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3°',as Seimas S. L R. < A
lai pareikalauna tų lapų ar
ba iš tos kolonijos, arba iš 
Tautos Tarybos sekreto
riaus.
Tautos Taryba Amerikoje.

Bus Laikomas

1, 2,3 d. Birželio, 1915
p. Kunigausko Svetainėj

(LINCOLN HALL) 1506-1508 N. Main Avė.
Miesto dalyj “PROVIDENCE”

Pamaldos Atsilaikys

Šv. Juozapo Lietuvių Bažnyčioje
Kerte N. Main Avė. ir Theodore Str.

PRADŽIA 10 vai. UTARNINKO RYTĄ

IŠ MIESTO GALIMA DAVAŽIUOT ŠIAIS KARAIS:

Scranton and Binghamton F. Co., Northern Electric, (rau
donos spalvos) Providence, Pecwill, Marvine, Carbondale, 
Forest City, ir Providence Sąuare.—Viešbučius rekomen
duojame sekančiai: pirmos klesos, Casy Hotel, netoli nuo 
Lackawanna depo ir Laurel Line stoties, kertė Lackawan- 
na avė. ir Washington avė. 2) JERMYN HOTEL, Wyom- 
ing avė. ir Spruce str., abiejų kainos nuo $1.50 aukštyn tik 
už guolį, 3) TERRAS HOTEL, kertė Wyoming avė. ir Vine 
st.. $1.25 du | lovų, $1.50 vienam — su valgiu ir guoliu 
4) BULL’S HEAD HOTEL, kertė N. Main avė ir Wood 
st., $2.06. už guolį irvaig. diaip viskas surengta.-Laukia-i 
me svečių delegatų.

Laiškus, telegramus ir tt. meldžiame siųsti klebono var
du:

KUN. J. KURAS,
116 Theodore str., ‘ Scranton, Pa. 

Thelephone Bell 1495. į-

TAUTOS FONDO REIKA
LAIS,

T. F. l-m SEIMUI BESIAR
TINANT.

Jau “Kataliko” No. 104 1915 
buvo paskelbta apie būsimųjį 
Tautos Fondo Seimų .Scran
ton’e, Pa., birželio 4 d., 1915 
m. Buvo nurodyta ir apie 
mandatų arba ingaliojimų pa
siuntiniams reikalingumų, su 
labiausiai pasidarbavusios 
Tautos Fondui Liet. R. K. 
Draugijos Valdybos parašu ir 
tos draugijos antspauda ant 
atstovo ingaliojimo.

Kadangi didžiuma Tautos 
Fondo Komitetų likosi sutver
ti per vietos parapijos klebo
no rūpesnį ir pasidarbavimų, 
tai tokie T. F. komitetai, ku
rie daugiausiai morališkos 
paspirties gaudavo iš vietos 
klebono, privalo ir ant T. F. 
vietoaJėoBŪteto skiriamo T. F.

atstovo mandato .(in~

ringumu nepatenkinami. Iš 
mūsų visų reikalaujama pasi
šventimo su intemptu atsjdavi-f •
mu gelbėti Lietutų nuo galuti
no sunaikinimo: gyvuosius nuo 
bado ir ligų, o Lietuvos šalį 
ir
išnaikinimo. Li^viai — kas 
dvasioje gyvac, gelbėkime sa
vo tautų ir g ;ąinę žemelę. 
Kas gyvas į pc..’šventimo dar- į 
bų — Lietuvai į talkų...

Tautos Fondo Valdyba.

NAUJI VOKIEČIŲ VARGAI.

RESPUBLIKA CHILE 
: SIUNTĖ VOKIEČIAMS

MATUM.

Seimo Rengėjai.

DEL PARAŠU RINKIMO.
Jau esame pranešę gerbia

ma j ai lietuvių visuomenei, kad 
31 gegužės m. šių 1915 metų 
bus renkami Amerikos lietuvių 
parašai po peticija į busimąjį 
Taikos Kongresų. Dabar pa
duodame tuo reikalu kaiku- j 
riuos nurodymus:
1) Lapai su spaudintais peti

cijos tekstais ir su vieta dėl 
parašų šiomis dienomis bus 
išsiuntinėti T. F. vietiniams 
komitetams, arba, kur jų nė
ra, kitų vietinių organizaci
jų valdyboms, arba, paga- 
liaus mums žinomiems žy
mesniems vietos žmonėms.

2) gavusieji peticijos lapus 
yra ingalioti organizuoti 
ant vietos parašų rinkimų; 
31 gegužės jie pasirūpins 
sukviesti visų tos kolonijos 
lietuviškų draugijų ir kuopų 
valdybas; valdybų nariai su
sirašys ant atskyrų petici
jos lapų, pažymėdami, kokių 
draugijų jie atstovauja ir 
kiek toji draugija turi na 
rių;

3) Parašų rinkėjai turėtų pe
, Peiti visus lietuvių gyvena

mus namus, neaplenkiant 
nei_ vieno; '

4) rašyties turi ne vien šei- 
myninkai, bet ir jų vaikai 
(nuo 10 metų), ir visi pa
vieniai ;

5) vardus ir pavardes nemo
kančių rašyti turi parašyti 
kas nors kitas;

C) kiekvienam pasirašiusiam 
po peticija, parašų rinkėjai

supaliks atminčiai lapelį 
peticijos tekstais;

7) ant kiekvieno lapo su pa 
rašais iš viršaus turi būti 
pažymėta vietos ir valstijos 
vardas, kur parašai renka
mi; W

8) kur vienų dienų (31 geg.) 
nesuspės visų parašų su
rinkti, reikės rinkti sekan
čių dienų vakarais, iki kol 
visų parašai nebus surinkti;

9) parašų rinkikas rinks drau
ge ir aukas Lietuvos reika
lams, tečiaus visa svarba ne 
aukose, bet parašuose, tad 
kas negalės, ar nenorės au
koti, negalės būti nei kiek 
prie to verčiamas;

10) visų aukotojų vardus ir 
pavardes ir kiek aukojo, rin
kėjai parašys ant atskyrų 
lapų; kiekvienas savo aukų 
galės skirti į tų fondų, ku 
riuo jisai labiau pasitiki; 
rinkėjai negalės daryti jokių 
kliūčių, nei varžymų; su 
rinktos aukos turės būti iš 
siųstos pagal noro aukoto
jų;

11) peticijos lapus drauge su 
aukotojų sąrašais ir surink 
tomis aukomis rinkėjai su 
neš į vienų vietinf centrų, iš 
ten gi lapai su parašais ne 
trukus turės būti išsiųsti 
Tautos Tarybos sekretoriui 
1800 W. 46-th st., Chieago, 
III., aukas gi ir aukotojų są
rašai bus išsiuntinėtos pa
gal paskyrimo;

12) lietuviai gyvenantieji ma
žomis kuopelėmis, ar atsky- 
romis šeimynomis, jeigu jie 
negaus peticijos lapų iš ar
timesnės didesnės kolonijos,

PA-
ULTI-

AMERIKA REIKALAUJA
itSAVOTlESy.

• r*

JUNGTINĖS VALSTIJOS PA
SIUNTĖ VOKIETIJAI NOTA.

Anglijos kariški’ laivai nuskan
dino netoli pietų Amerikos Chile 
respublikos vandenyse vokiečių 
kreiserį “Drezden”. Chile 
publikos valdžia pareikalavo iš
Anglijos pasiaiškinimo ir gavus 
pasitenkino juomi. Jas Chile res
publikos pasielgimas taip supyk
dė vokiečius, kad jie tuojaus pa
siuntė jai labai nemandagių no
tą, nupeikdami Chile respublikos 
veikimą. Chile respublikos val
džia, atsakydama į tą nemanda
gią notą, pasiuntė vokiečiams 
ultimatum, reikalaudama jų pil
no atsiprašymo. Jeigu vo
kiečiui neišpildys Chile rei
kalavimo tai galės ir ka
rė vykti tarp tų dviejų viešpa
tijų. Vokiečiai Chile respbuli-

ITALIJA STOS | KARĘ SU 
VOKIEČIAIS.

ATSISTATYDINO ADMIROLAS 
TIRPITZ.

Iš prižasties įvykusių Vokieti
jos ministerių tarpe nesusiprati
mų, atsistatydino 'vokiečių laivy- 

res' I no ministeris admirolas Tirpitz. 
Nesusipratimai iškilo delei laivo 
“Lusitanios” nuskandinimo.

UŽTEKS PERSERGĖJIMŲ.

Vokiečių pasįuntinis Amerikoj 
pasiuntė visiems laikraščiams 
pranešimą, kad vokiečiai nebe
mano toliaus persergėti Ameri
kos piliečius nuo plaukimo ka
riaujančių vięšpatijų laivais. Su
lig vokiečių nuomonės užtenką j 
jau tų persergėjimų. Ir kur tau 
neužteks. Geriausiai gali tą pa
liudyti kad ir “Lusitanijos” nus-Šiomis dienomis Jungtinių Vai-, 

stijų valdžia pasiųitė Vokietijai k°3 veda mUžinišk^ prekybą ir į kandinimas. Kiekviena iš neut- 
gana ilgą ir aštrią^notą, kurioje 13iems būtų labai neParanku su iraliV viešpatijų pilnai suprato vo- 

*ja kovoti, tai-gi spėjama, kad vo
kiečiai pilnai išpildys Chile res
publikos reikalavimus.

galiojimd) paprašyti ir pris
pausti tos parapijos antspau
dų. Kur vietiniai klebonai ne
prisidėjo prie Tautos Fondo 
Komiteto sutvėrimo ir visuose 
Tautos Fondo veikimuose ne
ėmė dalyvumo, arba visai jo
kio kunigo nesiranda, tai to
kių vietų Tautos Fondo Ko
mitetų atstovų ingaliojimai 
turi turėti ne vien Tautos 
Fondo valdybos parašus, bet 
ir antspaudų bei parašų bent 
vieno iš valdybos tos draugi
jos, kuri labiausiai yra šelpu
si Tautos Fondų darbu ar pi
nigais.

Dabar Tautos Fondo Valdy
ba savame posėdyje Gegužės 
mėnesio 15 d. 1915 m. nutarė 
prašyti visų T. F. vietos ko
mitetų, idant malonėtų paga
minti rezoliucijas ar šiaip 
patarimus būsimam Seimui, 
kaip pasekmingiaus surinkti 
aukų Tautos Fondui.

Taip-gi prašoma patarimų, 
kokia privalo būti T. F. konsti 
tucija.

Tie visi Tautos Fondo vie
tos Komitetai, kurie nori kad 
jųjų atstovai T. F. Seime tu
rėtų sprendžiamąjį balsų, pri 
valo pasiųsti visus lig šiol pas 
savo iždininkų laikomus pini
gus į Tautos Fondų, bent vie 
nų savaitę pirma T. F. Seimo, 
t. y. pirma Gegužės 27 d. 1915 
Reikia išpirkti t. v. “Money 
Order” p. B. Vaišnoro vardu 
Pitsburgh, Pa. bet tąjį money 
order’į bei laiškų pasiųsti T 
F. Raštininkui, Adv. A. Šla
kiui, 3255 S. Halsted st., Chi 
cago, III. Kol dar seimas ne 
parūpino T. F. Konstitucijos 
Vietos T. F. Komitetai mel 
džiami prisilaikyti Central! 
nės Tautos Fondo Valdybos 
parūpintos tvarkos.
- Lai Lietuvos Meilė ir Tau 

tiškoji Vienybė valdo mūsų 
širdis, tai mes vieni kitus vei 
kiai permanysime. Nors ir la 
blausiai pasišvęsime, nebus 
perdidelis pasišventimas, nes 
Šie metai paprastuoju labda-

nurodoma vokiečiams, kad Jung
tinių valstijų piliečių gyvastis 
būtų apsaugota, nežiūrint kur 
jie randasi. Taip-pat notoj pa
žymėta, kad vokiečiai sustabdy
tų atakas ant prekybos ir pasa- 
žirinių laivų, kurie aeineina 4 
.skaičių karės lai&TKk Vokiečių | 
persergėjimai daromi' Jungtinių 
Valstijų piliečiams neplaukti 
ant kariaujančių viešpatiją lai
vų negali būti vokiečių veikimo 
pateisinimu, nes amerikiečiai tu
ri tiesą keliauti savo reikalais, 
kur jiems tinka ir jų kelionė 
privalo būti be pavojaus, kad 
jie plauktų ir kariaujančią vieš
patijų laivais. Jungtinių Valsti
jų valdžia yra priversta prižiū
rėti, kad būtų pildomos tarptau- 
tiškos tiesos. Jeigu Vokietija ne
sustos torpedavus prekynius ir 
pasažirinius laivus, Jungtinių 
valstijų valdžia pasielgs savo
tiškai. Vokiečių povandeniniai 
aivai nuskandino 28 gegužio 

anglų pasažirinį laivą “Falabą”, 
kame žuvo Amerikos pilietis 
Leon. Thrasher, 28 balandžio vo
kiečių oro laivynas bombardavo 
Amerikos laivą “Cushing”, ge
gužio pirmą dieną vokiečią po
vandeniniai laivai torpedavo A 
merikos laivą “Gulflight”, da
bartinis -gi vokiečių ‘ ‘ Lusitani 
jos” nuskandinimas, laikė kurio 
žuvo daugiaus šimto Amerikos 
piliečių ir daugybė kitų salių 
niekuo nekaltų žmonių tiesiog 
privertė Jungtinių Valstiją val
džia padėti galą tiems negeis
tiniems apsireiškimams. Notoje 
nurodoma į tarptautiškų tiesų 
reikalavimus, kuriuos privalėtų 
pildyti visų kraštų valdžios.

Kaip spėjama Jungtinių Val
stijų nota nepasieks pas vokie
čius pageidaujamo tikslo ir Vo
kietija atsisakys išpildyti Ameri
kos reikalavimus. Tad žinoma 
Amerikai prisieis kitokiais bū
dais užtikrinti savo piliežitfms 
saugumą, kaip ant jūrių taip ir 
ant saužemio.

KONSTANTINOPOLĮ BOM
BARDUOS Iš VISU PUSIŲ.

one ganta oficijalių žinių,
kad Rusijos kariuomenė randasi 

šiaurius nuo Konstantinopolio
Juodųjų Jūrių pakrančiųose, iš 
kur ji mano pradėti Konstanti
nopolio bombardavimą. Rusų ka
riškas laivynas pridengs savo ka
riuomenės veikimą ant saužemio. 
Turkai likučius savo laivyno iš-

kiečių “žmoniškus” jausmus.

ITALIJOS RENGIMASIS 
KARĖN.

KARĖ ŽEMAITUOJ.
ŠIAULIŲ APIELINKĖS MŪ

ŠIAI BE PASEKMIŲ?

Vokiečių karės kanceliariją, 
paskelbė, kad Lietuvos karės, laiš
kuose visas vokiečių ir rusų ar
mijų veikimas be žymių permainų. 
Ties Šiauliais tęsiasi mūšiai, bet 
nei vienai iš kariaujančių pusių 
neduoda pergalės.

v -------------------- !

VOKIEČIAI JF»RIE AIRIOGA- 
LOS. '

Rusų oficijalis pranešimas iš
leistas karės kanceliarijos Pet
rograde suteikia žinių, kad ru
sai sumušė vokiečius ties Airiogo- 
los miesteliu, užimdami ten vo
kiečių pozicijas. Airiogolos mies
telis guli Dubisos upės pakrantyj, 
30 mylių nuo Kauno.

143,500 RUSŲ PATEKO NE
LAISVĖN^ į

Sulig vokiečių oficijalių pra* 
nešimų, Karpatų kalnuose, aus- 
trijiečiai ir vokiečiai paėmė apie- 
linkėse Strijo 3.600 rusų nelais
vėn.

Mūšiuose ties Gorlicais ir Tarno-Gal apie nieką taip daug ne- | | J B
įbuvo kalbėta ir rašyta, kaip apiei vu vokiečiams pasisekė paimti 
btaffįos kariškus žingsnius,nelaisvėn TffS HOn 'm-n
pasaulio spauda su intempimų 
laukė, kada ši viešpatija prisi
dės prie talkininkų. Ikišiol dar 
Italija pasilieka neutrališka, sy
kiu neperstoja ir kalbos apie j 
rengimosį karėn. Kaip praneša 
dabar italų spauda Italijos val
džia galutinai nutarusi prisidėti

nelsisvėn 'W9.b0ū turų kareivių. 
Prie Vistulos upės 40.000 rusų 
pateko į austrijiečių rankas. Iš
viso trumpu laiku vokiečiai su
ėmė 143.500 rusų kareivių.

siuntė iš Bosforo Krimo apielin- Pr*e kar®s> net išleista geležinke- 
kėse, kad tuomi nukreipus ten bo valdybai paliepimas, kad bū- 
rusų laivyno veikimą ir sulaikius apsaugoti Vokietijos ir Austri- 
rusų kariuomenės atakas nuo J08 pasiuntiniai, jiems keliaujant 
saužemio. Talkininkų laivynas ’8 Romos. Gal tai ir bus ženklu 
pasirengęs bombarduoti Konstan-: pirmųjų Italijos
tinopolį iš pietų pusės. Karės ek-1 snilJ- 
spėriai spėja, kad Konstantino-

kariškų žing-

NUSKANDINTA ANGLŲ
KREISERIS. ŽUVO 500 

ŽMONIŲ.

Turkų torpedinis laivas nus
kandino Dardanelių siaurumoje 
anglų kreiserį “Goliath”. Iš 
700 ingulos žmonių išsigelbėjo 
200 žmonių, 500 jurininkų prigė
rė. 1

polis turės pasiduoti laike vieno 
mėnesio.

VAKARŲ KARĖS LAUKE.
Vokiečių atakas Ypres apielin- 

kėse sulaikytos ir vokiečių padė
jimas ten ne išgeriausiu, nebegali 
jie nieko nuveikti. Pirmieji vo
kiečių pasisekimai, vartojant 
jiems serarugštę neatnešė pagei
daujamo tikslo. Į pietus nuo

JAU PER VĖLU...

Iš Romos gaunama žinių, kad 
Austrija sutikusi išpildyti Itali
jos reikalavimus, atiduodant Ita
lijai Tridentą, dalį Goricijos ir 
keletą Adriatiko salų. Beto bus 
duota savyvalda Triestui, kur di
džiuma gyventojų italai. Prie to
kio žingsnio palenkęs Austriją Vo 
kietijos ciesorius Vilius, nesenai 
viešėjęs Vienoje. Romoje tuojaus 
buvo sušauktas kabineto posėdis,Ypres Lille — Arras apielinkėse, eina kruvini mūšiai tarp vokiečių , kur*ame perskaičius Austrijos at- 

ir talkininkų. Pasekmės tų mūšių sakymQ, v*sų pripažinta, kad Aus- 
būsią prielankios talkininkams, itrUa 811 8av° pasiulijimais paaivė- 
nes jau ir dabartiniu laiku talki-llavo- Tokios "įmonės laikosi ir

KAIZERIS PEIKIA TURKIJĄ 
IR AUSTRIJĄ.

Kijevo laikraštis “Birževaja 
Gazieta”, paduoda žinių, kad su
imti Galicijoj vokiečių kareiviai 
pasakojo būk kaizeris apsilan
kęs Najetze ir laikydamas tea 
kalbą kareiviams, pasakęs, kad 
Turkijos ir Austrijos kareivija 
visai netikusi. Vokietijai prisi
eina vienai grumtis su priešu.

ninku armija turi užėmus geres
nes pozicijas, ir daug vokiečių 
kareivijos pakliuvo į nelaisvę. 
Visgi ir prancūzų nuostoliai esą 
milžiniški. ,

RUSIJAI REIKIA PINIGŲ.
Rusijos valdžia prisakė pinigy- 

no ministerijai išgauti užrube- 
žyj naują paskolą ant 500.000.- 
000 rublių.

Italijos parlementas.

165,000 VOKIEČIŲ ŽUVO GA
LICIJOJ IR KARPATUOSE.
Genevoje gautas telegramos iš 

Krokovos praneša, kad 165.000 
vokiečių kareivių žuvo Galicijos 
ir Karpatų karės laukuose. Žuvu
siųjų skaičiūjo žymią dalį užima 
ir austrijiečiai. Genevoa laikraš
tis “Journal de Geneva” pažy-

ANGLIJOS GYVENTOJAI INIR- 
ŠE ANT VOKIEČIŲ.

Po “Lusitanijos” nuskandini- 
mo, visoje Anglijoj pakilo didelės 
riaušės. Vokiečių turtas visur nai
kinamas ir pačius vokiečius žu
doma. Įšėlusios minios nebegali 
sulaikyti nei policija, nieko ne
gelbsti ir areštavimai. Visų anglų 
lūpose vienas obalsis: “Atminki 
te “Lusitani ją”. Sunaikintas 

turtas siekia

RUSAI ATMUŠA VOKIEČIUS.
Petrograde oficijaliai paskelb

ta, kad rusų pėstininkų 48 devi- 
zija, vadovaujant generolui Kor- 
nifovui, atmušė vokiečius nuo Me 
zo Laborčo apielinkių. Vokiečių 
generolo Mackenseno pienas pra
vesti vokiečių kariuomenę per Sa- 
no upę neišsipildė.

Generolo Mackenseno armijos 
frontas, veikiantis vakarų Gali
cijoj labai nukentėjęs nuo rusų 
atakų. Rusai sumušė vokiečius ir 
Vislokos upės apielinkėse.

KYNIJA SUTIKO SU JAPONI
JOS REIKALAVIMAIS.

Japonija su Kynija susitaikS 
geruoju: šiuom tarpu Tolymuo- 
se Rytuose karės nebus. Kynai 
sutiko išpildyti visus japonų rei
kalavimus, nes jiems kito išėji
mo negalėjo ir būti. Karė ky- 
nams reiškė pražūtį. Tiktai neži
nia ar ilgai kynai kentės ant 
savo sprando sunkią japonų le
teną. Pasitaikius gerai progai 
gal ir mėgins nusikratyti nuo 
japonų.

TURKAI PRALAIMĖJA 
KAZO MŪŠIUS.

KAU-

PA-

rai, kad laikė tų pačių mūšių 
50.000 rusų pakliuvo pas vokie- Anglijoj vokiečių 
čius j nelaisvę. milijonus dolerių

ITALIJOS MINISTERIJA 
SITRAUKĖ.

Londono laikraščiai praneša, 
kad pasitraukė iš savo vietų Ita
lijos ministeriai, paduodami prie
žastį žmonių neužsitėkėjimą jų 
politika. Italijos karalius ministe- 
rių rezignaciją priėmę.

Turkų kariuomenės divizija, 
vedama Kali Beja sumušta rusų 
kariuomenės Uramiah apielinkė
se, rusai gena turkus, bėgančius 
baisioj betvarkėj. Žuvo turkų 
kareivių apie 7000.

Van ir Erzerumo apielinkėse 
tebesitęsia armėnų krikščionių 
skerdynės. Iš 300 Rašvos kaimo 
gyventojų tik 3 spėjo išsprukti 
iš po Kurdų peilio.
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VOKIETIJOS SOCIJALISTŲ 
NUODĖMĖS.

Garsus prancūzų socijalistų vei
kėjas ir rašytojas Povilas Louis 
patalpino laikraštyje “Revue 
bleu’’ straipsnį apie vokiečių so- 
eijalistus ir jų santykius dabarti
nėje karėje. Louis tvirtinta, kad 
Vokiečiai socijalistai savo pasiel
gimu pilnai ir galutinai save 
snikompromitavo vokiečių soci-' 

-demokrotai nustojo savo idė
jas. Intemacijonalas, juos pas
merkė ir nuo savęs atstūmė.

Louis išskaitliuoja vokiečių so- 
cijalisty nuodėmės, būtent, vo
kiečių socijalistai vienbalsiai 
balsavo už karės budžetą, viešai 
pripažįsta geru darbu . Belgijos 
neutralės pozicijos sulaužymų, 
draugauja su kaizerio Viliaus mi- 
nisteriais Tautiškame name Ber
line, remia vokiečių valdžių neš
varioje politikoje prieš Italija ir 
Humuniją; trys vokiečių socija
listų atstovai: Wendel. Noske ir 
K. Liebknectitas stengiasi ingy
ti ^int Belgijos sindykatų in
tekmę ir siūlo jiems taikų, apie 
kurių italų publicistas Angelo 
Cabrini yra taip išsireiškęs.: 
** taS darbas būtų nešvariausiu 
kontraktu.

Socijalistai

skverbusius jos tarpan žydus. 
Ypatingai žydai sujudo dirbti, 
karei ištikus. Jie dabar panau
doja savo visas priemonės, kad 
tik daugiau ingyjus intekmės 
visų šalių viešame gyvenime. 
Amerikos ir Anglijos žydai per 
atsibuvusias didžiųjų žydų kon
ferencijas išreiškė norų dalyvau
ti ir taikos kongrese.

PRANAŠAVIMAI APIE KARĖS 
PABAIGA.

Prancūzų spauda praneša, kad 
Cotterel miestelio arkyve tarp 
senų dokumentų surasta rank
raštis iš 1700 metų, kuriame su- 
andoma daug nurodymų š 

kų įvykstantiems atsitikimams.
Viename to rankraščio lape 

panašiai rašoma:
“Kada žmonės važinės gatvė

mis vežimais be arklių. Kada

ATSISAKO IŠGULDINĖTI V0- 
KIEČIŲ KALBĄ.

Rochesterio universteto profe
sorius John F. Coar atsisakė iš- 
guldinėti vokiečių kalbų tame 
universtete, paaiškindamas, kad 
po tokio vokiečių niekšiško pa
sielgimo su laivu “Lusitania” 
jis nebegali tos kalbos vartoti.

ROOSEVELT’AS PRIEŠ WIL- 
SONĄ.

Anglų "laikraštyje “Metropo
litan Magazine“ tilpo buvusio 
Jungtinių .^Valstijų prezidento 
Roosevelto straipsnis po antgal- 
viu “Žmogžudystė jūrėse“, ku
riame jis pilnai pasmerkia vokie
čių pasielgimų su pasažiriniu lai
vu “Lusitanįja“. Be to Roose- 
velt’as savo straipsnyje nurodo, 
kad Wilsono politika išstato ame- 
rikiečius ant juoko ir paniekini-

galima bus susikalbėti iš vieno p™. “Jeigu mes amerikiečiai, ra
pasaulio galo su kito, — 1914 
metais — gegužio mėnesyj pra
sidės šnektos apie karę, birželio 
mėnesį bus prisirengta prie ka
rės, liepos mėnesį prasidės ka
riškas veikimas. Rugpiūtyje daug 
paailipja ašarų“. Tas pranašavimas 
kaip matoma pilnai išsipildė. Ve- 

Haase, Fisher, F. I žimai be arklių, tai dabartiniai 
Scheidemam. Heine, David, Geck,! automobiliai, išradus telefonų 
Heenisch, Bernstein, Suedekum žmonės gali susikalbėti didelia- 
ir penkios dešimts kitų socija
listų demokratijos vadovų 'rbe- 
paliovos garsinasi net iki nuobo
dumo -lojaįiškais kaizerio tar
nais. Tarptautiškas darbininkų 
iederacijos sekretorius paskelbė, 
kad visi vokiečiai be skirtumo 
partijų nori karės. Už tas visas 
vokiečių socijalistų simpatijas 
kaizerių Vilius žadąs savo drau-

šo Roosevelt’as, tuojaus nepra
dėsime tinkamai veikti, mūsų 
pareigos kaipo tautos nebus iš 
pildytos, ir Amerikiečių garbė 
nustuos savo aureolės.

tūlių Valstijų valdžia turi išriš
ti tų klausimų. Toki dalykai at
eityje neturėtų atsikartoti 
“Evoning M&il” “Lusitanijos“ 
nuskandinimų priskaito prie pa- 
niekimo visų tarptautiškų tiesų. 
“Evoning Telegram“ sako, kad 
tai nėra karė, nei garbinga kova, 
tai tiktai denegerato veikimas, 
kuris nustojęs vilties su peiliu 
rankoje iš už kertės užpuola ant 
savo aukų. “Evening Port“ pa
taria vokiečiams plačiau praver
ti . akis ir nors sykį pastebėti, 
kad visas civilizuotas pasaulis juos 
smerkia. Hunas, turkas užsi- 
gėdintų tokio darbo. Išskirus, 
tik vokiečių leidžiamus laikraš
čius, visa Amerikos spauda be 
tautų skirtumo pasmerkė vokie
čių paskutinį žiaurų pasielgimų 
su laivu “ Lusitani ja “. Įgimti; 
gal padaro kai-kurie mūsų lie
tuviški socijalistų leidžiami 
laikraščiai, kurie nebe nuo šian- 
den guldą galvų už vokiečių 
kultūringumų.

Skuodu, kur jau daug pabėgė
lių prisirinko. Jais tuo tarpu rū
pinasi valdžia, duodama po du 
svaru duonos ir karštos sriubos, 
bet žmonių skurdas labai didelis. 
Tauragė visai sudeginta, be pas
togės lika 5000 žmonių.

IŠ ŠAKIŲ IŠVEŽĖ, 300 VYRŲ.
Suvalkijoje vokiečiai šeimy- 

ninkauja Šakiuose, kur jie surin
ko 300 vyrų ir išgabeno į' Prū
sus. Iš kaimų ima grūdus ir mė
sų, varinius, žalvarinius daiktus, 
taipogi gyvulius arklius, karves, 
paukščius. Kai-kurie gyventojai 
slapstydavosi po girias, bet vų- 
kiečiai greit juos ir ten surado. 
Nežinia tik ar vokiečiai ilgai ma
no pasilikti Lietuvos Paprūsėje 
ar tiktai maisto ieškodami čia at
sibaldė.

dideliai daug lietuvių kareivių 
turėjo atlikti išpažintį pas kuni
gų, su kuriuo kiti, o ypač ratui- 
kai ne tarnavę kariuomenėje, 
jokiu būdu žodžiais negalėjo su
sikalbėti. Tai tik čia, o kas daro
si ten, kur lietuvių yra daug 
daugiau? Atliko pas mane išpa
žinti ir vienas latvyg su kurio 
aš irgi negalėjau susikalbėti 
(kiti mokėjo rusiškai); šitas gi 
nelaimingas graudžiai verkė ir 
aš jam padėjau: gaila man buvo 
ne jo vieno, bet visų tų, kurie 
negali dvasios vadovo rasti mo
jančio jų kalbų. Lietuvių visgi, 
kaip girdžiu labai mažai yra ka
rės kapelionų. Tuotarpu lietu
viams teisingiausiai priderėtų 
užimti tas vietas, kaipo mokan
tiems dąngiau, kaip vienų kalbų.

Su Dievu.
Kun. V. G.

me vieni nuo kitų atstume; ge
gužyje susitiko Vilius II su Aus
trijos karaliumi, birželyje įvyko 
užmušimas Austrijos sosto įpėdi
nio Serajeve, liepos mėn. pas
kelbta mobilizacija Vokietijoj.

Kada pasibaigs karė? Ant to 
klausimo atsako prancūzų pagar
sėjusi pranašė p-ni de Thebes, 

(kurios spėjimai irgi iš dalies iš- 
gams leisti liuosiau pakalbėti so- sipildo. Nesenai poni de Thebes
eijalistų spaudoje.

ŽYDAI IR SPAUDA.
Paskutiniame numeryje lenkų 

laikraščio “Mysl Nepodlegla” 
lenkų veikėjas. Andrius Niemo
jevskis atkreipia visų atidų į 
žydų užgrobimą visos pasaulinės 
spaudos. Nemojevskio patėmiji- 
mas ypač svarbus šiuo laiku kada 
pasiekia mus žinios iš Petrogra
do, kad Rusijos žydai užpirko 
trečdalį visų, Šerų intekmingiaų- 
aio rusų dienraščio “Novoje Vrie- 
ania”, kurį dabar pavartosiu sa
vo reikalų ginimui. Už serus žy
dai užmokėję milžiniškų krūvų 
pinigų, už kuriuos to laikrašči<JI|~ 
leidėjas Menšikovas Įeisiąs jiems 
tame laikraštyje šeimininkauti.

“Žydai, rašo Niemojevskis, 
lenai pastebėjo, kad norint in
gyti pasaulyje intekmę, reikia 
paimti į savo rankas spaudų, 
labiausiai tinkamą kovos įrankį, 
žydai iš dalies ir pasiekė savo 
tikslų, nes kapitalo pas juos ne- 
trnko. Visos pasaulyje didžio- 
mos bankos randasi žydų ranko
se. Laike taikos kongresų, kiek
viena iš kariaujančių viešpatijų 
tnri prie savęs žydus bankierius. 
žydai užėmę bankas, užėmė sy
kiu ir telegrafo agentūras. Nese
nai miręs Anglijos žydas Her
bertas de Reuter buvo telegrafo 
karaliumi, nes jisai suteikdavo 
telegramų 5.000 dienraščių. Wol- 
fo agentūra Vokietijoj žydų ran
kose. Taip-pat žydai valdo Pran
cūzijos telegrafo Havas agen
tūrų ir Italijos Stefani’o. Be
maž visi žymesnieji dienraščiai 
Žydų užlaikomi. Berline, dien
raščius “Berliner Tageblatt“, 
“Berliner Morgenzeitung“ ir 
“Berliner Volkszeitung”, kurie 
turi daugiaus 400.000 prenume
ratorių išleidinėja vienas žydas 
Rudolfas Mosse. Dar daugiaus 
spaudoje intekmės turi žydatf 
Ulstein kuris išleidžia 6 dienraš
čius, turinčius virš milijono Skai
tytojų. Visa vokiečių spauda po
litikos, visuomenės, mokslo, li
teratūros ir dailės srityse su ma
žais išėmimais randasi žydų 
lankose. Austrijoj girdžiasi bal
tų, kad žydai net sumonopoliz- 
vo spaudų. Vienoje tik laikraš
čio “Neue Freie Presse“ re
dukcijoje geriausias vietas už
ima žydai.“ Nemojevskis užmir
šę dar pažymėti Amerikos spau
dų, kur didžiuma laikraščių lei
džiama žydų, knrie nemažą in
tekmę turi į šios šalies politikų. 
Arsnnūzijos viešame gyvenime 
žydai užima vadovaujančių vietų 
Tas-pate dabar atsikartoja ir Ru
sijoj. Bet. pavyzdžių toli ir ne
reikia ieškoti, galime jų surasti 
Ir tarpe Ravųjų. Juk ir mūsų 
pirmeiviškoji lietuvių spauda la
bai jau prielankiai žiūri į įsi-

kalbėjosi su vieno prancūzų 
žymaus dienraščio Tedaktorium, 
kuriam pasakė, kad karė turės 
užsibaigti liepos mėnesyje šių 
metų. Žinoma tai tik spėjimai, 
kurių išsipildymas retai tepasi
taiko.

AMERIKOJE

BERNSTORFFAS APGAI
LESTAUJA LUSITANIJOS 

NELAIME-
Vokiečių pasiuntinys grovas 

Bernstorff’as išreiškė savo ap
gailestavimus Jungtinių Valsti
jų valdžiai delei prigėrusiu lai
kė “Lusitanijos“ skendimo Ame
rikos piliečių.

VOKIEČIAI STENGIASI IN- 
TRAUKTI AMERIKĄ KARĖN.

Visų kariaujančių Europos 
viešpatijų atstovai Amerikoje nu
rodo, kad Vokietija savo pasikė
sinimais ant Jungtinių Valstijų 
garbės, norinti jas intraukti ka- 
rėn. Karei įvykus, talkininkai ne 
begalėtų persitraukti iš Amerikos 
kariškų ginklų, nes tada jie pra
verstų patiems amerikiečiams. 
Beto, Anglijos pasiuntinys -tvir
tina, kad susikivirčijus Dėdei 
Šamui su Vokietija, nebūtų kam 
prižiūrėti anglų nelaisvių ir bel
gai būtų pavesti vokiečių pilnai 
malonei. Žinoma, tas viskas bū
tų labai vokiečiams paranku.

NORI DEPORTUOTI DERN- 
BURGĄ.

Atėjo žinių, kad prezidentas 
Wilsonas, sekretorius Bryanas ir 
kiti Jungtinių Valstijų augštieji 
valdininkai persitikrinę jog vo 
kiečių reikalų užtarytojo šiame 
krašte d-ro B. Dernburgo veiki
mas yra labai pavojingas Ame
rikoj, ir net galįs sukelti daug 
nesmagumų. Tad tariamasi, kad 
šį aukštų vokiečių diplomatų iš 
ginti iš Amerikos, kaipo negeis
tinų ypatų. Žinoma tuojaus at
sirado ir vokiečių pritarėjų, ku
rie nurodo, kad Wilsonas "begali 
deportuoti kitų kraštų piliečių 
pakol jie nėra papildę didelio 
prasikaltimo. Bet šios šalies įs
tatai iš 1798 metų pilnai sutinka 
su valdžios nurodimais.

TEBEIEŠKO “LUSITANIJOS”
Laikraščiuose paskelbta, kad 

daugumų žuvusiųjų ‘1 Lusitani^ 
jos“ nelaimėjer amerikiečių lavo
nų jau surasta. Visgi dar nema
žas skaičius nesurandamas. Už 
suradimų Amerikos milijonie
riaus A. Vanderbilt’o lavono jo 
žmona paskirė 5.000 dolerių. 
Queenstown’e, kur atvežami pri
gėrusiu kūnai pasitaiko grau
džių scenų. Ypač kada pasitaiko 
surasti vaikučių lavonai. Susi
rinkusios minios žmonių tiesiog 
keikte-kenkia vokiečius už jų 
žvėriškumą.

SOCIJALISTAS NUTEISTAS 
MIRTIN.

Aštuoni metai atgal į Baltimo- 
re miesto kandidatus ant ma 
j oro iš socijalistų partijos bu
vo paskirtas socijalistas B. E. 
Davis. Dabar-gi tas žmogus nu
teistas mirtin pakorimu už už
mušimų savo pačios.

PASAULINĖ KARĖ.

Garsus Amerikos profesorius 
Kūno Meyer skelbia, kad neuž
ilgo turės įvykti viso pasaulio 
karė į kYirių bus intrauktos ir 
Jungtinės Valstijos, kad apginti 
savo tiesas jūrėse. Karė trauk
sis amžius. Kynija kariaus su 
Japonija. Karės veikimas apims 
Indijos ir Ramiojo okeanų van
denys. Ausrtralija irgi turės 
dalyvauti karėje.

r

Žinias iš Lietuvos

VADOVAS |IS VILNIUJE

“Vadovo“ redaktorius kun. 
d-ras Kuraitis rūpinasi pradėti 
leisti savo laikraštį Vilniuje. 
“Vadovas“ neužilgo žada iš ten 
išeiti.

ŽIAURUMO AUKOMS PAGAL
BĄ.

New Yorke susidarė iš žy
mių veikėjų komitetas, kuris rū
pinsis suteikti “Lusitanijos“ iš
gelbėtiems pasažiriams pagelbų. 
Taip-pat bus kreipiama atidos 
ir ant žuvusiųjų šeimynų padė
jimo.

Washington organizacija “The 
Naedle Guild of Amerika“ pas
kirt 1000 dolerių “Lnsitanijos“ 

ių pagelbai.

MOTERŲ MILICIJA.
New Yorke gyvuoja moterų 

Tautiškos Gvardijos skyrius, ku
rio narės lavinasi kariškuose 
mankštynimnos. 150 tos gvardijos 
nartų nesenai paskelbė, kad jos 
po metinio lavinimosi jau ir da
bar karei ištikus galėtų įstoti į 
Amarikos kareivių eiles ir gin
ti šių šalį* nuo priešo.

DARBO BIURO PIRMOJI 
VAGA.

Atidarytasai Darbo Biuras 
prie Lietuvių Draugijos nukentė
jusiems dėl karės šelpti, pradėjo 
veikti nuo vasario 25 d. Per 
21 dienų gyvavimo, t. y. ligi 
kovo 17 dienai ieškančių dar
bo pabėgėlių užsirašė labai daug. 
Darbo Biuras suteikė vietas 5 
mokytojams. 3 raštininkams, 1. 
komersantui, 2 ūkio užveizdom, 
17 siuvėjų, 15 dailidžių, 13 mo
terų siuvėjų, 2 sanitarams, 1 sar 
gui, 7 virėjoms, 5 tarnaitėms.

Iš Lietuvių 
Gyvenimo 
Amerikoje

I
MASS.

LAIKE 3 DIENŲ MIRĖ 3 KA 
TALIKŲ VYSKUPAI.

Katalikų Bažnyčia Jungtinėse 
Valstijose neteko 3 savo tarnų, 
kurie visų gyvenimų dirbo jos 
garbei ir labui.

Šiomis dienomis pasimirė vys
kupas C. H. Coltonas, Buffalo, N. 
Y.; Salt Lakep Utah vyskupas 
Lawrence Scanlan^ir Convingto- 
no vyskupas C. P. Maes. Visi trys 
mirusieji vyskupai buvo visų ger
biami už jų dorų ir prakilnų gy
venimų.

N0RW00D,

8 d. gegužio atsibuvo šv. Jur
gio parapijos naudai vakaras. 
Aktoriai pribuvo iš Cambridge, 
Mass. Buvo vaidintu' du veikalu: 
“Šv. Agnietė“ ir “Žydas stati
nėj“. Aktoriai atliko roles ge
rai, tik monologas išėjo silpnai, 
turbūt nebuvo gerai išmokęs. 
Žmonių prisirinko į du šimtu. Po 
vaidinimui buvo šokiai. Norwoo- 
diečiai labai dėkingi aktoriams, 
kurie pasidarbavo parapijos rei
kalams be jokio atlyginimo.

3 d. gegužio atsibuvo vestuvės 
K. Mačio su Ona Meškuniute. 
Vestuvės buvo labai pavyzdin
gos, be triukšmo, daužymos. Pa
žymėtina, kad jaunavedžiai daug 
yra pasidarbavę ant katalikiš
kos ir tautiškos dirvos, bet nors 
ir apsivedė, manoma, jog ir to
liau darbuosis kiek galėdami. 
Dieve duok geros kloties ju gy
venime.

^Darbai eina gerai, bet žmonių 
yra be darbo, nes privažiuoja iš 
kitų miestų. \

Pipiras.

gramų, prasidėjo, tautiškai-lietu- 
viški šokiui ir žaislai, taip-pirt 
ir skrajojanti k rasa. Šokiai bu
vo šie: “Norių miego“, “Klum
pakojis“, “Suktinis“ “Vali
zas“. Žaislai šie: “Jievužė“, 
“Aguonėlė“, “Jurgelis“. Taip- 
pat buvo skiriamos dovanos, ku
ris arba kuri gavo daugiausia 
atvyručių galėjo pasirinkti vie
nų iš šių laikraščių “Draugų“, 
“Žvaigždę“, Vienybę Lietuvnin
kų” ir “Tarkų“ ant visų metų. 
Daugiausiai gavo atviručių p-kė 
U. Gurkliutė, bet kurį laikraštį 
pasiskirė neteko sužinoti. Hart
fordo jaunimas gana smarkiai 
darbuojasi kiekvienų šventadie
nio vakarų, lavinasi kalbėti, skai 
tyti, dekleMuoti, ir t. t. Gana 
indomus vakarėlis buvo Gegur 
žio 2 d. š. m., tik gaila, kad ma
žai buvo susirinkusių. ^Programa 
buvo toki: 1) skaitymas “Lie
tuvos istorijos” skaitė A. Knei- 
žis.Paskui sekė deklamacija p-lės 
B. Markevičiūtės. Antrų prakal
bų, kalbėjo p-lė A. Volavičiutė 
apie męterų gyvenimų šioje lais
vės šalyje, jų apsileidimų, ir ne
rangumų. Kalbėjo, išrodinėdama, 
kaip yra reikalinga kiekvienai 
lietuvaitei lankyti mokslainę, mo
kintis, kaip pagamint valgį, kaip 
užlaikyti švariai namus ir tt. 
Jos kalba buvo gana aiški. Labai 
yra linksma, kad ir iš merginų 
pradeda atsirasti gabesnių, k«- 
rios stengiasi nušviesti gyveni
mų, išrodinėdamos blogas pusės, 
ypač tų, kurios vyrui į darbų iš
ėjus, tai “pantę” po priekaiščiu 
pasikišus if neša “ožio pienų“. 
Po jos kalbos buvo pasikalbėji
mai. Kaikurie nurodė, kad be
galima, taip užsilaikyti švariai, 
po gana ilgų pasikalbėjimų 
užsibaigė, kad viskas galima, bet 
tik reikia noro, pasišventimo 
darbuotis kiek galima.

Geistina kad į tokius vaka«ė- 
lius ateitų kuodaugiausiai, ir pa
duotų savo mintis, kaip galima 
pagerint būvį, ir kokiuo būda. 
prie to prieiti.
Tokie vakarėliai yra rengiami 
kiekvieną. Šventadienį, Bažny-^ 
tinėje salėje, No. 41 Capital aire.

Genių Dėdė.

AMERIKOS ČEKAI LABAI PA
SIPIKTINO VOKIEČIŲ 

ŽIAURUMU.
Valdyba Amerikos čekų susi

vienijimo, kuriame priskaitoma 
80.000 čekų išnešė atsibuvusio] 
Chicagoj konferencijoj pasmer
kiančių vokiečius rezoliucijų už 
nuskandinimų laivo “ Lusitani- 
jos.“ Rezoliucijos pasiųsta tele
grafu Wilsonui, pažymint, kad 
Amerikos čekai reikalui prisi
ėjus gins savo naujų tėvynę. Iš
reikšta ir apgailestavimas delei 
žuvimo 107 Amerikos piliečių. 
Čekai nuskandinimų ‘ * Lusitani
jos” vadina niekuo nepateisintu 
vokiečių barbariškumu, iš kalno 
apgalvota žmogžudyste. Po rezo
liucija pasirašo susivienijimo 
pirmininkas d-ras L. Fisher ir 
sekretoriuB J. Zmarhal.

AMERIKOS SPAUDOS BAL
SAI.

New Yorko “Evening Sun” 
pažymi kad paskutinis vokiečių 
žiaurumas su “Lnsitanija“ ne 
tuomi yra biaurus, kad ten nus
kendo amerikiečiai, bet vokie
čiai paniekino viso pasaulio žmo
niškumo jausmus. “ĮVev York 
World“ stebėsi iš vokiečių at
kaklumo. Juk nuo šio atsitikimo 
vokiečių draugų skaičius visai 
sumažės. Karė neartęa amžins. 
Ateis taikos laikas. Ir kų tada

■ pasakys vokiečiams viąo pasau
lio žmonės. Kiek reikės metų, 
kad žmonių širdyse išdiltų ne- 
apykantos jausmai prieš vokie
čių nedorus darbus. “ 
American“ tiesiog vadina voky
čių darbų su “ Lustam ija“ B 
anksto sugalvota žmogžudyste. 
“Globų“ rašo kad faktai patys

KARĖS LAIMIKIAI.
Šiomis dienomis pro Yilniįų 

pravežė du Vokiečių apšarvuo
tus automobilius, tris mašinines 
šaudyklas, vienų kanuolę ir apie 
100 vokiečių nelaisvių.

NARSIOS MOTERYS.
Pravežė pro Vilnių 29 vokiečių 

nelaisvins ir 2 moterį: motinų 
ir dukterį. Abi labai sužeistos. 
Jas suėmę Klaipėdoj. Jos šau
džiusios į rusų kareivius iš kulka 
Bvaidžių.

LIETUVIAI REMIA RAUDO
NĄJĮ KRYŽIŲ.

Viekšnių miestelio lietuvių in 
teligentų ratelis intaisė Šiau
liuose Raudonojo Kryžiaus li- 
gonbfityj lovų, kuriai nupirkti 
sumėtė 15 rb. ir apsiėmė kas 
mėnuo mokėti jos užlaikymui po 
25 rb. Buvo manyta ant vietos 
intaisyti savo ligonbutį sužeis
tiesiems kareiviams, bet sąlygos 
pasirodė per sunkios.

ŽEMAIČIŲ MIESTELIAI SU
NAIKINTI.

Vokiečiai Lietuvoje pastaruo
ju laiku' subruzdo smarkiaus 
veikti. Labiausiai jie inirto po 
ruaų užsipuolimo ant Klaipėdos. 
Vokiečių Tartieji žvalgai užpul
dinėja ant Kauno gubernijos 
parubežio. Visi beveik Paprūsio 
miesteliai — žemaičiuose vokie
čių užimti ir sudeginti, būtent 
Palanga, Kretinga, Gargždai, 
Švėkšna, Naumiestis, Tauragė, Vai 
hutą, Bartininkai. Kunigai išga
benti į Prūsus ir pristatyti prie 
ligonių dabojrmeir sanitarų pa
reigų pildymo. Vokiečių žvalgai 
jodinėja po Žemaičių kaimus Pa- 
prtMje Bei Judrėnų, Kvėdarnos, 
Tenenų, Kartenos ir atiminėja 
maistų: ima bulves iš rusių, va 
ros gyvulius. Vyriškus nuo 18

kalba ui savę. Ne kitų koki^ iki SO metų surašinėja Ir vedas 
šalių ketiauninkai tapo bGudyti, j Prūsus. Daug žmonių bėga į to
bet Amerikiečiai. Šiandienų Jimg lesnius miestelius, kaip va: į

MELAGINGOS ŽINIOS.

Buvo pasklydę gandai, kad 
pas šv. Tėvą Benediktų XV apsi
lankė vokiečių pasiuntinys Itali
joj kunigaikštis Buelowas ir Aus
trijos pasiuntinys d-ras • Macehio 
ir turėję su šventuoju Tėvu il
gų pašnekėsi. Dabar oficijaliai tos 
žinios paskelbtos melagingomis, 
nes popiežius nepriima Vatikane 
kokių nors diplomatų politikos 
reikalais.

POPIEŽIUS ŠELPIA NUKEN
TĖJUSIUS NUO KARĖS.
Popiežius Benediktas XV pa

siuntė Paryžiaus arkivyskupui 
kardinolui Gasparri laiškų, ku
riame išreiškia prancūzams už
uojautų dėl jų dabartinio pa
dėjimo. Sykiu su laišku šv * Tė
vas pasiuntė čekį ant 8.000 do
lerių nukentėjusiems dėl karėa 
prancūzams sušelpti.

NUSKENDO KATALIKŲ KU
NIGAS.

Laike “Lusitanijos“ nelaimės 
žuvo garsus Amerikos katalikų 
veikėjas kunigas Matu tinas, ku
ris buvo kapelionu Ovfordo uni
versiteto katalikiškos studentų 
dalies.

SEINŲ SEMINARIJOJ MOKS- 
LAS UŽSIBAIGĖ.

Dvasinėj Seinų Seminarijoj 
mokslas užsibaigė dar prieš Ve
lykas. Klierikai išvažinėje į ki
tas vyskupijas, ypač nemažai ap
sigyveno pas Vilniaus vyskupi
jos kunigus. Į Seminarijos sodnų 
pataikė bent kelios dešimtys 
bombų. Viena bomba pataikė se
minarijos mūrų stogan ir suga
dino toj vietoj dangtį.

V
SHAMOKIN, PA.

Gegužio 2 d. surengta pirmu
tinis Shamokine lietuvių vaka
ras. Suvaidinta komedijos: “Deg 
tinė” ir “Eksproprijatorius“, 
pasakyta du monologu: “Negy
vas kūnas” ir “Ant vienų pe
čių”, sudainuota keletas daine
lių. Beveik visi vaidintojai pir
musyk pasirodė ant scenos, 
tai-gi negalima buvo laukti iš jų 
pilnai gero atlikimo. Kai-kurie 
tečiau parodė nemaža gabumų 
ir daug žada ateityje. Pavyz
džiui : Kaaabuckis, Juozienė,, 
Turčius, vaitas .Negalima taip- 
pat nutylėti pilnai vykusio var
gonininko solo dainavimo: “Lop
šinės dainos“ ir “Kur bakūžė 
samanuota“. Kiek galėjau pa- 
tėmyti publika buvo patenkinta, 
tik jos buvo neperdaug; kokio 
pusantro šimto, daug svečių iš 
Mt. Carmelio.

Pilkoji minia tuo tarpu beve
lijo murksoti najooie, klausytis 
katarinfcų čirpimo, žiūrėti akis 
gadinančių paveikslų už 5 c. ir 
barškinti dinerkėmis velniui ant 
garbės.

Vienas rengėjų.

KARIUOMENĖS KAPELIONO 
LAIŠKAS.

Galiu pranešti, kad skaitau ea- 
ve laimingu, jog prašiaus į 
rėš kapelionus. Jau dabar per po
rų dienų mano buvimo vietoj te
ko išklausyti daugiau 20 rietuvių 
kareivių išpažinties. Pirmų dienų 
ryto buvo tik vienas. Paskui

HARTFORD, OOHN .
Balandžio 29 d. š. m. šv. Ka

zimiero J. A. Dr-ja ir L. Vyčių 
6-ta kuopa parengė vakarėlį. 
Programas susidėjo iš 17 punktų, 
pirmiausia vietinis klebonas 
kunikas J. Ambotas iš
reiškė džiaugsmų, ir pagy
rė jannimą už darbavimosi, ra
gino ir toliaus darbuoties, o tas. 
darbas atneš gerus vaisius. Po 
tuo pirmininkas A. F. Kneiiis, 
aiškino to vakaro tikslų ir drau
ge išaiškino, komedijų “Nepasi
sekė Marytei”, kuri buvo vai
dinama tame vakarėlyje, pabai
gęs -kalbų perstatė programo 
vedimui p. T. ftpelių. Pirmiau
siai sndsinuota Vyčių himnas, 
po tuo sekė monologas: “Apsi
vertų ir galas“ išpildė p-lė A. Či- 
baitė, labai puikiai atlikę. Vei
kalas “Nepasisekė Marytei“ li
kos -išpildytas vidutiniškai: vieni 
silpniau*, kiti genaus, iš visų ge
riausiai atliko “Barbelės“ rolę 
p-lė A. čibaitė. Visas vakaras

kaip sužinojo atėjo -daugiau. Bet *šėjo vidrftiuGkal. Pabaigus pro-

WEST LYNN, MASS.
Kuo tolyn įsigilini į mūsų mies
telio, lietuvių gyvenimą, tuo daž
niau prisieina išvysti naujų at
sitikimų.

Gegužio 5 dienų pasimirė a. a. 
J. Žvingalas, pergyvenęs suvir
tum 35 metus ant šio pasaulio, 
paliko savo žmonų su penketą 
vaikučių - dideliame nuliūdime. 
Velionis vedė gyvenimą ramų, 
nemėgo ginčities už nieką. Pri
gulėjo prie lietuviškos šv. Kazi
miero draugijos. Skirdamasis su 
šiuo pasauliu, šaukėsi katalikiš
ko kunigo išpažinties atlikti, bot 
j a ir buvo pervėlu, — mirė. Pasi
mirus velioniui, atsidavė į givųjų 
globą, kad jie aprūpintų. Bet 
štai ar taip. yra: Nors vėliomis 
prigulėjo ir prie sv. Kazimiere 
draugystės, bet ji neaprūpino 
taip, kaip prigulėjo aprūpinti, 
kiekvieną gerai užsitarnavusį 
draugystės narį. Štai kuomet pri
siėjo išleisti į kapus, visi drau
gystės nariai lidėjo su nuliūdi
mo katalikiškais ženkleliais; bet 
kur? Ugi į protestonų kapines. 
Ijabai graudu darėsi žmonėms 
žiūrint iš šalies ir atsisveikinant 
velionį, bet graudingiau pasida
rė, kuomet dasižinojo, kad ne ant 
šventos vietos laidos.

Kame tai priežastis buvo to 
taip, liūdno atsitikimo? Didžiau
sia tai priežastis buvo visus 
draugystės atsidavimas į turine 
cicilikų šeimininkavimo rankas. 
Ar-gi taip turi duotis mūsų bau
bai katalikai, jodinėti sau aut 
sprando eksibkams? Argi jau *e 
laikas nusikratyti nuo savęs, ir 
atverti savo akis, idant pamaty
ti jų nuožmius darbus.

Gerbiamieji broliai lynniečiai 
katalikai, ar-gi jan jus nesu
prantat kur stovite, gal jus jae- 
gailėtės to turto kurį sudėjot — 
gal jus manot, kad vien ciettilMu 
mūsų turtu gali naudotis, o 
ne? Aš tam netikiu, kad tik oiri- 
likai mus vestų, o ne mes patj»> 
tai neteisybė, mes taip gerai.mo
kame vesti dalykus, kaip ir jie, 
bet mes esame apsileidę, mes nA- 
norime vrikti, mes tik savo ..ka
talikiškų vardų žeminame, o ri- 
eibkai nors neužkenčia, bet «e- 
lahaei atsitikus apsidengia Umu 
garbingu vardu. Taigi ateityj* -at
sitikus laidot koką nors draugų, 
saugokimės tokių negražių atsėti- 
kimų, kaip atsitiko šiuo kartu.

Kkmsnnpetts.
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NEWARK, N. J.

Newarkiečiai vis kruta. Vietos 
scenos Mylėtoji? dr-ja balandžio 
24 d. vaidino 3-jų veiksmų dra
mų “Katriutės Gintarai“. Vei 
kalelis atvaidinti pasisekė pu
sėtinai gerai. Pelno padaryti ne
galėjo, nes žmonių neperdaug 
teatsilankė. Priežastis neatsilan 
kymo, tai nesigarsinimas. Dau
gelis apie vakarą nežinojo. Ant 
ra priežastis tai T. F. ant ryto
jaus plačiai išgarsintas T. F.-dui 
vakaras Proctors Theatre 
T. F. komitetui 'Proctors The
atre ' bai. 25 d. išėjo gerai. Pel
no girdėti liko virš $100.00.

Minėtame teatre žmonių atsi 
lankė gana daug, nemažai buvo 
matyti ir lietuvių. Ineinant kiek
vienam buvo duodama tam tikri 
lapeliai atspauzdinti anglų kal
boje, su trumpu aprašimu Lie 
tuvos istorijos. Taip-pat tų lape
lių plačiai pasklydo po visą 
Newarką. Vieni pargrįžę iš te
atro rodė kitiems, o lietuviai ga
vę išvežiojo po fabrikus, kurio
se dirba, rodydami savo bosams, 
kad jie nėra “polaek”, bet lie 
tuviai.
, šv. Jurgio draugija šiuom sy- 
iiu pažengė gerą žingsnį pir
myn, sutardama su “Žiburėlio’ 

‘dr-ją, kuri užlaiko nemažą kny

M************************
LIETUVIAI

<B> KITUR. > »»»»»»»»!>»»»»»»»»»»»»»*

paskelbtus klausimus malonės 
išreikšti per organų savo min
tis. Su augšta pagarba 

K. J. Krušinskas,

I
D R A U 6 K S

LIETUVIŲ-LENKŲ SANTI
MAI ŠKOTIJOJ.

Manchester. — Gerbiamas mū 
sų klebonas kun. Foltin pažadė
jo šįmet mums lietuviams su- 
rengt iškilmingą procesiją sv. 
Trejybės nedėldienį 30 d. gegu 
žio. Ta procesija kasmet būdavo 
pėtnyčioj po Sekminių, bet šįmet 
delei kai-kurių priežasčių bus 
perkelta į nedėldienį. Kitais me
tais ta procesija buvo daroma ir 
ir vadinama lenkų vardu. Šįmet 
ta klaida bus pataisyta: procesi
ja bus lietuvių. Labai nemalonu 
rašyti, bet reikia, lenkams nie 
kados neužtekdavo to, ką turė
jo, vis norėjo daugiaus su nuo
skauda lietuviu. To negalėjo 
pavelyt jiems mūsų klebonas. Už 
tat lenkai jį apšaukė “Lenkijos 
neprietelium’’. Rašinėjo net į sa
vo laikraščius Amerikoj apie 
kun. Foltino neprietelystę. Rase 
net vyskupui, kad neturi dėl 
lenkų simpatijos, užmiršdami, 
kad kun. Foltin savo vargu, žy
giavimu ir užtikrinimu išgelbėjo 
54 žmonės nuo arešto, tarp ku-

PRIE

GIJOS

“TEVYNAS” REDAK- 

ATSAKYMO TAUTOS

■gyną, kad šv. Jurgio dr-jos Vt.,rių bene daugiausiai, jei neisim
si nariai galėtų veltui naudoties 
visomis ‘ ‘ Žiburėlio ’ ’ knygyno 
knygomis ir laikraščiais. Už var 
tojimą knygų, ir laikraščių šv 
Jurgio dr-ja pažadėjo primokėti 
$25.00 per metus,

• Šis gražus pavyzdis sektinas 
visoms Nevvark’o draugijoms ir 
kuopoms.

Balandžio 27 d. čia lankėsi su 
' prakalbomis pasivadinęs save 
Tcun. Delionis. Del lietingo lai
ko žmonių susirinko labai ma
žai. Kun. Delionis buvo svetai
nę paėmęs ant dviejų vakarų, 
bet svetainės savininkui uždrau
dus aukas rinkti, kun. D. pasakė, 
kad dėl tos priežasties antru va
karu prakalbų nebelaikys. (Apie 
Delionio prakalbas jau buvo 
“Drauge“ rašyta, tai-gi čia 
Apleidžiame Red.)

VolungėlLs

tinai, buvo lenkai. Lenkų Man- 
chesteryje yra daugybė, bet ma
žai kas jų bažnyčion eina. Jiems 
mažai terūpi bažnyčia, bile liuo- 
sa būtų jų tėvynė. Prašo kad nes 
anglai iškovotų jiems liuosybę 
ir sudėtų pinigus nukentėjusiems 
Lenkijoj dėl karės. Ligšiol nieks 
nežino, kiek lenkai savo nuken
tėjusiems sudėjo. Pyksta, kad 
lietuviams pasisekė sudėt aukas 
be prakalbų ir lermų

“Iš. Dr.“

PETROGRADAS.
Lietuvių studentų būrelis ruo 

šia 1916 metams “Petrogrado 
Kalendorių”.

S. L R. K. A. REIKALAI.
, KINGSTON, PA.

Ponkratas B. Paukštis sūnus 
Silvestro ir Magdalenos Žvirb- 
hutės bus šventintas į kunigus 
22 d. geg. šių metų savo parapi
jos bažnyčioj švenčiausios P. 
Marijos Kingston, Pa. Pirmas 
mišias šventas laikys 23 d. geg. 
t.y. Sekminių dieną 10^2 Ponk- 

’ ratas B. Paukštis gimė Amerikoj. 
Ėjo gimnazijos mokslus ir filozo- 
fijos St. Vincent Beatty, Pa. 
Teologiją baigė *'Mount St. Ma- 

‘ ry ’s College Emmilsburg, Md. 
Vaikinas nuo mažens buvo palin
kęs į dvasišką luomą, •— tama 
vo prie mišių savo klebonui per 
keletą metų. Vieną gražią dieną 
jaunikaičiui geidžiant to luomo, 
klebonas pabandė inkalbėti tė
vams jį leisti mokintis kuni 
guosna, ką jie paklausė ir ne 
apsivilė.

Džiaugsmas didis tėvų šian
dieną, kad atsiekė savo troškimą 
ir pamatys sūnelį per Sekminės 
jau prie altoriaus ne tarnau 

, jantį, bet. aukojantį auką Die
vui.

Drangas.

MERIDEN, CONN.

Balandžio 6 d. mirė a.a. Uršu
lė Raišalienė 27 m. amžiaus. Pa
ėjo iš Subačiaus parapijos, Kau
no gub. Amerikoj pragyveno 11 
metų. Paliko vyrą ir 8 metų sū
nų dideliame nuliūdime. Buvo 
gera katalikė, • prigulėjo prie S. 
L. R. K. A. 84 kuopos.

B. Raišalis.

GILBERTON, PA.

’ Gegužio 7 d. mirė a. a. Andrie
jus Pečiulaitis. Paėjo iš Garle- 
vos par. Suvalkų gub. Palaido
tas vietininos lietuvių kapiniuo
se. Laidotuvėse dalyvavo kun. A. 
Dargia ir Pr. Augustaitis. Pa
liko tėvynėj brolį, seserį ir tė
vą, o Amerikoj brolį. Prigulėjo 
prie šv. Liudviko draugystės.

Mirė netikėtai. Dirbo vietinėse 
malnose, statant medžius ir belai
kant vieną ant pečių krito ang 
lių šmotas ir prispaudė galvą, o 
paskui nukrito 25 tonų anglių ir 
užspaudė, nuo ko daugiau neat
sigavo.
‘ M. Pečiulaitis.

30-TAS S. L R. K. A.

seimas:
Sulyg 29-to seimo nutarimo 

S. L. B. K. A. 30-tas seimas 
atsibus 1-2 ir 3 d. birželio 
mėn. 1915 m. Scranton. Pa. 
Sulyg konstitucijos XIII 
straipsnio kiekviena kuopa, 
turinti ne mažiau 20-ties pilnų 
narių turi tiesą siųsti Seiman 
vieną delegatą; didesnės gi 
kuopos vieną nuo kiekvienos 
50-ties narių. 29-to seimo nn> 
tarimu delegatais gal būt vi
sų skyrių nariai (išėmus vai
kų sk.), išbuvusieji ne mažiau 
6 mėnesių prie Su-ųio, naujos- 
gi kuopos turi tiesą siųsti de
legatą nors ir nebūt 6 mėn. 
nuo sudarimo kuopos. Ren
giantis seiman malonėsite, 
gerbiamos kuopos, apsvarsty
ti šiuos įnešimus 30-am sei
mui:

1) Savo organo įsteigimas.
2) Užlaikymo organo bei

Centro raštinės kartu su Tau
tos Centais ir Naši. Fondą 
mokėt po 10 centų kas mėnuo 
į Centro kasą, šeimynų gi na
riams ,kam organas nereika
lingas po 5 centus kas mėnuo..

3) Sulyg kai-kurių valstijų 
reikalavimo sulygint narių 
mokesnis sulyg amžiaus, kad 
visi dabar esantieji I-mo sky
riaus nariai, persikeltų į aug- 
štesnius laipsnius pomirtinių 
skyrius kuo sau padarytų ge
ro ir visos kliūtįs kaslink su
lyginimo mokesnies išnyktų.

4) Užlaikyt apmokamą Su
sivienijimo organizatorių ar
ba keliaujantį agentą.

5) Kad kiekvienas Su-mo 
narys ar naujai prisirašęs 
įmokėtų nors po 1 centą ant 
metų į Su-mo stipendijos fon
dą.

Gerbiamos kuopos, apsvar
stę savo susirinkimuose virš

TARYB08 NARIUI.
“Tėv.’’ Redakciją dėkodama 

man, būk tai už lekciją apie 
organizacijų legališkumą ir ne- 
legališkumą, kelių mastų straip
snyje tilpusiam “Katalike“ 
stengiasi priparodyti dalykus 
savotiškoj “aiškioj” šviesoj. Na 
ir įtarė mane būk tai aš darąs 
jiems neteisingus priekaištus, 
prasimanymus ir stengiasi pri
parodyti iš kaž-kur tai sugrai
bytais nėva argumentais, būk 
aš mažai žinau apie kalbamus da 
lykus, o jau apie S. L. A. ir S.
L. R. K. A. visai mažai arba ne
žinau ką kalbu.

Tiesa, pažiūrėjus paviršuti
niai į tuos argumentus, į tas 
skaitlines, kurias “Tėv.” taip 
“nuosekliai” matematiškai iš 
skaičiavus, o dar į tuos
surance commissioners” atsaky
mus net iš keturių valstijų: ro
dosi tikrai, kad jau tas T. T 
Narys su savo darodymais ir vi
somis katalikiškomis organizaci 
jomis — sudirbtas su pipirais 
Rodosi tokie tvirti ir nesumuša- 
mi argumentai, kad teisingesnį 
jau negali būti. Anot “Tėvy- 

‘ pilnai užtenka tų mūsų
paaiškinimų ir T. T. Nariui ir 
skaitytojams”.

Bet-gi žvilgterėjus į dalyką 
giliau, pagvildenus tuos ąrgu- 
mentus nuodugniau, pasirodo 
kad, “Tėv.” Redakcija netik ką 
nedarodo nieko, kas gelėtų ją pa 
teisinti iš padarytų jos užmetimu, 
link katalikiškų organizacijų 
ypač S. L. R. K. A., bet dar 
daugiau save susikompromituo
ja.

“Tėv.” padaro išvedimą iš 
mano nurodinėjimu apie organi 
zacijų legališkumą ir nelegalia 
kurną, būk L. R. K. Federacija, 
Vyčiai ir Blaivininkų draugijos 
— neturi čarterių, tai-pat jų su
pratimu jos ir yra nelegališkos. 
Kaip ji tokį išvedimą padarė, 
aš nesuprantu, nes apie tai, ar 
jos turi čarterius ar ne — visai 
nekalbėjau; nurodžiau tik tiek, 
kad panašios organizacijos turi 
teisę vadintis legališkomis, kad 
ir neturėdamos čarterio; nes 
kiekviena valstija turi link pana
šių neinkorporuotų organiza
cijų ypatingus statutus (statu
tes), jų reguliavimui, leidžiant 
tfekioms organizacijoms gyvuo
ti. Jeigu valstija leidžia to
kioms organizacijoms gyvuoti, 
tai suprantama, kad jos ir yra 
legališkos patol-pakol gali pri- 
sitaikint prie minėtų regulų 
(statutų); jeigu manytų išeiti 
į tokį veikimą, kuris yra leistas 
tik inkorporuotoms draugijoms, 
tai yra turinčioms čarterius, tą
syk beabejonės draugija turi iš
siimti čarterį, jeigu nori sutikti 
su valstijos teisėmis ir vadintis 
legališka. Tatai man visai neap
ėjo ir dabar ne apeina ar mi
nėtos organizacijos turi čarte
rius, ar ne, jeigu “Tėvynės” 
redakcija nori tikrai sužinot tai 
malonės kreiptis prie tų organi
zacijų valdybų. Aš vien tik nu
rodžiau kad minėtos organizaci
jos, atsižvelgiant į jų tikslą ir 
veikimą, kaipo tokios, sulig val
stijų teisių yra leistinos egzis
tuoti, jei jos būtų ir neinkorpo
ruotos ir užtai jos yra pilnai le
gališkos.

Nors “Tėvynė“, kalba apie le- 
gališkumo teises Suv. Valstijų, 
na ir norėdama man tai priro
dyti, priveda pavyzdį : kaip Lie
tuvoje padarytas metrikas yra 
legališkas, o kaip ne. Tai tau 
kūmai ir kriukis! Jau bent po 
plynių, reikėjo surasti pavyzdį 
prisitaikant prie Suv. Valat. 
teisių o ne Lietuvos (Rusijos). 
Jog “Tėv” redakcijai gali būt 
gerai žinoma, kad kas Lie
tuvoje yra legališka, tas 
visai gali būt nelega 
liška Amerikoj; o kas yra lega
liška Amerikoj, gali būt visai 
nelegališka Lietuvoj (Rusijoj) 
Pav., vekselis, sulig Rusijos tei
sių, rašytas ant paprastos pO' 
pieros — yra nelegališkas ir ne
turi jokios vertės; o Suv. Val
stijose toks pat dokumentaa yra 
legališkas, nežiūrint ant kokios 
popieros jis bus parašytas, jei 
tik bns parašytas gerai. Arba, 
paimkim kokį dokumentą, da

rytą Rusijoj, jeigu ant jo bus pa
rašas padėtas — paišelių, nebus 
pripažintas legališku ir neturės 
jokios vertės valdžios akyse; 
nes paišelio vartojimas pasira
šymui ant dokumentų, ten nėra 
pripažintas legališku. Suv. Val
stijose pasirašymas su paišelių 
yra priimtas už legališką ir turi 
vertę teisme. Tas pats skirtumas 
yra ir su organizacijų legališku- 
mu tarp Rusijos ir Amerikos. 
Tai-gi šitoks ‘'Tėvynės“ prives
tas pavyzdis, visai nepritaikintas 
prie dalyko, ir ji kaip tik keistai 
egališkumą supraūta.

Toliaus — “Tėv.” redakcija 
sako: “Ponui T. T. Nariui, kal
bant apie SLA. ir SLRKA. rei
kėjo kiek daugiau apie tas orga
nizacijas patirti dar toliau sa- 
co kad p. T. T. Narys nežino 
ką kalba, o jei žino tai labai 
silpnai”. Gerai! — daleiskim lai 
būna taip, kaip “Tėvynė” sako, 
bet lai būna leista man pagvil
denti jo paduotus argumentus, 
tąsyk matysim ar tie argumentai 
teisingi ir ar nors kiek pateisi
na redakciją iš padaryto jos už
metimo prieš SLRKA. Tąsyk pa- 

in' sirodys ar žino ką kalba “Tėvy
nė”!

'T.“ apskelbus S. L. R. K.~A. 
organizaciją visiškai nelegiška 
ir griežtai priešinga šios šalies 
įstatymams, sako kad: “vargiai 
čia gali kas nors įžiūrėti tą 
šmeižtą, kuri p. T. T. Narys bū
tinai nori mums- primesti. Smeiž 
tas kaip šmeižtas, čia jo tik tas 
negali įžiūrėt, kuris žiūrėdamas, 
nenori matyt, su tuo tiek to bė
dos. Bet ar “Tėvynės“ redakci
ja supranta tai, kad panašios rų
šies paskala veda prie boikoto. 
Kaip-gi galima rašytis i tokią 
organizaciją kurį “yra” visiš
kai nelegališka if griežtai prie
šinga šios šalies įstatymams.

Tai yra diskreditavimas nepa
tinkamos sau organizacijos, ku
ris, kaip teko sužinoti, jau prade 
da išduoti vaisius.

Todėl tai, aš būdamas nariu S 
L. R. K. A. kaip jau pirmiau bu 
vau minėjęs, matydamas kad 
toks apskelbimas yra melagin
gas ir tikrai kenkiantis minėtai 
organizacijai — pareikalavau 
darodymų.

“Tėvynei”, 3esant prispirtai
prie sienos, ftkori vienas iš 
dviejų: — ar paleistus žodžius 
atšaukt, ar darodyti savo tvir
tinimą nesumušamais argumen
tais.

“Tėv.” redakcija, žinoma 
griebėsi medžioti argumentų. Iš 
atsakymų 4-ių valstijų “insuran 
ce commissioners”, tilpusių 
straipsnyje — atsakyme T. T. 
Nariui, matosi, kad buvo parašy 
ti užklausimai į tų valstijų ins 
departmentus ar yra S. L. R 
K. A. čarteris ten įregistruotas, 
Iš tų keturių valstijų “T.” su 
rado kad SLRKA. čarteris yra 
įregist’ruotas pilnai Pennsyl Da
nijos valstijoj ir kad toje valsti
joje turi pilną teisę organizuo 
tis ir veikti ir ,kad yra pilnai 
legališka organizacija. Kitų-gi 
valstijų komisionieriai atsaky 
muose parodo taip-pat, kad šio 
ji organizacija yra užvedus rei 
kalą tarimosi įregistravimo čar
terio ir tose valstijose. Ant kiek 
man yra žinoma, tai SLRKA. tu 
ri savo kuopas netik šiose 4-se 
valstijose, bet bene bus tik apie 
20-je valstijų. Prieg-tam, gi rei 
kia žinoti kad netik šiose ketu 
riose valstijose turi daugiausiai 
narių; išskiriant šias valstijas, 
žinau kad šioji organizacija tu
ri gana daug narių, dar keliose 
valstijose; gal dar daugiau negu 
tose, kuriose “Tėv..” redakciją 
teiravosi. Taip-pat nėra abejo
nės, kad reikalas registravimo 
čarterio gal būti yra pradėtas 
ir tenai. Būtų gerai “T.“ redak
cija padariusi, kad būtų pasitei
ravus ir kitose valstijose, o būtų 
tikriau persitikrinusi. Vienas da
lykas, iš šių valstijų ins. dept. 
atsakimų metasi į akis, tai minė
jimas vardo SLRKA. panašumo 
į SLA.; kai-kurios net sako kad 
ant toliaus organizacijoms bus 
nedaleista priimti panašių vardų 
vieną kitai. Bene bus tik čion 
“T.” redakcijos “extra” priera
šas apie vardus, prie laiškų su 
užklausimais apie S. L. R. K. A 
legališkumą. >

Taip-pat, aiškiai pasirodo, kad
“Tėv.“ pasiteiravus tik keturio
se valstijose, pati , susekė, kad, 
Pennsylvanijos valstijoj S.L. R. 
K. A. čarteris yra įregistruotas 
ir yra pilnai legališka organiza
ciją, bet kas-gi gal užginčyti

kad netrukus bus įregistruotas 
ir tose valstijose, kuriose “T.” 
teiravosi! Jei tik toks, kuris 
bandytų užbėgti už akių ir ta
me dalyke kenkti. Jei ikišiol 
šios organizacijos konstitucija 
kai-kuriuose punktuose neprisi
taiko prie tūlų valstijų teisių, tai 
tas suprantama bus greitai pa
taisyta ir prisitaikinta prie tų 
valstijų reikalavimų. Mes žinom, 
kad ir SLA. darbą registravimo 
pradėjo ue nuo šiandien, o 
tečiau dar ikjšiol neprisitaikė 
prie kai-kurių valstijų reikalavi
mų. Taip-pat, man ding, “T.” 
čion nebūt perdaug ko džiaugtis 
ir didžiuotis iš nelegališkumo 
SLRKA.

Su šiais argumentais, kaipo 
svarbiausiais, tai yra atsakymais 
iš inšiūrance departmentų “Tė 
vynės” redakcija pati save jau 
susikompromituoja. Buvo paskel
bs kad SLRKA. visiškai nelega- 
iška ir griežtai priešinga šios ša- 
ies įstatymams org. o dabar pati 

darodo kad Pennsylvanijos val
stijoj yra pilnai legališką, kurio
je ta*i valstijoje SLRKA. turi di
desnę pusę visų organizacijos na
rių. Taip-pat čion reikia būti per 
daug naivišku, kad nesuprasti, 
jogei nei viena valstija jokiuo 
būdu nepriims įregistruoti to
lios organizacijos, kuri būtų 
grieštai priešinga šios šalies įs
tatymams. Net kaipo tokią aiš
kiai persekiotų. Argi “Tėvynės” 
redakcija nežino kad Pęnnsylva- 
nijos valstija priklauso prie 
šios šalies, tai yra Suvienytų 
Valstijų!?

Todel-gi negalima suprasti ką
“Tėv.” redakcija, paleidus tokią 

paskalą, manė atsiekti: — Ar 
pasityčioti iš šios šalies įstaty
mų, ar patį iš savęs, ar gal sta
čiai manė kenkti organizacijai 
SLRKA. nors ji tai užsigina.

Paklausęs patarimų “Tėvy
nės”, kaipo mažai žinąs apie S. 
L. R. K. A. reikalus, pasistengiau 
sužinoti nuodugniai iš tikrų šal
tinių; bet gi ant laimės nuodug
nesni mano sužinojimai neparo
dė nieko priešingo, vientik pat
virtino mano pirmutines žinias.

Dabar eisime prie dalyko.
“Tėv.” redakcija rašo “mums 

sakoma, kad S. L. R. K. A. mo
ka daugiau, negu reikalauja 
ma Nat’Į Frąt. Cong. Tąble of 
Mortality! Tai naujiena, ku
rios nieks nežinojo”, Malonės

T.” red. nesistebėt, visai ne 
naujiena. Juk pati “Tėvynė” 
buvo padariusi užmetimą, kad 
S. L. R. K. A. mokesnis nėra pri
taikintas pagal N. F. C. T. of 
Mortality.

Todėl aš ir nurodžiau, kad 
mokesnis yra pritaikinta ir pa
gal priimta naują lentelę, yra 
mokama ne mažiau, bet dar tru
putį daugiau, negu reikalaujama. 
O kad seni nariai moka po seno
vei, tai aiškus tą man rodos 
“Tėv.” galėjo suprasti imdama 
pavyzdį kad ir iš S. L. A. kurio 
mokesnis priimta pagal minėtą 
lentelę jau keli metai pirmiau, 
negu S. L. R. K. A., o dar ir po 
šiai dienai seni nariai moka se
noviškai, ne pagal metus. Mano 
nebuvo sakyta, kad visi nariai 
moka pagal naujai priimtą len
telę, tai kam dar nusiduot nesu
prantant !

Tėvynė” buvo padariusi už
metimą, kad S. L. R. K. A. netu
ri atskyręs ekspensų fondo. Aš 
gi nurodžiau, kad neteisybė. S. 
L. R. K. A. turi atskirą ekspensų 
fondą nuo pomirtinių jau 3-ti 
metai ir iš pomirtinių nėra nau 
dojamas nei vienas centas.

“Tėv.” žinoma nenori man 
tikėti (jeigu nenori tikėti, pa
tarčiau dasižinoti pas Šios orga
nizacijos centro raštininką), bet 
bando išvedžioti būk S. L. R. 
K. A. tikrai neturi atskiro ek- 
spensų fondo. Štai ką “Tėv.” 
sako: “mums yra žinoma, kad 
95 nuošimčiai S. L. R. K. A. na- 
įrių visai nėmoka ekspensams. 
1913 metais S. L. R. K. A. turė
jo ekspensų $2,094.89, o įplauki
mų skaitant pagal šeimine at
skaitą, tegalėjo būti $1,006.20; 
reiškia $1,000 suviršum paimta 
iš pomirtinių fondo“.

Kaip matyt iš šito, pasirodo, 
kad “Tėvynės” redakcija netik
tai ką nežino, bet net nenumano, 
kaip tas ekspensų, fondas S. L. 
R. K. A. susidaro. Pirmiau 
“Tėvynė“ tvirtino, kad neturi 
atskiro ekspensų fondo ir man 
nurodžius, kad turi iš kur tai 
ėmus sugraibė . iškaščių skaitly- 
nės net 1913 metų. Delko ne 
1914! Nes 1914 metai . arčiau

prie dabartės, neg 1913! Juk 
“T.” tvirtino, kad dabar netu
ri ! Tai jau bent liogika reikalau
ja, imti skaitlynes dabartinio 
laiko, o ne nuo kelių metų. Kaip 
tas išrodytų, kad kas ėmęs ir pa
sakytų, kad S. L. A. neturi lė
šų fondo, o visas lėšas padengia 
iš pomirtinių fondo. Padėkim 
“Tėvynė“ parodytų, kad turi. 
Tas, kuris buvo sakęs kad netu
ri sakytų: — na gi keli metai 
atgal neturėjo, tai vistiek taip- 
kaip dabar neturi. “Tėv.” no
rėdama išsisukti užmeta būk ne
buvę paskelbta paskutinio ber
tainio 1914 S. L. R. K. A. at
skaita. Kas-žin ar “Tėvynė“ pa
raudus, ar nei neparausdama dro 
žia tokią teisybę! Jeigu “Tė
vynė” nematė, tai tas dar ne
reiškia, kad nebuvo paskelbta.

Taip, ekspensų fondas yra at
skirtas tik nuo 1. d. liepos 1913 
m., prieš tai kad ir buvo imami 
pinigai ekspensams iš vieno 
fondo, tai reikia žinoti, kad į tą 
fondą, ir suplaukdavo ne vien tik 
pomirtinių pinigai; suplaukda
vo įstojimo mokesnis, nuošimčiai, 
už ženklelius ir tt. Į S. L. R. K. 
A. lėšų fondą ne 95 nuošimčiai 
narių nieko nemoka, kaip 
“Tėv.” tvirtina, bet nei vienas 
narys tam tikrų mokesnių į tą 
fondą nemoka. Tas Fondas susi
daro ikišioliai iš įstojimo mokes
nių, ineigų nuo parduotų ženkle 
lių etc. Po atskirimui lėšų fon
do nuo pomirtinių fondo, skait- 
lynės už 1914 metus to fondo 
yra tokios: — Įplaukė per tuos 
metus į tą fondą $2,253.80, išsi
mokėjo $2,068.28, tai gi jau čia 
taip aišku, kaip diena, kad ne
tik ką nereikėjo naudot paden
gimui lėšų iš ekspensų fondo, 
bet dar ir atliko.

Toliaus. Ant užmetimo, kad 
Susiv. kapitalas neatsako gva- 
rantuojamoms pomirtinėms, ma
no buvo nurodyta — kad atsa* 
ko ir kad. “Tėvynė“ gvarantuo- 
jamą paliudijimais sumą davė, 
išsvajotą. Bet “Tėv.” abejoda
ma apie mano matematiškus ga
bumus, skaitliuoja per naują ir 
nurodo, būk nepertoli nuklydo 
Su pirmutiniu tvirtinimu. Ir, dar 
ką! “Tėv.” sako: “daleiskim, 
kad p. T. T. Narys geras mate
matikas ir jis neklydo sakyda
mas, kad S. L. R. K. A. šių me
tu, pradžioje (niekas negali pa
tikrinti p. T. T. Nario žodžių, 
nes S. L. R. K. A. šių metų pra
džioje neskelbė net 1914 m. pas
kutinio bertainio atskaitų) tu
rėjo atsakomybės tiktai $1,168.- 
850., tai mes norėtumėm per- 
sergėt S. L. R. K. A. narius, kad 
jų organizacija puola, todėl jiems 
reikėtų apsižiūrėti, kame daly
kas, kas organizacijai kenkia ir 
kas kaltas”. Čion tai tikrai ge
rą širdį parodo “T.“ redakcija, 
dėl S. L. R. K. A. ir kaip maty
sim, kad, noras pasitarnauti šia
me dalyke, daug geresnis, negu 
meškos.

Pagal pernai metų atskaitą 
priduotą Seimui “Tėvynė” iš- 
skaitliavo, kad nariai nešė ap
saugos $1,263.600. Teisybė; pri 
imant visus narius, kurie buvo 
dar ką tik kelios dienos prisi
rašę, kiti ką tik persikėlę iš 
mažesnių ant augštesnių pomir
tinių ir tuos, kurie jau stovėjo 
prie pat išsibraukimo — gausi
me augščiau paduota skaitlinę. 
Bet-gi, “Tėv.” redakcija, man 
rodos, tą gana gerai gali supras
ti: kad čion yra kalbama tik

apie tuo laiku atsakomąją sumą* 
apsaugos, ue apie nešamąją pa
liudijimais. Pav., per 3 mėne
sius gali prisirašyti keli šimtai 
narių, o per 6-is net tūkstan
čiai, tečiau susiv. už juos atsa
komybės dar neturi; atsakomybė 
prisiima išmokėjimui jų pomirti
nių tik po 6-ių mėnesių laiko, 
nuo dienos prisirašymo; S. L. A. 
net po 2-ių metų laiko. Tai yra, 
jeigu narys numirs pirma su- 
kakiiuo paskirto laiko, pomirtinė 
jam nesimoką. Arba, padėkim 
narys prigulėjo į' pirmą apsau
gos skyrių ant $150. pomirtinės, 
sumanęs, persikėlė aut $1000, 
tokiam SLRKA. pilną pomirti
nė gvarantuoja po 1 metų laiko; 
jeigu numirs pirma 6-ių mėn. 
nuo dienos persikėlimo, gauna 
pomirtinę tik pirmo skyriaus; 
po 6-ių mėn., o pirmą metų lai
ko išmokama pusė apsidraudimo 
sumos. Taip-pat čia aišku, kad 
pakol Susiv. pagal sutartį nemo
ka pomirtinės, patol neturi už 
nešamąją sumą paliudijimais nei 
atsakomybės; pakol-gi netur at
sakomybės, tad jokiuo būdu ne
šamąją sumą paliudijimais, ne
galima skaitliuoti prie atsakomo
sios. Jeigu “Tėv.” redakcija 
apie tai nežinojo, tai gali labai 
lengvai sužinoti, nes tam pa
čiam bute randasi ir S. L. A', 
centro raštinė, kurios raštinin
kas apie tai žino, nes išduoda
mas raportus apie S. L. A. sto
vį valstijoms, turi pranešti ir 
apie paliudijimais gvarautuoja- 
mą apsaugos sumą.

- Tatai gvarantuojamoji — at
sakomoji sumą, pomirtinėms S. 
L. R. K. A. laike pernai metų 
seimo išnešė ne $1,263.600, bet 
tikrai tik $1,003.050. Iki 1 d. 
sausio 1915 metų, gvarantuoja
moji suma nėšė $1,168.850 kaip 
buvau pirmiau padavęs.
„ Iš šito manau, kad “Tėv.” re
dakcijai bus gana aišku, kiek 
pasidarė apsaugos daugiau per 
tuos (7) septynis m'nesiūs ir kad 
organizaciją nepuola bet norma- 
liškai auga; žinoma reikia su
prasti ir tai kad tame laike ke
letas desetkų narių mirė, taip
pat išsibraukė.

Nors “Tėvynės” redakcija sa
ko, kad niekas negali patikrinti 
mano žodžių, tečiau aš jai galiu 
nurodyt}, kur gali persitikrinti: 
Jei nori gali kreiptis prie 8. L.
R. K. A. Centro raštininko, o jei
gu tam nenorėtų tikėti — malo
nės kreiptis prie Pennsylvanijos 
valstijos insuranee komisionis- 
riaus, ten gaus patikrinimą apie 
teisingumą, paduotų mano skait
linių.

Todėl “Tėvynės” redakcija 
savo pasargą gali atsiimti, nes ji 
čion visai nereikalinga ir vieton 
rūpintis šios organizacijos lega- 
liškumais ar nelegališkumais, 
taip pat ką galvą besukus ran- 
kiojimu skaitlinių, kurios kaip 
matom labai nenusiseka jai iš- 
skaitliuoti, lai rūpinasi savosios
S. L. A. reikalais, nes ir ten 
kiek žinom, vargų turimą į valės.

S. L. R. K. A. darbininkai, 
man rodos, mažai kada kišėsi į 
kiti? organizacijų reikalus ir ma
nau ■ nesikiš; suprantama; visa
da stos apgynime savosios, jei
gu bus daromi bereikalingi prie
kaištai ir melagingi šmeižimai. 
Jog ir šį kart nei aš nebūčiau 
atsiliepęs, jei “Tėvynė” nebūtų 
paleidus melagingą paskalą apie 
S. L. R. K. A.

T. T. Narys.

Jau išėjo iš spaudos 2 numeris

"Pažangos”.
Literatūros, Mokslo, Politikos ir
Visuomenes Žurnalo

“PAŽANGA,, eina tautiškai-krikščioniškoje 
(Įvestoje.

“PAŽANGĄ“ leidžia “Draugo“ Bendrove 
“PAŽANGĄ“ veda tie pa t (s redaktoriai, ku

rle redaguoja savaitrašti * Draugą“

“Pažangos“ Kaina
Metams $3.00, pusei metų $1.50

Atskiri numeriai po 25 c
Adr.

Draugas Pub. Co.
I8N W. ttth Street, : - CUcago, IU.
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PAŠALPA AR SKRIAUDA..

Rūku laikraštyje “Rieč” 
No. 94 skaitome sekantį pra
nešinu) :

Išdalinimas rekvizuotų Vo
kietijoj ūkininkystės įrankių.
Kaip praneša “Vii. V.“ Vil
niuje 31 d. kovo, vadovaujant 
Vilniaus ir Kauno žemdirbys
tės ir viešpatijos turtų virši
ninkui Seliadinui, buvo pa
sikalbėjimas dėl išskirstimo 
nukentėjusioms dėl karės Vil
niaus, Kauno, Gardino ir Su
valkų gub.. gyventojams atim
tųjų Rytų Prūsijoj žemdir
bystės dalykų. Taryba nus
prendė tuos įrankius, kurie 
jau paskirstyti ir pataisyti ir 
tinkami pavasario darbams 
atiduoti gyventojams tos Su
valkų gub., dalies, iš kur jau 
priešas išvytas, tokių įrankių 
yra apie 700, apie 20,000 rub- 

’lių vertės. Tuos įrankius, ku
rie bus patajsyti dviejų sa
vaičių laike nutarta šiaip iš
dalinti :

Suvalkų gub. gyventojams
50 nuošimtį. Kauno ir Gardi
no gub. po 20 nuoš. ir Vil
niaus gub. 10 nuoš.

Vertė visų paimtųjų įran
kių, kurie randasi sudėti Vil
niaus ūkininkystės draugijoj 
pereina pusę milijono rublių. 
Tarp jų yra visos pienininkys
tės mašinos ir valymo grūdų 
mašinos.

•Iš šito pranešimo aišku, kad 
Prūsų Lietuvoje rusai atėmė 
daugel ūkininkystės įrankių ir 
mašinų ir tuos pačius dalykus 
atiduoda didžiosios Lietuvos 
gyventojams. Žinoma niekas 
kitas nelieka kaip tik tų val
džios “dovanų” priimti. Bet 
kų turės manyti ūkininkai tuos 
įrankius vartodami? Juk tai jų 
brolių, kitoj viešpatijoj gyve
nančių turtas, kurį. svetima 
valstija užpuolusi išplėšė.

Tas pats yra ir Vokietijoj. 
Iš čia neturime jokių žinių, 
tečiau galima spėti iš nuola
tinių vokiečių užpuolimų ant 
Lietuvos, jog ir jie turi ne 
maža išplėšę lietuvių turto. 
Ar tas turtas sugrįš kada Lie
tuviams? Ar jis bus atiduo
tas kaipo “dovana” Prūsų 
lietuviams ?

BRITANIJOS LIETUVIŲ 
AUKOS NURITĖJU
SIEMS DEL KARĖS.

“Išeivių Draugo” No. 17 
skaitome, jog Britanijos lie
tuviai turi surinkę nemaža au
kų nukentėjusiems nuo karės 
šelpti.

Iki šiol surinkta virš 320 
svarų. Jau pasiųsta į. Lie
tuvos Draugiją nukentėju
siems šelpti 100 svarų. Dabar- 
gi nutarta pasiųsti iš likusių 
Komiteto kasoj 110 svarų ir 
apie vidurį gegužio mėnesio 
dar 110 svarų. Tokiuo būdu 
iki 18 d. gegužio bus išsiųsta į 
Lietuvą aukų 320 svarų. Maž
daug apie 3000 rublių.
Sulyginus lietuvių skaičių 

Britanijoj su mūsų skaičiumi 
A menkoj, turime pripažinti, 
kad britaniečiai mus pralenkė.

Reikia pastebėti ir tai, kad 
kaip Amerikoj, taip ir Brita- 
nijoj\aukų surinkta daugiau
siai katalikų. Kitų-gi srovių, 
jei ir renkama, tai nieko apie 
jas negirdėtos. Jiems, mat, 
nukentėjusieji dėl karės ne
apeina. 1

YPATINGAS APSKELBIMAS.
“Vilties” num 63 ant pir

mojo puslapio, žymioje vieto
je atspausdintas sekantis ap
skelbimas :

Komitetas Lietuvių Drau-i 
gi įjos nukentėjusiems dcl ka
rės šelpti ieško didžios salės 
Antakalnyje, kurioje galima 
būtų intfeisyti rekolekcijas 
1500 katalikams lietuviams

IR "TĖVYNĖ“ SUTINKA. -
Kas yra skaitęs prieš kele

tu savaičių “Tėvynės” nuo
mones link Lietuvių Draugi
jos nukentėjusiems dėl karės 
šelpti, tas visai nenorės tikėti, 
kad ta pati redakcija laikraš
tį teberėdo.

Viskas, kas tik buvo surišta 
su ta draugija, buvo . neverta 
jokio įsitikėjimo. Visas jos 
darlms buvo drapstomas pur
vais. Bet kaip viskam, taip ir 
tiems “Tėvynės” darbams 
priėjo galas. Dr. J. Basanavi
čius, kurio ir “Tėvynė” ne
drįsta negodotų prisiuntė tin
kamų paaiškinimų su išdėsto
mu Tlmngijoa veikimo ataka i-

pabėgėliams. Su pasiūlymais 
kreipties į komitetą: Blaga- 
vieščenskają 24, būt 1.
Kad tas dalykas būtų pasi

rodęs kokiame nors užrubežio 
mieste nebūtų nieko stebėtino. 
Bet dabar tai dedasi lietuvių 
mieste—Vilniuje, kur randasi 
daugybė puikių ruimingų ba
žnyčių. Dalykas išrodo dau
giau neg keistas.

Ištikrųjų-gi lietuviai neturė
jo kito kelio, kaip tik ieškoti 
samdyties salės atlikti savo 
dvasinius reikalus. Kad ge
riau suprasti dalykų stovį, 
dedame čia straipsnį iš italų 
katalikų laikraščio “La Vera 
Roma”, kuriame straipsnyje 
“Lietuviai pabėgėliai Vilniu
je ”štai kaip rašoma:

Iškilus tarp rusų ir vo
kiečių karei Suvalkų gub., 
priklausančią Seinų vys
kupijai, pirmu kartu vokie
čiai buvo užėmę rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesyje.

Suvalkų gub. apgyventa 
daugiausiai lietuviais katali
kais, iš kurių dauguma 
dabar yra subėgę į Vilnių. 
Taip-pat iškilus karei į 
Vilnių persikėlė iš Kau
no ' lietuviškos mokyklos 
ir šiaip daug lietuvių šviesuo
menės.

Lietuviams paskirta šv. Mi
kalojaus bažnyčia, pasirodė 
esanti per maža, kad sutal
pinti visus pabėgėlius, buvo 
kreiptasi su prašymu prie 
Adm. Michalkevičiaus, kad 
lietuviams paskirtų kitą ko
kią bažnyčią. Adm. Michalke
vičius, nenorėdamas užleisti 
lietuviams jokios kitos dides
nės bažnyčios, paskirė maža 
Bonifratų bažnytėlę.

Sausio mėnesyje, laikė ant- 
' ro vokiečių įsiveržimo į Suval

kų gub., daug lietuvių suval
kiečių ir vėl subėgo į Vilnių,, 
tuomi padaugindami skaičių 
ten esančių jau nuo rugsėjo 
mėnesio. Dėlto tos dvi mažos 
bažnyčios jokiuo būdu ne
galėje sutalpinti visų pabėgė
lių. Lietuviai kunigai prašė 
Adm. Michalkevičiaus, kad 
duotų leidymą atlaikyti re
kolekcijas šv. Petro bažnyčio
je, kuri randasi tęj miesto da: 
lyje, kur daugumą lietuvių 
pabėgėlių yra apsistoję.

Adm, Michalkevičius leido 
tiktai atlaikyti šv. Mišias ir 
pasakyti lietuviškai pamok
slą, bet nenorėjo leisti lietu
viams giedoti prigimtoję kal
boje; lietuviai mylintys gies
mes, nors ir pajuto užgautus 
jų tikėjimiškus jausmus, te
čiau tam parėdymui Adm. 
Michalkevičiaus nesipriešino...

Tečiau dar prieš Velykas, 
lietuviai ir vėl norėjo išgauti 
leidymą atlaikyti rekolekci
jas toj pačioj šv. Petro baž
nyčioje, šį kartą Adm. Michal
kevičius be jokios priežasties 
griežtai atsisakė duoti leidy
mą.

Tada lietuviai, mušė tele
grama j Petrogradą antvys- 
kupui Cepliakui, prašydami, 
kad duotų leidymą atlaikyti 
rekolekcijas šv. Petro bažny
čioje, bet antvyskupis Ceplia- 
kas atsisakė, paaiškindamas, 
kad tas visas dalykas pri
klauso nuo paties Adm. Mi
chalkevičiaus.
Panašiai rašo ir vėliau atė

ję lietuvių laikraščiai “Vai-
ras 99 << Lietuvos Ūkininkas” 
ir k. Iš to viso matosi, kad len
kininkams mažiau rūpi katali
kystė, neg jų pačių reikalai. 
Lietuviški laikraščiai (Vairas) 
ragina lietuvius nepasiduoti ir 
iki galui reikalauti savo tiesų.

. S'
tos ir tie patys, kurie pirma 
taip jų šmeižė turėjo prisipa
žinti prie savo kaltės. Bet tai 
pądaryti nėra lengva, taigi 
“Tėvynė” vietoj atvirai prie 
melo ir šmeižimų prisipažinti, 
štai kaip save teisina:

Mums nerūpėjo partijų da
lykai; nuo pat karės pradžios 
mums rūpėjo kuoteisingiausis 
dalykų stovio nušvietimas. Tuo 
vaduodauūes ir dabar mielai 
talpiname gerb. Dr. J. Basana
vičiaus priesiųsta mums laišką 
ir Draugijos veikimo apžvalgą. 
Būsime labai dėkingi, jei Drau
gija panorės laiks į laiką pla
čiau informuoti mus sulig sa
vo veikimo. Tai gali žymiai 
pagelbėti ir aukų rnkimui Lie
tuvos žmonių reikalams Ameri
koje.

Labai gerai ir tai, kad “Tė
vynė” prižada nors draugijos 
informacijomis pasinaudoti, 
gal apsistos tie bereikalingi 
šmeižimai, kurių ji Draugijai 
nesigailėjo pirmesniuose savo 
numeriuose.

TAUTININKŲ IR S0C1JALIS- 
TŲ VIENYBĖ.

Kas žino nors pamatinius 
politikos dėsnius, tam yra ži
noma, kad tautininkai ir soci
jalistai jokiuo būdu negali su
sivienyto ir tai dėl gana svar
bių priežasčių. Tautininkas, 
kokios jo pažvalgos ir tikėjimo 
įsitikinimai nebūtų visuomet 
savo pamatu stato tautų. So- 
cijalizmo-gi principai tautos 
nepripažįsta ir tai kas tauti
ninkui yra šventa socijalistui 
yra net. priešinga. Tai visiems 
žinomas dalykas, rodos nei 
aiškinti nereikia. Bet mūsų ci
cilikams, kurie taip-pat save 
socijalistais vadina, tas prin
cipas matomai yra nežinomas. 
Mes tų senai žinojome ir ne
kartų savo skaitytojus perser
gėjome prieš jų nuduotųjį idea- 
liškumų, bet iš jų pačių pirmų 
kartų atvirai pamatome tik 
“Keleivio” num. 19, kame mū
sų “socijalistai” išeina atvi
rau su savo visa politika.

.. , , r , J.

Kad geriau suprasti dalykų 
turime priminti, kad netik ka
talikai kovoja prieš mūsų “ so
či jalistų” tvirkinimo darbų, 
bet jiems pagelbon dažnai 
ateina ir kai-kurie tautininkai. 
“Keleiviui”, “Naujienoms”ir 
ko., matyt tai nepatinka. Ir 
kur gi patiks, kad diena i5 die
nos išeina eikštėn vis naujos 
nemalonios priemonės, kurio
mis jie naudojos darbininkų 
prigaudinėjimui? Didesnė da
lis organizatorių kalbėtojų ir 
redaktorių pasirodė jei ne pa
tys biauriais visuomenės ap
gavikais, tai bent turintys su 
jais artimus ryšius. Tik poros 
metų bėgije iškilo eikštėn 
Kutra-Konkoliauskas, F. " J. 
De Bogačevski, K. šeštokas, 
ir kiti iki nepriėjo prie gar
sių a. a. kun. Žebrio ir Gilmo- 
naitės užmušėjų. Žmonės pa
tys pamatė kurion pusėn jų 
vadai nori juos nuvesti. Pa
matė ir biznieriai-eicilikai. Jie 
kaipo tikri biznieriai pamatė, 
kad jei taip ir toliau eis, tai 
gana pelningas cicilikavimo 
biznis turės kristi žemyn. Vi
sa tai dedasi iš priežasties 
katalikų veiklumo. Taigi “Ke
leivis” skundžiasi:

Keli metai atgal, pakol pa
žangesni mūsų išeivijos sluog- 
sniai ėjo išvien, klerikalų 
kaip ir nebuvo. Bet pastaruo
ju laiku, kada tarp tautinin
kų ir socijalistų užvirė berei
kalinga kova, klerikalai iš to 
pasinaudoję ant syk pakėlė 
savo galvą ir kas kartas via 
drąsiau pradeda mūsų visuo
menėj šeimininkauti.

Šita auganti klerikalizmo 
banga yra pavojinga taip so- 
eijalistams, kaip ir tautinin
kams. Ji demoralizuoja visuo
menę ir mina į purvą prakil
niausias mūsų idėjas.

Šitas juodas gaivalas, jau 
taip įsidrąsino, kad pradeda 
kalbėti apie išnaikinimą pir
meiviškų laikralčių. Dabar ta 
juodoji armija mobilizuoja 
savo spėkas prieš socijalistus.

Iš šito koliojimos aiškiai 
matosi, jog cicilikams katali
kų judėjimas baisiai nepatin
ka. Kų padarysi. Mes juk ir 
nenorime visiems patikti; o 
antra ir ne dėlto dirbame, kad 
patikti, bet dėlto kad reikia 
dirbti.

Indomu dar ir tai, kad 
“Keleivis” giriasi turįs kokio 
tai tautininko laiškų, kuriame 
taip-pat nusiskundžiama ant 
“klerikalų” galybės ir spėja, 
kad atsispirti prieš tai tauti
ninkai su socijalistais turėsiu 
eito iš vien. “Keleivis’L nuo 
savęs sako;

Šitokią nuomonę mums la
bai miela išgirsti iš žmogaus, 
kuris stovi tautininkų pusėj. 
Jis išreiškia tą pačią mintį, 
kurią mes senai jau širdyje ne
šiojame. Jis tik be reikalo sa
ko: “jeigu prisieitų reikalas”, 
tai tuomet turim visi vieny- 
ties. Tas reikalas ateiti nega
li, nes jis visuomet buvo ir 
yra su mumis. Ir ypač dabar 
jis yra gyvai jaučiamas musų 
tarpe.
Ir dėlto niekas kitas nelie

ka, kaip tik tautininkams su 
socijalistais susivienyti.

Tas viskas rodo, kad jau ir 
“Keleivis” žmonių prispir
tas prie tvoros, ištiesė savo 
purvi'nų rankų tautininkams. 
Būtų indomu pamatyti, kuris 
iš jų bandys tų rankų priim
ti, ypatingai dar ir dėlto, kad 
po visų tų gražių žodžių, tie 
patys, kuriems ranka siūloma 
išvadinti asilais ir kitokiais 
gatviniais apetitais.

“Keleivis” ligšiol nežinojo, 
jog katalikų Amerikoj yra di
džiuma. Jis tai nežinojo, nes 
jie kaipo ramęšni žmonės ra
miai sau ir tylėjo tuo duoda
mi progos įvairiems apgavi- 

' ;' 'i. Katalikams savę iš: 
kąms-gi sujudus, ir pradėjus 
patiems darbuoties įvirus 
išnaudotojai turi prasišalinto.

DEL SKELBIMŲ.
Labai nusistebėjome išvydę 

paskutiniame “Laisvės” nu
meryje pranešimų, kad ji ne- 
talpinsianto dariau merginų 

paieškojimų. Nors sykį ir 
“susipratėlių” laikraštis susi
pranta, kad reikia eiti pirmyn 
ir vienų “humbukų” iš laik
raščio prašalinti. Matrimoni- 
jalį biurų užlaikys dar “Ke
leivis”. Tam žinoma daugiau 
kailis surumbėjęs ir negali 
užmiršti, jog “biznis is biz-
ms, n

“Saulė” ligšiol lietuvių bu
vo laikoma toliausiai nuo ci
vilizacijos atsilikusia, bet tai 
ne /ūsai tiesa. “Saulė” nors 
ir su senoviškomis tradicijo
mis, tečiau net pernai metų 
pranešė savo skaitytojams, 
kad tokių skelbimų netalpins. 
Ir reikia pasidžiaugti, kad ji 
kaip pasakė taip ir padarė 
Mūsų eicilikų laikraščiams, 
kurie giriasi savo pažangumu 
ėmė ištisus metus pamatyti 
tai kų “Saulė” tada matė. Tai 
parodo, kad pas juos biznis 
yra taip toly nuėjęs, kad net 
tokių reformų, kokias “Sau
lė” nekalbant ja a apie kitus 
lietuvių laikraščius, išdrįsta 
vesti,jiems išeina metai iki 
prie to prisirengia.

Dar didesnis dalykaa su 
apgaviugų daktarų skelbimais. 
Panašių skelbimų prikišti pil
ni mūsų “pirmeiviški” laik
raščiai. Už tai jie gauna nuo 
šarlatanų neblogų užmokesnį, 
bet kų už tai gauna skaityto
jai? Juk tie “daktarai” ne- 
siskelbia dėlto, kad jie labai 
mylėtų lietuvius. Jiems rūpi 
pinigas. Daugumui iš jų moks
las ir žmonių sveikata yra 
svetimi dalykai. Visiems juk 
žinomas dalykas, kad geras 
ir teisingas daktaras neapsi- 
ims ligonio gydyti per laiš
kus, nes nors ir geriausiai li
ga būtų aprašyta, jis tikrai 
negali ligonio padėjimo su
prasto iki jis jo nemato. Kam- 
gi žmones apgaudinėti? Juk 
tai nedora ir negražu laikraš- 
Čini parduoti savo skaityto
jus už kelius dolerius, kuriuos 
šarlatanas išleistuvei užmoka.

“Draugas” jau antri metai 
tokių skelbimų netalpina. Ne
talpina jų ir kiti rimtesnieji 
laikraščiai. Bet dar yra kele
tas, kurie bepiršdami savo 
“gražius idealus”, duoda iš
naudoti savo skaitytojus ves
dami apsivedimo biflrus ir 
skelbdami įvairius “garsius 
daktarus ir klinikas”. Lietu
viai turėtų pasisaugoti nuo to
kių geradarių.

YKNBHtČttl!
Labdarybė be sutvarkymo 

(be organizacijos), kuri apsi
reiškia vien iš pasigailėjimo 
ar jausmų sužadinimo, daž
niausiai padaro draugijai dau
giaus blėdies negu gero, nes 
dvasioje nupuldo žemiausius 
draugijos sluoksnius (luomus) 
ir padaugina elgetavimų arba, 
jeigu labdarybė bus betvar
kiai vedama, tai vienos veik
lesnės draugijos pagerins sa
vų bėdinųjų būrį — apleisda- 
mos daug labiau pašalpos Rei
kalaujančius nelaiminguosius 
vien todėl, kad tie nelaimin
gieji pavedami kitokiai (gal 
neveikliai) labdaringai drau
gijai šelpti.

Mes, lietuviai, turėdami ki
tų tautų išdirbtus lifbdarybės 
pavyzdžius, imkimesi prie įvy- 
kinimo tokių įstaigų, kurios 
mūsų tautoje daugins skaičių 
prakilnių lietuvių, bet ne vers 
mūsų vargdienius į elgetas. 
Turime žydų tautų už pavyz
dį : jie neturi tėvynės, nei svie
tiškos valdžios užtarimo, o jų
jų tarpe yra mažiausiai elge
tų. Jįe savus nelaiminguosius 
pastato ant kojų, parūpinda
mi saviems elgetoms krūme
lius, arba leisdami į apmo
kamas mokyklas ir išmokina
ma vaizbos ar amatų ir ga
liausiai pastatoma kiekvienų į 
jam tinkamų užsiėmimų — 
kad pats užsidirbtų pragyve
nimui ir galėtų aukomis pri
sidėti į abelnų žydų labdary
bės iždų. Žydai žino, kad jie 
Vieni .turi savus reikalus aprū? 
pinti, o lietuviai, dar nevisi 
numano, kad jiems patiems 
pridera aprūpinti savus reika
lus. Kai-kurie lietuviai mano, 
kad ne jųjų darbas našlaičius, 
senelius ir paliegusius aprū
pinti. Tūli mano, kad tai, tu
ri padaryti kitataučiai, arba 
kapitalistai,- o jie patys priva
lo tiktai saumylybę auklėti ar 
smaguriauti. Lietuvis — pa
vargėlis, keldamas krikštynas, 
vestuves, ar šermenis, delei 
dvasiško suraminimo, susi
kviečia gimines ir pažįstamus, 
bet kad tie sukviestieji ateitų 
ir jį palinksmintų, tai pralei
džiama svaigalams -« dešim
tys, ar, net šimtus dolerių. 
Mat toki “mada”. Yra šimtai 
nenaudingų, dar-gi blėdingų 
ydų lietuvių papročiuose. Tie 
blėdingi papročiai privalėtų 
būti pakeisti naujais, naudin
gais pasišventimo darbais. 
Per pasišventimų išsitobulina 
žmogaus būdas ir valia. Pasi
šventimų pildytojas lengvai 
pergali klystančiųjų giminių ir 
pažįstamų pagundinimus. Visi 
tėvynainiai įsitaisykime sa
vuose namuose aukų rinkimui 
skryneles ir dėkime į jas 
smulkius pinigėlius, kuriuos 
dabar praleidžiame betiksliai, 
arba menkos vertės “draugų” 
pasmaginimui. Su blogais 
draugavimas ir patį nužemi
na. Ieškoti saumyliškų malo
numų arba nelabuosius links
minti tuomet, kuomet mūsų vi
sa tauta kenčia karės baise
nybes yra nuodėmė! Tikras 
Lietuvos sūnus ir duktė nega
lės smaguriavimų priimti, 
nepesidalindami jų su Lietu
vos nuskriaustaisiais viengen
čiais. Kas stengiasi mums in
tikti, tas paklausys ir mūsų 
nurodymų, kad dalį viso mūsų 
smagumo duotume Lietuvos 
vargų sumažinimui. Lai visi 
lietuviai, norintys Lietuvos 
vargus sumažinti vien prime
na tiems, kurie mus godoja, 
kad didžiausia godonė daroma

tuomet, kuomet asmeniški 
smagumai pašvenčiami Lietu
vos labui. Tiktai pabandykime 
'skirt\ pusę visų linksmybėms 
praleidžiamųjų pinigtį Lietu
vos sušelpimui, PER TAU
TOS FONDĄ, o veikiai atjau
sime labdaringo darbo pasek
mes ir visi būsime šimtą kar
tų pri kilnesniais... Kiek mano
me praleisti pinigų vestuvėms 
ar krikštynoms ar vardu
vėms, bent pusę tų pinigų pa
aukokime Tautos Fondui, o už 
likusius atlikime savus reika
lus ir visiems paaiškinkime, 
kad taip darome — dėl karės 
Lietuvoje. Už tai visi garbin
gieji lietuviai mus pagirs. Ne
sibijokime dabar pasirodyti 
taupiais viešuose reikaluose 
bile sutaupinti pinigai pašven
čiami Lietuvos reikalams, 'o 
ne smaguriavimams. Eikime 
bažnyčionzsu senais rūbais ir 
ivalais—; valgykime pigius, 
bet sveikus valgius; apsieiki
me be “pamylėjimų” su gi
minėmis susiėję. Dvasioje, pa
dėkime Lietuvos varguoliams 
vargelį vargti. Dalykimes su 
Lietuvos nuskriaustaisiais vi- 
sukuom. Žinokime, kad visų 
sutartinas veikimas, visų vie
nodas noras pagamina visa- 
galingų jėgų! Mūsų pavyzdį 
seks visi tie, kurie šiandienų 
dar iš pasišventusiųjų lietuvių 
tyčiojasi! Senovės Lietuviai 
prakilnybėje šviestė-švietė! Ir 
mūsų dienų lietuviai nuveiks 
didžius pasišventimo darbus. 
Tik vyrai ir moters, jaunikai
čiai ir merginos, visi pasiro- 
dvkime pavyzdingiausioje ar
timo meilės šviesoje. Būkime 
pavyzdžiais visiems, kurie 
dvasioje nualinti saumylybėje 
užkietėję snaudžia arba nei šį 
nei tų burnoja! Dabar nelai
kąs būti paslaptingais su lab
darybės darbais. Dabar laikas 
statyti aikštėn vien labdarin
guosius darbus, kad mūsų lab
darybėje paskęstu visi saumy- 
Jiij burnojimai be jokio.atbal
sio ! Dabar laikas tapti visiems 
labdariais dvasioje. Kas Aetu- 
.rįme turto ar pinigų aukoti, 
aukokime savo dvasios jėgas 
Lietuvos vargų sumažinimui

Menkiausios aukos, by tik 
bus aukojamos tyra sųžine, at
neš stebuklingas pasekmes. 
Lai visi lietuviai aukoja, au
koja! aukoja! kas kų gali!! 
Lai apie. aukojimų sapnuoja, 
galvoja ir galiausiai — vieno
je mintyje visi veikia—dienų, 
naktį, darbe, namie ar viešoje 
sueigoje, vis apie aukojimų 
Tautos Fondui. Visur lai bū
va pirmutinis ir paskutinis žo
dis “Ar daug Lietuvai auka
vai?” Gal nežinai kur aukas 
siųsti? o gi siųskite Money 
Order B. Vaišnoro vardu — 
Adv. A. Šlakiui, 3255 S. Hal
sted st., Cldcago, III. Tautos 
Fondo Raštininkui, o tikrai 
pasieksite labiausiai pašalpos 
reikalaujančius mūsų viengen
čius. Barbarų žiaurumai iššau
kia kiltadvasių pasišventimus.

Mes gerais darbais užsipel
nykime būti priskaitytais prie 
prakilniųjų žmonijos narių.

Lai geri darbai už mus kal
ba. Lietuviai! siųskite gausias 
aukas Tautos Fondui.
Dr. Antanas K. Rutkauskas,

Tautos Fondo Pirm.

ITALŲ SPAUDA APIE LIE
TUVIUS.

(Tąsa)
V.

“La Vera Roma” N. 10.
Vardan istoriškojo tikrumo.
Italų laikraščiai, tarp kurių 

“Tribūna” ir “Pieeolo”, kalbė
dami apie kunigaikščius Radvi
lus, tvirtino, nėva jie paeiną nuo 
labai senos lenkų giminės.

Tas yra neteisybė, todėl, kad 
kunigaikščiai Radvilai paeiną 
nuo labai senos lietuvių giminės: 
pereikime trumpai istoriją. Rad
vilų šeimynos pradžia (lietuviš
kai “radvyla”, ženklina “trova- 
tello” pamest inikas), eina iš t>-

lo Vaišučio (1412), kuris buvo 
giminaičių audriausiojo lietu
vių stabmeldžių kunigo Lizdei
kos (iš lietuviškojo žodžio “liz
das” — “ii nido”). Metais 151& 
šitie Radvilai tapo pakelti Impe
ratoriaus Mazimįlijąno į kuni
gaikščius.

Imperatorius Karolis V. su
teikė tą titulą visai Radvilų šei
mynai, kada Didis Lietuvos Ku
nigaikštis Žigmuutas Augustas 
tą titulą patvirtino kunigaikš
čiui Mykolui Radvilai, pavadin
tam Juoduoju.

Šita garbė užrubežyje suteik
ta, tai yra, Imperatoriaus dvare 
ir Karaliaus Ferdinando, buvo 
patvirtinta Lietuvių Seimo 1549 
m., tai yra 20 metų prieš Liubli
no Uniją, įvykusią tarp lenkų ir 
lietuvių (1569).

Kunigaikštis, Mykolas Juoda
sis, visą savo gyvenimą buvo 
priešingas Liublino Unijai ir net 
vardu Didžiojo Kunigaikščio 
Žigmunto buvo padaręs sutartį 
tarp Didžiojo Vokiečių Mistro 
Hattlerio ir Lietuvos 1463 m., 
tai yra 6 metais prieš Liublino 
Uniją.

Šita galingiausioji lietuvių gi
minė turėjo didelės nuosavybes 
ne Lenkijoje, bet Lietuvoje, 
taip-pat gurėjo savas pilis ir sa
vo kariuomenę.

Amžių bėgyje ji išsiskleidė į 
tris šakas: Kunigaikščius Go- 
niondzo ir Metelių; Kunigaikš
čius Biržų ir Dubinki}; Kuni
gaikščius Olyko ir Nesviežo.

Šiek-tiek paieškoję lenkų li
teratūroje, pastebėsime, kad Ja
nusas Radvilas iš Biržų, buvo la
bai apšmeižtas Sienkevičiaus jo
jo “Tvane”; tas pats teko iš 
Sienkevičiaus pusės ir Boguslo- 
vui Radvilai ir tai vėl dėl to, 
kad nenorėjo unijos su lenkais, 
kaip jos nenorėjo (1656) ir gar
bus istorikas Albreehtas — Sta
nislovas Radvila.

Tos unijos priešininku buvo 
taip-pat ir “Panie Kochanku.’’, 
tai yra Stanislovas Radvila 
(1790). Po puolimui Lenkijos ir 
Lietuvos (1795), kunigaikštis 
Dominikas Radvila gindamas Lie
tuvą kariavo su Napoleonu I 
prieš Rusus.

Kunigaikštis Dominikas turė
jo dvi dukterį; visą savo turtą 
paliko til/ vienai Stefanijai, ku
ri išėjo už kunigaikščio Wit- 
genstein, atiduodama visas Lie
tuvoje savaiatis — vyrui. Da
bar tos savastys yra rankose 
kunigaikščių Hohenloe, vokiškų
jų pavaldinių.

Kunigaikščiai Radvilai turėję 
iš savo tarpo ir keletą dvasiš
kių, tarp kurių Kardinolas Jur
gis, palaidotas Ryme, bažnyčio
je Gesu (1600) ir Edmundą Rad
vilą, vienuolį benediktiną, su- 
vokietėjusį.

Tik ainiai kunigaikščio Anta
no Enriko Radvilos, Prūsuose 
apaivedusiojo, tapo Vokietijos 
pavaldiniais; gi kunigaikštis An- 
tanas paeina nuo kunigaikščie 
Radvilos Juodojo, į kurį Sienke- 
vičius taikė.

Nuo šito kunigaikščio paeina 
lenkiškojo rato Berlyne Prezi
dentas, vyras sulenkėjusios ku- 
nigaikštaitės Sapiegaitės, taip- 
pat paeinančios iš lietuviškosios 
giminės. Ant galo kunigaikštis 
Mykolas Radvila, rusų pulki
ninkas. miręs Instenburge, da- 
bartinėje karėje, lenkiškųjų laik
raščių bnvo taip-pat už lenką 
palaikytas, nors jis viešai save 
lietuviu vadino ir ta klaidą bu
vo Italu spaudos pakartota, ku
ri dėl priežaščių lengvai supran
tamų niekad neįsigilino į lietuvių 
klausimą, kuris, nestovėda
mas pirmoje eilėje tarptautinių 
klausimų, viešos Italų nuomonės 
dideliai neinteresavo.

Toliau kitame skyriuje rašo
ma apie įvykuaįjį lietuvių Poli
tiškąjį Seimą Chicagoje. Tas da
lykas jau mums žinomaa, taigi 
čia nededame.

Surinko, K. A. S.

VIENO Iš DIDŽIAUSIŲ LEN
KININKŲ PAŠALINIMAS.

Pagarbos kanauninkas Kun. 
Pranciškus Kriškijonas, sulenkė
jęs latvys, buvo vienas iš uoliau
sių lenkystės platintojų Žemai
čių vyskupijoje. Kaipo Žemaičių 
Seminarijos inspektorius, rekto
riaus Karoso į tą vietą pakvies
tasis, jisai savo lietuvių neapy
kanta, privedė prie to, kad klie
rikai tiesiok padarė buntą ir pri
vertė vyskupą Paliulionį paliuo- 
soti Kriškijoną nuo tosios prie
dermės.



To pat vyskupo paskirtasis 
Vienuolijų Vizitatorium, ir Kau- 

Benediktinų bažnyčios kape
lionu, kun. Kriskijonas, per ke- 
liolikų metų, buvo vienu iš la
binusiai apjakuaių lietuvių kuni
gų priešu. Užteks pasakius, kad 
Kaune nebūta kunigo lietuvio, 
kurį jisai nebūtų įskundęs vys
kupui PaKulioniui ar Cirtautui.

Benediktinų bažnyčion Kaune, 
ačiū Kriškijonui neįleista nei 
Evangelijos skaityti lietuviškai 
Į vienuolijų nepriimta nei vie
nos lietuvaitės. Nenorėta, mat 
suklapyti šitosios lenkų “pla- 
eoorkos”. “To nasz klasztor” 
(tai mūsų vienuolija) didžiuoda- 
vacn Kauno lenkučiai. Jeigu koki 
lietuvaitė ir įsprūsdavo tojon J 
nuolijan, kaipo tarnaitė ar pa- 
stalantė, Kriškijonas pirmiausia 
reikalaudavo iš jos išsižadėti lie
tuvystės ir staiga pristatydavo 
vienuolę, kad anų lenkiškų po
terių mokintų.

Kauno gubernijoje antai Kra 
kiaosna į moterų vienuolijų kun. 
Kriškijonas neįleido priimti ne 
vienos lietuvaitės. Kauno Bene
diktinų bažnyčioje jisai viešai iš 
sakyklos nekartų koliojo kun. 
ASaauskų, kurio kęste-nekentė nž 
jo lietuvystę.

Tečiau Kriškijonas, tarsi prieš 
savo galų didžiausia buvo įsiga
liojęs praloto Borovskio valdymo 
laikais. Tarsi pasakęs sau, “l«u 
gaidy grūdus”, jisai matė jau 
Kaune ir vėl grįžtančius Polseios 
pamatus, ar bent tuos laikus 
kuomet Kaune, nevienoje bažny
čioje nebūtų lietuviško pamok
slo, kaip ištikrųjų ir būta iki 
vyskupui Valančiui iš Varui v 
persikėlus.

Nūnai.ačiū Dievui, ačiū J. B. 
Vysk. Karevičiui Žemaičių Vy
skupijos Vienuolijų užveizėtojo 
tapo paskirtas J.-^I. Kun. BraL 
Dambrauskas. J
ATVIRAS LABOKAS “TAVY- 

8KAITYTOJAMB.
“Tėvynės” N. 18 tilpo mano. 

laiškas, reikalaujantys nuo jos 
redaktoriaus atitaisymo klaidin
gų žinių apie moterystės sakra
mentų.

“Tėvynės” redaktorius netik 
klaidos neatšaukė, bet jisai taip- 
pat esąs, prisipažino tos nesu
tinkančios su katalikų Bažny
čios mokslu išreikštos “Tėv.” N. 
16 nuomonės, būk “moterystės 
sakramentas ėsųs sakramentu ar 
jį duos Suv. Valstijų valdinin
kas.... ar kunigas...”

Mums tik tiek ir reikėjo žino
ti nuo “Tėv.” Redaktoriaus, kad 
jisai.

■a) pats atmeta moterystę kaipo 
sakramentų.

■ b) šių prišingų katal. Baž
nyčios mokslui nuomonę platina 
tarp katalikų skaitytojų ir S. L. 
A. narių. *

c4) tuom savo prisipažinimu 
mums duoda labiau didesnę tei
sę priskaityti “Tėvynę”" prie 
prieškatalikiškų laikraščių.

• Kiekvienam katalikui labai ge
rai yra žinomas R. Katalikų Baž
nyčios mokslas sulig sakramento 
moterystės. Kaip Kristus paliko 
savo Bažnyčiai teisę ir priderys- 
tę teikti savo žmonėms sakra
mentus, taip lygiai nuo Bažny
čios priguli statyti ir išlygas, ku
rios turi būti pildomos priimant 
ir moterystės sakramentų, taip 
ir kitus sakramentus. R. — Ka
talikų Bažnyčios drausmė 
sulig moterystės sakramento 
yra, kad jisai būtų priima
mas vietinio klebono ir dviejų 
liudininku akyvaizdoje. Bažny
čios drausmė sulig moterystės 
sakramento, jeigu neminėsiu ki
tus šaltinius aiškiausiai nustaty
ta Coneil. Tridentino dekreto, 
Qui aliter quam praesente paro- 
cho vėl alio sacerdote de ipsnis... 
licentia ot duobus vėl tribv.s tes- 
tibus matrimonium contraheTe 
attendabunt eos saneta synodns 
ad sic contrahendum inhobiles 
reddit et ftujus m o d i contraotus 
irritoR et nullos esse decemit. 
Pijus X gi dekrete Ne temerre dar 
aiškiau nustatė Bažnyčios 
klausime.

“Tėvynės” redaktoriaus išva
džiojimai, kad beveik viso pasau
lin valstijos pripažįsta jungtuves 
be bažnyčios, girdi, teisėtomis, 
mums tuo nei kiek neprirodo, kad 
tai tokios jungtuvės būtų sakva 
mentas nes a) Kristus ne valsti- 

- joms paliko teisę ir priderystę 
dalinti sakramentus, bet savo 
Bažnyčiai.

b) nei viena valstija tokias be 
bažnyčios sutartis nevadina sa
kramentais.

c) joki valstija neturi teisės 
reguliuoti tikėjimo dalykus, juos 
panaikinti, mainyti, arba tverti 
naujus.

Sulig nemalonios “Tėvynės” 
ledaktoriui kontrolės aut mote

rystės sakramento mes tik tiek 
šiandien pasakysime, ka<A Kris
tūs palikdamas savo Bažnyčiai 
teisę ir priderystę dalinti visus 
sakramentus, tuom pačiu ir prisa
kė kad katalikai Kristaus jiems 
paliktus sakramentus pagal Jojo 
lažnyčios mokslų ir priiminėtų.

Ne kų-gi vėl padarysi jeigu 
*.* Tėvynės ’ ’ redaktoriui nepatin
ta, kad katalikų Bažnyčios mo
terystės sakramentas yra ne su- 
aužomas. Kokios pasekmės iš su
laužomos moterystės išeina aš 

tu ir “Tėv.” redaktoriui la
bai gerai žinomos. Jeigu tik at
kreipsi atidų į Suv. Valstijas, 
kur kas met priskaitoma apie 
2,060.000 sulaužytų moterystės 
ryšių, aišku koks didelis iš to 
gresi visuomenei pavojus. Puti 
valdžia ieško būdo, kaip užkirsti 
kelių blogui.

“Moteriškė surišta yra įstaty
mu, pakol gyvas yra jos vyras, 
bet jeigu numirtų jos vyras liue
są yra... sako šv. Povilas (ad Co- 
rinthL VII. 39).. “O tiems, kurie 
yra moterystėje, prisakau ne aš, 
bet Viešpats, idant • moteriškė 
nuo vyro nesiskirtų.... o. jei atsis
kirtų, idant be vyro pasiliktų.... 
o vyras tegul neapleidžia mote
ries (ad Cor. VII 10—11).

“Tėvynės” Red. kaipo didžiau
sių prirodymų zdėlko Bažnyčia 
saugoja moterystės sakramentų, 
paduoda, kad, girdi, kunigai iš 
te turi gausų įplaukimų šalti
nį*’. Tik reikia tiesiog stebėtis 
kad žmogus norintis, kad jį kas 
vadintų inteligentų vartoja to
kius argumentus.

Jeigu tik tokiais šūviais “Tė
vynės” redaktorius bombarduos 
R. Katalikų Bažnyčios dogmas 
kaip pav. jog kunigai ima pini
gus nuo žmonių už patarnavimus, 
prie sakramentų dalinimo, netoli 
jis pasieks. Nedaug visai reikia 
inteligencijos, idant suprasti, 
kad “Tėvynės” Redaktoriaus 
taip vadinamieji, įplaukimai vi
sai nieko bendro neturi su sa
kramentais. — Sakramento ver
tės nei kiek neatmaino, ar kuni 
gas bus apmokamas už patarna
vimų ar nuo aukos atsisakys. Jei- 
gu-gi žmonės duoda aukas, už 
patarnavimų, ne už sakramentus, 
nes jie jokiais tūriais negali bū
ti apmokami, tai jie labai gerai 
supranta, kad kunigai tokie pat 
žmonės kaip ir jie ir reikalauja 
apsirėdymo ir valgio, kas gerb. 
“Tėvynės” redaktoriui visai ne 
atėjo į galvų. Beto kunigų au
kos visuomenės -reikalams, kur 
kas yra didesnės negu tų ypa
tingai rėksnių, kurie kunigams 
taip labai užvydi jųjų teisingo 
uždarbio. Kas kų dirba, turi iš 
to ir gyventi! Kuo-gi “Tėv.” re
daktorius mano, kunigai turėtų 
būti gyvi!!

Tuščia ir keista “Tėvynės” 
redaktoriaus viltis, kad, girdi, 
Bažnyčia prisilenks prie pažan
gos ir atmainys tas formas, ku
riomis apstatytas moterystės sa
kramentas, t. yra Kristaus Baž
nyčia pagal “Tėvynės” redak
toriaus žodžių, ikišiol buvo klai
doj, kad jai reikėtų panaikinti iš 
pradžių žinoma moterystės sa
kramentų, o paskui ir kitus arba 
atiduoti jųjų dalininimų valsti
joms. Kųfl

Ne Tamsta “Tėv.” redakto
riau mokysi Kristaus bažnyčių, 
kų ji turi daryti! Teisėtos Baž
nyčios valdžios didesnus autorite
tas josios mokslo dalykuose, 
negu Žemaičių
jas ezklieriko
nės” dabartinio

Beto aš užtikrinu gerb. “Tėvy
nes” ned aktorių, kad Bažnyčių 
negriaus Kristaus palikimo, 
tų darbų varo įsiręžę kiti nuo pat 
pradžios Bažnyčios įsteigimo, į jų 
eiles įsirašiusi yra, ir “Tėvynė”!

Antgalo * ‘ Tėvynės ’ ’ redakto
rius sako^ kad aš per vėlai jų 
pavadinau bedieviškų nors, gir 
di, ji nėra niekur pasakiusi, kad 
Dievo nėra. Na, čion tai jau tik
rai mano apsileidimas! Už tai 
nno šios valandos, pakol jrnepa 
liaus kasusi šv. Bažnyčiom pama
tų vadinsiu jų ne bedieviškų, nes 
gal ji ir tiki į Dievų, bet prieš- 
katalikiška, nes griauja Kristaus 
Bažnyčios pamatus, ir kaip apie 
tokia informuosiu visuomenę.

Baigdamas turiu pastebėti dar 
kad S. L. A. nariams, kurių di
džiuma yra katalikai reikėtų už
protestuoti prieš tokį jų tikybi
nių jausmų įžeidimų jųjų organe 
“Tėvynėje” ir pareikalauti vie
šai klaidingų nuomonių apie 
Kristaus Bažnyčios mokslų sulig 
pamatinių jos dogmų atšaukimo.

Bu pagarba,
Kun. Pr. Augustaitis.

S, L R. L A. REIKALAI.
WATERJBURY, OOJ

Padarykime gyvesnių mūsų Su
sivienijimų. Jau tik kelioka die
nų lieka iki būsiančiam S. L. R. 
K. A. Seimui, kuris atsibus pra
džioje birželio š. m. Scranton, 
Pa. Šimetinis seimas tuo yra ne
paprastas, kad drauge minėsime 
trisdešimtis metų jubilejų nuo jo 
įsikūrimo. Po tiek metų mūsų or
ganizacijos gyvavimo gana aiš
kiai galima pamatyti tas kliūtis, 
kurios nedavė plėtotis, augti 
kaip nariais taip ir turtu. Kų-gi 
tai reiškia, iš pusės milijono lie
tuvių, gyvenančių šioje šalyje, 
.priguli prie Susivienijimo apie 
dešimtų tūkstančių narių!

Kodėl taip yra! Tai atsakyti 
yra sunku. Spręsti galima, kad 
ikišiol mes visai mažai savo orga
nizacija rūpinomės, ir jos tobulu
mas, bei svarba, buvo palikti pas- 
tutynėje vietoje. Tiesa juk turi
me Centro Valdybų, kuriai pa
vesta rūpintis, ir kitus prie to 
raginti.

Bet prie dabartynio dalykų, 
stovio, tai kad ir geriausių turė
sime Centro valdybų, tečiau tu
rime taisyti ir kliūtis tas praša
linti ant visados. Ir kuogreičiau, 
tuo geriau. Tai-gi dalyvaujantys 
šįmetiniame seime mūsų kp. at
stovai turi pataisyti šiuos už vis 
svarbiuosius dalykus. Būtent: 
sulyginti visiems nariams mokes
nis, — kad kiekvienas prigulintis 
narys mokėtų pagal savo amžiaus 
metus, o ne vienodai, kaip kad 
buvo mokama ikišioliai. Delko? 
Kad inkorporuoti čarterį kiek
vienoje valstijoje. ‘ Antra pasa
kius neskriausime vieni kitų, 
nes tokį mažų mokesnį mokant, 
tai negali mūsų organizacija7 gy
vuoti, ir priimti atsakomybės už 
kiekvieno nario mokesnį, — po
mirtinę. Pv. narys 'prisirašo 45 
m. amžiaus (žinoma čia kalbama 
apie tuos, kurie prisirašė prieš 
spalių 1 d. praėjusiu metų) į pir
mų skyrių moka po $2.00 į metus. 
Kad savo pomirtinę sumokėti, tu
ri prie Susivienijimo prigulėti 
apie 65 m. Tai kiek reikėtų gy
venti?

Seminari-
“Tėvy-

redaktoriaus

Daugiau, kaip šimtų metų!
O mūsų išeivių, tokiose aplinky
bėse gyvenant, amžių galima 
skaityti tarp 65 m. ir 75 metų. 
Tai didelis, ir kiekvienam aiš
kiai suprantamas nedateklius.

Antras nemažiau svarbus klau
simas, tai nuosavaus organo įsis- 
;ei girnas. Toki didelė organiza
cija be laikraščio, tai kūnas be 
dvasios. Ir jeigu mes nūdien, 
atsidūremė tokiame kebliame pa
dėjime, tai tik pasidėkojant mū
sų pamiršimui visų svarbiausio 
daikto — spaudos ir jos galy
bės.... Tiesų turėjome, ir turim 
dabar samdomų S. L. R. K. A. 
organų. Bet ar atsako savo tik
slui? Anaiptol! Vienų, kad kas 
nori tai skaito prenumeruoja t.

nario “loska”: noriu skaitau, 
nenorių ne! Antra jeigu mes įs
teigsime nuosavų organų (kų 
neabejoju) tai žinomas daiktas 
kad “Kur bus organas ton ir 
Centro Raštinė ”f Tas panaikins 
daugelį keblumų ir net suma
žins kai-kurias išlaidas, pv. su 
sirašinėjimų Centro su organų ir 
t. p. O mūsų organizacija pradės 
naujų gyvenimų! Kįlų klausimas 
kas tų organų užlaikys ir tt.? At
sakyti galima: Ne kas kitas, kaip 
tik mes patys nariai, primokėda 
mi dešimts centų į mėnesį, palai
kymui organo ir Centro valdy
bos. Pasižiūrėkime j savo konsti
tucijų, kur taip gražiai kalbama 
apie apšvietų bei jos platinimų. 
Antra vertus juk mūsų prieder
mė rūpinties vieni kitais ir švies
ti mažiau už savę žinančius. Mū
ru tarpe kitas prenumeruoja du 
ir tris laikraščius, net, ir priešin
gos pakraipos, niekinančius ir 
šmeižiančius net tų patį mūsų 
organų... Tai kodel-gi negalime 
užlaikyti savo laikraščio? Primo
kant kelias dešimtis centų per

metus? Išėmimus reikėtų padary
ti šeimynoms, kur vyras, moteris 
ir vaikai priklauso. Jis turėtų 
mokėtį per pusę t. y. penkis cen
tus — mėnesyje. Praėjusiųjų me
tų seimas nutarė, pirkti nuosavus 
namus, bet kiek yra žinoma, tas 
liko neišpildyta. Dėlto kad kur 
seimas buvo pavedęs nupirkti na- 
nvua, komisija, nors ir rado pa
raukiu vietų, tečiau negalėjo 
pirkti valstijoje, kurioje neinkor
poruotas čarteris. Man taip atro
do, kad visai gerai tas padaryta. 
Nežiūrint į tai būsiantis seimas 
pataisys tų spragų, ir įsigys nuo- 
savius namus. O ten bus intaisy- 
ta Centro Raštinė ir būsiančio 
organo redakcija. Nors tai dide
lis darbas, bet vis bus galima, 
laikui bėgant sutvarkyti ir gyve- 
niman įvykdinti. Neprpšalį čia 
bus paminėjus ir trečių klausimų, 
kuris jau buvo praėjusiuos sei
muos gvildentas ir vis paliktas 
ant toliau, tai kad Centro valdy
ba būtų renkama visuotįnu bal
savimu. Seimuos tik užtvirtina
ma. Prisižiūrėkime mūsų sei
mams, kiek ten trukšmo būna. 
O už kų.? Daugiausiai už ^vietas, 
kiekviena kp., leisdamų savo at 
stovų, duoda šiokius bei tokius 
iųešimus, patarimus. Ar jie pildo
mi? Anaiptol ne! kp. savo susi
rinkime nutarė kad rinkti naujų 
valdybų ar kų panašaus. Atstovas 
— priešingai, nuvažiavęs pristojų 
prie kokios norints “partijos 
(kaip kad pats buvau liudininku 
praėjusių metų seime) ir ne taip 
kaip kp. buvo nutarta elgės, 
bet laikosi savo “partijos”.

Kas kitas jeigu mes visi rinki
muose dalyvausime, tai mūsų 

valdininkams” per seimus ne
reikės nei “funditi”, nei galvos 
sau laužyti, nes žinos, kad nieko 
iš to nebus. Mes tada žiūrėsime 
į jų darbus ir apie jų vertę sprę 
sime patys nariai. Praeitais me 
tais juk buvo išrinkta eiela vir
tinė “komisijų — kpmisijėlių” 
Kaip tai “ kolfonizaci jos klausi 
me”, “Namų pirkimo”, “Litera
tiška komisija”, ir kas jas ten 
gali suminėti. O iš tų komisijų 
ar atliko gerai savo užduotį nors 
viena? Abejoti reikia, nes per or
ganų nei kukštųpie savo užduo
tis.... ir veikimų. Kaltininkas rei
kėtų rasti ir paklausti, kodėl taip
daroma.

Mano nuomųųė, čia tai kalta 
valdyba, kuri neprimena toms 
“komisijų — komisijėlėms” apie 
jų priedermės. O gal aš klystu? 
Bet... organas apie tai tyli... tai 
prisieina manyti, kad kai-kurie 
“valdininkai” veltui vardų ne
šioja, jie savo priedermes pamirš
ta. Taip dalykais stovint ko ga
lima tikėties iš . tokios organiza
cijos? Ir kas mums lieka daryti? 
Nelaukiant visas tas kliūtis steng- 
ties prašalinti.

Ir stoti į naujų darbų. Minėda
mi 30-ties metų jubiliejų dapil- 
dykime trūkumus!

Connecticut apskričio organiza
torius,

monė yra toki, kad kiekvienas! 
narys užmokėtų pirmų metų 50 
centų dėl inkurbno spaustuvės, 
ir taip pasidaro penki tūkstan
čiai dolerių ir iš skaitytojų taip- 
pat galime sakyti tiek pat susi
rinks, taigi su dešimt tūkstančių 
jus galima inkurti savo spaustu

vę. Tokiuo būdu nebus susivieni
jimo nariai nuskriausti, nes jiems 
nereikės daugiau mokėti kaip tik 
vienų metų po 50 centų, o už 
organų galime mokėti po 75 cen
tus, kaip dabar mokame.

Paimkime kitus susivienijimus, 
jie gauna laikraštį uždykų o dar 
jo mažesnes mokesnis moka. 
(Netiesa. Tautiškasis susivieni
jimas moka organizacijos veika- 
arns ir už organų 15 centų kas 

mėnuo. Red.), o mums nėra galo 
su- toms mokesnimis.

Trečias sumanymas perkelt 
nariams pirmo skyriaus į augštes- 
uius skyrius pomirtinės būtų ne 
labdarystė. Nes tas narys, kuris 
priklauso .prie susivienijimo per 
10 metų arba ir daugiau, šiandie
nų jau yra senas ir persikelda
mas į augštesnį skyrių turi mo
kėti 60 ar 70 centų mėnesyje. 
Tai ištikro tokiam žmogui susi
vienijimas bus skriauda. Tas 
senelis būtų priverstas mokėt ir 
prigulėti prie susivienijimo, nes 
kitos draugystės jo negali pri
imti: jis yra per senas. Sakysiu 
seneliui bus nauda persikelti į 
augštesnį skyrių, nes jis gaus 
100 dolerių pomirtinės daugiau, 
arba 250 dolerių. Bet kas iš to, 
kad šiandien tas žmogus negali 
sau duonos užsidirbti ir save išsi
maitinti o dar reikia mokėti ne- 
mažesnius bet didesnius mokes
nius. Taigi mūsų nuomonė, mo
kesnis lai palieka kaip buvo 
(Bet kaip apie daugelio valstijų 
reikalavimų? Juk mokesnių su
lyginimo klausimas ir iškilo dėl 
tos priežasties. Red.)

4. Link užlaikymo agento ar
ba organizatoriaus, tai mes ran
dam jį nereikalingu. Susivieniji
mui mokesniai kįla, o kitas iš to 
naudotųsi. Kiekvienas narys žino 
tad čia bereikalinga mėtyti 
tūkstančius dolerių agentams. Vi
sos kuopos juk rūpinas ir nori 
tad turėti daugiau narių ir be 
agento.

5. Kad kiekvienas narys mo
kėtų po vienų centų stipendijos 
fondui, tai čia maži pinigai, bet 
tik daugiau darbo. Tečiau vis pi
nigai. Per visų 10,000 narių susi
vienijimo susidės į 100 dolerių. 
Nereikia.

Aleksandra Kazlauckas, pirm.
Kasparas Smigelskis, rašt.

Juozas B. Šaliūnas,
866 Bank st., Waterbury, Conn.

PITTSBURGH, PA.

S. L. R. K. A. 138 kp. laikė 
savo susirinkimo 22 d. balandžio 
svarstė prezidento Krušinsko pa
duotus sumanymus. Prieita štai 
prie kokių nutarimų:

Pirmas sumanymas yra nau
dingas visiems mūsų nariams.

Kas link antrojo, tai būtų na- 
riams skrauda mokėti į mėnesį 
po 10 centų už organą. (Mokė
ti už organų tik 60 centų, bet ki< 
tų 60 c. būtų susivienijimo rei
kalams. žiūr. F-as straipsnį “D.’ 
No. 10.) nes tas mokesnis turės 
būti per kelius metus. O gal rei
kės ir daugiau mokėti kai po 10 
centų. (?) Po tiek mokant pasi
daro gana didelė pinigų suma. 
Išmetus 15 centų našlaičiams ir 
tautos reikalams palieka $1.05. 
Per dešimt tūkstančių narių pa
sidaro dešimt tūkstančių ir penki 
šimtai dolerių. (Tai dar geriau. 
Susivienijime esant pakankamai 
pinigų, bus galima geriau aprū-. 
pinti jo reikalus. Nėra ko bijoties 
kad susivienijimas liks turtinges
nių. “Dr” Red.)

Pirma mokėjome po 50 centų 
už organų ant metų buvo per 
maža, pradėjome mokėti po 75 
centus, taip-pat negana, dabar 
jan nori po $1.05 o gal dar ir 
daugiau. (Bereikalinga baimė! 
Patartume perskaityti “Dr.” 
No. 10 įžanginį straipsnį dar kar
tų “Dr” Red.) Taigi mūsų nuo

LEWISTON, ME.

ypač seniesiems būtų nemažas 
apsunkinimas.

4. Reikalinga Susiv. turėti savo 
nulatinį organizatorių, bet su 
išlyga, kad organizatorius atlan
kytų kiekvienų kuopų nors kar
tų į metus.

5. Įvesti, kad kiekvienas na
rys mokėtų 1 c. metams į Su
siv. stipendijos fondų.

6. Numažinti pašalpos skyriaus
mokesnius, kadangi tautiškojo 
Susiv. pašalpos skyriaus mokes
nis yra daug pigesnis, tat ten ir 
nariai noriau rašosi. ,

P. Cibulskis, pirmininkas,
J. Lobikis, raštininkas.

MINERSVILLE, PA.
24 kuopa S. L. R. K. A. Mi- 

nersville, Ęa. susirinkime laiky
tame, 18 d. balandžio 1915 m. 
pirmiausiai išrinko tris delega
tus į 30-tų seimų. Delegatais iš
trinkti : 1. Kazys Vasiliauskas, 
2. Jonas Mikutavičius, 3. Vincas 
Paralis.

25 d. bal. 26 kuopos S. L. R. 
K. A. laikytame susirinkime 
vienbalsiai nutarta:

1. Savo organo nesteigti. Ver
čiau samdyti kaip dabar. Sam
dyti pigiau. Steigiant savo orga
nų kenktų susivienijimui ir na
riams, nes prisidėtų dang nerei
kalingų mokesnių.

2. Nesutikta mokėti organo ir 
centro raštynės užlaikymui po 
10 centų kbs mėnuo (kas organo 
neima po 5c.). Geriau nariams 
lengvint mokesnius, bet ne sun
kinti.

3. Link persikėlimo į augštesnį 
skyriuj tai daugumas dėl metų 
negali persikelti. Tai kų daryti 
su tais, kurie priguli prie susi
vienijimo jau per 15 metų. Suma
nymų atmetame.

4. Jeigu narys iš savo gerų 
norų ir įsitikrinimų pristoja prie 
organizacijos taį jam nereikia nei 
organizatorių nei agentų. Taigi 
sumanymų turėti organizatorių 
atmetame. .

5. Mokėti po 1 centų nereika
linga. Atmetame.

6. Nutarta nesiųsti delegato į 
seimų, nes per dideli iškaščiai.

7. Susivienijimo komitetų (gal 
valdybų?) užtvirtiname tų patį.

Čtereskevi&us. Rašt.

Kas link savo organo įsteigi
mo, jeigu seimas matys reika
lingu didesnių naudų, tai mūsų 
kuopa sutinku ant savo organo, 
apmokant’ 75 centų, tik ne dau
giau kai vienų dolerį metams. 
Tik tie turi mokėti, kurie skai
tys ir kad jie rastųsi, kiekvie
nuose namuose. Organų, turi im 
ti visi kurie nori. Tie, kurie ne
nori, vis tiek turi užsimokėt 
paskirtų mokesnį už organų, 
pirmame bertainyje kiekvienų 
metų. Bet kad nebūtų po du ar 
daugiau organo numerių, vienoj 
grinčioj.

2. Tautos centai ir našlaičių 
fondo mokesnis gali likti po se
novei, be kitokių dadėčkų.

3. Kas link sulyginimo mo
kasinų senų narių su naujais 
pagal amžiaus, tai mūsų kuopa 
ant to nesutinka. Sako, kad vi
si teisingai mokame pagal kon
stitucijų senų ir senų narių ne- 
turėtij, judint. Bet jeigu valsti
ja to būtinai reikalauja, tai sei- 
ma^gali sulygint, tik su tuja 
išlyga, kad dabar esantys seni 
nariai pirmo skyriaus gautų da
rdėti po 50 dolerių tai yra 
200.00 dolerių pomirtinės į vietų 
$150. Tų sykį gali lygint mo
kesnį nuo amžiaus. Taip-pat nau
jiems nariams, mokantiems pa
gal naujos .konstitucijos, sulau
kus 60 metų turi būti dadėta 
50 dolerių, kaipo dovana geram 
sąnariui. Tų matydamas kiek
vienas greičiau rašysis ir kuo
pos, pasididins be apmokamų or
ganizatorių, o ir susivienijimas 
nebus nuskriaustas.

4. Organizatorius šioje apie
linkėje yra nereikalingas. Orga
nizatoriaus darbų gali atlikti 
kuopų raštininkai, geriau žino
dami, kuris iš šeimynos priguli, 
o kuris nepriguli.

Bet seimas būtinai turi, ap
svarstyti kaslink kuopos rašti
ninkų algos. Kuopos raštinin
kas turi darbo, beveik tiek pat 
' taip ir centro raštininkas, 
dėlto kad kuopos raštininkas, tu
ri viskų tvarkiai surašyt, suka- 
ektavoti, išskirstiti, suskaitliuo- 
ti ir viskų padarius pasiųst 
centro valdybai tik dėl peržiū
rėjimo. Kiekvienas gerai žino,

100 kuopos nuomone reikale pas
kelbtų 8. L. B. K.A. centro val
dybos klausimų:

1. Kuopa randa reikalingu įs 
teigti savo organų. K

2. Organo ir centro raštinei 
išlaikyti mokėti kas mėnuo po 
JO c. šeimynos nariai kam orga
nas nereikalingas turėtų mokėti 
po 5c.

3. Mokesnių sulyginimas, kad 
senieji nariai mokėtų mokesnius 
nuo tų metų, kuriuose jie įstojo 
Susiv., bet ne nuo dabartinių me 
tų amžiaus. Kadangi kai-knriems

kad kito darbų daug lengvina 
yra kritikuot, neg pačiam dirb
ti. Todėl mūsų kuopa reikalauja, 
kad n»o visų surinktų pinigų 
turėtų tiesų pasilaikyti po AO 
centų, nuo dolerio kuopos rei
kalams, iš kurių turi būt apmo
kama kuopos raštininkui, už sa
lę, už popiorų, kurių kuopos rėš- 
tininkas turi pirkti, už krosai 
ženklelius, be kurių krasa Bot 
tų pačių pinigų čekį neveža « 
centro kasų. Tas viskas turi bot 
apmokėta, bet kad kuopai y«a 
perdaug visokių dadėčkų kiek
vienų bertainį, tai kuopos vakty 
ba net nedrįsta pareikalauti 
nuo kuopos narių extra mokes
nių. Tokiuo būdu geriausiai kp. 
raštininkui dėl ramumo imti ir 
užmokėt iš savo kišenės, kųd 
kuopų raštininkai yra visi beveBt 
iš neturtingų darbininkų, tai ne
labai yra malonu mokėt iš save 
kišenės.

Todėl yra geistina, kad šis 
30-tas seimas nepraleistų be ap
svarstymo taip, kaip praleisdavo 
kitais metais, nes mums pir
mesni delegatai nusiskundžių, 
kad kas metai tuos reikalavimu#, 
atmeta ant toliau, o tame nukai
tina labiausiai centro valdybų, 
kuri sau nepasivydi pasiskirti 
geresnės, algos ir neatidėda art 
kito seimo.

5. Po 1 centą, į susivienijimą 
stipendijos fondų labai sunkų iš- 
kolektuoti, nes mūsų žmonės l 
centų nelaiko už pinigų, ir jo 
niekur nenori mokėti. Todėl pri
sieitų ir vėl kuopos raštininkui 
uždėti naujų naštų. Bet kaip 
ten padarys, seimas, taip bus ge
rai.

Juozas A. Lasanevičiuz, rast.

BROOKLYN, N. Y.
42-os kuopos mėsiniai 30 

mui:
1. Įsisteigti savo organų, ku

rio užlaikimni mokėti po 10 ooa- 
tų kas mėnuo, šeimynų —gp 
nariams neimantiems organo mo
kėt po 5 e. kas mėnuo, organas, 
turį būk Brooklyn, N. Y.

2. Sulygint narių mokesnį sė
li g amžiaus.

3. Kad kiekvienas narys įmo
kėtų po 1 centų ant metų į Sti
pendijos fondų.

4. Kad kiekvienas Su-mo .na
rys įmokėtų po $1.00 laikė vienų 
metų ant .pirkimo Su-mui savo 
namų kas įmokės $10.00 to foto
grafijų patalpint namų kamba
ryje.

5. Atspauzdinti pataisytų Su- 
mo konstitucijų tik ne su pa- 
kvitavone kartu.

6. Turėt apskričio organizatorių 
su apmokėjimų iš centro.

7. 31 seimų laikyt Brooklyn, 
N. Y.

8. Išrišt kaip nors klausimų 
kad parapijų suirutės ne keptetų 
Su-mo reikalams.

9. Palikt pusę įstojimo kuo
pos kasoje visų sk. naujų narių.

10 Kad vargonininkai darbuo
tus kartu su kuopa Su-mo rei
kaluose.

11. Kad seimo atstovai būt 
tik su mandatais ir išbuvę kuo
poje 6 mėnesius.

A. K. Jukys, pirm.
K. J. Krušinskas, rašt.

Neužmiršk savo giminių tėvynėje. Kiekvienas dole
ris jiems dabar nusiųstas bus labai mielai jų priim
tas. Atsimink,- kad giminės anoj pusėj vandenyno la
jai reikalingi pagelbos taigi jūsų prideristė jiems pa-

x riėti- ' • • <
t Mes gvarantuojame, kad, jūsų pinigai bus nusiųsti 
* tam asmeniui, kuriam siųsite ir be mažiausio užtruki

mo. Mūsų susirišimai su Rusijos bankais leidžia 
mums taip padaryti.
Prieš siuntimų pinigų pasiklausk mūsų apie kainas, 
nes rubliai dabar pigesni, neg kad pirmiau jie buvo. 
Visada siųsk savo pinigus per senų ištikimų

PEOPLES STOCK TARUS
State Bank

a
Askland Avė. Kamp. 47-tos galv 

Chicago, UI.

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

/
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Sis Tas.
keliais, daimais ir kvoterukais. $ 
Juk tai baisus laikraščių įžeidi
mas. Musų Dirva

Ant galo ir socijalistams parū
po tikėjimas. Atsikvietė Cbica- 
gt)n kokį tai raudonai iškeptą 
“kunigą” M—ų ir siuntinėja jį 
po galiūnų svetaines, kad sugau
dytų socijalistų “draugų” pa- 
k ryk usias dūšelės ir išgel
bėtų jas nuo byru, v iš
kaitės ir brandės tvano. Kad 
tik saliūuininkai nesukeltų maiš
to?

“Keleivis” rašė, kad “Drau
gas” įsišoko priskirdamas lietu
vius juodrankius prie socijalistų 
abazo, bet kaip dabar paaiškėjo 
iš laiško Mohtvydo pas Montvy- 
dą, tai “Keleivis” ne tik kad įsi
šoko, bet ir su visomis keturiomis 
murmtelėjo į savasias-gi kilpas. 
Montvydai socijalistiško muilo ir 
kvepalų platintojais buvo. Ką da
bar “Keleivis pasakys?

KUR GERIAUS MŪSŲ DAR
BININKAMS.

Tautininkų organas “Lietuva”, 
pažymėdamas katalikiškų organi
zacijų augimą, pastebi, kad dau
guma iš jų gyvuoja tik ant po
pieros. Vargšė, ką ir besakyti. 
Gaila jai katalikams geros popie- 
rofs, aut kurios tie parašo savo 
įstatus, o kurių Tautiškoji tauti
ninkų partija ligšiol negali su
daryti. Kaip matyti tautininkams 
net ir popieros trūksta.

“Vienybė Lietuvninkų” kviečia 
Amerikos lietuvius į naująjį be- 
partyvį seimą. Bet kas-žin 
kas ant to seimo bevažiuos. Soci
jalistai patenkinti savuoju, katali
kai dar nemažai darbo turi su sa
vojo seimo nutarimų vykinimais. 
Pasilieka tik viena tautininkų 
tautiškoji partija, kuri ligšiol dar 
ir su įstatais neapsidirbo. Ge
riaus, vyrai, taisykime ir vyk- 
dinkime senuosius nutarimus. 
Naujieji nepabėgs.

Oho! “Laisvė” praneša apie
perkūnų bylos iš numirusiu pri
sikėlimą. Nejaugi žaibai ir per
kūnams sumestas aukas iš anapus 
grabo į šį nelaimių pasaulį be 
griausmų atgal prisius?

Čia—Suksas “Tėvynėje”, iuga- 
vęs nepaprastos drąsos, pradėjo 
“Gyvenimo Ruožuose” daužyti 

-carų ir karalių sostus, ypatingai 
jis iniršęs ant Rusijos, Anglijos 
ir Prancūzijos. Už tat vokiečius 
ir Vokietiją kelia į padebesius, 
nes ten esąs viso kultūriško su
kimosi centras. Tikrai Vokieti
jos kaizeris pažadėjo Čia—Sukšui 
kokį pusę tuzino medalių, kad 
jis išsijuosęs giria nusmukusį vo
kiečių kultūringumą.

Ir parūpo-gi visiems katalikiš
kų draugijų legališkumas. “Tė
vynė” net su detektivais skrieja 
Ameriką skersai — išilgai, norė
dama sušnipinėti, kur katalikai 
dar nesilegalizavę. “Ateitis”, bos- 
toniškė, taip uoliai “Tėvynei” 
padeda, kad perspauzdinėja “Tė
vynės” trijų sieksnių ilgio apkal
tinimo aktus. Ant galo ir “Lietu
vos” Jurgis Spurgis prasišiepė, 
nugirdęs apie legalizavimosi. Iš 
viso to tautiškojo lermo katali
kams tik nauda. Išsijuosę tveria 
naujas draugijas ir narių skaičius 
auga kaip ant mielių.

“Laisvė” pažymėdama pirmą
ją gegužės šventę, pataria soci
jalistams įsipilti širdysna dau
giau socijalistiško pasišventimo, 
bet nieko nesako kokiuo būdu tą 
operaciją padaryti, ar su. pom
pų pagelba ar kitu kokiuo įran
kiu. Neprošaly būtų savo aki
mis pažiūrėjus, kaip socijalistai 
drąsas ir pasišventimus į savo 
širdis pompuoja.

“Jaunoji Lietuva” įžiūrėjo pro 
melsvus akynius, kad “Pažanga” 
esanti “Draugo”. Gal jinai ir įs
pėjo. Tokiuo pat mąstu galėčiau 
ir “Jaunajai Lietuvai” atmatuo
ti, ypač kad ji pati pasiskelbė, 
kad susiliejo su “Lietuvos Žinio
mis” tiktai negaliu ligšiol supras
tu kaip tai būtų galima per van
denynų plotus susilieti. Negut 
kokiu stebuklingu įputimu.

Tikras vargas su tuo “Darbi
ninkų Balsu”. Užsispyrė ant sa
vo mokslinčių neklaidingumo ir 
nei krust iš vietos. Kad nors pri- 
parodytų kur tų mokslinčių tas 
neapkainuotas nejudamas turtas 
slepiasi.

Vertėtų pasiteirauti ar jau 
Brooklyno seime daktarų paau
koti turtai pasiųsti Lietuvos sušel
pimui ir jai laisvės išgavimui, 
ar gal jie tebėra gausių, aukotojų 
kišeniuose. Kad tik mūsų dakta
rėliai neužmirštų savo prižadų.

Irgi gudrus pasakimas: Nesu- 
sivieniję tarp savęs lietuviai ne
gali reikalauti Lietuvai autono 
mijos. Gali sau vokiečiai Lietu
vą terioti, gali ją rusas naikin
ti, gali ją lenkai į “polščią” 
versti o tu, būdamas lietuviu 
nedrįsk jos reikalais rūpinties, 
nes tautininkai ir socijalistai dar 
iš miegų nesukilo. Čia tai jau 
visai kreivai nudurė “Darbinin
kų Balsas”. Nenorit sykiu bočių 
šalies gelbėti iš vargų, — varu 
nieks neverčia, tiktai ir kitiems 
nekliudykit naudingą, darbą nu
veikti.

Tūli optimistai nori po prievarta 
‘Burbulą” į kritikus iškelti, net 

straipsnius tuomi reikalu laikraš
čiuos pyškina. Tuo tarpu-gi Bur
bulas nei svajote nesvajoja apie 
taip augštą garbę, jam užtenka 
ir to ką turi. Bereikalingi tik pro
to ir minties intempimai.

Jei darbininkas parašo laik- 
raštin apie savo dirbtuvėje 
padėjimų, tai dar nereiškia, 
kad jis tuomi pataisė savo 
vargingų gyvenimų. Kiek
vienas iš darbininkų žino, 
koks ištikrųjų- yra dirbančio 
žmogaus padėjimas, kaip sun
kios darbo sųlygos, bet nevie
nas iš jų negali to blogumo 
pataisyti, nes jų visų mėgini
mai nupina niekais kovoje su 
darbdaviu arba dirbtuvės sa
vininku. ypatingai toji kova 
neatneša pageidaujamų pasek
mių tose vietose, kur darbi
ninkai nėra susiorganizavę. 
Dažniausiai tie patys darbi
ninkai stojasi darbininkų ju
dėjimo priešais ir prie kiek
vienos pasitaikiusios progos 
įskundžia užveizdai arba darb
daviui susipratusio darbinin
ko norų iškovoti sau geresnę 
ateitį. Nespėjai priei
ti prie savo mašinos, o 
jau užvaizdą ar kas kitas iš 
prižiūrėtojų į tave skersuoja 
ir ieško tik progos pašalinti 
iš dirbtuvės. Mat jam anksti 
rytų pranešė tavo draugai 
kas tu per vienas esi. Geriaus 
šiek tiek darbininkui pri
gulint prie kokios nors orga
nizacijos arba unijos. Dirb
tuvės savininkai nors ir labai 
neapkenčia organizuoto dar
bininko, bet skaitosi su juo, 
nes žino, kad tų darbininkų 
remia galinga organizacija. 
Su tokiais darbininkais apsi
einama švelniau ir neskriau- 
džiama taip, kaip niekur ne
prigulinčių prie darbininkiš
kų organizacijų darbininkų.

Organizacija dažnai yra 
tarpininkė tarp darbininko ir 
darbdavio. Geriausiai tas tar
pininkavimas galima pastebė
ti plačiai tarp anglekasių pra
siplatinusių komitetų, kurie 
kiekviename atsitikime gina 
darbininkų reikalus ir nelei
džia jų per daug išnaudoti. 
Neretai pasitaiko, kad angle
kasių komitetai, savininkui 
nuskriaudus dirbtuvės darbi
ninkų, apšaukia streikų, ku
ris nors ir dideliu vargu, bet 
retkarčiais išlaimėjamas. Per 
streikus nemažai nukenčia sa
vininko reikalai, - tai jis ir 
stengiasi darbininkams nors 
mažumoj jų reikalus peten- 
kinti. Unijos kai kada su 
dirbtuvės savininkais padaro 
kontraktus, sulig kurių, pa
gal nustatytų sųlygų turi elg
tis darbininkai ir darbdaviai. 
Darbininkams užtikrinama 
darbas, kol neužsibaigia kon
trakto laikas.

žemėje. Šiuo laiku, kada vi
sose Amerikos pramonijos ša
kose jaučiasi didelis darbo 
nusilpnėjimas, anglekasiai te
silaiko gerai, nors ir nedirb
dami pilno laiko. Anglekasy 
klose nustatytas 8 valandų 
darbo laikas ir nei vienas 
darbininkas po bausme nega
li ten ilgiau užsilikti. Taigi 
anglekasiai dirbdami trumpe
snį laikų yra užtikrinti, kad 
jiems užteks darbo ilgi ras, 
negu kitų pramonijų šakų 
darbininkams, kur stengiama
si kaip galima greičiau dar
bas išvaryti.

Jeigu šiandienų būt jau su
siorganizavę visų Amerikos 
pramonijų šakų darbininkai, 
kaip anglekasiai, tai 
darbininkai turėtų geras dar
bo sųlygas ir nereikėtų jiems 
per daug rūpinties rytojum. 
Dirbdami trumpesnį laikų ir 
gaudami didesnį mokesnį ga
lėtų daugiaus ir sutaupyti, o 
kas geriausia* turėtų darbo 
ilgesniam laikui. Man teko 
pastebėti Pittsburge, Pa. vy
rus dirbančius didrbtuvėse po 
10 valandų dienoje už dolerį 
ir dvidešimts penkius centus, 
tokie darbininkai, jeigu dar 
vedę jokiu būdu negali pra
gyventi. Tiesa, jie praminta, 
bet kaip vargiai. Gerai dar, 
kad ir toks darbas pasitaiko, 
bet jei kurių dienų juos atlei
džia iš dirbtuvė®, nieko tada 
nepasilieka, kaip badų kęsti.

Ypatingai man atrodo var
gingu lietuvių ^miesto darbi
ninkų padėjimai Baisus skur
das jų tarpe viešpatauja, ar 
ne geriaus jielttš būtų pasi
traukti iš miesto dirbtuvių, ei
ti dirbti į anglių kasyklas, kur 
sųlygos daug geresnės ir pats 
pragyvenimas lengvesnis. Ži
noma, norintis „ lietuvis darbi
ninkas pasirinkai sau darbą 
anglių kąsyklose^ turėtų pasi
rūpinti gauti žinių, kur yra 
geresnės darbo sųlygos, kur 
patogesnis pragyvenimas ir 
negresia darbįnįnko gyveni
mui pavojus. Daugelyje anglių 
kasyklų apielinkėse randasi 
gražių miestuku su lietuviško
mis bažnyčiomis ir parapijo
mis. M.

ir atkeliavusioms lietuvaitėms, 
j) kad lavintis politikoje ir 
dalyvauti joje tose valstijose, 
kur moterų teisės lygios sy vy
rų, vietose-gi, kur teisės nėra 
lygios, kad reikalauti išvien 
su kitomis moterimis teisių 
pripažinimo teisėtomis prie
monėmis (ne militarine kova), 

k) kad apskritai, rūpintis
moterų reikalais.”

Taigi, ši moterų katalikių or
ganizacija, apima reikalus visų 
Suvienytų Valstijų Lietuvių 
Moterų, yra tai reikalingiau
sia sųjųnga mūsų amerikiečių 
gyvenime. Per šių Sąjungų, 
mes visos Amerikos lietuvės, 
galime labiau susiartinti, su
stiprėti. Susivažuodamos per 
seimus, galime tarties apie 
įvairius bendrus reikalus mū- 

gyvenime ieškoti priemo
nių, kaip prieiti prie tamses
nių mūsų sesučių, apšviesti, 
palengvinti jų gyvenimus, 
kalbėti apie gaspadinystę, po
litikų, tautų ir tt. abelnai apie 
gerovę paliečiančių visas lie
tuves ir lietuvaites Suv. Val
stijose. Veikt iš vien, (ne su- 
skalditomis jėgomis, kaip iki 
šiol), kelt moterų tautišką su
sipratimų ir šimtus kitų reika
lų. Kiekviena šiek-tiek mą
stanti moteris lietuvė negali 
nematyt, reikalingumo tos mū
sų Sąjungos, jog tai mūsų vi
sa viltis, visa ateitis, jeigu 
norime gyvuoti kaipo tauta, 
jeigu mylime tautų ir artimų, 
jeigu rūpi mums, kad ir lietu
vių vardas nebūt užmirštas
tarpe kitataučių.

Dabar puiki proga pabust
ir pradėt veikt visoms mote
rims. Dvidešimtas amžius — 
amžius šviesos ir pažangos; 
visų kitų tautų moteris senai 
jau sukilo, organizuojasi į 
įvairių vairiausias organiza
cijas, veikia, dirba, argi mes 
lietuvės būtume paskutinės—

Įargi nesenai jau laikas pradėt 
rūpinties savais reikalais, jog 
negalime ir neprivalome tikė
ties nei norėti,, kad kiti mus 
aprūpintų.Taigi lietuvės ir lie
tuvaitės į darbų! Platinkime 
ir branginkime (ne niekinki
me) savo sąjungos, nes ji 
mums labai reikalinga — pui
ki proga ir moterims pasi
darbuoti per sąjungų ir savo 
tautai Sąjunga, turėdama tūk
stantį narių, jau gali vienų 
atstovę siųst į Tautos Tarybų! 
Tik pamąstykite kų tas reiš
kia! Uitai dirbkime, kiek ga
lime, kad iki seimui (kuris 
atsibus paskutiniose dienose 
birželio) dapildytume tų tūk
stantį būtinai. Kuopos lai ren
gia extra susirinkimus ir trau
kia naujas nares, kaip suma
no, lai platina tų mūsų bran
gių organizacijų. Jeigu dirb
sime išvien, kaip iki šiol, leng
vai galėsime tai padaryti, 
nes per keletą mėnesių, susi
tvėrė keliolika didelių kuopų, 
visos gerai gyvuoja. Kiekvie
na Sąjungos narė, lai paragi
na dar po vienų savo draugę, 
tai trumpame laike galime tu
rėt’ su virš tūkstantį sųjun- 
giečių.

Įstojimas į Apšvietos sky
rių tik 50c — mėnesinės tik 
10c—taigi visoms prieinamos. 
Kolonijose ir miestuose, kur 
dar nėra Sąjungos kuopų, mo
teris ir merginos, katrėms rū
pi moterų reikalai, tverkit 
naujas kuopas (kuopa galima 
pradėt iš 10 narių). Į antrus 
du skyrių Sąjungos, pašaipioj 
ir pomrtinį, įstojimo mokesnis 
numažintas per pusę, tik iki 
Seimui.

Visus reikalingus patary- 
mus mielu noru suteiks Cen
tro Rašt. P-lė M. Gurinskai
tė, 3347 Auburn avė., Chica
go, IU.

Nina.

.Musų Jaunimas

“LIETUVOS VYČIŲ” I-OJI IŠ
DIRBINIŲ PARODA.

PROTOKOLAS.
“Lietuvos Vyčių” Centro ber- 

taininio susirinkimo, kuris įvyko 
balandžio 25 d. 1915 m., šv. Ro
ko salėje, Webster st., Brockton, 
Mass.

Susirinkiman suvažiavo: Dvas. 
vadovas kun. F. Kemėšis, pirm. 
M. A. Norkūnas, prot. rašt. Al. 
M. Račkus, finansų rašt. O. Kašė
taitė, iždininkė M. Juškienė ir 
literat. komis, narys J. J. Rama
nauskas.

Dvasiškas vadovas atidaro po
sėdį su malda 6 vai. vakarė. Al. 
Račkus perskaito pereito susirin
kimo protokolą. Vienbalsiai pri-

“Lietuvos Vyčių” ženklelių pa
tento reikale paaiškėjo kad 
patentas iš Washingtono, D. C. 
jau gautas p. M. A. Norkūno var
du. Kun. F. Kemėšis ineša, kad 
patentą p. M. A. Norkūnas per
duotų “Lietuvos Vyčiams”. Po 
ilgų svarstymų ir diskusijų nutar
ta kad p. M. A. Norkūnas pri
rengtų patento perleidimo sąly
gas ateinantin “C V.". Kongre- 
san ir kartu išreikšta pageidavi
mas, kad jis perduotų patentą su 
visomis teisėmis “Lietuvos Vy
čiams”.

M. A. Norkūno raportas apie 
čarterį. Ingaliotasai šiame dalyke 
p. Pr. Juškaitis buvo labai užim
tas ir jokiu būdu negalėjo išversti 
angUškon kalbon konstitucijos, 
bet nūnai konstitucija jau yra 
išversta ir korekta padaryta, ir 
prieš Vyčių Kongresą čarteris bū
tinai bus ingytas. Be to p. Norkū
nas teiravosi Bostono Valstijos 
Bute (State House) apie šį daly
ką ir ištyrė, kad idėjine organi
zacija, toki kaip Vyčių, gali gy
vuoti, plėtotis ir viešai veikti be 
jokio ČStfterio, legališkai. Rapor
tas priimta.

irtas J. J. Ramanausko,
.usdinta 2,000 aplikacijoms 

blankų, kurios kainavo $7.00; 
2000 laiškų su antgalviais $4.00; 
1.000 konvertų $1.35. Viso išlai
dų $12.35. Sąskaita apmokėta. 
Raportas priimtas.

Paaiškėjo, kad jau pasibaigė 
visos nariams aplikacijos, o ka
dangi jų reikalavimas yra labai

Lietuviškas humoras ir satyra 
suvažiavo į “Darbininkų ;Vil
ties” suniurusias angliškas ka
rikatūras.

Ir vėl “Naujienuose” tara-ra 
bumbijų garsai pasigirdo. Po vi
sokių mikitonų ir pypkių oras 
buvo šiek-tiek atvėsęs, bet dabar, 
įvažiavus } “Naujienų” redak
ciją žvingiantiems ir kriokian
tiems pašaipos ir pajuokos ku
meliokams, jaučiasi ore baisi 
audra. Bus “šlėktai” su “Naujie 
nų” šėrininkais, jeigu jiems teks 
šerti “Naujienų".žirgus.

“Keleivio” ir “Laisvės” bai
sioji bendradarbiai vadina tuos
laikraščius pliauškalų maišais. 
Argi “Keleivis” neapskelbs ir 
jiems raudonosios kovos su ni-

Peržiūrėjus visus socijalistų ge
gužinės šventės laikraščių nume-- 
rius, galima pastebėti daug bai
sių paveikslų, liepsnojančiu eilių, 
bet vargiai surasi bent vieną nuo
seklesnį straipsnelį. Labai jau 
mūsų socijalistai pradėjo įspū
džiais gyventi.

Dar kaip reikia ir oras neatši
lo, o jau tų nelemtų musių tai pil
ni laikraščių lapai. Nukankins 
nelabosios, taip anksti pasirodę.

“Naujienų” jaunimas mano 
kad būtų gerai išleidus jaunimui 
laikraštį. Ir be vargo tai galima 
padaryti. Atgaivinkite “Jaunimo 
Sapnus” ir viskas bus kaip pa- 
taukuota.

“ Socijalistams” nemažai parū 
po visoki činai. Kiekvieno jų laik 
raščio lapuose randasi po 5 gene
rolus, Į0 kapitonų ir 20 feldfebe
lių. Matyt, vargšai, tarnaudami 
rusų kariuomenei činų neingavo, 
tai dabar nors popierinius garbės 
ženklus norėtų ingyti.

Burbulai

Jungtinėse Valstijose tvir
čiausia organizacija, tai ang
lekasių unija, kuri yra labai 
daug nuveikusi darbininkų są
lygų pagerinimo srityje. 
Anglekasiai geriausiai šian
dienų gyvuoja Dėdės Šamo

(Talpindami .gerb. “Mūsų 
Dirvos” bendradarbio straip
snelį, turime pažymėti, kad p. 
S. M. gal truputį per daug 
nupeikia miesto darbininkų 
padėjimų išgirdamas angleka
sių darbo sųlygas. Mums te
ko patirti, kad daugelyje ir 

I anglekasių kasyklose esama 
daug vargo, ypač kur darbi
ninkams prisieina dirbti per 
ištisas dienas arba naktis po 
žeme. Tų klausimų išrišti pa
liekame patiems “Mūsų Dir
vos” rašytojams, kurių tar
pe yra nemažai anglių kasyk
lų ir miesto dirbtuvių darbi
ninkų gerai pažįstančių Ame
rikos darbininkų darbo sąly

gas. Redak.).

MOTERŲ DIRVA.

Į AMERIKOS LIETUVES IR 
LIETUVAITES.

Jau turbūt visoms lietu
vėms yra žinoma, kad egzistuo
ja A. L. R. K. M. S., bet dar 
nebus pro šalį, šiek tiek apie 
jų paaiškinus.

Sąjungos tikslas yra platus, 
čia pilnai ji cituoju:

“Amerikos Liet. R. K. Mo
terų Sąjungos tikslas, yra su
vienyti visas lietuves katali
kes moteris (kaip ištekėjusias, 
taip ir mergaites) vienon Sų- 
jungon kad:

a) savytarpiai susišelpus 
medžiagiškai.

b) kad auklėjus tautinį su

sipratimų.
c) kad platinus apšvietę 

tarpe lietuvių moterų.
d) kad platinus tarpe lietu

vių moterų tikybinę dorų.
e) kad skelbus ir gaivinus 

artimo meilę.
f) kad rūpinusis jaunosios 

kartos pavyzdingu auklėjimu.
g) kad mokinus gaspadiny- 

stės, naminės dailės, higienos.
h) kad apsaugojus atkeliau

jančias lietuvaites ir čia gimu
sias nuo ištautėjimo, nuo dar
baviečių, gyvenimo -vietų nu- 
puldančių dorų.

i) kad parūpinus darbo, ne
dirbančioms sąjungos narėms

“Lietuvos Vyčių” 26 kuopa, 
Worcester, Mass. savo susirinki
me, kuris įvyko 18 d. balandžio 
š. m., nutarė įvykdinti Išdirbi
nių parodų. ,

Parodon bus priimami vien tik 
Vyčių išdirbiniai. Nuoširdžiai 
kviečiame visas “Lietuvos Vy
čių” kuopas ir pavienius narius 
ir nares joje dalyvauti. Bus pri
imama visa kas yra indomaus ir 
dailaus, taip-pat Vyčiai ir Vytės, 
jei turite ką nors padirbę savo 
rankomis ir yra verta išstatyti 
ant parodos, nelaikykite paslėpę, 
nesidrovėkite, bet prisiųskite 
mums. Aaiškumo delei paduoda
me sekantį programų.

Bus priimama:
a) Įvairios rųšies originališ

ki ir kopijuoti aliejaus paveik
slai ant audeklo, lentos (art pa- 
inting board), odos, stiklo, ce
luloido ir tt.

b) Įvairios rųšies piešiniai, kaip 
su anglimi (charcoal carbon), pas 
tel, erayon, rašalu ir paprastų 
paišeliu, — ant popieros, vellum, 
šilko, celuloido, stiklo ir tt.

c) Įvairūs skulptūriški iš
dirbiniai iš marmuro, gipso, mo
lio, bronzo ir tt.

d) Išdeginti (pyrografijos) da
lykai.

e) Išpiaustyti ir graviruoti iš 
medžio, metalo ir tt. dalykėliai.

f) Išdrožinėti iš medžio, rago 
ir kaulo dalykėliai.

g) Įvairios rųšies audeklai, 
mezginiai, siuviniai, kirpiniai, po
pierinės ir šilkinės gėlės (ar- 
tificial flowers) ir kiti dailūs iš
dirbiniai.

h) Įvairūs architekcijos ir ma
šinerijos pienai.

i) Minįatūros mašinų, natnų 
ir tt.

k) Taksidermijos dalykai, ir 
tt. ir tt

Pasarga: Fotografijos bus pri
imamos vien tik spalvotos. Kito
kios rūšies fotografijų nebus pri
imama.

Slavo išdirbinius meldžiame siųs
ti širo antrašu: “L. V.” Išdirbi

nių parodos kom., 53 Waverly st., 
Worcester, Mass.

Siuntikas teiksis aiškiai pažy
mėti laiške:

a) Savo vardą pavardę ir ant
rašą.

b) Jei galima, pridėti ir savo 
paveikslą.

e) Ar esi profesionalas ar taip 
tik ąmateur.
d) Ar lankei kokią dailės mo

kyklą, ar taip sau ėmei privatiš- 
kas lekcijas.

e) Jei lankei mokyklą, meldžia
me suteikti mokyklos pilnų ant
rašų.

f) Kiekvieno prisiųsto veikalo 
vardų.

g) Ar prisiųstas veikalas yra 
originalas, imitacija, kopija.

h) Ar pardavimui ir kokį kai
na.

Atsižymėjųsiams bus suteikia
ma sekanti honorarai: Pirmas 
prizas aukso medalis; antras vie
nas nupirktų paveikslų; trečias 
speeijalis atsižymėjimo ženklas; 
ketvirtas ir penktas pagirimo laiš
kai. Honorarų sprendėjai bus pak
viesti iš pašalinių (gal būt ir iš 
svetimtaučių) ypatų. Ikišiol pa
sižadėjo dalyvauti šioje parodoje 
šie asmens: Juozas Galiauskas, L. 
Kavaliauskas, Pr. Kručkauskas, 
Al. M. Račkus, A. Ramanauskytė 
ir Juozas Tamošaitis. Tikimasi 
kad dar ir daugiau rasis Vyčių 
norinčių parodoje dalyvauti. 
Ikišiol daugumas Vyčių prisiden
gę svetimomis pavardėmis (Hef- 
ner, Dės Lauriers, Allehoff, 

Dufresne), darbavosi tarp' sve
timtaučių ir svetimtaučiai jų vei 
kąlais gėrisi. Taip-pat, draugai, 
nūnai yra laikas pasirodyti sa
vo darbais lietuviškai visuomenei.
Prie darbo Vyčiai I

Laikas parodai bus paskelbta 
trumpoje ateityje. Išdirbiniai turi 
būt prisiųsti ne vėliaus 25 d. bir
želio.

Su tikra pagarba,
“L. V.” 26 kuopos Išdirbinių 

Parodos,
Komitetu.

didis, taigi vienbalsiai nutarta 
atspausdinti su tūlais patobuli
nimais 5,000 aplikacijų ir išsiun
tinėti visoms, taip senoms, taip 
ir naujoms kuopoms. Suredaguo
ti naujas aplikacijas yra ingalio- 
ti Al. M. Račkus, J. J. Rama
nauskas ir kun. F. Kemėšis.

Raportas M. Juškienės. Jokių 
Centro iždo pinigų nuo ex-iždi- 
ninko K. Urbono negavo. Nuo 
pereito Kongreso iki balandžio 
20 d., 1915 m. inplaukė $113.81. 
Išlaidų $12.35. Viso Centro ižde 
lieka $101.46.

P. S. NuoŠirdiai meldžiame vi
sų kitų laikraščių perspauzdintL

O. Kašėtaitės raportas. Balti
morės XIX kuopa per klaidų 
prisiuntė Centran perviršį $1.56. 
Nutarta apie tai jiems pranešti 
ir šių sumų priskaityti kaipo da
lį busimosios duoklės. Kadangi 
iždininkės ir finansų raštininkės 
raportai sutinka, — priimta.

Raportas kun. F. Kemėšio apie 
Velykinę išpažintį. Yra atspauz- 
dinta tara tikri lapai, kuriuos 
prot. raštininkas išsiuntinės vi
soms kuopoms, o kuopų valdy
bos jas išpildžiusios, prisius at
gal dvasiškam vadovui. Rapor
tas priimta ir nutarta už spaudos 
išlaidas atlyginti.

Al. Račkus perskaito svarbes
niuosius laiškus. Laiškuose ras
ta daug indomių ir svarbių klau
simų... Vienas svarbesnių klausi
mų paliečia moksleivius, norin
čius prisirašyti prie Lietuvos Vy
čių, kaipo pavieniai nariai. Nu
tarta moksleivius negalinčius pri
gulėti prie “L. V.” kuopos, ku
rie yra prisirašę prie L. R. K. 
M. A. Sus-mo, ir gaus paliudiji
mų iš savo Centro Valdybos, —• 
priimti prie Centro kaipo pavie
nius narius.

Prisiųsta iš “Draugo” Red. 
sąskaitų, už 2000 konstitucijų 
$60.60. Trumpai aptarus, nutar
ta užmokėti.

Nutarta išreikšti per laiškų 
padėkų L. R. K. M. A. Sus-mui 
ir jo organui “Moksleivui” už 
draugiškų prijautimų Vyčiams.

Kongresas. Nutarta Kongresų 
laikyti 1 ir 2 d. liepos, ket
verge ir pėtnyčioje.
i’ Susirinkimas uždaryta 10 vaL 
vakare.

Raštin. Al. M. Račkus.



c
y ■

U K A'O -u-A S

ĮK

REDAKCIJOS ATSAKAI.

24 kuopos nariams. Tamstų nuro
dytąjį kasininką, manomo atstovai 
neužmirš perstatyti seime. Organe 
jo piršti neišpuola.

Tėvynainiui. Tamsta labai ilgai ap- 
rašy-nėji tuos dalykus, . kurie jau 
Visiems žinomi. Turėjome apleisti. 
Bašynėkite apie tai, kas yra veikia
ma, lietuvių gyvenime.

Pipirui. Apie girto “progresistų” 
draugijos pirmininko veikimą sunau
doti negalėsime.

A. Ramučiui. Apie “DarUįninkų 
Balso” redaktoriaus prelekeiją, ne
dėsime. Perdaug išvedžiojimų. Apie 
tuos dalykite yra prirašytos storiau
sios knygos ir vis vieni kitų nein- 
tikrina. Neintikinsi ir tamsta, o skai
tytojai negaus < nei supratimo apie ką 
dalykas eina.

TURĖK ŪKĘ BŪK NĘPRIGUL- 
MINGU.

Europoj gimę žmonės jau parodė 
gerus pasisekimus išdirbime Arkansas 
ir Looisisaos ūkų. šeimyna pradėjus 
su dešnmt—dvidešimts akrų akinimų 
ženiės visi gerai gyvena, kai-kurie 
net turtingi. Tas pats laukia tavęs 
šiandieną. Žemė pigi ir lengvus iš- 
mokesuiui. Rašyk arba ateik dėl in
formacijų, U M. Allen P. T. M., 
Rock Islaml Lines. Patarnavimai mū
sų agrikultūros deparmento suteikia
mi visiems naujai apsigyvenusiems.

Telephone Yards 550 
JONAS JURKAITIS 

Vyriškų Drapanų Kriaušius 
Valau ir Prosinu Visokias 

Drapanas.
1803 W. 4G-tb st., kertė
Wood str., Chicago, III.

susirinkimų 23 gegužio, tuojaus po 
pamaldų pobažnytinėj salėje.

Malonėkite visi nariai pribūti, nes 
yra labai svarbus reikalas, taip- 
pat ir mėnesinę duoklę užsimokėti 
už birželio mėnesį.

T. Mileška, rašt.

Worce8ter, Mass.
8. L. R. K. A. laikys spe- 

cijališką susirinkimą gegužio 23 d.,
nedėlioj, tuojaus po sumai, parapi
nėj salėj 20 \Vaverly st. Meldžiam 
visus narius ateiti, yra daug svarbių 
reikalų, ypač artinantis seimui.

S. Jodauga, rašt.

41 kp.

Northern Merchandising Co.
J. A. Slegatis, pres. A. F. Pot l is vlce-pres. W. G. Slegatis, treasurer.

DVIGUBA NAUDA IŠ IŠLEISTU PINIGU
NET IR DAUGIAU. ŠTAI KOKIUO BODU:

Lietuviai aukoja didesnius pluoštus dolerių visuokieins labdai 
ringiems tautiškiems ir kitokiems tikslams, kad esi nelaimėj 
Lietuviai pirmiausiai su pagelba.

Tu prisidedi prie to visko kada praleidi savo dolerį pas lietu
vį pirkdamas Taigi gana eit pas svetimtautį arba tankiausiai 
pas žydą. kurs nuo tavęs atima du arba tris syk daugiau negu 
reiktu mokėti ir nei centas nuo jų nesugrįžta mums. Doleris pa
liktas pas lietuvį biznierių sug rįšta atgal labdarybės keliu.... 
Tautiečiai tau vėlina labo ir viso labo musu tautai. Remk lie
tuvius biznierius.

NORTHERN MERCHANDISING OO. yra grynai lietuviš
ka kompanija. Pradėję su šita companija bizni džiaugsitės iš 
mūsų sąžininiško patarnavimo. Ši įstaiga užlaiko visokios ruses 
auksinių., sidabrinių ir kitokių dalikų, kaip tai: laikrodėlių 
laikrodžių žiedų, špilkų (searfpina), šukų, peilių ir tt. Norėdami 
žasižinoti daugiau rašykite mums.

'ŠTAI PAVYZDIN

Puikus Auksinis Laikrodėlis

te

so

SKELBIMAI.

VIDURIŲ UŽDEGIMAS.

Toji nemaloni liga paprastai 
yra pasekmė nuo nesuvirinimo 
maisto, nuo neatsakančio su- 
kamtymo, alkoliaus perviršio, 
užsinuodijimų ir yra žinoma vi
durių skaudumu, nužudymu ape
tito, aptraukimu liežuvio, karš
čiavimu, užkietėjimu vidurių, 
vėmimu, troškinimu, galvos skau
dėjimu ir nusilpnėjimu. Šitos 
sveikatos stovis reikalauja grei
tos atydos. Pirma tame reikale 
pagelba —tai Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixiras, 
kad gerai išvalius ir sustiprinus 
vidurius. Jis duos gerą ir tikrą 
pagelbą ir kaipo “Pirmučiausia 
pagelba“ yra labai brangintina 
gyduolė. Jis taipgi yra naudin 
gas ir kitose bėdose užkietėjimo 
vidurių. Kaina $1.00. Aptiekose 
Jos. Triner, Manufacturer, 1333- 
1339 So. Ashland avė., Chicago.

Sutinę ir skaudus, nuvargę 
muskulai reikalauja Triner’s Li- 
niment’o. Pamėgink jį kartą. 
Kaina 25 c. ir 50c., krasos kelių 
35 c. ir 60c.

DRAUGIJy REIKALAI.
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago, 
III.

Paieškau savo dėdės Simono Kil- _ . , . , . . . .., .... . i m i Raštininkas Adv. A. A. Slakia,mano, paeina iš \ įlniaus gub. Trakų
pavieto, Nemunaičio parapijos, kai- 3255 So. Halsted St., Chicago, III. 
mo Pieriškių, pirmiaus gyveno Iždininkas B. Vaišnora, 1514 
Peansylvauijos valstijoj. Kas žinotų i Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa 
apie jį arba jis pats malonėsit at- Iždo Q.l0|,^jaį.
atšaukti, nes tūrių svarbų reikalą.

w. Bratrauskas Kun. F- Kemėšis, 717 W. 18th
32 Morris st., West ‘Lynn, Mass. St., Chicago, III.

Jonas Jaroševičius, 1048 W»s- 
Teškau savo dėdės Petros Makara- Į hington St., Norwood, Mass. 

vičiaus paeina iš Kebelių sodžiaus,
Merkinės vai. Vilniaus gub. Apie 
38 m. amžiaus, 19 m. kai Amerikoj, 
lei kas žinote malonėkite pranešti 
sekančių adresu:

Petras Valantukevičius 
The Dunda Mills, Hooksett, N. H. ]

Suaiv. Liet R.-K&L Am. 
valdyboi antrašai: 

Prezidentas: K. J. Kruiiuakaa, 
59 Ten Eyeh et., Brooklyn, N. Y 

Vice-preaidenta*: J. Hiktorai 
tia, 91 Congrese avė., Watarb«ry,

lieškau vargonininko, sugebančio- Į 
gerai vesti chorą ir mokančio len-kišimi. Bekretorinz: J, 8. Vamliaaakaa,

Kan. j. Misius Att N. Greene at, Baltimore, Md.
Box 253 Eiiswortii, Pa. | KaMoriua: Pranas Burba, 4M-

68 Main at, Edwardaville King
Dr-stė šv. Stanislovo rengia pirmą StOU, Pa. 

didelį pikniką, gegužio 23-čią d., Knygfcu: Kuil. J. Inlura, P. 
Kinels darže, Hammond, Ind. Chieagie- Q Freeland Pa
čiai ir apielinkių lietuviai nuoširdžiai Dvasiškai Vadovas- J
užprašomi. Važiuodami iš Chicagos im- . . * *'
kitę Hammond karus nuo 63rd st., ku- I aitlS, 41 Provideno* st, Wor 
rie priveš prie pat daržo. Ihėjimas j OaBtST, tfltt.

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

Wilkes Barre, Pa.
Y. Imkoievičia, P. O. MinenviBa

daržą dykai.
Kviečia šv. Stanislovo Dr-stės,

Z Komitetas.
20—21

DIDELE PROGA ŠVENTO MYKOLO DRAUGUOS. 
ROCKFORD, ILL. VALDYBOS AD

RESAI:
Pirmininkas, Kazimieras 

1025 S. Main St.
Vicepirmininkas Mikolas Jankevi-

AR NORI ŪKĘ PIRKTI

Jei nori ūkę pirkti tai rašyk 
laiškų kad dasižinoti apie že
mę Naujoje Lietuvių Ūkinin
kų kolonijoje, Rush county,

Gvarantuotas ant 20 metų 
tik $12.50. Tavo apielinkėj 
mokėtum $17.00 Ir daugiau.
Rašyk kokio didumo nori, ar plona ar 
stora. Po gavimui jeigu nepatiks arba 
manot jog jų vertė abejotina, mes mie
lai sugražinam jūsų pinigus.

Siųskit pinigus registruotam laiške 
arba pačtos čekius, arba express čekius

Adresuokite teip:
Rodo laiką tikriausiai

IsR®

Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XV Santaikos MaMe ; : J
Išgązdinti baisenybių karSs, kuri naikina žmonSs ir tautas, mes kreipia- j 
n»8s, o, Jčzau, į Tavo mylimiausia Širdį, kaipo musų paskutinę vilti. O, <; į 

$5Mielaširdingas Dieve, su ataromis mes meldžiame Tavęs užbaigti šitą bai ■

Northern Merchandising Co.
RoomJ0^j427ja48thC^ CICERO, ILL.

Lietuvis Daktaras Ignotas Stankus
Valandos Priėmimo:

ADRISAS:
Dr.

Kuo 9 iki II rito.
.. 2. ., 4 po pietų. 

Nedeliomis Nuo 9 iki 11 rita ir nuo 1 ikU po pietin*™’
1210 S. BroadSt, Philadelphia, Pa.

dviračio ir žinok, kad jus turite 
geriausi. Pirk mašina, kurią gali Heąeginii, (li
Prisiunčiama vaitui pareikala
vus ant 30dieąų bandymo. Jums 
nieko nakaituos, jei išbandęs 
nenorėsi laikyti, ,

irbtuVS's kaina, didelisŽsma dirbt

RAHGER

šia bausme; O, Ramybes Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, ku- 
ąrioe mes trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpildei pasauliui die
viškų pasiKaiiejimą, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik meile tarp 
žmonių viešpatautų. Laike Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plakė 
maloniu pasigailėjimu žmonijos vargų; šitoje valandoje, kuri taip baisi 
didžiausia neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynSntis, dar karta lai Ta
vo dieviška Širdis bus gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo
tinų, kurios kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo; pasig.iičk daugybės šei i \\
rnynų, nuo kurių atimti tėvai; -asigailėk Europos, ant kuries užėjo išnai 
kišimas ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės sumany- Į * . „• % 
mos, panaikink nesutikimue, kurie skiria tautas vieną nuo kitos; Tu. Ku- i 
ris liefai savo brangų kraują, kad jiegyventų kaip broliai, vėl sutaikink 
žmonės, kad jiegyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant A- Į 
paštalui Petrui: Galbek mus Viešpatie, mes žųstame! Tu atsakei žodžiais 
mielaširdingumo ir sustabdei siaučiančias vibiis.-taip dabar teikkis išgir- įfevft' 
sti musų ištikimas maldas ir sugrąžink pasauliui santaiką ir ramybę. Ir ’-'Vj 
Ta, o, švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais sielvartus laikais, buk ir 
dabar musų pagelba, užtarytoja ir apgynėja. Amen. Kančios ned., 1916

Didelė proga ingyti farmų, 
kad ir bėdiniausiam žmogui ir 
su mažu kapitalu. 75,000 ak 
rų derlingo? žemės, arti prie I čia, 1614 isth et 
geležinkelių ir turgaunų mie- Protokolų raštininkė, Jonas J.

stų lietuvių apgyventoje ko- ratti.uk.. u UdUUka.
lonijoje, Perry ir Pulaski pa- Povilą, p. Petrėnas, 430 i.Und aro. 
vietuose, Arkansas valstijoje. Ižd° globėjai: jonas Zubinas, 1129 
Žemės derlinga, klimatas ma- 8',Churth 8t‘
lonus, vanduo švarus, sveikas av
ir ganėtinai. Žiemos vi- Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543 
sai mažai, vasaros nekarštos; Į9- West st-’ ir Izi<iorius Komza. 

čia auginama dvejus javus, DKAOOTSTI

Miklaa,

Vincentas Kadzevičia, 411 Island

Wisconsino valstijoj. Nepra- p<as metas. Žemė yra juodže- TIO, nobwood, 
leisk progos, rašyk laiškų tuo- mis maišytas su moliu, šmo- Į Pirm. Pr. Kuras, 

tais yra juodžemis maišytasjaus, prašydamas plačių paai- 
Slynimų apie virš minėtų ko
lonijų.

. D. B. Pratakas,
437 W. Dayton str., 
Madison, Wis.

su žvyru. Medžiai auga ųžuo- Washington Bt
lai, guobos, kaip kur ąžuolai 
ir baltos pušys. Girios yra se
nai nukirstos ir jau kelius kar 
tus krūmai nudeginti, todėl y-

457 Pleasant it. 
Pag- P. Kudirka 31 Franklin st. 
Prot. Rašt. J. Vsraeekaa, 11M

Fin. Rašt. V. Sersika, 568 Pleasant

pataisymas ir .turtas, kokio ilgšio 
litai nebuvo.
Rašyk čiandianą, ir gausi jnpusų 
dideli katalogą flftrodantl daagybt- 
1915 m. dviračių. Lanktį ir kitokių

dalykų ir sužinok apie pastebėtinus naujausiu* 
pasiulijimus ir sąlygas kokias mes suteikiame. Au
to motorcykliams reikalingi dalykai dirbtuvės kai
nomis Nepirk iki nesužinosi ką mes galime jums 
padaryti. Viena atviruke jumt atliks viską. 

Mead Cycle Co. Odpt. d-334,1 CHICAGO.

II--!Vice-pirmininkė — Anastazija P»- 
vilkykė, 1349 So. Park avė., Wauks- 
gan,'lfi. n.'

Protok. rašt. Antanina Kasilians- 
kiutė, 1345 So. Park Waukegaa,
m.
Finansų rašt. — Elžbieta Nevardant- 
kaitė, 1221 Vittoria rt., Waukegan, 
III.

Kasininkė — Marijona Zeleniakin- 
tė, 1320 So. Lincoln st., t7a? ikegan, 
m. «•

DRAUGYSTĖS SV. jofro KRIKSTY- 
TOJAUS, MELROSE PARK, ILL. 

VALDYBA:
Pirmininkas J. Žvirblis, Bos 595 

Melrose Park, III.
Pirm. pagelb. JV. Kiudolas, Box 151

DOVANA FARMŲ -PIRKĖJAMS!

Didelis Farmą listas dovanai, di
džiausioj lietuvių kolonijoj, su apra- 
Aimu daugybės farmų pardavimui, iš
dirbtų su budinkais, sodnais, gyvu
liais ir be gyvulių, didelių ir mažų, 
taip-pat ir ne išdirbtos žemės par
siduoda pigiai ir ant lengvų išlygų. 
Žemė geriausia, netoli nuo didelių 
miestų .ir gerų marketų. Jeigu ma
nai plikti, rašyk, tuojaus klausiant 
farmų listo.

OHA8 ZEKAS St CO.
127 N. Dearborn st., .. Romm 808

CHICAGO, ILL.

Iždininkas V. Kavaliauskas, B2 
Staravant ava.

1 • K m ' • 1 Hdo šokėjai: K. SpririSavilM,
ra lengvai išdirbama. Turų wg5 W6siingt0B 
me daugybę išdirbtų farmų s. Vitkauskas, 1038 Waahingt«a at. 
SU gražiais sodnais, medžiais Maršalka G. Glėbas, «1 Struravant

ir budinkais prie gražių upių ’ ________ _ _
ir šaltinių. Parduodame pi- DaAUaYSTū8 «v. jono evanob- 
giai. Neišdirbtų ^žemę par- Į U8TO CHICAg^įfin'L > vybiau-

Prez. Ig. Liekavičia, 1230 8. Unian 
ava.

Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W 
19th P).

Rzot. Sekr., S. Dargis 638 W. 18 ak 
Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 718

duodame nuo $8.00 už akrų ir 
augščiau lengvais išmokėji
mais, taip, kad perkant labai 
mažų dalį reikia įmokėti, li- 
kusius-gi per ilgų laikų. Tai
pogi mes pabudavojame tro- Į w- 15th ■t-

Kasininkas Ant. Leknickit,

Melrose Park, m.
Cirg. užžiūr. prot. rašt. A. Jasinskas, 

1800 St. Charles avė., Mayrrood, III.
Finansų rašt. A. Samalionis Box 593 

Melrose Park, III.
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001 

12th st., Cieero, III.
Susirinkimai būna kas trečių nedėl

dienį kiekvieno mėnesio, pirmą vaL 
po pietų J. Waichiulio svetainėje. 2018 
Lake st., kampas 21 gatv. Melrose 
Park, IIL

BVEMTO ANTANO DRAHOUOR 
WAUXEGAN, ILL., VALDYBOS

I

FARMOS! FARMOS!!
yra žinoma, kad Mason paviete, 
Fountain, Mich. yra geriansios kvie
čių, dobilų ir bulvių žemės. Molis ir 
juodžemis lygus kai stalas. Fountaino 
žemės pralenkia visas kitas žemes ko
kios tik randasi lietuvių apygardoje. 
Ai turin pardavimui 93 pradirbtas Ir 
išdirbtas farmas su trobomis ir di
džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak
rų nedirbtos žemės nuo 88.00 iki 
20.00 už akrų.
..Fountain yra didžiausia centralinis 
lietuvių miestas. Jame randasi 18 Sto
rų, banka, 2 mokykli, 3 javų magazi
nai- Perka visokius javus žemdirbystės 
produktus ir materijolų. Tik 4 mylios 
nuo katalikų bažnyčios.

Atvažiuokite pažiūrėti, O ai sa au
tomobilių pavėžinsiu, aprodydamas 
daug patogių farmų iš kurių galėsite pa 
airin^ti sau patinkamų vietelę. Per
kantiems žemę kaštus ui geležinkelio

Čia jan yra pirkę farmas apie 800 
lietuvių, ir beveik visiems lietuviams 
tikietų sugrąžiname. M a pos ir žemių 
•prašymai dykai. Rašyk tuoj ana.

t. A. ŽEMAITIS.

1739
. . . .80. Halsted st.

me sodnus ir Viskų tai daro- Maršalka Petras Augustina* 713 
me ant labai lengvių išmokė- w. 17 pi.
jimų, jei kas to reikalauja. Susirinkimai paskutinį nedėldienį

Cm yra jau daug lietuvių far- Apveizdos parapijos svetainėj,
merių apsigyvenusiu ir visi j is i, Union gatvės 
gyvena linksmai ir pilnai pa
tenkinti. Jęi Tamsta tuo- Į dbauoystb bv. Mykolo 
mi intere&uojes ir nori ingy- MIOLO’ oollinsvtlle. zkl 
ti sau sklipę žemės, ateik i
mūsų kontorų arba rašyk ko- Vice prezidentas V. Murauskas, 243 
kių žinių nori, o visad gausi 9«»inary str 
už dykų. Jei kas norėtų ten J*™*0'? B“itininka»» p- Pranaiti.,
gyvenančių Jietuvių farmenų Knansų Rašt F. Stankaitis, oie 
adresų, mes mielo noru prb, High str.
siusime. Perkantiems žemę Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas, 

1 U» 80. Clintoa str.
Kasos globėjai:

Joana Norkus 004 Vasdslia str. 
Rinkėjai Antanas Gudeliauskaa,

SOI N. Hesperia str
Maršalka M. Gudeliauskaa, 404 N.

Hssperia str.
Metiniai susirinkimai atsibflna 2 

ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 kst- 
vvrgą liepos, Paprasti susiriaklmai 
atsibflna, kas 2 ir 4 ketvergų kišk 
visao mėnesio.

bas, išdirbame žemę, užveda-

apmokam kelioflės kaštus.

ARKANSAS PARMSCO.
J. D. SIMAN0W8KI

239 Railway Exchange Bidg.r| 
Chicago ,111.

S. L R. L A. KUOPĮĮ 
SUSIRINKIMAI.

Daaors, Pa.

NEKALTO PRASTI), BV.
DBAUGIJA. WAUKEOAN. ILT, , AD

MINISTRACUA:
Pirmininkė — Ona Vasilintė, 1349

88 kp. S. L. R. K. A. laikys extra Sa. Lincoln flstr, Waukegan, III.

Pirmininkas: Steponas
1344 So. Jseksoa Str.

Pagslbiaiakas, Kasimieras Barba, 
1416 So. Park Avs.

Protokolų raktininkas, Antanas 
Samožka, 1338 8heridan Road.

Finansų raitininkas, Jronimaa Shs- 
mulinas, 712 — 8tb Str.

Kasininkas, Antanas Bakšys, 1327 
So. Vietsria Str.

Kasos globėjai:
Juozapas Skuldziskis, 1111 — lOtk 

Str.
Raimunda Rulavičia, 1330 So. 

Jackson Str.
1. Martalka,'Pranas Dapkus, 1407 

So. Park Avs.
2. Martalka, Antanas Dt. vglt, 

UB7 Ss. PmRAvsu

Kelibtls,

909Pirmininkas Skiri. Aųtnnas, 
Indiana avs,

Pagelbininkas Bubnis Juozas, 735 
Indiana avė.

Raštininkas Rutkauskas Juozas, 
1015 ęjgra avė.

IT. Ražtiniakas Brusokae Antanas, 
1019* DUaaghaai avė.

L. Katalikiškų D.. S. Brooltlyn.
* >

IMS B. I4U st. 
1M1H Indiana

ava.
Martalka, Tsrssas JaeMM, 014 Clara

Knsialnkas •aižias- Ja 
DiHagkam avs

•lt

KNYGŲ MĖGĖJAMS!
Nuo seno >ra sakoma, kad “Kny- 

gi* — žmogaus geriausias draugas”. 
Bet svarbų, kad draugas — knyga 
būtų gera ir suteiktų skaitytojui 
nautįą. Kaip tik tokia knyga 
ir yra ” Oliveris Twistas”. Parašyta 
žinoma anglų, rašytojo Charles 
Diekens, Lietuvių kalbon versta Jono 
Kmito. Vertikas savo darbą atliko 
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš 
akis Anglijos žmonių tamseniąją gy
venimo 'pusę, parodo visą skurdą ir 
niekingumą, kuris slėpiasi po žiban
čią skraiste Londono miesto. Yra ir 
šviesesnių bruožų, kurie paįvairina 
turinį. Didelė knygą susidedanti iš 
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta 
aiškiai ant geros popieros. Kaina 
tik. . .i... i,..........’ į...... $1.00

Nemažiau nusisekus už “Oliverį 
Tvistą” yra “Huckleberry Finnas” 
Parašyta visam pasaulyj, pagarsė 
jusio humoristo Mark Tvain’o, ir 
versta iš anglų lietuvių kalbon jau 
gerai lietuviams žinomo Jono Kmi
to. Kaip Oliveris Tvistas rodo gy
venimo tragediją, taip Huckleberry 
Fiunas parodo lengvesnę gyvenimo 
pusę. Vertikas taip taip puikiai suge 
bia perkelti skaitytoją į aprašomas 
vietas, taip reališkai perstato Huckle
berry ir jo neatsjlirimą draugą Tarną 
Savyer’i, kad skaitytojas su didžiau
siu žingeidumu seks tų Unksmių 
draugų keliones ir nekartą nusijuoks 
iš jų pnetikių.

Nemažiau patiks ir juodukas Dži- 
tnas. Stokuoja vietos, kad visas ypaty
bes tos knygos išdėsčius, geriau te
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny
gos formatas 6%X8% colių talpina 
savyje 43 skyrius ir 284 puslapius. 
Kaina su nusiuntimu .......................75

Tikras malonumas skaitytojui lr 
papuošalas namams, Tai neseniai iš
ėjus iš spaudos knygutė šv. Kasi
mieras Lietuvos Karalaitis. Ypač 
skaitytoją patrauks geras pasiskaity 
mas ir dailus išleidimas. Ligšiol 
Amerikos lietuviai mažai tetari gra 
žiu artistišku leidinių, bet šv. Kazi
mierą galima drąsiai priskaityti prie 
gerų-geriausių. Turinys susideda iš 
keturių dalių: 1) fiv. Kazimiero gy 
venimas ir jo reikšmė mūsų tautai. 
Parašė kun. P. Lapelis, 2) Sv. Kazi
mieras jaunomenės idealas. Parašė 
K. U. 3) Tėvynės meilė. Parašė Dr. 
A. K. Rutkauskas, 4) Giesmė į šv. 
Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi 
nas. Kiekvienas rašytojas savo už
duotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai 
apibūdindamas savo tėmą. Patartina 
kiekvienam pasiskaityti. Kaina .20

Apsvarstyti Maža tai knygutė, 
bet duodanti daug peno dėl rimto 
svarstymo. Talpina savyje tekančius 
dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė 1 
Dievas visados ir visur tave mato. 
Mirsi, Dievas teis, duos dangų ar 
pasmerks į pragarų. Bijok ir saugo
kis nuodėmių. Saugokis blogų drangų 
ir negerų vietų. Atsiskirt nuo bedie
vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs 
svaiginamus gėrimus. Mylėk skai- 
stpbę, Paliauk keikęs, ne
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink 
laiką ir teisingai dirbk, atlik dainai 
išpažintį. Priimk dažnai iv. Komu
nija. Meldingumaa į šv. Marijų Paaų ne
apvilia. Suprask maldos galybę, b 
Delko tiek »yra nuodėmių. Kaina .6 

Ar Kristus turėjo brolių lr seserų: 
Dažnai yra primetama katalikam!, 
būk Kristus turėjo brolių ir seserų. 
Taigi kiekvienam bus naudinga pasia- 
kaityti to neteisingo prikaišiojimo 
atmetimų virtminėtoj kaygutėje.
Kaina ....................................................5

Reikalaudami adresuokite:
DRAUGAS PUB. OO. 

1800 W. 46th str., Chicago, IH.

; Tas didelis su jo paties parašu pa

veikslas Popiežiaus Benedicto XV 

su Jo Šventenybes Santaikos Mal

da parsiduoda '‘Draugo” Knygyne.

Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų po
pieros, 14X21 colių didumo su gražiais simboliškais 
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia. 
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo vęikalas katalikiškos dailės turi rasties 
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.

Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.

Reikalavimus siųskite į “Draugo” Redakciją.

z “
1800 W. 46th Street,

CHICAOO, ILt.
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Mažinu darbas Sienoms lentos Stogui lentos

Archer Lumber Co.
34th Street Ir Archer Avė.

Netoli Robey Street
Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą. Pristato

me į visas miesto dalis.
Telephone Drover 6300

» DIDELE AUKA^
W Prkžakle ar t pofcaMo ZUtA, be jokio apgarsinimo laikra- 

tart vartų fum j c.

paketlje ZINA £ 

clgarctų kuponų 

ant J centą Oo- A 
H rinkti priešą- 
khM pakelių ir O 
kuponus, nesat

j^P.LorilardCa., NaeYecfcCity

George Pojos

BILLIAROU SALE
Skaniausi Cigarai

Lietuviai Užkviečiami

3508 HALSTED ST. CHICAGO

tik narį. galink 
gauti grašiu*^ 

pmentus. Pa-

Moterį) Donai
Nesivargink prosnodama seno 

Diii proaomis. Su “ Lupenai’’ 
prosą galima auproauotį didelės 
ieimynos savaitės skalbinius į po
rą valandų. Galima prasuoti kur 
tik nori; vidui'ar ant oro. Už
kaista patį per savę. Niekad gal
vą neskaudės. Dvi savaitės duo
dame bandyti dykai Rąžyk 
klausdama informacijų.

Adresas t
NZW ERA SALES CO.

P, Mulevičius, Mgr.
2118 W. 55th st., GHICAGO, ILL,

Dohm .Fanui) Pirkajams
Didelis Farmų listas dova

nai, didžiausioj lietuvių kolo
nijoj, su aprašimu daugybės 
farmų pardavimui, išdirbtų 
su budinkais, sodnais, gyvu
liais ir be gyvulių, didelių ir 
mažų, teipat ir ne išdirbtos že 
mės parsiduoda pigiai ir ant 
lengvų išligų. Žemė geriausia, 
koki randas visoj Amerikoj, 
netoli nuo didelių miestų, ir 
gerų marketų. Jeigu manai 
pirkti rašyk laiškų tuojaus su 
užklausimu farmų listo.

Chas Zekas & Co.
127 N Dearborn st Room 808 

Chicago, III.

Parsiduoda dveji modemiš
ki namai 20X38 ant 30 pėdų 
loto ant Sacramento avė neto
li 46-tos gatvės.

Vandens siuros ir gasas 
gatvėje.

Kaina $3,550.00. 
įmokėti, likusius ant išmokėji- 
snio. Atsišauk pas

WLODAR8KI BROTHERS 
SAVINGS BANK

1653 Wwt 47th Street

•njti
JC;i

' t.*-’'
>1/

: u-

ratti.uk
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DRAUGAS
OeguZ. (May) 20, 1915, N. 21.

“Kare - kainas sumuštos - Karė" Viskas už $5.95

MŪSŲ NUOSTUOLIS, TAI MŪSŲ LA1MRJIMAS. PINIGAI NEBE- 
KALATJJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gėry tavorų. Išduodam tūkstančius dolery davonoms supa- 
iindimui 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 ui $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaateė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYK AT. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą It save 
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.

KLZ
AtMERIKC':

LIETUVIU DIENRASTIS

VISUOMENES, 

Literatūros ir Politikas iliustruotas Laikraštis
Amerikos Lietuvių DienraStis “KATALI

KAS” paduoda vėliausias žinias apie karą ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas indomių straipsnių.

Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.

DIENEĄįčIO KAINA:
Metams ............................. $5.00.
Pusei metų . ........................ 3.00.
Trims mėnesiams .............. 1.75.
Dviem mėnesiam .............. 1.25.
Europoje metams .... 7.00.

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numeri Veltui.

TAIPPAT UŽLAIKOMA
Didžiausia Kr»ingų ir Muzikos Krautuve

REIKALAUKITE KATALOGO
Rašydami laiškus ir siųsdami pinigus vi

sados adresuokite šitaip;

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY

3249-63 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A.

JTTTr:.L! J. ’ L L.CT RULlti-JICCCPE
! Phone Drover <241

DR. J. JONIKAITIS
Gylu »yr(, Mstirly Ir Vilkų Ligų.

Resid. 4613 S. Ashland Avi.
Valandos: S—12 Iš ryto 

1—3 po pietą
•—• vakare

xaxnz:

Tel. Drover 7042

Dr. 6. Z. Vežei (Vezelis
Lietuviškas Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47tos gatvės

v Phone Drovor 7S00
S' Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 
& piet ir 7 lig 9 vakare.

* DR. A. J. TANANEYICZE 
Gydytojas, Chirurgas

ir Akušeras 
Gydau Vyrų, Matarų Ir Valktį Litas

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Telph one Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia^Akušerka 

S364 So. Halsted St, CHICAGO
(kampas 34tns)

Bell System

Jei Mesi gatvėje ir nori greit telefonuoti, apsi

žiūrėk aplinkui iškaišos Mėlyno Varpelio 

(Blue Bell) Kur tik pamatyti Mėlyno varpelio

iškaišą ten rasi viešą Lokatį ir Long Distence 

Telefono stotį.

Parankumui vartotoją, Chieago Telefono kom

panija turi mieste tūkstančius tokių viešų sto

čių. Vartok *

Telefono Kelią

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĘ”
“žvaigžde,, 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.

ALb

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 18*7 M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.
TAUPYMO DEPARTAMENTAS 

Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa
gina, až kariaos mokam 3 naoiimčiaB ant metų, karį prida- 
dam kas pase metų. T <• ,
Atdaras lubatos Vakarais nuo 6-tos iki JB-toe vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS 
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektaoja

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; 
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčių).

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS 

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina 

tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios

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

Laikraštis eina du kartu į menesį 
Kaina 75 c. metams

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

1644 Wabansia Avė.

LietuviškijjiĮ Švento Kazimiero
8 Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aituonių įky

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lieturiikosioa Sesers pnima pas save mergaites moki 

nimai ir iiaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, paiiy 
mas, siuvinėjimas ir taip toliaa.

OEKOI MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžis'ja kreipties prie Motinos Perdėtinėa

Ii ar, antrais

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, IU.

Teleioaas Tardą 1654

N E W M AN
Auk.lalnk.a

4825 So. Ashland Avė.
Dirmaatal, laikrodžiai Ir brangieji 

Kuopų Ir emblemų apll-•k mana __ _ __________
ko.. Pataisymas mu.ų 

•pecijallikumaa

Tel. Varde 1138
Lietuviškai 6riborius

Seniausia,, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargėlių-nai- 
laičių.

R. A MAŽEIKA
MU aitri an. cincaM, iti

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.

i 3261 < HALSTED ST., CHICAGO

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 

19 SO. LaSALLE St.
(Room 815) Chicago, III. 

Ree. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

Telephone Main 536

JOSEPH MOLITOR
ARKITEKTAS

Rooms 1003-1004
167 W. Washington S t. Chicago.
Katalikiškos Bažnyčios mano speciali- 

škumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje. .

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600--4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banką užččdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaos ir mokame trečią 
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus 
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 
linijų Į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Mūsų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus vioose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuoee ateitikfmuose ir reikaluo
se y pa til kai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
virŠminStu antrašu.

. A. Norkūnas,
Vienatinių Lietavia Išdirbėjai
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visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: įokardu 
guzikučiu meta 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, ve 
liavu ir Karunu.

Man pavestus dar
bus atlieku artia-

’ tiikai.

__ M. A. Norkūnas
IK MELROSE, ST., MONTELLO. MASS.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos Ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Bali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobuiingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at- 
'yšinimą; taipjau klesose dienomis ir vakarais.

eigų nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

1 ef LsnjulM

1741 W. 4711 Street, Cklun, IU.

Plymouth National
BANK.

. - » • ,
Kapitalai au perviršiu 

1166.000.00.
Šitoji B&nkn prižiurome 

Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiu, 
nuo sudėtų pinigų. Galim, 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. PoitlethwaiU, 
iždininką*.

*<sndagua patams vi n >»-

i

Nauja Knyga

Šv. Kazimieras
TURINYS

1 Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšme mūsų
tautai. Kun. P. L.

2 Šv. Kazimieras jaunuomenes idealas. K. U.
3 Tėvynes meile. D-ras A. K. R.
4 Giesme į Šv. Kazimierą Pranas

Kaina 20 c.

Pusi gryno pe no skiriama
■'•O

“Tautos Fondui”
9-W-

Adresuokite:

u DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St. - Chicago, III.
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W Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie

tuvoj bei Amerikoj

u Išeivių Draugą”
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:

1. Vėliausias žinias iš karės.
2. "Seno darbininko atminimus” užvadintus "Svieto 

perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą 
ir Dahiją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą "Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.

4. "Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlith- 
gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

5. "Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius,- 

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai
riausių ir skaitymui verčiausių4aikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: 
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), 
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire, Scotland.

.123 j .n moczissaiBin:j.

0

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

SAUGOSIES pa- 
Mėgdžiojimų, ir 

▼indą reikalauk 

tikro Biehterio 
Pain — EipeUer 

an inkaro ženk
lu, kaip ant pa
veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie

siai iš
F. Ad. Richter & Co
74-80 Wasbington 

Street,

NEW YORK.

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SERE&A, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausia! gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos. Europos ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuoja melams tli $2.oo; 
pusei metų Sl.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.51.
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Orand Str.,

Brooklyn, N. Y.

kr Skaitai Kada Laikraštį "UETIIMT” 

Gal nežinai kur jų gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ii 
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
lui tik >2.0(7, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSK1,
3252 So Halsted St., CHICA60. ll.L.

r Du-kart Savaitinis Laikraštis
<4SAULE’"

Jan 25 metai, kaip išeina ^J- 
tarai nitas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kaaztuoja metama: Amctttafv 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pusei metų 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad- 

resno j ant
W. D. BOCZKOWSKI — CO- 

Mahanoy City, Pa,

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti; truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.-

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

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

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

Tūkstančiai Doleriu
Kasdien yra žmonių išleidžiami 
pasiklausymui garsių dainiukų 
ir muzikos.
Be jokių ypatingųišlaidų galite 
girdėti savo namuose viską mū
sų garsiuose grainafonuoae, ku
riuos parduodame už grynus pi
nigus ar ant išmokesčių.

Po $1.00 į mėnesi
3 mėnesiu Bandymas DYKAI
24 ir 50 dainickų ir muzikališkų 
gabalėlių dykai. Raštiška gva- 
rancija ant 15 metų. Rašyk mums 
reikalaudamas mūsų nemokamo 
gražaus iliustruoto katalogo.

ROYAL PHONOGRAPH Cb.
91 E. 4th Street. Pept. 100 

NEW YORK, N. Y.

Telephone Drover 5326

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

Speeijalisti motorų Ir valkų ligose

Chicago, llls.3255 So. Halsted St,
lOOOOShV****®^**®^0®*^**

KWWaBQmMM*eeKNMNMM(
Jei nori linksmai ir naudingai praleisti 

la ką, tai skaityk naujai Išleistą knygą

Huekleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain. 

Lietuvių kalbon versta J. Kmito.

Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei
na tik 75c. su prisiuntimu. Reikalauk tuojau.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 461h St. - Chicaf UI.

Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties 
nors pora gąrų katalikiškų paveikslų. Mes tik ką ga
vome siuntinį įvairių paveikslųjtaip tai Sv. Kazimiero, 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos. 
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkių Ronų V. Jėzaus, Sald. Šir. 
dies Sv. Marijau Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P. 
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus 
Benedikto XV.

Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio 
norite, prisiųskite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno 
25 centai.

Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir 
nebus gėda laikyti namie.

Adresuokite:
ll

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street, Chicago, III.
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