai sveikas sul
tis. Gaila mums būtu pajėgu ir 
laiko, jeigu mes savintumės iš 
ju tik tai, kas pas juos pačius 
yra peiktina ir smerktina. Beje! 
negaliu nepaminėti, jog p. S. 
Gaurinavieiutė Silvijos rolėje pa
rodė neabejotiną scenišką talen
tą. Neblogai vaidino ir kai-kurie 
kiti artistai. X.

“TAUTOS FONDO” REI
KALAI.

S. Jurkšaitis, A. Danisevičius, P. 
Strakauskas, A. Baronaitis, P. 
Klimavičius, A. Urbanavičius, B. 
Jackus, K!* Jokūbaitis, J. Grušas, 
M. Grebliauskas, J. Stačilauskas, 
Z. Mertinaitis.

Po $.10: A. Bekamputis, J. Vi- 
linčiauskis, V. Krusinauskis, J. 
Kudrikis.

Smulkių surinkta $17.40.
Vakaro, parengto 26 lap

kričio, už bilietus pelnas $13.86. 
Viso labo pas kasiu, yra $165.82.

P. S. Kai kurios draugijos dar 
žada duoti, be to po Kalėdų Tau
tos Fondo naudai bus rengiami 
vakarai.

Rast. V. Stasevičia.

Port Washington, Wis,
Susitvėrė Tautos Fondo komi

tetas :
Pirm. — Mat Saroška, rašt. 

— Jonas Murauskas, iždin. — 
Stanis. Nariai: — Juozas Sama 
lionis ir Konst. Eidininkas.

BROOKLYN, N. Y.
Po $5.00: Kun. N. J. Petkus, 

J. Mikulskis.
J. Grebliunas $3.00
P-lė Toleškiutė $2.00
Po $1.00 aukavo: B. A. Zinis,

L. Rinkevičiukė, F. Korbeta, 
Norvaiša, Mikulskiutė, U. Mise
vičienė, P. Montvila, J. Zarnaus- 
kas. P. Lenkas, J. Eitaidas, K. 
Labanas, V. Vaičiulevičius, P, 
Slonis, J. Libielskis, F. Povilio
nis. A. Stanislovaitis, J. O. Šir- 
vidas, J. Liutkauskas, K. šab- 
liskis, K. Diržis, B. Varda.

Šemskis $.55
Po $.50 aukavo: Mikulskiutė,

Ališauskiutė, M. Montvila, T. 
Miluniutė, P. O. Ruškus, M. Lei- 
siutė, K. Urbonas, P. Petravi
čius, N. Rakauskiutė, A. Petra- 
vieienė, V. Lenkavičia, P. Vičas, 
P. Šlonis.

Stambiomis surinkta $43.05 
Smulkiomis surinkta $5.39 
Už ženklelius — $21.25; už 

knygutes $5.00. Viso labo $74.69.
P. Montvila rašt.

Waukegan, IU.
Aukos surinktos Tautos Fon

dui “Lietuvių Dienoje”:
Kun. K. Zaikauskis $5.00
J. Bruževičius $3.00
Po $2.00: L. Paluckis, F. Bar

čas, J. Baeiunas, F. Jonaitis.
Po $1.00: M. Butkus, M. Gul- 

binaitė, A. Žėkaitė, P. Dabašins- 
kas, K. Domikas, J. Ašmis, F. 
Truskauskas, N. Čiapas, A. Jan
kauskas, A. Krakis, S. Keliotis, 
K. Burba, V. Rudzinskis, L. 
Rumšą, F. Petkus, A. Žakaraus- 
kas, J. Urmonavičius, J. ftlileše- 
vičiua, A. Kibartas, M. Rakaus
kas, L. Krikštauavičius, Kaz. 
Barčas, M. Budrunas, K. Mele- 
nis J. Petkus, J. Junčius, J. Po
vilaitis, V. Jakaitis, P. Žambaus-

PAKVIETIMAS.
Prašome atsiųsti delega

tus į metinį Susivienijimo 
Lietuvių įvynio-Katalikų 
Amerikoje Chicagos ap
skričio susivažiavimų. Į 
Chicagos S. L. R. K. Am, 
apskričio ribas ineina šios 
keturios valstijos: Illinois, 
Indiana, Michigan ir Wis- 
consiu. Kiekviena kuopa 
gali siųsti po vienų atstovų 
nuo kiekvienos dešimties 
toje kuopoje esančių narių. 
Delegatai privalo turėti 
nuo savo kuopų mandatus. 
Šis metinis susivažiavimas 
įvyks nedėlioję, 3 d. sausio 
1915 metų, 2 vai. po pietų, 
šv. Jurgio parapijos salėje, 
Chicagoje. (Kampas 32nd 
place ir Auburn avė.)

Apskričio raštininkas 
K. Pakštas.

ST. CHARLES, ILL.
Kun. L. Taškūnas iš Rock- 

ford, III. padės kun. R. J. Carse, 
St. Charles, III., išklausyti lietu
vius išpažinties Advento laike. 
Jis bus St. Charles nedėlios va
karą, gruodžio 20 d. iki seredos

akaro gruodžio 23 d.

REDAKCIJOS ATSAKAI.
Ten buvusiam. (Hartford) Lietuvių 

dienos aprašymą turėjome trumpinti. 
Stoka vietos. Tikimės už tai nepyksi
te.

Kviečiame visu* narius pribūti pas
kirtu laiku, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti. Taipgi kartu bus 
renkiuma naujų valdyba, nepamirški
te atsivesti su savim naujų narių.

Rašt. A. JT. Sutkus.

DRAUGUI! RŪKALAI.
Buslv. Liet R.-KaL Am. 

valdybos antrai*!:
Prezidentas: K. J. Kruiingkaa, 

59 Ten Eyck et., Brooklyn, N. Y.
Vice-prezidentas: J. Riktorai- 

tia, 91 CongreM ava., Waterbnry, 
Conn.

■ekratorinz: J. S. Vasiliaaakaa, 
112 N. Greene et., Baltimore, Md.

Kazieriuz: Pranas Burba, 456- 
58 Main et., Edwardaville King
ston, Pa.

Knygius: Kun. J. Inčura, P. 
O. Freeland, Pa.

Dvasiškas Vadovas: Kun. J. 
Jakaitis, 41 Providence st., Wor- 
oester, Mas*

Kasos Globėjai.
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st., 

Wilkes Barre, Pa.
V. Lukoševičia, P. O. Minersville, 
Pa.

*t*******M*»*»iąą»ąMąąąt
Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
Išsirašyk dvisavaitinį laikrašti

“ISEVIŲ DRAUGĄ”
Vienintelį Didžiosios Britanijos 

Lietuvių-Katalikų organą. 
Kaina metams vienas doleris 
Pusei metu 51 centu.

Adresas: Rev. Jos. Norbu*
Mossend, Lanarkshlre,

Scotland.
4******»M*ą*ąątąąąąą»ąąM

Nauja Knygute

REIKAINGIAUSIOS GIESMES
(Suplikacijos, Pulkim aut kelių Die

vas musų gelbėtojas, maldos po mišių 
ir k )

KAINA TIK 3 CENTAI

Perkant šimtais- tik $1.50

Kreipties “Draugo” aJresu.

J**
*•'

GELBEKYTE LIETUVA!!
Trįs didžiausios aukos lietuviams

nukentejusiems nuo karės
I Trįs Didžiausi Teatrai

Rengiami
Lietuvio Dramatiško Draugijų Susivienijimo

Naujame A. Olševskio teatre.
3I38-3I42 So. Halsted Street

Pakeleivingni, Dobilui, Svečiui, B-s. 
Vienam iš komitetų ir kitiems, kurių 
raštai netilpo šiame numeryje, steng 

kas, A. Gustaitė, J. Žėkas, J. Do- 8imės snnaudoti vėliau-
mikas, S. Bartulaitis, A. Jonaitis, 
J. Raila, S. Žiburkas, M. Gene- 
vičiiiR, J. Leškic, M. Ručanskaitė, 
J. Tamulis, M. Trukytė, V. Aš
mienė, V. Zupkienė, J. Žilaitis, 
F. I’avalkis, K.Petkus, Karčaus- 
kas, VI. Kučevičius, A. Samui
lis.

Viso su smulkiomis suaukota 
toje dienoje ■' $150.08.

$10.00
$3.00
$2.50

P. Montvilai. Protokolą dėsime į se
kantį “Draugo” numerį.

J. P. Lukauskui. Tamstos mintis 
gera, bet jos eilėse surašytos nusto
ja savo vertės. Rašykite šiaip jau 
straipsnelius ir žineles iš vietinių 
lietuvių gyvenimo—mielai sunaudosi- 

Eilių talpinti negalime.

GRAND RAPIDS, MICH.
Kun. J. A. Gervickas $5.00
Č. Valinskas $3.00
Po $2.00 aukavo: A. Žibueių- 

kė, J. Brazis, Pr. Dijokas, J. Va
liūnas, K. Skarulis, J. Karaula 
vičia, J. Jankauskas, A. Ramutis.

Po $1.50: J. šipko, A. J. Ka- 
raulavičia.

Po $1.00 aukavo: J. Martišius, 
K. Steponaitis, M. čirvinskas, 
J. Margelis, F. Mikolenas, A. Ra
čiūnas, J. Didžbolis, J. Karaliū
nas, Z. Žemaitis, J. Balčiūnas, F. 
Jankauskas, V. Balsitis, F. Bal
čiūnas, V. Juškaitis, A. Ašmenas,

. J. Augustaitis, J. Janšaras, J. 
Staras (Antanas B.), A. Bernotą, 
J. Andriuška, A. Baneevičius, J. 
Kavai iauekas, J, Geldota. P. 
Nausėda, F. Kilikevičius, A. 
A’. Kemera, J. Adomaitis, P. Kur- 
lenckis, J. Kleiza, J. Gueskis, M. 
Stankevičia, A. Žemaitis, J. Bei- 
noras, J. Jacevičia, J. Jacevičia, 
O. Jankauskiutė, M. Ruscrskis, 
A. Ganuša, J. Bizauskas, A. 
Mergelis, S. Pauras, Ig. Drauge
lis, J. Ratnutis, J. Slavickas, V. 
J. Muzurevičia, F. B. Buzurevi
čia, A. Dubinikas, S. Augustai
tis. F. Kamanlauskas, J. Turuta, 
H. Alkaeiunas, P. Dainis K. Ruk
šėnas, S. Dirka, A. Grigaitis, J. 
Paulnitis, S. Šukcvičia, A. Berno
tas, V. Strockis, A. Sapliutė, D. 
Kareckis, 8. Karsokas, S. Lnba- 
nauckas, J. Martinkevieia, V.
Knranlavičia, J. Gerulaitis, J.
pelnikalčiutė, J. Grinevičia, J.
f Hidonis, S. Kučinskas, V. Ku-
•įnskiutė, J. Babušis, F. Dėdinas, 
M. Šekolskis, J. Matulonis, -J. 
Dėjimas, J. Teberia, J. Giraitis, 
t’ Maižetukas, P. Juškaitis, F. 
t emunnitis, B. Baeevičia, K. 
Adomaitis, J. Matulionis, J. Ša- 
kioskas, I’. Kriščiūnas, K. Rin
kevičius, J. Selintas, M. Vaišno
roj tis.

Mikolas Grubliauskns $1.25
Po $.50c.: P. Totoraitis, A. Gi

lia, V, Baltrušaitis, J. Naujokas, 
A. Andriuškevičius, A. Grin
džiu^ 8. Ridzevičius, J. Vasi
liauskas, A. Laukas, J. Jankaus
kas, B. Btaviesaris, A. Ambata- 
įvičia, A. Steponaitis, O. Sidarta-

Cbicago, III.
Šv. Mykolo parap. aukos Tau

tos Fondui: 1
Kun. F. Kudirka 
Kun. J. Kazakas 
M. Mažeikas
Po $2.00: J. Martišius, Z. Bu- 

gantavičius, F. Kišonas, E. Nau- 
siedienė, O. Janušauskienė.

Po $1.00: A. šlapelis, M. Ma
žeikytė, M. Dumbauskaitė, K. Ki- 
šonaitė, J. Mažeika, J. Jankaus
kas, J. Sakalauskas, J. Čeneške- 
vičius, A. Bacevičius, P. Bara
nauskas, V. Valovičius, P. Gir- 
džiuuas, A. Kupris, J. Ramoška, 
A Nausieda, M. Gulbinas, K. Ku
pris, J. Girdžiunas, K. Šatas, 
L. Strupas, M. Jonuškas K. Lu 
košaitis, A. Rugienius, A. Anta
navičius, J. Paulauskas, J. Joku
bauskas.

Su smulkiomis išviso su
rinkta. . $74.09.

$15.00
$5.00
$3.00

M
K

SKELBIMAI.
DIETA.

Gydant ligas, dieta daugelį kar
tų lošia svarbią rolę. Dieta reiškia 
maistą ir gėrimą, kaip tai yra gy
dytojaus paliepta ligoniui. Kiek
vienas gydytojas pirmiausiai at- 
rręipia atydą į vidurių išvalymą, 
taip, kad niekas nekliudytų 
mausto priėmimui. Pabandykite 
tam tikslui Trinerio Amerikoniš- 
cą Kartaus Vyno Elixirą. Tai 
yra saugus palengvinimas nuo 
užkietėjimo, veikiantis be skau
dėjimo ar kokio kito nemalonu
mo ir tuo pačiu laiku sustip
rinantis organus. Vartokite jį 
ciekviename sirguliavime — juo 
greičiau, juo geriau. Užkietėji
mas turi daug nemalonių pasek
mių ir privalėtų niekuomet ne
būti leistas virsi chronišku. Ap
tiekose. Jos Triner Manufactu- 
rer, 1333—1339 So. Ashland avė., 
Chieago. III. Kaina $100.

Kuomet tiktai reikalinga lini- 
mento kurių nors skaustančių 
kūno dalių trinimui, pabandyki
te Triner’s Liniment’ą. Jisai su
teiks užganėdinimą. Kaina 50c., 
per pačtą 60e.

“LIETUVOS VYČIŲ” DRAUGI
JOS CENTRO VALDYBOS AN- 

TRA1AI.
Dvasiškas vadovas: Kun. F. 

Kemėšis, 717 W. 18tb> st., Chiea
go, IU.

Pirmininkas: M. A. Norkūnas, 
166 Melrose st., MonteUo, Mass.

Vicg-pirmininkas: A. Alek
sandravičius, 732 W. 19th st., 
Chieago, III.

Prot. raštininkas. AI. M. Rač
kus, Holy Cross College, Worces- 
ter, Mass.

Finansų raštininkė: Ona Kašė
taitė, 82 Porter avė., MonteUo, 
Mass.

Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 
Melrose st., Brochton, Mass.

Kasos globėjai: K. Pakštas, 
1644 Wabansia avė., Chieago, IU.

A. Visminas, $15 — 4th avė., 
Homestead, Pa.

J. Naginevičius, 32 Dominick 
st., New York.

Literatiška komisija: A. Knei- 
žis, 41 Capital avė., Hartford, 
Conn.

J. J. Ramanauskas, P. O. Boz 
58, Montello, Mass.

F. Virmauskis, 22 Broad st., 
Montello, Mass/"

“MotynėUs” valdybos 
Pirmininkas — Kun.' V. Vi 
giria.

213 S. 4th at., Brooklyn, N. Y.
Raitininkas — Kun. M. A. Pa»
kauakaa.
143 Park avė., Bridgepert Coaoa. 
Kasininkas — Kun. A. Kodis.
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r Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jan 25 metai, kaip išeina kas U- 
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja matams; Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pusei metų. 
Rašykite šiądien, o gausite vienų 
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad

resuojant
W. D. BOCZKOWSiI — C0- 

Mahanoy City, Pa

Shamokln, Pa.
Kun. J. Valaitis 
Jonas Oagaišis 
Juozas Andriuškevičius
Po $2.00: E. Burbaitė, O. Gagaišy 

tė, J. Karaševirius, Audrius Karaše 
vižlus.

Elžb. Vabalaitė $1.50
Po $1.00: V. Pajausjis, .T. Kinderis 

M. Perlys, V. Didurkevičiui, J. Ka 
ziokas, K. Senulis, J. Demkna.

Po $.50c.: D. Malakauskienė, 
Malakauskaitė, A. Vilčiukaitytė,
Albartinas, N. Mitrikevičius, V. Gu 
dinas, 8. Stonis, J. Sakalauskas, N 
Tačiauskas, K. Valančius.

Smulkesnių aukų $27.50
Viso labo iš Sliamokin, Pa. 72.00
Be to pranešama, kad apie 30 žmo 

nių yra pasižadėjusių mokėti kas mė 
nuo į Tautos Fondą mažiausia 10c 
Soktinas tai pavyzdis tų Shamokino 
lietuvių! Sakysime, gavus "pėdę’ 
kiekvienas galėtų kelius centus at 
skirti Tautos Fondui. Darydami taip 
mes tomis aukomis nesijustuine ap 
sunkintais, o galutinai iš to Tautos 
Fonde atsirastų nemaža suma iš to 
kių aukų.

BROOKLYN, N. Y.
S. L. R. K. A. New Yorko 

valstijos apskričio bus prakal
bos 22 d. gruodžio. 1914. Ap
reiškimo Panelės Švenčiausios 
parapijos svetainėje, prie kampo 
No. 5-tos gatvės Brooklyn, N. 
Y. Prasidės 8 vai. vakare. Kvie
čiami visi atsilankyti ant taip 
prakilnaus pasilinksminimo, ku-

396 Higk sųBrMklyR, N. K.

AsMhl AiBdatatndjM Drugy* 
■t*, Br. Kadai** Kar. (aal

Tava «f Laka). x
Pirmininkas ■— V. Paakita, 

4451 S. Marshfield are.,
Viea-pina. — A. Mikalauskis, 

1M0 W. 47th st.
Raft. — L. Abaravičiai, UM 

8a. Hanaitags ava.
Knygvedis — Jonaa Candaao 

kaa, 4469 8a. Woad st,
Iždininkas — Kaimieras Vana

gas, 4351 So. Wood st.,
Organo užveidėtojas Jnozas 

Palekas, ĮSOS W. 4«th st,

švento Juozapo Draugijos, Sheboygan, 
Wls., valdybos adresai:

Pirmininkas: Daugirda Pranas, 214 
S. River st.

Pagelbininkas, Skeris Antanas, 909 
Indiana avė.

1. Sekretorius Stankus Antanas, 
1414 New York avė.

2. Sekretorius Rutkauskas Juozas, 
Kasos globėjai:
Marculaitis Antanas, 1839 S. 14th st. 
Kučauskas Andrius, 1623% Indiana

ris nevienam suteiks daug sma- ave'
Maršalka, Karosas Juozas, 914 Claragnnio. 1

Kurie norite prisirašyti prie
S. L. R. K. A., tai galite tuojaus 
padaryti atsikreipdami prie ko
misijos prakalbų rengimo iy ap
skričio valdybos. Nuoširdžiai už- 
kviečia.

Pirm. Petras Montvila 
Rašt. M. Y. Tulaba.

Ar Skaitai Kada Laikraštį "LIE1UTA?” 
Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina )au 21 metus Chieago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gorų Ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja mo
lui tik 32.OO, pusei motų gl.OO.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halated’st.. 6016180, ILL

MUZIKOS MĖGĖJAMS.
Labai bitai linksmas, jei pirksi 

muzikos įrankių mūsų dviejose 
krautuvėse.

CHICAGOS TAUTOS FONDO 
KOMITETAMS PRANEŠIMAS

Visu Tautos Fondo komite 
tų nariu Chicagoje meldžiame 
atsilankyti į bendrą Chica 
gos komitetų susirinkimą, ne 
dėlioję, 26 d. gruodžio, 6:30 
vai. vakare, šv. Jurgio parap 
svetainėje. Bus apkalbami bū 
dai tolimesnio veikimo Tautos 
Fondo — Lietuvos labui,

ftr. Jurgio par. T.
Komitetas

ATSIŠAUKITE.
Paieškau Petro Oru pos giminių.

•Tis mirė 4 dieną lapkričio. Paeina iš 
Kauno gub., šviekšnoa parapijos. Mel

džiu kuograičiauaiai atsišaukti šiuo 
adresu:

Dominikas Bernotas,
Seip Boz 22 Westville, III.

Chieago, UI.
39 ta kuopa S. L. R. K. A. laikys 

mėnesinį susirinkimą 20 d. gruodžio, 
3 vai. po pietų, Kilis svetainėje, 
5728 S. 8tate gatv.

ave.
S. Kazimiero draugija parengė balių 

su išlalmėjimu 10 auksinių vertės 10 
dolerių
1015 Clara ave.

Kasininkas šalčius Juozas 918 
Dilingbam ave.

Lietuvių Rymo—Katalikų Pilnųjų Blai
vininkų Amerikoje Susivienijimo Cen

tro Valdybos adresai:
Pirmininkas: Kun. J. J. Jakaitis,, 41 

Providence st., Worcester, Mass.
Dvasiškas vadovas: Kun. P. 8aurn- 

saitis, 46 CongreM ave., Waterbnry, 
Conn.

Vicepirmininkas: P-lė A. Petrsns- 
kintė, 563 N. River st., Waterbnry, 
Conn.

Centro Sekretorius: J. V. Kovas, 31 
Congress ave., Waterbury, Conn.

Kasininkas: Kun. V. A. Karkauskas, 
46 Congress ave., Wnterbury, Conn.

Kasos Globėjai: J. A. Aleksa, 658 
W. Raratoga st., Baltimore, Md.

J. Antanavišins, 49 CongreM ave., 
Waterbury, Conn

8 =
J Gruodžio 19 d. 1914. 8:15 v. vak.

Gabiausieji ChicagosJartlstai suloš komedija-vadeoilj

“Užburtas Kunigaikštis”
Šis vakaras busapamargintas dar muzika ir dainelėmis, kurias atliks 

gabiausi solistai.
____________ įžanga’ĮĮSO c. ir augšė i a u

Gruodžio 20 d. 1914. 12:15 po piety dieninis teatras
Vaidins rinktinėmis spėkomis, pirmą kartą Chicagoje, 3 veiksmų dramą

44G AIRE S”
vtikalas litai lltirtstlgu Ir IŽlMitls. Abudu veikalu režisuoja Br. Vargias

 Įžanga nuo 25 c. ir augščiau

*

Pijanai, Pearl queen koncerti
nos, smuikos, šnekamos mašinos 
ir lietuviški rekordai, akordeonai 
ir daug kitų įrankių padarys 
puikias kalėdoms dovanas.

Kituose miestuose gyvenan
tiems katalogus siunčiame veltui 
GEORGE & VITAK MUSIC C0.

1540 W. 47th St. 
ir

769 Milvvaukee ave. 
CHICAGO, ILL.

Gruodžio 20 d. 1914 m. 8:00 vai. vakare

“DRAMOS” U-ja stata sciMji S-kig Valkšnų tragediją

“MINDAUGIS”
Didis Lietuvos Karalius

Veikalas istoriškas ir užimantis. Kas mate kartą losiant, tas bus ir antrą
Režisuoja K. JURGELIONIS.

Kaina 35 c. ir augščiau

Grynas pelnas nuo šių vakarij paskirtas lietuviams, 
į nukentejusiems nuo karės. Taigi tikimasi, kad gerbia

moji lietuvių visuomenė pritars ir skaitlingai > atsilan
kys į mūsų minėtus tris vakarus, kad sušelpus nuken
tėjusius brolius.

Visus kviečia,
L. D. D. Susiv. Centro Valdyba. 

>sb< iobp.

Pbone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrij, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas ir Gyvenimo vieta

3249 S. Morgan St. Chieago.
Valandos

8 lyg 10, 1 lyg 3 po piet
ir 7 lyg 9 vakare

5r_jNN!’:::!i■BESU

;Hy.y..į i įsu įSiį. įįįi gymi.ig.■■■■■■■
ū&JtaLLLUt •9

Visiems Blaivybės Platintojams ir norintiems 
sužinoti KAS TAI YRA BLAIVYBĖ patariame per
skaityti naujai išleistą kun. P. Saurusaičio

BLAIVYBES KATEKIZMĄ
Stora ir graži knyga aiškiai parodanti girty

bės pasekmes ir kovą su jomis.
KAINA 40 CENTŲ

Gaunama pas autorių, 46 Congress ave. 
Waterbnry, Conn.

ir “Draugo” Knygyne.
Reikalaukite tuojaus!

-

GERB. KLEBONŲ DOMAI:
“Draugo” knygyne dabar 

jau gaunami Kalėdų aukoms 
konvertai. Užsakymus malo
nėkite siųsti išanksto.

Su pagarba
Draugas Pub. Co. 
1800 W. 46th St.

Chieago, III.

TURŽJK SAVO OKU.
Daugeli* naujni aprigyventiRių 

ūkininkų pasekmingai gyvena' Arkan 
•as ir Lonisianns Skinimnone. žemės 
parduodamos po $12 — $15 už akrą. 
Lengvas produktų siuntinėjimas, leng 
vi žemės išmokesniai. Tai yra nepa
prasta proga pradėti su mažai pini
gų ir įsitaisyti gerus namus ir pel
ningas ūkės. Rašyk arba ateik dėl 
informacijų. L. M. Alton P. T. M. 
Boek Itland Lines. Room 718 La 
Šalie Station, Chieago.

Extra! Farmos Extra!
Pranešu broliams lietuviams, kad aš apie Feaeock Miehigan jau nebe- 

pardavinėju žemių, kur buvo geresnė žemė apie Peacock, Little Manistee R» 
ver, Ironš, \Vellston Michigan tose apielinkėse likd vieni smėlinai ir iš 
tos priežasties tai aš buvau priverstu iš tų apielinkių perkelti savo farmų par
davinėjimo agentūrą į patį lietuvių eentrą Scottville, Michigan, kur žemė ir 
transportacija yra geriausiai, žemė yra molis su juodžemiu, arba molis maišy
tas su žvirii ir smelžeme, kur javai toje apielinkėje išgula ant dirvų nu* 
trąšumo. Nerasite geresnės žemės nei Ohio nei Indiana nei VViaconsin Val
stijoje, kokia yra pas mus apie Scottville, Mich. Mūsų žemė derlingiausia, 
laukai lygus, keliai geri daugiausiai žviru išpilti, Telefonų linijos, Pašta at
veža į namus, visos vigados po šonu tiktai naudokitės.

Scottville yra 2 Bankis, didžiausi Fabrikai valgomų produktų, kurta 
nuo farmierių superka produktus ir į kenus sudeda. Yra sūrio, sviesto ir ki
tokiu fabrikų, yra 4 vieraužės (magazinai), kurie perka iš farmerių javua 
daržoves ir guvulius. Yra malunos, mašinų ir kitokių įrankių krautuvės, ar-, 
kliu tnrgai, teatrai, 5 katalikiškos bažnyčios mieste, o aplink visur farmos. 
Tik 8 mylios iki didelio portavo miesto iš kur laivai plaukioja tarpe Cbl 
cagos, Milwaukeo ir kitu miestų, vandenių viską veža pigiai ir greitai. Ta* 
mūsų portavas miestas vadinasi Ludington, Mich. galite pas mūsų atvažiuo
ti laivu iš Chieago, Milwaukee, Manitowoc, Wis., o iš laivo išlipęs gali pa 
šaukti manę per telefoną, o aš pribūsiu su Automobilių ir aprodysiu lau 
kus. Arba išlipęs nuo laivo paimk treiną j Scottville, kur yra mano ofisas, 
nuvažiuot kaštuoja 17 centų. Važiuodami treinu pirkite tikietą tiesiai j 
Scottville, Mich., čia turime gražiausiu gatavų farnų pardavimui, turis 
taipgi pigios žemės su moliu neapdirbtos, visokio didumo ir ant visokią 
išmokesčių. Šioje apielinkėj yra lietuvių kalioniįą, kur turiu pardavęs 318 far 
mų lietuviams. Dabar tūriu tokios žemės pardavimui kokios dar neturėjau. 
Pirkit nuo manės, nes aš parduodu tiktai lietuvių kolonijose, kurias aš 
pats suorganizavau ir esu ezpertu-pažinime žemės ir farmierystės. Aš s» 
organizavau didelę koloniją ir pravedžian kelią prie Amerikoniškoa ūkinin- 
kystės.

Todėl prašau visų lietuvių, kurie nori pirkti farmą arba ėsate jau, pirkę 
atvažiuokite, o aš visus užganėdinsiu, nes žinau, kad turiu geriausiu žemių, ne
gu kiti Agentai, linksmiausioji vietoje Hnv. Valstijose. Norinti gauti mapą 
lietuvių kolonijos kreipkities nuo pirmo Kovo mėnesio 1915, nes išleista 
naują žemlapį lietuvių Konijos.

Norinti platesnių žinių Adresuokite:

Anton Kiedis
Ptoplis State Bank Bldg. Scottville, Mich.

Kada ieškai didelio pasiskyrimo puikių auksinių žiedų, laikro 
brangių pasipuošimui akmenų, visuomet apsimokės pamatyti mūsų sankrovą. 
Geresni tavorai ir pigiau, neg kar kitur. Visada viskas teisingiausiai.

H. JOFFEY
4625 So. Ashland Ave., ; ; Chieago, III.
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MŪSŲ NUOSTUOLIS, TAI MŪSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI N EREI 
KALAtT.TAMT. MOKAMA. DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS, i 
Perdaug turim gerų tavorų. Išdundant tūkstančius dolerų davonoms supa- I 
lindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, sn 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi leueiugėlis, žiedas, fontaninė plunksna, -dėžė Ha
vanos cigarų ir aut 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
OVABANTIJOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIT'LIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991, . : * CHICAGO, ILL.

"Karš - kainos sumuštos - Karo” Viskas už $5.95

DRAUGAS
Gruod. (Dec.) 17, 1914, N. 51.

šALII\k SU NUSIMINIMU!!! 
GRAMAFONAS ANT IŠMO- 
KESNIO 100. KASDIENA.

Jeigu apsiimate mokėti po 10c. 

kasdien, tai išsiųnsime Jums ant 
išmokesčio labai puikų Gramafoną 
sykiu su • 16 rekordais (32 ka- 
valkais) visokių dainų, valcų. mar
šų ir t. t. kuriuos patįs išsirinksite 
Gerumas mūsų gramofonų gvaran- 
tuotas kiekvienam rašyta gvarad- 
eija. Išsiųsime naujus specijališ- 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus, Rusiškus ir Maža-Rusiškus, 
Rašykite tuojau reikalaudami ka 
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra
sos ženklelį atsakymui: *
LIBERTY COMMERCIAL CO 
233 E. 14 ST., NEW YORK.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1867 M.
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST,

_ TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Pnunam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų. ’ ,
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoji 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiua; 
akolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

r: E U D E I K I 8
GRABORIUS

ParsamJo karietas ir automobi
lius dėl pagrabų, ręst u vių ir krikš
tynų. 4605 Harmitagr av«. Chicago

Tel, Drover TO4Ž

Or. G. Z. Vežei (Vezelis)
Lietttviškas Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47to» aatvfie

Telefonas Canal 4052 3£

Dr. 1 K. Rutkauskas
2302 Se. Leavitt St.

Telephone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

3304 So. Halsted St.,
(kampas 34tos)

CHICAGO

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.

Nedalioms ir Seredoms pagal sutarti.

32G1 SO. HALSTED ST., CHICA60

P. A. MAŽEIKA

Seniausias lietuvišku graboriui 
Chicagos mieste. Per 15 metų mano 
graborystėe tarnavau savo broliam* 
lietuviam!. Grabai yra numažinta 
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau, 
e maži grabeliai nuo 63.00 ir ang- 
čian. Meldžiu atTažiuoti į mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia 
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie 
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti 
6100.00 tai pas mane galite'gauti ui 
650.00 Neklausykite agentų ir kokią 
bobelių, bet nueikite pat kitą ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darom* 
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, save 
karaboną ir daugybę automobilių.

Su pagarba P. A. MAŽEIKA. 
3316 Aubrun are. Tel. Yards 1136

\

Bell System

T1.los apielinkės naudojasi dideliais orderiais 

iš karės zono. Didesni orderiai reikalaus dau

giau pajėgų padaryti ir išsiųsti.

I elefouu susinėsimas išris klausimų ir greitai 

ar yra jums darbas jums kada didžiausis suju

dimas.

Jus galite tai atlikti į dešimtis minutų per 

“Long Distance” kas užimtų tris dienas laišku. 

Pasiek reikalingąsias vietas.

Telefono Keliu.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Ofticial 100

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS

Lietuvių Kalbon Verte

Jonas Kmitas

LIETUVIAI!
. SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

ttŽVAIGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDĖ,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis 

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

SAUGOSIES pa

mėgdžiojimų, ir 

visada reikalauk

tikro Riehterio 

Pain — Espeller 

m inkaro ženk
lu, kaip ant pa

veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie

siai iš

F. Ad. Ricliier &Co
74-80 M'ashington 

Street,

NE\V YORK.

Ką tik išspausdinta nauja poezijos knyga
“AUREOLE”

Parašyta vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų
DR. KUN. M. GUSTAIČIO

Knyga spausdinta ant gražios popieros, malonu pažiūrėti, 
bet dar maloniau skaityti

KAINA TIK 10 CENTU 

Reikalaudami adresuokite: —-

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

Telepbone Drover 5326

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė
Gydo visokias ligas

SpecijalistS moterų Ir valkų Ilgose

VALANDOS:

3255 So. Halsted St.,

9 12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare, 
Nedėliomis 9—12 prieš piet.

Chicago, llls.

lietuviškyjij Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienvolyae yra: prirengiamoji mokykla, aitaoniij aky. 

rių pradinė mokykla ir augėtoji mokykla (High Schea ).
LietnTižkosioB Sesers prtiraa pas save mergaites moki

nimui ir iėaaktėjimvi. Seminarijoje prie regnleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinam*: nrtilrn psity- 
maa, sinvinėjimas ir taip toliaa.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

iiao antraia:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

1

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00.

Šitoji Banka priauronn 

Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuoaūnčhn 

j uuo sudėtų pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

G. N Poatlethwaito, 
iždininkas.

Mandagu* patarnavimas,

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWNOF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.

4600 -4602 S, Wood St. Chicago, IIL 
Priimame pinigus l Banką užčSdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugriaus ir mokame trečią 
procentą ra tomis nnt metų. Siuučiame pinigus 
Į visas dalia svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 
linijų | krajų ir ik krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatūkai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
vlršminCtu antrašu.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis Iiiirbtju

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man parastu* dar
bu* atlieku artis
tiškai.

■

1. A. Norkūnas
MELROSE, ST., MONTfLLO, MASS.

Y ra tai labai graži ir interesinga 

apysaka Pradėjus skaityti, sunku 1 

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520 ;
puslapių, o kainuoja

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge 

taip pigios knygos dar nebuvo 
pardavime!

Prisiuntę /dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS 
TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

DRAUGAS PI BLISHING CO.
180# W. 46th Street. • Chicago, III.

JEI NORI ŽINOTI

ko lietuviams šiame svarbiame momente 
kaipo tautai reikia, skaityk naujai

išėjusią knygą:
Kokia Autonomija

LIETUVAI REIKALINGA?
Parašė J. GABRYS

KAINA 10 CENTU
Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

Draugas Publishing Co.
18MW. 4kth Street Chicago, III

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir psduorfa daugiausiai gsrų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso bvioto, o 
prsnumerata kaituola metams Vk $2.oo; 
pusti metų Sl.oo. Užrubežluoser metams 

63.oo; pusei metų 61.M .

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 (T r and Str.,

Brooklyn, N. Y.

Naujos “Draugo" spaustuves
Knygos

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos:
Huckleberry Finnas, parašyta garsaus Amerikos 

raštininko humoristo Mark Twaino. Gražiai lietuvių kai • 
bon versta Jono Kmito. Labai puiki apysaka iš ameri
kiečių gyvenimo. Daug juokingo ir puikaus skaitymo.

Stora knyga, kaina tik................... 7Sjcentai
Reikalaudami kreipkities:

Draugas Pub. Co.
W. 46th St, Chicago, Illinois

_MokyIda Angliškos Kalbos.
Į Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 
: rašyti labai trumpame laike per sies mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės kliasos. 
Kurie gyvena lytuose miestuose Suv. Valst. ir 

| Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą* Dėl platesnių žinių 
rašykite pas:

VVAITCHES BROS.
1741 Vkesi 47ih Street :: Chicago, !H.

Visi užsisakykite
Amerik. Lietuvių Dienraštį

“KATALIKĄ”
Lienraatyj “Katalike” žinios 

tilps daug greičiau ir plačiau; į 
vi8..s pajudintus mūsų gyvenime 
klausimus kuoplači»neia atsiliep
sime.

Dienraštis -‘Katalikas’ yra be- 
partyvis laikraštis ir prisilaikys 
ramaus kultūrinio daibo.

Todėl dienraStyj ''Katalike”' 
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos 
naujokynuose gyvenančių, S. 
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, 
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauKo ir visuomenės 
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams .......................................... $5.00

pusei metų .. $3.00 
trims mėnesiams .. $1.75

Užsienyje, Europoje ir kitur
metams ........................ $7.00

pusei metų .. $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
“KATALIKAS”

3249 So. Morgan SI., Chicago

Gerbiamiesiems Kunigams!
Malonu mums pranešti Gerb.

Kunigams, jog galime jiems 
pasiūlyti

Kalėdų Dovanoms
labai gražių naujausio leidimo 

kalėdinių paveikslėlių su lie
tuviškomis maldelėmis

Kainos su nusiuntimu $2.30, 90 c. 80 c. ir 60 centu 

už šimtą.

Be to pasiūlome gerb. Kunigams ir savo 
išleidimo knygų:

1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. J. Gabrio 10c.
2. -dureole. Oratorija. Parašė M. Gustaitis .... 10c.
3. Kodėl neini išpažinties? Par. kun. Al. J. Warol 25c.
4. Katriutė. Triveiksmė drama. Iš lenk. vertė A.

Vėgėlė ....................................................................................... 15c.
5. U žkrečiamųją- limpamųjų ligą išsiplatinimas ir...

kova su jomis. Dr. A. Graičūnas............................... 15c.
6 Lietuvią Tautos memorijalas. J. Gabrys I dalis 10c.

„ „ 1 . II dalis 10c.

7. Degtinė Veinav. scenos vaizd. Vertė A. Vėgėlė 10c.
8. Katekizmas mažiems vaikams. Kun. Krušas .. 15c.
9. Apsvarstyk. Tėvo Kazimiero pamokinimai .... 5c.

10. Katekizmas apie alkoholių ...................................... 5c.
IT Blogi kūdikio papročiai. Dr. A. Graičūnas............20c.
12. Ar Kristus turėjo brolių ir seserų .................... 5c. .
13. Vienuolinė luomą, Kun. P. Saurusaitis ............. 25c.
14. Apaštalystės maldos statutas. Kun. Saurusaitis 25c. (
15. Apaštalystės maldos pamaldos. Knn. Saurusaitis 5c.
16. Tiesos žodis socijalis*ams. Parašė Kunigas. 3-čia

laida................................................................ .. .......................... ♦
l7.il/nnJotjtts vaifcdts. Gražaus apsiėjimo pamoka. 5c.
18. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Vertė Šėlimas. 10c.
19. Šatrijos Raganos apysakėlės .................. .. .............. 25c. b
Be to galime atsiųsti įvairių įvairiausių lietuviškų kny
gų iš savo knygyno, kurias gerb. kunigai malonės pa
sirinkti iš katalogų. Parduodant žymesnį skaičių, duo
dame dideles nuolaidas.

Su pagarba

“Draugo” Knygynas.

l7.il/nnJotjtts

