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Tarp įvairumų beklaidžiojant
<■ Tautos gajumas, vertumas pirmeiviai ir po šiai dienai
♦ •'•vi.?. * .a. , _

»

neturi aiškiai pažymėto, ap
čiuopiamo siekinio. Vienų die
ną jie karštai agituos už lietu
vybę, antrą dieną skelbs boi
kotą lietuvių mokykloms, šian
dien kalbės apie vienybę, ry
toj tą pačią vienybę skaldys. 
Vienas tik dalykas juos teri- 
ša: tai daugiau negatyvia, o 
ne pozityvia principas — kova 
prieš katalikus ir jų veikimą. 
Tai su katalikų veikimu ko
vai jie priduoda įvairius o- 
lialsius: tai bubnijimu apie ne
samo klerikalizmo įsigalėjimą,

Ir po ilgų metų kovos tai dangstimosi lietuvybės, 
patrijotizmo ploščium, tai sa- 
vinimosi pažangos skraistės. 
Viskas jiems leistina, kiekvie
na aplinkybė jiems yra gera, 
bile tik galima būtų taip ne
kenčiamus katalikus pagnai
byti, juos paterlioti, paval-1 
kieti. Ir viską bedarydami 
jie jaučiasi turį gerus norus, 
nieko bendro neturį su blogais 
manymais. Atvažiavo Ameri
kon p. St. Šimkus aukų pa- 

. ~ __ tusiems dėl ka-
Vietos lietuviai net neturi fkatalilaJ 
aiškios ideologijos jie, kai-1 aukų rinkimu,
po tauta, mano čia gyveudn- Kada patėmijama, kaif 
ini atsiekti, kaip aut galo su- jtoks dalykų maišymas yra ne 
taikinti savo gyvenimą su Lietoj, vra blogu, ta 
Lietuvos. Tiesa, jie čia spė- Lįgkai teisinsiu es^

apsireiškin tautos nelaimių 
pakėlime. Joki nelaimė tau
tai nėra perdidi, nepakeliama, 
jei tauta yra gyva. Nelaimė
se, skriaudose, sumanume ko
voti su .neprielankiomis ap
linkybėmis išsidirba tautos 
ideologija, priduoda jai tvir
tumo. Ji kovos, grumsis su 
juodais debesiais ir visvieii 
tvirtės. Aiškiu to pavyzdžiu 
bus airių tauta, amžiais per
sekiota, laikyta paniekoj. Bet 
vis vien ji tvirtėjo, išsidirbo 
sau aiškius idealus ir troški
mus.
ji šiandien stovi prieangyje 
savo troškimų išsipildymo.

Lietuvių tauta turi savo gy- 
« veninio bruožuose daug bend

ro su airių tauta. Bet ar lie
tuviai ką nors pasieks, sunku 
ką tikro pasakyti. Dar sun
kiau bus spręsti, jei iš Lietu
vos persikelsime į Ameriką, 
pasvarstysime vietos lietuvių 
gyvenimų.' Čia viskas taip 

' iivaiškų, susibarę, su-ipinr

<

Aulų rinkėjos, dalyvtįpf-ios vieSame aukų rinkime Tautos Fondui, gegužio 29 d., Worcester, Mass.

VOKIEČIAI TAIKOSI UŽGROBTI IR PASISAVINTI Amerikos Žinios
ŽEMAITIJĄ. LENKAI GAUS AUTONOMIJĄ

LENKiJAI AUTONOMIJA BUS ^igu d.r P 
predesime T 
kią ligą, tai labi 
čiasi turkai, 
petus.

UŽTVIRTINTA.

_tį__ t_ __ ____  _ nekaltų gaikštis Mikalojus.
jo susiskaldyti į nemaža įvai- jturfkogeriausius norus. Kg. I rugpjūčio, 1914 metais išleistame 
rių srovių, srovelių, išmoko tuomet nei kaip bepava-i man,feste* EusiJos caro vardu 
tarp savęs peštis, net koliotis, i toki apsireiškimų, kokį ----------------------
bet nietiek principų delei, kiek ... . ^ ... - . v_ 1

peštis, net koliotis, 1 toki apsireiškimų, kokį ----------------------
”<» meuek principų delet, kiek benrisegti prie tu V-
ot įvairiai progai pasitaikius. 4 P P . ,U ’ j RUMUNIJA NERIMAUJA. 
Daug mokame kalbėti ir kar- >jat2?gos ruš,es. S* 
štai ginčytis dėl įvairių niek- vienas tik aišku, kad jie j 
niekių, bet iš tų visų pešty- ’ nebežino kas yra blogu no- 
nių mes nieko sau pastovaus ! ru, kas yra geru — ergo be-1 
ncišsidirbome ir po šiai dienai prineipiškumas, vadovaujant 
ncturune, kas !’""!-:ėiūB nuvvukus stoka- Nevis-
viams kaipo tokiems būtųjų patpiginama aplinkybė- 
1 - >> a vi v no* n t i Ir Irti w»z»e» f * I

Gerbiamieji, kol kas ga
lite ant katalikų jausmų ir 
širdių važinėtis savo nešva
riais ratais be pabaudos t -ne

Daug mokame kalbėti ir kar- patingos rū&iee sutvėrimų. I

brangintina. Netik ką mes1 
rr.-u neturime bendro siekinio, 
bet- net tos pačios srovės, ku
rios pešasi neva principų de-

ĄjdtfĮį šturmanu jie
taip daro. Mūsų tarpe, taip 

® sakant, išsiidrbo pilnas be- 
principiškumas.

Mūsų liaudis vos dar tik a- 
kis tepradeda atmerkti 
tenka kokiam 1101

ų nelaimių 
i ta no sun. 

magiai jau- 
į karės ver

KitčIUS.
Petrograde ofieijaliai paskelb

ta, apie rusų sulaikvmą vokiečių 
armijos upės Dniestro apielin- 
kėse. Rusų raiteliai ir artilerija 
labai pasekmingai užvedė

Londone gautos žinios iš Pet
rogrado praneša, kad. rusų mi- 
nisterių taryba n"tarė paskirti 

!ę komisiją iš šešių rusų RUSAI 
’ ivaujant Į

ministerių pirmininkui Goręmy j 
kinui, turėsią išdirbti pienus ir Į 
įstatus naujajai Lenkijos savy- ■ 
valdai, kurią paskelbė rusų arini- t 
jos general isaimus, didis kuni-1

14 dieną j vokiečius kontratakas, kad 
:šas M dideliais nuostoliais 
t kiari atgal Galicijon.
I Generolo Mackenseno armija 
nuvargusi nuo nuolatinių mūšių 

I Galicijoje ilsisi Lv ivo padangė
se, laukdama nauju kareivių pul
kų; generolo gi Ennollio armija 
randasi dešiniame 1 ariskosios li
nijos fronte. Kunigaikštis Juo
zas su savo pulkais užėmė kairįjį 
sparną. Toms milžiniškoms vo
kiečių spėkoms atremti rusai turi 
nei kiek neailpnesm armiją. Ge
rai tą mato vokieiiai ir nenžsi- 

risų pozicijų, 
nepasilsės ka-

Romoje, sugštųjų valdininkų 
I ir diplomatų ri^pe, plačiai kal
bam* apie Rumunijos prisidėji
mu prie karės. Sulig gautų ži
nių iš pasitikėjimo vertų šaltinių,

prieš 
prie- 
trau-

kitos, talkininkų pusėje. Rumu
nijos valdžia, kaip rašo italų 
laikraščiai, pateisins savo žrng-1 puoia atakuoti 
snį tuomi, kad Austrija neišpil- laukdami pakol 
dė jos reikalavimo atiduoti kai-1riuomenė, dalyvavusi! Galicijos 
kurias seniau nuo Rumunijas už-' mūšiuose.

yra susipratusi, save gerbian
ti Kol ji nepradės save gerb- |R PORTUGALIJA APIE KARE
a: t -i u.-. 'būdais galima jų

žioti, ant jos kąi-
rašyti. Ji Į Lizbonoj, atsibuvusiuose 

‘ posėdžiuose, buvo 
Portu ga i įjos mini

ti, tol visais
už nosies ved
lio savo nuodėmės i ,

, . . , lementosusipras ir pavers save g«b- gkabyU
» ji privalo pagerbimo.

sis I kad
>il- talki.

I kų Ivo I .. pada

KALBA.

NUSKANDINTAS ITALŲ 
RIŠKAS LAIVAS.

i Austrijos laivyno

čių ir austrijiečių, kurie jj už
ėmė be jokio mūšio, rusams iš 
ten pasitraukus.

VOKIEČIAI MANO PASILAI- 
■ KYTbSELGIJĄ IR ŽEMAITIJĄ

Didžiųjų Vokietijos ūkių savi- 
1 ninku partija padavė Vokietijos 
• kancleriui projektą, sulig kurio 
i galima būtų įvykdinti Europoje 
i taiką. Nekalbant apie visus mini

mojo projekto punktus, reikia 
pažymėti du, parodančiu Vokieti
jos didelius apetitus prie užgro
bimo. Antrame projekto punkte 
rašoma: “Priskirti Belgiją prie 
Vokietijos, panaikinant jos sa- 
vygtovybę”. Nėra ko ir kalbėti, 
kad panašūs vokiečių norai kas 
link Belgijos likimo netik kad 
negalimi, bet ir neišpildomi. Su 
tuomi nesutiks dauguma kaip ka
riaujančių ir neutralių Europos 
’.;wpatijų, taip ir šitų pasaulio 
dalių viešpatijos.

Penkflffhe to mažučio ir nedaug 
reikalaujančio projekto punkte 
sakoma: ‘ Užimti visas teritori
jas j rytus nuo Rytprūsių, 

jSliązko ir Paznaniaus, t. y. da-

KA-

m iii isterija
par- paskelbė apie uuskaadiuimą di- 

| per- delio italų karišk" 
isterių nėję dal.I i

Adrijati 
deistos 
leninio 1 
io laivo

atšaukia say< 
ir žada lelija 

Taip-pat ir Te 
alijos pasiimti* 
ieji italai.

>. Apie
> nesa-

[TURKŲ PASIUNTI MIS APLEI
DŽIA ITALIJĄ.

Italijai susiko-i. su Austrija, 
pastarojo^ valdžia pradėjo šiun-

o šiauri-
Laivas

■i ati

rieji pirm*

ti

Nele Pi

I TURKU

daug amunicijos ir karės įran
kių rusų karei vijai Dabarties 
ateina žinių, jog Amerikos fa
brikantai pareikalavo, kad pa- 
tol neišleistų to laivo iš uosto,

■ pakol Rusija neužmokės prigu- 
ilinčių už vežamas prekės pinigų, 
į Rusija šiuo tarpu reikalaujamų 
pinigų negalinti užmokėti, tai 

_______________ ___ _____ j ir laivas su prekėmis pasilik* 
kadoj'e Vokietijos pakrančiams. 1 Amerikoje.

šiomis dienomis Britanija at-j 
sakydama ant tos notos nepriža
da išpilflyti Amerikos reikalavi
mo, pasiaiškindama, kad vedama 
šiais laikais prekyba pagelbsti: 
kariaujančioms Europos viešpa 1 
rijoms. Dauguma prekynių laivui 
plaukiančių Skandinavijon, veža • _____ ____ __________ ____
valgomuosius produktus Vokieti- keikta apie paskirimą Roberto 
jai. Amerikos laivai neprisilaiko Lansingo Suvienytų Valstijų se- 
irgi tarptautinių teisių reikalavi- k rotoriumi, vieton pasitraukusio 
mų. Anglija ir toliaus pasilieka i w. J. Bryano. Amerikos visuo- 
sau teisę kontroliuoti prekybos menė labai patenkinta iš Lan- 
laivuis. Suvienytos Valstijos jau-isingo ataižymėjimo, nes jisai 
čiasi užgautos tokiu Anglijos pa-1 skaitosi vienu iš geriausiu ame- 
sielgimu ir netrukus mano pa-: rikiečių tarpe žinovu tarptautiš- 
Siųst; .-Sugiijču liaują Hutą, tik įy teisių.
jau aštresnę.

BRITANIJOS ATSAKYMAS
AMERIKAI.

Suvienytųjų Valstijų valdžia 
buvo pasiuntusi Anglijai notą, 
patariant nekliudyti neutralių 
viešpatijų prekynių laivų, plau
kiančių į Europą su įvairiomis 
prekėmis, paskelbtoje anglų blo-

NAUJAS SUVIENYTU VAL
STIJŲ SEKRETORIUS.

TVaahingtone ofieijaliai pas-

[MĖGINO IŠSPROGINTI CAR-|

įlies Lietuvos su Žemaitija. M
Jeigu vokiečiai turėdami jo

kias didelės užgrobimo pretensi- 
jas, dar drįsta prabilti apie tai
ką, tai matyti jiems dar perma
la

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
KALIFORNim

karės baisenybių.

CARRANZA ATSISAKO
NUO TAIKOS.

Meksikos sukilėlių vadas, 
Carranza, pranešė Suvienytų 
Valstijų valdžiai, kad jis visai 
nemano taikiiitiea su Vilią ir 
tais savo oponentais.

Carranzos atstovai Charles 
Douglas ir Eliaeo Arredondc
važiavo iš Washingtono į Vera 
Cruz pasitarti ten su Carranzos

ki-

iš-

Ikisiol luraija ne
klaususi’ savo" į. '■ 

relių patarimų kas link Italijos, 
bet dabar niaukiam*.*žinių, buk 

būtovę 
paskelb
tą ap- 
d ir ten

tno.
Suvienytos Valstijos nelabai 

prielankiai atsineša prie Caritui 
zos, kuris numanydamas, kad 
vargiai gaus kokių nors paramų 
iš prezidento Wilsono, atsisakya 
nuo visų tarimosi su kitais Mek
sikos revoliueinierių vadais.

Raudonasis Kryžius praneša, 
kad Meksikos mieste viešpatauja

VOVAS PAIMTAS VOKIEČIU.
lalieijoa uostinė Lvovu, pirm 
patekęs į rusų rankas, dabsr 

nauju raudasi po globa voku-

nių neturi ko valgyti. Viskas pa 
brango. Duona ir kiti valgomieji 
produktai 6 syk daugiau kaštuo
ja, negu pirma.

Kalifornijos mieste CalezieO 
Nežinomi piktadariai padėjo!25 d. birželio jautėsi trys gana 

ties Caraegie rūmais New Yorke | smarkūs žemės sudrebėjimai. 
Calexico miestelio ir aplinkynių. 
kaimų gyventojai labai išsigan
dę išbėgiojo j laukus. Nuostolių 
padaryta labai mažai. Iš žmonių 
niekas nenukentėjo.

bombų, kurios sutaisymas paro
do, kad užmanytojai pikto dar
bo nėra dar gera! apsipažinę su 
savo nauju amatu, nes bomba il
gai nesprogo ir, laiku jų pastebė
jus praeiviams, jinai buvo praša
linta, New Yorko polieijos vir
šininkas spėja, kad piktadariai 
esu dteugais Prano Arbano ir 
Karolio Carbone, italų, kurie ke
li mėnesiai atgal mėgino išspro-r 
ginti vienų iš gražiausių New < 
Yorko bažnyčių, šv Patriko Ka
tedrų.

Kai-kurie-gi new-yorkiečiai nu
rodo, kad tų bombų ties Car- 
negie namais galėję padėti ir “I. ‘ 
W. W." |i«*aulunų pnunomeeių , 
organizacijos nariai, kurie jau nuo 
senai, pienuoja užatakuoti New 
Yorko turtuolius, naikinant jų 
turtus ir gerybės.

SULAIKĖ LAIVĄ PLAUKIANT}
RUSIJON.

“Great Northern Steamship” 
kompanijos laivas ‘'Minnesota" 
netrukus žadėjo išplaukti iš 
Seattle uosto Vladivostokan su

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO.

Pennsylvanijoa miesto Gettya- 
burgo apielinkėae, tarp Highland 
ir Thurmont susidaužė du trauki
niu Blue Mountain ir Western 
Maryland * geležinkelių linijos.

12.

GENEROLAS GOETHALS PA
SITRAUKIA Iš KAREIVIJOS.

Vjsam pasauliui žinoma*.
Panamos Kanalo tvėrėjas, gene-

rudenį pasitraukti iš Suvienytą 
Valstijų armijos, pasilikdamas tik 
Panamos Kanalo civiliu guberna
torium. j

1

1



KARES APZVAIC.A
^ikleri)

iRttsą nepasisekimai Galicijoj, užimtų pozicijų. Šiaurėje nuo

Prabėgusi karės savaitė bu 
vo rusams nelabai laiminga. 
Rusų armija Galicijoj nusto
jo savo užkariautų pozicijų ir, 
spiriama vokiečių ir austri
jiečių kariuomenės, pasitrau-

Atras, Lenso ir Lille link tal
kininkai nustūmė priešų atgal 
kelių verstų plote. Ties Sou- 
clies prancūzai atakavo vokie
čius iš trijų pusių. Neuville, 
St. Vaast gana svarbus punk-

kė iki savųjų rubežių upės strategijos žvilgsniu, pa- 
Dniestro link. Lvovas - Lem- ^ko» Pral™ rankas' 
Bergas. Galicijos sostinė vėl 2ymeUnas visame vakarų fron
pateko į austrijiečių rankas. 
Žadamieji mūšiai ties Grode- 
ku, Lvovo apielinkėse neįvy
ko. Galicijoj įvykusios per
mainos šiek-tiek pamainė ir 
kitų frontų karės bėgį. Dau
guma kariaujančių viešpatijų

te vokiečių nusilpnėjimas, ku
ris pagal tūlų nuomonės tu
rėjęs įvykti delei patraukimo 
žymios dalies vokiečių karei
vi jos iš vakarų karės fronto į 
Galicijų kovon su Rusija.

Anglų kariuomenė, remian-

WESTEIELD, MASS.

Jeigu apie šio miestelio 
tuvius mažai ką rašoma, tai ne
reikia manyti, kad čia nieko 
neveikiama. Mat čia lietuviai 
pripratę tvirtai elgtiee, kaip vis
kas ant tvirto pamato stovi, tai 
tik tada garsinasi, kad nereiktų 
atšaukti. Gyvenimas čia eina šuo
liais. Kaip tik parapija susitvėrė, 
gavo savo kunigą, visų lietuvių 
veidas atsimainė. Seniau būdavo 
lietuviai tik girtuokliauja, val
kiojasi, dabargi toji nelemtoji 
mada nyksta. Žmonės eina blai- 
vyn, pasielgimai rimtyn. Seniau 
buvo tik viena vyrų pašalpinė 
draugija, šiandien-gi, pasidarba
vus vietiniam klebonui kun. K,

lie
Komitetai, .aeatlodatai nei di- 

joeezijos įstatų, nP* vyskupo pa
rėdymo, poBci,— pageltu* pasi
ėmė aau raktui’ ir dabar pilnai 
šeimininkauja. Ot. tau, ir kata-

bevelija kerštu varinėti, iš ku-; 
rių naudos, pt parapijai, nei 
žmonėms jokios I'rieg tam nesi
drovi rašinėti net esant vilkais 
avies kailyje. 'Daugiau geros va
lios 
kia

ir sutikimu — štai ko rei- 
Kevranee’s komitetams.

Parapijonas.

Šio

BAYONNE, N J.

miesto lietuviai gana teli

WASSON, ILL

19 d. birželio čia sustojo dirbt 
vienatinė anglių kasykla. Prie- 
žastis ta, kad taisoma kai knrie 

'dalykai Taisymas, manoms, pre- 
įritęs apie.porą savaičių.

Vietos lietuviai, apie 80 su ve
dusiais ir pavieniais, turės pro
gos pasilsėti. Kiti išbėgiojo ' po 
apielinkės miestukus, kol dar
bas vėl prasidės.

šiaip apie vietinius lietuvius 
nėr ką daug pasakoti: kiekvie- 
tias savom iiuomonėm ir protu 
gyvenam, per tai nieko bendrai 
neveikiame. Priklausom prie 
draugijų kokias tik pasigavę: 
prie "Levų”, “Briedžių”, "Peli-

Komumjm. kieto puiy- m
- ijautą į kleboniją. Va- gav 

kare buvo iškilnrmgi mišparai, i 
kurios atlaikė kun. Vaičiūnas vau čia į CJi: 
Dievo Kūno procesijoj dalyvavo: j nns su kitomi 
primiėijantas, vietinis klebonas ir Į lenkais, čekai 
kun. J. Krasniekas iš Cambridge, Į jį surinktų puru šų 1-mi 
Man.

Birž. 13 d. Nuolatiin
Pan. Šveiiė. moterų draugija su
rengė prakalbas sv. Kukū svetai
nėje. Kalbėjo vietos L___
kun. Vaičiūnas, kurs atsisveiki
no su Brocktouiečiais, nes 
rytojaus turėjo važiuoti 
rimo vieta — Chinaga- 

Daug laimingų linkėjimą iš
reiškė žmonės naujam kunigė
liui, kad pasekmingai darbuotn- 
ai Kristaus vinyne.

Vienas iš daugelio.

n?

latvi:

'priduoti Tautų Taikos Koufęrea- 
Pag.| rijoj, negalės būti didelės naudus, 

tad iš Šliupo susipažinimo su k i- 
tų tautų daktarais ir asdyihatais

klebonas ir suvis jokios naudos negalės'būti 
Kodėl kitos tautelės nelenda prie 

ant lietuvių ir nesišaukia į pagalbą, 
i j paaky- bet jas dirba savarankiškai pn- 

I gal savr>~ siekimus, o mes, liet’i-
viai, tai vis lyg dar tie indiktai, 
negalime nei žingsnio žengti be 
kitų? Bet čia ne tane dalykas 
Šliupas mielai pritartų tokiam 
parašų rinkimui, tik, voL-bėda, 
kad jį sumanė katalikai, o ne 
laisvamaniai.

užsibaigs didžiosios rusų ir 
vokiečių - austrijiečių imtynės. 
Rusams pralaimėjus, Vokieti
jos ir Austrijos valdžios su
judo skelbti, jog rusų galybe: 
sutrinta ir joms lengvai pasi
sekė sau laimėjimų užtikrinti.

Kadtentonai, užimdami Ga
licijos plotus, laimėjo nema
žai, aišku visiems; bet tas lai
mėjimas turi ir savo blogą
sias puses. Nemažai reikėjo 
aukų, didelių pastangų paklo
ti paveržimui pozicijų nuo sa
vo priešo. Rusai nėra tokia 
bejėgiu masa, apie kokių mė
gta skelbti vokiečiai. Jų pa
sitraukimas ėjo tvarkiai, ka- 
reivija užlaikė visas strategi
jos žvilgsniu reikalaujamas 
taisykles. Vokiečiams prisiė
jo žingsnis po žingsnio kru
vinu taku eiti prie savo lai
mėjimų. • Kitose vietose, kaip, 
va, Lvovas, rusai, nenorėdami 
bereikalo aikvoti savo karei
viuos spėkų, pasitraukė ir be 
mūšių.

Šiais laikais rusų armija 
sudarė naujų frontų Bugo ir 
Dniestro upių pakrančiuose. 
Būsiantis laikas parodys 
mums, ko galėjome tikėtis iš 
rusų. Kol kas naujai susitvė
rusiuose karės lankuose 

rusai atmuša vo- 
nžpuolimus ir pa- 
nemažai veikltųno. 

neprielankus rusams

ne perdaug parodė savo akty- 
vio veiklumo. Bemaž visų lai
kų praleidžia atsispyrimui 
nuo vokiečių užpuolimų. Pa
staruoju laiku, rusams pra
laimėjus Galicijų, subruzdo 
angiai. Anglijos valdžia šau
kia naujus kareivių pulkus, 
taria naujas karei paskolas. 
Labai gali būti, kad pasiro
džius nemažam pavojui talki
ninkams rusams paslydus, jie 
subrus ir pradės smarkiau 
priešų mušti.

: | Vasiiiauskui, turime gražiai gy
vuojančią Vyčių Draugijos kuo
pą, suvirtum 79 narių., L. R. K. 
Moterą Sąjungos kuopą, šv. Onos 
draugiją ir Marijos Vaikeliu de
ją. Į du mėnesiu susitvėrė net 
keturios draugijos ir visos gra
žiai gyvuoja Žmonių susiprati
mas kasdien kįla auirttyn, -o tam 
daugiausia gelbsti geros, prakil- lo Ark.; ir laetuvių Ukėsų Kliu- 
nios draugijos, kurios čia susi
tvėrė.

Parapijbs reikalai kįla kaip 
nei vienoje parapijoje, Šičia tai 
turbūt duosniausi žmonės. Su- 
sit vėrini o pradžioje visi prisi
žadėjo šiais metais sumokėti po

ionijų savo skaitliu ir veikimu.
Atsilikę užtai, jog nieko ne- 

nuveikia ant tautiškos dirvos. 
Nors, ir bandų ką daryti, bet 
kiekviena draugija paskiriami, 
už tad ir naudą mažą tepadaro.

Draugijos: iv. Petro ir Povi
lo, D. L. K. Vytauto, šv. Miko-

bas, rengė pakilinksminimo va
karėlius naudu nukentėjusių 
nuo karės Uetuvoje, bet nauda 
buvo maža, Kadangi vieni 'ki
tiems lyg ant keršto atsisako 
dalyvauti ir savo centais prisi
dėti. Peiktinas tai dalykas, jog

Italija ir Austrija.

Italai, išsyk laimingai pra
dėję kovą, šiuo tarpu maž
daug aprimo. Austrijiečiai, 
vokiečiams pagelbstint, su
spėjo pasiųsti naujus karei
vių pulkus į naują karės fron
tą ir iš dalies sulaikė italų 
veržimosi į Austrijos provin
cijas. Paskutiniais laikais ita
lai neišlaimėjo naujų pozicijų. 
Visas veikimo centras susi- 
koncentravo Adige klonyje ir Inūs7 p>rapi> turi jau 
Insono upės slėnyje, kur prie- gražius bažnytinius daiktus su- 
šų kariuomenė nuolatos kau- "įtaisiusi, visus daiktus į kle

boniją, turi bažnyčiai žemę ir 
pinigų kasoje suvirtum $3,800.- 
00. Tai tikrai geraa lietuvių no
ras ir darbštumas. Ir ka»igi taip 
galėtų padaryti, jeigu ne West- 
fieldiaėiai ? Sunku, kad kas bu

$25.00 i r -, kas mėnesį mokėti po B»y«™e’a 4»augyrtės nesiimtai-
50 c.; savo prižadėjimą risi tvir
tai laiko. Štai jau didžiuma sa
vo prižadėjimą išpildė, o kiti 
stengiasi, nors dalimis, kas grei
čiausia atlikti. Tai pažymėtini 
geri norai ir tvirtumas. West- 
fieldo lietuvių parapija pralenks 
senesniam ir didesnias kitas pa
rapijas. Pažymėti reikia, kad 
yra davusių po $50.00, po $100.- 
00 ir daugiau dėl bažnyčios. Vi- 
sua-gi bažnytinius daiktus sutai- 

, sė atskiri asmenys. Taip kad 
i turi jau visus

jasi tarp sųvęs, užsilikdama 
ant senųjų vietų.

Metinės didėsės karės 

sukaktuvės.fronto 
kiečių
rodo 

Vienas
dalykas, tai ginklų ir amuni
cijos stoka. Didesni dalis ru
sų nepasisekusių mūšių gali
ma priskaityti tai nemaloniai 
aplinkybei. Su laiku, žinoma, 
rusai turės išrasti būdus, kaip 
tų pašalinus.

Vokiečių apetitai prie 
Varšavos.

Vokietijos kaizeris nenusto
ja vilties pasiekti su savo ka
riuomene Lenkijos sostinės 
įVaršavos mūrų. Austrijiečiai 
sutartinai su vokiečiais pie
nuoja nustumti rusų armijų 
Ttž Vislus uyičs ir iš ten nr a ši
lu u s u prie ivangrado ir Var
šuvos. Pasisekus tiems išro- 
kavimams, vokiečių diploma
tai spėja, bus galima Rusijų 
priversti prie taikos ant prie
lankių vokiečiams išlygų. Spė
lioti dabar, kaip ten būtų 
tiems ar kitiems 
rodos, peranksta. 
čiai dar nepaėmė 
nei rusai nemano
taigi geriaus bene bus trupu
tėlį palaukus, kol aiškiau ga
lėsime išvysti, kam dievaitis 
Marsas suteiks garbės valui-

išlaimėjus, 
Nei vokie- 
Varsavos, 
taikinties,

28 d. birželio lygiai sukako Bet n^ik
• . ,. W sstfieldo lietuviai darbuojasi

vieni metai nuo užmušimo u™, „„u,į savo parapijos labui, jiems gelb-
Austnjos sosto inpėdimo
Prano Ferdinando ir jo žmo
nos Sarajeve. Kunigaikščius 
nužudė jaunas serbas Galvijo 
Prinzip, atkeršydamas Aus
trijai už slavų persekiojimus. 
Šiandieną užmuštieji ir užmu
šėjai ramiai sau ilsisi kapuo
se, nebeatjansdami jų sukeltos 
audros, paliečiusios visą žmo
niją. Europa lenkiasi po sun
kia karės .našta, kruvinas die 
nas pergyvendama. Azija ne
rimauja, girdžiant pa savo šo
nu kanuolių gaudimą. Afri
koje, kur dauguma iš kariau
jančių viešpatijų turi savo 
kolonijas, verda antra mažes
ne nuauauni at
jaučia audros sukurius. Pa
žvelgę į laisvosios Amerikos 
padanges, tą pačią audrą iš
vysime. Palikus nuošalyj 
Meksikos amžinąsias suirutes, 
dar prieš Europos karę įvy
kusias, amerikiečiai turi de
vynias galybes dėl Europos 
karės kilusių. pavojų, net pa
čios karės pavojus buvo jau 
gandinęs amerikiečius. ®aip 
šiandieną po metų karės at
rodo pasaulis. Jeigu gi At- 
sinnnsime, kad viso pasaulio 
ramią išvaizdą pakeitė įkru-

atsiuntė 
reikalams, 

ten atsilankius

sti taip-gi prakilnesnieji apielin- 
kių lietuviai, štai iš Piltsfieldo 
jaunimas aną kartą 

parapijos
Mūsų klebonui
taip-gi suaukojo suviršum $60.00 
Na, o Spriugfieldo lietuviai ir-gi 
nesnaudžia, tarp jų ir-gi -daugelis 
atairanda su gausiomis aukomis, 
ypatingai viena iš merginų.

Nesunku vietiniams lietuviams 
kilti visuose atvejuose, atsižy
mėti visame savo veikime, kad 
turi darbštų kleboną, asmenyje 
kun. K. Vasiliausko, kuris ir 
sveikatos nesigaili by tik ką ge
ro lietuviams padarius. Lai tik 
lietuviai stengiasi visuomet ge
rai darbuotis, tegul tie prakilni

Beabėjo, ateinanti savaitė 
bus turtingesnė atsitikimais. 
Denki jo j ir Galicijos paru- 
bežiuose, taip-pat Djiiestro u- 
pės pakrančiuose, turės paro
dyti abi arroiji, rusų ir vo
kiečių - austrijiečių, kam pri
gulės laimėjimų garbė.

Vakarų karės laikas.

Negali vokiečiai pasigirti 
nusisekusia kampanija jų var-

draugijų esame! Red.). Teeirus, 
kiek prisiėjo patyrti, pašeipą 
reikale sunku gauti, o kiti ir 
visai negauna.

Vietiniai cicilikai vis nerims
ta, kada reikia kreiptis prie kur. 
P. Vaitulionio iš Dorriavillc, 111. 
su dvasiškais reikalais, kadangi 
Wasson’e nesiranda nei katalikų 
kunigo, nei bažnyčios. Jie beve
lija gerėtai perkūniškomis pra
kalbomis ir džiaugtis teorijomis 
apie beždžionių gu italijonais gi- 
nuningumą. Nors koks Jurgis, to
ki ir kepurė, visgi patartina ne- 
paniekint maskoliško priežodžio 
“bez Boga ni do poroga, a s 

' Bogom chot za marei stupai” 
(be Dievo nei per slenkstį, o su 
Dievu nors už jūrių trauk).

Visų Brolis. I i •

painiojo po kojų, až tai jšaas ir-

ko visos durtu, išrinkti vieną 
komitetą auką rinkimui, kad 
prisidėti sušelpiiniii mūsų bro
lių karės metu Lietuvoje. Pa
sirodo,' kad paskiriant dirbdami 
naudos nepadarome, vientik iš
laidas teapmikaine. Užtadgi st- 
sipraskime, o dirbkime visi kar
tu.

Toiiaus, toks mūsų pasiskirs
tymas priguli daug ir nuo to, 
kad mes neturime tikro savo 
dvasiško vadovo. Parapija šv. 
Mikolo Ark. jau beveik antri 
metai, kaip neturi savo kunigo, 
užtad nėra karu ir paraginti prie 
vienybės. Vyskupas O’Connors i veikliųjų Atholio draugijų. L. 
seniai žada teteikti mums kuui- j Vyčių kuopa, Blaivininkų kuopa 
ga, o t.uomi tarpu parade para-, iš gv. (Inos Dr-ja susidėję ru
pijos rcikaltči kun. B. žindžini, jūnasi papuošimu altoriaus taške 
iš Elizabeth, N. J., bet kol kas < švenčių: tos trys draugijos sat- 
nieko negirdėti. Turbūt Amen- < sidėję įsteigė nemažą knygyną, 
koje 
vio 
tų 
Buvo čia pirrna kun. M. Šed- 
vydia per šešias metus ir, beabe- 
jonės, sau gyvenimą pasidary
davo, nes apart visko dar ir pa- 
rap. skolos attaakėjo. Dabartinė 
parapijos skola apie $4JXX).00t 
kas tai reiškia tokiai parapijai! 
šeimynų daugiau, kaip sfiOO in> 
kata tiek pavienių, kaip vyrų, 
taip ir merginų. Darbai Bayon- 
ne<eina gerai.

ATHOL, MASS.

Mflsų miestelio luraieriai prieš gi nepasigailėjo 
tūlą laiką buvo sumanę išleisti bet vėl apsisukęs 
lietuvišką laikraštį. Jie dirbo, 
triusėsi, redegavo, redegavo ir 
ant galo pasirodė, kad “pertrum- 
pos kelnės”. Laikraštis nepasise
kė, už. tai vieton to parsikvietė 
laisvamanių tėvą Šliupą. 18 d.
birželio šliupas sake prakalbas, fjis pate nežino. Juk mūsų,-.tašė 
mūsų biznieriaam prtgribsūat

kingiausi. Šliupas -sėdi ant pa
grindų su dviem mergaitėm, kaip 
štai išlenda iš už sienos. Vincas 
•I ak u bylius (buvęs “Tėvynės” re
daktorius) ir pradeda i

i liepia žmc- 
neina studijuoti soeijalizte.o mok
slą: -“kas nestudijuoja, tas yra 
kvailis”. Nieko i»so senio ge- 
resirio-nei negnltaaa. sulaukti. Stu
dijuok socijainanąj Bet .kaip ? 
kur ir koksai" -kebais? Gal -ari

vaklinanti, “soeijslistai” studi- 
j i kas dieną iš “Kovos”, 

“Keleivio" ir tam, panašių šalti 
iwą, bet "bandykime mes jų už
klausti kas yra serijai i emas. o 
persitikrinsime, kad jie ■ež.nao.

_ j L rirenos'H šnrrto “sotijaKstų” «*k
balsu linkčiltodamas “ garbinti ” į sagrsShyaime - ga| iki, -kariu vyra 
Šliupą. Graciją atlikęs naturališku ■‘tatstltarinę su pamatais, risi luti 
balsu

Pirmoji seimą gal buvo juo- įjuoja

‘ ‘ , risl-iiti 
pradėjo kalbėti apie “-studijuodami" .visai-*«žlno Jus 

naopehrus; girt H" yra. A'iapas mums:pataria Stu- 
tik beįmanydamas >Pp. dijųoti tą, ką J®1 senai mokslo 

Miklas, Dr- vyrai yra atmetę Markso teorija 
kritikos neišlaikė, o senis anums 
pataria dar griebtis prie tO.‘G< -

laiky-Onos draugija savo 
susirinkime likusį nuo va- 
pelną $10.50 paskyrė Tau-

Šv. 
tame 
karo 
tos Fondui. Buvo pakeltas klau
simas paaukoti kiek nors iš ka
sos, bet tas dalykas taip ir liko 
nenutarta, nors šią draugiją ga

ilimu priskaityti prie - vienos iš

jau nesiranda lietu-1 Patartina visiems iiauttotta tuo 
kunigo, kuris užim-

Bayonne’s parapiją.
knygynu.

Šiaip šv. Onos Dr-ja gyvuoja 
gerai. Narių turi 95 ir ne
toli keturių šimtų kasoje * — ir 
yra nemažai aukojusi dėl bažny
čios. Ant 4 d. liepos rengia pik
niką — išvažiavimą.

BROCKTON, MASS.

Šv. Roko bažnyčioje, birž. (j 
dieną, buvo graži, įspūdinga iš-

aigas, kurs galėtų apimti šią 
rapiją-

VILKES BARBE, PA.

pa-

■m 
ne
tai-Iriau, kad būt‘liepę* pamiegoti 
ap. t - -tuo tarpu, tai bent , žmogui eitų 

į sveikatą.
Šliupas pats žiūrėdamas per

kaip 
to išeina K. 
jos -šv. Mikelo pirmininkas, 
ir-gi i pradėjo girti, bet ant 
laimės jo pagyrūnai buvo ne 
ku ir ne vietoj, taipgi mažai
galvoti. Pavyzdžiui: “Sis kalbė
tojas mums yra brangus ir tik ___ ______
jis galės teisingai pasakyti apie ^^a'^urus partyvikus akinius, 
tėvynę Lietuvą, kuri dabar yra 
paskendusi kraujuose”. Ka Šliu
pas. gali naujo pasakyti mtrms 
apie Lietuvą, Lietuvą dabartinis 
me laike? šliupas Lietuvoj da-

pats vartodamas painus - čšb*®»'. 
žodžius, -pats rašydamas nešva
ria kalba, pats mokindamas ir iš
juokdamas kitų įs»tyuniintis,

- - -i šaukia klausytojus į vienybę,
bar nebuvo, taigi jus ir žmo «pte|kad & protestnotų prieš mūs-.t 
ja tiek. kiekir mes pirtys » Įnik- vartdįaičius neva
rančių. Po-tam ir pasirodė, kad j kdhą Ee(losi pFtRriIna« pa- 
Miklas nežinojo ką pats sakė.... girtina8| bt.t

Jeigu Jakubynas gyrė ir link-, rai darančio, švelniai ir msuida- 
čiojo prieš šliupą tai visai atro-jgtai apseinanmo, bet ne-iš kliu
dė naturališka. ■ bet kad katali-įpo jeieu taip tai mes pirmiau 
kiškos draugijos f*— 
pradėjo pagyrimus pilti, tai pasi
rodė daugiau negu keista...

Apie Šliupo kalbą būtų gali
ma daug ką parašyti, l»t vietos 
stokos dėlei aš jo visos kalbos 
nei neperkratinėeiu, tik atkreipsiu 
atidą į tūlus vulgariškus išsireiš
kimus.

Šliupas, ištikro, nėra toks mil- 
ėrnas, kokiu jį perstatė. Daugeiyj 
vietų aiškiai matyti suklumpa,

pirmteinkas į gjjį tarime reik alinti paataisy-
mo -iš s paties Šliupo. Mes gera) 
žodžių, fįrrų aoęų turime , per 
daug, bet mes norime matyti se
rų darbų.

Pagalinus buvo užsiminęs ir 
apie, galima sakyti, svarbiausi 
lietuviams reikalą, tai amatų 
mokinimosi. Bet senis pasakęs 
porą žodžių ir vėl traukia prie 
kunigų, iš ko. pasirodo, katHMiu- 
pa* nedaro taip, kaip iis kalba._ - _ v ‘?*MK HfUdUI LtiJV, KSit> jut

kilmė: jiniineijoSjAun. Jwonwto^as tokiam 1 •meksjtačtoi” -sta- . .<AS Reidita ir
jums iš giluHHi širdies”. Jeigu 
jis vriitų .lietuviams gerovęs iš- 
tikres širdies, tai jis būtų.-dau
gis u laiko pašventęs aiškinimui 
žmonėms apie amatų svarbą ir 
twi ifp tire n ris

J. Vaičiūno. baigusio 
Faile seminarija. Kun.

‘■'s* ’tnHtįiatr.:
ja mokėjo darbiamkams algas. 
Visokių žn.onitg esama: vieni pi
nigus taupo pragyvenimui, Įriti 
smuklėse juos praleidžia. Taip ir 
dabar. Keletas*vyrukų vakarop 
buvo smagiai iąkaušusių. Bet ir 
to dar neužteko. Nuvažiavo j 
artimą miestelį ir ten dar labiau 
“įsismagino" Apie 1 vai. nak
ties tas ‘Linksmas” buria, namon 
begrįžtam, susitiko su italų bu
riu. Tūlas Fel. Jonikas mėgino 

; iš italų pasi juokti. Bet su ita- 
1 lais menki j uokai: viens išsitrau- 
j kė peilį ir supjaustė gydytoją. 
' Abiejų pusių draugai šoko pa- j 
Į gelbon — ir prasidėjo peštynės i

vmųjį sukun vieno žmogaus žnjonėlaiR b|ogos va1it)s ir fteuko !kaiP 1000. šv. Mii
mirtis, taip bent buvo ritei- tikėjimo, komitetai nekartą prie-' a< ‘ ,oni ,M n laus W1 '

Gegužio 31 dieną kun. K. Va
siliauskas pasakė prakalbų apie 
Lietuvos vargus. Buvo renkami 
parašai ir aukos. Rašėsi visi no
riai, aukų surinkta $90.00 ir nu
siųsta į Tautos Fondą lietuvių 
gelbėti.

Artimas.

KEVANBE, ILL.

Patys muša, patys šaukia.
Iš priežasties ligos vietinio Į 

klebono, knn. Gugio, šv. Antano Į 
|parapijos komitetai turėjo peri 
į 5 mėnesius visą valią. Būdami'

Niagarą čiai yra prasižengimu prieš pub- 
Vaiėiu- likę. Jis savo kalbų pradėjo nuo 

uas tapo įšvęstas į kunigus 29
d. geg. ir paskirtas įi Chicago die-įkolrioB pasekmės iš jos gali būti 
ceri ja. Jis gimė Plokščių par,
Snv. vnb apie 32 metu atgal. šašti tame:

Kuropinės karės, kas ją iššaukė ir

Jis mato karės prasidėjimo prie-
‘Atbudimas nris-

I- - • ■ * - iziau HH--HUUO Miieąuuv ** Bmin-
taipgi “kunigai u- ponai su 4tt'|gų 
raliais sukėlė šią baidą gkenšv-

I Apie dabartinį Lietuvos, pad«- 
tikro’šis pasakoms Wu~dau-'jim’ nci neuŽKiluiue. Iie« ir > 
giau tikęs, na, sikvrime, kad irj^,tB tiek žmo- kaif ir “** ’s 
JokTibynm. Mes visi gerai žino- laikraščių. Po praktikas K^-Mik- 
me, kad didžiosios Tal. Uas pakišo dar keistesnį-pataM- 
stijos tetraukė mažąsias j u į “ri. neini »š pradžios. Jis čia prm 
baisiąją karę. Taipgi visi žino- ^'-‘1° aiškinti, kaip reikia užm- 
ne, kad kares visados sukelta P a'k’*’ P0 prakalbų, lyg egi r- 
tautų ambiciją; ji prirengė ir I4““* PaUrė •»*« » 'tesmiesoti, 

čia gyvena jo du broliu, sesuo ir-šia kar? taip kaip ir kitas, šia H5 tlk 
kiti gentys. Čia jau jis gyveno įkarę surengi ga^iųgd 
ir dirbo ir skaito Broektona savo įgiausiai viena tauta, kuri norė- 

'’i antraja tėvyne Iškilmė buvo'jo ir nori būti vis,; viršiausi nž 
į graži. Bažnyčia papuošta gėlė- viso pasaulio tuntai 

žmonių atsilankė daugiau tautos būtų gerup.
:ė pri- jungą, kokį rengė tet 

airii, m

dienose, sunkiu darbu susitaų- 
pinęs kiek pinigų, ėjo mokslą 
Vfdparaiso universitete, o pas- ąę”. Pasakė tai Šliupas, bet ti
kai dvasinį kursą baigė Niagara 
tbiiversity, Niagara Falls, N. Y. 
Kun. Vaičiūnas atsižymi karšta 
tėvynės meile, sveiku gabiu pro
tu ir didelė dovana patraukti 
prie savęs žmones. Daug ko ti
kimasi nuo jo ateityje.

’ Primicijos laikė Brocktone, nes

;kad F. Goru kis ant rytojaus uu- ■_ .... ,----- —, —r • UKej1IUU> Koimieuu neminą prie- . , t, |įmeijantas. Dljas 
biama, priežastys ištikrųjų bu-jžin0Bi kunigui pūdyme tikėjimo l™’,.*?“ g.' “^“bučiuose “er,l,-|rįharas knD y 
vo visai kitos, tai baisu Dėt1--?— < -.r ♦ ■■ ‘ W te -«tl. f. ,
kalbėti apie tas visas baisy
bes.

atbtik 
buvo 
eaney, Bab

Sulankę karės metinių su - 
kaktuvių, jaučiamės baisiai m 
slopinti, ncs'nieks negali šian
dieną pasakyti ar neteks 
mums ir dar vienus metus, 
pergyventi tose nepaprastose 
aplinkybėse, palydžiant mili
jonas jannų gyvenimą, atsi
sveikinant ant ilgų meti; nu

Jais ir belgais Prancūzijos ka
rės laukuose. Prancūzai pa
sekmingai, nors ir išpalengva, 
užkariauja naujas pozicijas, šalįų gerove ir kultūros už- 
priversdami priešų trauktis iš kovotais 'aimikiais.

prifcdermių ir už tą gaudavo 
barti. Vietoj išsižadėti visur ne
pakenčiamo sėdėjimo su kepu
rėmis bažnytinėje salėje, komi
tetai išmetė paveikslą Nekaltai 
Pradėtos Š. M. P. ir padėjo 
zakrastijoje 31 d. gegužio. Toje 
dienoje ant susirinkimo drįso 
komitetai viešai tarti,. jag . užra
šys į knygas, kad kunigui viską

Gertnanue.ii skaitytojai, kas g .Urbanavičius, pamokslą, apie 
“ ' "* * l svarbią kunigo užduotį iškalbin

gai pasakė kun. F. Kemėšis a? 
Bostono. Gounod’o -našias, pri
tariant orkestrai ir vadovaujant 
vietos vargonininkui V. Juškai, 
atgiedoję bažnytinis parapijos 
okoratf. ,

Po mišių primiėijantas laimino 
žmones. Atsilankė visokių pa-

tai jie viską padarė štai kodėl 
mums reikia darbininkų klesą 
blaivinti, strigti blaivybės drau
gijas, rengti prakalbas aiškinant 
rikobo blėc-'cgnmą ir užvis ko
voti prieš jo išdirbjtrtę. Kada 
išnyks svaigalai iš mūsų tarpo, 
tuomet sužraoįtĮijĮlh patys ir 
išnyks iš mūsų tarpo 
baisūs atsitikimai. Aggšįiau pa

rytojau" atsiminti 
sakylt.-dau-lupie tai> Šliupas plepėjo. 

>—■-- į_ i Puikiai pamokino, nėra ko saky
ti. Reiškia, jeigu tu nueini-į rriš- 

kitos 1^4 grybauti, tai tu nežiūrėk ar 
ię tą Į grybas ar .kempė, ar sveikas ar 

jei- KUI>uvęs, bet viską dėk į maišą 
ržine | ir neškis namo, o potaui, tai-pra- 
ite ir“’**1 vartyti ir darižinok ką par- 
, I rinritei Tivrisi vre ir «m Hsm

me ištikimi tarnai. Sakau, j .ilni Į prakalbom, klausykitės šliupo 
kitos tautos būtų užsigeidę pasi-) vedžiojimų ir dėkitės viską, it ke
ikti jų vergais, tuomet nebCtųfse®*ū, o ant rytojaus pradekite

- - ■ - bl- i apžiūrinėti ar aesųpuvę. Geriau
■ ■ Į būtų padaręs, kad būt pažiovo- 

jęs prieš publiką, o ne tokį pa- 
mokinioią- davęs, y

oliai I nebūkime
vi, mee turime .apvartta-

Ji

usižeminj ir pi

Intv® jokios karės 
tų atlikta geruoju. Ir laikui bė-j1 
gant būtą užstojas tok 
didesnė, vergija, apie 
Šliupas kalbėjo. 'Išveiiį 
to. tad ir pakilo karė.: Kunigams įkl 
primesti šią .karę tik ir gali

n

,Į.

iie Šliupai ir jam panašūs užsi-įbą. Kas gera naudinga, 
degelini, kurie visad prieš f ak-Mėkūnc ir galime parsim 
tus laiko drūčiai užuierkę akis.

Kiek . vėliaus užėjo < jam miutis 
apie Lietuvos Autonomija. Sako-

apart sšliūno. 8. A. Atrinkto moterų. Grojo Vyčiu benas prie **I>- ‘Rutkauskus susijungęs su

panašūs kraipų žmonių, daugelis pirmą 
kart nuo' labai, labai seniui atėjri

kiek jie-ma patiks. Nors jmrapi-
jot) kasoje rastųsi kunigo algos _ „_ -___ _ „ ________ „_____ ___
apmokėjimui, bet komitetai ai- kilsime ne smukles steigiant, ’e* I bažnyčion. Dalyvavo in corporę 
ges nedamokėjo, o liepė ..kas 
trūkstą, pasiimti iš bažnyčios 
baldakimą ir liktarnas.

kaip tik Idt !S įstaigas dvi draugiji: šv. Kazimiero vyrų 
biznies j» Nacistinės P“gelbės Pag. šv.Juk esama ir4 kitokie

palikime 'ten t Kli

2

2
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C h icagoje
P. ST. ŠIMKAUS PRAKALBU 

MARŠRUTAS.
I Liepos Ii P. Arlausko 
Įhvet., 88 & Houston avė., So. 
fchieago, TU.
te Liepos 2 d. Vasiliausko sve
tainėje, Chicago Hights, UI.

Liepos 3 d.. Burna Hali,

UI. (taip vadinamoj ‘‘Atlan
tic. ’ kolonijoje).

Liepos 5d. 2 vai. po pietų 
Gary, Ind.; 5 vai. vakare East 
Chicago, Ind.; 7 vai. vak. In
diana Harbor, Ind.

Liepos 6 d. Cicero, UL (pa
rapijos salėj).

jausmais, veikimu, galėtą tą per
gyventi ir giliai atjausti parapiji
nių mokyklų užbaigimui mokslo 
metų rengiamuose vakaruose.

Paimkime Dievo Apveizdos pi- 
rapijinės mokyklos įvykusį vaka
rą d birželio. Kiek ten įvairu
mo, ir tikro jausmo! Vaiką eho 
ras, susidedantis iš 200 mokinių 
galingai traukia Vyčių himną ir 
kitas dainas. Susirinkusioji 
publika, daugiausia tai mokinių 
tėvai, m o Linos, gėrisi, džiaugia
si vaikučiams lietuviškai’ dai
nuojant. • Paskiaus įvyksta žais
lai. Čia tau ir “Žvirblio ligos” 
ir “Vainikėlis”. Berniukai dai
nuoja “Kiškelį”, “Paukščių 
vainą”, mergaitės švelniais bal
sais, sutartinai. “Mano motinė-

L. VYČIU IR JAUNUOMENĖS 
ŽINIAI.

Bendras L. Vyčių išvažia
vimas įvyks panedėlyje, 5 d. 
liepos. Išvažiavimui vieta ap
rinkta giraitėje netoli Willow 
Springs; išlipti reikia ant 
rėkia imti Archer Limit, o 
iš ten paimti karus j Willow 
Spirings; išlipti reikia ant 
Mount Forest stoties, nedava- 
žiuojant Willows Springs ir 
pasukti j kairę (pietus).

Ketvergo vakare, 1 d. lie
pos, šv. Jurgio par. svetainėje 
bus margas vakarėlis, pareng
tas iš priežasties Lietuvos Vy- 
čitj UI kongreso. Atsilanky
kite. Ant rytojaus vakaro, 
2 d. liepos bus iškilminga va
karienė su programų. Inžan- 
ga ant vakarienės 75e.

Parkas, kur galima liuosaa laikas 
praleisti labu maloniai.

P. M.

liūliuoja.
Ir - mažutis veikalėlis

mokslą”, atlošta. Mažučiai 
tistai taip gyviai jį vaidina,

“i 
ar- 

kad
jgįi|ištikro miela į juos žiūrėti, kaip 

jie stengiasi viską padaryti at
sakančiai. Be to daug kitokių 
gyvą dainelių, žaismių ir tara 
panašių dalykėlių. Vos spėji vie
nu 'pasigėrėti, čia tau ir antras.

Užbaigiant vakarą mokinių 
choras dainuoja: "Aš pasėjau 
linelį” ir “Lietuvių himną”

Ir tą viską atlieka parapiji
nės mokyklos mokiniai. Ar būtų 
jie galėję taip šauniai pasirody
ti savo gabumais, gryna lietu
viška kalbą, tautos meilė lan
kantis viešose mokyklose? Be- 
abejonės, kad ne. :Taigi gino 
tarpu, išsinešant malonus įspū
džius iš tokių vakarų, galima 
nuoširdžiai palinkėti parapiji
nių mokyklų vedėjoms, mokyto
joms ir patiems mokiniams ir 
toliau pasekmingai darbuotis 
plačioje katalikiškoje dirvoje, 
remiant savo pastangas tikra 
krikščioniškai tautiška dora ir 
dvasia.

LABDARINGOSIOS SĄJUN
GOS SUSIRINKIMAS.

Liepos 1 d. pripuola Lab
daringosios Sąjungos pusme
tinis susirinkimas. Malonė
sit kuopų 
ti į minėt 
Apveizdos 
7:30 v

ŠV. ANTANO PAR. MOKYK-

susirinkimą Dievo 
parapijos salėje, 

vakare.
Centro Valdyba.

APVEIZDOS PARAPI- 
MOKYKLOS MOKSLO 

METUS UŽBAIGIANT * 
VAKARAS.

Daugelis katalikybės priešų 
užmeta parapijinėms mokykloms 
stoką gero mokslo, išauklėjimo 
ir vaiką išlavinimo. Ginčytis su

DIEVO
JINĖS

tokiais žmonėmis vargiai apsi
mokės, 
ligšiol,

neš ją neįtikrinsi, kad 
paėmus omenin lietuvių 
gyvenimą, vieni tik ka-

bhiUbtrutilu VILIŲ | 
IŠVAŽIAVIMAS.

Lengva žmogui pasidaro iš
trukus iš didelio prirukusio 
miesto į plačias girias. Kiek ten 
surandama naują įspūdžių, kiek 
ten linksmai prižaidžiama, pri- 
siauėiama, šposą pnkreėiama, 
ypatingai jeigu išvažiavime į 
laukus dalyvauja smagaus jau
nimo būrelis! Prie tokią Unksmių 
pramogėlių galima priskirti Brid- 
geporto Vyčių 16 kuopos pareng
tąjį išvažiavimą į Willow Springs. 
Išvažiavime dalyvavo 3—4 desėt- 
kai asmenų, abiejų lyčių jauni
mo ir keletas svečių.

Susirinkus gražios giraitės pa
kraštyje, jaunimas išsiskirstė j 
kuopeles: vieni “bolę” gaudo, kiti 
lenktiniuoja. Protarpiais pažai- 
džiama bendrai lietuviškas aguo
nas, jievužes ir t. p. Smagu, link
sma ir malonu 1

Gerai išsibėgiojus, jaunimas 
pradėjo rengties ir prie T'iiAŲ. 
Parinktosios šeimininkės, pp. T. 
Leonaitė ir E. Jovaišaitė, priren
gė čia pat ant pievos pietums 
stalą ir prašo svietelius kąsti. 
Už pusvalandžio, tarsi stebuklin
gos rankos nušluota, nieko ant 
stalo neliko.

Po pietų prasidėjo žaislai su 
išlaimėjimais.
gaitėms leista pasirodyti su sa
vo gabumais. Už lenktiniavimą 
pirmą dovaną, — farmerkos pla
čiąją kepurę — gavo p-lė F. 
Leonaitė; antra iš eilės, p-lė A n- 
tonaitė, išlaimėjo karolių du 
šniuru, p-lė Jovaišaitė pasipuošė 
puikaus šilko kaklaryšu|. Tai 
vis dovanas už greitumą ir vik
rumą. To negana, kas'tai propo- 
nuoja pamėginti mergaitėms pa
šokinėti, vadinasi, kuri toliaus 
nušoks, tai bus dovana.

Pasakyta —padaryta. Ir kas 
gi pasirodei Poni Ja
nušauskienė, mūsą gabi daininin
kė, paima net dvi dovani: gra
žią stovylą ir 3 “Pažangos” 
numerius. Mergaitės buvo mėgi
nę truputėlį pavydėti p-niai 
nušauskienei tokios garbės, 
pamatę, kad “nesubytys”, 
sileido.

Kurgi vyrai buvo! — paklaus 
nevienas. Čia pat. Iš mandagu
mo užleido pirmąją vietą mer
ginoms. Matote kokie džentelme
nai! Paskui ir jie, dui, šokinėti,

j I » M ** ’ *•” • j
'BEI POPIEŽIUI BENEDIKTUI 
XV, PASIUSTA S. L R. K. A.

30.TOJO SEIMO.
“Jūsų šventenybe!

Lietuvių RymoJSatalikų Su
sivienijimo AuiyTik 'je Dde- 
gatai, susirinkę į 30-tąjj Sei
mų, Scranton’e, Pa., išreiškia 
savo tikro prisirišimo ir pa
klusnumo jausmus, taip-gi —

■ savo užuojautų dėl ypatingų 
sunkumų, šiais laikais sutin
kamų Jo Apaštališkame dar
be.

Nužemintai Bes atkra- 
į piame*Jūsų šventenybės do- 
i mų į skriaudą, karių Vilniaus 
. Administratorius, kun. praL
■ Michalkevičius, padarė kuni- 
• gui kanauninkui Olšauskui,

Žemaičių Kapitulos nariui.
Prašome Jūsų, Apaštališko

jo palaiminimo’*

Pirmiausiai mer-

Ja- 
bet 
nu-LOS VAKARAS.

Tarp įvairių nesmagumų yra 
L=nt viena proga dvasiai atsilsėti 
— tai nueiti į parapijų mokyk- 
dų rengiamus vakarus užbaigiant 
mokslo metus. Tavo dvasia ten 
netik ką atsilsės, bet bus apim
ta ir džiaugsmo. Matei, kad te Į imties ir varžyties. Kur tik nepa- 
viltis, • kokią lietuviai deda ant 
parapijos mokyklų, nėra be pa
mato. Jauti, kad tos 
yra tikromis lietuvių 
mis, apsiginimui nuo 
nizmo antpuolių.

Tiesa, dar mažas 
mokslus baigiančiųjų 
kykbse. bet ilgainiui tas skait
lius turės pakilti. Kad ir šią 
mokyklą — ją tebaigė šiemet vos 
6 auklėtiniai. Nežinau kaip jau
tėsi tie mokslus baigusieji, ga-

mokyklos 
tvirtovė- 
ameriko-

skaitlius 
tose mo-

vę netik gražius paliudijimus, 
bet- kai-kurie net aukso meda
lius už uolą mokimosi, savo 
gabumus, bet jie turės visados

talikai įstengė padaryti nemažą. paminėti tas iškilmes. Labai gra- 
pažaugą sutvarkime savo parapiją įgpadį darė ir tėvlJ pPineštos

mnkvkhi Nri laurvamsnlsi. Vririff'ŠemSfs Ncmši’

nors viena ją pačią Įsteigtą mo
kyklėle. Jeigu kataliką mokyk
loms trūksta dar pilno viską api
bendrinančio veikimo, tai tas su 
laiku bus taisoma ir tobulinama. 
Mes te šiandieną jau galime 
pasakyti, kad mūsą parapijinės 
mokyklos, dėka sumanią seselių 
kazimieriečių vedimui, ingi jo tik 
i*ą tautišką dvasią te nei kiek ne
žeminu stovi už kitataučių mo
kyklas tos

Būtų tai 
pamąsčiau

pačios rūšies.
galimu dalyku, — 

visus lietuviškųjų 
mokyklų kritiki?

•eagiaiūUB vakarus užhai- 
lokslo 
rklose.

metus parapijin

itiduoti garbe, 
taip ir moki-

pastebėti, kad

kaip mokytojom!
nfnmo T—.:? ■
kiekvienas galės
mokslo metu neleidžiama laiko
už niek, dirbama sulig išgalių ir 
vaikučiams skiepijama be ele
mentarių reikalaujamo mokslo 
žinią,

Chieagoje dabai 
šone mokyklose 
iškilmės pagerbimui vaiką h

1 TV.. X:
nas, P. Naujalis; 30 kp. kun. J. 
Kuras, A. Sodeika, V. Mačiultu- 
tis; 31 kp. kun. V. Dargis, P. 
Žilinskas, P. Ancerevičienė, M. 
Kundrotą; 36 kp. P. Radzevičie
nė, K. VaškeviČia; 38 kp. A. Ta-

PROTOKOLAS.
Susivienijimo Lirtuvią — Ry
mo Katalikų Amsrikoje 30-tojo 
Seimo, laikyto birželio 1, 2, 3, 
ir 4 i 1915 m. Bcranton, Pa.

1-MOJI DIENA.
Seimas prasidėjo ^kilmingo

mis Mišiomis šv. Juozapo lietu
vių bažnyčioje. Mišias laike 
gerb. dvasiškas vadovas kun. J. 
Jakaitis, pamokslą sake kun. F. 
Kemėšis.

Po Mišią delegatai susirinko 
p. Kunigausko , svetainėj, kur 
buvo laikomas 30-tojo seimo se
sijos.

kuopos prisiuntė paliudijimą na
rių išpažinties atlikimą, ir jei
gu tos kuopos ueprisiąs j mėne
sį laiko, tai dvasiškas vadovas

! IIP, n. la.vacvivia, w — f- ;

įmošonis, 40 kp. A. Navickas, P. 
i Karvojus; 41 J. Cižauskas; 42 
kp. K. J. Krušinskas, A. Žukis; 
47 kp. S. Simanavičia, S. Petruš
kevičius; 50 kp. M. Šimonis; 53 
kp. J. Andriuškevičius; 55 kp. 
V. Urbonavičius; 56 kp. A. Dra- 
bišius; 57 kp. A. Ruseckas; 61 
kp. K. Valukonis, A. Surdoka, 
J. Ignatavičius; 69 kp. A. Slavic
kas; 70 kp. M. Žmuida, 71 kp.
J. Alenskas; 77 kp. J. Aibukas; 
79 kp. J. Vosilius; 80 kp. J. 
Misleris; 83 kp. K. Kumpikis; 
90 kp. J. Marcinkevičius: 89 kp. 
A. Kneižis; 98 kp. kun. K. Va
siliauskas; 99 kp. A. Nausiedic- 
nė; 101 kp. kun. F. Kemėšis- 
103 kp. kun. J. Kasakaitis; 106 
kp. G. J. Bartašius; 107 kp. 
A E. Petrauskaitė, N. Želvis;
108 ir 132 kp. M. Milukas; 114 
kp. E. Kuzma; 115 kp. K. Strum- 

. skis; 134 kp. M. Kamareuskaitė;
135 kp. kun. N. J. Petkus; 141 
kp. V. Juška; 144 kp. kun. J. 
Inčiura; 152 kp. kun. T. Vyš
niauskas, 155 kp. J. Rekešius, 
A. Virpša; 159 kp. V. Urbonavi
čius; 163 kp. Dr. A. K. Rutkaus- 

, kas.
Seka skaitymas telegramų ir 

pasveikinimo laišką: Gauta nuo 
kun. T. Žilinsko, iš Boston, 

, Mass., B. Sarapo 89 kp. iš Hart- 
, ford, Conn., V. Lapinsko 31-mos 
. kp. iš Mahanoy City, Pa., kun.

P. Saurusaičio, kun. J. Valan- 
tiejaus, ir M. Rinkevičiūtės iš 
Waterbury, Conn., Mdutvilos ir 

i Žilinsko, iš Cleveland, Ohio.
Pasveikinimai ir linkėjimai 

, priimti delnų plojimu.
Pirmininkas Krušinskas išduo

da savo veikimo raportą raš
tu. Raportas aiškus, kuriame

paajelgs euiyg ' konstitucijos., 
įstatą. Knygiaus raportas toks, 
sakėsi nežinąs kiek knygą yra 
ir kokios knygos, parduotą ne
są. Visos knygos randas tvarkoj 
pas kun. Strueką, Plymouth, 
Pa

Seimas priėmė raportus. Sei
mo vedėjas uždarė sesiją ant 10 
minutą.

Sesija III-čia
Mandatą komisija išduoda 

portą, priduodama sykiu

dyats per eentrališką komitetą, 
K. Krušinskas te 8. Vasiliauskas, 
aiškina, kad perdaug “Žvaigž
dės” administracija pareikalavo 
už uaib^, kiUn> spaustuvės 
spauzdiną kurkas pigiau. Pa
klausta M. Milukas, kaipo 
“Žvaigždės” atstovas, kiek pa
reikalaus už sustatymą raidžių, 
atsakytą kad apie $150. Susitai
kinimui darinkta prie 
komisijos M. 
Kemėšis.

Emigrantų 
raportą. K.
kiną, kad laike 9 mėnesių jis 
mokėjo 81avoku Namams po

Milukas,
senosios 
kun. F.

išduodakomisija
Krušinskas paaiš-

Jtausko te kun. Kručo nskaibin
gumo kėlės.

Gi patsai programo sąstatas, jo 
gabus ir geras išpildymas, figai 
paliks atmintyje netik pačią ren
gėją, bet ir ant to vakaro atsi- 
lankusiųjų.. Nenoriu, kad to va
karo aprašymas išeitą ilgas, taigį 
trumpai baigiant reikia palinkėti 
linksmam ir smagaus atilsio, 
kaip seserims, — mokytojoms, 
taip ir vaikučiams.

Parapijietis.

IR VIENUOLYNO APYLIN
KĖJE NORIME SURENG

TI PRAKALBAS!.
S.L.R.K.A. 163 kp. Vienuolyno

pakalyje visų kitą lietuvių kolo
nijų gelbėjime nukentėjusių nuo 
karės iLetuvoj. Žada ir jie pasi
kviesti p. Šimkų surengiant šioj 
naiyoj kolonijoj prakalbas ir

tautos telparinkti auką sušelptam varg
stančią brolių Lietuvoj. Pažy- 

p tik vi- motina, kad šioji kolonija spar- 
rengiamos Ičiai augn te dauginasi. Neklysiu

Sesija Lma.
Posėdį atidarė įSus-mo pirm. 

K. Krušinskas, pasveikindamas 
Seiman atvykusius delegatus. 
Dvasiškas vadovas pakvietė 
pradėti savą darbą malda. Per
statyta Seimo vedėju p. J. Ja
ruševičius; išrinkta* liko vien-, .
balsiai. Pagelbininkn išrinktas Nurodoma, ka.p daug dirbta dėl 
Dr. A. Rutkauskas. Seimo rasti- !S- L* R- K' A'
ninku perstatyta p. J. Valukonis, !wkwtorlus Vasthauskas, taipgi 
poni A. Nauriedfcnė ir p. M. | raštiškai. Iš raportų paaiškėjo,
Milukas J. Valakonis gavo'kad susiorganizavo 17 naują klausęs abiejų pu 
slaptą balsą 56 p-te A. Nausie-1 ku0>^' Nari9 prisirašė pirman vienbalsiai atmetė, 
dienė. 51 ir M. Milukas 51; J skyrium 1292, i 2-rą — 116, Sesija uždaryta 7

t i O XI- *1 n'T t 4 n 1 C 4- n a tt ravi

ra- 
r_________ __ ir i

mandatus (jp-tos kp. Eynan, Pa. $25.00 į mėnesį ir lėšas koniisi- 
ir 79-tos kp. Glen Lyon, Pa., jos nariams, o nuo naujų metą 
ant kurią nebuvo kuopą ant-, lik P° $10- mėnesiui. Kun. F. 
spaudą. Seimas priėmė raportą Kemėšis, plačiai paaiškina apie 
ir tą kuopą delegatus.

Išduotas raportas namo pirki- ka<l netik atvažiavus laivu reikia 
no komisijos per K. Krušinską, šelpt, bet reik šelpt pakol gauna 
ir kitus. Paaiškėjo, kad negalėjo 
rast tinkamo namo, atsirado ir ki
tokią kliūčių. Raportas priimtas.

Skaitoma laiškai su linkėji
mais: A. K. Žukio. iš Brooklyn, 
N. Y., A. Ramoškos, iš Baltimo- 
re, Md. J. Navicko eiliuotas 
laiškas iš Hartford, Conn., A. Vai- 
siaueko, iš Cambridge. Mass., 
Šopio, iš Watebury, Conn., kun. 
T. Žilinsko, iš S. Boston, Mass., 
A. Kantvienio iš Lewiston, Me., 
J. Zdačiuko su M. O. ant $2.10 
iš New Britam, Conn.., V. Ru- 
dauskio sn $1.00. Tuos 
Seimas paskyrė Tautos Fondui. 
Kun. A. Staniukyno iš Chicago, 
III., P. Saulėno iš Hartford, 
Oonn., padėkota už prisiųstus 
linkėjimus delnų plojimu.

6-ta valanda vakare inteikė 
Seimui gyvu gėlių skynimą 
specijaliai sutaisytą, per vietinį 
šv. Cecilijos chorą, taipgi sykiu 
inteikė ir 30-ta kuopa gyvą gė
lių bukietą. Seimas padėkojo už 
tas jų dovanas.

Knn. J. V. Kudirką, skaito 
A. Smith’o affidavita prisiųstą 
per M. Talubą, kur nurodomą 
kad K. Krušinskas, lygdamas 
namą, pakėlė namo mokestį, rei
kalaudamas commission. Taipgi 
skaityta nuo Drabišiaus affida- 
vitas, kad K. Krušinskas, nerei
kalavo “commission”, ir nepa
kėlė jokios mokesties. Seimas iš
klausęs abiejų pusių, tą skundą

emigraciją ir savo kalboj nurodo,

pastarajam atrisakiae, sekreto- i ^*4 19?> i 4 9, I 5-tą
riais lieka J. Valukons ,1-muH 39 i » vaik^ ’VHą 237. Viso 

. , „ . _ lioon .v™,,;. ... etn
p-m A Nattsiedienė 2-ru.

Pirmininkui pranašus,

Į — 39; į vaiką skyrių 237. Viso 
' 1890. Psšelpos skyriuje yra 810.

kad ' V‘s0 Susivienijimas narių
žiūri, vis Kaupo viršus. Net pik
ta pasidarė už jo tokį atsižymėji- 
mą. Ant galo truko-plyšo, negi 
visados jam vienam siausti? Ma
čiau kad vos tik Kaupo “nesu- 
faitavo” Kazanauskas ant šoki
mo ir Šimutis ant striksėjimo.

Ponų Leščaąskų vaikai, kurie 
ateityje žada būti gabiais ir veik
liais Vyčiais, pavyzdžiu vyres
niųjų irgi linktiniavo. Mergaitė 
išlaimėjo. Kad jas kur-devynios 
tos mergaitės! Tai bent laikai!
Po visų linksmybių, vakarui ar

tinantis, kuopelė užtraukus
“Lietuva tėvynė mūsų” sugrįžo B- Sarusevičia, ir j kun. Struc- 
atgal j Chicagą. Linkėtina ko- 
dangiausia Vyčiams parengti 
tokią išvažiavimą.

turi 
dvasiškas vadovas, kun. J. Ja-'9-405 « suspenduotų yra 828.ovasissas vaaovas, kuo. u. ■ -
kaitis pribuvo be mandato, de-; IŽDO STOVIS.
legatai jam suteikė pilną baką.' Pinigą teplauks nuo 1 d. birfe- 
Maršalkos išrinkti p. Janau-jlio 1914 iki 1 d. birželio 1915. 
cius, ir V. MarciulaitiB. įnešimo'I Pomirtinių Fondą $20,801.15 
komisijon: kun. F? Kemėšis, P. \ I Pašelpos Fondą 
Karvojus, ir K. Valukonis, kny- I Lėšų Fondą 
gų peržiūrėjimo komisijon: J. i I Tautos Centų 
Kučinskas, M. Kąmarauckiutė^; I Stipendijos F. 
ir P. Mikalauskas. Skundu ko
misijon : kun. J. V. Kudirka, 
M. Milukas, ir kuit. Halaburda. 
Prcsos komisijon: kun. Kuras, 
kun. Dargis ir A. Sodeika. Man
datų komisijon: J; Gudauskas,

MUZIKOS MOKYKLOS MOKI
NIU VAKARAS.

Muzikos 
pesniu pp. 
dravičiaus, 
laukė kaip 
jaus: beveik ištisus metus mo
kinusi savo auklėtinius, leido 
juos viešai pasirodyti. Trumpas 
tai laikas ir tokioje srityje, kaip 
muzika, sunku ką daug nuveik
ti per tokį trumpą 1 
visgi mokiniai 23 d. birželio va-, 
karėlyje pasirodė padarę neina-; 
žą žingsnį priekin. Apart lieta- į 
vių mokinių, programa dalyvavo 
ir keletas svetimtaučių

Programo būta gan margo ir 
kai-kurią mokinių gan nuosek
liai i>uzo ispaūjm. tnce-
tia, kad ateinančiais metais teks Į 
išgirsti jau gerai išsilavinusių 
pijanistų, solistų, smuikorių etc.

Programą baigiant kalbėjo 
p. St. Šimkus apie muzikos svar
bą. Ypač ppbriežė, kad prie 
lietuvių dvasios gaivinimo prisi- 
dės muzika, liaudies dainos. Tik 
reikia tas dainas pastatyti į pri-

mokykla įsteigta rū- 
Pocią ir A. Aleksan- 
galime sakyti, susi
te savo mažo jubilė-

giančiųjų mokslus parapijinėse Įlinkę lietuvius masina čionaiti- mj gavo turiniu, 
mokyklose. Kiekviena parengto Įnis tyras oras ir šv. Kazimiero 
ji pramoga teeša ką nors nau-įseserą Vienuolija, kame yra pa
jų, nepaprasto. Žmo'gus, noriu-(togu leisti mokintis vaikučiai, o 
tis pasigerėti nekiltą kūdikių prie tam arti didelis Marąuette

F.

2,528.35
3,525.24

842.01
167.59

kus. Nutarta vienbalsiai, kad 
pasiųsti Šv. Tėvui ^telegramą ir 
kad prėsos komi-ija sykiu su 
nnsvriMnimn persflrebtn net??-

j 1 ‘“ V/*-
kupijos valdytojo ,su kun. K. 
Olšausku, ir kad teiktas ištirti 
tą dalyką. Delegatus paleidžia 
pietą.

Sesija D 3-čia vai po pietą.

Išviso 27,864.33 
Išmokėta.

Pomirtinių 81-na $12,425.00
Pašelpų ligoje
Pašelpų iš Pomir. F. gy

viems
Pašelpų iš Našlaičių F.
Šv. Kazimiero Vienuolynui
Kolegijos Fondui
Emigrantu reikalams,

3.00

375.00
150.00
200.00
100.00

168.33

rinktas komisijas užimti vietas. 
Priduodamas Seimo vedėjui vi- 

, sus Sus-mo dokumentus; kaip 
! tai: kasininko kaucija, sekreto- 
, riaus kaucija, liisnrence Pol,

antspauda ir tt. oB'

Stipendijos Fondui, 
Lietuvių Informacijos

Biurui
Algą Centro Valdybos 

riams
Už prirašymą narių 
Už Knygas dėl kuopų 
Atlyginimai komisijoms 
Atgrąžinta mokestis nepri
imtiems 32.75
Spauda, kelionės, koresp., 

ekapreo. 1,064.82

25.00 
Na- 

1,195.00
61.75 

313.60 
110.00

laiką. Bet, D,leg*tns 8eiman pridųntė šios 
kuopos;

1 kp. B. Sarus. ičien;\ J. Ja- 
jnavičia, B. Burba, J. Kučinskas', 
Į P. Burba, knn. K-idirka; 2 kp. 
L Gierdauskas, V. Janavjčia, 
kun. A. Yanušas: 5 kp? J. Ma- 
čiūlutis; 6 kp. km. Struckus; 

, i kp. J. Poves i. ..^ F, BiAxwx* 
čienė, M Juškevičius, M. Va
laitis, knn. Kasakattis; 8 kp. 
kun. J. Halabunla/ J. šalčius; 
9 kp. kun. M. Penkazukas; 10 
kp. knn. I. Zimblyg,’J. Godinis; 
12 kp. B. Stuei.' .kas, kun. J. 
Valaitis; 13 kp. J. Vasiliauskas; 
J. A Janulevičia, A. Bajoraitė: 
17 kp. P. Aeevičiug, K Deltva,

turtas inkau nu n 
turtas užaugo ant 

pas kasiniirlįą yra

Išviso $16,349.35
Raportas parodo, kad nuo pe

reito seimo 
reito seimo 
$11,809.10, 
$9,775.02.

Visas Sus-mo turtas $57,891 39
Piniginis Susivienijimo tur

tas lig 1 d. bir., 1915, sudėta 
ant nuošimčių.
The Plymouth National Bank,

Plymouth, Pa. $9,293.25
Merchant Banking Trust
Co. Mahahoy City, Pa., 15,965.10 
The Peoples National Bank 
of Edwardsville, Pa., 
First Litbuanian Build. 
Loan Assn., Baltimore,

20,415.04 
and

Po programo ir prakalbos bū
ta šokią ir žaislą. Publikos pro
gramo išgirsti prisirinko nema-

167.58 
raportas

18 kp. L. Navickai; 2] kp. J.
Valukonis, J. Jain evičia, P. Mi
kalauskas: 24 kp. V. Lukoševi->patvirtinu 
čius, K. Vasiliauskas,-J. Mikuta-j Dvasiškas vadovas išduodamas 
vieta, V. Parulis; 27 kp. kun-savo raportą pasakė, kad ne visos

Md.
Kasininko išduotas 

patvirtino sekretoriaus raportą.

Į darbus.
Išrinkta komisija tęsti ta d.ir. 

|bą: K. Krušinskas, iš Brooklyn, 
N. Y. K. Vaškevičius, kun. Pet
kus, G. J. Bartašius, K. Strums- 
kis pateko į komisiją.

Klausta ar V. Dundzila bus 
priimtas delegatu ar praš.ilintas 
iš Susivienijimo tarpo. Dvasiš
kas vadovas patarė, kad suspen- 
duot. Nutarė, kad pakol dvasiš
kas vadovas nepripažins geru na
riu, patol negalės užimt valdy
boj vietos ir būt atstovu. Seimo 
sesija uždaryte ant 10 minutų.

Sesija 6-ta, 405 vai. popiet.
.Sesiją atidarius, delegatus pas

veikino p. S. Šimkus, ką tik pri
buvęs iš Lietuvos. Skaito pri
siųstus linkėjimus: nuo Buda- 
yojimo Draugijos, linkėjimai ir 
pranešimai iš Baltimore, Md.: 
kun. Bukavecko iš Wilmington, 
Del.; K. Vcnčiaus iš Haverhill, 
,Mass., J. M. Vieraičio, 98 kp. 
sekretoriaus, iš Waterbury 
Conn.; Klieriko F. Vaitukaičio, 
nario 99 kp., Columbus Semina- 
ry, Chamberlain, 
Karaliaus, $1.00 
rė T. F.
t Klausimas kaip 
prigulėt Sus-mui 
Federacijos. Kun. F. Kemėšis 
savo kalboj nurodė, kad labai 
yra naudinga prigulėt. Seimas 
nutarė dauguma balsų prigulėt, 
mokėdami 6c. nuo kiekvieno na
rio. Išrinkta atstovai; į L. R. K. 
A. Federacijos Kongresą Broo
klyn, N. Y. 1915 m.; atstovai 
išrinkti šie; kun. Petkus, K. 
Strumskis, A. Drabišius.

Kilo klausimas kas reik daryt 
su P. Pelecku, kuris 29-tam Sei
me. pripažintas nelegališku dėle- 
gatu, tai yra, buvo atsivežęs 
suklestuotą mandatą be kuopos 
žinios, 
atimti 
šaičių 
muose 
tam suspenduot ant pusėą metų. 
Tam įnešimui Seimas pritarė ir 
vienbalsiai užtvirtino.

Sekretorius praneša, kad yra 
kelios neišmokėtos pomirtinėj 
kurios buvo sulaikytos per cent
ro viršaičius.

114 kp. Antaninai Jarmalienei 
nutarta išmokėti.

114 kp. Jurgio Stankevičiaus, 
Rhone, Pa., palikta ištirti cent
rai: kada prisius reikalingus

71 kp. Waterbury, Conn., Ka
zimiero Šlekio, nemokėt pakol 
nebus prisiųsta legališkų doku
mentų. Tada centras išmokės jo 
motinai, bet nekitam.

74 kp. Shaft, Pa., Alžbietos 
Skamaravičienės, užmokėt.

124 kp. IVillmarding, Pa, Z. 
Tamsio, išmokėt.

10 kp. Philadelphia, Pa., Juo
zapo Songailos, palikta centrui 

[ išmokėt, kada bus prisiųsta le- 
! gališki dokumentai.

122 kp. Burdtee, Pa., Antena 
išveisčio, niekas neatsišaukė; lai- 
jkyt S. Ii R. K. A. ižde.

“Draugo” sulaikyta bila ant su
mos $40.00; nutarta pusė išmo- 

nėra užrašyta telkėt.
■ į. į Juozapo Natkeliuno, bila už 

__ _______ r_dnoti teisingus 'prirašymą 30 naujų narių; ot- 
raetrikus. Plačiai apkalbėjus pa-' mesta todėl, kad prirašė už pu- 
likta kuopoms kad sekretoriai įstojimo.
prirašydami narį visada užraSy-! Onos Jarmikaitės, pomirtini; 
tų nario metus.. Jei būtų abejoji-1 kns priduos administracijai pe
rnai link nario paduotų metą,! pieras, tam te išmokėt 
tai yra atrodo daug senesnis kaip! Kalbama kaip ir kokiu būdu 
jis paduoda, pareikalaut jo met- pakelt nariams mokestis. S. Va- 
riką. Sesija pertraukta pietums siliauskas skaito laiškus iš dau- 

Sesinja V-ta, 2.08 vai. popiet. I gamos valstijų. Laiškai nurodo, 
Klausta presos komisijos, kuri j kad pakol nebus sulygintos narių 

—------  ~ ‘ mokestys su valstijų reikalavi
mais pakol negalės legalizuot su
sivienijimo ir organizacija nebus 
legališka. Uždaryte Seimo sesi
ja 7.00 vai, vakare,________ '

pinigus

S. Dakota; J. 
Seimas pasky-

ir kokiu būdu 
prie L. R. K.

Sesija uždaryta 7.05 vai. vak. 
2-OJI DRENA.

Sesija IV-ta, 10:40 ryte, biri. 2 d.
Priima pribuvusiųjų delegatų 

1 mandatus peršaukia juos var
dais ir pripažįsta juos Itališ
kais delegatais.

47 kp. Kun. Dr. V. Bartuška, 
51 kp. kun. V. Matulaitis, ir A. 
Gudaitis; 61 kp. J. Judickasė 
110 kp. kun. P. Meškauskas; 116 
kp. J. T. Kazlauskas; 126 kp. 
kun. P. Gudaitis, 158 kp. B. 
Vaišnoras. Toliaus Seimo vedė
jui paklausus kokiu laiku apru- 
bėžiavus kalbėjimą, nutarta, 
kad delegatas nedaugiau kalbė
tų viename klausime, kaip tik 
5 minutes; tik, pavelyta duot 
paaiškinimą, jei yra reikalas.

Delegatai, peršaukti vardais; 
pasirodė, kad nepribuvo į sesi
ją: Kun. Kuras, kun. Dargis, S. 
Simanavičius.

Skaitvtas protokolas 29-to
I ucimu. ą tūLvauūH* piuuiUt su ma- 
žaia pataisymais. Skaito laiškus: 
P. Montvilo, iš Brooklyn, N. Y., 
Tel. Mrs. A. Antanaitis, iš Lu- 
zerne, Pa., kun. Lietuvninko iš 
Baltimore, Md.; kun. J. Ambo- 
to iš Hartford, Conn.; P. Mule
vičiaus, 163 kp. raštininko iš 
Chicago, III.; J. Dansknio iš 
Elizabeth, N. J.; A. L. R. K. 
Moterą Sąjungos iš Chicago, III.; 
“Moksleivio” Redakcijos iš Clii- 
eago, III.; J. Rėkaus iš Vilkes 
Barre, Pa., “Draugo” ir “Pa
žangos” iš Chicago, BĮ. Seimas 
visiems padėkoja už linkėjimus 
garsiu delną plojimu.

Kalbėta apie reikalingumą 
matriką narių, kurių metai cen
tro knygose 
tiems nariams kurie dabar prisi 
rašyL kad paduoti 1

buvo išrinkta 29 Seime. Komisi
ja sakėsi, kad jau senai yra pa
duota ' “žvaigždės” spaustuvei 
ir padaryta sutartis (kontrak
tas), bet tas darbas esąs sustab-

Dvas. vadovas, inešė, kad 
teisės užimti kuopos vir- 
vietas ir atstovaut S»*i- 

per penktus metus ir pricg

3

3
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Redakcijos Pastabos
eijalietai apskaitliuoja, kad 
imant visus socijaliatus su jų 
simpatizatoriais, to socijalis- 
tų mišinio rasis Amerikos

DAR APIE LAIKRAŠTININKU 
SUVAŽIAVIMA.

Prižadėjus po taip vadina
mos Lietuvių Spaudos draugi
jos Suvažiavimo protokolo pa
skelbimo plačiau pagvildenti 
mūsų pirmeivių laikraštinin
kų užimtų pozicijų, nesinorė
tų tų prižadų laužyti.

Jeigu reikėtų tų suvažiavi
mų pavadinti tikruoju vardu, 
berods, neapsiriktiune pava
dinę politiškuoju pirmeivių 
laikraštininkų suvažiavimu, 
nes grynai laikraštinių reikalų 
ten pajudinta labai maža, o 
daugiau buvo kalbama apie 
visuomenės ir politikos reika
lus. Visa, kų jie įstengė pa
daryti, tai užtvirtinti praei
tųjų suvažiavimų nutarimus, 
pakalbėti apie senų, ištrintų ir 
nudėvėtų klausimų apie hum- 
bngiškus skelbimus, pašnekė
ti apie laikraštinę etikų, kuri, 
gaip buvusių suvažiavimų 
praktika parodo, gyvenime 
vargu įsigalės.

Bet kada prieita prie visuo
menės ir politikos 
iš kalno nustatyto 
svarstymo, tada 
pirmeiviai pasirodė 
beesu. Stebėtina, 
rūpestingi! Jiems apeina da
gi tokie dalykai, kaip parapi
jų reikalai, nesamo klerikaliz
mo stebėtinas liesiplėtojimas, 
parapijinės mokyklos ir t. p. 
dalykai. Tiesa, svarstynių a- 
pie parapijų reikalus ir kleri
kalizmų atidėjo į šalį nes, ma
tyt, susigėdo ir susiprato ne j 
savus reikalus besi kišų. Už 
tai mokyklų klausime neužsi
ganėdinta parapijinių mokyk
lų nupeikimu, bet nutarta ra
ginti per laikraščius, kad sa 
vus vaikus “lietuviai siųstų į 
viešąsias Suv. Valstijų mo
kyklas”. Vadinas, Šliupas ga
li triumfuoti: jis ne vienas 
su savų pasekėjų būriu pirš 1 
lietuviams viešąsias mokyk- ' 
las. Jam turės padėti, jei no
rės būti ištikimu tai draugijai, 
ir “Katalikas” kuriam iki 
šiol labiau rūpėjo katalikų 
reikalai, o su tuo sykiu ir pa
rapijinės mokyklos, negu lais- , 
svatnąnių peršamos viešosios. 
Bet, kad “Katalikas” nenori 
ir nemano į tų dalykų žiūrėti 
per pirmeivių laikraštininkų 
pagamintus akinius, liudija ir 
“Kataliko” 150 nuin. tilpusią 
p. S. P» Tanancvieiaus, A. L. 
S. D. pirmininko ir “Katali
ko” vedėjo, straipsnis. Bet 
čia netiek svarbu tas pirmei
vių nutarimas, kiek svarbu 
pats faktas: lietuvių inukyk- 
Inš, ri^n dėlto, kad jos vrn 
katalikiškos, metama į sau, v 
peršignos svetimtaučių, ku
rios, kaip lietuvių, taip ir ki
tų tautų gyvenimo praktika 
parodo, kad jos geriausia jau
nimų veda prie suameriko- 
nėjimo, prie savos tautos at
šalimo, jei ne visiško su pa
nieka atsinešimo. Nesistebia- 
me iš to pirmeivių nutarimo. 
Nuo seno žinome, kad jiems 
netiek Amerikos lietuviuose [ 
rūpi lietuvybės palaikymas, 
kiek laisvamanybė.

Panašiai pasielgta ir su 
Tautos Taryba. Dėlto, kad ji 
pradėta organizuoti katalikų, 
pirmeiviai laikraštininkai už
dėjo ant jos savo veto. Ka
dangi sudarymas Amerikos 
lietuvių centro jiems taip-pat 
apeina, tad jie pasiūlo suda
ryti Tautos Tarybų, arba, 
kaip jie užvardina, Amerikos 
Lietuvių Tarybų. Sudarymui

klausimų, 
programo 
mūsiškiai 

kuo jie 
kokie jie

nuo srovių ir tai tik nuo tri
jų srovių, kurių dagi neįvar- 
dina. Kad panašios tarybos, 
kai]> jų pirmeiviai laikrašti
ninkai suprato, įvykdymas y- 
ra negalimu, tų gali pripažin
ti kiekvienas šalčiau dalykus 
svarstantis žmogus. Daleis- 
kim, kad ir bus pradėta ta 
srovinė taryba kūnyti. Kaip 
bus galima rinkti atstovus į 
tų tarybų nuo tokio neiftisisto- 
\ ėjusio, neapčiuopiamo visuo
menėj krypsnio ,kaip srovė? 
Kur yra tie tautininkai, kiek 
jų yra ir kaip jie galės išrink
ti atstovų į tų tarybų! Saky
sime, kad keletas asmenų, pa
sivadinusių save tautininkais, 
iš savo tarpo išrinks “atsto
vų”. Bet ar toks išrinktasis 
galės sakyti, kad jis yra visos 
srovės išrinktu atstovu? Pri
silaikant demokratizmo prin
cipų, reikia, kad ko nors rin
kimuose tie principai ■ būtų 
praktikuojami. Bet tų princi
pų jokiu būdu nebus galima 
praktikuoti sroviniame Ame
rikos lietuvių gyvenime. Neži
noma dagi tokio reikalingo 
žinoti dalyko, kiek kuri srovė 
turi savų pasekėjų, nežinoma 
nei tų srovių idealogija ir tt. 
Nors pirmeiviai nepasako, 
nuo kokių srovių bus renkami 
atstovai, bet mėginsime atspė
ti ir įvardinsime katalikus, 
tautininkus (pirmeivius) ir so 
eijalistus. Demokratizmo prin 
cipai reikalauja, kad atstova
vime būtų proporcija su kiek
vienos srovės didumu. Ar 
bus galima išlaikyti proporci
ją tais pamatais, kokius taip 1 
perša laikraštininkai? Nuo- i 
manu, kad ne. Taip patys so- <

lietuvių tūk

stančius. Dalei skime, nors 
daleidimai irgi būtų nevieto- 

, je, kad tai yra teisybė. Taip- 
- gi žinome, kad, sulyg to dalei- 

dimo, socijalistai tesudaro a-
■ pie 15-16 Amerikos lietuvių 

dalį. O vienok menamojoj ta
ryboj jiems siūloma visas 
trečdalis. Reiškia, reiktų pra
sikalsti prieš patį demokratiz
mų. Nežinome, kaip pirmei
viai laikraštininkai gerbia de
mokratizmų, liet jo tikri šali
ninkai niekuomet nesutiks at
sistoti ant to paties pamato, 
ant kokio atsistojo suvažiavę 
laikraštininkai. Taip ir kve
pia kaž kokia demagogija. Su 
socijalistai dalykas aiškesnis, 
bet kaip su tautininkais? Kas 
gali tvirtinti, kad jų rasis ke
li tūkstančiai? Mūsų asme
niška nuomone, jei jie turėtų 
savo žinomų, apsklembtų ide- 
alogija, jų skaičius gal ir siek- 
tų kokį tūkstanti; bet kadan
gi tos idealogijos pas juos ne
siranda, neturima jų dagi sa
vos organizacijos,' Kvepia 
lietuviška marmaliene.

Kaip su katalikais? Žino
me, kad jie yra skaitlingiau
si, kų liudija visas Amerikos 
lietuvių gyvenimas. Jie, taip 
sakant, yra tautos branduo- 
lis. Bet kaip ir kokiu būdu 
jiems galima būtų prieiti prie 
rinkimo savo atstovo? Atvi
rai pasakius, mes jokio kelio 
nematome, jei priimti pirmei
vių pasiūlytų srovinį būdų.

Kaip neimsime, o Amerikos 
beturiu Seimo ‘Chicagoje pa
siūlytoji propozicija, atstovus 
į Tautos Tarybų rinkti nuo 
centralinių organizacijų, yra

PASAKA ~ NE PASAKA.
ypa-Vieno miesto lietuviškoje kolonijoje, 

tingų domų ant savęs .atkreipė p. Tūzas, 
buvo visoje apielinkėje žmogaus, kuris nebūtų 
susidūręs-su ponu Tuzu. Visokiais reikalais | 
pas jį eidavo. Varguoliai ieškodami užtari-; 
mo skriaudoje, turčiai patarimo, kaip geriau 
sunaudojus atliekamus kapitalus, politikieriai 
apsvarstyti apie miesto, šalies gerovę, organi
zatoriai gauti informacijų apie sutvarkymų 
draugijų, organizacijų; laikraštininkai mėgda
vo ponų Tūzų už jo šviesias mintis, šaltų nuo- 
tikų svarstymų; kunigai tarėsi kaip geriaus 
žmones pakelti prie doros. Apsilankydavo pas 
ponų Tūzų ir studentukas nudriskusiu ploščiu- 
ini, ir gyvenimo nuskriaustas darbininkas, ir 
nuvargęs ponulis.

Kiekvienų ponas Tūzas paguosdavo, vi
siems patarimų teikdavo; neužgaus, būdavo, 
nepaniekins žmogaus. Ir labai mėgo, tiesiog 
mylėjo žmonės ponų Tūzų.

— Tikras inteligentas, — sakydavo visi, 
— švelnus malonus, geras. Kaip gi jo ne
gerbsi !

Gal būtų pragyvenęs mūsų inteligentas 
Šimtą, dn Slfntn rncln vtah ffrMStflfts’ TfTū-' 
dojamas, kad ne vienas atsitikimas.

Vienų gražų vakarų p. Tūzas, išlydėjęs 
svečius, inėjo į miegamųjį kambarį ir pradėjo 
rengtis gulti.

Išpalengva nutraukė batus nuo kojų ir 
norėjo nusivilkti drapanas, kaip staiga jam 
galvon smeigė koki tai baisi mintis.

Sukniubo ant lovos kranto ir dejuodamas 
pradėjo ne savo balsu aimanuoti.

■— Viešpatie, išgelbėk mane, atitolink nuo 
manęs tų nelaimę; aš noriu pasilikti tokiu, ko
kiu esu. Vai tu .varge, mano varge!

Skaudžiai skamba nedideliame kambary
je inteligento vaitojimai, liūdnai - liūdnai pri
tardamas vaitojimams kaukia už lango vėjas 
švilpunėlis.

Visų naktelę neramiai prarymo jo ponas 
Tūzas. Baisūs sapnai jį piovė, vaidinosi jam 
raganos, smakai ir kitoki sutvėrimai.

Ant rytojaus pasklydo po apieUnkės liūdnos 
žinios apie didelę nelaimę.

— Ar girdėjai, kuinut! Mūsų inteligen
tas susibostiue, — paslaptingai praneša Balt- 
rienė savo kaimiukal

— Dievuleli tu mano! Ir kas galėjo tikė
tis? —. rankomis supluodama surinka Juozie
nė. —• Ui, ųakai, susibostino. Ar ir f o rai
čius jau išpardavė?

— Kad tai būtų tik foraičiai, tai pusė bė
tos tarybos pamatau deda iki 
&ol niekur nepraktikuotą bū
dų, — rinkti atstovus į tų ta
rybų ne nuo organizacijų, bet

uos, — iii jau neverkdama šniurkšiena uait- 
rienė, — va, čia nebegerai, — rodydama kaktų 
liūdnai traukia.

— Ak, Viešpatie, gal kas užkerėjo?
— Ir kas ten žinoti ? Manasis dar 

vakar vakare buvo nuėjęs pasiklausti^ kaip

sveikiausias, demokratiškiau 
sias ir teisiiųp«n>ias. Tų pro
pozicijų ir reikia gyveniman 
vykinti. Viena, nereikėtų pa
žeminu miuuiiiių siuūųjĮiy jeau, sekretorė Office dės Na- 
nizacijų. kurios Seimo Chica- tionalites Paryžiūje, skaitė 
goję pasiūlė tą propozicijų, o i prelekCijų Soeijoloffijos Drąu- 
antra nereikia mindžioti pa-i^y-^ susirinkime, gegužio 12 
ties demokratiinio.

FINAI IR FINLANDIJOS
AUTONOMIJA.

Tokia tema p-l»- Y. Touv

tionalites Paryfifije, skaitė

ju tarėjo ri» daugiau ir dau -ti priekin savo ekoaumiškų 
cm nemalonwuų. Bu-ijos jpa.iynmu.
valdžia vis labiau kišosi j vi- I »U9ija Nuengė į
dūrinius jos reikalus ir prak- dah-rtinę kovų, turinčių už

ties demokratizmo.
Bet perilgai užtrukome apie 

Tautos Tarybų bekalbant.
Keista rezoliu< ija ir tink 

Lietuvių Infonn.oijos Biuro 
Paryžiuje: jam užginta kal
bėti lietuvių var le, o leista 
kalbėti kokios Ati, srovės var-, 
du. Visas dalykas tame, kad 
jei kas tik kali t, tai kalba 
savo varde. Informaei 
jos Biuras kalba, tai kalba to 
biūro vardu. Tegu gi iš tų 
pačių laikraštininkų kas bau- 
do kalbėti apie lietuvius in-

Rusijos valdžia visai nepaisė, 
kas buvo tariama atstovų fi
nų tautos.

litarLškų spėkų ar politiškų 
organizacijų jungo, tuo la
biau mes buvome nustebinti

i padėjimų, finų paėjimų ir 
charakteristikų, jų istoriją ir 
greitų pagerinimų jų intelek- 
tualio ir visuomeninio gyve
nimo, kas prigulėjo nuo reika
lingumo likti suvienytu kūnu, 
su tvirtais tautiškumo jaus
mais, kad galima būtų pasek- 
inuogiau priešinti^ visokioms 
naujojo Viešpačio užgaidoms 
nes rusai sumušę švedus, pri
vertė pastaruosius padaryti 
Frederiksliamu’o (181.® m.) 
sutartį ir perleisti visas link 
Finlandijos teises rusams, 
Tai apkalbėjus, pereita prie 
santykių tarp Finlandijos ir 

link to ar kito klausimo. To- Rusijos valdžios praėjusiuo
se ir dabartiniuose laikuose. 
Ypatinga doma buvo atkreip
ta į tai, kad Finlandija, turė
dama liberalę konstitucijų nuo 
susijungimo su Švedija, kur 
baudžiava niekad nebuvo įve
sta, dagi viduramžiuose, yra 
labai prisirišus prie savo tau
tiškų liuosybių. Pertai ji 
smarkiai priešinosi Rusijos 
autokratijai ir režimui, palin- 
kusiems prie suvaržymo ar 
panaikinimo Finlandijos kon
stitucijos teikiamų liuosybių. 
Ir tas palinkimas apsireiškė 
nežiūrint visų prižadų ir už
tikrinimų Rusijos Imperato
riaus Aleksandro I, kaipo 
finlandijos Didžiojo kuni
gaikščio, kad niekuomet nebus 
bandyta sunaikinti finų liiio- 
sybės per jį patį ir jo inpedi- 
nius. į.

“Nuo 1898 metų Finlandi-

formuojant kitataučius, tada 
pamatys, kad jis kalba ne lie
tuvių vaide, bet išdėsto tik 
abelnų lietuvių atsinešiaių

kiame padėjime randasi ir In
formacijos Biuras. Kalbėti 
gi aplamai apie lietuvius, iš
reiškiant jų abelnų atsinešiiuų 
link įvairių juos paliečiančių 
klausimų, tos Ariscs negali ir 
neatims jokios pirmeivių re
zoliucijos, tuo labiau, kad ir 
jie patys pripažįsta reikalų 
informuoti kitataučius apie 
lietuvius. Ant galo ir jie pa
tys parodo daug nenuoseklu
mo nieko namn<dami apie 
sroves paremiant tvėrimoai 
Internacijonalės lygos, -kurių 
bando organizuoti Autonomi
jos Fondas, ergo tautininkai.

Nebesinori daugiau kalbėti 
apie įvairių pirmeivių išneštų 
rezoliucijų ketotenybes. tuo la
biau, kad tos rezoliucijos grei
čiausia paliks tik 
ros. Lietuviai ir 
mas stovi nuo jų

ant popie- 
ji> gyveui- 
nuošalial

sijos valdžios uždavė ytin 
skaudų smūgi 
konstitucijai. Vienas iš tų 
“įstatymai Imperatoriškos 
LegislKturos” (1910 m.): an
tru buvo įstatymai sulygini
mo teisių rusų Fiubmdijuj. 
Pastaruoju įstatymu buvo 
tas, kad. rusai, norintieji ap
sigyventi Finlandįjoje, tuo
jau® gauna tas pačias teises, itiugi įstatymai galės būti pra- 
kaip ir Finlandijos piliečiai, jktikuojami Finlandijoj. 8u- 
Taip buvo plačiai ati- įprantama, kad kiekvienas 
darytos durvs Rusijos vai-.Teisybės draugas nesutiko su 
džios savarankiškumui ir tie tokia Rusijos valdžios pozici- 
į statymai buvo išleisti su nuo
riu Finlandija surusifikuoti 
(1912 m.)

Įvairiais laikais Finlendi-
jos atstovų carui pasiųsti pro- 'm*s netik link ištikimos Fin- 
testai liko be pasekmių. Dau- Handijos, bet taipgi ir visų ki

tų imperijos tautų, dabartiniu 
laiku petis į petį kovojančių 
su bendru priešu. Labiau ne
gu kada dabartinis momentas 
nėra laiku atimti nuo jos tau
tos teises ir liuosybes, kada 
tūkstančiai jos vyrų ati
duoda savo kraujų dėl linosy- 
bės ir teisybės triumfo ant 
brutališkos jėgos.

Turėkime viltį, kad Rusijos 
imperatorius paseks patarimų 
pastaruoju laiku duotų didao- 

j jo kunigaikščio Nikalo jaus 
į (kaip-pranešta 27 d. balan- 
įdžio), kad Finlandijai būtų 
i sugrąžinta jos konstitucija ir 
I kariuomenė dėl pačios Rusi- 
Įjos naudos”.

Kaip nesenai buvo jmskelb- 
jta žymaus anglų ministerio, 
Sir Edvrprd Grey: “Didis sie

FmlamiijoB i kas ukazas davė mirtinų smū
gį tautiškai Finlandijos kon
stitucijai. Tas ukazas inėjo 
galėn administratyriu keliu, 
tai yra be sutikimo iš finų pu
sės ir priešingai jų konstituci
jai. Prieg tam ukazas nepa
liko daugiau viešos tarnystes 
finų piliečių rankose. Yne

Ja.
Mums rodytųsi, kad labai 

Rusijai būtų patartina prak
tikuoti visai kitokia atsineši-

gelis Finlandijos teisėjų bu
vo areštuota ir pasodinta ka- 
lėjimuosna už tai, kad jie pri
silaikė Finlandijos įstatymų, 
ne naujų Rusijos įstatymų, 
kurie nesutiko su konstitucija.

Nežiūrint neužsiganėdinimo 
iš tokių Rusijos valdžios pasi
elgimų, visos tautos ir jos va
dovų pastangos buvo nukreip
tos prie kultūros pakėlimo, 
prie augštesnios sferos. Tuo 
pačiu gi davė paliudijimų, kad 
Finlandija kultūros lenktinia- 
vir.'e yra viena iš pirmųjų 
tarp pasaulio tautų, nežiūrint 
visų persekiojimų sustabdyti 
jos pažangų, nežiūrint iš jų 
pusės trukumų, nes neturėda
ma užtektinai pinigų nega
lėjo pristeigti mokyklų po vi
sų šalį, ir užtektinai pastumė-

šie atsitikimais. Imperatoriš-

geriau namus nutepti, ar laisvai ar balkšvai 
Sako, linksmas būva, juokavo, o šiandienų tar
si perkūno trenkimu jam žadu atėmė.

— Papasakok, kumut, kaip tas atsitiko!
— prašo Juozienė.

— Klausyk. Šiandie rytų Varnienės Jur
gis nuėjo pas inteligentų pasiklausti rodos, kas 
daryti su vaiku. Mat jų Petriukui vėjas galvų 
užputę. Nueina, sako, pas ponų Tūzų. Skam
bina —niekas neatsiliepia; antrų syk smar
kiau — nieko. Netekęs kantrybės, pradėjo 
Jurgis su kumščia duris daužyti Po valan
dėlės, sako, atsidaro durys ir Jurgis atšoko 
pamatęs prieš save visai nepažystamų žmogų. 
Tarsi koks vaiduoklis. Akys indubę, veidas 
išbalęs, plaukai pasišiaušę.

Paskui žiūri, mūsų ponas. Jurgis ne
kvailas: tuoj suprato, kad inteligentui blogai 
kas atsitiko. “Kas tamstai, ar sergi!” už
klausė Jurgis. Kaip šoks, kaip pradės Jur
gį plūsti inteligentas, net Jurgį prakaitas iš
pylė. Tai jūs visi sergate, jums daktaro rei
kia; reformuoti jus reikia, visus reikia refor
muoti, reformuoti ir reformuoti.

— Gal pagiriomis buvo, — pertraukia kai- 
minkos kalbų Juozienė.

— Ni - ni. Ponas Tūzas tik nuo gumbo la- 

kitas, Kaip Kieno nelemtos akys jį apžiurėjo. 
Toks geras buvo ponas, .tikras inteligentas, — 
aimanuoja Baltrienė.

Linguoja kaiminkos galvomis, apgailes
tauja Tūzo vargus.

Tuo tarpu žinia žaibo gre.tumu jau spėjo 
aplėkti visus inteligentus pažįstamus, drau
gus. Sujudo, kaip gyvas, didelis kolonijos pa
saulis. Šnektoms, spėjimams i galo nebuvo. 
Vieni vienaip taria, kiti kitaip spėlioja. 
Kiekvienas nuo širdies užjaučia, dideliam Tū
zo vargui. .

Už visus labiau susirūpino ■. jotinių laikraš
čių “Bičiuolės” ir “Varguolio” redaktoriai. 
Dar ant šiltų pėdų pranešę savo organuose 
apie nelaimę, eina pp. Barškevičia ir Tarške- 
vičia pas biznierių, p. Purtuohy, aut pasita
rimo.

— Kiepskai, pan Purtnoii, — sako ponas 
Barškevičia.

— Tur būt čia nečyriasis parimūnioio, —- 
atsidūsėjo pons Iriirtuolis.

— Tai ris bobų darbai, — piktinasi po
nas Tarškeričia. — Kiek sykių sakiau ponui 
Tuzui “mesk, sęni, paskui sijonus kabinė
jusia. Vaikų tėvas, o lakstai jiaakui 16 metų 
mergaites”. Nepaklausė ir susilaukė bėdos.

—■ Ir jokio išėjimo nėra jo bėdai pagelbė
ti? —- nerimauja Barškevičia.

—• Jau sykį žmogų nelabasis pagavo, ne
paleis taip greitai, — pratari a Furtuelis.

— Tik, vyručiai, kantrybės. Gerai arno
te, tamstos, kad ponas Tūzas buvo visiems 
prietelius ir risi jį gerbė. Ar ne taip?

— Taip.
— Vargšai, turčiai, katalikai, tautininkai, 
socijalistai jo patarimus mėgo klausyti, 
ne tiesa!
— Tiesa.

net
Ar

dės p. Barškevičia praneša:
— Garbingi viengenčiai! Ilgus metus pra

gyvenome sutikime, gražiųjų tvarkoje ir, dide- 
lioje meilėje. Ir ne tik mes sugyvenome: mū
sų vaikai mylėjosi, vištos nelindo kaimyno kie
man, kiaulės neknysė svetimų dirvų. Ramiai 
plaukė mūsų gyvenimas. Jokių vargų nematė- 

jme. Šiandienų mus ištiko didelė nelaimė, mūsų.— j *me. oiuuuieiių mus išimo uiueie nelaime, musij
— \ isiems mums, jiems ir aniems, rūpi į numylėtas ponas Tūzas neteko lygsvaros ir

pono Tūzo likimas. Ar aš ne klystu?
— Neklysti
— Taigi dabar, vyrai, aš jums pasakysiu, 

kad būtinai tuojaus, — iškilmingai traukia 
ponas Tarškeričia, — reikia sušaukti bendras 
visų mitingas.

— Kad tamsta taip sveikas būtum! Ir 
Saliamonas nieko nebūtų gudresnio išgalvo
jęs, —- džiaugiasi ponai Barškevičia ir Tur
tuolis. — Nieko nelaukus ir šaukti

— Gerai, — pertraukia, Tarškeričia, —- 
prie reikalo. Tu, pons Barškevičia, pranešk 
savo laikraštyj apie mitingą. Ponas Turtuo
lis užims svetainę. Aš-gi bėgsiu pas Tūzų, 
kad iš anksto jį prirengus prie susirinkimo. 
Juk be jo, negi darysime susirinkimų. Ar ne 
taip, prieteliai!

. — Taigi, taigi.
Kiekviena r nubėgo savais keltais.

baisiai nukentėjo. Mieli broliai ir dar meiles
nės seselės, gelbėkime skęstantį brolį.

Visoj svetainėj sutriubino nosys. Mote
rys laibai dūdavo ,vyrai storai bosavo, o vai
keliai čipeno. ,

— Piliečiai garbingos šalies, šlovingos ko
lonijos! Rūsti diena į mus akis pažiūrėjo, — 
įspūdingai pradeda ponas Tarškeričia, pamai
nęs nuvargusį Barškerieių, — baudžia mus, 
vaikus Izraelio, Juozo ir Jokūbo, teisingo 
viešpaties Jehovo, ranka. Gal kas iš mūstį 
peržengė Merijos prisakymus. Metevokit 
broliai, tuo j aus čia nuodėmes išpažinkit

—- U-u-u-u -u? subaubė, ašaros pasilie
jo upeliais.

— Mano vyras pėtnyčioj dešrų suvalgė, 
— verkdama sakosi liesa moteriškė.

— Mano karininkų aitvaras į pagundų nu
veda.

I — mhuru uuigie Ine pauiuaeš uauiu par
sinešė, — verksieua trecia.

— Juozas svetimų pačių pabučiavo, —» 
dar viena aimanuoja.

— Maniškis girtuokliauja, Jonas kaimi- 
no rištas išvogė, Kazienė saliūnus lanko, Mo-- 
tiejns į pragarų tempia, tik piliąsi skaudūs ai- 

(manarimai.
— Eina! — kas-žin-kas suriko.
— Eina? Kas eina? Policmonas! Kur 

muša! Gal užkabino? Duokit jam šelmiai! 
Tai, sakai, apsivogė. Matai, koks nenaudėlis! 
Burdingieris su merga pabėgo! Negyvas! 
Kas negyvas? Vokiečiai rusus sumušė! Dur- 

įnas esil Tylėk mulki! — tarsi bombomis su- 
Į stsvrudė susui akurie.įi.

— Molčat, šerap ,kad jus kur velniai, —» 
basliui

terėlės, klumpes užauuovuskis, braukia gatvė
mis. pasakodamos apie inteligento vargus. 
Vyrai, kas ant kertės, kas krautuvėj, kas ban
ke, dauguma gi galiūne putojančia buza vargų 
užliedami, vien kalba apie dienos svarbųjį- 
nuotikį — pono Tūzo reformatorišką ligą.

Net vaikai - rėksniai,. mnrziai, laikraščių 
išnešiotojai užmiršo apie viską ir susėję kuo
pelėmis tariasi.

— Big news: inister Tūzo galvoj some- 
thing, — šepšena Pyteriukas.

— Yes, yes. Ir mano tėvas apie tai sa
kė, — pliurpia Maikiukas.

Taip visados ramioj padangėj sukilo au
dra su perkūnija. Ore jautėsi perdaug garų, 
elektros ir intempimo.

Vakare dar Labiau viskas sujudo. Viskas,Irisu balsu rėkia ponas Turtuolis.
kas gyvas eina, bėga svetainėn, tariasi, gin-jjus netašyti. Galvijai, raganos. Ar ne 
čijasl Moterėlės tankiai liežuviais mataruo-! te, kad eina garbus ponas Tūzas.

■ dsvnnc tarsi žirniais i aienfl
kės į dantis Įsikandę, durnus komoliais leisda 
nū, išpalengva žingsnis po žingsnio žengia. 
Vaikučiai ropečkena, striksi, kubais riredai 
bėga. Svetainėje kas minuta daugiau žmonių. 
Pulkas po pulko lenda, kemšasi pro didžiąsias 
duris.

Nespausk, kad tave devynios!
~ Kur lendi, šalaputra!

— Sakau, kad nerioglink, kur nereikia.

— nghnloof — Su’’.:!: Kaziam
— Akys stulpu atsistoję, — klykia Jo* 

nienė.
— Veideliai, kaip vaiduoklio — girdfiasi 
n« balsas.
—Sakau jums, šerap. ligoms-atemų, o jie 

paleido savo valgomąsias, — stengi.isi įsikar
ščiavusių publikų nuraminti ponas Putniolis.—• 
Būk sveikas, ponas Tūzai, tavo nelaimė mus 
augriniKtino ir i aliai sujjidii.u. Pasakyk, kas

kevičius. — Turiu.
Ponams Barškavieiui ir 

akys iš kaktkos neiššoko iš 
glaudų ausie tėmija, .

— Kas! Kaip! 1

Pojiuoliui vos 
in®eidumc, su-

Dievulėli, kojų, kojų, nenaudėliai aut tau
Hvirduklmodania' eina prie stalo p. Tū

zas atsistojęs ant stalo karštai pradeda kal
bėti :

— Mulkiai esate, risi mulkiai. Tu, Baris- 
keričia, kvailys, tu Tarškeričia, idijotas, ta 
P art uoli pamišėlis, o risi kiti iš galvos krau->

Dar pusvalandis ir svetainė, i| silkių bač
ka prikimšta, Inteligentija susėda prie stalų. 
Margoji minia, kur kam teko.

Tarp baisaus ūžimo, bildėjimo, krasfesėji- 
mo, pasigirsta skambalas ir pasilipęs ant ke-

4
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martinės ..ovos, iš tai- Išėjau iš savo namo ir pasukau i 
pusės atžvilgio, bus j gatve linkpn paskirtos mūsų susi Į

pusės yra pasaulio rėdytojas, it

yra nemalonu, kad taip mąstant

iriausias

S A S

— Paskaitykime ką nors apie I dvasiai
blaivybę —> prabilo vienas mūsų Į ri pasic 
narys. narys lietuvių katalikų visuome-

— Būtų labai malonu ir nau-1 nės — perskaityk ir Tu tą nu

jis nuo Dievo yrs neapdovano- Rgą — pratarė kitas narys.

ar mažai”.
Žodžiai mžymaus Anglijos 

valdininko pilnai atsako musų 
norams ir su juo mes tarsi- 
ine.

Toks yra mūšy idealas!
r. p.

Paryžius, geg. 12 d., 1915.

DARBO VAKARAS.
O, kokia ilga diena! Nuo pat 

ryto su nekantrumu lankiu aš jos 
užbaigos.. Ir kodėl taipt'Juk lai
kas ir taip greitai bėga, o sykiu 
ir mūsų gyvenimo žingsniai arti
nas prie krašto... O šia, kaip ste
bėtina — aš nebranginu to laiko, 
bet laukiu greičiaus jo prabė
gant !...

Tečians ne apie laika aš šian
dien mąstau... Šiandien apie jo 
branginimų aš visai užmirštu. 
Šiandien aš tik laukiu galo die
nos, nes žinau, kad šis vakaras 
bus mano malonaus darbo vaka
ras. Taigi ir lankiu jo prisiarti
nant.

Laikrodis išmušė septintų valau- 
dą. aš užverčiau savo knygų, j 
kurių buvau įsigilinęs bent jau 
daugiau valandos laiko, ir einu 
iš namų į vietų, kurioje su susi
rinkusiais draugais dirbsime malo
nų darbą — kalbėsime, tarsimės 
apie blaivybės reikalus.

nut,vėrinio. Tik prisižiūrėkime mes 
pasaulio gyvūnėliams. Kokią ste
bėtiną mes pamatysim pas visus 
išmintį! Visi gyvūnėliai, kaip vie
nas, augščiausiu savo prisakymu 
turi — saugoti savo gyvastį, 
branginti save. Bet žmogus, kaip 
daug sykių pasirodo tos išmin
ties neturintis! žmogus dažnai 
užmiršta save —■ brenda į pražū
ties pelkės.- girtavimą ir j kitus 
žemus darbus ir tai brenda visą 
savo gyvenimų vis gilyn ir gilyn...

Pražuvęs yra toksai žmogus, 
jis negyvena, nes jis nepažįsta 
savo tikrojo gyveninio.

Ir taip man bemąstant, aš pri
ėjau namus, į kuriuos turėjome 
mes susirinkti. I nėjus vidun jau 
daugel; mūsų draugų radau susi
rinkusių. Visi buvo linksmfta, ma
lone išvaizda. Kaip malonu yra 
rasties žmogui tokiam būrelyje, 
kur visi susirinkę su blaiviais 
jausmais, su prakilniais troškimais 
dirbti garbingą darbą! — trum
pai vienas pamąsčiau.

Už valandėlės pradėjome dirb
ti, svarstyti blaivybės klausimą. 
Visi pasirodė su užuojauta šiai
žmonių kiltajai idėjai ir1 ™c- 
visi parodė savo pari- srovių vis niekinami, mes 
šventimą platinimui tos idė- pagaliam buvome patikėję, kad 
jos. Tai buvo linksma ir malimu <»e» tikrųjų silpni esame. Bet 
matyti tokias žmonių pastangas atsimainė aplinkybės, papūtė 
*r jų gerus norus. Tai buvo tuom I gairinantis vėjelis ir mes nuste- 
_ i •_ ’__ _ — ____ j_____ }»or>.p nn-iiitA eAVvip milzinn na.

- O kiek dabar laiko yra? -I- K“ tai
paklausė trečiasis. I mes “vo ,de8’
- Jau po dešimtai - ataakė ate-tms vadų jog tu-

rime stiprių tatentų, gilių gal
votųjų, mokslo vyru, kurių ga
bumas ir darbai tikrai galės 
mums paruošti Šviesia ateitį. Dar 
linksmiau darosi j atsiminus, kad 
juk ne visi mūsų talentai susis
pietė ligšiol api- “Pažangą”, 
kad mes jų turime daug daugiau, 
negu ligšiol pamalėme. Ta mū
sų Tautos ir BųAnyėios rezervą 
gal dar dairosi, gal dar lukuriuo- 
ja, tykodama gftogaus momen
to, kada ir jai ftosidėjus. Mums 
lieka tik pageidauti, kad tas mo
mentas ateitų kuogivičiausiai.

Pasiliko neskaityta. Pradėjom

likdami namuose tiktai vieną 
šeimininką ir suskambėjo žodžiai: 
labanaktis! labanaktis! ir išsi- 
skyrsteme visi savo keliais.

Taip ir užsibaigė tas malonus 
vakaras.
Athol, Mms.

1—30—15. A K. L—s.

Q-člA “PAiANCnC" Nt! Dar pora rodžių naujam re-

MERI PERSKAIČIUS.
Lietuvių katalikų visuomenė 

gali būti prilyginta tam pasakos 
milžinui, kuris ilgus metus mie
gojo ir niekas nežinojo jo stip
rumo, bet kaip tik jisai nubudo, 
išsitiesė — tuojau ir jisai pats 
ir kiti penate, kiek daug to mil
žino turima pajėgų.

Mes ligšiol buvome
ne dėlto, kad nebūtume turėję 
pajėgų, bet labiausiai dėlto, kad 
savo pajėgų nei patys nežino jo

ties nepasitikėjome savimi.

silpni

sykiu vienas malonaus darbo va-

Po ilgų svarstymų ir aptartų 
priemonių, uždarėm mūsų susi
rinkimų.

berne pajutę savyje milžino pa
jėgas. Štai prieš 
'•Pažangos”
skaičiau, jį atsidėjęs. Skaityto
jau! Jeigu nori sutaisyti savo

manę guli
3-ias numeris. Per-

žangus ” šulams. Perskaitykime i 
“Pažangoje”, “Politikos ir vi- l 
suomenės Dirvų”, arba “Lietu
vių laikraščių apžvalgų” ir mes i 
džiaugsmingai nustebsime, ma
tydami prieš save aiškų, gilų, i 
viską gabiai analizuojantį protų 1 
ir nepaprastai gal utį, talentingų 
plunksną. Tai “l’aiuugos” re- i 
daktoriu*. O štai jo svarbiau
sias padėjėjas, antras didysoi 
“Pažangos” šulas — Jon—s. 
Kaip 'gabiai ir simpatingai, vie
tomis linksmai, vietomis griau
džiai svarsto jism “ Krisluose“ i 
mūsų gyvenimo apsireiškimus. O j 
čia vėl “Krislai be ant galvių ' 
l*urėno, čia rimti daktarų Bar- 
tuškos ir Stauiukj: straipsniai,] 
čia simpatingas, nekaltų juokų 
skyrius (visai be reikalo kai-] 
kurie laikraščiai ant jo užsipul- 
dinėjo) — žodžiu sakant “Pa- I 
žanga” turtinga ir maloni. Vien!

'lįi jeigu no- doje “Pažangą" auksas — tai 
mes to aukso neprivalome laikyti 
užvožę. “Draugas” ir kiti kata
likiški laikraščiai išbudino mfi- 
«„ li.nSi -id-”!
nys daug svarbesnis. Ji turi nus
tatyti ir suorganizuoti mūsų 
šviesuomenę. Kiekvienas, kurio 
dvasia jau nebe nuo šiandien 
gyva, kuris yra nemaža skaitęs 
laikraščių ir knygų, “Pažangoje” 
ras geri ausį savo vadą ir patarė- 

>ją. “Pažanga” sutvarkys jo pro
to ir dvasios turtus, išdirbs tvir
čiausią ir teisingiausią pasaulė
žiūrą ir nuolat kels ir stiprins 
jp dvasios jėgas. Tokių žmonių 
rasis kiekvienoje mūsų koloni
joje. Reikia tik susitvarkyti, 
kad jos visus galėtų ‘‘Pažanga’’ 
pasiekti. Užtat šiandien netik 
tas yra garbės vertas, kurs į 
“Pažangą” rašo, bet nei kiek ne
mažiau ir tas, kurs “Pažangą” 
platina. Lai kiekvienoje mūsų 
kolonijoje atsiranda “Pažangos” 
platintojų, kurie apsiimtų bent 
20— 30, ar ir daugiau egz. jos 
išparduoti. Gerb. kun, Zimblys, 
su Vyčiais Philadelphijoje įsten
gia išplatinti jos 100 egz. Argi 
negalėtume nors dalelę to pa
daryti kiekvienoje kolonijoje. 
Seikėtų sunaudoti kiekvieną su-} 
sirinkimą, kiekvieną viešą pasi
linksminimą.

Remkime ir platinkime “Pa
žangą”.

Neužmiršk savo giminių tėvynėje. Kiekvienas doleris 
jiems dabar nusiųstas bus labai mielai jų priimtas. Atsi
mink, kad giminės anoj pusėj vandenyno labai reikalingi 
pagelbės taigi jūsų prideristė jiems padėti.

Mes gvarantuojame, kad just) pinigai bus nusiųsti 
tam asmeniui, kuriam siųsite ir be mažiausio užtrukimo. 
Musų susirišimai su Rusijos bankais 
padaryti.

Prieš siuntimų pinigų pasiklausk 
rubliai dabar pigesni, neg kad

Visada siųsk savo pinigus per senų ištikima

leidžia mums taip

nes
mūsų apie kainas, 
pirmiau jie buvo.

PEOPLES STOGK VAROS
State Bank

Chicago, III.

Ssniausia, didžiausia, ir saugiausia banks 
Prie Stock Yardų.

darbininkų darbo sanlygų. 
Vjeni nurodė, kad reikia pa
gerinti darbininkų padėjimų 
kasyklose, kiti kalbėjo apie 
ūkininkų vargus. Kaipo ge
riausia įrankis .darbininkų 
gerbūvio įvykinimui buvo nu
rodyta tvėrimas stiprių dar
bininkiškų organizacijų. Iš 
savo pusės galiu pasakyti, kad 
nevisai sutinku su padarytais 
išvedžiojimais. Darbininkų 
draugai daugiausia pasitenki
na patarimais. Bet pažiūrė
kite, ar daug naudos atneša 
darbininkui - skurdžiui teikia
mieji patarimai! Pakalbama, 
kitų syk ir labai gražiai, pa- 
svarstoma apie darbininkų 
nelaimes ir tuomi užsibaigia

visas reikalas. Mano nuo
mone, reikėtų daugiau atidos 
atkreipti ant praktiškos ap
kalbamojo dalyko pusės. Pir
miausia, darbiuinkams^stinga 
apšvietos; susipratimo, daug 
darbininkų nukrypo nuo do
ros. Su raskime būdų pašalin
ti tas opiausias žaizdas iš mū
sų gyvenimo. Paskiau mes 
turime patys ingyti daugiau 
meilės prie darbininkų ir kal
bėdami apie jų reikalus nežiū
rėti į darbininkus iš augšto, 
kaip neretai daroma, bet pa
laikyti juos už savo draugus.

Nesenai “Draugė” buvo 
rašyta apie Chicagos karpen- 
terių streikų. Tiesiog man 
baisu pasidarė tėmijant, kad 
ne vienas iš streikuojančių gal 
kąsnio duonos neturi. O kas 
suskaitys vargus kitų darbi
ninkų, to streiko paliestų, čia 
rimtai reikia pagalvoti, kaip 
įgalima būtų ir be streikų dar
bininko padėjimų pagerinti, 

nesusipratimų, arba ir saujelė rimtų katalikų, i .onu tial-vInl turėtų pa&rū- 
’•■"' - .... |pinti mūsų profesijonalai ir

■šiaip jau žymesni žmonės.
■ Skurdus darbininkų gyveni* 
Imas reikalauja, kad juomi 

vau, nebūčiau nei krustelėjęs. Būčiau taręs dau^us ™ rūpintųsi. Kai* 
sau: taip ir turėjo būti. Laisvamaniai turi pnvesiu čia kele-
pagerbti savę vardų ir šulų. Bet tai padarė t4 _ faktų iš savo gyvenimo-, 
katalikų dienraščio leidėjas. Tame yra ant-’|Keriauf,*ai parodančių daugu- 
ras, dar skaudesnis ženklas mūsų laikų. Jisai mos darbo žmonių tikrų pade- 
parodo, kad ta mūsų išeivijos dalis, kuri gal 
viena tiktai ir galėtų sudaryti tvirtų reakcijų 
priešais dvasios ir doros ištvirkimų, kad ir ji 
yra dar labai silpna. Skaudu tai, bet deja! 
taip yra. Jeigu mes būtume jau tvirti ir ge
rai susiorganizavę, argi p. Tananevieius būtų 
dalyvavęs visuose laisvamanių posėdžiuose, 
kaipo jų organizacijos narys, ar būtų jis kelių 
priklaupęs prieš Račkauskų? Ne, jisai to ne
būtų išdrįsęs padaryti. Dabar gi jisai galvo
jo: tiesa, "Kataliko” ėmėjai mažne visi ka
talikai, bet jie stiprios viešos opinijos dar ne
turi; jie neįstengs manęs pasmerkti, ar aš 
šiaip ar taip .pasielgsin. bet laisvamaniai turi

Uosis.

PRIE DARBININKU
KLAUSIMO.

Daug buvo rašoma “ Drau
gautume prikišti nelabai rūpės- K°” darbininkų skyriuje, 
ningą spaustuvės ir korektorių “Musų Dirva”, apie pageri- 
darbą, nemaža spaudos klaidų: i nimų darbininkų būvio. Dau- 
l»et tai pataisoma ir, tikėkimės, guma darbininkų nuslskun- 

|bus pataisyta. Jeigu mūsų spau-jdžia ant išnaudojimų ir blogų

“Draugų”. Tada Vairas nei nepamatė, kaip 
pasibučiavo stuRačkausku publicistu. O Rač
kauskas — —“Tėvynės” redaktorius? Kiek 
sykių jisai pasišaukė talkon Karolio Vairo ta
lentų — tii'E mūsų tautos ir jos kultūros 
reikalai verkė. Juk atsiminkime. Račkauskas 
paklydėlį Deni bau kėlė j tautos didvyrius. 
Račkauskas, ignoruodamas ir užgauliodamas 
katalikus, suskaldė kritiškiausiam momente 
išeiviją į dvi pusi, duodamas puikių progų

— Jis serga, — sako žmogus.
Iš dienos dienon ta pati istorija. Prana

šo balsas skamba rūsčiau, giliau, žmonės į jį 
žiūjri šalčiau.

stosi. Norite gyventi, — refonnuokities, tuo- 
faus, šiandienų pradėkite naujų gyvenimų. 
Žiūrėkit, buvau kvailas, praregėjau ir laimin
gas. Jūs-gi pražuvę. Daktarai reformuoki- 
®ies, akvokatai taisykities, Jurgiai švieskities. 
pabaiga pasaulio nebetoli. Katalikai paklydo, 
Kantininkai išsigimė, soeijalistai iš galvos krau
stosi ! Kad pagerinus Trasaulį, — tol i aus tę
siu ponas Tųzos, reikia iš pat šaknų jį iš naujo j 
atstatyti.

— Garbingas pone Tūzai, — pašoksta po- | 
nas Barškevičia, — mūs garbę užgauni. Juk j 
pats dar nesenai sykiu su mumis...

— Bet dabar aš kitokis, — perkerta Barš- 
fekevičiaus kalbų Tūzas, mano akys atsivėrė.

1 — Baisi Tamstos liga, — griaudingai sa
lio susijudinęs ponas Tirškevičius.

— Aš sveikas, tai jus ligoniai.
— Daktarų, specijalistų, tamstai pašauk

sime, — pataria Purtuolis.
— Nereikia man daktarų. Aš pats šian

dienų daktaras, — šaukia Tūzas. — Nuo šios
visus gj’dysiu. Nepraleisin mnžian- 

sios progos. Visi man lygus. Katalikas per
daug tiki, — mažinsiu jo tikėjimų! tautiflinkai 
pfer karšti tautiečiai, — jų jausmus slopinsiu: 
aocijalistai apsčiai utopijų prisimaukę, — va
lysiu jas lauk. Nesidrovėsiu būti vienu matu leidėjas p. Tananevičius, kursai po savo kai
nose dešimtyj kailių.- Pranašu būsiu, didžiu,

dinti per “Tėvynę” savo dvasia ir nuomonė
mis, pakol nevirs laisvamaniais — laisvadar- 
biais, pakol visi neišmoks sėdėti ant dviejų 
kėdžių, veidmainiauti, ir širdyje neapkęsti vi
sų, kas tik primena katalikystę. Išimtį beda
rys tamsios davatkėlės, pabliurusios ten per 
r ." ’ ’ 
įsirašusių į S. L. A. senais laikais.

Bet grįžkime prie “aukso plunksnos”. 
Jei plunksnų panašiame susirinkime būtų pa-

Girdėjau dar šiandienų ten tuo pačiu ke
liu viskas einasi. Ponas Tūzas, numylėtas 
žmonių inteligentas, tebevaro pranašo amatų. 
Pasekėjų neturi. Vargų kenčia. Būtų po se
novei likęs, gal į žmones būt išėjęs. Dabar-i mūsų nutautėliains socijalistams sustiprėti ir 
gi likosi tik pranašu. Į . ’ .

Ilgai-ilgai tos kolonijos žmonės kalbės i vo brangūs tautos reikalai. Račkauskas, tau- 
apie šį atsitikimų. Nuo tėvų pereis į anukus. trilinkų vadas — gabiai boikotavo visus svar- 

Tik ponas ! Iriausius tautos reikalus nuo to laiko, kada ėmė 
I stiprėti Amerikos lietuviai katalikai. Jisai 
(kliudė įvykinti Kairiūkščių sumanymų, jisai 
šmeižė mūsų veikėjų Gabrį, pažadėdamas pa
skelbti dokumentus ir per 7 mėnesius savo 
prižado neišpildydamas, tuo padarydamas pa
vojingiausių precedentų, kad didelio lietuviško 
laikraščio redaktorius gali nesiskaityti su ele
mentariais doros reikalavimais. O kada Tė
vynė paplūdo kraujuose ir ašarose, Račkaus
kas, liepdamas savo mūzai graužiai apverkti 
“Tėvynės” vargus, tuo pačiu laiku padarė 
visų kų galėjo, kad tik ta Tėvynė gautų kuo- 
mažiausiai pašalpos savo varguose. Jisai kar
tu su socijalistais išspauzdino Žemaitės nesųži- 
niškus liežnviavimus. Tiesa, prispirtas prie 
cTnnnc t> neva rrni’ėri i krūtį-

Legendas, pasakas pins dainiai. 
Tūzas to nesupras.

Jis ligonis.
Putpelė.

AUKSO PLUNKSNA.

I atsisėsti ant sprando tiems, kuriems dar bu- Į aukojęs Račkauskui koks laisvamanių atsto

“Lietuvos” 25-ame N-yje išskaitėme ži
nutę iš Chieagos, kad priėmimui svečių Šliupo, 
Šimkaus ir Račkausko buvusi parengta va
karienė. Tarpe kitų kalbėjęs ir "Kataliko”

Iios paaukojęs p. Račkauskui aukso plunksnų.
Tė* omrortn« gnlrSm Trinu v.

— Pražuvo mūsų inteiigumag, — eausia 
balsai.

— Viešpatie, Viešpatie! — aimanuoja mo- 
f šerys,

— Vis tos mergos kaltos,'— griaudinasi 
pons Barškevičia.

Tarp . viso to ūžimo, kaukimo skamba 
naujo pranašo garsus balsas: “reformuoki- 
tės, taisykitės. Mane pasekkite”.

Ir žmonėms pradėjus skirstytis, nesiliau
na ponas Tūzas reformavęs. Išėjęs ant gat- talentingomis eilėmis ir ypač nudžiuginęs sa- 
vės, pamato kuopelę žmonių, pribėga ir pra- vo gabiu vertimu Longfellov’o Hiawatlios, ir 
deda juos ant tikro kelio vesti, nueina į re- 2) Račkauskas — “Tėvynės” redaktorius.

je įlaug numeni, Kuriomis <euuu pmutuju sufoę, uet netrukus ves kiton įmuk prabilo, iieiso, i*'
>___-a < .. ■ .... . ir

jimų.
Pažiūrėkime kiek aš uždir

bau pinigų laike 5 mėnesių 
imdamas į savaitę algos 7 dėl. 
t'tia pat ir išlaidas paduodu. 
Už septynius menesius gavau 
$147.00.

Išviso

Dienos pragyvenimui su
šeimyna:
Svaras mėsos .............
Pieno kvorta ........

.. 18e.
.. Mte.-

KiVj kbViU. ....
Du duonos kepalu .... .. Iže.
Kava dėl vaikų ......... .. 6c.

Išviso 60c.
5 mėnesiams ............. $§0.60

Kitos išlaidos:
Anglių 3 tonai ......... $20.25
Draugysčių mokesčiai 2.50
Bažnyčiai ................ 5.00
Vaikų parėdaios .... 3.00
Mano batai ................ 3.00
Už būto nuomų z....... 35.00

.. $68.75
90J»

gird, visuomene neatkreipusi tinkamos durnos j užtat man biznio žvilgsniu išpuola pagerb- 
į Žemaitės laiškiai; reikių, gird, paieškoti nau- laisvamanių šulų”
jų kebų siuntiniai pinigij. Jr tai jisai daro j Sugriaukime gir kad geri, tokį galvojimų, 
tuo pačiu laiku, i kada šokinėja apie Lietuvos j Kalbėkime, kiek norime apie idėjas, apie tau- 
atstovų išimk n ir jam savo ištikimybę reiškia, reikalus, pakol mes neturime geros v ieny- 
Mūsų visuomenėj sujudinta baisia žmogžudys- l>ės ir savo tvirtos spaudos,—patol dar nesvkj 
te New Britaiue< dinamitavimu kun. Kudirkos katalikų priešus garbins tie, kurie turėtų atsto- 
klebonijos, batirinančiais laiškais juodrankių, vauti katalikų reikalus. Tikėkime, kad nevisuo- 
ima galvoti ir veikti, kaip nusikračius juod- I met taip bus. Mes stiprėjame. Kiekvieni mieli 
rankinis, kaip Įiašalinus priežastis sugedimo, meteliai vis atneša mums naujus pliusus. Ta- 

o Račkauskas stojo apginirnan Krakų ir . nanevičius — tai barometras mūsų augimo ir 
Montvidų, jisai gailisi diskredituoto šundakta ! stiprėjimo. Atsiminkime, kad dar nesenai 
rio Montvido. kam buvę apskelbti jo laiškai, i "Katalikas” visai kitoniškų giesmelę giedojo, 
kur jis mokino savo brolį tvirkinti ir prigau- Į "Katalikas” jau ir dienraštis — iš pradžių 
dinėti tamsius žmoneles. Visi inrtinktyvai ieš- buvo "bepartyviskas” dienraštis, fiiamben 
kome bftdij Įiadorinimo mūsų visuomenės, jjsaį jnu skelbiasi einųs tautiškai - krikščioniš- 
Račkauskas gi Ij.'B. A. organe gina šbubus ant k()ję dvasioje. Sukrikščionino jį Vyčiai. Chi- 
courte o... Įeagus seimas, Tautos Fondas, Moterų Sųjun-

Bet kam aš tiek jtaag kalbu apie tų Rač- 
u x lEaūshj, prie k’ ^neturiu nei vpatingns nre.l

■‘“X“!irdilekcijos, neigi piktų jausmų. Račkausko ae- Į 
kucunažiausiai. Man baisu at-Į

skaitytojais.
P. Tananevičius duodamas tų dovanų prie 

tokios iškilmingos progos, akivaizdoje 100 
žmonių, išreiškė savo didelę pagarbų ir pri
pažinimų. p. Račkauskui už jo kaipo rašytojo 
ir publicisto nuopelnus.

P. Račkausko ypatoje matau dvejopų 
Žmogų: 1) Račkauskas — poetas, Karolis Vai
ras, apdovanojęs lietuvius kai-kuriomis tikra

tikro kelio vesti, nueina į re- 
— savo idėjas skleidžia; pa

skalbas, — plačiai aiškina apie 
j tikslų.
įdarė uuo to laiko kolonijos pa-

2) Račkauskas — "Tėvynės” redaktorius. 
Ant kiek pirmąjį mylime ir gerbiame, tiek į 
antrąjį žiūrime su širdgėla ir nepasitikėjimu. 
Pirmas — dailina mūsų literatūrų, kelia pra
kilnius jausmus; antras rodo daugiausiai žemų, 

i iškrypusių sielų, ardo geriausius tautos užma
nymus ir klaidina savo skaitytojus. Kokiuo 
būdu viename asmenyje sutilpsta ir susitaiko 

I dvejopa dvasia — ral ir pats p. Račkauskas 
tra, antrų pakeitė trečia. Nurimo kolomjob i nežino. Iš saUea ; ■ j ‘ 1

susiprato su savo nelaime. Ne- Vincas Karolis, Dievo kibirkštį iš prigimimo 
ik ponas Tūzas. Nuo vieno stenk -1 gavęs, turėjo būti gyvenime labai neiaimin- 
o, iš vienos redakcijos į kitų, .išjgas. Gy 
m, nuo katalikų prie tautininkų, nas priv 
soeijalistų skubinasi, bėga nešda- <iai. Ki 
ryvybės jėgas. Sukaitęs dirba, bet name kū 
klausa. Ligoms ir tiek, (šypsosi I ridi s Va 
jiinų, juokiasi. Inpvko pons Tu- 
smarkiau veikti, net kelis syk bu-

naujo g 

dangėse.

10

K> tr

F*

Pradėjo

Pr

stojai, n

•ė laiko ta rmlvdėio nn-

reipė Jo sielų ir jo dova- 
:i jo paties ir kitų nenau- 
, kad tie du žmonės vie- 

e gyventų savitu gyv . Ka
li žm i rštų p

erti" • tari

- „ '--ę- .. rtB*
legaletų pavergti savo talento blogiems tik- 
iiams. Hči tai iur bui negaunia. Tiru u žniu-nęs, vienai kokiai srovei pasitare i

•lieko neišeina, I>5roni« ir galas.Įneš tarp savęs gražiai sutaria. Nesenai K. 
a» sakydamas prakalbas, reugda-Į Vairas “Jaunoje Lietuvoje” rašydamas apie 
as, ragindamas liau-lj susiprasti, llaifcrešėių etikos pakėlimų, negražiai apsime- 
’ko. flavo, biauriai apšmeiždamas sau nepatinkamų

ir tt.
Kas gi jj gai u Ūmu sukaudisins i 
Mano nuomone, tai padarys mūsų 

rodo tai, kad tokie Račkauskai šiandien gali I racija ir Katalikų (Spaudos Draugija, 
vadovauti žymiaf- daliai mūsų visuomenės. &j met Federacijog Kongresas, 
Yra tai skaudus signum tempons (laiko ženk-|nnmoonp - - - - - - ■

mėti mūsų spaudos reikalus. Jei; 
žvilgsniu mes sutvirtėsime, tai bus < 
tis pritraukti prie katalikiškų laikr

I myne
Rad net Bėra vilties, kad L v. tautiškame, 
ištiktųjų tik pinnmLškame) susivieniju; 
kada nors galėttHftį riaate opozicija pri 
Račkauskų. Ne! RaiJkauskas ten dievait 
kuriam bus duota visiška proga patol veil 
pirmeivių oficijozo redakcijoje, pakol visi pir j 
meiviškojo susivienijimo nariai nebus sūvieno-

Fede-

mano
ii turės žymiai pirmyn pastu- 

gu ir tuo 
didelė vil- 
rašei ų šei- 

Kataiikų”. Tai bus sveikiau ir p.

Skolos turiu 20 dolerių. Tai
gi dabar prašyčiau pasakyti 
visų, ar gali žmogus pragy
venti, išleisdamas daugiau UŽ 
gaunamų algų.

nebereikės linguoti nuolat “bepartyviškai ” j 
abi pusi. Jisai eis tada su katalikais.

Gyventi reikia, bet kad tas 
gyvenimas skurdus, tai nėr ko 
iir sakyti. Kurgi surasti išė
jimų iš to viso padėjimo?

Vietinis, t

5

5



DRAUGAS

TI B E. K K. A. KNYGYNE

kun.

PAKSIDUODA BŪCEJlNt IK GBG-

tokio pintoms 
8 skyriamoa 
atsDy nėjusios 
kitokių žaidę

NOKWOOD, MASB.
Piknikų rengia draugystė iv. Jur-

KOMITETAS.
Viiiaojant ii Bertono

Lietuvių apgyventoje vietoje. Pu-

iuėrgiuums 15 c. rodei, drangai ir 
draugės, nepraleiskite 
pašilių kanu n imo. Bus 
dovanos, kurine gaus 
ypatos ir bus visokių 
ir pramogų.

Užk riečia,
Pasarga:

Forest Hill ir iš ton pa
imt East Wolpole karas ir važiuot iki 
Dean gatvės. Ten’ išlipt ir paėjus 
5 minutas Dean getre, rasit gražią 
žalią pievą, kur atsibus piknikas. Vi
si nariai turi atsilankyt, nes tai bus 
metinis piknikas.

toje, 3 diena liepei (July), 1815 m. 
Lapai puikioj vietoj. Graži pieva 
aplinkui, medkiai, žodžiu sakant, pa- 
togiauiia vieta dėl piknikų. Piknikas 
praiidėi 'S r, vai po pietų ir trauk
lia iki 12 vai. naktiei, tad ir inžanga

J. 8.
62.10
24.90
1X89
1&88
19.12

$33.85
$100.00 SEKANČIOS KNYGOS GALIMA &AU-

—

*33.85

83.00

5.00

2.72

*100.00

ir

T. Fondo rafitininkfls

ko-

yda jau daugelįkuri

SKELBIMAI.
NEPAPRASTAS ŽODIS.

taip

BERNE.
Pužas.

numi-

kata-

hk ciiftf Kincrn
auuluu-

$L50

i, Antanai Grublis, Karaliui

ne ikant, vertos 
kurgi laisvamanių 

moksliukais straip-

visokių ne
it asmeniš- 
nejokia po- 
galėjęs su

žmogaus

pla- 
vieŠ- 
tem-

Nuo tautininkų padangių (tii- 
sa, išsvajotų) vi* dar nepranyk
sta “klerikalizmo” debesiai.

BU
25e.

kuri 
visų

P 
algai priguli prie 
pirmiau priiiųitų 
dono lietuvių,

Jurgio 
liepos 
Grove

pasi
ūla n

gerus norus, tai suprask, 
jų tuo geru noru yra veliji- 
katalikams nusisukti spran-

” A. B.
30 lapkričio 1914

Po 50c.: Autaaina 
Marė Braiinakaitė.

.60
Radzevičienė,9.25 

1J0

yra galingiausia
klesų šeimynų

Malonėkite atiUankyti ant to pul
kaus pasilinksminimo visi vietiniai 
ir U aplinkinių miestelių ir minty.

Užkvietia, KOMITETAS.

peš- 
reiktų

Kada tautininkai kalba apie 
savo 
kam 
mas 
d*.

Bernaičių 
>5.00

už ramumo
meta 

kad,
valstija nėra kalta. Pas

Dimša, 
Pranai 
Petras 
vii-ius,
liūs Groiauskas, Silvestrai Saprika, 
Tarnai Aimkonis, Jonas Sin.konii, 
Morkus Sakalauskas, Antanas Bnksns-

Viso draugijos aukojo 
Skaitlinių suvedimas: 
Kolektoriai

Pasirodo, kad italai geriau 
moka apseiti su “pike”, negu 
su šautuvu. “Pike” kalnu* ver
čia, o čia sulamdytoa Austrijos 
negali nuveikti

K Viiilisniksi) ..............
London, Englioid, —■ sakų ano 

vietinių lietuty, (prisiuntė 
Vilantaljsi). ftie pi’ 

tų *82.00,

Aukų viso *269.24
Ui 300 T. F. ženklelių 15.00

Ui 50 autonomijos knygelių 5.00

kas, Jonas Šimkus, Jurgis Baležantis, 
Jurgis Vilčinskas, Mikalina Šatkaus
kienė, Povilas SaltmiliK, Antanas 
•fgfikęę Mnnike Miselienė. IA •ly
rikas Onaitis, Vincas Povilonis, Mo
tiejus Lepeška, Juozas Brazauskas. 
Ignas Jieznas, Ona ftvetkauskienė, 
Valerija skaflikianė, Mikolas Kėris, 
Mikolas Tamkevičius, Jonas Benda- 
ravičius, Elžbieta TauČikiutė.
I Kolektorių pora, surinko su smul-

ir Aiekaauurui ė veda ub K ui 
kant j namus, aukojo:

Vincas Kraužli*
Po SI.00: Antanas Bražinskas, Alek

sandras ftvedkauskas, Ignacas Ponis, 
Feliksas Burzda, Ignas Grifas, Jurgis 
Aliulis, A otrius Barius Bardzilatu'- 
kas, Antanas Gudrinas, Feliksas

sudarkymą 
ant kitos
rods, nei

Viso inplaukė .... * 20,486.36.

T. 
surinko — 
ir S. A. 
bažnyčioje 

salėje 
4 kovo 1915 bažnyčioje 
Atskirų aukų 
Draugijų aukų

Viso inplaukė per vieną Bi
tę. ............................................ $1,161.10

Pagal paskutinę T. F. atakai 
buvo ........................... 19,325 26

DIDELIS PIKNIKAS.

Kurį parėngė Dr-atė iv. 
Kareivio. Atsibui nedėlioj 4 
(July), 1915 m., Foreet
Parke, Bridgeport, Conn.

ViK> — *289.24
Vietinis T. F. Komitetu 
Pirm. Juozas Bendaravičlus, 
Kišt kim. B. J. Oapsnanls 
IždiU. JonM Gudzlnaa.

Svenfiamio Vardo Jezins Dr. 
38 81.KKA. kuopa, Pagelbinis 
įkyrtaaa, 
8v. Uriulėa Moterų ir Merginų
draugija 10.00
•v. Juozapo Draugija 25.00
8v. Kazimiero Kareivių dr. 10.00

burvilo su p le Ona Du n de
ri u tė, . .,. ..........................
taipgi nuo Vyžių kuopos, 

Worca«tar, Maaa, — aukų su
rinkta per "Tag IMy”, 
29 d. gegužio 1915 m. (pri
siuntė p. A. Ciginskas ir 
kun. J. J. Jakaitis) ..

Wsstfieid, Mass., — nuo rieti-

Draugijų pilkos: 
$v. Vardo

Draugijs
, šv. Marijos Dievo Motinos Mer

gaičių 5.00
J šunim o Vyčių kuopa 5.00

y «« Blaivybes Dirva. B

bus 
10 ir 
pa ra
bi uo-

V BLAIVININKU SEIMAS.
BUGP. (AUG.) 10-11, 1915s

Siuomi pranešu, kad penk
tasis L. R. K. P. Blaivini ūkų 
Susivienijimo Seimas 
šiais metais Rugpjūčio 
lt d. Šv. Pranciškaus 
pijuje, Minersville, Pa.
pus užsimokėjusios duoklę į 
centrą turi teisę pasiųsti po 
vieną delegatą nuo 10 sąna
rių. Delegatai turi atsivežti 
mandatus, paliudytus para
šais kuopų pirmininkų, raiti
ninkų, iždininkų ir kuopos 
ant spauda.

Gerbiamoji mūsų apšviesiu- 
nija, kaip: kunigai, gydyto
jai, advokatai, augštesniųjų 
mokyklų mokiniai, laikraščių 
redaktoriai yra kviečiami ir 
tari teisę dalyvauti seime ir 
be mandatų.

Visos kuopos nors ir nepa
jėgiančios pasiųsti delegato į 
seimų, privalo pasiųsti nau
dingus inežimus de.l seimo.

Tarp kitų dalykų kuopos tu
rėtų apsvarstyti ir šituos:

1. Uždėjimas savo laikraš
čio. Be laikraščio mūsų Blai
vininkų Susivienijimas gy
vuoti tvirtai negalėtų. Tam 
tikras blaivybei ir Blaivinin
kų Susivienijimui pašvęstas 
laikraštis būtų geru žadintoju 
blaivininkų vis prie uolesnio 
darbo. Gi panašaus blaivinin
kų laikraščio, to žodžio pras
mėje, ligišioliai neturime.

Tai-gi kuopos privalėtų ap
svarstyti : reikalingumą., nau
dingumą, būdą įsteigimo ir 
užlaikymo užmanyto laikraš
čio.

Užmanyto laikraštuko at- 
spauzdinim&s 1000 egzemplio
rių atsieitų $30.00. Užvardin
ti jisai manoma “Tautos Ry
tas”.

2. Pasvarstyti įvedimas 10c. 
mėnesinės mokesties. Jei li- 
gifiiol blaivininkai -maža galė
jo viešai pasirodyti, tai dėlto, 
kad kapitalo neturėjo, be ku
rio nei laikraščio išleisti, nei

ties* visur: Lietuvoje, Ameriko
je ir kitur. Ar mes kaipo tauta 
turime kokias ydas! Atsakyti į 
tų klausimų geriau užduokime 
kartu su Kardinolu sekančiu* 
klausimus:

1. Ar yra kokia yda Anglijo* 
viešpatijoje, kuri mažiausiai už
muša 60,000, arba pagal kitus 
120.000 žmonių kas metai!

2. Arba kuri taip sėtų pavojin
gas ligas, ir kuri visas mažes
nės ligas padaro labai pavojin
gomis, sunkiomis ir dažniausiai 
neišgydomomis!

3. Arba kuri būtų priežastimi 
vieno trečdalio visų bepročių, 
kvailųjų namuose uždarytų!

4 Arba knri būtų priežastimi, 
tiesiu ar ne tiesiu keliu, 75 nuo
šimčio visų nedorybių!

5. Arba kuri išduotų nemato
mų ir slaptų pasaulį 
dorybių, nemoralybių 
kų nupuolimų, kurių 
licijos teismas nebūt 
žinoti, kurio nejokia
akis negalėjo pastebėti!

6. Arba kuri tarpe visų luomų, 
suteikia skurdų, kuris yra nuo
puolis apšviestai žmonijai!

7. Arba kuri tiek išardo gyve
nimų įvairių žmonijoje klesų, ir 
kuri nustumia žmogų nuo augšto 
ant žemo laipsnio! Taip atsitin
ka įvairiuose luomuose: apšviestu 
nų ir tamsūnų tarpe, profesijona- 
lų ir viršininkų, kareivių ir gelž 
kelio tarnų tarpe. O kas blogiau
sia, kad nupuldina moteris bei 
merginas kiekvienos kleso* nuo 
tamsiausios iki apšviesčiausios!

8. Arba 
išardytine 
gyvenimo.

9. Arba
yra sugriovusi ir dar be perstoji- 
mo griauna namus, ūkės ir dirb
tuvėse darbininkų gyvenimą!

kuri yra supar&li- 
pramonijas,

10. Arba 
žavusi išdirbystes, 
ete.!

11. Kaip jau patys esame pa
tyrę kas suteiki* mūsų vertei- 
gybės jūreiviams visai mažą už- 
sitikėjimą kaip ant jūrių 
ir ant sausumos!

12. Arba kas daugiausiai 
tina įvairias blogybes visoje 
patijoje ir kas daugiansiai
do žmones įvairiose kolonijose!

13. Arba kas tiek kliudo pleto- 
knyffy atspauzdinti, nei kuities apšvietai ir krikščionybei to-
svarbaus nuveikti. Bergždi 
būtų mūšų nutarimai, jei ne
turėtume kuomi jų vykdintL 
Ligišiol kai kurios kuopos tu
rėjo mėnesinę mokestį į drau
gijos kasą, kitos-gi kas mė- 
nesis tik mišias'ūžsi pirkdavo. 

Reikėtų, kad visos kuopos 
įvestų mėnesinę mokestį po 
10e_, iš kurių 75c. eitu į cent
rą dėl centro išlaidų ir už kurį 
gautų per metus laiko laikraš
tį, o, jei galima, ir šiaip jau 
knygelių; likusieji gi 45 pasi
liktu kuopos kasoje knygyno 
bei skaityklos palaikymui, už- da*. Ci» turi būt pastebėta, kad I • v • V* ' .l.X mAia
u>iį»iiKuuąi uu-'..ų u fiaįi' jau 
kuopos išlaidoms. Jei ir atsi
rastų kuopose nariai - nesusi
pratėliai, kurie nenorėtų to
kiu būdu prisidėti prie spar
taus Blaivininkų Sus. pakili
mo, gal išpultų, kad juos 
kuopa galėtų laikyti kaipo ne
tikrus narius, kurie užsimokė
tų tik į centrą paskirtą mo
kestį, bet. į kuopas valdybą ar 
delegatus negalėtų būti renka
nti.

Kun. J. J. Jakaitis, 
prezidentas.

se viešpatijose, su kuriomis susi
duria, yra priežastimi nupuolimų 
ir mirčiai

Tie klausimai kardinolo Man- 
ning’o buvo taikinti į Anglijo* 
viešpatijų, teeinu jie taip gerai 
gali būt prit*ikinti kiekvienai 
tautai nei lietuvių neišskiriant. 
Kiekvienas dalykas pajudintas 
tuose klausimuose paeina ii vie
nos ydos blogybės, nes ji yrs 
motina visų nedorybių.

Garsu* Anglijos advokatas P. 
Gladstone yra išsitaręs, kad gir
tybė atnešanti žmonijai daugiau 
blogo nekaip karė, maras ir ba-

[girtybe noro taip baisi 'kaip knr4 
arba badas, kurie tik laikas nuo 
laiko apsireiškia, bet ji visados 
viešpatauja žmonijos tarpe, nuo- 
latai akina žmones, kaip ąžuolus. 
Iš tos priežasties girtybė būda
ma nuolatinė blogybė yra abel- 
na, veikenti visur ir visuomet. 
Deltogi nėra aeikiek per daug 
pasakyta ir neperdėta, kad gir
tybė visa galva ir pečiais dides
nė už 
pasaulyje. Ta blogybė yra tai 
mūsų tautos didžiausia yda. Tą 
ydą galime tikrai pavadinti tau
tos yda, o tai nekas kitas kaip 
girtybė. Taigi kam rūpi tautos 
gerbūvis, geresnė tautos ateitis 

i privalo prisidėti prie Blaivinin
kų, nes ateitis priguli ne gir- 

j tuokliams, bet blaiviems.
Augščiau paduotiems klausi

mams, manau, gali būt aišku* 
atsakymas. Taigi aš juo* čion 
po vieną nei nebandau atsaky- 
nėti. Juos kiekvienas sau priva
lo atsisakyti, ir jeigu dar, kuris 
neprjgulite prie Dįaivininkų 
draugijos, gerai apmąstę tas vi
sas blogybes, kuria* alkolis nešė 
ir nėša žmonijai, nuspręskite prisi 
dėti prie blaivųjų trokštančių 
žmonijai gero.

Toliaus pakalbėsime apie prie
žastis girtybės, alkolio veikimą 
į žmogaus kūną ir kitus dalyku* 

beapsirikimo spręsti, kad tai yra turinčius artimą sąryšį su gir- 
tydė bei alkolio, Backo Priešas.

visas kitas blogybė*

Kak pirmeivių laikraštuunkų 
nutarimai yra niekam tikę, tų pa
liudijo ir-naujasai spaudos drau
gijos pirmininkas. Pirmesnių nu
tarimų norą siekas ir neuildy- 
davo, tai bent ir nepeikdavo, o 

i dabar... Kokie laikai, kokie lai
kai!

K^i Lietuvai suku reikia, vi
si uiuerikiečiai lietu? 
žino. Tik viena* 
kai, globodama* 
meivius laike Šimkau* prakal
bų, ne karė* pavAigdiu* šelpia, 
bet agituoja už jaisvamanybea.

“Laisvė”, dedama pasikalbėji
mų su p. 8t Šimkų, pasisakė, 
kad su juo pasielgsianti manda
giai. Hm... O kaip su pirmes- 
niais iš Lietuvos svečiais 
elgta! Ir prasitark gi tu 
taip!

Visus Amerikos lietuvių 
tukus ir “strategistas’ 
pasiųsti prieš Hinaenburgų. Gal 
todėl niskiui taip nesiseka, kad 
visi tie peštukai susikraustė į 
Ameriką. Gaila.

Tikrinu, kad Amerikos lietu
vių laikraščių redaktoriai — 
tikra Europos valstijų diplomą 
tų kopija. Ten susipešė valsti
jos, diplomatai kiekvienos val
stijos 
bėdų 
taip 
viena
mus susipešė srovės, — laikraščių 
redaktoriai taip įvairias srovės 
kaltina, kad kaltininko nei su 
žvake ‘ nesurasi. Tikri diploma
tai

“Amerikos Lietuvarašyda
ma apie lietuviu ieškomą ir nie
kad nesurandamą vienybę kas 
antrą žodį stato “klerikalas“. 
Nejaugi “Amerikos Lietuvai“ 
geriau patinka rišti vienybės su 
fantazijos salų gyventojais ne
gu su šio pasaulio paprastais 
žmonėmis! Vargiai kada vieny
bė įvyks, jeigu mūsų pirmei
viai ir toliaus nenustos sapnavę.

Gabry* ir vėl laisvamaniams 
ir socijaiistams ant kojos užmi
nė. Visi vienu balsu suriko, būk 
Informacijos Biūro vedėjo ūsai 
“klerikalizmo” dvasia nusidažė. 
Mat, supyko, kad Gabrys laisva
maniams žemai galvos nenulen
kė.

“Katalikas” kaip buvo taip ir 
pasiliko kataliku; bereikalo tik 
“Lietuvos” Jurgis Spurgi* jam 
į lojerius peršasi, žadėdamas ap
ginti nuo “Draugo” balno. 0 
gal an| "Kataliko” sprando pa
norėtų ir pats Jurgis Spurgis 
pajodinėti f Tada, žinoma, pil
nai apsimokėtų Jurgio 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ 
mas.

čielybių
Spurgio 
globoji-

žinoma, 
L. G. ir

Bootono, 
L. G. F.

Tokią iškilmių, kai; Roekforde, 
laiNvamanią pranašui šliupui ten 
nuvažiavus, gal dar Amerikoje 
niekas nematė. “Lietuva*” ko
respondentą* aprašui, 4ama* Šliu 
po Roekforde apailankymą pas
tebi, kad visi rockferiiiečiai — 
laisvamaniai taip gausiai apsi
verkė, kad ašarą kloniai vos tik 
neprigirdė svetainėje susirinku
sios publikos. Gaila kad “Lie
tuvos” korespondentas nieko 
nesako ar SUhįmU pasisekė ?ra- Į 
daužyti Rockfordo bažnyčias ir 
katalikus, ar po senovei lauke 
vėjus gaudė.

B. Goldberg
Drabužiai, Skrybėlės, Oevery- 

kai ir Vyrų parėdniai.
4536-38 Si. Aw. CMcip.

Pirmeivių Spaudos Draugijom 
suvažiavimo nutarrin ų protoko
las siekia bemaž pusketvirto 
sieksnio. Trys sieksniai pavesta 
katalikiškų organiz., rijų reika
lams. Likusioji fepusė sieksnio 
laisvamanių sutvirtniiniui. Var
giai laisvamaniai sutvirtės, jei 
katalikų vežimėly įtupės; vertėtų 
jiems geriaus sav* suirusias par
tijas sulopyti.

Vokiečių kaizeris išvijo rusų 
mešką iš Galicijos. Mūsų socija- 
listai, dagirdę, kad meška per
galėta, triumfo balsu subaubė, 
nes, matai, pradėsią gausiau 
“monkes“ vystytis “Keleivis“ 
net revoliuciją buvo mėginęs 
Bostone sukelti.

Katalikai sukruto savo spau
dų didinti ir platinti, laisvama
niai gi varo agitacijas už pir- 
meiviSkos spaudos suglaudimų. 
Ddlykas tame: ‘'Lietuva” ir 
Bostono “Ateitis” sako būk ne
bėra kam j pirmeivių laikraš
čius rašyti ir jų skaityti'; katali
kų spaudai augantį auga ir jos 
pajėgos. Vadinasi laMnamaiųams 
blogi laikai, — katalikams rū
gi apiutė.

Ligšiol Amerikoje buvo vien 
tik “socijalistiškiejj” darbinin
kai. šiandienų jau tarime ir ka
talikų darbininku sąjungų. Da
bar prisieis laukti laisvamaniš
kų darbininkų partijų iš 
rusių prisikėlimo. -į-

Paimk kad ir mūsų 
likės moterėlės. neveikė,
tai nieko apie jas ir girdėti ne
buvo. Kaip sujudo: vi*os iš
budo ir net seimuotppradėjo. Ir 
komplimentų 
pagyrimo. O 
veikėjos su 
sniais dingo!

Na, o mūsų jaunimą*, kuo ne 
14. — S — DRAUGAS 
vyrai f Trečių s< imą rengiasi 
sutikti. Tai bent Vyčiai! Nevel
tui soeijalistai juos per laikraš
čius taip baisiai -formavo. Su
prato šelmiai, jog *u Vyčiais 
ne juokai!

HOMBSTEAD, PA.
Vietinio Tautos Fondo skyriaus 

miteto atskaita.
Vietinio T. F. Komiteto kalėk to

riams, Antanui Tnmasoniui ir JvMni 
ftvedkauskui, atsilankant j namus au
kojo:

Dienos uždarbį:
Antanas Kuras, $2.40

Po $2.00: Jonas Savulionia, Jonas 
Radziukaa.

Po $1.00: Antanas Tumasonis, Ju
lius Svedkauskas, Antanas Jena ri
čių#, Juozas AllėauFkas, Raulis Bra
žinskai* Pranas Piliėauskas, Petras 
Vasiliauskas, Alena Račkauskiutė. 
Matas JenUlevičius, Antanas Jenule- 
riČiua, Ono Urbanavičienė, Paulius 
Pik utis, Adomas Jurgelis, Jonas Ro- 
manauskas, Ignas Eomanauskas. Sta
sė Laurin bičiutė, Vincas Tamulis, 
Antanas Vaičiūnas, Juozas Jankaitis. 
Juozas Laurinaitis, Jonas Jurčukonis, 
Jonan Baranauskas, tėvą, Jonas Ba 
ranauckas sūnus, Antanas Valanti? 
jus, Petras Dumbliauskas, Kazimieras 
Minelis, A ėdrios Bnlevičins, Karalių* 
.TenUlevičius, Jurgis Girdauskas, Juo
zas Bendaravičius.

Po 50c.: Juozas Mickus, Jurgis Be 
menčius, Kazimieras Majauskas, An 
tanas Bakaitis, Simas Gudukas, Ka
zimieras DitnBa, tėvas, Kazimieras 

sūnūs, Antanas Petrauskas; 
fiiumbris, Pranas Beplevičius, 
čiuzelis, Juozas Prano Jena- 
Stanialovas Kadižauskas, Ju

1. * 'Būdas senovės Lietuvių” — Dau
kanto.

2. * * Chistamatija ’ * — kun- Mi
luko;

3. **Europos istorija” — Freeman;
4. "Lietuviai Amerikoj” — Jono;
5. "Kuomi žmonės gyvena” —* 

Jociaus;
6. "Petras žemaitis” — Astraus

ku;
7. "Kražių skerdynė" 

tUinskis;
8. "Diedai ir Gražina” — Mickaus, 
Ant aplikacijos turi būti kuopos

antspauda, ir parašai viršaičių ir kra- 
soa Ženkleli? už 10c.

Kun. S. J. Btruckiu, 
PlyaioutL, Pa.

MŪSŲ TAUTOS YDA.

(Pagal Kardinolų H. E. Manning)
Kaip kiekviena tauta turi 

daugybę ydų, taip ir mūsų tau
ta nėra nuo jų Iftiosa, nėra tokios 
ydos, kurios negalėsi priskaityti 
ir mums. Bet yra viena yda, kuri 
viršija visas kitas, ir ji, lyg dide
lė baisybė valdo visas kitas.

Kardinolas Manning rašo, ga
vę* statistikų iš Italijos, parodan
čių, kad, proporeijonaliai imant, 
žmogžudžiai, busimieji užmušties 
JuJtliunkai. prasikaltėliai prieš 
dorų, šelmiai vertelgystėje ir ki
tokie nedorėliai turi pradžių to
je didelėje ydoje — girtybėje. 
Jeigu tas tiesa Italijoje, galin.

“Ateitie” 
praneša, kad 
centralis aušinėsimų sekretorius, 
d-ras Draugelis, turi tokius ste
bėtinus paliudijimus, ant kurių 
galima užrašyti aukos nuo 1c. 
iki 1,000.000 dolerių. Su Gentinė
mis aukomis pusė bėdos, bet la
bai ilgai prisieis laukti kol bent 
vienas mūsų tautietis sutaupys 
milijonus.

“ Laisvė” nuolatos rėkia; 
“Draugas” . — klerikalas, 
“Draugas” — davatkų organas, 
— bet. žiūrėk, prisieina aoeūa- 
listų redaktoriui parašyti nors 
trumpą pastabėlę, tuojau* ir pa
siremia “Draugu”. Geresnių ar
gumentų už “Draugo” išvedžio
jimus niekur negali surasti.

Ga|ėsime ir Chieagoje link
smiau atsidvėsti. Taip nuvargi
no visus savo ealiJeinacijomiR 
šliupaL Račkauskai ir pirmei
viškų spaudo* dr įgiją suvažia
vimai, kad ne vien** lietuvis 
pradėjo ir apie melancholijas 
svarstyti. Suvažiavus gi Vy
čiams ir moterims ant seimų, iš
syk Chicagos tautiečiai dvasioje

Stučka, Jonas Gudriuos, 
Aleksandras Liutvinavičius 
Po 60c.: Ada tanas Zubkus, Stanis

lovas Stankūnas, Juozapas Jucevičius, 
Petras Davidanskas, Leonardas Le 
leikis, Juozas Gataveckas, Jonas Jau
kinas, Antanas Kudži 
lonis, Juozas Tumo 
V isoc kiutė, Marė 
Visockiutė, Juozas K;
H Kolektorių pora su smuike® 
aukomis po namus surinko

Bažnyčioje laike pamaldų aul 
Po 61.00: Vincas Dimia, Vincentai

.75

Turbūt Valparaiscfl universita* 
labai slauui lietuviams įstaiga. 
Visi valparaisit-ėi'ifc garbina. 
Vieno laikraščio mbktorius 
akundėsi Rurbului, Icad jam toje 
lietuvių “Skaloje” ir nebuvus 
tūli laikraščiai jo mokslišku* 
eudrumėliu* iš VaiuMaiao malia-
sų išveda. Žinoma, Anierika, tai 
ne Rusija, čia ir iš buvus “slatl- 
nioje skaloje” galim* jos "skr- 
bentu” pagarsėti.

Burbulas.

Dr. C. F. IVahrer rekomen
duoja, gydant reumatizmą ir 
neuralgiją, pirmiausiai išvalyt 
viduriu*. Mes jau daugelį kartų 
atkreipėm mūsų skaitytojų sty- 
dą į reikalingumą daugu=!9 ligų 
išvalyti viduriuP ir tuom tarpu 
primename, kad Trinerio Ame
rikoniškas Kartaus Vyno Eliii- 
ras tokiuose atsitikimuose yra 
labai naudingas vaistas. Ji* tu
ri būt vartojamas labiausiai tuo
se atsitikimuose, kuomet norą* 
valgyt yra užnuodyta*. Atsiti
kimuose lėto, neužtektino ar 
sunkaus vidurių virinimo, delei 
ko maistas neatneša pageidau
jamos naudos, jis yra labai 
brangintina vaistas, nes ji* su
stiprina organus, paliuosuoja 
užkietėjusius vidurius ir sužadi
na apetitą. Kaina $1.00. Aptie- 
knae -ton Triner. Mamifenže.- 
rer, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago. •

Reumatizmo arba neuralgijos 
atsitikimuose, po geram išvaly
mui vidurių, ištrink kūną 
Triner’s Liniment’ų. Kaina

Hmokesčinis. Renda *25.00 mėnesiui. 
2-jų metų lyea*. Pnežaitii pardavi
mo, navininkai perka kitų biznį. Gera 
proga geram žmogui.

Atsišaukite: 
John Blarzynakl

4SOO 8. Faizfleld av*^ Chicaga, m. 
27—29).

Po 50c.; Marė Masotienė, Konatan 
cija Balas*vičfrnė, Ona LiaSutienė,
Juzė Bružinskienė, Jonas Žizėnaa. 
Jonas Preitis, A Titanas Pau 
Jonas Bendaral ičius, Jonas T.

Smuikesnią aukę
Viuo surinkta bažnyčioje
Salėją laike apvaikftėiojlmo
Bo ąi.00: Emilė Miknčiutč,

nika Kupstaitė, FranriŽka Gudaičwtė, 
Viktoras Ekemias, Viktė Kelmenin- 
tė, Vienas asmuo.

PcTsOc.: Teofilė Matukoniutė, Ma
rė Bražinskintė, Adomas JurgėĮas.

Smulkesnių aukų
Viso Nurinkta salėje

< d. kovo — 1M5. ji

AR NORI ŪKĘ PIRKTI
Jei nori ūkę pirkti tai rąžyk 

laišką kad dasižinoti apie že
mę Naujoje Lietuvių Ūkinin
ką kolonijoje, Rush county, 
Wisconsino valstijoj. Nepra
leisk progos, rašyk laišką tuo- 
jaus, prašydamas plačių paai
škinimų apie virš minėtą 
toniją.

D. B. PRATAPAS, 
Wis., P. O.

ISVAZIAVIMA8 Į MIBKU8. 
nom ete.

ko

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liška e gydymas dyka! 
de) ^ru ir moterių.

Ar slinka tunu plau
kai?

Ar prašilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti Jie?

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ar pUnki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas 1S
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenklten apeau- 
guoti jos. Utaakykete Uuostrota kny
gute jusu prigomtą kalba:

•'TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašlta europos gar

Jlevelando T. D. D. Mirta 
lio Ch. G. Friedrieh girioj, 
skyriama 6 doL: 
šiai iė merginu padainavusi 

į «v*u ga*k* uovanų dėl. vertes,
2. Iž merginų puikiausiai padėkle 

mavusi gaus 2 dol. vertės dovaną.
3. Geriausiam vyrui deklamatoriui 

skyriam a 1 dol vertės dovana.
Užkandžiai ir gėrimai už dyką. Tiki 

tas tekainuoja tik 1 dol. porai. 
Pasarga: Karus reikia imti Paines? 

He ir važiuoti iki 8-to« stoties 
tieji r&žiuoti sykiu e u Mirtos c boru 
turi būti aevėliau 8 vai ryto ant 
Public Sąuare.

de

Ketvirtoje savaite.
GYDYMAS DYKAI

—Kaip užlaikyti arei- 
kate ir lBau<inti plau
ku*.—Ir kaip tai i 
kiuži BU vi 110 tureli 
Sius plaukau.-ŽIU i 
kai.—Banda.—ir i
kllftu.

•ulalko sUnkimą pi* 
ku praAalina plaiszoiGreb-

►ėstoje aavsdte.

•1

4.80 
*12.30 

aukojo 
Varo-

kojbn kaita ysrut-atlmo. 
stl man tojaus Jum doleri

UNION LABOKA TORY,

antralu 
kieto 
dėt u te

T. Niaura, 2028 Hamilton avė.
A. Banelis, 1447 E. 25 ft.

8, 1630 E. BC st. 
kviečia. T. D. D. M1t-

6

6



PriMiamas jbhs vaitai
■ttūnkarit a

Geriausi 5c. Cork-Tip Ci^aretai Amerikoje
Parduodami v Iną pwd»'ejų visur.

- ——— ... , — - -

H BUjia'

Foantain Ptaeksn* ra kabHuka. rak*inė. gvarantaata t IK.

tai Va'kai getai uždirba

Mead Cycle Co., BWT k 334 WKW0

DONORĄ, PA.
Į 88 kuop* B. L. K. K. A. laikys 

bert ainiu j ir mėnesin i -nsirinkimą 4 
d. liepos, tuojau** po pamaldų b»y 
tinėj salėje. Malonėkite, visi narini 
pribūti ant susirinkimo įr užsimokėti 
duokles.

F. MUeška, rašt. 
CURTIS BAY, MD.

58 kuopa, laikys bėgtai n hiĮ misiria- 
kiniq 11 d. liepos^ 2 vai. po pietą, 
pas kaoĮMMi pirHiininkj|, Ant B. Ra 

ąk: M/4
Malonėsite ateiti užsimokėti b*-r 

taininius mokesčius ir isgimiu arba 
HiiHi pažinti su XXX seimo nutari 
mais, o susif*aži!lę visi seni Girini 
pradėti prisirengti prie išlyginimo mo 

v Aeščią pagal amžj įstojime į 8. I*. 
-4T B. K. A., kuris liks atnaujintas nuo 

sausio mėnekio, 7916 ta.
A B. Radauskas, pirui

DKAUGYSTBg »V JONO EVANGE
LISTO CHICAGO, ILL., VTB1AU- 

SYBĖ.

Vleeprer.. Juo*. Šimėnas, 911 W. 
19tk PI.

Dykai už 75 čielus Kuponu* arba Pakeliu Priešakius.

Kiioalai* PeRla. 2 Geležtės.

Dykai už 60 čieli/ Kuponų arba Pakeliu Priešakiu.

Lt 115

ba Pike-

Sėskite kHpMMit

KEBO 
DEPARTMENT 

OS First St
Jertey City. N. J.

Nuo orio yra lakos*, kad “Kny 
ga — žmogau* geriausia* drauge*”.

DRAUGUy ffiUUI.
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Butkąus- 
kna 2302 So Iieavitt irt., Chicsg*, 
ūl.

Raštininkas A d v. A A SUki*.
3205 So. Halsted st.. Chiėsgo. IU.

Iždininkas B. Vaišnora, 1514 
Carson st, S. S., Pittsburgh, Pa.

Iždo Globėjai:
Kun. F. Kemėšis, 7U W. 18th 

st., Chicaga, Ui. .
Jonas Jaroševičius, 1048 Wa»- 

hington st., Norvrood. Mass.

Ffn. Sekr., Petrai Oliševakis, T1B 
IT. ĮSU it.

Kasininkas Ant. Laankkls, int 
Bo. Halsted it.

Maršalka Petras Augustinas T13 
17 PL

Susirinkimai paskutinį nedėldisa) 
kiekvieno mėnesio 1 vai po pietą 
Dievo Apveisdos parapijos svetainėj, 
18 ir Union gatvės.

būtų gera ir suteiktų skaitytojui 
naudą.

8U8IV. L .B. K. A. VAIDYBOS 
■ ANTBA4AI:

Preaidentas, — K. Kružinskas, 59 
Teneyek et., Brooklyn, N. Y.

Viceprezidentas, — A. Petraus
kaitė, 503 N. River at., Waterbary, 
Oonn.

Rš*kr*>tnriu«, — -T R
112 N. Greene at., Baltimore, Md.

Kasteriąs, —r Pranas Iterba, 456—
—Kingston

NTOLO, OOLLIjrmLLR B&.
Prezidentas Juozas Gudelianakaa, 

839 Hoaporia st.
Vice prezidentas V. Murauskas, 245 

Beminary str.
Prokehf Raštininkas, P. Pranaitis, 

431 Spring str.
Finaaaų Rašt. F. Stankaitis, BIS 

High str.
Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas, 

419 8o. Clinton str.
Kasos globėjai:

Jonas Norkus 904 Vasdeita str.
Rinkėjai Antanas Gudeliaaskas, 

501 N Nespėria str.
Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N. 

Heoperia str.
Metiniai suzirinkimai atsibūna £ 

ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket- 
vergą liepos Paprasti susirinkimai 
atsibūna, ka!/ 2 ir 4 ketvergą kiek
vieno mėses* s.

Kaip tik 
ir yra •‘Oliveris 
žinoma anglų 
Dicken*, Lietuvių 
Kmito. Vertikas ------- -
gerai. Atskleidžia skaitytajal prieš: 
aki* Anglijo* žmonių tamseniųją gy>! 
venimo pusę, parodo visą skurdą ir 
niekingumą, kuris slėpiasi po žiban
čią skraiste Londono miesto. Yra ir 
šviesesnių bruožų, kurie paįvairina 
turiaj. Didelė knygą lusidedaati iš 
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta 
aiškiai ant geros popieros. Kaina 
tik. ...............................   *1.00

Tvistas”. Parašyta 
rąžytojo Charles1 
kalbos renta Juao • 
saro darbą atliko į

Motery*, kurio* vartoja iį pro** sako. 
“Ir nž įtintų dolerių |. aaaUdaodlau |e> 
negražiau kito takia”.
Reikalaukit Iro* milu pro*, laiiku ar Tps-

Sitai protą* yra geriauaiu ii Tisų naujai 
lirastų pro*,, protinant jinai nelimpa prie 
drabužio. Geso išdega per 5 valanda* tik 
nž S centu* ir neiiduod* jokio nemalonaus 
kvapsnio. Prosas avaramo tari nuo S iki M

MOTERŲ PATOGUMAI

tiškai apMlankę antrašu:
L. Geležinis

4347 So. Paulina St. : - :
TEL. DROVER 5600

CHICAGO, ILL. a®

Edirardsville

Kasos Globėjai: — J. SĮnlgaitta, 
122 8. Meade et., Wilkes Barre, Pa.

J. B. Yalukonis, 233 Broadway, S. 
Boaton, M aus.

Dvasiškas vadovas, — kun. J. Ja
kaitis, 41 Providence st., Korcester, 
Mass.

Knygius, — kun.
P. O. Plymouth, Pa.

Gydytojas, — Dr. 
kas, 2302 S. Leavitt

nekalt: rEAsm. pan. sv.
DBAVGUA WABKEGAN, ILL, AS>- 

MINISTIIACIJA:
Pirmininkš — On* VuiHnU. 1349

Be. tlncota Hetr, Mankeg.n, TU.
Vke pirmininkė — Aaartaeijn Fa-

vilkvkė, 1349 Be. Park avė, Wankv

■iai^asži

•ą.

B.

A.
st.,

J. Struekus.

K. Bntka.is-
Chieago, 1U.

Prote k. rali. Antanina Kasiliana 
kiutė, 1345 8c. Park are., Wank-jan, 
BĮ.
Finansų ražt. — Elžbieta N*vardan*-, 
kaltė, 1221 Vieton* at., W*nkeg*n, 
m.

Kasininkė — Marijona Zelenlakla- 
U, 133# 8*. Ldaeoln at., tVa iegan, 
m.

pasaulyj, pagarsė 
Mark Tvnln ’o, ir 

lietuvių kalbon jau 
žinomo Jono ' Kmi

Nemažiau nusisekus už 44OUveq 
TwistąM yra “Huckleberry Plonas” 
Parašyta Įsam 
jusi o humoristo 
versta iš anglų 
gerai lietuviams
to. Kaip • Oliveris Tvistas rodo gy
venimo tragediją, taip Huckleberry 
Finnas parodo lengvesnę gyvenimo 
punę. -Vertikas taip taip puikiai suge 
bia perkelti skaitytoją į aprašomas 
viešas, taip reaHŠkai perstato Huckle | 
berry ir jo neatskirimą draugą Tarną ' 
Savyer’i, kad skaitytojas su didžiau- i 
siu žingeidumu seks tų Unksmių į 
draugų keliones ir nekartą nusijuoks į 
Iš ją prietfiuą.

Nemažiau patiks ir juodukas Dži Į 
mas. Stokuoja vietos, kad visas ypaty- i 
bes tos knygos išdėsčius, geriau ie- 
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny- į 
gos formatas 8%X8H tolią talpina 
savyje 43 skyrius ir 284 puslapiai. 
Kaina bu nusiuntimu ...................... 75 Į

Tikras malonumas skaitytojui Ir 
papuošalas namams, tai neseniai iš
ėjus iš spaudos knygutė šv. Kazį 
mieras Lietuvos Karalaitis. Ypač 
skaitytoją patrauks geras pasiskaity
mas ir dailus išleidimas. Ligšiol 
Amerikos lietuviai mažai teturi gra į 
žiu artistišku leidinių, bet 6v. Kazi
mierą galima drąsiai priskaityti prie 
gerę»geriausių.
keturių dalių: 1) Av. Kazimiero gy
venimą* ir jo reikšmė mūsų tautai. 
Parašė kun. P. Lapelis, 2) Ar. Kazi
mieras jaunomenės idealas. Parašė 
K. U. 9) Tėvynės meilė. Parašė Dr. 
A. K. Kutkauskas, 4) Giesmė į šv. 
Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi
nas. Kiekvienas rašytojas savo už
duotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai

Turinys susideda ii

Labai puikus auksiniai daiktai už labai 
MAŽĄ KAINĄ.

Tiktai$10.00ffĮ 15 lkmentl E!S'n “ Walth*m laik-
-MĮV 19 rodžiai, >n 20 metų gvarantija

Auksiniai įlinkam* žiedai už 3 dol. ir augičiau
Gera* laikrodžių ir visų aukso dalykų pataisymas.

Trockys Jewelry Store,
4833 So. Ashland Avė. — CHICAGO, ILL.

Tas didelis su jo paties parašu pa
veikslas Popiežiaus Benedicto XV 
su Jo Šventenybes Santaikos Mal
da parsiduoda "Draugo” Knygyne.

Del jūsų SKUROS ir ŠIAUČTAUS REIKMENŲ

E. F. Heidenreich & Co.
4844 So. Ashland Avė
Mes taipgi turime peniau
siai kalvių, misininkų, 
kaustytųjų ir s (altorių 
tvartukus, Pustus, šepe
čių čeverykams, Paliiius 
Ir t t. Žemesniomis kai
nomis negu kur kitur.

eikite pas

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

Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.
Reikalavimus siųskite į “Draugo” Redakcijų.

1800 W. 46th Street
CHICAGO, ILL.

‘.LIETUVOS VYČIŲ" CENTRO TAL 
DYLOS ANTRASAI:

Dvasiška* vadovas: Kue. F. Ke-
nėžis, 1800 W. 46th at., Chleago, IU.

Pirmininkas: M. A. Norkūnas, 160
Melroae at, Montėlio, Mass.

Vice-piruuninkaa: A. Aleksandravi- 
tiut, 732 W. 19th at., Chleago, DL

DRAUGYSTES *V. JONO KRIKSTT- 
TOJAUS, MELUOSE PABK, ILL. 

VALDYBA:
Pirmininku J. tvirblii, Box 59& 

Melrose Park, IU
Pirm, pagelb. ▼. KiadoJas, Box 151

CASH COUPONAS 
Šitas kuponas pra vertės 
5 nuošimčių ant visų pir

kimų nuo $1.00 
■r augščiau.

Telef. Yards 421

41 Proridence rt., Worcester, Mees.
Finansų raStlninkė: O. M. Kašetni

U, 6^gyter avė, Montello, Mas*.
Iždruinkė: M. J. Juškienė, 129 MelIMizinkė: M J. Juikienė, 129 

roae lt., Broekton, Mus
Kaso* globėjai: K. Pakito* 

Vabansia ava, CMraga, III. 1

Org. užžiūr prot. rašt. A. Jasinskis, 
1800 Bt. Oharlaa s.*., Maynood, IU.

Finansų rait A. Samalioni* Box 593 
Melrose Park, III.

Kusininka* 3. Btefaakeritia, 5001

1644 Susirinkimai buąjukae trečią nsdėl- 
dteni kiekvieno inAesio. efm* vai

kiekvienam pasiskaityti. Kaina .20
Apsvarstyk! Maža Ui knygutė, 

bet duodanti daug peno dėl rimto 
svarstymo. Talpina savyje sekančius 
dalyku. Kam tave Dievas sutvėrė f 
Dievas visados ir visur tave mato. 
Mirai, Dievas teis, duos dangę ar 

^KnĮr fr sąnari

Dvi Naujos Knygos

Homestesd, Pa.
J. Nagūevičius, 186 Madrnea st^ 

New York, N. Y.
Literatiška komisija: A. Kneižis, 41 

# Capital avė., Hartford, Conn.
J. J. Bamananskas, 147 Ames st., 

Montello, Maaa.
F. Virmauskls, 22 Broad Brock- 

šon, Mass.

Park, UI.

flVENTO ANTANO DRAUGIJOS 
WAUDDAM, HJ*., VALDYBOJ

ADRESAI:
Pirmininkas: Steponas Keliotis,

1344 So. Jackson Btr.
Pag ei b i nin kas, Kazimieras Burba,

ir negerų vietų. Ataiakirk nuo bedie
vių. Negirtuoklūuk. Pamesk vartoję* 
av*igin*mu* gėrimu*. Mylėk *kai- 

Paliauk keikę*, ne

MUlaa,

Joaas J.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGUOS. 
BOCBTOBD, ILL. VALDYBOS AD

BE8AI:
Pirmininkas, Kazimieras

1025 B. Main St.
Vleą-pirminiakas Miksiu

<!», 1*14 15tb Bt.
Protokolą rait£ninla»,

Morčaitis, 1530 B. Kert Bt.
Finansų raštininkas ir lilloht**

Po v. P. Petrėoaų. 422 Island »ve.
Iždo globvjąii Joaąs Zubiaaa, 1)29

B. Cksrck Bt
Vincentas KadzeviČia,

Protokolų raštininkas, Ant 
Bnmoika, 139B Bhsridu Boad.

Finansų raMininkaa, drožimas
molinas, 713 — Bth Btr

Kasininkas, Aatanas Bakšys, 
Se. Vktoria Btr.

Kasa* glebė jai:
Juozapas Bkuldriakia, 1111 — 

Btr.
Baimund* Bulerlčia, 1330 8o.

Jaekan Btr.
1. Marialka, Press* Dapkų*, 1431

Bks-

1327

l#t»

411 lalasd 1. Marialka, Dlr'ufts,

irialkoe, Kr.rinirras 
eit Bt., ir Izidorius

Brasas, 1543 
Kome*.

LtTGTSn *V. JURGIO KAMI. 
NOBWOOD, MA8S.

na. Pr. Kurna, 457 Pleasaut ai.

ot. Salt J. Varnaakae, HM

Piriruaiakaa Skiria Antanas, 909 
Indiaaa avė.

Pagalbininkai Bnbnla Juozai, 735

Kaltis!
Clai

'a*hingtoa at.
H* Rait. V. Semtka, M* Plsaaant

4M5
II. Raitininkas Bmšoki 

101» Dilangham are.
L. Katuli kišk v D. 8. Brooklyn.

.taus.

Stažavau

Malinu darbas Sl.noma lentoa •togai tento.

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

Paieėkau >*vo draugių Magdalenos 
Ksturnkiutės, Marijonos Jienaviėin 
tės. Paeina M Bikunų sodžiaus, 
Oarlevos par, Suvalkų gub. Jos pa
čios ar pažįstami, msionekile praneš
ti!

rtpbę, 
pyk, ir nekeržyk niekam. Brangink 
laikų ir teisingai dirbk, atlik dažnai 
išpažintį. Priimk dažnai šv. Komu
nija. Maldingumas j šv. Mariją Paną ne 
apvilia. Suprask maldos galybę, ir 
Delko tiek gyva nuodėmių. Kaina Ji

Ar Kristus turėjo brolių Ir seserų: 
Dažnai yra primetama katalikams, 
būk Kristus turėjo brolių ir seserų. 
Taigi kiekvienam bus naudinga pasis
kaityti to neteisingo prikaišiojimo 
atmetimų viriminėtoj knygutėj*.

Reikalaudami adresuokite:

DiAUGAS PUB 00.

1800 W. 46th atr., Chicago, IU.

DOVANA FABMV «HBK*JAMSI 
I Didelio Farmy listas dovanai, di
džiausioj lietuvių kolonijoj, so apra- 
Šimu daugybės farmę pardavimui, O- 
dirbti/ 'tu budink*is, sodnais, gyvu 
liais h be gyvuliu, didellę ir mcž^, 
tnip pat ir ne išdirbtos žemė# par* 
siduods pigiai ir ant lengvu 
žemė geriausia, netoli nuo dideli?

j Ctelbnrda Petras, 1002 Clara are., 
į Ruėaucka* Mataula*. i 133 Miebigan

Karininkai Grigaliūnas Tamošių*. 
1437 8. lįst.

Maršalka Ikiividaa Jneaaa, 14S9 8
9 rt. ' *

nai pirkti, rąžyk, tuojaus klausiant 
farmy luto.

CHAS ZEKAS k CO.
N. Dearborn st., Room

CHICAGO. ttL.
127 808

Šiomis dienomis atspausdintos dvi 
naujos knygos:

piešinių, apysakų ir monologų rinkinys. Kas skaitė Skruz
dės raštas, tas žino, kaip autorius moka piešti žmogaus šie 
los padėjimų.

Gražiai išleista knygelė. Kaina 45 centai.
2. “KAS BAILYS!” Komedija dviejose veikmės*.
anglų kalbos vertė J. Miliauskas.

Yra tai labai gyvas dramatiškas veikalas ir tinka vai- 
diuimuL Kaina 15 centų.

Reikalaudami adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th Street 

CHICAGO, ILL.

Neaivargink presuodama aeno- 
mig prosomia. Su “Imperiųl” 
pro** galima suprosaotį didelė* 
Šeimynos savaitė* skalbimus j po-

Magdalena Klelžlutė,
15 Millbury at., Worc*ater,

Paietkau Aleno* Dndonlnu *,
TAtnvO*. Bovortru pnb.. 'Marijam-

paeina

.imu. pa*. . Mw.ru* jmuauv, u..wo*e 
kaišo. A'nerik..- atvsUavu* 1914 me
tanas į Baltimore. Turiu evarbų rei
kalą. Pati ar ka* kita* malonėsit 
duot man žinia Šituo ldrr.il:

Minerzvllle, Pa.

rą valandų. Galima prosuoti kur 
tik nori; vidui ar ant oro. Už* I 
kaista pat j per savę. Niekad gal- ji 
V4 neaKauuea. Dvi aavaitea duo
dame bandyti dykai Rašyk 
klausdama informacijų.

Adresas:

NEW ERA SALES CO.
P. Mulevičiui, Mp.

6329 So. Fairfield avė., 
CHICAGO, ILL.

tie velti e bore- AtsSaiikitž:

55 Miltraukee avė, Kenoiba, Via.
(25-27)

Paiaėkan •a v o giminaitės Paulino* 
Behkaitėrt, paeina iš Kauno gub, 
Telšių pa v., Lauka voa parapijos, Parao- 
lio kaimo. Ji atvažiava iš Lietuvos 
j inomas, W. V*. i*X5 metuose. Tunu 
labai svarbą reikalą, meldjiu aU»- 
šaukti Šiuo adresu:

MIm Junefa Jangalaitė, 
4347 So. Wood St., Chicago. UI.

PnipUcnn urvo brolio .tnorapo Mar-

kų pavieto, Teinamai p»r., Kėdainių 
kaimo. Tariu labni avnrbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adreau:

Mia* Sf Murculaičiutė.
22 Tamarck lt., W. Karieton, Pa.

numeris

“Pažangos
Literatūros, Mokslo, Politikos ir

Visuomenes Meifesinio Žurnalo

“PAŽANGA,, eina tautlškal-krlk<MonMkoJe 
dvasioje.

“PAŽANGĄ” leidžia “Draugo” Bendrove 
“PAŽANGĄ” veda tie patjs redaktoriai, ku 

ic redaguoja savaitraštį ‘Draugą"
“Pažangos" Kaina

Metams $3.00, pusei metų $1.50 
Atskiri numeriai po 25 c.

Draugas Pub. Co.
1800 W.' Street, • Chicago, III

.»•

7

7

ldrr.il


•Karė - kainos sumuštos - Karo" Viskas už $5.95

MŪSŲ NUO8TUOU8, TAI MCBŲ LAIMRJDUB. PINIGAI NERKI- 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIRMU8, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gėrę teroru. Išduoda m tūkstančius dolery d a voroms supa | 
Audiniui imoniŲ sa mūšy tavtfau. Bet tik per apribuot* laiky mes duosi
me iitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moteriiką arba vyričk*, su 
gerais viduriais ir ant gėry akmeny ui $5.95, ir viaus skutimosi prietai 
n U 4 dalyk y, o taipgi lenciūgėlis, tiedaa, fontaufcė plunksna, dėlė Ha
vanos eigary ir ant 7-niy luviy nikeliuotą revolveri —DYKAI. PILNAI 
GVABANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po *25.00. SPECIALI® 
PASIŪLIJI M AB: Pakol tavory yra Ataiyekiž litą apgarsinimą ir save 1 
adresą, o mes austysime visus 10 dsikty paeikiūrėjimui ir iibaudymuL , 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui *5.95 ir ekspreso Iškas, Užsakyk iiaa I 
dien, o sutaupysi pisigy.

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

DR. J. JONIKAITIS
Cr«M »yq. ■titrų I h»t nr>t

Resid. 4*13 S. Ashland Ava.
Valaadoa: t—U H ryto

•—9 vakar* Bell SAVAI

Tel. Drover ?<M2

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis)
Lietivittas Batistas

4712 So. Ashland Avė.
Jūsų Agentas kiekviename ofise

“ŽVAIGŽDĮ
16 puslapi

miausias lietuvių ki
Suteikia įvairių žiui

Phana Drover 7*0 
Valandos: 8 lig 10 ryto, i lig 3 po 

piet ir 7 lig 9 vakare.

Dlt. A. J. TANANEVICZE 
Gydytojas, Chirurgas 

ir Akušeraa 
arui hm. kdin ir

I 3249 S MORGAN ST. CHICAGO | 
«:• -a*:\ -aė <ss< -ac- «c-

AMtRIKOJ
LIETUVĄ D!ENKA-T >

►7 VISUOMENES,

Literatūra ir PolitikM iliurtmotu Laiknitū
Amerikos Lietuvi? Dlenraitis “KATALI

KAS” paduoda vėliausias iiniaa apie karą ir 
visokie* atrinkimus pasaulyje. Visuomet pil
nas indomių eU«*i>«nių.

DienrsMis “KATALIKAS” eina tautii- 
kai - krikičioniAkoje dvasioje.

DIENRAŠČIO KATRA:
Metams ........................... 65.00.
Pusei metų ...................... 8.00.

Dviem mėnesiam ............ 1.25.
Europoje metams .... 7.00.

Pranrikite savo adresą, o gausite 
pasižiūri j imni .viena numeri valtuL

TAIRPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningij ir Muzikos Krautuvo 
amr.nrarrrs SAT.inoo

Raly darni laiAkua ir aiųkdami pinigus vi
sados adresuokite kitaip;

TANANEVICZ PUBUSBING COMPANY

3249-53 South Morgan Street
CHICAGO, ILU U S A.

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJI 
THE HIBERNIAN 

BANKING ASSOCIATION 
(KURTA 1887 M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA 8ALLE IR ADAMS STi
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitas pradedant neo VIENO DOLERIO ir dae 
giaa, až knriaos mokam 8 nno&imCias ant metu, karį prid» 
dam tau pešė metę.
Atdaras Snbatoc Vakarais nuo 6-tos iki 8-toa vai. vakaro.

R E AL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iikolektaoja 

randas ir prižiūri propertes; pardaods geros vertės mcrgičius; 
skolina pinigas ant įtaisytu savasčių (proper&u).

o*c*

■T

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

SpecIJallett motery Ir valktį Ilgose

VAUNnm V-12 pritS piet; 430- 730 vakare, 
Nedalomi. »—12 prie* pist.

3255 Se. HalsteS St., Chicago, Uis.

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

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

tikėjimo klassimus, atsako j visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios

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

Laikraštis eina du kartu į mėnesį
Kaina 75 c. metams

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

1644 Wabansia Are. Chicago, III.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

Viensolyne yr»: prirengiamoji mokykla, altaonių sky
rių pradinė mokykla ir sugsteji mokykla (Kigh SchDAj, 

Ldetkviškosios Sesers priima paj) m ve mergaites moH- 
nimai ir iiaaklėjimai. Seminarijoje prie regalerižkojo 
mokslo, arba ir etakyriam, yra mokinama: menka, paisy
mas, siavinėjimaa ir taip toliai.

OKBOS MOKINTOJOS. PIGUS UtULUYMAl.
Reikale Dariiiit^a kreipties prie Motinos Perdėtinėe 

lis/ antrata.

Mother Superior,
St Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, 1H.

Tel. Drcrrer 5052

DR. K. DRAUGELIS
LIETUVIS OENTIBTAS

VALANDOS: nuo 8 iki U ryta, anot 
ik! 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.

3261 SO. HALSTED ST„ CHICAGO

i,.,h t11.1 f t. ii.nii * i irin1 rr ai
Tel. Randolph S246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

1* SO. LaSALLE Sl 
IRoom 815) Chicago, III.

Ros 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

T.lephoM Malo SM
JOSEPH MOL1TOR

ARKITEKTAS

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4502 S. Wood St. Chicaya, 111 
Priimam* pinirus j Banks ufZMrflmui nuo 
vienu dolerio ir daugiau* ir mokame trečia 
FrocOnta ratomin ant metu Siunčiame piniyua 

visas dalis svieto pigiai. groitai Ir tciringai, 
svetimų teinių pinikus mainome, perkame Ir 
parduodame Parduodame Sifkort** ant visų 
linijų 1 k rajų ir i* kraiaus. taipgi tik totus ant 
geleiiukalių po visu Amerika ir Europa.

Musų Banks išdirba visokius raitus Ir do
kumentu r visose kalbose ir duoda ruda lie
tuviams visokiuose atsitikimuose h* reikaluo 
se y pati,-kai ir per laiškus. Tik kreipki t čs 
virtminčtu antroku.

Užtini,k tau ar savo pažįstamiems
Lietuve) bei Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKU
Einą Jau 30-tus autus.

Prenumerata $2.00 matams; $1.00

Š1.2S pute metiį. Anjlljoj. Lietuvoj Ir 
kitur B3.ŪV metame; ŠI.SU pueei m. 
Pametimui viea, num. sluečiam dovanai 
Knygų katalofų slunilame ant pareika

lavimo dovanai.

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

Brooklyn, N. X.

M. A. Norkūnas,
Vienatini* Ltetavia Gdirbėjaa

visokiu ženklu 
"9 draugystėm, o y- 

RHgMK patingai: kokardų 
; S 1 giizikučiu meta 

W liavu. anamelioU 
ir padengtu celių- 
loid’u, sarpu, ve- 
liavu ir Kartinu.

. . ''‘•T. bu. atlieku arti.-
ĮĮKįMįĮ takai.

■H M. A. Norkūnas
1H MtLROSE, ST., NONIELLO, RASS.

Plymouth National
BANK.

Kapitalu su pervirti s 
$161.000.00.

Šitoji Banka prižiurom- 
Suvienytųjų Valstijų va) 
Siiv». Moka 3 nuošimčiu
no nudėtų pinigų. Galim 
susišnekėti lietuviškai.

G. H. Po«tlethwrits

Kiekvienas telefonas prie Bell System yra jū
sų agentu ant užklausimo kiekvieno prenume
ratoriaus kurį galite padaryti savo pirkėju

Kiti gulina geras pasekmes maža preke tuo 
tarpUrinkavimu — kodelgi jūs negalite!
Atanįjkite, kad kada jūs telefonuojate, jūs 
labai r< tai negaunate greito atsakymo ir ati
daus viJausmo jūsų bizuies 
pažįsta; in. Vartok 
linijas.

vilties ar jūsų 
ietos ir Tolimas Bell

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Comtnercial Department 
Ofldal 100

Nauja Knyga

Šv. Kazimieras
1

2
3
4

METAI

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

ŽVAIGŽDE”

i Dr. Richter'io 

PAIN EKPELLER’IS

nuo reumatiz
mo sksudijlmo, 
skaudėjimo Ir 
sustingimo ss-

' manys*.
Tikrtu F»ta Exi^k-ri. 
randMl pakeMuomt,’" 
kaip iii pavoikblelis pa

K rodo. Neimkite jokių 
X pakelių be InkaroTra- 
EMark.

25 ir 50 centij 
F aptiektose ir tie

siai iš

FF. Ai. RickUt ACe
■ 24-80 W»bington 

Street.

NEW YORK.

TURINYS
Sv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė tnOsų 

tautai. Kun. P. L.
Šv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K. U.
Tėvynės raeilė. D-ras A. K. R.
Giesme į Šv. Kazimiera, Pranas

Kaina 20 c.

Pusi gryno pelno skiriama

‘LTautos Fondui”
1 J r.

AdrafvskHp:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St. • Chicago, III

—

Jau išėjo iš spaudos knygutė

“BTiUKĮI BAŽNYČIA ir JOS VALDŽIA”
32 did.nao, kaina 10c. Vietoję

siųsti krasos ženklelių.
Imant nemažiau šimto—didelė nuolaida.
Adresas: A,

1644 WaHtmfa 4v<»

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie 
tuvoj bei Amerikoj

Kurs 1915 metais eįs kas 
ir padailintas,

1. VėliausSĮ žinias iš karei.
2.

savaitę padidintas 
talpins:

"Seno darbininko atminimus” nevadintus "Svieto 
perėjūnas” (traukintasis po Vokietiją, Ltuemburgą

3.

4.

Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocildetkos”.
“Škotijos Lietuviai” IT T.anarkshire. m Linlitb- 
govsinrB, IV MicUotiuan, V iėunaee ir tt.
“Lietuviai Anglijoj”.H 5. ____ _

*-* 6. Korespondencijas.
H 7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
H 8. Dainas, pavekelėlins, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti 
H riaušių ir skaitymui verčiausių laikraščių.

K_l„_ • **—T‘~1---- ‘
H metams* 8 šilingi
ii irime >rw...~.n s»m,
U ~ .... ..OSBSS—— .

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu ii jvoi-

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj 
;ai (2 doL), pusmečiui 4 šilingai (1 doL) . _ n jui:___ /en____ \

Adresas:

Rev. Jo». Norbut
Mossend, Lanarkshire, • Scotland.are.

Tai. Versis 1138

Limiškis «riktrlK
Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargžlitĮ-nai- 
laičiip

P. A MAŽEIKA 
nu Man tn. CSICMS. :d

šte-Vart Savaitinis Lalkraltla

“SAULE"
Jan 25 metai, kaip išeina 
taruinkas ir Petnyčia. Prenumera
ta Aasztnoja metams.- AMenkoft? 
$2.50 metams, pusei met^ $1.25. 
Rusijoje ir Europoje *3.50 metama,

Ralykite Šiądien, o gausite vieną 
utunerį paaiži n rijimai dykai, ad

resuojant

V. I. MCZKSWSia — co.
Mahanoy City, Pa.

ir tkiHsi luii Laikraštį "UETBU!"
M MUaal kur Ją jauti!

“LIETUVA”
Eina |u> 21 rantus Clilt^e, IIHtoU kas 
PėtnyEia Ir paduoja daugiaašiai Jtrtį ir 
r :rfcų žinia ii Amori’ios, Europai Ir 
rite trieto.e prcnuraeraU kaitMja me
lai lik $2.vv, teMi m»ij $1-09.

Rąžyk adresu:

A OLSZEWSKI, 
3352 k Balsted SI, ChlClCO, ILL

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojąme kad sutaupysime jums 50% jūsų pi- I 

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo I 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augsčiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusi,

$5 ir $0.00. Ant orderio siūtos kelinės už 
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
1415 So. Halsted St. Chicago, I1L

Atvira kasdieną (ir Nedalioj) dienomis ir vakarais.

Chtcrirm. fu

ROYAL PHONOGRAPH 00.

Saugokitės
firmy kuriem nepatenkina jūey 
už jūsy pinigu*. Mes tik esame 
vieniu telė kompanija, kuri tu-

Bių savo paisinsvinuua « 
GRAMOFONAIS, kuriuos mat 
gvarautuojame ant 15 metę.

fony kuriuos Diee parduodama. 
tuojau įmokant arba ant išmo
kėjimo

4100 kas mėnuo

3 llEHESIil IŠBANDYMO VELTUI

paveikslais katalogo; duodame 
veltui.

91 East 4th St., Dep. i 00
NEW YORK. N. Y.

Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties 
nors pora gąnj katalikiškų paveikslų. Mes tik ką ga- į 
vome siuntinį įvairių paveikslų,kaip tai Sv. Kaeimiero, H 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos, i| 
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sali. Širdies Y. Jė~ B 
saus, Nukryžiuoto, Penkių Plonų V. Jėzaus, Sald. Sir: | 
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P. B

Benedikta XV.
Norėdami pavei! 

norite, prisilįskite p 
sius veikiai gausite. 
25 eentai.

tartume pirkti brangesnį, 
nebus gėda laikyti namie.
Adresuokite:

1800 W. 46th Street,

ati, parai j, kokio 
paveik-

Chicago, III.

8

8

%25c5%25a0I.SU
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