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Darbo, rimto darbo mums 
reikia, o ne rietenų. Amerikos Žinios

“Viskas gerai, kas užsibai
gia gerai”, sako patarlė. Ir 
tų patarlę kaip tik norėtume 
pritaikiirt prie visų nesusipra
timų tarp. p. St. Šimkaus ir 
Tautos Fondo valdybos. Ste
bėjomės ir savo ausim netikė
jome, kad tie nesusipratimai 
galėtų įvykti tarp asmenų, 
dirbančių tam pačiam prakil
niam tikslui — Lietuvos su
šelpimui. Tikrai manėme, kad 
tas viskas tėra tik nesusipra
timais, kuriuos, dėja, taip uo
liai kurstė dabojantieji netiek 
nelaimingos tėvynės sušelpi
au), kiek mėgstantieji iš šypu- 
lio skaldyti malkų vežimus. Su 
širdies skausmu tėmijome į 
vienų kitiems užmetinėjimus. 
Ir štai, kaip kitoje vietoje 
skaitytojai ras, tas viskas te
buvo vien nesusipratimai. 
Prie gerų norų nesusipratimai 
visuomet galima prašalinti. 
Tai liudija dabartinis atsiti
kimas.

Bet siekime toliau tij atsiti
kimų, imkime plačiau dalykus 
'gvildenti iš viešojo lietuvių 
gyvenimo. Kodėl pas lietu
vius tokie viens kito dergimai, 
skundai, kandžiojimai, barniai 
virto neprašalinami? Vien tik 
todėl, kad stokuoja gerų no
rų, vien todėl, kad mūsų inty
mesni vyrėti pamėgo smulkų 
politikavimų, pamylo vieni ki
tiems politikavimo ylomis ba
dyti pašones. Ir tai daryda
mi, mano užsitarnauju viešo 
veikėjo titulų, taria didelės 
svarbos darbus atliekų. Ta
riamieji mūsų tūlų srovių va
dai, pamėgę savo veikimo sry- 
tį matyti vien smulkiame kitų 
badyme, tokiais pat išauklėja 
savus pasekėjus, kurie, pa
prastai, dar toliau savų “va
dų” žengia. Sėjamas vieno 
kitu neužsitikėjimas sparčiai 
bujoja lietuvių tarpe. Ir ne
sueiname į vienų vietų, kad 
susivienijus dirbus tikrai 
svarbius dalykus. O jų, tų 
svarbesnių darbų, tiek pas 
mus esama! Imkime, kad ir 
rūpinimasis politiškais Lietu
vos reikalais. Koki ten plati 
veikimui dirva. Auklėk lietu
vių politiškų sųmonę, infor
muok mažai kų apie lietuvius 
žinančius kitataučius, skleisk 
tautų paliuosavimo idėjų, veik 
šimteriopose srityse, o lau
kiančio garbingo darbo vis 
dar rasis. Bet lyg tyčia viskas 
nukreipiama j smuklmenas; 
džiaugiamasi gudresniu sar
kastišku pasakymu, prie nea
pykanta sukurtos ugnies gra
žiai sau šildomasi, o tuo tar
pu didesnės svarbos reikalai 
užmesti rūdija. Ir tai papra- 
tonre vadinti lietuvių politika, 
visuomeniškais reikalais.

Nemokame suvartoti savos 
energijos. Laikų ir barniams 
eikvojamų energijų galėtume 
ir privalome sunaudoti pra
kilniems darbams. Bet to ne
darome arba labai mažai. Ir 
jeigu kas atsidėjęs veikia di
desnės svarbos srytyse, ir čia 
neapseinama be pavydo, bar-

I nių. Ir kaip tuo mažas tepa- 
rodonfa reikalų supratimas. 

'Pavyzdžiu imkime Informaci- 
Ijos Biurų Paryžiūje su p. J. 
'Gabriu priešakyje. Bent pa- 
I vyzdį turėtume imti, kaip rei
škia veikti. Dėlto, kad p. Gab- 
I rio nesikišamą į lietuvių peš
tynes, nuo jų šalinamasi, 6 

i veikiama tiesus darbas, jam 
! prikaišiojama nebūti dalykai, 
bandoma pasigauti į aitraus 

(sarkazmo dantis. Ir tuo vylio- 
jama, traukiama į lietuvių 
tarpe įsišaknėjusias rietenas. 
Bet kaip tikram veikėjui pri
dera, p. Garbio nepaisoma į 
smulkius asmeniškus priekaiš
tus, bet užremtas darbai va
roma tolyn. O mūsų visuome
niški nedaaugliai iš “Tėvy
nės” ir supirmeivė jusiu tauti
ninkų abazo vis dar nenusto
ja dantų kalenę ir rodę vil
ko pobūdį avies kailiu prisi
dengus. Kada Tautos Fon
das Informacijos Biūro rei
kalams paskyrė 2,000 dol., 
“Tėvynė”, tiesioginio užmeti
mo neturėdama, atsigrįžo tojo 
Fondo link ir rėžė sunkų ap
kaltinimų : gird, su skriauda 
Lietuvos žmonių tai darote!

1 Ir tųjį Informacijos Biūro 
ėdiko šauksmų aidais pakar
tojo sėdintieji lizduose, ku
riuose peštukizmo dvasia ra
do sau šiltų guštų. Bet kas 
rūpinsis Lietuvos politiškais 
reikalais? Gal nieko neparo- 
džiusieji “Tėvynės” šūlai ir 

!jiems panašūs? Kas skelbs 
I pasauliui Lietuvos reikalavi
mus, kas rūpinsis jos ateiti
mi ne žodžiu, bet darbu? Kas 
nors Lietuvos politikiškais 
reikalais turi rūpintis. O kad 
tuo užsiima ne pirmeivis, iš to 

1 nematytume priežasties nei 
“Tėvynei”, nei kitiems rody
ti savo netolerancijų ir pirm
eiviškus dantis.

Bet ne vien tas pavyzdis ga
lima būtų privesti. Jų tiek 
esama, kad jais užpildytas 
mūsų gyvenimas. Veltu šauk
tume, perniek maišytume įsi
karščiavusius — jie neklausys. 
Būtų tai tuščias darbas, ener
gijos eikvojimas. Visiems su- 
sipratūsiems lietuviams, ma
tantiems gero darbo pavyzdį 
ne ergeliuose, bet ramiame 
veikime, sveikiausia bus pa
rodyti tėvynainiškus jausmus 
ir ištvermę ne kuo kitu, kaip 
tik ramiu veikimu naudingo 
darbo. Karštuolių visados at
siras. Jie savaimi atsiranda. 
Bet kad rimtiems lietuviams 
nereikėtų jų pėdomis sekti, 
aišku kiekvienam.

-tĮod soAn^orj SĮsuuinndnji 
tiškais reikalais, lietuvių nu
kentėjusių dėl karės šelpimas 
turi būti liuosi nuo smulkaus 
kerštavimo, ypač reikėtų nuo
šaliai laikytis nuo peštukizmo 

j dvasios. Tai rimtas darbas, 
tai mūsų pareiga, kaipo lietu
vių. Ir žiūrėkime į tai, kaipo 
į pareigų, šventai jų pildyda
mi. Barniai visuomet nepa
geidaujami, o tuo labiau da
bartiniu laiku jiems neturi 
būti vietos. _

AUSTRIJIEČIAMS NEPASI

SEKĖ LENKIJOJ.

Iš Petrogrado gauta žinią, 
kad austrijiečių armija, suside
danti ir trijų korpusų ir sie
kianti 120.000 kareivių sumušta 
rusų piet-rytuose nuo miesto 
Liublino. Vienas korpusas tos ar
mijos visai sunaikintas. Visoje 
to karės fronto linijoje austri
jiečiai, pralaimėję seniau ir da
bar užimtąsias pozicijas, pasi
traukia.

Karės žinovai — ekspertai 
tvirtina, kad kunigaikščio Fer
dinando armija dabartiniu laiku 
randasi kėblame padėjime. Iš
syk kung. Ferdinandas tikėjosi 
jam pasiseksią sumušti rusų ar
mijos kairijį r dešinįjį sparnus, 
ir visą veikimą sutraukė Bys- 
trieos ir Krasniko apielinkėse. 
Tuo tarpu rusų armijos centras, 
pasinauduodamas gera proga, 
pradėjo atakuoti austrijiečius iš 
vidurio. Austrijiečiai pasijuie 
viduryje ugnies nebeturėjo kito 
išėjimo, kaip trauktis nuo savo 
pozicijų.

VOKIEČIAI SUMUŠTI 

PRANCŪZIJOJ.
Prancūzų ir anglų laikraščiai 

praneša apie įvykusius smarkius 
mūšius tarp vokiečių ir prancū
zų. Prancūzijos karės laukuose 
prie Arras ir Berthune. Prancū
zai užėmė visas svarbesnias vie
tas Flandrijoj, nustūmė vokie
čių kareiviją nuo Lille, Douai 
ir Cambrai.

Atkakliausia mūšis tarp priešų 
įvyko netoli Arras ir Aix Mou- 
lette apielinkių. Tose vietose vo
kiečiai sutraukė arti 100.000 
kareivių ir buvo pasiryžę su
mušti prancūzų • silpnesnę ka
riuomenę. Prancūzų armijos ge
nerolai spėjo į svarbaus mūšio 
vietą pasiųsti rengiaus naujų

RUSAI ATSIGRIEBIA.
spėkų ir paskiaus pasirodė, kad 
ne vokiečiai, bet prancūzai iš
kurnėjo, galutinai sutrindami 
priešo galybę. Iš milžiniškos vo
kiečių armijos paliko vien tik 
likučiai, kurie baisioje netvar- 
kėje traukiasi atgal. Tūkstan
čiai nelaisvių pakliuvo į prancū
zų rankas. Mūšio lauke užmuš
tųjų begalinis skaitlius. Vokie
čiai matydami, kad jiems Pran
cūzijoj prisieina trumpa, trau
kia savo kariuomenę iš Galicijos 
ir kitų karės laukų.

Genevos telegramos praneša 
būk vokiečiai greitu laiku pa
trauks visą savo armiją iš Ga
licijos, palikdami ten austrijie
čius vienus varžyties su rusais.

VOIKEČIAI PASISAVINO 

ŽEMAITIJĄ.
Sulig žinių gautų iš Amter- 

damo, Vokietijos valdžia oficia
liu prisakymu priskirė visą kraštą 
gulintį šiauryje nuo upės Nemu
no iki pat Vokietijos parubežio 
prie Vokietijos. Didėji dalis Že
maitijos tokiu būdu pateko į prū
sų rankas. Užimtosios prievarta 
Žemaitijos esąs paskirtas guber
natorių kapitonas von Gosseler.

Pasisavinant Žemaitiją, vokie
čiai padarė pirmą politišką žing
snį prie užgrobimo naujų terito
rijų Vokietijai Lietuvoje. Len
kijoje ikišiol vokiečiai nieko nesi- 
savino, pasitenkindavo vien tik 
įvedimu savosios tvarkos ir ad
ministracijos užimtose vietose. 
Su laiku gali ir Lenkijoj įvykti 
tas pats kaip ir Lietuvoje. Pa- 
liuosavimas Žemaitijos nuo ne
prašytos vokiečių globos prigu
lės nuo karės bėgio. Jei vokiečiai 
bus sumušti, tai nebus jokių 
klausimų kas link Žemaitijos. Pa
sitaikius vokiečiams išlaimėti, ga
lės įvykti dėl Lietuvos likimo 
ginčai. Kol kas toks vokiečių pas
kelbimas neturi dar didelės svar
bos ir nėra abejonės, kad vokie

SMARKIOS AUDROS PRIDA- 

( RĖ DAUG NUOSTOLIŲ.
Ohio, Kentucky, Indiana, Illi

nois ir Missouri valstijos labai 
nukentėjo nuo siautusių ten bai
sių audrų. Sunaikinta daug na
mų, nemažai ir žmonių surado 
sau mirtį baisiajam viesului tor
nado aplankius viršminėtas val
stijas.

Cincinnati mieste ir jo apielin- 
j kėse sugriauta kelios dešimts na- 
I mu, 14 žmonių užmušta, dauge- 
! lis nežinia kur dingo. Spėjama, 
kad iš dingusių nemažai surado 
sau mirtį.

Indianapolio miestas maži iu 
nukentėjo, aukų žmonyse tik trys 
ypatos.

Iš St. Louis gauta žinių, kad 
j siautusios ten viesulos pridarė 
| nuostolių ant pusės milijono dole- 
i rių. Daugelis gražių namų, ūkių 
! pavirto griuvėsiais. Kiek žuvo 
žmonių tikrai dar nesužinota. Ki
tose Valstijose audros pridarė 
apščiai blėdies. Išviso priskaito- 
ma nuostolių ant kelių milijonų 
dolerių,---- «*----- j-,.....................

čiai bus priversti apleisti Žemai
tijos kraštą.

ARABAI REMIA TURKUS.
Londone gauta žinių iš Arabi

jos, kad turkų kariuomenė vei
kiantįjį Yemeno provincijoj, prie 
arabų pagelbos šturmuoja anglų 
sustiprintą miestą Aden. Anglai 
buvo mėginę atakuoti turkus, bet 
tiems esant daug stipresniems, 
pasitraukė atgal į tvirtumą.

TURKAI LAIMĖJO KAUKAZO 

KALNUOSE.
Turkų karės kanceliarija iš

leido oficijalį pkskelbimą Kon- 
stantinopolyj, apie sumušimą ru
sų Kaukazo pąrubežyj. Turkai 
užėmę keletą svarbių pozicijų ir 
atmušę rusų atakas.

Dardaneliuose turkams irgi pu
sėtinai sekasi. Ties Avi Burnu ir 
Sedd—EI—Bahr kaujasi tarp sa
vęs priešų artilerija. Prie Tekke 
—Burnu turkai sumušė priešą net 
keliose vietose.

KANADA SIUNČIA 500.000 

KAREIVIU.
New Yorke gauta žinių, kad 

Kanados valdžia rengiasi pasiųsti 
Anglijai pagelbon 500.000 karei
vių. Ši didelė armija jau esanti 
pilnai sutaisyta ir netrukus ke
liaus Europos karės laukuosna. 
Kanados ministerių pirmininkas 
Robertas Borden pažymi, kad ka
nadiečiai rems Angliją iki galo, 
suteikdami jai amunicijos, gink
lų ir kareivių.

PASIKĖSINIMAS IŠSPROGIN

TI BALTĄJĮ NAMĄ VVASHING- 

TONE IR NUŽUDYTI MILIJO

NIERIŲ MORGANĄ.
Daug triukšmo Amerikoj sukė

lė pasikėsinimas sudinamituoti 
Baltąjį namą AVashingtone, kur 
buvo padėta bomba, kuri išspro
gus tik mažą rūmų dalį sugadino. 
Po to buvo mėginta nušauti Ame- 

į rikos milijonierius I. P. Morga- 
| nas, kuris dviem kulipkomis tapo 
j sunkiai pažeistas. Morgano žaiz
dos esą nepavojingos ir jis pagy
siąs. Kaltininkas suimtas. Tai ga
na mokytas žmogus, buvęs uni
versiteto profesorius, bet pa 5- 
kiaus po tūlo skandalo, prasišali
nęs iš viešojo gyvenimo ir niekas 
apie jį nieko negirdėjo iki šiam 
laikui, kada jis po kita pavarde 
mėgina padaryti biaurų darbą. Iš 
tilpusių laikraščiuose paveikslų 
pasikėsinimų kaltininko, pažino 
jį jo pirmosios žmonos giminės, 

į kurie dar kaltina Frank Holtą, 
į taip jis dabar vadinasi, žmogžu
dystėje pirmosios pačios. Tikra 
pavardė Kolto esanti Erieb 
Muenter. Susekus' ir suėmus žmog 
žudj ir dinamituotoją, pradėta tar
dymai. Tik neilgai tegalėjo Su
vienytų Valstijų valdžia teirautis 

Į apie Kolto užmanymus, nes jisai, 
kalėjime budamds, surado gerą 
progą ir nusižudė, pranešdamas 
laiške rašytam žmonai, kad ke
liuose laivuose, išplaukusiuose iš 
Amerikos uostų, randasi jo padė
tos bomhos. Bevieliu telegrafų 
duota žinios tiems laivams apie 
gresiantį pavojų. Berods iki šiol 
dar bombos niekur nieko nesu
naikino, bet atsargumaš visur už
laikomas.

Policija yra įsitikrinus, kad 
Koltas alias Muenter negalėjęs 
darbuotis vienas, bet su pagelba 
tam, tikros organizacijos, kurios 
tikslu yra skleisti terrorą tarpe 
Amerikos valdininkų ir kapitalis
tų. Tikimos, jos seksis susekti to 
suokalbio ir tos organizacijos tik
rąsias pėdas.

LENKIJOJ.
Ėjo mūšiai be svarbesnių pa

sekmių. Maž daug visur užlaiky
ta tas pats mūšio frontas. Gali
ma esą lankti, kad iškrapštę ru
sus iš Galicijos, vokiečiai pamė
gins iškrapštyti juos iš Lenkijos 
ir nustumti už Varšavos.

RUSIJA UŽSAKO DAUG GINK

LŲ AMERIKOJ.

M ilmingtono, Del. korporacija 
‘‘Du Pont’’ gavo nuo Rusijos 
užsakymą parako už 60.000.000 
dolerių. Už greitą užsakymo iš
pildymą Rusijos valdžios atsto
vai žada dar kelius milijonus pri
mokėti viršaus.

“American C’ar and Faundry 
Go.’’ Bertvicke, Pa. padarė kant- 
raktą su rusų agentais ant išdir
binio 5.000 prekvnių vagonų. Be
lo dar kitos ginklų ir amunicijos 
išdirbystės Amerikoje tikisi susi
lauksią iš rusų milžininiškų už
sakymų aut ginklų.

AMERIKOS MOTERYS —

TAIKOS VYKINTOJOS.

Atstovė ■ į moterų kongresą 
Kaagoje, Amerikos žymi soeijolo- 
gė ir veikėja, p-lė Jane Addams, 
aplankius kariaujančių viešpati
jų kraštus, kur ji mėgino susipa
žinti su santykiais tarp susikivir
čijusių Europos viešpatijų, su
grįžus į Suvienytai. Valstija#, 
pienuoja su pagelba žymių dip
lomatų ir paties prezidento AVil- 
sono pradėti pirmus žingsnius 
prie Europos sutaikinimo. Šio
mis dienomis Jane Addams ma
tėsi su Wilsonu. Kokios išėjo pa
sekmės to pasitarimo, nežinia, bet 
kad jos nebuvo labai pasekmin
gos tai aišku. Prezidentas ir dau
guma jo šalininkų nėra dideliais 
moterų draugais, ir nelabai no
riai priima nuo jųjų patarimus 
politikos reikaluose.

MEKSIKOJE BADAS.
AVashingtone gauta žinių iš 

Meksikos, kad ten pradeda 
siausti baisusis badas, ir didelės 
suirutės alkanų žmonių minių 
daromos. Pačiame Meksikos mies
te nebeužtenka provizijos. Tūk
stančiai žmonių jau kelios die
nos kaip negauna valgio, kurio 
stoka visame krašte. Kitoms vieš- 
'patįjoms jiepasirūpinus Meksi
kos likimu, galima tikėtis ten 
baisių atsitikimų. Pakol sukilė
lių vadai susitars, kuriam iš jų 
priguli pirmoji vieta, Meksikos 
gyventojai sukels naują revoliu
ciją daug baisesnę ir nuožnesnę, 
tai bado riaušes. Suvienytos 
Valstijos, pradėjusios išsyk la
bai rūpinties sutvarkymu Meksi
kos reikalų, nutylo. Ir kada tik 
užsibaigs Meksikos kraujo pra
liejimas.

PROJEKTAS NAUJŲ 

KALĖJIMŲ.
Generalis Suvienytų Valstijų 

prokuroras, Gregory, stengiasi 
išdirbti naują projektą pataisy
mui kalėjimo rūmų. Sulig mena
mojo projekto visuose kalėji
muose, kuriuose tilpsta virš 
4,000 kalinių turėtų būti užves
tos dirbtuvės iŠdirbimui reika
lingų armijai kariškųjų įrankių 
Už savo darbą kaliniai nieko ne
gautų, visas uždarbis būtų ski
riamas kalinių Šeimynoms.
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Žinios iš Lietuvos.
VOKIEČIAI LIETUVOJE.

Žmonių ūpas. ,

Žmonių ūpas užimtose vietose 
puolęs. Nors viltis, kad mūsų 
kariuomenė vėliau ankščiau pa
liuosuos nuo vokiečių, nenustoja 
žibėti, vienok baisiausias suvar
žymas blogai atsiliepia į žmones.

Ištiesų, negali gauti jokio laik- 
, raščio, jokios knygelės. Kur tik 

randa kokias knygas, tuoj su
plėšo, nors, rodos, jos visai jiems 
nekliudo, i Tiesiog pastebimas 
koks tai kvailas, beprasmis viso 
ko naikinimas.

Žmonės labai laukia savųjų ir 
išėję į laukus žiūri ton pusėn, kur 
mūsų kariuomenė stovi, ir tie 
laukimai, visi įsitikinę, nenueis 
veltui: vis kartų paliuosuos iš 
baisiosios nelaisvės.

Ta viltis suramina žmones; 
perdaug nenusimena, mažai skun 
džiasi, vargsta tyliai, kaip ap
skritai yra lietuvio būde. Tik su
sidūrus su vokiečiais pasirodo 
visa jų neapykanta prie jų. Vo
kiečiai gi atmoka už tų jų neap 
kent imu taip-pat neapykanta, 
baisiausiu skriaudimu.

Ištisus sodžius be paaiškinimų 
degina. Atskiriems ūkiams, puo
lusiems vokiečiams į akį, tiesiog 
galas, nes kad tik kiek ir degi
na.

Labai įvargina kontribucijos, 
kurias uždeda netik ant mieste
lių, bet ir ant atskirų kaimų.

, Jei neturi kuo išsimokėti, tai vo
kiečiai be jokios gėdos krausto 
kišenius, auna batus nuo kojų, 
iodžiu, elgiasi kUobiauriaūšiai.

.Rytojus, žinia, ųeaiškus; ; visi 
laukia pagelbos, pasibaigus ka
rei, iš savo vyriausybės, ir tas, 
taip-pat kaip savųjų laukimas, 
priduoda reikalingų ištvermei pa
jėgų, nes taip visai dvasinės pa
jėgos pultų.

Toliau, labai blogai veikia su
varžymas atlikti savo dvasinius 
reikalus. Žmonių neišleidžia į 
bažnyčių, ir tuo pačių atima pas
kutinę paguodų. Pasižmonėti 
taip-pat niekur neišleidžia.

Kur n-yo pozicijų toliau, ne- 
taip varžomi, bet ir čia jaučia
mas sunkus vokiečių jungas. 
Daugelis žmonių neatlikę vely
kinės. Labai blogai veikia į žmo
nes ir Dievo namų bažnyčių iš
plėšimas. Taip, Liudvinavo baž
nytėlė visai sunaikinta, apiplėšta, 
brangesni daiktai užgrobti. 

Lietuviu prijautimai.

Mūsų tautiečiai pažįsta savo 
amžinus priešus vokiečius, nors 
Lietuva, kaip atskira valstybė ir 
nesusirėmė su jais per penkis 
šimtus metų. Vienok kaip tai vi
si jaučia, kad pradėtasis kry- 
iuočių ir kalavijuočių darbas — 
naikinimas mūsų tautos, nepasi
baigė, ir dabar vokiečiai kartu 
norėtų prislėgti ir pabaigti 3U 
.mumis.

Vargas būtų mums po vokie
čiais. Ištiesų užtenka prisiminti, 
kad parėjus iš Lietuvos į “Prū- 
sus™, 'teisingiau tariant, į Mažųjų 
Lietuvų, pasijunti žmogus visai 
kitokiose aplinkybėse: kiek ki
loki- įpročiai, apsirėdymas ir kas 
skaudžiausiai — vokiška kalba. 
Truputį. toliaus nuo sienos lietu
viškai nė nesusikalbėsi.

Kiek labiau lietuvių gaivalas 
užsiliko apie Tilžę, bet ir čia vo
kiečių, pangermanizmo, idėjos 
labai prasiplatinusios. Priminsiu 
vieno asmens pasakojimų iš savo 
kelionės po Tilžę. Stotyje pa-1 
prašė bilieto lietuviškai. Storas 
vokietys atsakė nusišypsojęs no- 
auprantųs. Tada prabilo rusišku 
ir vokietys, nesnprantųs, turbūt, 
rusiškai, buvo priverstas kalbėti 
lietuviškai; pasirodė, kad gana 
pusėtinai mokėjo lietuvių kal
bos.

Toliau, kiekvienam buvusiam 
darbuose Vokietijoje ir susidū
rusiam su ^tenykščiais lietuviais, 
puola į akį tai, kad, prie sve
timų žmonių, prie vokiečių, Ma
žosios Lietuvos gyventojas ne
drįsta kalbėtis lietuviškai.

Iš to aišku, kad mūsų kalba 
niekinama ir vengiama ja kalbėti. 
Aišku ir tai, delko taip greit iš
tautėję Mažoji Lietuva, davusi 
pradžioje aštuoniolikto šimtraėčio

pasaulyje lietuviu dainių Duone 
laitį. Tada Lietuva tęsėsi ir lie
tuviškai buvo galima susikalbėti 
ligi pačiam Karaliaučiui, patsai 
vardas kurio taip lietuviškai 
skamba ir kuris ištiesų buvo lie
tuvių miestas, nes minimas mūsų 
liaudies dainose. Dabar gi ten ir 
arčiau prie sienos visai lietuviš
kai nesusikalbėsi.

Aš labių labiausiai įsitikinęs, 
kad atidavus kokių-nors Lietu
vos dalį vokiečiams, galima už 
giedoti pakasynų dainų tai da
liai. Kai-kurie gali manyti, kad 
pačioje Vokietijoje paims viršų 
kiti gaivalai, nes ten labai įsi
galėję socijal-demokratai, ku 
riems tautinis klausimas mažių 
mažiau rūpi. Bet juk kaip sykis 
vokiečių socijalistai žinomi už 
labiausiai įsitikinusius patrijotus. 
Beto, jei tautinis klausimas visai 
nerūpėtų jiems, tad kam jie, 
jausdami savo galę, taip paklus
niai karėn stoja ? Galima pamany
ti, kad pakiltų medžiagiškai mū
sų kraštas. Bet ne turtuose laimė, 
tai viena, o antra, medžiaginis 
aprūpinimas nei kiek nesaugoja 
nuo ištautėjimo. Užtenka prisi
minti, kad ir mūsų amerikiečius. 

Lietuvių ateitis.

Aišku, kad mirtis grėstų tiems 
mūsų tautiečiams, kuriuos pri
jungtų prie vokiečių. Bet tokio 
prijungimo, ačiū Dievui, prie da
bartinių sanlygų būti negali, nes 
Vokietija negalės užgrėbti nei 
sklypučio svetimos žemės. Todėl 
mums reikia džiaugtis, kad sveiki 
išgyvensime, kad nebūsime varu 
priversti perimti svetimų mums 
kultūrų, svetimų kalbų,i - r,

Mykyklosę suvokietintų mūsų 
jaunųjų kartų, žemės tuoj perei
tų jų rankosna. Užtenka prisimin
ti, kad Suvalkijos paprūsėje yra 
ištisų kaimų vien vokiečių ap
gyventų. Pusė gyventojų kai-ku
rių valsčių susideda iš vokiečių. 
Jei taip yra dabar, tad kas pasi
darytų, jei visa valdžia pereitų 
jų rankosna. Žinoma, visokias aug 
štesnes.- vietas. užimnėtų 'vokie
čiai, o juk turtingesnius ir aug
ščiau stovinčius visuomenės akyse 
žmones stengiasi pamėgdžioti sil
pnesnieji.

»
VoTciečių norai.

. Vokiečiai nori kuolabiausiai 
įvarginti mūsų kraštų, nes, jų iš-' 
rokavimu, yra prasmė tai daryti 
jei privers atsitraukti, tad kuo 
labiau bus suvargintos atimtosios 
žemėš, tuo jiems bus daugiau 
“garbės”, gi jei jie apsigyventų 
ant ilgiau, tai suvargę, išbiednė- 
ję žmonės bus priversti greičiau 
išparduoti savo turtus ir žemės, 
nes įvargusieji negalės taip vei
kiai atsistoti. Kitaip tiesiog ne
suprantamas tas beprasmis triobų 
deginimas, turtų naikinimas.

Patys vokiečiai nesistengia 
slėpti savo pageidavimų ir, pa
sak vieno pabėgėlio žodžių, kar
tų vokietys išsitarė: “Ja, mes 
jūsų nevysime lauk, jūs patys iš
eisite”. Vadinasi, mus privers 
apleisti amžiais apgyventas vie
tas, vietas aplaistytas mūsų bo
čių-prabočių krauju ir prakaitu, 
kad atidavus jasias amžinojo prie
šo rankosna. Perskaudus būtų 
likimas, ištiesų perskaudus ir tik 
džiaugtis reikia, kad tie vokiečių 
norai žlugę.

Vokiečiai įsitikinę, kad jie 
“išrinktoji” tauta ir turi dėlto 
būti pryšakyje visų kitų tautų 
“Nesupranta, kaip gali eiti kul
tūra be germanizmo”, prasitarė 
kartų vienas jų veikėjas. Kultūra,

rėn. Buvo aišku, kas pasidarytų 
pasaulyje, jei šiem dviem valsty
bėm nebūtų pavykę pergalėti 
priešo. Užtat veikiai stojo Ang
lija, dabar gi neseniai ir Itali
ja, kų tik buvusi Vokietijos bi- 
čiuole. Italijos įsikišimas karėn 
labai daug nusvers, nes jos pė
domis būtinai eis Rumunija su 
Graikija, gal ir .Bulgarija, tai yra 
šios valstijos taip-pat vėliau-ank- 
sčiau gali paskelbti karę Vokieti
jai su Austrija.

Nėra abejojimo, kad vokiečiai 
karę pralaimėjo; tuo pačiu žlun
ga jų visi norai, toki drąsūs ir 
taip nepamatuoti norai. Iš visų 
pasaulio tautų norėjo vokiečiai 
padaryti vienų tautų. Bet ar tai 
galima? Man regis, kad pasidali 
nimas žmonijos į tautas seka tam 
tautos surėdymui, kuriuo skiriasi 
vienos nuo kitų, vienos 
spalvos nuo kitų spalvų, vienas 
metų laikas nuo kitų. Kadangi 
tauta, didelė ar maža, iššaukta 
gyveniman, tai ir turi ginti ji 
savo tautiškumų, savitumų.

Mūsų tauta taip-pat praėjo il
gų istorijos kelių, taip dygiuota 
ir skaudų kelių ir dabar, kada 
tokios audros ištiko visuomeni
niame gyvenime, kįla klausimas) 
ar išgyvensime? Aplinkybės susi
dėjo taip, kad gresiantis netik 
mums lietuviams, bet ir kitoms 
stipresnėms tautoms slibinas pa
smerktas mirtin, ir neišsipildžius 
vokiečių norams, vėl užsvis nau
ja gyvybės saulutė kaip visiems, 
taip ir mums lietuviams. Į ateitį 
privalome žiūrėti šviesiai ir nors 
mūsų kraštas sunaikintas, nors 
didžiausias dvasios smūgis pada
rytas mūsų tėvynei, bet ji, išgy
venusi daug sunkesnius laikus, 
perneš ir šių audrų, o po audros 
lengviau juk krūtinė alsuoja.

B. V• • »» •» . » . •
(Iš “Šaltinio”.)

Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.
MELUOSI! PARK, ILL.

26 d. birž. šv. Jono Krikštyto- 
jaus draugystė surengė prakal
bas, Frank ir Jims svetainėje. 
Prakalbo? buvo surengtos nu- 
teriotos tėvynės — Lietuvos su
šelpimui. Kalbėjo p. S. Šimkus ir 
Dr. A. K. Rutkauskas. Žmonių 
prisirinko pilna svetainė. Kiek
vienas norėjo, išgirsti p. Šim
kaus pasakojimus apie Lietuvos 
dųbartinį padėjimų — baisų lie
tuvių vargą. Pirmas kalbėjo , Dr. 
Rutkauskds. Paaiškino trurtpai 
apie reikalų Lietuvos gelbėjimo, 
kad šelptumėme, savo brolius al
kanus, aukodami jiems, kiek iš
galėdami. Šimkaus kalba labai 
visus sužadino. Aiškiai papasa
kojo apie karės baisenybes, api.: 
mūsų brolių r“ lietuvių didelius 
.vargus, Tjąąis. vargams, suma
žinti Vilniūje susitvėrė Lietuviu 
Draugija dėl karės nukentėju
siems šelpti ir jis kaipo atstovas 
tos draugijos, ragino dėti au
kas, kurių Lietuva labai reika
lauja. Surinkta aukų $35.00 
Aukos bus pasiųstos Tautos Fon
dui. Toliaus dar kalbėjo Rut
kauskas apie Lietuvos sunkų pa 
dėjimų. Užbaigiant prakalbas 
dar Šimrfhs paaiškino apie ėmi
mų į kariuomenę. Kokių metų 
ėma ir taip toliau.

L. Vyčių narys.

“tikroji” kultūra gali būti tik 
pas vokiečius, tik platinantis vo- 
kiškumui.

Dabar suprantama prasmė dai
nos: “Deutschlartd flber alles”. 
Vokietija, vokiškumas, germaniz
mas, žodžiu, viskas paeinantis 
nuo jų, turi būti viso ko pryša
kyje, augščiau viso kit-ko, nes 
žmegUR galįh laimingu tapti tik 
vokiečiu pasidaręs. Vokiečiai ir 
norėjo užmesti kilpas visoms 
kitoms tautoms; gudrūs jų dip
lomatai dirbo ir dirba" išsijuosę, 
kad tik apmuilinus kitiems akis, 
kad tik pasirodžius nekaltais ir 
pajutus jėgų pabaigti su tuo, prie 
ko taip meilinosi.

Si karė vienok išties parodė 
tikriausius vokiečių norus. Gėrai

kada kų tik prijungė tų lietu-»neapsiskaitę, pasikarščiavo ir iš
ves dalį į Prūsus, žinomų visame šaukė Rusiją su Prancūzija ka-

LIETUVIŲ KOMITETAS.

Nuo pat karės pradžios Rygo
je darbuojasi Lietuvių Komitetas 
į karę pašauktųjų šeimynoms 
šelpti. Iš pradžių jis ilgai dirbo 
vien tik tų į karę pašauktųjų šei
mynų šelpimo darbų. Bęt šį pa
vasarį, įsiveržus .vokiečiams gi* 
liau į Žemaičius, Bal. 17 d., ėmė 
plūsti į Rygą pabėgėliai. Plūdo jie 
pirma iš pačių tolimųjų Žemaičiu 
vietų, iš Paprūsės: nuo Naumies
čio, Švėkšnos, Tauragės; paskiau 
atsirado ir iš artimesnių vietų:, 
nuo Šiaulių, Mažeikių, Viekšnių, 
Joniškio ir t. t. Pabė
gėlių padėjimas buvo la
bai vargingas. Rygos lietuviai, 
inteligentai šoko jų šelpti ir gel
bėti. Pabėgėliai buvo priglausti 
“Rygos Garso” salėje. “Pašal
pos” ir “Žvaigždės” draugijų 
mokyklose. Šelpimo darbas reikė
jo naujai tvarkyti. Pasirodė rei
kalinga nuolatinė pabėgėlių šel
pimo organizacija. Lietuvių Komi
tetas į karę pašauktųjų šeimy
noms šelpti gavo organizuoties 
■naujais pamatais, būtent gavo 
parūpinti vyresnybės leidimų ir 
pabėgėlius šelpti. Gubernato
riaus leidimas buvo gautas balan
džio 19 d. Į Komitetų buvo iš
rinkta daugiau narių. Tuojau 
pradėjo plaukti aukos. Nė mėne
sio nelaukus, susirinko daugiau 
ne 5000 rub. Didžiosios aukos: 
Rygos miestas davė 1000 rub., 
Slavių Komitetas — 1000 rub., 
Latvių Ūkininkų Ekonomijos Dr- 
ja — 500 rb., Latv. Ekon. namų 
statytojų Dr-ja — 500 rb., kleb. 
kun. Strakšas 100 rb., latvių laik
raščiai ‘ ‘Dzimtenes Wehstnesis ’ ’ 
ir “Jaun. Zin.” — 100 rb., gr. V. 
Zubovas — 100 rb., Rusų Baltijos 
vielų fabriką — 100 rb., A. Bi
liūnas — 50 rb., latvių šv. Mar
tyno bažn. pastorius P. Rozenber
gas — 50 rb., Kretingos vienuo
lių Konventas —50 rub. Daug su
sirinko ir mažų aukų, kurias su
dėjo daugiausia patys lietuviai. 
Tarp kitų lietuvis kinematografo 
savininkas Htukis atidavė vbų 
bal. 30 d. grynąjį pelnų — 129 rb. 
57 kap.

i Balandžio 23 d. visų Rygos Šel
pimo Komitetų posėdyje paaiškė
jo, kad Lietuv. Komitetas šelpia 
.1440 žm. Paskiau jo globoje bu
vo jau lig 2000 žm. “Rygos Gar
sas” paskirtas centru, kuriame 
pabėgėliai skirstomi į vietas. Ilgai 
trini daug pabėgėlių Išvažiavo to
liau į Rusiją arba sugrįžo atgal 
į gimtąsias vietas. Dabar Lietuvių 
Komitetas tebešelpia • apie 1000 
,žm. Gegužio 30 ir SI d. Lietuvių 
Komitetas dalyvaus Tatjanos Ko
miteto rinkliavoje.

ATHOL, MASS.

Liepos 4 d. pas mus kalbėjo 
gerb. kun. Kemėšis. Gerbiamas kai 
bėtojas buvo pas mus pakviestas 
per vietinę šv. Onos moterų drau
gijų, todėl: jis dalį savo prakal
bos pašventė moterų temai, ypač 
minėtos mčtefų draugija® reika
lams. Toliaus kalbėjo apie dar
bininkų reikalus. Čia kalbėtojas 
truputį paaiškino iš darbininkų 
judėjimo istorijos ir perstatė 
šių dienų darbininkų didelį iš
naudojimų. Kalbėdamas apie 
šiandieninį 'darbininkų išnaudo
jimų, -kalbėtojas aiškino, kad 
darbininkai 2 turi stengties paši
lių osuoti iš.: to išnaudojimo; ži
noma, čia gerb. kalbėtojas ne
siūlė darbininkams visuotina 
žmonių luomos lygybę, kaip mū
sų socijalistai kad daro; taipgi 
nekurstė darbininkus prieš ka
pitalų kovoti revolincijiniu bū
du, bet patarė darbininkams or
ganizuotis į savo organizacijas 
ir rimtai, ųeibti, rišti darbininku 
klausimą. Prie tos progos gerb. 
kalbeįtojas patarė lietuviams 
darbininkams rašyties į Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą, kurios pir
mutinė kuopa jau sutverta 
Boston, Mass. ir dabar yra jau 
steigiamos kuopos po visų Ame
riką. Toji darbininkų sąjungų 
katalikiška ir pavesta globai šv. 
Juozapo, todėl joje prigulės dar
bininkai lietuviai katalikai. Toji 
sųjunga inkurs savo laikraštį ir 
visi sųjungiečiai, (tik ne soci
jalistai sųjungiečiai) mokėdami 
sųjungon po 20c. į mėnesį gaus 
tų darbininkų laikraštį vienų 
kartų į sųvaitę. Tečiaus tas dar
bininkų laikraštis bus leidžia
mas ne vienų kart į sųvaitę, bet 
mažiausiai tris kartus, du nu1 
menu to laikraščio išeisią po ke
turis puslapius, 0 vienas nume
ris — po aštuonis puslapius, 
Sųjungiečiai, mokanti po 20 
eentų ant ‘mėnesio, gaus tų as
tuonių puslapių numerį, o no
rinti gauti visus tris to laikraš
čio numerius, turės mokėti kiek 
daugiau.

bininkų Sąjungų ir apie ketina- 
mų leisti naujų darbininkiškų 
laikraštį. Nėra abejonės, kad 
tie du užmanymu yra didelės 
vertėg. Mūsų darbininkai ikšiol 
vargo socijalistų vergijoj. Die
ve duok, kad kunigas Kemėšis 
būtų tuomi Moize, kuris darbi
ninkus, iš socijalistų vergijos iš
vestų. ši Valanda tam darbui y ra 
labai patogi, nes mūsų darbinin
kai dabar pamatė savo vadovų 
doriškų supuvimų visame nuogu
me. Reikalingas taip-pat ir dar
bininkiškas laikraštis, kadangi 
“Keleivis”, kuris save vadino 
darbo žmonių laikraščių, yra iš
tiesų rankose kapitalistų (Gegu
žio ir Ko). Yra čia ir kitas 
laikraštis leidžiamas tautininkų. 
Tai — “Ateitis”. Tasai laikraš
tėlis, rodos, turėtų džiaugtis, 
kad gauna gerų kaimynų. Bet 
kur tau! Išgirdęs naujienų apie 
naujų laikraštį, “Ateitis” nusto
ja pusiausviros ir plūstasi, kaip 
cicilikas. Tasai laikraštuko cha
mizmas aiškiai parodo, kad jo 
redaktoriams geriau pritiktų 
malkų skaldymo darbas, arba 
batų pardavinėjimas. Sakoma, 
kad vienas kurpius turi toj re
dakcijoj didelę intekmę. Bet 
mes tikimės, kad malkų skaldy
davai ir batų pardavinėtojai ne
trukus sugrįž prie sau tinkamo 
darbo, o laikraščių vedimo imsis 
tikri redaktoriai. Katalikiškas 
laikraštis čia seniai reikalingas, 
nes katalikų čia daug daugiau 
nė eicilikų ir visokių laisvama
nių.

, Bastenis.

Baigdamas savo prakalbų kun. 
Kemėšis ragino vietos lietuvius 
sutverti pas savę minėtos dar
bininkų sąjungos kuopų. Tokia 
kuopa tuojaus buvo sutverta; 
jon prisirašė 23 nariai ir išrinko 
savo valdybų. Taigi L. D. S. kuo
pa Athol, Mass. jau yra ketvirta 
iš eilės.

Geriausio pasisekimo naujai 
Lietuvių Darbininkų Sąjungai!

K. Lorius,

L. D. 8. 4 kp. rast.

SHENANDOAH, BA. >
Skaitlius lietuvių šiame mies

telyje siekia gal 10 tūkstančių. 
Iš tokio būrio, rodos, turėtų at
sirasti visuomenės veikėjų; darb
štesnių žmonių. Bet kiek davėsi 
ištirti, tai vietos lietuvius lyg 
būtų snaudulio liga ap
ėmusi. Laikraščiuose matosi ži
nių iš kitų kolonijų, kad veikia
ma, judama, ypač aukų rinkime 
nukentėjusių nuo kežės'lietuviu 
naudai: rengiami vakarai ;r
šiaip jau aukos renkamos. O 
Shenandoah lietuviai neturi nė 
Tautos Fondo skyriaus (komi
teto). (Kodėl gi ir pačiam kores
pondentui nepabūti Tautos Fon
do skyriaus organizatorium ? 
Susikvieskite keletą šviesesnių 
žmonių ir sutverę T. F. skyrių 
pradėkite aukas rinkti. Manome, 
kad SPenandoah atsirastų lie
tuvių, kurie užjaučia savo bro
liams Tėvynėje. Mėginkite. — 
Red.). Iš to apsnūdimo tik mūsų 
viengenčiams skriauda. Teko pa
tirti, kad kai-kurie miestukai, 
priskaitantieji apie kokius 2 
šimtu lietuvių šeimynų, aukų yra 
surinkę po 500 dol. ir daugiau, 
o Shenandoah lietuviai nieku 
neatsižymėjo šiame prakilniame 
darbe.

Turiu pažymėti, kad tam prie
žastis bus ne kas kitus, kaip tik 
smuklės. Jų yra begalės ir visou 
gerai užsilaiko. Pragerdami sa
vo uždarbį, jre netik kų Lietu
vai jokių aukų neturi kų siųsti, 
bet dar gal būt dėkingi, kad kas 
jiems atsiųstų. Tikra gėda.

Antra, šiame miestelyje įsi
vyravo cicilikai, kurie savns 
laikraščius už pusės kainos bru
ka kiekvienam į rankas. Labai 
nemalonu, kad mūsų viengenčiai 
užsikrėtė šmeižimo liga, sekda
mi laikraščius, kurie dorų in tikė
jimų nori išplėšti iš mūsų šir
džių. Prie baro neiškovosi lais
vės žmonijai, patys skęsdami 
tamsybėje. Reikia turėti doros 
ir daugiau artimo meilės ir ne- 
duotis už nosies save vedžioti. 
Vertėtų ir doresnių laikraščių 
pasiskaityti.

Dorą Mylintis. 
R g-- — ,,,,
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BO. BOSTON, MAtt.

Jau mėnesis suėjo, kaip pra
dėjo pas mus darbuotis kun. Ke
mėšis, buvęs “Draugo” redak
torius. Jam čia atvažiavus išgir
dome apie dft dideliu užmanytu 
darbu, būtent: apie naują dar

ėsų. Ilgesnis tylėjimas padrąsin
tų da daugiau laisvamanius, ku
rie mums neduoti} ramiai pra
eiti net gatve, kas gana daž
nai atsitinka da ir šiandien. Bet 
mes atsiminę sapnų apie “Kelei
vį” ir šunis”, darykime savo 
darbų nepaisant ar kam tas pa
tiks ar ne.

Nelaimė tik mūsų, kad negali
me nusikratyti bravarų jungo, 
kuriems mes turime mokėti la
bai didelius mokesčius, o nevie
nas ir visų savo turtų nepaisant 
savęs, savo šeimynos reikalų. 
Bet ir šiame klausime jau šis tas 
daroma. Antri metai gyvuoja 
čia pilnųjų blaivininkų kuopa. 
Surengė teatrą, prakalbas, rū
pinasi dabai- knygyno įsteigi
mu. Garbė jiems, nes varo tik
rai prakilnų darbų! Narių ne- 
perdaugiausiai, o vien tik dėlto; 
kad kas nėra nepajuoktų, kad 
yra blaivininku. Gerą darbų vi
sados blogi žmonės išjuoks!

Atgijo ir jaunimas! Susitvėrė 
Vyčių kuopa. Negalėdami patys 
da sulošti teatro, parsikvietė lie
tuvių jaunimų iš Mahanoy City 
ir tokiu būdu parodė mums kaip 
tai dorai, ir linksmai, gali jau
nuomenė praleisti laikų ir ki
tiems suteikti smagumų. :

Girdėtis apgailestavimas, dri
ko jaunimas taip ilgai snaudė? 
Taip turėjo būti: susipratimo
darbas eina palengva. Tai-gi 
kantrybės, drąsos ir darbo, o 
mes parodysime kų gali jauni
mas nuveikti! — Išlyskimc 
draugai iš kampų, išmeskime iš 
savo širdžių neapykantą vienas 
kito, nebūkime slapukais, kaip 
per anų vakarų klebonus mus la
bai teisingai pavadino, bet im 
kimee kartu dirbti apsišvietimo 
ir doros darbų. Tėvynė reikalau
ja darbininkų.

Parapijos reikalai taiposgi ma
tomai' eina geryn, per paskutinį 
susirinkimų girdėjome iš atskai
tos, kad net jau šiek-tiek skolos 
buvo atmokėta, o pirmiau neįs-

baigęs užsiliko to paties vardu 
Seminarijoj. Mano nuomonė, ’ie 
tuvių visuomenė susilauks iš 
kun. Juozo rimto darbininko aut 
tautiškos dirvos, nors būdamas 
Seminarijoj neatsižymėjo dide
lių ideališkumu, nesipiršo į gar
sius veikėjus nei mėgo girtis sa
vo patrijotiškumu.

Kun. J. Pikučiui laike jo pir
mų šv. Mišių tarnavo vietinis 
klebonas kun. S. Čepananis, kai
po arch —kunigas, kun. T. Ab
romaitis, kaipo dijakonas, klie
rikas M. Urbonas, kaipo subdija- 
konas ir keletas jauno kunigo 
Seminarijos draugų gelbėjo irg', 
kas kuo išmanė, Kun. J. Mi- 
sius pasakė pamokslų. Vakarop 
atvyko ir kiti lietuviai kunigai 
linkėti kun. Juozui viso" labo. Be
je, negaliu ir aš nutylėti nepa
linkėjęs jaunam kunigui daug 
visokios palaimos. Seminarija 
tai tik prirengiamoji klasė di
delės gyvenimo mokyklos, ku
rioje priseis susitikti su įvai
riais bandymais ir pagundomis. 
Taigi, jaunas kunigėli, nepadėk 
ginklo, bet nuolatos dirbk, kru
tėk, pažink save, savo ydas ir 
savo talentus. Ydas rauk, talen
tus plėtok, o Bažnyčiai ir Tėvy
nei būsi labai naudingas.

L. Jonas.

MERIDEN, CONN.

Birželio* 20 d. atsibuvo čia agl- 
tatyvės prakalbos. Surengė šv. 
Kazimiero draugija ir 84 kuopa 
S. L. R. K. A.

Kalbėjo Gonneeticutt’o val
stijos organizatorius, Jr B. Ša- 
liūnas iš Waterbury, Conn. Pir
miausia kalbėjo apie S. L. R. 
K. A., kokiuo tikslu buvo susivie
nijimus-sutvertas, ir kuomi šian
dien- yra. Pažymėjo, kad mums 
tiktai reikia gėrėtis is praėju
sio Scrantono Seimo nutarimų.

Pas mus yra gerų norų ar už
tari pastatom katalikiškas orga
nizacijas ant tvirtų pamatų. — 
Buvo atsiradę pora priešų, bet 
kalbėtojas patėmijo, kad jau bu
vo pusiau nusišnapsavę dėlto ir 
diskusuoti nebuvo ko. Taipgi nu
rodinėjo apie Lietuvos vargus, ir 
ragino pagal išgalės šelpti, Lie- 

rės.. uraccz u zu .<
"nes .... ,_____ , , .

Galop nurodė neatbūtinų rei
kalų kovoti už Lietuvos laisvę. 
Patarė būti blaiviems ir taupiems, 
šviestis, skaityti geras knygas ir 
laikraščius.

Po prakalbos dar deklemavo 
p-lė M. Jakimiutė iš Vųlling- 
ford, Conn. Gaila tik, kad žmo
nių atsilankė neperdaugiausia. 
Priežastis tam buvo pasitaikęs 
piknikas, o ir vėlas laikas. Pa
moka. rengėjams. Aukų surinkta 
$2.25. Nors iškaščiai apsimokės.

B. Medeikis.

tengdavo ne galo su galu su- 
megsti. .Nutarė .pirkti, kapine? ir tuyųj.. nukentėjusius nuo J^a 
statyti klebonijų, kad nereikė- "nes tenai viskas sunaikinta? 
tų bereikalingai tiek daug išmo
kėti pinigų raudoms, už kų būtų 
galima apmokėti procentus ir 
da skolos dalį.

Didelis laikas ir mūsų katali
kiškoms draugystėms susiprasti!
Du trys laisvamaniai, perdirba 
ant savo kurpalio visų draugija.
— Na, vyrai, apsileidimas tik
rai nedavanotinas! Tegul jie sau 
spiečiasi į savo draugijas, mes 
jiems nekliudysime, bet taipos
gi neleiskime laužyti mūsų kata
likiškų draugijų konstitucijų ir 
mums vadovauti ir patylomis pa
sijuokti iš mūsų apsileidimo ir 
mulkystės.

Lietuvių čia kaskart vis dau
ginasi, nes darbai eina gerai.

Vieno dalyko tik mums 
reikia išeiti laukan iš surūkusių, 
pasmirdusių karčiamų, nusikra
tyti apsnūdimo, ir kartų imtis 
prie prakilnesnio darbo. Ar*gi 
mes koki žemesnės rūšies žmo
nės, kad negalime susiliginti su 
kitoms tautoms! Vyrai moters, 
ypatingai-gi jaunimas, pabuski
te iš ilgojo apsnūdimo!!

MAHANOY CITY, BA.

Mahanojus yra viena iš did.es- 
-.niųjų Pennsyljvanijoje -lietuviš
kų kolonijų. Abelnai imant, di
džiuma vietinių mūsų tautiečių 
gerai pasituri. Turi nejudinamą
jį turtų ir visokius biznius: dra
panų, čeverikų krautuves, aptie- 
kų, valgomų daiktų storus,, o už 
vis pagarbintų saliūnų.

Vienas iš Vyčių.

OIBABDSVILLE, BA. ,

Nemanykite, kad jau čia taip 
bloga, kaip spie mus kitur kal
boms. Tik reikia apsidaryti 
gerai, o žmonių ėsama su gu- 
rak norais nemaža. — Stoka tik 
jiems drąsos, nenori pasirodyti, 
kad neišgirdus kartais kokį (pa
juokos žodį, nuo tų, kuriems 
niekas nerūpi, kurie neturi gy
venime jokio augštesnio tikslo. 
Bet į tai jau pradedama nepai
syti, ir žmonės -ilgai užsid‘a’*ę 
savyj ikišiol pasirodo viešai kuo

BA.

Birželio 27 d. šv. Petro ir Pau
liaus lietuvių bažnytėlė buvo 
kimšte-prikimšta žmonių. Sako
ma, kad nei per tėvo Kazimiero 
misijas tiek žmonių nebuvo baž
nyčioje. Kas per iškilmė ten bu
vo? Iškilmė gan nepaprasta ir 
kiekvieno kataliko širdžiai labai 
maloni. Buvo tai primicijos kun. 
Juozo Tikučio, auklėtinio šv. 
Vincento Seminėrijos, Beatty, 
Pa. ir gerai pažįstamo visiems 
Homestead’o ir net apielinkėa 
lietuviams. Kun. "J. Pikulis at
vyko Amerikon iš Stivalkų ra
dybos 17 metų amžiaus. Šioj 
laisvoj Vašingtono šalelėj pri
tyrė daug vargo ir sielvarto be- 
sibastydamas po įvairius kam
pus ir griebdamasis visokių 
amatų. Reikia pripažinti, kad ir 
Amerikos “laisvė” turėjo nema
žų intaką j jauną neprityrusi 
Rusijos ex-gimnazistų ir buvo jį 
tūlą laiką net apsvaiginus. Dik
čiai .privargęs ir truputį atsipei
kėjęs, Juozas pastojo šv. Vin
cento tėvų benediktinų vedamon 
kolegijortftturia su pagirirau pa

Išimant saljftnus, gaila, kad 
daugelis lietuvių per nesusipra
timą perka viską pas svetim
taučius. Galėtų gaut dar pigiau 
pas lietuvius. Ypatingai pamylo 
žydelius, kurie juos kerpa kaip 
galėdami. Turim lietuvį dakta
rų, Dr. Petriką, kuris taip jau 
mažai darbo turi tarpe lietuvių. 
Čia lietuvių yra dikčiai, gal ir 
du daktaru galėtų gerų gyveni
mų daryti, kad tautiečiai Veika- 
iė šauktų savo tautos daktarų. 
Kaltas tame gal ir pats D-ras 
■Petrikas, nes lietuvystei menkai 
pri jaučia, bet d-ras jan pradeda 
linkti savųjų pusėn. Yra čia ke
letas lietuvių studentų lankančių 
aukštesnes mokyklas. Sugrįžo 
ant vahacijų, Antanas Danasa- 
vičius, H. Rinkevičius ir mokyto
jas Jonas Mockaitis. M. • A. 
Rinkevičius ir Danasavičiuh yra 
mokiniais trečioj meto *Hlgh 
ftchool VHlteova esMege, kuri 
"viena ii geriausių katalikiškų 
augėlesnių mokyklų Petmsyivani- 
joje. Jonas Mockaitis, M. A-., yr» 
chemijos, fizikos ir matematikos 
mokytoju minėtoje mokykloje. 
Rinkevičius atsižymėjo upOrtuo- 
•e; apturėjo tris medalius už bė
gimą lenktynėse. J. Kaunas, 
studentas * ‘ Pennsyl vania Stat e 
Coflege”, atsižymėjo, kaipo vie-
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nas iš geriausių base-ball įninku 
Šioje mokykloje.

Parapijonų nesutikimai, pa
gimdyta “Kovosi”, “Laisvės” 
su saliūnininkais, kurie viską) 
griau j a, nieko nestato, ačiū Die
vui, jau po biskį apsimalšina. 
Lietuviško jaunimo, tai kaip ro
žių žydintis darželis, tik gaila 
kad L. Vyčių kuopos čia dar nė
ra. Kuris supranta svarbų tos 
draugystės, tiesioginis yra apsi
leidimas dėl to labo nepasidar
buoti. Bet gal svarbiausia prie
žastis, kuri sutrukdė, tai nesu
tikimai parapijoje.

Gaila, kad mūsų parapijoje nė 
ra- kam mokyti parapijinėje mo 
kykloje, nors būtas ir yra. Kiti 
lietuviai net namie vaikus mo
kina lietuviškai rašyti. Bet kų tė 
vai gali daug išmokyti, patys lie
tuviškųjų mokyklų nelankę t 
Daugelis lietuvių nusiskundžia, 
gird, vokiečių daug mažesnė pa 
rapija, o kaip gražiai užlaiko mo 
Ryklų ir seseris mokytojas.. Lie 
tuvių parapijinės mokyklos įstei
gimui daugiausia priešinasi bevai
kiai, cicilikai, soeijalistai, na, 
ir amžinieji priešai, saliūninin
kai. Mat jiems be lietuviškos dva
sios viešosios mokyklos labiau pa
tinka. Susitvarkius parapijos rei
kalams, gal šiaip taip įstengsime 
ingyti ir savo mokyklų. Duok 
Dieve!.

Anglų laikraštyje, ‘ ‘ Mahanoy 
City Record”, užmanymu ir pa- 
eidarbavimu vietinio klebono, 
tilpo straipsnis, apie vargingų pa
dėjimų lietuvių nukentėjusių nuo 
karės ir apie įsteigtų Tautos Fon
dų Amerikoje dėl šelpimo nuken
tėjusių. Taiposgi nusisekė patal
pinti ir Lietuvių Peticijų.

l. K.

gabių susipratusių vyrų, kurie 
mėgsta patys skaityti gerus laik
raščius, netingi ir kitiems pa
siūlyti, kurie aiškiai jaučių tvan
kų suterštų Bentleyville’s orų ir 
norėtų, kad tas oras taptų tyres
nių sveikesnių. Bet įsigalėjusios 
šakininkų ir keleivininkų gaujos 
negali vis dar išbaidyti iš Bent
leyville’s, nes šakininkai ir nau
jienų mėgėjai turi gerų tvirtovę 
raudoname kliubelyje, atmuša vi
sus susipratušių katalikų atakus 
bei užpuolimus ir toliau traukia 
sau alutį “saldų midutį” per vi
sų naktį iki gaidelių ir... teršia 
Bentleyville’s ir Ellsvvorth’o orų 
labiau, kaip koksų kaminukai.. 
Tečiau nėra ko nusiminti. Cicili 
kūčių drutvietė turės griūti ank 
ščiau ar vėliau. Vis labiau ir la
biau susiprantų katalikai paims jų 
'“pristupom”. “Laisvės” mylėto
jai bus paimti nelaisvėn, tai yra 
bus pažaboti, kad nedarytų lietu
viams gėdos... Beje, raudonkak
lių tvirtovė būtų gal jau pirmiau 
sugriuvus, tik keletas šiaudinių 
katalikų stiprina cicilikėlių po
zicijas, bando sėdėti ant dviejų 
suolų. Bet ilgai taip negalės bū
ti. Turės atsisakyti nuo katalikų 
ir jų draugijų, arba mesti raudo
nųjų abazų.

Drųsutis.

ATHOL, MASS.

Birželio 27 d. Vyčių 19-ta kuo
pa laikė-savo mėnesinį susirinki
mų. Susirinkimų atidarius, kuopos 
delegatai, p. V. Matulis ir p-lė E. 
Braškaitė, kurie buvo pasiųsti į 
L. Vyčių apskričio seimų, Cam- 
brige, Mass., papasakojo, kų jis 
matė ir girdėjo tame seime. To
liaus susirinkusieji nariai įnešė 
kuopon keletu naujų sumanymų, 
kurie buvo priimti ir visų narių 
svarstomi. Pirmas iš tų sumany
mų buvo, kad kuopa įsteigtų žai
dimo ratelį. Tas liko įsteigta; prie 
to tapo išrinktos penkios ypatos 
už žaislų mokytojus. Žaislams pa
simokinti • bus surengiamas tam 
tikras vakaras sykį į dvi savaiti

Antruoju sumanymu buvo, kad 
kuopa įsteigtų savo šiokį-tokį cho
rų. Tas liko priimta ir choro mo
kytojas taipgi buvo išrinktas iš 
narių tarpo.

Galop dar nutarė parengti ir 
piknikų, kuris turės atsibūti apie 
pabaigų liepos mėnesio.

Kp. korespondentas.

BENTLEYVILLE, PA.

Pasigerinus truputį šioj apie
linkėj darbams, ypač Ellsworth’o 
anglių kasyklose, pasididino ir iš
tuštinamųjų bačkučių skaičius. 
Praslinkus gana trukšmingai lie
pos ketvirtai ir penktai dienai, 
gatvėmis sunku buvo praeiti: vi
sos buvo nusėtos statinėmis bei 
kegutėmis. Čia yra netikęs pa- 
protis išgėrus bačkų mesti jų ant 
gatvės. Bentleyville’s bravoras ir 
pora privatiškų alaus agentų tu
rėjo samdyti keliolikų net vežimų 
išvežioti statinėms ir paskui jas 
vėl sumedžioti nuo gatvių ir paša
lių. Kuomet lietuviai išmoks pa 
doriau linksmintis ir paliaus 
“pėdės” dienomis kaukti, kaip 
vilkai miške! Kuomet mūsų ko
lonijų padangės prablaivėsf Ne
greitai. Tepamėgina koks kalbėto
jas užsukti Bentleyville’s ir 
Ellsvvorth’o užkampin ir parinkti 
kiek aukų, kad ir nukentėusie »if 
nuo karės lietuviams. Užtikrinu, 
kad apleis šių apielinkę su tuš
čiom fa rankomis, tuom tarpu bra- 
varas ir visokie agentukai kas 

■“pėdė” ištraukia iš lietuvių kise- 
nų 300 dolerių. Liūdna. Katalikų 
Susivienijimo 92 kuopa turėtų ro
dyti daugiau gyvumo ir energi
jos. Saldžiausios Širdies draugys
tė turėtų mesti rengus girtus pa
silinksminimus. Abi draugiji pri
valėtų gyventi kuogražiausioje 
sųtaikoje, turėtų pasistengti su
traukti po savo vėliavomis kuo- 
daugiausiai jaunimo, rengti blai
vius, pamokinančius vakarus, vie 
nu žodžiu, pakelti nekaipo viešų 
protestų prieš visus piktinančius 
lepadorius lietuvių darbelius. 

■Bentleyville’je nestinga, rod.r,

šventino kun. J. Kaulakis, J. M 
Arcivyskupo delegatas. Pamokslų 
pasakė kun. Dr. V. Bartuška.

Dalyvavęs.

MAIZVILLE, PA. .

Nemaloni šio kampelio išvaiz
da ! Juodi kalnai su nuskurdusiais, 
apsvilusiais medžiais, skiria aprū
kusias, tankiausiai lietuvių ap
gyventas, stubas nuo platesnio pa
saulio, gražesnės gamtos. Gyven
tojai angliakasiai. Lietuvių toj 
apielinkėje skaitoma į 250 šeimy
nų, ir gal kita tiek nevedusių. 
Juoda tamsi čia lietuvio siela, kie
ta, kaip toji anglis, jojo širdis! 
Nė bažnyčios, nė tėvynės reikalai 
nepasiekia jųjų aprūkusios sielos, 
nesujudina sukietėjusios širdies! 
Raginamos, sako, buvo draugystės 
sukrutę šelpti nuvargintų tėvynę, 
surengtas buvo teatras tam tik
slui, viskas pasiliko be pasekmių 
Kaip kitur, taip ypatingai čia, di
džiausioji lietuvių nelaimė, tai 
karčiamos, kurios prarija Jųjų 
turtus, sveikatų, dorų, tautystę, 
tikybų—suardo šeimynas, palieka 
plikus ligotus vaikus. Ir niekur 
taip lietuviai nepasirodo taupūs, 
kaip Bažnyčios ir Tėvynės reika
lams! prageriama čia lietuvių į 
metus apie 30.000 dolerių, jeigu 
ne daugiau, kiek tai būtų gali
ma padaryti gero už tuos pini
gus jųjų pačių naudai! Skaudu 
ir graudu žiūrėti į tokį mūsų 
brolių nupuolimų!

9
Nuo 1907 metų, jeigu neklys

tu, čia esama lietuvių šv. Liudvi
ko parapijos. Sunki jos buvo at
siradimo pradžia, sunkios gyva
vimo dienos! Paskutiniais metais 
jau ji pradėjo stiprėti, būtų at
sistojus ant tvirtesnių kojų, jei
gu ne pereitų metų patikusi ug
nelė, kuri labai sutrukdė josios 
atgijimų. Minėtoji visgi nelaimė 
sujudino kietas lietuvių širdis, 
vienbalsiai susirinkę nutarė sta
tyti naujų maldos namų, kur 
galėtų atrasti vienatinį ir tik
riausių savo nuliudusiai sveti
moj šalyj ir tarp juodų baisių 
kalnų suspaustai sielai surami
nanti gyvo vandens šaltinį. Grieb
tasi greitai darbo. Pereitame pa- 
nedėlyj, liepos 5 dienų, ir įvyko 
jau naujos bažnytėlės pašventi
nimas. Oras buvo labai tinkamas. 
Iš nakties dailiai palijo, taip 
kad nebuvo šilta. Dalyvavo pa
rodoje vietinės draugijos, viena 
iš Girardsville’s, ir viena ar dvi 
airių. Nebuvo daugiau nevienos 
draugystės iš aplinkinių miestų. 
Kaip kuriose aplinkinėse para
pijose ypatingai vadovauja žmo
nėmis karčiamninkai. Tad kaip
gi dabar tokioj dienoje, kaip lie
pos 5 dienų, neatsilankyti .pas 
savo gėriausį drangų — karčiam- 
ninkų T! V'-l-gi didelis jiems bū
tų nuostolis, jeigu vietinės 
draugystės išvažiuotų tų dienų 
kitur, o gal da ir kokį nikelį 
duotų ant naujos bažnyčios.

fis-gP paroda buvo gana gra
ži ir geroj tvarkoj.

Nenusiminkite Maizville’s pa
rapijos lietuviai, kad jums taip 
Iškilmingoje dienoj, susilaukus 
po sudegimui vėl naujos bažny
tėlės, nedalyvavo jūsų broliai lie
tuviai kaimynai. Tik dirbkite iš
vien nusikratę neapykantos, vai
dų, ir nesutikimų, rečiau lanky
kite karčiamas, o Dievas jums 
padės, jeigu jūs žmonės apleido!

Beto, iškilmėje dalyvavo apie 
13 svetimų kunigų'. Bažnyčių

WATERBURY, OONN.

Neprošalį čia bus pabriežti 
apie Waterbury’o lietuvių gy
venimų, bei jųjų veikimų. Užsto
jus šiltesniam ' laikui, suskato 
tiek dr-jos, tiek pavieniai rengti 
taip vadinamus “piknikus”. Ne
turint arti jūrės, nei didelių eže
rų, turime užsiganėdinti “pik
nikais” parengtais kur tai nuo
šaliai miesto, pas ūkininkus, kur 
galima gražiai pažaisti ir praleis
ti linksmai laikų. Miesto valdžia 
yra užginusi daryti “biznį” iš 
piknikų t. y. nevalia nieko par- 
davoiti, tikietai būna pardavo' 
jami iš kalno, kad būtų žinoma 
koks skaitlius lankysis — valgis, 
gėrimas turi būti uždykų. Už 
tad pas mus piknikuos, jeigu at 
silanko pora šimtų ypatų, tai sa 
ko labai didelis buvo . piknikas. 
Apie pavienius nėr kų kalbėti, 
daugiausiai rengia saliūpinkai, 
tai žinoma kų nuo jų galima ti
kėtis... Vienok dr-jos,. kurios ta 
atlieka negalima užtylėti. Štai 
pirmutinis buvo piknikas “Lie
tuvos Brolių” pašelp. Dr-jos, 
parengė su svaigalais. Nariai tu
rėjo imti tikietus po prievarta ir 
eiti girtuokliauti. Išgerta... tik 
aštuoni pusbačkiai alaus....

Antras panašus piknikas tai 
“Lietuvos Jaunikaičių” pašelp. 
Dr-jos. Nariams tikietai po prie
varta, išgerta aštuoniolika pus- 
bačkių alaus... Trečias “Water- 
bury’o Lietuvių Šviesos” Ap
švietos skyrius, ir drauge pašelp. 
parengė labai “didelį” pikniką 
Atsilankiusiems svečiams teikė 
“apšvietų” iš bačkučių... kaipo 
dr-ja turinti pretenzijų prie ap
švietimo, tai vos septynis pus- 
bačkius suvaliojo išgerti.. Gėrė
kitės ponai “pirmeivėliai”! Tik 
nepamirškite to, kaip save jūs ant 
juoko išstatote. Nes kiekviena 
iš tų viršminėtų dr-jų turi savo 
konstitucijoj paragrafų, kuriuo
mi perspėja narius, kad negir
tuokliautų ir tt.. Šv. Agotos Mo
terų — Merginų pašelpinė Teat
ro Dr-ja “Aušra”, “Lietuvių 
Tautos Benas” per pasidarbavi
mų prakilnesnių tėvynanių 
buvo parengti piknikai be svai
galų ir visi linksminosi pavyz
dingai, gražiai.

“Vainikų dienoje” buvo reng
ta “tag day”. Tų darbų organi
zavo mūsų kolonijos “pirmei
viai . Visais atžvilgiais nenusi
sekė, ir tikslas tapo neatsiektas. 
Surinkta vos simtas dol. Priežas
tis maža agitacija, žodžiu sa
kant, buvo rengta mažame bū
relyje savo ištikimųjų... Tiek to 
su tuo. Tas praėjo ir nesugriž, 
bet negalima praleisti vieno da
lyko nepatėmijus, tai ieškojimas 
kaltininkų. 20 d. birželio buvo 

Pirmeivių dr-jų” susirinkimas, 
kur išnešta resoliucija, kad už 
nenusisekimų surengime “tag 
day” yra kalti, anot jų, “tie ku
rie tam dalykui nepritarė”.... 
(suprask katalikiška visuomenė) 
Tam tikslui išrinkta tris “detek
tyvai”, kurie ieškos nebūtų kal
tininkų...

Kokios bus pasekmės, parodys 
laikas. 27 d. birželio š. m. “Pil
nųjų Blaivininkų” susirinkime 
tapo pakelta klausimas, kodėl iki- 
šiol neįsteigta L. K. Spaudos 
skyrius! Vienbalsiai nutarta, kad 
tų trukumų užpildyti ir sušaukti 

susirinkimų, 25 liepos š. m. 7-tų 
vai. vak. 49 Congress avė., nau
josios mokyklos svetainėje. Va
karas su plačių programų; in- 
žanga viešiems už dykų.

Teatro “Aidas” Dr-ja uoliai 
ruošiasi prie L. K. Moksleivių 
Seimo, kuris atsibus 24 — 25 d. 
rugpiūčio. Statys scenoje “Švar
kas ir Milinė”, prie to bus kon- 
centras, prakalbos ir kiti pamargi- 
nimai, dalyvaujant moksleiviams.

Kudlitu.

BROOKLYN, N. Y.

Apreiškimo Panelės Švenčiau
sios parap. mokykloje, 28 d. bir
želio, buvo nemaža iškilmė — 
užbaigimas 1915 mokslo metų. 
Ir išties buvo kuo pasidžiaugti: 
behas, dainos, pijanu skambi
nimas, vaidintojų didis buria j 
žiūrėtojus darė malonų įspūdį. 
Papuošimas scenos irgi buvo 
gražus.

Publikų žavėjo mergaičių ir 
bernaičių chorų dainos, visokie 
maršavimai, įvairūs pasirodymai,

bet dar labiau džiugino mokyklų 
baigusiųjų padėkos seserims už 
gražų mokinimų, ir tiems, kurie 
tų mokyklų įsteigė ir palaiko. 
Gerb. kun. Petkus savo kalboje 
nurodinėjo reikalų leisti vaikus 
į mokslų, ypač į katalikiškas pa
rapijines mokyklas, kur jie gau
na reikalingų išsilavimų ir iš
moksta gerbti dorų ir tikėjimų. 
Taipgi pranešė, kad ateinan
čiam mokslo metui tikimasi tu
rėti seserį— mokytojų, kuri mo
kins lietuvių kalbos. Ikišiol lie
tuvių kalbos mokino vietinis 
vargonininkas, Kazimieras Dir- 
žis. Labai molonu tai išgirsti.

B—klyno Grinorius.

N0RW00D, MASS.

Liepos 2 d., šių metų atsilankė 
pas mus gerb. kun. Kemėšis- su 
prakilniu tikslu, kitaip sakant, 
delei labo mūsų pačių darbinin
kų, ir sutvėrė L. D. S. kuopų iš 
penkiolikos narių. Perskaičius 
gerb. kun. Kemėšiui paragrafus 
iš busimosios konstitucijos, na
riai noriai sutiko. Toliaus kun 
Kemėšis aiškino kokių taisyklių 
turi prisilaikyti L. D. S. ir ko
kis jos bus tikslas. Norwood’o 
darbininkai priėmė į širdis ir kai- 
kurie nariai paskolino po de
šimtinę dėl išleidimo laikraščio, 
t. y., Darbininkų organo, kuris 
mums darbininkams yra labai 
reikalingas.

Atsisveikinus gerb. kun. Ke
mėšiui, p. J. Jaruševičius, kuris 
pirmininkavo tų vakarų, patarė 
rinkti valdybą. Jon inėjo pirm.
J. Jaruševičius, vice-pirm. V. 
Kudirka, rašt. J. Červokas, ižd. 
P. Kuras, kosos globėjai: J. Ka
valiauskas ir S. Verseckas, mar
šalka P. Kalvaitis.

Tapo nutarta, kad kuopa lai
kytų savo susirinkimus du kar
tu į savaitę, ir nariai prisižadėjo 
uoliai dirbt delei darbininkų są
jungos ir platini busimąjį dar
bininkų organų, žodžiu sakant, 
susirinkimas’ buvo labai įspūdin
gas ir tikimas gerų pasekmių.

Susirinkimas tapo uždarytas! 
10:30 vai. vakare ir turiu pri
minti, kad susirinkusieji besis- 
kirstydami namo, jautėsi atlikę 
milžiniškos svarbos darbų ir 
džiaugėsi suradę teisingų darbi
ninkų organizacijų, kuri naro- 
dys varguoliams, kad gana sek
ti svajonių bei visokių izmu, o 
reik stotį prie darbo su Dievo 
pagelba.

Kuopos rašt. J. Červokas.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS
LONDONE ŽYMUS PAKILI

MAS PRIE TIKĖJIMO.

Londonas prieš karę ir dabar, 
tai viens kitam priešingi miestai. 
Jeigu pirmesniais laikais Londo
no gyventojai buvo linkę prie 
ateizmo, visai nesirūpindami sa
vo dvasios reikalais, galima čia 
kaipo priežastį pamynėti Prancū
zijos prieštikėjimiškas kovas ir 
kitus tam lygius dalykus. Ka
rės audrai siaučiant Prancūzi
jos laukuose, prancūzai atsiga
vo ir tikėjimų, kaipo dorinantį 
visako pamatų giliai indėjo savo 
gyveniman, pilnų visokių baisių 
ir liūdnų atsitikimų. Tas pats 
atsikartojo ir su Anglija, kurios 
sostinė, Londonas, pirmas pavyz
džiu ir darbu parodo, kad reli
gija yra tuomi akstinu, kuris 
sušvelnina žmogaus jausmus, su
minkština širdį ir kiekvienam 
suteikia viltį laimingesnės atei
ties.

Šv. Pilypo - šventėje nuo pat 
ryto Londono gatvėmis ėjo tūk
stančiai žmonių į bažnyčias. 
-Miesto žymi dalis buvo gražiai 
papuošta. Jau senai Londone ne
buvo tokio atsitikimo, kad žmonės 
nesutilpdami bažnyčiuose, mel
stųsi ant tyro oro. Ir ne tik to
je šventėje, bet kasdieną maldos 
namai yra lankomi, o kas labai 
pasistebėtina, daugelis aršių baž
nyčios priešų grįžta jos prieglob- 
stin, su ja taikosi. Nors tas te- 
linksmina mus sunkiose šių laiku 
gyvenimo valandose.

SKAITYKITE IR
PLATINKYTE
“DRAUGA“

Chicagoje.
A. f A.

Chicagos Arcivyskupo

Ja u nuo seniau buvo 
gaunamos žinios apie ligų 
ir nesveikatą, J. M. Chica
gos arcivyskupo, J. E. 
Quigley, būnantį pas savo 
brolį Rochester, N. Y. Ir 
štai kelios dienos atgal gau
ta, žinios, kad visą gerbia
mas ir mylimas ganytojas 
persiskyrė su šuo pasauliu.

Arcivyskupo kūnas į Chi- 
■cagą tapo atvežtas utarnin- 
ke, 7:30 vai. iš ryto. Minios 
žmonių susirinko sutikti ar
civyskupo palaikus, o nuo 
La Šalie stoties nulydėti į 
katedrą, kur buvo laikomos 
gedulingos mišios ir pamal
dos už a. a. arcivyskupą.

Laidotuvės atsibus ket
verge dieną, Mount Cermel 
kapinėse. 10 vai. iš syto pra
sidės pamaldos, ant kurių 
galima eiti turint tam tik
rus tikietus. Po 12 vai. pra
sidės procesija į Mount Car
mel kapines, kur arcivysku
po palaikai bus palaidoti.

CHICAGOS VYČIŲ DOMAI.
“Draugo” 21 ir 22 nume

riuose šių metų tilpo V. orccs- 
terio, Mass., Lietuvos Vyčių 
26 kuopos Išdirbinių Parodos. 
Komiteto pranešimas apie 
rengiamąją Worcesteryj Lie
tuvos Vyčių Išdirbinii} I-ąją 
parodą. Tame pranešime kvie
čiama visi Amerikos Vyčiai ir 
Vytės prisidėti prie to svar
baus ir naudingo darbo, pri- 
siunčiant viršminėton paro- 
don “kas yra indomaus ir dai
laus”, kaip tai rankų išdir
binius, piešinius, paveikslus, 
skulptūriškus darbus,- medžio 
drožinius ir kitokius dalykė
lius. Atsižymėjusiems bus su
teikiamos dovanos.

Suprasdami panašios paro
dos svarbą, kaip teko girdė
ti, daugelis Vyčių kuopų ren
giasi ją maloniai sutikti ir ga
mina daug įvairių dalykėlių, 
kurie tikrai parodys, kad Vy
čių tarpe esama gabių dailės 
darbininkų. Ypač gi svarbu, 
kad toji paroda bus vien tik 
Vyčių paroda. Priimami tik 
pačių Vyčių dirbiniai. Taigi 
Vyčiai ir privalėtų pasirūpinti 
kaip galima daugiaus pasiųsti 
I-ojon Vyčių Išdirbinių paro- 
don visokios rūšies dailių dir
binių. Chicagos Vyčiai, bea
bejonės, nepanorės pasilikti 
užpakalyj kitų miestų Vyčių 
kuopų ir tinkamai pasirodys 
Lietuvios Vyčių Išdirbinių I- 
oje parodoje, suteikdami jai 
nemažai įvairių dailės dalykė
lių.. Juk chicagiečių vyčių tar
pe randasi apščiai dailės my
lėtojų, kuriems rūpi tikroji 
dailė ir jos plėtojimasis Vy
čių tarpe 1

Vyčiai ir Vytės! pasirūpin
kime palaikyti Chicagos jau
nimo garbę ir I-ojo Lietuvos 
Vyčių Išdirbinių parodoje 
Worcester, Mass. užimtame, 
jeigu jau ne pirmą vietą, tai 
ir ne paskutinę.

Visus išdirbinius vertus pa
žymėjimo siųskite Lietuvos 
Vyčių I-os Išdibrinų Paro
dos komiteto antrašu: 53
Waverly st., Worcester, Mass.

L. V. Išdirbinių I-os Paro
dos rengimo komitetas suma
nė irgi išleisti puikų albumą, 
kuriame tilps geresnių išdir
binių paveikslai, piešiniai, Vy
čių kuopų chorų, “base bąli” 
ratelių, atletų kuopelių pa
veikslai. Norėdami sužinoti 
apie sąlygas, kreipkitės virš

nurodytu antrašu. Albume bus 
talpinami ir pagarsinimai. 
Norėdami sužinoti apie pa
garsinimų kainas ir šiaip jau 
smulkesnes žinias apie busi
mosios parodos veikimą, 
kreipkitės pas mane.

Jonas Karosas 
3337 So. Morgan st.,

Chicago, Iii.

LIETUVOS VYČIŲ TAUPYMO
IR PASKOLOS BENDROVĖ.
Keli mėnesiai atgal sumanyta 

inkurti ant Bridgeporto Lietuvos 
Vyčių Taupymo ir Paskolos Ben
drovę. Daugumai Chicagos Vy
čių ir jų prieteliams tas suma
nymas labai apėjo ir netrukus 
jau matome pirmosios Vyčių 
bendrovės nuoseklų darbų. In- 
korparavus bendrovę sulig val
džios reikalavimų ir pavedus jų 
valstijos priežiūrai. Bendroves su 
manytojai ir inkurėjai spėjo su 
traukti prie jos keliasdešimts 
narių šėrininkų (pajininkų), ku 
rie mokėdami tam tikrus mokės 
čius, 25 į savaitę nuo kiekvieno 
šėro (pajaus), taupo pinigus ir 
yra užtikrinti, kad jų taupymai 
randasi saugioj ir atsakančioj 
vietoj. Šiandienų Lietuvos Vyčių 
Taupymo ir Paskolos Bendrovė 
turi jau nemažai ir kapitalo, ku
rį skolina ant lengvų sąlygų rei
kalaujantiems.

Bendrovės pirmininku yra Ju
lius B. Kaupas, raštininku Jonas 
Kazanauskas, iždin. P. Mažeika.

Susirinkimai ir sumokėjimai 
pinigų, taip-pat priėmimas naujų 
narių — šėrininkų, atsibuna 
kiekvienų panedėlį švento Jurgio 
parapijos bažnytinėje svetainėje 
Uuo 7:30 vai. iki 9:30 vai. vaka
re.

Chicagos Vyčiams patartina 
prisidėti prie savosios įstaigos ir 
tapus jos dalininkais, taupyti pi
nigus.

Lietuvos Vyčių Taupymo ir 
Paskolos Bendrovė galės prisidė
ti dar prie vieno Chicagos Vy
čiams labai brangaus sumanymo 
įvykdinimo, tai Vyčių Namo 
Fondo padidinimo. Pradžią tam 
geram darbui padarė Bendrovės 
pirmininkas, p. J. Kaupas, paim
damas vienų šėrų Vyčių Namo 
vardu. Girdėti, kad ir daugiaus 
Vyčių mano pasekti jo pagirtinų 
pavyzdį. Ypatingai čia kviečia* 
mos visos Chicagos Vyčių kuo
pos, kurioms tas darbas rūpi—pa
imti nors po vienų Šerų Vyčių 
Namo fondui. Nėra abejones, kad 
atsiras ir pavienių Vyčių tarpe 
tos idėjos šalininkų, kurie nepa
sigailės kelių dolerių metams.

Sukruskime Chicagos Vyčiai! 
Dėkimės prie savo Bendrovės, 
taupykime pinigus ir sykiu kel
kime visos Vyčių organizacijos 
vardų!

J. E.

KANKLIŲ CHORAS.
Šv. Jurgio parapijoj nuo senai 

gyvuoja Teatrališkai — Drama
tiška Kanklių dr-ja, kuri sykiu 
yra ir šv. Jurgio bažnytiniu cho
ru. Graži tai draugija ir nema
žas būrelis narių prie jos pri
klauso. Tarpe Kanklių choro na
rių yra ne vienas jau pagarsėjęs 
savo.skambiu balsu. Chicagie- 
čiams gerai pažįstama ir žinoma 
p-ni Janušauskienė, Kanklių cho
ro vedėjo ir pirmininko žmona, 
tiesiog puošia minėtųjų draugijų 
savo išlavintu ir maloniu balsu. 
Be ponios Janušauskienės randasi 
ir daugiau gėrų dainininkų. Ap
skritai imant, Kanklių choras ga
li pasidžiaugti visų bridgeportie- 
čių simpatija už gražų ir sutarti
nų atgiedojimų kiekvienų mielų 
nedėldienį mišių šv. Jurgio baž
nyčioje.

Praėjusioj savaitėj pasitaiko 
jnan atsilankyti Kanklių choro su- 
sirinkiman. Suėję į bažnytinę sve
tainę mūsų dainininkai ramiai ta
riasi apie savo reikalus, kiekvie
nas iš narių gyvai dalyvauja ta- 
rymuose. Apkalbėję buvusio iš
važiavimo reikalus, nutaria pa
rengti kitų, kad atėjus vasaros 
atostogoms, gražiai pasilinksmin
ti tarp žalių girių ant tyro oro.

Nemanykite, kad Kanklių cho
ras nesirūpina ir kitais dalykais.

Tame pačiame susirinkime kank-. 
liniukai vienbalsiai priima rezo
liucijų, kad narys arba narė, iš
buvę draugijoje nemažiau 5 me
tų, ir pasirengę permainyti gyve
nimo luomų, t. y. apsivesti, gau
na puikių dovanų is dr-jos. Šiuo 
tarpu į laimingųjų skaičių pate
ko ponas Juozas Klikunas, daug 
pasidarbavęs Kanklių choro nau
dai.

P-ni Janušauskienė ir p. J. Ka
zanauskas paskiriami parinkti ir 
nupirkti jaunavedžiui nuo dr-jos 
dovanų.

Kad Kanklių choras rūpinasi ir 
Tautos reikalais tai nėra ką ir 
sakyti. Nevienų sykį mes mato
me Kanklių chorų dalyvaujant 
vakarų, seimų ir kitų pramogėlių 
programuose. Aukojo $10.00 Tau
tos Fondui.

Duok Dieve, kad Kanklių cho
ras ir toliaus pasekmingai dar
buotus muzikos, dainos srityse ir 
keltų Bridgeporto lietuvių dva
sių.

J. K.

i KUOPŲ RAŠTININES A. L
R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS.
Gerbiamosios kuopų raštinin

kės, malonėsite susirinkti atei
nančiam ketvergė t. y. 15 d. lie
pos, 1915 m., 7:30 vai. vakare, šv. 
Jurgio parap. salėje, 33 gatvė ir 
Auburn avė. Malonėsite atsivež
ti visus neparduotus tikietus nuo 
Seimo vakarų ir pinigus, kad būtų 
galima padaryti pilnų atskaitų.

Su tikra pagarba,
M. L Gurinskaitė,

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Centro raštininkė.

BRIDGEPORTO VYČIŲ KUO
POS SUSIRINKIMAS.

Po visų seimų, kongresų ir 
piknikų, kuriuose bridgeportie- 
čiai Vyčiai skaitlingai dalyvavo, 
nuvargo truputėlį mūsų jaunimas 
ir ant susirinkimo atsibuvusio 9 
d. liepos nedaūg’ atsilankė. Buvo 
tartasi, kad reikia pranešti kuo
pai apie Vyčių Kongreso nutari
mus, bet po trumpo pasikalbėji
mo atidėta kitam sykiui, kuomet 
sueis daugiau narių. Suvesta ant 
to susirinkimo visų iškaščių up- 
skaitliavimas, kokius prisiėjo Ib 
Vyčių kuopai panešti rengian
tis prie Kongreso ir bendro Chi
cagos Vyčių išvažiavimo. Beto iš
reikšta pageidavimas suteikti vi
sai kuopai ilgesniam laikui vaka- 
eijas. Tas palikta aptarti fiitim 
susirinkimui. Taip jau nieko svar
besnio nepaliesta.

Kitas susirinkimas žada būti 
labai žingeidus ir tikimos, kad 
visos kuopos nariai atsilankys 
“in corpore”.

J.

VYČIŲ IV KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

*
8 d. liepos Vyčių IV kuopa 

(Dievo Apveizdos parapijos) 
laikė savo mėnesinį susirinkimų. 
Narių, susirinkime dalyvavo pu
sėtinai. Visų beveik laikų pra
leido pranešimas iš nutarimų 
Vyčių III Kongreso Chicagoje. 
Kongreso nutarimai; ypatingai 
organo įsteigimas, priimtas karš
tais aplodismentais. Kiekvienas 
pasižadėjo sulig išgalės platinti 
laukiamų laikraštį. Bent žadžiu 
pažadėjo remti laikraštį jei net 
nigiškai, tai pasišventimu, dar
bu. Žodžiu, iš kiekvieno Vyčio 
akių galėjai išskaityti nepaprastų 
džiaugsmų, išgirdus tų gražių 
naujienų. Kada buvo pranešta 
kad nariai turės užsimokėti ma 
žiausiai už pusę metų, tai daugu
ma sumokėjo net už visus metus 
.Apsvarstę vietinės kuopos 
smulkmenas, išsiskirstė.

Vytis.

39 S. L. R. K. A. KUOPOS 
PRAKALBOS.

3 d. liepos 39 kp. surengė pra
kalbas. Kalbėjo p. S. Šimkus, Lie
tuvių Dr-jos atstovas, iš Lietuvos 
ir rinko aukas nuvargintiems nuo 
karės lietuviams. Aukų surinkta 
$24.90.
Publikos buvo neperdau ginusiai; 

visi ramiai užsilaikė.. I
Pavėlavęs.

*
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TAI PAGALVOTI.
Kaipo tauta, vos teprade- 

daine gyventi. Kur nepasisūk 
— vis trukumai. Apie nno- 
savią kultūrą, dabartiniu lai
ku tik karštuoliai optimistai 
tešneka — jos tik mažyčiai 
daigai tėra. Ir tie, dėja, da
bartinės karės sūkuriuose nai
kinami. Kas po karės? Ne
turime nei pienų užsibriežę. 
'Amerikiečiai lietuviai, imsime 
šiaip ar taip, gyvena Lietu
vos pastangomis ir ilgai dar 
savo veikimo pastangas vie
nys su Lietuvos judėjimu. 
Mums rūpi Lietuva su visais 
jos vargais, nelaimėmis, mums 
rūpi ir jos ateitis. Prie dau
gelio Lietuvoj darbų ameri
kiečiai visados pridėdavo savo 
rankų, daugiausia savo kiše- 
nius graibstydami. Norime 
pasakyti, kad ateityje po ka
rės, mums visvien daugelio 
darbų naštų reikės pasiimti 
ant savų pečių. Štai vienas 
iš sumanymų, kurį paduoda 
gerb. kun. J. Vyšniauskas ir 
kuris turi mums rūpėti. Pa
duodame ištisų laiškų, kurį 
kiek ankščiau prisiuntė 
‘‘Draugo” redakcijai vienas 
iš tų tėvynainių, kuriems apei
na Lietuvos ateitis.

Garbus Redaktoriau!

Karė vistiek pasibaigs. Ku
rie žus, liksis mynimi, kaipo

Narių duoklės: A. Glemžos 
$3.00 A. Radzevičiaus $3.25, iš 
Chicagos kuopos $29.75. O. Rož- 

manskio, J. Rakiečio, ir Juozo 
Čižausko po $4.00 ir J. Sakelio 
$3.00 labu $51.00
Narių mokestis $77.00; aukų 
$188.66, pirmiau buvo pas kasi
ninką $104.82. Labu $370.48 

Nuo 1914 Seimo iki 1915. Sei
mo išmokėta:

A. Gudaičiui smulkūs išdavi
mai nuo 1 rugp. 1913 iki 1 kovo 
1914 m. $6.36
Kelionės lėšos Valdybos suvaž. 
22 birželio $15.00
A. Gudaičiui smulkūs išdavimai 
nuo 1 kovo iki 1 liepos 1914 
metų. • $2.30
Už telegramą pasiųstą A. Gu
daičiui ' $.66
M. Petrauskui dalį už opere
tę $100.00
A. Dulbiui už piešinį $15.00

Laike Seimo 1915 m. pas ka
sininką A. Radzevičių atrasta 
są-gos pinigų $231.16

Skolų sąjunga netur, išskyrus 
mokestį už operetę “Šventoji nak 

‘tis’’, ir jos išleidimą, bet užtai 
sąjungai skolingi nariai meti
nės mokesties $154.75. Tame 
skaitliuje Chieagos kuopai iš
puola $35.50.

Neišsimok ėjimas per narius 
savo duoklės apsireiškia sekan
čiai 22 nariai skolingi po $3.00, 
1 $4.50, 2 po $5.00, 4 po $6.00, 
1 $7.00 ir 1 7.75. Iš skaitliaus 
48 narių, pilnai užsimokėję savų 
duoklę yra tiktai 6 nariai.

2. metų bėgyje į Sąjungą įs- 
Per seimą inplaukė narių mo-11®jo 3 nauji nariai. Taip kad 
kestįes: M. Karbausko, J. Gižaus- į šiandien vargon. Sąjungą turi 
ko ir J. Jenkevičiaus po $3.00 ir

vių” užgaidų, bet anaiptol ne- mas neišvengtinas, galime nu
buvo jiems artimi bičiuoliai. ! rodyti ir pirmų aukų. Taip 
Čionaitinius “tautininkus” su “Amerikos Lietuva”, bere- 

cenzuodama naujų perkrikštų, 
perdėm vartoja “Pažangų”, 
vieton “Pažvalga”. Tų pa
darė redakcija, b kų jau be
kalbėti apie kitus, paprastus 
skaitytojus! Kad tuo arkliu
ku pirmeiviai mano suva
džioti, liudija dar ir tas, kad 
pakvietimai bendradarbiauti 
“Pažvalgai” tapo išsiuntinėti 
šiaip jan inžymesniems Vy
čiams, kurie, spėjamuoju pir
meivių manymu, gali tai pa 
laikyti už “Pažangos” pa
kvietimų. Jei pirmeiviai iš 
ties tų norėjo padaryti, dar 
vienu pavyzdžiu būtų daugiau 
pirmeivių nesųžiniškumo.

Pats “Pažvalgos” turinys 
pilnai atsako savo vardui: 
skaityti ten nėra ko, nebent 
pažvelgti. “Pažvalgos” sie
kiniai gali paaiškėti ne iš lei-

Lietuvos “pirmeiviais” rišo 
tik bendras laisvamanybės 

išmelsim nuo valdžios? Jeigu globojimas ir šiaušimasis 
prieš katalikų veikimų.

Atkeliavus Amerikon vie

valdžia taisys, tai ji, kaip 
paprastai, taisys su valdiškais 
siekiais. Jeigu gi mus kapita
las persvers, valdžia, kad ir 
sušelps, bet nebus jame šeimi
ninkė, sulig taisyklės: didėji 
dalis patraukia su savim ma
žąją. Galutinai savo pamatą tu
rint, drąsiau ir iš valdžios rei
kalauti. Visuomenei gyvasties 
neparodžius, valdžia nesukru
tės. Tikru darbu nepradėjus, 
riksmo ir nieks neišgirs, nes 
dabar moka šaukti visi kam 
reikia ir kam nereikia.

Amerikiečiai, kad ir trupu
tį pavargę, bet pinigų dar 
turi. Nei vienas tam tikslui 
manau neatsakys. Atidėlioti šis 
reikalas, tai vistiek ką kapi
nes baisesnes už karės patiems 
sau kasti.

Savo gabumus ir darbą, jei
gu rastumėt tinkamais, tam 
reikalui aukoju.

Matydami reikalingu šį ma
no pasiūlymą galite indėti 
laikraštin.

Su tikra pagarba,

Kun. J. Vyšniauskas.

It iš ties. Iki šiam laikui 
Lietuva užsiganėdindavo gim
nazijomis, progimnazijomis, 
“Saulės” kursais ir t. p. Jei 
tauta norės atsistoti ant pla
tesnės apšvietimo papėdės, 
neatbūtinai turi įsisteigti sa
vo augštesnę mokyklų. Lietu
voj augštesnė- mokykla, na, 
kad ir Vilniuje būtų begalinės 
reikšmės. Reikalų ir svarbų 

'lietuvių universitėto supras ir

nam anųjų “pirmeivių” šului, 
p. A. Rimkai, su mūsiškiais 
tautininkais - laisvamaniais 
jam buvo nepakeliui. Tad jo 
pradėta drūtinti savas pirmei
viškas pozicijas. Patekus į 
“Jaunosios Lietuvos” redak
cija, p. A. R. pastangomis, 
“J. L.” tapo suvienyta su ”L. 
Ž.” ir “L. Ū.” ir pradėta 
pūsti vienon dūdon. Ir to dar 
neužteko. Sumanyta tverti 
tikrai pirmeiviška bendrovė, 
kuri užsiimtų laikraščių ir 
knygų, žinoma, savo pakrai
pos, leidimu. Su ta bendrove 
bandyta įsisprausti į lietuvių 
spaudos draugijos tarpų. Per 1

pirmeivių organas, o kaip to
kis skleis lietuviuose senai iš
mėgintas ir pasmerktas idė
jas, katalikai sau nieko rimto 
ir naudingo neišskaitys. O į 
abelnų amerikiečių gyvenimų 
“Pažvalga” ineš nemaža su
irutės: suskaldys netik laisva
manius - tautininkus, bet pa
skirstys ir socijalistišku rau
gu persiėmusius karštuolius. 
Gi jų gyvenimu ir skirstymo
si katalikams nepatartume 
sielotis, bet stovėti atokiai.

iroig MBrag 

žiniai m SOMAI

Tvirtai tikėjome, kad tai bu
vo laikiniai nesusipratimai, 
kurie turės užsibaigti. Neno
rėtume manyti, kad pirmesnių 
nesusipratimų atbalsis atsi
lieptų ant aukų rinkimo nu
kentėjusiems dėl karės lietu
viams. Tuo labiau, kad kaip 
St Šimkaus, taip ir Tautos 
Fondo pirmutiniu tikslu yra 
darbuotis Lietuvos žmonių su
šelpimui. Iš savo pusės, sy
kiu su Tautos Fondo Valdyba, 
ragintume visus Tautos Fon
do skyrius, abelnai draugijas 
it pavienius asmenis, kad jie 
giliau į širdį imtų Lietuvos 
Teikalus ir rengtų p. St. Šim
kui prakalbas. Juo pasek- 
mingesnės bus tos prakalbos, 
juo daugiau aukų bus surink
ta, tuo didesnė bus nauda 
Lietuvos žmonėms.Tautos Fondo valdyba šiuo- 

mi viešai praneša, kad ji jokio 
šešėlio ant Lietuvių Draugijos 
atstovo, St. Šimkaus, gero 
vaido nemeta. Ji jam pilnai 
užsitiki. Rems jo misijų kiek 
tik išgalės. Pinigų siuntimų 
palieka jo nuožiūrai. Šiuomi 
ragina Tautos Fondo skyrius 
(komitetus) rengti jam pra
kalbas ir kviečia visuomenę 
kuoskaitlingiausia lankytis į 
tas prakalbas.

A. K. Rutkauskas, 
Tautos Fondo Pirm.

Ant. A, Stokis,
Tautos Fondo Rašt. 

P. S. Turėdamas omenyje 
mano misijos tikslų, gerbda
mas ir užsitikėdamas organi
zacijoms, kurios remia veiki
mų mane siuntusios Dr-jos, 
aukas, surinktas Tautos F.

VARGONININKŲ SĄJUN- 
L R. K. AMERIKOJE 

REKALAL
Atskaita Centro sekretoriaus 

vargon. Sąjungos L. R. K. Ame
rikoje, A. J. Gudaičio, nuo 1914 

1 seimo iki 1915 m. Seimo.
Finansinis stovis:

Seimo dienoje 1914 m. Sąjun
gos kasoje buvo $104.82

“Tėvynę” p. V. Račkauskas į*r redakcijos pranešimo, 
buvo mėginęs net agitacijų I aau£iau iš steigiamosios 
Varyti; bet atėjus laikraštiniu-' pi1"1116*5^ bendrovės įstatų 

rprojekto. Ten nustatoma ne
tik ekonominis bendrovės ve
dimo tvarkymasis, bet priker
giama ir politiškos pažvalgos. 
Tosios nykštukinės pirmeivių 
bendrovės toki dideli siekiniai, 
kad net bando kišti nosį į 

išpažintojai tarptautiškus santikius, savo 
mėgino savo leidžiamuose raštuose nuro

dant, kaip valstijos turėtų 
tarp savės tvarkytis, taikintis 
etc. ‘ ‘ Generalis galvočius ’ 
įstatų projekto autorius, ir čia 
atitiko savo arkliukų: riša ne 
jo galės klausimus. Jis strei
kams teiks lasvę, tvarkys val
stybinį ūkį, socijalizmo dvel
kiamas teorijas leis per sa
votiškų centrifūgų ir jų at- 
skiedoms maitins lietuviškųjų 
visuomenę, municipalizuos ne
tik gelžkelius, gatvekarins, bet 
nepamirš nei miškų, ežerų, na, 
gal ir baliokšnių, gazo ir... ir, 
dievai žino, gal ir visų sauli
nę sistemų, žvaigždynus ban
dys tvarkyti, municipalizuoti.

Nesinori pašvęsti tiek daug 
vietos pirmeivių “perkri
kštui”. Abelnai suėmus, “Pa
žvalga” savo turiniu, mato
mai, skiriama ne paprastiems 
žmonėms - darbininkams, bet

kų-laisvamanių dr-jes suva- 
žiamui iš to niekas neišėjo, 
nes mūsiškiai “tautininkai”

pir-

amžinai gerbtini Tėvynės iš- atjaus kiekvienas tėvynainis.
Gerb. kun. J. Vyšniausko pa
vyzdį pasektų gal ir daugiau, 
noriai prisidėdami prie to 
darbo. Bet kaip prie to darbo 
imtis, kaip jį sutvarkyti ir kas 
užtikrins jo pasisekimų? Štai 
klausimai, į kuriuos reikėtų 
atsakyti.

priimti aiškių Lietuvos 
meivių” spalvų nepanorėjo.

Tam žingsniui nepasisekus, 
“pirmeivybės” 
paliko vieni ir
tik jėgomis kūnyti užmanytų
jų bendrovę “pirmeivių” 
dvasios raštams leisti, 
“Laisvoji Mintis” ir "“Jauno
ji Lietuva” susiliejo ir tojo 
susliejimo pasekme buvo tas, 
kad “L. Mintis” pakeitė 
savo vardų ir pradėjo eiti kas 
savaitė.

J. Steponavičius $2.00 — $11.00 
Kolekta nuo delegatų Susiv. L. 
R. K. A. Seimo — $70.66
Auka kun. šupšinsko $25.00

vaduotojai. Naujai tvarkai įsi
kūrus, likusieji, pasiilgę dar
bo ant naujų pamatų, iš prak
tikos nuosekliau gyvendami 
netruks viską atstatyti. Iš
blaškytieji, kad ir liksis dalis 
svetur, bet dauguma prigimtu 
centraliniu traukimu sugrįž 
Lietuvon. Nepriteklių papildys 
su naujo gyvenimo paval
goms, su savo kapitalais lietu
viai amerikiečiai. Jeigu ang
lai suruošė armiją plūgų, kad 
Belgijos laukus pavasarį apsė- 
jus, lietuviai link savo tėvynės 
yra karštesnį patrijotai. Net 
dabar, kad tik kas juos vežtų, 
daugelis į ugnies žiotis pasi
ruošę yra kristi, lyginai gar
nys iš padangių krinta į savo 
lizdą su garniukais ant liep
snojančio kluono stogo ir -su 
jais drauge žūna. Kalti būtu
me amžinai, kad mes, tariamie
ji didžiausio užsitikėjimo vadai, 
tą brolių patrijotizmą nesunau
dotume. Ne kad į karę juos 
stumtume, bet kad jųjų verži
mosi tėvynėn pasibaigus karei 
pakreipus. Su rusais dar kaip 
dedama, bet patekus po Vokie
tija, į kelis mėnesius laiko vi
sas puikiausias Lietuvos kolo
nijas teutonais apgyvendintų. 
Tik žinome, kad mūsiškiai ne
rangūs ir visur papratę vėlin- 
tis.

Čia tik priruošiamasis dar
bas. Jis iš dalies ir pats na- 
turališkai vykdinsis. Nuskriaus 
tuosius atsiras kas sušelps, 
bus duodamos jiems visokios 
privilegijos ir jie pamažu at 
sigriebs.

Atsiminkime, kad laike ka
rės žmonės, pažinę svarbumą 
ir vertę mokslo ir išradymų 
gyvenime, pulsis prie jų vi
soms keturioms. Mūs jaunuo
menė jų ieškodama po sveti-, 
mus universitetus, vilks pini
gus iš mūsų krašto, siurbsią 
svetimomis teorijomis, pas
kui su jais supratę jiems tar
naus.

Žmonės-gi norėdami naudo
tis pagerinimais pirks pase
nusias kitų liekanas, siųs už 
jas svetimiems pinigus, pas
kui susitaisę, nemokė
dami naudoties kaip
kad ligšiol, supelėjusius, 
sulužusius, su puvusius val
kios pakampėmis. Vietoj kariš
kos rivalizicijos, naujoje ero
je iškils smarkiausia mokslo ir 
pagerinimų rivalizaeija. Ką gi 
mes duosim saviškiams? Būti
nų būtiniausias dalykas, kad 
vispusiškai, naują gyvenimą 
sutaisius, tai inkurti Lietuvai 
universitetas. Tajai-gi svar
biausiai mūsų įstaigai mes, gali 
sakyt, neturim nei grašelio. Gal

NAUJAS LAISVAMANIŲ 
LAIKRAŠTIS.

Lietuvos “pirmeiviai”, su
sispietusieji prie “Liet. Ži
nių” ir “Liet. Ūkininko”, A- 
merikoje neturėjo iki paskuti
nių jų laikų savo tikrųjų pa
sekėjų, išskyrus “Tėvynės” 
štabo. Mūsiškiai t. v. “tau
tininkai”, nors iš dalies ir 
klausydavo užjūrio “pirmei-

Pirmųjį tojo “perkrikšto” 
numerį jau gavome. Pačiu 
leidiniu nėr ko nei stebėtis, 
nei gėrėtis, bet buvome nu
stebę iš “perkrikšto” vardo, 
o jis tėra nei mažiau, nei dau
giau, kaip tik “Pažvalga”. 
Stebėjomės, kodėl pirmeiviai 
aprinko tokį išblyškusį, neaiš
kų vardų. Galima parinkti 
tūkstančius skambančių var
dų, o čia tas neaiškumas — 
“Pažvalga”. Nesinori many
ti, kad pirmeiviai tokį vardų 
pasirinko be tikslo. Spėja-
me, kad tuo tikslu buvo šuva- labiau prasitrynusiems. Po-
džioti mažai tėmijančius 
žmones . Juk taip lengva su
maišyti Draugo Bendrovės 
leidžiamų “Pažangų” su pir
meivių “Pažvalga”, tuo la
biau, kad ir formatas labai 
panašus. Kad tas sumaišy-

ANT UPĖS KRANTO.
Buvo gražus sekmadienio rytas. Ant dan

gaus nesimatė nei vieno debesėlio. Tiktai vi
sas žemės kamuolys buvo apsiaustas palšai - 
melsvu dangaus skliaustu ir kur-ne - kur tame 
skliauste dar žybsojo balzgana, nublankusi vie
na-kita dangaus žvaigždučių ir po biskutį jos 
tenai mirgsėjo - krutėjo, rods paskutinį kartį 
atsisveikindamos su šiuo pasauliu ir norėda
mos jam pasakyt, kad štai, žiūrėkit, kaip mes 
jau mirštame, nykstame iš jūs akių ir jūs jau 
daugiau mūsų neberegėsit spindinčių danguje,, 
kai iki šiol per naktų - nakteles spindėjome... 
Ir tos blankstančios dangaus žvaigždutės, spin
dėdamos, kas kart vis nyko, jų mirgėjimas 
ėjo vis silpnyn, o jų aiškumas vis temo ir te
mo akyse ir pagaliaus jos visai pradėjo nykti 
iš mano akių. štai aš jų tik tris bematau, dar 
valandėlę — liko tik dvi, dar vėliaus — viena, 
o galop ir ta paskutinė pražuvo... Aš tuomet 
leidau akis žemyn ir giliai užsimąstęs išlengvo 
pradėjau žengti upės link. Tečiaus saulutė 
ant dangaus dar buvo neužtekėjusi ir anksty
bo pavasario rytas buvo dar gerai šaltokas. 
Bet aš ant to nepaisiau, taip anksti buvau išė
jęs pasivaikščioti.

Ir taip giliai mąstydamas vis išlėto žen
giau upės link... O tos mano svajonės šį rytą! 
Jos privertė mane užmiršti, kad aš esu ant 
žemės ir vaikščioju taip anksti iš miego nu
budęs, bet jos mane nešioja kur tai po pla
tųjį pasaulį: štai čia pamatyk, ten pažiūrėk ir 
dar ten akimis mesk... Ir taip jos mane šį ry
tą vadžioja nuo vaizdo prie vaizdo, nuo vieno 
atsitikimo prie kito, nuo sapnų prie darbų, 
nuo džiaugsmo prie verksmo, nuo ramybės 
prie susikrimtimo, nuo vargų prie palaimos ir 
taip vėl iš galo... Tai buvo mano sapnas be 
miego. Bet pagaliaus išsisklaidė tie mano be
miegio sapnai.

Išbudino mane tekančioji dangaus dabin
toje, skaiščro.įi saulutė. Silpnučiai, raudoni 
spindulėliai žybterėjo man į akis ir aš, galvą

Per Valdybos suvažiavimą 22 
rengiamose prakalbose, siųsiu birželio A. Gudaitis perdavė ka- 
į Lietuvų per Tautos Fondų.

S. Šimkus

Tautos Fondo valdybos su
sirinkime, kuriame p. St. Šim-

sininkui narių mokestis J. Ko
vo ir A. Jankausko po $4.00 ir
J. Mikutavičiaus $3.00 — $11.00
Vėliau inplaukė aukų nuo ktm. 
Zitoblio $3.00 ir J. Brazausko 
$1.00. — $4.00
K. Smalio met. mok. $4.00

kus irgi dalyvavo, po abelnų P. J. čižauskas IVorcester, Mass.
pasikalbėjimų prieita prie įsi- surinko ant išleidimo operetės
tikinimo, kad pirmesni laik- “šventoji Naktis” ir perdavė
raščiuose paskelbti tarp pono $39.00, kurios aukojo šie asme-
St. Šimkaus ir Tautos Fondo n^S: ®v- Jurgio $10.00,
Valdybos nesusipratimai yra “ai.™h,!n! ku»Pa km
tikrai nesusipratimai ir šiuo- . *3IW "

. , v , . . kuopa narių šelpėjų $16.00. La-
mi atšaukiami. bu _ $39 00

A. K. Rutkauskas, p Karbauskas Boston,
T- F. Pirmininkas, Mass. tam pačiam mieriui pri-

St. Šimkus, siuntė $50.00 kuriuos gavo mi©:
Liet. Dr-jos Atstovas, Draug. šv. Petro ir Povilo $10.00, 
Ant. A. Stokis, Draug. šv. Kazimiero R. K.

T. F. Raštininkas. $10.00, Draug. S. A. šv. Kazi-
, miero $15.00, Draug. Saldž. Jė- 

Redaketjos prierašas: Kiek toU8 Sirdieg $500> Draug §v 
galėjome laikėmės nuošaliai Jono Blaiv. $5.00 ir vietinis baž-

piera, spauda gan graži, bet 
užtai ir kaina visu trečdaliu 
pašokus nuo kitų Amerikos 
lietuvių savaitinių laikraščių, 
nes metams prenumerata 3 
dol. Turinys nubodus.

Kadangi tai bus Amerikos visų pirmesnių nesusipratimų, nytinis choras $5.00 $50.00

48 paprastus narius, 5 garbės 
narius ir vieną kuopą, 16 na
rių šelpėjų. Skaitliuje garbės 
narių yra 2 nauji: kun. F. Ke
mėšis ir kun. šupšinskas iš Vil
kes Barre, Pa. Apart naujai įs
tojusių aplikantų į są-gą buvo 
4 kandidatai, kurie gavę aplika
cijas ir pranešimą apie mokestį, 
iki šiai dienai nesugražino ap
likacijų ir neinešė paskirtos mo
kesties.

3. Paieškojimų vargonininkų 
per klebonus buvo 6 atsitikimai, 
o vietų per vargonininkus 10.

4. Pasiskundimų per vargoni
ninkus buvo 2. Vienas: kad var
gonininkas persikeldamas j ki
tą vietą paėmė su savimi baž
nytines gaidas, kurias privalėjo 
palikt senojo vietoje ir Antras: 
kad vargon. persikėlęs į kita 
vietą iš liuoso rašinėjo laiškus 
pas giedorius senosios vietos ir 
kalbino, juos neklausyt vargo
nininko, užėmusio jo vietą.

5. Metų bėgyje, reikaluose 
vargonininkų išsiųsta laiškų per 
Centro sekr. suviršum 200 ir 11 
kartų kalbėtasi per telefoną.

A. J. Gudaitis.
30 d. gegužio, 1915. New Phi

ladelphia, Pa.

pakėlęs, pamačiau iš užmiško išlendančią ir 
saulutę. Ant pirmo pastebėjimo ji buvo įsi
pynusi miško medžių viršūnėse, kurie tarsi ne
norėjo jos susičiupę paleisti iš savo nagų, no
rėdami ilgiau ja pasigerėti. Tečiaus jie buvo 
persilpni saulutę užtūrėti savo išsikerojusiose 
šakose. Saulutė greit iš jų šakų išsipainiojo 
ir kaipo mielaširdingiausia pasaulio geradėja 
pradėjo atsidėkoti tiems medžiams už jų pa
sikėsinimą, apšviesdama ir šildydama juos 
auksiniais savo spinduliais. Žiūrėkite jūs, be
širdžiai medžiai, kaip reik gerai kitiems dary
ti. Jūs mane norėjote užlaikyti įpainioję sa
vo tankiose, išsikerėjusiose šakose, bet aš jums 
už tai atsimoku savo dangiška meile — aš jus 
pabučiuoju šiltais ir auksiniais spinduliais. 
Ir tie visi miško medžiai tarsi susigėdę stovė
jo nepajudindami nei vienos savo šakų ir lyg 
gailestingai meldė saulutės atleidimo. O pasta
roji vis nesiliovė gėdinti, podraug rodyti jiems 
gero pasielgimo pavyzdį.

Galop priėjau prie upės ir atsisėdau ant 
jos kranto. Viskas ant tos upės krantų išro
dė linksmu. Patsai upės vandenėlis lyg su
stojo tekėjęs, tarsi norėdamas sustoti ir pa
ilsėti, kad čia ant vietos būtų galima 
toms rytinėms grožybėms pasigerėti; te
čiau jį kastai varė vis tolyn ir sakė, kad jis 
turi atlikti savo tolimą kelionę. Rodėsi, kad 
tas vandenėlis atlieka kelionę prieš savo norą. 
Ir ten, antrame upės krašte, susisriovenimas 
to tekančio vandenėlio sukėlė aplinkui tokį 
liūdną, paslaptingą balsą! Ir tas man primi
nė, kad tai tas tekantis vandenėlis norėjo nu
siskųsti savo nuovargiu ir neužsiganėdinimu 
valdančia jį jėga... Visi medžiai, medeliai ant 
tos upės krantų Stovėjo išplėtę savo nuogas ša
kutes ir džiaugės, kad skaisčioji dangaus sau
lutė juos maloniai šildė. Po trumpai valandėlei 
tie visi medžiai, medeliai ir upės krantai ra 
sojo, tarytum iš džiaugsmo ašaroms apsiliejo, 
— mat, saulutė pradėjo tripdinti ant jų už
trauktą beširdies nakties šalną. Ir taip ten 
viskas atrodė gražu, gyva, džiaugsminga... 
maloniai sveikinančią visą gamtą, skaisčią

Pradėjau jau ir aš gėrėtis tais linksimais

ryto vaizdais, bet greit tos mano linksimos čios varpų liūdną, liūdną gaudimą ir, paža-
miniva nroaiaalinn cvnoeno Janfrunc ____• _____ii___ vi* v» ■» -i v <mintys prasišalino. Tie šviesūs dangaus sau 
lutės spinduliai nebeįstengė mane sužadinti ir 
pralinksminti. — Man atskrydo liūdna mintis 
apie Lietuvą mano gimtinę šalį, apie senus 
mano tėvelius, apie mano brolius, sesutes, ma
no draugus, kaimynus ir pažįstamus...

Prisiminė dabartinės Europos baisenybės, 
kurios kankina mūsų tėvynę ir jos sūnūs ir 
seseris. Čia aš kaip ir užmigau ir man lyg per 
sapną stojosi visos baisenybės, kurios sutvė
rė mano akyse vaizdus: ugnis, dūmai, lavo
nai ir kraujas... Mano ausys girdėjo ūžimus, 
trenksmus, šauksmus, verksmus, dejavimus ir 
vaitojimus. Aš mačiau nekaltus žmones, kaip 
jie verkia, rypuoja badą kęsdami ir pagelbos 
laukdami. Bet niekas jų ten negelbsti, niekas 
jų nepasigaili. Atsiminiau tas laimingas die
nas, kuomet dar pas savo gimdytojus buvau 
ir kaip nesitikėjom tokių baisenybių savo tė
vynėje susilaukti. Atsiminiau ir tą dieną, ka
da aš apleidau savo gimtinį namelį ir keliavau 
į vakarų šalį — į Washingtono žemę. Atsimi
niau, kaip sena močiutė gailėjosi mane išleis
dama; kaip sesutė man sudiev sakė — veidus 
mano bučiavo ir graudžiai verkė; kaip senas 
tėvelis mane iškeliaujant lydėjo per mišką ir 
tenai meilinga lakštutė, man sudiev sakyda
ma, savo dainutę krūmelyje čiulbėjo; kaip mes 
su tėveliu ėjom per žalią pievą ir, vėjelio pu
čiamos, smilgelės lingavo, tarsi tardamos į 
mane: “sudiev, sudiev, jaunikaiti, peskutinį 
kartą!!.. Ir kaip ta skaisčioji saulutė, už aug- 
§to Lietuvos kalno lįzdama, paskutinį sykį ma
ne ant Lietuvos žemelės pabučiavo, tardama: 
“sudiev, sudiev paskatinį kartą, jaunikaiti; jau 
aš daugiau tave čia nesveikinsiu, — leidies sy
kiu su manim į vakarus. Aš tave tik ten, va
karuose, pamatysiu vieną nuliūdus vaikščio
jant, nuolatos gailintis paliktos savo gimti
nės”. Taip ir atsitiko, ką saulutė man iš
keliaujant kalbėjo.

Ir štai šį rytą aš vienas sėdžiu ant upės 
kranto ir tų grandžių minčių apniktas tik liū
džiu ir sunkiai dūsauju. Ir man besėdint ir

dintas to prie maldos šaukiančio balso, aš at
sikėliau ir nužingsniavau bažnyčios link.

Antanas K. Losiąs.
m - 28 -15

GIRTUOKLIO PRISIEKA.
(Monologas)

(Gatvė. Mėnesiena. Vėlybas vakaras* 
Jaunas vyrukas, su murzinu veiįu ir juodom 
rankom išstovėjęs keletą valandų prie baro, 
grįžta namon. Eina viduriu scenos virtuku^ 
liuodamas, sustoja, apsikabina gatvės stulpą 
ir pradeda snaust sviruodamas į visas puses. 
Staiga, lyg iš miego pabudęs ir susipratęs, 
kad jis nenamie, bet gatvėje).

Dievaži!.. Kaip Dievą myliu, daugiau nie- 
kada nebegersiu svaigalų nė lašelio... (susimą* 
sto. Stipriu balsu). O prakeiktasis skistymė*
Ii! Kaip skandžiai tu mane, kas miela die
nelė, kas brangus vakarėlis ir naktelė vargi
ni, kankini, trukdai man poilsį ir ramumą, 
kurio taip trokštu, (atsiminęs išsitraukia 
bonką). Ak, ką sakau, būk neduodi ramumo; 
juk tu vienintelė tik ir esi mano širdies, jaus
mų ir dūšios ramintojas. Aš tave ir šį mie
lą vakarėlį sveikinau, glamonėjau, mylavau. 
Glaudžiau - spaudžiau prie savo lūpų, bučia
vau savęs suraminimui po sunkaus dienoa 
darbo. Sielvartus, skausmus, nuvargimą tu 
man atėmei su pirmu tavo pasibučiavimu. Ma- J 
no geltoni, nors pridulkėję ūsai, tave bučiuo-

belifidrnt ant to upės kranto, išgirdau bažny- jaut puošias tavo baltaisiais blizgančiais, kaip

r
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LIETUVOS VYČIAMS.
Sukruskim, jaunime, išvieno visi 
Ir stokim prie darbo narsiai,
Jau teka mums saulė rytuose skaisti 
Tad stokim kiekvienas drąsiai.

Stokim į darbą už savo šalį 
Kelti tėvynę, ei, Vyčiai!
Mokslu ir šviesa kas tiktai gali 
Padedant Dievui, Bažnyčiai.

Jauna dvasia mūsų teskrieja tenai,
Kur kraštas tėvynės brangios,
Kur ilsis kapuose tautos milžinai 
Vardan gi mes jųjų dėl jos:

Stokim į darbų už savo šalį ir tt.

Vilties nepameskim tik, draugės, draugai, 
O mūsų tėvynė nežus.
Prašvis laimės saulė, išnyks jos vargai,
Ji buvo per amžius ir bus.

Stokim į darbų už savo šalį ir tt.

Tad stokim į darbų, lai mūs vėliava, 
Visad plevėsuoja augštai,
O mūsų tėvynė, brangi Lietuva,
Žydės, kaip'žydėjo, tiktai —

Stokim į darbų už savo šalį 
Kelti tėvynę, ei, Vyčiai!
Mokslu ir šviesa kas tiktai gali 
Padedant Dievui, Bažnyčiai.

J. Sakalas.
Clevel. O., 12-VI-15

VYČIAI!
Lietuvos Vyčių organizaci

ja, užbaigus III Vyčių Kon
gresų Chicagoje, inžengė į tre
čius metus savo nors trumpo, 
bet labai pasekmingo gyvavi
mo. Amerikos lietuvių katali
kiškoji jaunuomenė nuveikė 
trumpu laiku milžiniškų dar
bų, suvienydama po. tautiška 
Vyties vėliava kelius tūkstan- 

. čius karštų lietuvių tėvynai
nių, užsibriežusi sau tikslu 
dirbti plačioj ir derlingoj tau
tiškai - krikščioniškoj dirvoje, 
keliant prie susipratimo ir ap- 
švietos visus Amerikos lietu
vius.

Kiek nuveikta naudingo 
darbo per tuos du metu, sun
ku šiandiena ir pasakyti. Rei
kėtų čia išskaitliuoti visus L. 
Vyčių kuopos Įvykdintus su

manymus, privalėtume pažy
mėti Vyčių vakarines mokyk
las, kursus, knygynus, sureng
tuosius vakarus, gimnastų 
kuopų veikimų, atletų pasidar
bavimų, prakalbas ir daugelį 
kitų pramogų. Geriausia liu
dija apie jaunutės Lietuvos 
Vyčių organizacijos didelius 
pasisekimus Amerikos lietu
viškoji ir angliškoji spauda, 
kuri užleidžia vietos Vyčių 
judėjimo aprašymais ir svar
besnių mūsų jaunimo tarpe 
apsireišikimų apibudinimais. 
Ne visi užjaučia Vyčiams. Ka
talikai juos remia, kaipo nau
jos šviesesnės ir skaistesnės 
ateities viltį. Iš Vyčių tikima
si labai daug. Ir ne veltui. 
Vyčiai jau ir dabar parodė, 
kad ne vien moka gražiai kal

bėti, bet daT gražiau veikti, 
steigdami tokius dalykus, ku
rių kitos organizacijos per il
gus metus negalėjo pasiekti.

Labai nedraugiškai į Vy
čių judėjimų žiūri laisvama
niai, pajuokdami juos ir vi
saip šmeiždami. Aiškus da
lykas, kad katalikų amžinie
ji priešai ir negalėjo kitaip 
prie Vyčių — katalikiškos jau
nuomenės atsinešti. Jie mato, 
kad Vyčiai sparčiai auga ir 
negalėdami kitokiais būdais 
nuslopinti darbštaus jaunimo 
kiltos dvasios, mėgina nu
stelbti jų pastangas pašaipa ir 
pajubka. žinoma, kad tas lai
svamaniams nepasisekė pada
ryti ir ateityje nepasiseks. 
Dtfr daugiau priduos veiklumo 
ir noro dirbti. Gerai visi ži
nome, jog apie kų daug kalba
ma, to bijomos ir su juo ro- 
kuojamos.

Tokios pat, o gal dar ar
šesnės taktikos link Vyčių pri
silaiko socijalistai. Tie tai ir 
priemonių nesirenka, bile tik 
savo idėjinius priešus pajuo
kus. Neapsimoka daug atidos 
kreipti į tuos visus užmeti
mus, apjuokas ir pašiepimus. 
Galėtume su laisvamaniais ir 
socijalistais rokuoties tik tuo
met, kuomet jie mums, Vy
čiams rimtai ir šaltai nuro
dytų klaidas. Tuo tarpu ne
buvo dar nė vieno atsitikimo, 
kad Vyčių priešai būtų galėję 
padaryti Vyčiams nors vienų 
mažutį nuoseklesnį užmetimų. 
Vadinasi Vyčiai eina tuomi 
tiesiuoju keliu, nuo kurio juos 
negali nustumti nei laisvama
nių nei socijalistų negurdūs 
žygiavimai.

Po dviejų metų gyvavimo, 
nežiūrint didelių priešų norų 
neslopinti dvasių, Vyčiai pa
siekė skaičiaus 3,000 su virš 
narių. S acjalistų sąjunga per 
ilgus metus triūso ir karštos 
agitacijos sutraukė po savo 
globa tik 3,000 savo pasekėjų. 
Vyčių kuopos plėtojasi, auga 
jų nariai. Kiekvienoje kuo
poje priskaitoma po šimtų, du 
šimtu narių. Po Amerikos lie
tuviškuosius naujokynus
skleidžiasi galinga Vyčių dva
sios jėga. Gal už metų kitų 
neberasime nei vieno Ame
rikoj kampelio, kur nesiras 
Lietuvos Vyčių kuopa, — 
darbštaus jaunimo būrelis. 
Kad pasekmingiau praplėtus 
Vyčių idėjas ir sutraukus po 
Vyties vėliavo naujus tūkstan

čius jaunų darbininkų, karštų 
tėvynainių, dorų tautos ir baž
nyčios rėmėjų, reikia visiems, 
kam rūpi Amerikos jaunimo 
padėjimas, stoti į darbų ir 
prie kiekvienos progos, ar tai 
šeimynos mažam burelyj, ar 
draugijoje, susirinkimuose, 
vakaruose, baliuose, išvažiavi
muose skleisti tarp savo pažį
stamų draugų Vyčių organi
zacijos siekinius ir kiltus no
rus. Tų darbų gali geriausia 
atlikti patys Vyčiai, Vyčių 
kuopos ir simpatizuojanti Vy
čiams visuomenės nariai.

Draugai Vyčiai! III Lietu
vos Vyčių Kongresas atsto
vaujamas jaunų atstovų nuo 
daugelio Amerikos Vyčių kuo
pų išreiškė pageidavimus, kad 
mūsų organizacija pasisteng
tų sutraukti po savo globa 
kodaugiausia jaunimo. Kas 
galės tų naudingų darbų atlik
ti? Ne kas kitas, kaip tik mes 
patys, Vyčiai. Sukruskime vi
si kaip vienas ir labiau susi

tarto — organo. Dauguma 
Vyčių kuopų jau senai išreiš
kė kiltų norų turėti savo laik
raštį ; per savo atstovus Kon
grese tų norų pakartojo, ir 
suradę visų pritarimų, vien
balsiai nutarė suteikti Ameri
kos jaunimui gaivinančios 
šviesos šaltinį. Vyčių orga
nas “Vytis” nereikalaus nau
jų mokesčių, jisai guvuos iš 
narių duoklių. Tad pasirūpin
kime, kad narių skaičius žy
miai paaugtų. Iš pradžių, pa- 
laikimui organo reikės nema
žai ir aukų. Mūsų priedermė tų 
atlikti. Rengdami vakarus, pa- 
silinksiminimus dalį pelno 
skirsime “Vyčio” užlaikymui 
Reikalas taip svarbus, kad vi
si ir be aiškinimų supras, jog 
naujas laikraštis atliks tų dar
bų, kurio mes ligšiol ir geriau
siais norais vaduodamies ne
galėjome ligšiol apriepti,—tai 
sukoncentravimas vyčių veiki
mo.

Vyčių draugai, moksleiviai,
bendriję veikime, vengdami vi- prisidėdami prie “Vyčio” 
šokių nesusipratimų, draugiš- (tik palengvins darbų. Yra jų 
kai, kaip Vyčiams pritinka, (tarpe nemažai gabių rašyto- 
padirbėkime išsijuosę, kad iki jų ir veikėjų. Rašinėdami į 
IV Vyčių Kongreso galėtume savo skyrių, rašys ir jauni- 
savo organizacijų trigubai pa
didinti. Tegul kiekvienas vy
tis pasistengs pritraukti savo
visus draugus prie Lietuvos pamatų ir priduos visam vei- 
Vyčių organizacijos. Jeigu kimui gaivinančio gyvumo.

Nelaikyk savo pinigų
bankoje, kuria negali užsitlkčti. Tavo pinigai pri. 

valo būti padčti saugioje ir patogioje vietoje.

Peoples Stock Yards
STATE BANK

Prie Ashland Ato. Ir 47 gairės

Seniausia, Didžiausia ir 
Saugiausia BANKA

Vakaruose nuo Stock Vardu

Musų banka yra saugi ir užtikrinta.
Su $650,000.00 kapitalo ir perviršio ir su visais ištek

liais apie šešius milijonus dolerių vedama direktorių, ku
rio rūpinosi šia apielinke ir suteikė darbo tūkstančiams 
žmonių, jūsų sutaupymai yra saugūs, jei padėti šitoje ban
koje.

Jei jūs norite perkelti jūsų sutaupymus iš kito banko į 
mūsų, atneškite mums savo knygutę, o mes išieškosime 
jums visus pinigus ir procentus, be jokių jums iškaščių.

Procesas mokamas nuo 1 d. liepos ant visų padėtų 
pinigų iki 12 d. liepos.

mui. Susijungus į vienų kuo
pų. Vyčiai ir moksleiviai pa
judins Amerikos gyvenimų iš

mes visi per ateinančius me
tus gausime tik po vienų nau
jų narį, tai turėsime jau 6,000 kime jį!

Vyčiai! rūpinkimės savo 
organu, agituokime už jį, rem-

vyčių. Bet, draugai, ar gi 
nuims užtektų tokio mažo lai
mikio? Nemanau, kad Vyčiai 
tuomi pasitenkintų. Gerai pa
sidarbavus galėsime gauti po 
tris ir keturius. Labai gali 
būti, kad ateinantis kongresas 
nebe 3,000 vyčių atstovaus, 
bet 10,000. Tiktai dirbkime!

Turime šiais metais nuveik
ti begalo daug svarbių daly
kų. Didžiausia ir švenčiausia 
mūsų pareiga tai organo įstei
gimas.. III Vyčių Kongresas 
su dideliu entuzijazmu ir kar
šta viltimi nutarė leisti jauni
mui laikraštį “Vytį”, kuris 
rūpinsis Vyčių organizacijos 
reikalais, žadins jaunimų prie 
darbo, veiks vienų iš didžiau
sių darbų, — skleidimo švie
sos ir pažangos jaunimo tar
pe. Nuo mūsų, draugai, pri
gulės ‘ ‘ Vyčio ’ ’ pasekmingas

Be įsteigimo savo laikraš
čio III Vyčių Kongresas gy
vai užinteresavo jaunimo gy
vumų parodančiu sportu — 
visokių būdų mankštinimais. 
Ligšiol mes lietuviai mažai 
domos kreipiame į gimnasti
kų, atletikų ir kitokius spor
to apsireiškimus. Pasirodo, 
kad mes nesirūpindami tais 
dalykais padarėme sau nema
žą skriaudų. Jaunimo tarpe 
randasi nemažai sporto mė
gėjų, kurie neturėdami pro
gos veikti tarp savųjų, glau
džiasi prie kitataučių “base 
bąli’ ratelių ir susilieja su 
anglais arba kitais. Didelė 
tai mūsų organizacijai nuo
skauda. Vieton užlaikius to
kius jaunuolius Vyčių tarpe, 
leidžiame jiems ištautėti, ir jie 
neretai dingsta mūsų darbui.

Kitaip į tų dalykų pažiūrėjo
gyvavimas. Kuo daugiau mes j Rytų Vyčių kuopos. AVilkes- 
veiksime, kuo sparčiau augs j Barre, Pa., Worcester’io, 
Vyčių organizacija, tuo grei- i Mass. ir kitų miestų Vyčių 
čiau mes susilauksime savokuopos surengė “base bąli”,

perlas, žiedais. (Pakėlęs bonką augštyn ir 
kiūrėdamas į ją, jausmingai). Tu brangioji, 
mano geriausioji, tikriausioji draugė ir už
tarėja! Vienintelę tik tave vienų šiame pa
saulyje myliu, garbinu, godoju-ir tau ištiki
miausiai tarnauju. Tavęs aš niekada dau
giaus nebeužmiršiu. Kas valandėlę, turėda- 
mamas liuoso laiko, tave bučiuosiu, glamonė- 
Biu, myluosiu, kaip savo tikriausių, geriausių, 
numylėtinę. (Lyg ką prisiminęs, nuleidžia 
"bonką žemyn. Susimąsto, po valandėlės sun
kiai atsidūsta ir kalba liūdnai. ) Bet tu... tu 
nėši ta mano meilužė, apie kurių dar jaunas 
būdamas taip tankiai svajojau, geidžiau, my-

atletų kuopas ir trumpu laiku Sunauduokime savo spėkas 
taip pasižymėjo, kad anglai tinkamai, parodykime, kati 
negali atsigerėti lietuvių vik- esame gyvi, kad esame Vyčiai, 
ruoni ir gabumu. Bostono, Rūpindamies savo laikraš- 
Worcesterio anglų laikraščiai čiu ir atletika, nepalikime ir 
pašvenčia ilgus straipsnius kitų reikalų. Kaip teko pa- 
Vyčių sportams. Šimetinis stebėti yra nemažai Vyčių 
Kongresas, apsvartęs tų daly- kuopų, kurios dar nėra šu
kų, ir, matydamas didelę nau- tvarkę savo reikalų, nėra dar 
dų mūsų jaunimui iš sporto, susinešę su centru. Draugai, 
pritarė atletikos ir sporto pla- nuoširdžiai visus prašyčiu, 
tinimui Vyčių tarpe. Visos pačios organizacijos la- 
Vyčių kuopos norėdamos dau- bui, pasistengkite šiais metais 
giaus patirti apie šiuos daly- viskų sutvarkyti. Juk mes Vy
kus, tegnl suranda sau tinka- čiai! Vyčiams gi priklauso 
mus žmones, kurie daugiaus tvarkus savo reikalų vedimas, 
numanydami apie atletikų, pa- Visus dalykus taip paveskime, 
dės joms susitvarkyti. Neuž- kad mūsų draugai ir nedrau- 
ilgo per Vyčių dabartinį or- gai negalėtų nieko mums už
ganą “Draugų” bus talpina- mesti. Jei visi veiksime iš- 
mi atletų kuopų įstatai, prie- vien, viens kitų remsime, ištik- 
das prie Vyčių konstitucijos, ro per metus galėsime nuveik- 
Turime net apsirinkę atletų ti labai daug naudingo darbo, 
kuopų sutvarkymui pirminin- DaHgelyje AnM>riko8 mieiitll
ką, kuris visiems noriai pa
tars, kaip reikia tvarkyties. 
Apie viskų netrukus bus pa
skelbta. Labai būtų pageidau
jama, kad visos Vyčių kuopos 
pasirūpintų atletikos dalykais, 
nes tuomi galima bus dau
giaus pritraukti prie Vyčių 
čia augusio jaunimo.

Vyčių organizacijai reikia 
daugiaus gyvumo, veiklumo, o 
to viso pas mus užtektinai.

Paklausiau tavęs, išniekinau jų, išjuokiau, niams girtuokliavimams turiu aš nors sykį akyse, apsvaigdavau iš gailesčio ir nematyti 
pamečiau ir pradėjau draugauti su tavim. Pa- galų, padaryti! Juk aš jau į žmogų nebesu nenamatvdavau. kain ineindavau iau i atsi
tikėjau tavo tvirtiems prižadams ir pamylė
jau tave visa širdžia, dūšia... Maniau suras
ti prie tavęs daug tvirtesnį nusiraminimų ne
linksmose nuliūdimo valandose. Bet tu mane 
skaudžiai apgavai. Tu negali suteikti man 
tiek ramių ir smagių valandėlių, kokias ji 
man teikdavo.

Tu, aluti, nors esi geras, jausmingas, bet 
šaltas ir nesiglaudi prie mano krūtinės, prie 
trokštančios išalkusios širdies. (Pakelia ban
ką ir žiūri). Ha-ha-ha!.. Nesiglaudi, bet aš 
tave, mano gerasis, suprantu gerai ir moku

panašus.
Visi tie, kurie mane gerbė, kurie laikė 

kuodidžiausioj pagarboj, šiandieną iš manęs 
juokias, neapkenčia, slepias nuo manęs. Ne
benori draugauti, nei kalbėti laiko mane už 
neprotingų, keturkojo sutvėrimo vietoje. O 
gražioji lytis, kuriai buvau papuošalu jų susi
rinkimuose, tėmijo kiekvienų mano žingsnį, 
sekė mane. Dabar esu didžiausiu pasibjau
rėjimu.

Na, daugiaus gerti nebegaliu. Lai būna
viltib paŠ“81 aXVSuVpaSetai"8ai “

SnŪ laimingesnių, ’ėS M iS taves iS9unlrti ta™

tanių dienelių. Taip, tikėjaus, bet kur jos?
Kodėl jos visos šiandien nuo manęs pasislėpė?
Kur dingo tos taip brangios, augštos, nekaltos 
numylėtos jaunystės svajonės, kurios mane 
žavėte žavėjo? Tarp jų pranykdavo, kaip dū
mas, visi tamsybės šešėliai. Svajonės keldavo 
mane į augštų, liepdavo lėkti į plačiųjų erdvę 
ir ten padebesyse iškilus lakioti su arais. (Pa
tylėjęs). Mintie, apgavai tu mane, suviliojai.
Kur-gi šiandien pasidėjei? Kur dingo tas ta
vo gražusis, nekaltasis angelėlis, kurį ta man 
rodei - žadėjei ? (Pakelia bonką, pažiūri) Tai 
vis per tave, mano brangioji, taip atsitiko. Per 
tave praradau savo skaistųjį išsvajotų ange
lėlį. Per tave susidrumstė mano skaisčiosios, 
kaip auksas mintys. Gražiausios, nekalčiau
sios svajonės, skaistieji, meilieji žvilgsniai, 
laimingieji ateities vaizdeliai, per tave, mie
la degtinė ir aluti, išnyko.

Su mano idealo praradimu ir tave pamy
lėjimu, dingo visos mano gyvenimo linksmo- 
mos ateities dienos. Ji dėl manės buvo išti
kima, mylėjo mane, prašė nepamesti, drau
gauti su jajar neužmiršti...

Tu, alkoli, nors nekenčiamas buvai, rus
tus išsykio pasirodei, ne meilus, bet lindai prie 
manęs, prašeis, žadėjai suteikti netokį link
smumų, ramumą, koki teikdavo jinai, bet daug 
šviesesnį.

šitas paskutinis sykis amžinam užbaigimui ir 
niekad daugiaus nebeatkartotinas. Taip, tu
riu nors kartą tam nelemtam inpratimui galą 
padaryti. (Patylėjęs). Paskutinis... Nekartą 
jau aš taip sakiau, kartojau.

Nuo pat pradžios, kaip tik pradėjau var
toti svaigalus, visada išeidamas iš saliūno sa
kiau, kad šis stiklelis man buvo paskutiniu. 
Bet ar kada nors tas mano pasakymas išsi
pildė? Ar ilgai tą savo taip tvirtai tartą žo
dį išlaikiau? Prakeiktas priprotis, dėl kurio 
šimtai dalykų galima surasti savęs pasitei-

O kiek tada jausmo, didvyriškumo, pa smimu1, -
Ne vieną vakarėlį su tuo tikslu tik ir ėjau,

meilės lašus, apliedamas savo degančią šir
dį, tavo šaltu, kaip ledas, kūnu. (Užsiverčia 
ir išgeria visą banką, kurią laikė" rankoje, pa
glosto rankomis pilvą, pasiraivo). Na, matai, 
tuoj smagiau ant širdies jautiesi, išmetus tik 
vieną burniukę. O jei antrą ,trečią, ketvirtą, 
lai žmogus jautiesi, kaip antrame pasaulyje. 
Ir spėkos tvirtesnės ir proto kur-kas daugiaus 
susirenka ir sukas, vingiuojas, ūžia, kala po 
mano makaulę visokias naujas mintis - sva
jones
sišventimo, kiek karštų, jausmingų, poezijų 
veržias lauk! Nekartą bestovėdamas prie 
baro visokiais brangiais, marguojančiais įvai
riausiais skistymėliais, pagaunu tokias mei
lias, griaudingas, žavėjančias svajones, pasi
neriu jose taip, kad išnyksta iš mano akių vi
si apie mane stovintieji geriausi draugai, ir 
nė juste nepasijuntu, kaip greit tos ramios, 
malonios valandėlės bėga viena paskui kitų. 
Pabundu tik tada, kaip pajunta, jog saliūni
ninkas paėmęs už apykaklės su pagarba veda. 
O, kiek tokių atsitikimų jau yra buvę! (Su
simąsto). Hm, bet klausimas veržiasi galvon 
pats per save: ar ilgai dar aš- toms žavė- 
jančioms ir greit nykstančioms mintims gerė- 
siuos? Ar tik jau neprisiartino valanda, ku
rioje man reikia nuo jų skirties? (Patylė
jęs). Taip, tikrai, jau jos man atsipriklijo, 
inkirėjo iki gyvam kaului. Tiems kasdieni-

kad tinkamai paskutinį kartą atsisveikinti su 
taip karštai numylėtu alučiu ir augštai godo
jama, didelės pagarbos verta degtinėle. Atsi
sveikinimo vakaruose neapleisdavau nė vienos 
savo numylėtos iškilmingos vietelės. Visas ly
giai atlankydavau ir kiekvienoje paskutinį 
stiklelį išgėręs, iš gilumos širdies atsidūsė
jęs tardavau: “sudiev degtine, sudiev aluti, 
sudiev ir tau prakeiktasai saliūne, kurs mane 
taip ilgai varginai ir atėmei mano spėkas. 
Nuo šio vakarėlio, mano akutės daugiaus ta
vęs neberegės”.

Griaudu būdavo skirties ant visados su 
toms nuo senai priprastoms vietelėms, su my
limais saliūno draugais, skaniu, nosį riečian- 
čiu kvapu ii geriausiu bičiuliu, storpilviu rau
donuosiu saliūnininktt.

Dažnai taip besisveikind«sw» su ašaromis

nepamatydavau, kaip ineindavau jau į atsi 
sveikinusią vietą. Atsigodėdavau tik tada, 
kada prisieidavo kartoti atsisveikinimo žo
džiai. Tokiame atsitikime visas to vakaro 
plianas suirdavo ir tikslo atsiekimui turėda
vau pasiskirti kitą vakarą.

Bet visados panašiai atsikartojant grie- 
biaus kito įrankio.

Pasiskirdavau šiaip j.tu vakarus, labiau- 
sfei prieš didžiąsias šventes: Kalėdas, Vely
kas, Naujus Metus ir tt. Arba vėl kiekvie
ną paskutinę ir 15 dieną kiekvieno mėnesio. 
Tada nežiūrėdavau kiek sykių viename sėli fi
ne ineidavau, bet užbaigimui gerdavau sulig 
dienų skaičiaus. Bet visas atsisveikinimas bū
davo veltui ir laukdavau su nekantrumu alu
ti traukdamas antro mėnesio.

dai- nesiranda Vyčių kuopų. 
Kaikuriose vietose nėra kj 
pasirūpinti tuomi dalykuj 
tur vėl statomos kliutj 
kuopos įsteigimui. Ti 
malonumus reikėtų prašalinti. 
Ar negalėtų tuomi užsiimti tų 
apielinkių veikėjai, kuriems y- 
ra daug parankiau sutvarky
ti vietinio jaunimo reikalns. 
Jeigu gi tokių nesirastų, ar 
negalima būtų pranešti į cent
rą, kuris gal pasistengs taip 
dalykus pavesti, kad viskas 
išeis geruoju? Būtinai reikė
tų sutverti Vyčių kuopas kiek
vienoje kolonijoje, nei viena 
lietuvių kolonija neatsisakys 
turėti savo tarpe Lietuvos 
Vyčių organizacijos kuopą, 
kuri savo gyvumu pakels tos 
kolonijos dvasią ir sutrauks 
prie savęs ligšiol išsiskirsčiu
si jaunimą.

Turime dar ir daugiau svar
bių reikalų, apie kuriuos ver
tėtų prisiminti, bet geriaus 
šiuo tarpu juos palikus vėles
niam laikui. Gal atsiras ne
mažai iš Vyčių tarpo, kurie 
panorės pakalbėti apie kitus 
klausimus. Labai būtų malo
nu, kad visi vyčiai išreikštų 

imdami da-
Ir taip bėgo dienos, mėnesiai, metai, o 

aš vis negaliu atsisveikinti Kiekvieną stik- savo nuomonę,
liukų geriu vis paskutnį, bet pasiliuosuoti nuo 
jo negaliu. Argi jau man ir bus lemta tapti 
didžiausiu girtuokliu ir tame svaigalų tvane 
pabaigti savo gyvenimą. Taip negali būti, 
dar yra viltis ir platus kelias, pro kurį galiu 
iš to tamsybės tinklo, kuris laiko apdengęs 
mano akis ir protą, išeiti.

Kelias platus, spėkų dar turiu lygvaliai, 
tik reikia nuo šio laiko sumaningai atkreipti 
atidą kovojimui su savo didžiausiu priešu alko
liu. Sutrinti jo galybę, išnaikinti iš pašaknių 
ant manęs daromą intekmę ir eiti prie tieses
nio, šviesesnio kelio. Ten atgaivins mano gra
žiausias jaunystės mintis ir klaidingą pražū
tingą mano gyvenimą pataisys.

Dūda.

lyvumą kiekvieno klausimo 
svarstyme. Nėra abe? 
kad tas įvyks. Kas,
Lietuvos Vyčius, tas gi 
no, kiek pas juos randasi 
gražių minčių ir puikių suma
nymų.

Taigi prašome visus talkon!
Darbo kaip matome bėgan

čiais metais bus labai daug. 
Čia ir naujas laikraštis, ir at
letai, ir kuopų reikalai, naujų 
kuopų tvėrimas, senųjų susti
prinimas. Dar ir vaikais rei
kės pasirūpinti, kad iš jų pri
rengus tokius pat veiklius vy- 
čina Į visų tų busimąjį dar
bų pažvelgus, išsyk paima bai
mė, kaip tai galės apsidirbti1 
Vyčių jaunutė organizacija, 
bet atsiminus, kad Vyčiai nie
kados nenuleido rankų ir sub> 
kesniems laikams esant, pnt»



«-
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to-gi prisiminus, kad Vyčių E. Karosas; vice-pirmininkė, 
organizacija, — jaunųjų tau- Matilda Šukiutė; prot. raSti- 
tos darbininkų didžiulė ben- įlinkas, P. Mulevičius; fin. 
drija—šviesiai pradedi į ateitį raštiniu. G. Šlegaičiutė; iždi- 
žiūrėti ir jauti, kad Vyčiai su- įlinkas, P. P. Baltutis; gene- 
stoję prie darbo ir ne tokius rališkas atletų pirmininkas,
dalykus nuveiks.

Naujieji Vyčių darbo metai, 
tegul parodo, kad ne veltui a- 
pie Vyčius tiek daug kalbama 
ir tikimos. Vyčiai, pildydami 
III Kongreso pageidavimus ir 
nutarimus parodys, kad jiems 
rūpi jaunimo reikalai ir jie 

, savąjį darbų varys bepalio
vos, naudingai pasidarbuo-

« darni visų labui.
Dirbkime draugai! Už me

tų, priėjus IV seimo laikui 
galėsime pasidžiaugti vaisiais 
savo darbo. Vyčiams juk pri
klauso ateitis!

Jonas Karosas.
L. Vyčių Centro pirm.

P.S. Kreipdamies pas manę 
kokias nors reikalais siųskite 
laiškus šiuo antrašu: 3337 So. 
Morgan st., Chicago, III.

DAR APIE VYČIŲ III 
KONGRESU

Liepos 1 ir 2-rų dienų šv. 
1 Jurgio parap. svetainėje įvy 
š ko Lietuvos Vyčių III Kon

gresas. Išviso suvažiavo 42
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S, L. R. K. A. REIKALAI. 8avi6iutė>,Gilia, Ig. Galus, P. Žilėnas.Silvestras Petkevičius.
{ Po $1.50: Antanas Aleksandra
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Petras Gibavičius.
Vytė Mat. S.

APIE MOTERĮ! SEIMĄ-

! vičius, Aleksandra Kikutis 
KUOPŲ VALDYBŲ ATIDAI. jJoua8’Gili. $1.03
Prasidėjus išmokėti susivie-j 11-00: Ignotas Gabis, Ele- 

nijimo nariams pašelpines, na Masavičiutė, Ona Petrevičia, 
patėmijau keletos kuopų vai- Alponsas Mikolaitis, Pranciškus
dvbos netaisykliškų pasielgi- 1es.na..ap ‘kodeinas Rastenis, 

J * Gabrijielius Gabis, Jonas Gabis.mų: ’
1. Kad ant Blankos No. 3. 

‘ ‘ Paskutinis pranešimas arba 
atsisakymas nuo pašelpos” 

Delegatės suėjo utarninko prispausta kuopos ant-
rytų 9:00 vai. išryto į šv. Jin- Spau<ja# Kasos globėjai ne- 
gio Bažnyčių. Mišias šventas wįno vįgų fcUOpų valdybos var- 
atlaikė kun. F. Serafinas, todėl kartais, kilus nesusi

pratimui kuopoje, gal pasida
ryti kuopoje dvi valdybos ir

Taip-pat pasakė pamokslų. Po 
pamaldų susirinkta , salėje..

delegatu ir daugelis svečių 
Kongresų atidarė su maldami kaip lietuviškoje, taip ir 
kun. F. B. Serafinas. Kongre- angliškoje kalboje ir rašybo-

Seimas tapo atidalytasi su varįaįs nereikalingai išmokėti 
malda per kun. I. Albavičių.5 
Pirmininkės pagelb. p-lė F.
Macijauskaitė pratarė keletu 
žodžių, kviesdama išrinkti Sei
mo vųldybų, į kurių pateko 
sekančios delegatės:

Seimo vedėja, A. Nausiedie
nė; jos pagelb., M. Juškienė;
I-ma raštininkė, G. Šlegaičiu
tė; Il-ra rašt., M. L. Gurin- 
skaitė. Mandatų komisija: F.
Nutautaitė ir O. Andriulaičiu- 
tė. Peržiūrėjimo knygų komi
sija: O. Migauskaitė ir A. Ja
kavičiutė.

Iš nutarimų pažymėtini:
Nutarta, kad ateinantį ru- |jaį 

denį visos kuopos atidarytų 
vakarinius kursus, kur sųjun 
gietės turėtų progų prasilavin

2. Kad kuopos valdyba rei
kalautų tik tiek pašelpos, kiek 
sąnarys yra išsirgęs. Pavyz- 
din: ligonio lankytojų pažy
mėta, kad lankė iki 10 d. bir
želio ir daktaro paliudijimas 
stačiai pažymi, kad ligonis 
sirgo iki 10 d. birželio, o kuo
pa reikalauja užmokėti iki 18 
d. birželio.

Patėmiju, kad tokios bilos 
nebus išmokamos; jos tik pri
dirba bereikalingo darbo 
Centro raštinėje ir negeistino 
susirašinėjimo centro valdy-

J. Stulgaitis,
Kasos globėjas.

Jonas Vaičiūnas, Ona Krieviutė, 
Anelia Kurkaitė, Vladas Jongai- 
la, Viktoras Simona vičius, Jouas 
Stakėnas, Andriejus ' Žukauskas, 
Jurgis Masa vičius, Ona Dikčiutė, 
Uršulė Ukanaitė, Vincentas Al- 
kavikas, Jurgis Žinis, Antanas 
Kutkus, Povilas Kutkus, Kaži 
mieras Šimuntis, Povilas Jakaitis, 
Mateušas Simanavičius.

Po 50c.: J. Kandrotienė, 
Vižynienė, P. Griukevičius, 
Nariunas, K. Bučis, S. Antanai
tis, Z. Švarijanas, M. Kašleika.

Iš viso tą dieną sur. $45.60. 
22 d. balandžio, 1915 m. Lai

ke prakalbų aukojo sekančios 
ypatos:
Zigmantas Kandrotas $5.00 
Kostancija Mati^Iutė 3.00

Po $2.00: Juozapas Viyžnis, K. 
Šimuntis, R. Kondrotas, J. Zubai- 
tis, Ignotas Pranckunas, A. Ba
niulis, V. Brazauskas, A. Staugas, 
T. Valantinienė, A. Kikutis, J.

$1.00: Jurgis Masa vičius, L. Še
rėnas, J. Bastenis, G. Gabis, M. 
Jankevičius, J. Antanaitis, J. 
Trauklis, J. Žinia, Povilas Kut
kus, Z. Tvarijonas, A. Labanaus
kas, A. Nariunas, A. Olickas, P. 
Krikščiūnas, A. Miškinis, J. Ma- 
Čiulevičius, J. Vaičiūnas, P. Ber
notas, A. Steponavičius, D. Tapa- 
rauskas, F. Pajodžiutė, V. Pi- 
piriečia, E. Masavičiutė, E. Gili- 
čia, Ona Petrevičia, T. Masavičiu 
tė, J. Trakimas, J. Bučiutė, O. 
Liutkiavičiutė, P. Kemėšiutė, U. 
Ukanaitė, J. Slavinskas, J. Sa- 
bauskis, O. Jankuniutė, M. Kaš
leika, P. Saviečius, V. Milaševi
čius, M. Zarembienė, L. Jakaitis, 
A. Vaičiuliutė, P. Česnakas, V.

E., Kardelis, V. Šerėnas, V. Šemėžis, 
A. j V. Alkovikas, J. Garnis, O. Svia- 

tykienė, Z. Petkevičiūtė, P. An- 
driejunas.

Po 50c.: A. Aleksandravičius, 
V. Masavičius, K. Pipiras, A. Mi
laševičius, Ona Dikšiutė, A. Mika- 
laitis, M. Bučis, S. Antanaitis J. 
Zdanaitis.

Tą dieną surinkta iš vi
so, — $89.25

Surinktos aukos pasiųstos liko 
T. Fondan, kas jau buvo pagar
sinta T. Fondo atskaitoj gegužio 
mėnesio, šių metų.

roti. Tikrai tame skyriuje susi
spietė visos socijalistų raudonų
jų ligų priežastys ir išsivystimai

Burbulas.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Gerb. Redakcija:—

Šiomi pranešu, kad atspauz- 
dinant pranešimą apie naujai su
sitvėrusią Amerikos Lietuvių Kat. 
Spaudos Draugijos kuopą, Wor- 
cester, Mass., pasirodė, kad val
dybos vardai buvo neaiškūs, taigi 
šiuomi išnaujo meldžiu perspauz- 
dinti. Valdyba susideda iš sekan
čių asmenų:

Pirm. — Jonas Vaitkus.
Vice-pirm. Antanas Rusec- 

kas.
Prot. rašt. — Vincas Vilkaus- 

kas.
Fin. rast. — Simonas Dubickas
Kasininkas — Antanas Rač

kauskas.
Kasos glob.: — Cecilija Zin- 

kuvienė ir Magd. Kulišauskienė.
Su pagarba,

Vincas Vilkauskas.

leidimas Marylaml’o valstijoj organi
zuotis, kaipo pilnai legaliskai organi
zacijai. \ aidžia patvirtino mūsų įsta
tus ir čarterį, užtikrino jos gyvavimu, 
kaipo subudavota ant tvirtų pamatų, 
bus teisingai išmokėtos apsaugos.

Komitetas. .

SHENANDOAH, PA.
8. L, B. K. A. 40 kuopa laikys ber- 

taininj susirinkimą 18 d. liepos, 1 
vai. popiet, bažnytinėje svetainėj. Ma
lonėkit visi susirinkt ir išgirst 30 sei
mo nutarimus nuo delegutų.

P. Karvojus, rast.

CLEVELAND, OHIO.
8. L. B. K. A. 50 kuopa laikys su

sirinkimą 18 d. liepos, šv. Jurgio baž
nytinėj salėje, tuojaus po mišių Malo
nėkit visi nariai atsilankyti ir nau
jus narius atsivesti. Ant šio susirin
kimo turėsime daug svarbių reikalų 
aptarti. Taipat delegatas plačiai pa
aiškins 30-to Seimo nutarimus, ku
riuos neatbūtinai kiekvienas narys pri 
valo žinoti, kokiu būdu turėsime pri
imti naujas susivienijimo reformas.

M. Šimonis, rašt.

so vedėju tapo išrinktas Pr. r je. 
Juškaitis, jo padėjėju L. Ši
mutis, pirmuoju raštininku J. 
Sakalauskas, antruoju — Ma
tilda Šukiutė. Pręsos komisi- 
jon pateko p-lė Ona Migaus
kaitė ir kun. H. Vaičiūnas. 
Knygų peržiūrėtojais — Pet
ras Gibavičius ir p-lė M. L. 
Gurinskaitė. Stasys Šimkus 
pasveikino Vyčių delegatus ir 
ragino darbuotis labui mūsų 
nuvargintos tėvynės. Nors jo 
kalba buvo trumpa, bet įspū
dinga, ir delegatai bei svečiai 
maloniai sutiko jo pasveikini
mų gausiu aplodismentų. To
liaus nutarta pasiųsti telegra- 

Apaštališkam delegatui ir 
F. Valstijų Prezidentui, W. 

Wiisonui.
Turbūt jokis Seimas nei 

Kongresas nebuvo toks gy- 
; vas ir rimtas, kaip pastara

sis. Padaryta daug svarbių 
i reformų. Nutarta atspauz- 

dinti nariams diplomus ir pa- 
, dirbinti kuopoms vienodas 

antspaudas, taipgi ir antspau- 
: dų centrui. Al. M. Račkaus 

antspaudų pavyzdžiai tapo 
priimti ir už tų jo darbų su- 

, p teikta $10.00 honoraro. Buvo 
į svarstyta apie įsteigimų savo

ji jo organo. Paaiškėjo, kad Vy- 
£ čiai prie to jau yra pilnai pri- 
- brendę ir jau pralenkė net ir 

socijalistus savo narių skai
čiumi. Taigi nutarta susi
jungti su L. R. K. Mokslei
vių Su-mo organu “Mokslei
viu” ir steigti savo dvisavai
tinį organų vardu “Vytis”. 
Tam tikslui čia pat sumesta 
gan graži suma pinigų ir nu
tarta, idant kiekviena kuopa 
mokėtų po $1.00 už organų iš 
savo iždo nuo kiekvieno nario. 
Pirmuoju redaktorių tapo iš
rinktas A. M. Račkus ir ant
ruoju Kazys Pakštas. Į ad- 

jistratorius paskirti Anice- 
Linkus ir Leonardas Ši

lutis.
Kadangi yra susitvėrusių 

daug Vyčių “base bąli” rate
lių ir kitų atletikos ratelių, 
taigi tapo iškeltas klausimas 
apie išdirbimų atletams įsta
tų. Worcesterio 26 kuopos 
delegatai atsivežė su savim ir 
perstatė Kongresui įstatų 
projektų, kuris ir tapo užgir- 
tas. Be to buvo dar ir dau
giau svarbių nutarimų, ku
riuos trumpoje ateityje pama
tysime Kongreso protokole.

Sekantį Vyčių TV Kongresų 
nutarė laikyti Wilkes-Barre, 
Pa.

J Centro Valdybų tapo iš
rinkti : d vas. vadovas, knn. TT. 
Vaičiūnas; pirmininkas, Jonas

ATSIŠAUKIMAS.

Į Connecticutt’o rajono S. L. 
R. K. A. kuopas.

Rūpinkimės patys apie save. 
Seimas, nuo kurio tikėjomės 
daug permainų, jau praėjo. Re-

Numirus narei iš Pašelpi- 
nio Skyriaus, visos narės mo
kės 25c. vietoj 2c..

Narės bus priimamos tik
nuo 16 metų^iki 4a metų vie- formos> kurios mus kankino jau 

i i... hu0 kgjįų metų galų-gale už
tvirtintos, todėl dabar galime 
tikėtis, kad šitą kartą atsistojo
me ant pamatų, nuo kurių ne- 
nuslysime. S. L. R. K. A. tuo
jaus taps legalizuotas ir be jo
kių kliūčių ir baimės žengsime 
užbriežtais keliais. Bet tos visos 
permainos, kurios yra dėl mūsų 
gerbūvio paskirtos, pasilieka 
mums patiems ir gyveniman įvy
kinti. / e -> • * s

Taigi, gerbiamos S. L. R. K. 
A. kuopos ir pavieniai nariai! 
rengkimės prie ateinančios mū
sų rajono konferencijos, kuri, 
pagal pereitos konferencijos nu
tarimą, turės atsibūti neužilgo 
New Haven, Conn.

Ateinančio bertainio susirinki
muose išrinkime delegatus, idant 
laikui prisiartinus būtume gata
vi.

Patys rūpinkimės apie save. 
Ant kiek pastatysime tvirtesnius 
pamatus dėl S. L. R. K. A., ant 
tiek daugiau garantuosime sa
vo pačių turtą ateityje. Laiką 
ir svetainę paskelbsime vėliaus.

J. Sagevičius.
Conn. Rajono pirm.

toj 50 metų, kaip pirmiau bu 
vo.

Įstojimas palikta per pusę 
nupiginta kaina iki Nauju Me
tų, taigi dabar gera proga 
tverti kuopas kol įstojimas 
pigus.

Nutarta turėti savo išdirbi
nių parodų ir išrinkta tam 
tikra komisija, kuri tuomi rū
pinsis, — T. Andruševičiutė 
if F/Nuthutaitė.

Nutarta, kad kuopos reng
damos vakarus aukotų vienų, 
trečdalį (Va) į laikraščio fon
dų, prisiųsdamos į Centrų.

Įsteigta Laikraščio Fondas, 
į kurį pasižadėjo aukoti:

O. Nausiedaitė $10.00
T. Andruševičiutė 50.00
M. L. Gurinskaitė 46.74
A. Nausiedienė -10.00
F. Macijauskaitė 15.00
D-rė S. A. Šlakienė 25.00
K. Varanavičienė 10.00
O. Migauskaitė 10.00
M. Juškienė 5.00
A. Gilienė 5.00
V. Stalilionaitė 5.00
F. Satkauskaitė 5.00
Kun. I. Albavieius 25.00
Kun. H. Vaičiūnas 5.00
Kun. F. Kemėšis 10.00
Kun. Pankauskas $20.00
jau yra aukojęs e
Kun. P. Lapelis 5.00

Taigi dabar moterų laikraš-

TAUT. FONDO REIKALAI.
EIK BROOK, N. Y.

T. F. adkos surinktos ir pasiųs
tos per gerb. kun. A. Janusą iš 
Forest City, Pa. T. Fondo pir- 

čio fonde randasi $261.74, o mininkui, liepos 1 d. 1915.
nuo pirmiaus $154.80. Išviso 
$416.54.

Moterys taipgi išnešė kelias 
tam tikras rezoliucijas, kurios 
tilps kartu su protokolu. Nau
joji valdyba sekanti:

Pirm. Marijona Juškienė; 
pir. pagelb., Franciška Nutau
taitė; rašt. Monika L. Gurin
skaitė; ižd. Antanina Nausie
dienė; daktarė kvot., Dr. S. 
A. Šlakienė; dvas. vad., kun. 
F. Kemėšis; iždo glob., F. 
Macijauskaitė ir O. Nausie- 
daitė.

Kitas seimas nutarta laiky
ti So. Boston, Mass.

M. L. Gurinskaitė.

Philadelphia, Pa., susitvėrė 
A.. L. R. K. Moterų Sųjungos 
kuopa, kurios numeris bus 10; 
į valdybų pateko sekančios na
rės: Pirm., Ona Valinčiutė; 
pirm. pagelb., Ona Yokiutė; 
prot. rašt., Juzefą Butkiutė; 
finan. rašt., Juzefą Šefeltaitė; 
ižd., Julijona Paikienė.

kas gauta su “Money Orderiu 
už $13.00 ir aukotojų pavardžių 
nurašą:

Po $2.00: Raulas Biliūnas, Pet
ras Pažųsis.

Po $1.00: Antanas Ligeika, To
nas Venclauskas, Vincas Kišonis, 
Ignas Markūnas, Jonas Kerą, 
Juozas Aurokas, Andrius Sliokai- 
tis Jurgis Kondrotas.

Po $.50c.: Marijona Markunie- 
nė, Izidorius Povilaitis.

Šis - Tas
PIKTAS CICILIKAS.

Ant estrados užlipęs cicilik’s pikčiurna 
Tris valandas aušino plačių savo burnų. 
Karaliams,kunigams ir turčiams davė vėjo,
O socijalistams rojų piržadėjo.
Netikusių tvarkų kiek galėdamas ardė, 
Bažnyčias, tikėjimų su kojomis spardė, 
Šeimynų, tautų iš padugniij kniso,
Dejavo, kad dykaduonių taip daugel priviso, 
Žadėjo iškelti raudonų papartį,
Padaryt maištų, turtuolius iškarti,
Alkanų proletarų _ minias išauginti 
Ir dinamitu dirbtuves išsproginti,
Užvesti žmonijoj permainų svarbių,
Suteikti darbininkams laisvę ir... bedarbę, 
Sunaikinti kapitalų ir duot žmonėms turtą, 
Žodžiu, įsteigti ant žemės tų rojų užburtų: 
Bet štai turčius dėdė netikėtai mirė 
Ir vargšui cicilikui visų turtų skyrė.

Ir jau nebeplikas,
< z MĄsų cicilikas.

Burnos neb’aušina,
Žmonių negaišina,
Nes, tapęs turtingu,
Jis kas-žin-kur dingo.

J. K.

REDAKCUOSATSAKAI.
s. L R K. A. u kp valdybai;

Tamistų laišką-protestą pirm ne
gu talpinsime laikraštin, pasiun
tėme Cenro valdybai.

Visiems, kurių raštai netilpo 
šiame “Draugo” num.: Kantry

ROCHESTER, N. 7.
S. L. B. K. A. 103 kuopa laikys 

bertaininį susirinkimą 20 d. liepos 7 
vai. vakare pobažnytinėj svetainėj. 
Malonėkite ateiti, užsimokėti prigu
linčius mokesčius. Bus' aiškinta nu
tarimai 30 seimo. Taipgi nariai nepa
mirškit atsivesti naujų narių prisira- 
šyt prie 8. L. B. K. A. Atminkit, kad 
tai geriausia katalikų organizaciją 
Amerikoj.

A. P. Širvintas, rašt.

kės, o raštus sunaudosime to
lesniems “Draugo” numeriams.

S) L R. K. A. REIKALAI,
CHICAGO, ILL.

Ikys savo’ K-A' -3?‘ta kuopa lai‘ 

18 H ‘uenesinj susirinkimą, d. liepos, 3 vai. p0 pietų, W 
gatvUrDS SVetaiDėj« 6255 S. State

Kviečiame visus narius pribū- 
!ti mmetan susirinkiman, nes yra 
labai daug svarbių reikalų, prie 
progos nepamirškyte ir naujų 

[nanų atsivesti.
A. J. Sutkus, raštininkas.

westville, TT.T,
S. L, B. K. A. 94 kuopa laikys ber- 

taininį susirinkimą 18 d. liepos, tuoj 
po pamaldų bažnytinėj svietainėje. 

į Malonėsite visi nariai ateiti nžsi- 
| mokėti bertaininius mokesčius ir H- 
girsti arba susipažinti su 30 seimo 
nutarimais, o susipažinę visi seni na- 

I riai pradėti prisirengimą prie iSlygi- 
nimo mokesčių pagal amži> kag reikė8 

| padaryti nuo sausio mėnesio, 1916 m.

A. S. Vaitkus, rašt.

' BROOKLYN, N. Y.
S. L. K. K. A. 42 kuopa lakys ber

taininį susirinkimą 18 d. liepos, tuo
jaus po sumai bažnytinėje salėje. Vi
si nariai malonės pribūt ir norinčius 
prisirašyt atsivesti.

K. J. Krušinskas, kp. rašt.

IVATERBURY, CONN.
S. L. R. K. A. 107 kuopa laikys 

bertaininį susirinkimą 18 d. liepos, 1 
vai. po pietų, senojoj parapijinėj sve
tainėj. Malonėkit visi nariai ateiti, 
užsimokėti bertaininius mokesčius ir 
išgirsti arba susipažinti su 30 Seimo 
nutirimais. O susipažinę visi seni na
riai pradėti prisirengti prie išlyginimo 
mokesčių pagal amžių, kas reikės pra
dėti nuo sausio mėnesio, 1916 m., daug 
reikės padaryti svarbių nutarimų dej 
kuopos ir tie, kurie esat užsimokėję, 
malonėkit ateiti neatbūtinai.

. K. Pranulis, rašt.

Minersville, Pa.
T • • • ,, ,,T. >• L- R. K. A. 24 kp. laikys ber-
Laisvamaniai - a ra Lietuva sjoa sąsnd oabs si saĮnąing ‘lųną taininj susirinkimą 18 d. liepos 

norėtų su visais galais susitai- ir mėgia Jurgutį, bet susituokti 2 vai. po pietų Mainierių salėje 
dar nemano. Kurgi tu matęs, kad Malonėkite, visi atsilankyti, nes 
vyras su vyru į šliubus stotų. ,ua svarbių inešimų, o' prieg 

tam paklausysite delegatų ra
porto, pereito «80-to seimo.

* I Juozas A. Lazarevičius rašt
Su Bostono “Ateitimi” visai

siekt. Vieton žiūrėti priešakyn su 
jaunomis viltimis, pradėjo se

kinti ir busimojo taikos kongre
so vietos apžiūrėjimui siunčia 
šliupą sugriauti bažnyčias ir iš
šaudyti kunigus, kaipo laisva
maniškos vienybės priešus. Pa
sakytų laisvamaniai geriau at
virai, kad jiems geriaus patinka 
Šliupo šmeižtai, kaip katalikų 
pakanta — ir užbaigtas kriu
kis.

“Jurgis Spurgis” labai susi
nervavo išvydęs “Drauge” 
Burbulą. “Ničego bratec, ne- 
boisia”, Burbulas netoks baisus 
— neprarys. Juk kamradais 
esame!

Rusijos caras bėgdamas iš Ga
licijos paaukojo vokiečių Kaize
riui Lvovą ir Galieą. Lietuvos 
'Jurgis Spurgią.jūnydamas apie 
‘Draugą” paveda Burbulai 
'Lietuvos” kibirkštis.

Viso labo $13.00 
Kun. A. Janušui ir visiems au

kotojams tariu ačiū.
Dr. A. K. Rutkauskai,

T. F. pirm.
P. S. Money orderį inteikiau T. 

F. raštininkui.

Tai jau ir po seimų! Patiko 
man moterų seimas, bet apie 
Vyčių kongresą tai nėr ko 
ir sakyti. Iš visų seimų seimas. 
Požiaugčios socijalistai užgir
dą apie Vyčių kongreso nutari
mus. Kad tik nesusirgtų kokia 
nors nauja manija.

MANCHESTER, N. H.

24 d. sausio, 1915 m., laike pra
kalbų, aukojo Tautos Fondui, dal 
lietuvių nukentėjusių nuo karės 
šelpti:
Aleksandra Zubkus $5.00
Po $2.00: Kostancija Motuliukė, 

Ona Šviatykienė, Juozapas Vižy- 
nis, Juozapas Sviatykas, Domi
ninkas Taparauskas, Pranciškus

Katalikų spaudos taip kaip ir 
nėra* Amerikoj, bylojo nevienas. 
Buvo tokie laikai, bet dabar kas 
išdrįs pasakyti, kad katalikai 
nepažangūs. Žadama net kelius 
naujus laikraščius išleisti. Oi bus 
kalbų!

aurora, ill.
S. L. R. K. A. 154 kuopa turės Su

nOS kūmutės pavyzdžiu verk-1 ®*rinkin’ii 18 d- bepos, namuose No 288 

slėnu. Ir dejuojs-gi dejuoja, Su,lrinl(ta„
tarsi žvaigždę skaisčiosios praei- mos. Visi nariai prilavo pribūti susi- 
ties ant amžių palaidojus. rinkimam

V. Šoris, kp. rašt.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
TAUTOS FONDO VALDYBĄ

Pirmininkas Dr. A K. RutkamP 
kas, 2302 Se. Leavitt st., Chicago,
ni.

Raštininkas Adv. A. A. Šlakis, 
3255 So. Halsted st., Chicago, III.

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

Iždo Globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 33 at., 

Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Waa- 

hington st., Norwood, Mass.

r

Visi apie “Draugą”. “Atei-I wilkes babbe, pa.
čiai” nepatinka “Draugo” atvi- . ‘B' K: f; 17 ku0Pa laiky» kor-

rūmas, “Amerikos Lietuvai ’ -Liepos, i vai. po pietų, šen™ bainv- 
pakanta. “Lietuvai” — teisingu čios svetainėje, 
mas. Kam, sako, “Draugas” tei- Po susirinkimui valdybą nepriiminėn 
sybę rašo. Vyručiai, ne visiems- m^nes»nių mokesčių, 
gi meluoti. Reikia ir teisingų! stul8*ltlenė, kp. rašt,

žmonių. Ir jei “Draugas” lais
vamanius ir socijalistus trupute- EUsabeth, N. /.
lį paglosto, — visiems ant svei- į sU«drinkim, 8U81«nkimą 21 d. liepos, 7:30 vai
kat°8, vakare, bažnytinėj salėj; uikviečiami

| vsi nariai pribūti ir užsimokėti mo- 
| kesčius.

Pakol laisvamaniai pirmeiviš-l If’ BaWMu,l“> Mkr-
ko abazo savo jaunimą sutalpins, __

« vr ■»» n * • CHICAGO, TT.T.I anglų Y. M. C. A. orgamzaci- s t n w a V x »• , \ 1.1 • . X • “• K- A> 99 kuopa turės savojas, katalikiškas jaunimas taip susirinkimą, 18 d. liepos, šv. Jurgio 
sustiprės, kad ir laisvamanių parap. salėje, No. 18, tuojaus po su 
jaunuomenės nebeliks. Prisieis mai- Tai8i visi nariai malonėsite au- 
tada pačius laisvamaniško jauni- Į8,nnktl « užsimokėti duokles ir atoi

mo auklėtojus į muziejų pasiųsti, "prirsuL^nijimo1"'1“8 PF“ 
kaipo senų-senų laikų liekaną. | Monika L Gnrinakaitė, kp. rašt.

SUSIV. L .B. K. A. VALDYBOS 
ANTRASAI:

Prezidentas, — K. Krušinskas, 59 
Teneyck st., Brooklyn, N. Y.

Vice-prezidentas, — A. Petraus
kaitė, 563 N. Biver st., Waterbury, 
Conn.

Sekretorius, — J. S. Vasiliauskas, 
112 N. Greene st., Baltimore, Md.

Kasierius, — Pranas Burba, 456— 
58 Main st., Edwardsville —Kingston 
Pa.

Kasos Globėjai: — J. Stulgaitis, 
122 S. Meade st., Wilkes BarTe, Pa.

J. B. Valukonis, 233 Broadway, S. 
Boston, Masa.

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

Knygius, — kun. S. J. Struckus, 
P. O. Plymouth, Pa.

Gydytojas, — Dt. A. K. Rutkaus
kas, 2302 S. Leavitt st., Chicago, III.

-V •

Jau tik “Lietuva” sapnams
bentleyville, pa.

8. L. R. K. A. 92 kuopa, laikys pus-

tiki. Žiūrėk, kas numerį aiškina metin» 8URirinki,n,» 18 d- ^P*8 2 
pagal žvaigždžių bėgi kitų laik- P° p,etų Meldžiame visų
rasčių pastabas. Astronomija ir Lnoklę taipgi me,d£iame atslvegti 
lietuvius flužav^b, beskaitant I jus prisirašyti prie šios kuopos. 
“Lietuvos” orakulo gabius pa-| j. Kišta, kp. rašt

dangėsna iškeliavimus.
• ' BALTIMORE MD

8. L. R. K. A. 13 kp. laikys bertai

nau

“Lietuvos” Jurgis Spurgis, 
matyti, turi labai moterišką šir
dį, labai jau jis pamylėjo Bur-

“Naujienų” jaunimas su visu 
savo skyrių taip praskydo, kad 
vargiai ten užeisi nors vieną svei
ką žodį. Visi kreivi, raiši ir kup-

ninį susirinkimą nedėlioję, 18 d. liepos, 
1 vai. po pietų, pobažnytinėje svetal 
nėję. Malonės pribūti visi nariai, ku
rie yra skolingi. Naujų atsiveskite 
prisirašyti kuodaugiausiai, nes išgauta

LIETUVOS VYČIŲ CENTRO VAL
DYBOS ANTRASAI:

Dvasiškas Vadovas, kun. H. .T. 
Vaičiūnas, 3230 Auburn avė., Chicago, 
m.

Pirmininkas, Jonas E. Karosas, 3337 
So. Morgan at., Chicago, III.

Pirm. pagelbininkė, p-lė Matilda Su- 
kiu t ė, 11 Alpine at., Worcester, Mass.

Protokolų Raštininkas, P. Mulevi
čius, 6329 So. Pairfield avė., Chicago, 
III.

Finansų Raštininkė, P-lė S. Slegai- 
tė, 1427 8o. 48th st., Cicero, III.

Iždininkas, P. P. Baltutis, 3261 So. 
Halsted st., Chicago, III.
Ižd. Globėjai:

A. A. Aleksandravičius, 732 W. 19 
st., Chicago, III.
P-lė Stanislava Kačinskaitė, 10625 
Edbrook avė., Roseland, III.

IVBNTO MYKOLO MAVGVOS, 
■OOKFOBD, ILL. VALDYBOS AD

RESAI:
Plrmialakas, Kazimiera* Ifikla^ 

ISS5 8. Mala St.
Vlce-pirmialnkas Mikolai Jankevt* 

čia, 1«14 IBth M.
Protokolų raitininkas, Joaas Jt 

Merčaitis, 1530 S. Weat St.
riaaaai raltialakas Ir Udlnlakaa

’’’ \



l*ov. P. Petrėaan, 422 Tsland avė.
Iždo globėjai: Joana Zubinas, 1129

B. Cbureh 8t.
Vincentas Kadzevičia, 411 Tsland

Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543 
B. Wcst 8t., ir Izidorius Komza.

DRAUGYSTE ŽV. JURGIO KAMT. 
VIO, NORWOOD, MASS.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st. 
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st. 
Prot. Rast. J. VerMekas, 1184

Washington st.
Fin. Rašt. V. Sezaika, 568 Pleasant 

■t. _ '

Iždininkas V. Kavaliauskas, 0 
Btaravant ava.

Iždo globėjai: K. Spriridavižja, 
1025 Wsshington st.

8. Vitkauskas, 1038 Washiugt«n st. 
Maršalka G. Glėbas, 61 Btruravaat

avė.,

DRAUGYSTES 6V. JONO EVANGE
LISTO CHICAGO, ILL., VYRIAU

SYBE.
Prez. Ig. Liekavičia, 1930 S. Union

ava.
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W. 

lOtu PI.
Prot. Sekr., S. Dargia 638 W. 18 st.
Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 718 

W. 15tb st.

Kasininkas Ant. Leknickis, 
1445 So. Sangamon st.

Maršalka Petras Augustinas 718 
W. 17 PI.

Susirinkimai paskutinį nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 1 vai. pa pietų 
Dievo Apvaizdos parapijos svetainėj, 
18 ir Union gatvės.

SKELBIMAI.
GREA1 ŽINOMI ŽENKLAI. 

Jeigu kai-knda jus jaučiate
pilnumą ir sunkumą, sausu
mą ir nenorinalj troškulį, tai 
šie ženklai rodo, kad jūsų 
skilvis yra gazų ištemptas, ir 
tasai ištempimas paprastai y- 
ra gan skaudus. Pirmąją pa
gelba tokiose atsitikimose y- 
ra veikus systemos išvalymas 
ir jos sustiprinimas. Jus tu- 
rėtute pabandyti Trinerio A- 
merikonišką Kartaus Vyno E- 
lixir.i, kuris neturi kitokio ne
malonumo. Pradėkite su nu
rodytąją doza ir paskui sutai
sykite <;ą sulyg save rtikab 
tol, kol jinai ne.tu nebereika
linga. Šioji Trinerio Ameri
koniško Kartaus Vyno Eiba
ro veikmė padeda ligose, ku
riose reikalingas veikus kūno 
išvalymas be jojo nusilpnini- 
mo. Aptiekose. Jos. Triner, 
Manufaeturer, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos Ir Kanados
Vlenlnteič mokykla, kurioj kiekvienu sali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, tloa mo
kyklos naujausia Ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus. visose Šalyse, už labai matą at
lyginimą: teipjau klesose dienomis Ir vakarais, 
jeigu nori Umokti irreitai Angių kalba, ateik ar 
rąžyk platesnių žinių.

•t t anfetsi

1741 W. 47lk Street, elitui, IK.

DRAUGYSTE »▼. MYKOLO 
NIOLO, COLLINSVTLLB, TT-T.

Prezidentas Juozas Gudeliauskas, 
E39 Hesperia st.

Vice-prezidentas V. Murauskas, 245 
Seminary str.

Prokolų Raštininkas, P. Pranaitis, 
431 Spring str.

Finansų Rašt. F. Stankaitis, 916 
High str.

Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas, 
419 So. Clinton Btr.

Kasos globėjai:
Jonas Norkus 904 Vaadeiia str.

Rinkėjai Antanas Gudeliauskas, 
801 N. Hesperia str.

Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N. 
Hesperia str.

Metiniai susirinkimai atsibūna 2 
ketverge sausio m. Pusmetiniai 2 ket
vergį liepos Paprasti susirinkimai 
atsibūna, ka' 2 ir 4 ketvergį kiek
vieno mėne£. ).

Greitam palengvinimui 
skaudėjimų raumenyse ir sa- 

| nariuose trinkite juos Tri- 
iner’s Liniment’u. Linimento 
kaina COc., per pačią Gue.

DIDELIS BARGINAS!

Jei kam rūpi geresne ateitis ir 
nori įsigyti į trumpą laiką turtą, 
tai nepraleiskite progos, p pirkite 
lotus. Mes turime labai patogią 
vietą lietuviams, kur oras ty
ras ir linksmas gyvenimas, nes 
šioj apielinkėje jau šimtai lietu
vių pasinaudojo, tai ir Tamstos 
laukia ta pati laimė.

Del pilnesnių informacijų kreip 
kitės.

A. J. SUTKUS,
6329 So. Fairfield avė.,

CHICAGO, ILL.
Tel. Prospeet 456.

NEKALTI PRASID. PAN. SV. 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL., AD

MTNISTRACIJA:
Pirmininkė — Ona Vasilintė, 1349 

S*. Lincoln Rstr., Wankegan, H1j Į
T£ice-pinninin£ė Anastazija iPa- 

vilkykė, 1349 So. Park avė., Wanke- 
gan, III.

Protok. rašt. Antanina Kasiliauš- 
kiutė, 1345 So. Park avė., Waukegan,
m.
Finansų rašt. — Elžbieta Nevardaus- 
įBaitė, 1221 Victoria st., Waukegan, 
m.

Kasininkė — Marijona Zeleniakin- 
tė, 1320 So. Lincoln st., tVa'ikegau, 
BU.

Best Place to bay Store Re- 
pairs, water fronto — and Becip- 
le Supplies, New Bike Guaran- 
teed $18.95.

AMERICAN STORE REPAIR 
CO.

1515 W. 47 st., — Branch No 1

DRAUGYSTES SV. JONO KRIK6TY- 
TOJAUS, MELROSE PARK, TT.T, 

VALDYBA:
Pirmininkas J, žvirblis, Box 595 

Mel rose Park, III.
Pirm. pagelb. V. Kiudolas, Box 151

Ifelrose Park, III.
Org. užžiūr. prot. rašt. A. Jasinskas, 

1300 St. Charles avė., Mayvvood, III.
Finansų rašt. A. Samalionis Box 593 

Mel rose Park, III.
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001 

12th st., Cicero, III.
Susirinkimai būna kas trečią nedėl- 

dienj kiekvieno mėnesio, pirmą vai. 
po pietų J. Waicbiulio svetainėje. 2018 
Lake st., kampas 21 gatv. Mel rose 
Park, UI.

ŠVENTO ANTANO DRAUGUOS 
WAUKEGAN, ILL, VALDYBOS 

ADRESAI:
Pirmininkas: Steponas Keliotil,

1344 So. Jackson Str,
Pagelbininkas, Kazimieras Burba. 

1416 8o. Park Ava.
Protokolų raštininkas, Antanai

Bamoška, 1338 Sheridan ftoad.
Finansų raštininkas, Jroaimaa Sbe 

mulinas, 759 Marion st.,
Kasininkas, Antanas Baldys, 1327

So. Victoria Str.
Kasos globėjai:
Jnozapaa Sknldziakia, 1111 — lOtk 

Str.
Raimunda Rulevlčia, 1330 So. 

Jackson flėr.
I. Maršalka, Pranas Dapkus, 1407

So. Park Avė.
t- Maršalka, Antanae Die srgls, 

1127 So. Park Are.S
Brante Juosapo Draagljoa, Skc-joygan, 

Wls, valdybos adresai:
Pirmininkas Skiris Antanas, 909 

Indiana avė.
Pagelbininkas Bubnls Juozas, 738 

Indiana avė.
Raštininkas Butkauskaa Juozas, 

1015 Clara avė.
II. Raštininkas Brusokas Antanas, 

1019 Dilangbam avė.
L. Katalikiškų D. S. Brooklyn. 
Kasos globėjai:
Gelburda Petras, 1002 Clara avė., 
Ručauckas Mataušas, 1133 Michigan

•▼e. ■
Kasininkas Grigaliūnas Tamošius, 

1437 8. lįst.
Maršalka Ruividas Juozaė, 1489 8.

9 st. ė

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka Jums plau
kai?

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

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą. aukščiau pasakytu Il

gu. tai stenkitės apsau- 
guoti Jos. TTžsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimą s plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užtaikyti svei
katų ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai 1 pen- 
kius savltis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—Ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.-

OYDYMAS DYKAI.
Męs gnlome perti - 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau- 

skoteaku prašalina plaiskotei 
Ir augina gražius plau 
kus Už 10 centu arbaarba
k rasos markams prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs lšstuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvscura-— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.’’ ISplaukete že-

fteštole savaite mlau atspaustą kuponą sestoje savaite. Jr Blugkete elanden.
UNION LABORATORY, Box M7, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

■ox M7, Union, N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaStu peraiutlmo, meldžiu iSslu- 
stl man tojaus Jusu dolerine dėžutė Cal- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie

Saukus.“ (Pasluskete sykiu kuponą su 
su antraSu.)

Knygų Mėgėjams
Nuo seno yra sakoma, kad “Kny

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

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

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

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

Apsvarstyk! Maža tai knygutė, 
bet duodanti daug peno dėl rimto 
svarstymo. Talpina savyje sekančius 
dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė! 
Dievas visados ir visur tave mato. 
Mirsi, Dievas teis, duos dangų ar 
pasmerks į pragarą. Bijok ir saugo 
kis nuodėmių. Saugokis blogų draugų 
ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie
vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs 
svaiginamus gėrimus. Mylėk skai- 
stpbę, Paliauk keikęs, ne
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink 
laiką ir teisingai dirbk, atlik dažnai 
išpažintį. Priimk dažnai šv. Komu
nija. Meldiugumas į šv. Mariją Paną ne
apvilia. Suprask maldos galybę, ir 
Delko tiek gyra nuodėfbių. Kaina .5

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 
atmetimą viršminėtoj knygutėje. 
Kaina .............................................................. 5

Reikalaudami adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO.

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

Draugo”
SPAUSTUVĖ

Atlieka visokius spaudos

©atbusi

KAIP TAI:

Konstitucijas, Tikietus, Užkvietimus Plakatus 
ir kitokius spaudos darbus.

Darbą atlieka dailiai, greitai, gerai ir 
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street CHICAGO, ILL.

FARMOS
i .

Antra Ekskursija, per vandenį į mūsų Michigano farmas. 
Vandeniu tarp Chicagos ir Ludington tik $7.00 ten ir atgal. 
Subatoj 24 d. Liepos išvažiuosim iš “Naujienų” ofiso 5 vai. 
vakąre. Laivas išeis 7 vai. vakare nuo Michigan avė. ir 
Rush st., Chicago. Dabar laikas pamatyti mūsų farmose 
puikius javus ir sodnus. Kelionės kaštai bus grąžinami 
tiems, kurie pirks žemes.

M. Walenčius, W. Strygas
Skottville, Mich.s Box 4

Didžiausi Lietuviška Kolionija Amerikoj
Randasi Arkansas Valstijoj, Perry ir Pulaski pavietuose, kuriuo
se jau daug lietuvių farmerių. gyvena ir kasdieną vis dar atva
žiuoja ir apsigyvena sykiu su mumis. Čia žemės derlingos dėl 
visokių javų ir daržovių. Klimatas malonus, vanduo tyras ir svei
kas ir yra iki valios. Labiausia čia kraštas yra tikęs dėl pieni
ninkystės ir auginimo galvijų. Žemę parduodam pigiai ant leng
vų išmokėjimų. Žiemos čia visai maža. Auginam dvejus javus ant 
metų, belaikomu jokių agentų. Mes parduodam savas žemės. Del 
platesnių žinių kreipkitės ypatiškai r.t laišku prie savininkų.

ARKANSAS FARMS COMPANY
j» ’ *

J. D. Simanovvski
239 Rallway Ex. BIdg. - CHICAGO, ILL.

Phone Wabash 361

Dvi Naujos Knygos
Šiomis dienomis atspausdintos dvi 

naujos knygos:
1. BRAIŽYNELIAI. Parašė Skruzdė. Yra tai originalių 
piešinių, apysakų ir monologų rinkinys. Kas skaitė Skruz
dės raštus, tas žino, kaip autorius moka piešti žmogaus šie 
los padėjimą.

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

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

Reikalaudami adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
18OO W. 46th Street

CHICAGO, ILL.

Mažinu darbas Sienoms lentos Stoge! lentos

DOVANA FARMU •MRKBJAM81

Didelis Farmų lietas dovanai, di
džiausioj lietuvių kolonijoj, su apra- 
šimn daugybės farmų pardavimui, iš
dirbtų su budinkaU, sodnais, gyvu
liais ir be gyvulių, didelių ir mažų, 
taip-pat ir ne išdirbtos žemės par- 
sidnoda pigini ir ant lengvų išlygų, 
žemė geriausia, netoli nuo didelių 
miestų .ir gerų marketų. Jeigu ma 
nai pirkti, rašyk, tuojaus klausiant 
farmų listo.

OKA8 ZEKAfl A OO.

127 N. Dcarborn «t., Room 808 
CHICAOO, ILL.

Moterįs!!
Nesivarginkit su senos rūšies 

prosoms. Vartok “ Imperini ”: No 
15 “Imperial” užkaista pati per- 
savę vartojant kerosinų, gasoli- 
ną arba alkolių. Sveria 5*^ sva
rų. Už porų centų išprosuosi visos 
savaitės skalbinius. Gali prasuoti 
kur tik nori: Orinčioj, skiepe ar 
laukė po žaliu medeliu. Ner asta 
ir nėra smarvės; galvų nedkau 
dės. Kaina su prisiuntimu i ta/o 
namus $4.00. Gvarantuojam$. Jei 
nepatinka gali gražinti, o mes 
sugražinsime visus pinigus. Tau
pyk sveikatų, turtų ir laikų.

Rašyk, ateik arba telefonuok 
NEW ERA SALES 00.,

6329 S. Fairfield av., Chicago, W. 
Tel. Prospeet 456.

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

B. fiOLDBERG
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ.

e. L - J

Drabužiai, skrybėlės, čevėry- 
kai ir vyrų parėdalai. 
Viena kaina dėl visų.

• 4536-38 So. Ashland avė. 

Chicago, III.
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Jo šventenybės Popiežiaus Benedikto XV Santaikos Malda
Išgazdinti baisenybių karės, kuri naikina žmonės ir tautas, mes kreipia 
mės, o. Jfizau. 1 Tavo mylimiausi* SiriiĮ. kaipo musų paskutine vilti. O. > -, < 
Mielaiirdingas Dieve, su ašaromis mes meldžiame Tavęs užbaigti Sitąbai ; ?
Si* bausme: O, Ramybės Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, ku- 

j rios mes trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpildei pasauliui die- 
' visk* pasigailėjim*, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik meilė tarp 

žmonių viešpatautų. Laike Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plakė 
maloniu paaluailėjima žmonijos vargų: šitoje valandoje, kuri taip balsi 
didžiausi* neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar kart* lai Ta
vo dieviška Šrrdia bus gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo 
tinų. kurtos kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo; pasigailėk daugybės šei 
manų. nuo knnų atimti tėvai: -asigailėk Europos, ant kurios u:
krntmss Ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės 
mus, panaikink nesutikimus, kurie skiria tautas vien* nuo'
ris lietai savo brangų krnuj*. kad jie gyventų kaip broliai. __________
žmonės, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant A 
paštalui Petrui: Gelbėk mus Viešpatie, mes iųstame! Tu atsakei žodžiai 
mielaštrdtngumo Ir sustabdei siaučiančias vilnis,-taip dabar teikkis išgir 
sti musų ištikimas maldas ir sugrųžmk pasauliui santaiką ir ramybe. Ir 
Ta, o. Švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais sielvartoa laikais, buk ir 
dabar musų pagelba, užtarytoja ir apgynėja. Amen. Kančios ned., 1»16
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daugybes šei 
io« užėjo išnai 
iybės aumany- L-ą 
kitos; Tu. Ku - : • 
vėl sutaikini. U

Tas didelis su jo paties parašu pa

veikslas Popiežiaus Benedicto XV 

su Jo Šventenybes Santaikos Mal

da parsiduoda “Draugo” Knygyne.
.m -- .................... .... ......................... ..n........................... ii

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

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

1800 W. 46th Street,
CHICAGO, ILL.

RD1DELE DOVANA“
Kebo pakelio priešakys verias |c pinigais 

Visas Kuponas vertas te pinigais

'' O’«' —
Visas Kuponas ir pakelio prietikis turi tą 
pačią vertą. Gali trati itmalaomi J pinigus 

aite J vertas dovanas.
(S) dovzn* bn» duodama iki Doį.SI, įeis)

ą.- c; *.<♦• • *. "• •*

Paleškau savo giminaitės Paulinos 
Belskaitės, paeina ič Kanuo gub., 
Telšių pav., Laukavos parapijos, Pamo- 
lio kaimo. Ji atvažiava iš Lietuvos 
į Thomas, W. Va. 1913 metuose. Turiu 
labai svarbų reikalą, meldjiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Mlss Zofija Jaugelaltė,

4347 So. Wood st., Chicago, m.

PARSIDUODA BUCERNE IR GRO-
SBRNE.

Lietuvių apgyventoje vietoje. Pu
sę reikia įmokėti, kitą pusę lengvais 
IŠmokesčiais. Reitda $25.00 mėnesiui.: 
2-jų metų lysas. Priežastis par d avi ' 
mo, savininkas perka kitą biznį. G«ra 
proga geram žmogui.

Atsišaukite:

John 81arzynskl,

4600 8. Pairfleld are., Chicago, EI.
- 27—29).

Paieikau Juozapo Jero, paeina iŠ 
Suvalkų gub., Marijampolės pav.,: Pa
žaisliu miestelio. Apie 2 metą kair» 
apleido Chicagą. Tegu jis pats ar kas 
kitas praneša šiuo antrašu:

Barbora Jorienė,

8145 Vincennes avė., Chicago, III.

Jau išėjo iš spaudos 3 numeris $

“Pažangos”
Literatūros, Mokslo, Politikos ir 
Visuomenes Mėnesinio Žurnalo.
“PAŽANGA,, eina tautlšltal-kriksčlonlškoje 

dvasioje.
“PAŽANGĄ” leidžia “Draugo” Bendrovė 
“PAŽANGĄ” veda tie patĮs redaktoriai, ku

le redaguoja savaitraštį ‘Draugą”
“Pažangos” Kaina 

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

Adr.

Draugas Pub. Co.
V. tttk Street, Clricito,

g



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

draugas PiTW5«*-»«, o-.. Liepos (July) 15, 1915. No. 29
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MOŠŲ NUOSTUOLIS, TAI MOŠŲ LAIMUJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIEMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų davonoms supa- 
tindimui žmonių su mūsų tavegais. .Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą .auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prietai
su it 4 dalykų, o taipgi leneiugėlis, žiedas, fontaeteė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių iuvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir save 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

EXCELSIOR VVATCH CO.
OEPT. 991, : ' : CHICAGO, ILL.

ANER IKCS
LiETUVi'J DiENRAST!

’dtjaaaES
Phone Drovor <247

DR. J. JONIKAITIS
Cyžau ųų, Motirų Ir Valkų Ilgu.

Resid. 4613 S. Ashland Avė.
Valandos: t—12 iš ryto 

1—3 po pietų
• vakar.

Tel. Drovar 7042

Dr. C. Z. Vežei (Vezelis)
Lietiviškas Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47tos gratvė.

Phone Drover 780
Valandos: 8 lig 10 ryte, 1 lig 3 po 

piet ir 7 lig 9 vakare.

DR. A. J. TANANEYICZE 
Gydytojas, Chirurgas 

ir Akuėeras 
Gydau Vyrų, Moterų ir Valkų Ligas 

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Bell System

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

«ė ŽVAIGŽDĘ” -ss
“ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis 

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijai ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

Patarimas Pardavėjams

Šauk jūsų pirkėjus ir busimuo

sius pirkėjus per telefoną, ypa

tingai, jei jų surašąs yra ilgas ir 

reikalauja išvažiuoti iš miesto.

Tada jums galima bus dirbti sulig žinomo 
apsiskaitliavinio. Daugelis užsakymą gali bflt 
užb^iįti per telefoną, bet kada tas negalima, 
pasikalbėjimas per telefoną prirengia kelią 
prie asmeniško pasimatymo. Vartok Bell 
Vietos ir Tolimą Patarnavimą

tantiš-

•. ffl

VISUOMENES, 

Literatūra ir Politikos iliustruotas Laikraštis
Amorikos Lietuvių DlenraStis “KATALI

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

Dienraštis “KATALIKAS” eina 
kai - krikščioniškoje dvasioje.

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

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui viena numeri veltui.

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

Tai. Drover S052

DR. K. DRANGELIS
UBTUVIS DENTISTAS

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

Nerišlioms ir Seredoms pagal sutartį.
3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

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

ALb

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1887 M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; ižkolektuojs 

raudas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčiu).

VALANDOS: Į

3255 So. Halsted St.

Telcpbooe Drover 5326* •

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

Gydo visokias ligas 
SpecijalistS moterų ir vaikų ligose

9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare,
Nedeliomis 9—13 prieš piet.

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

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

tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios

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

Laikraštis eina du kartu į mėnesį 
Kaina 75 c. metams 

Kas atsiųs savo adresą, gaus vienų numari dykai. 
Redakcijos adresas:

1644 Wabansia Avė. Chicago,

yeessse—sssssseasesa ss ^*n»e*>»>e»ssniiijiiii>iM

B Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Viensolyne yra: prirengiamoji mokykis, sitsonią sky

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Scho<)>
Lieta viikoaioa Sesers priima paa save margaites moki

nimai ir iiaaklėjimai. Seminarijoje prie regaleriikojo 
mokslo, arba ir atikyria/n, yra mokinama • marika, paisy
mai, siuvinėjimas ir taip tolias.

GEROS MOKINTOJOS PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meližisMa kreipties prie Motinos Perdėtinėa 

liar antrais:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

i

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

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

Rea. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5326 
sasiMsaasaeisss

įax;w»iaia:Hąa«ig.'«:gK»,a8^.w:
Telephone Main 586

JOSEPH MOLITOR
ARKITEKTAS

Rooms 1003-1004
167 W. VVashington St. Chicago.
Katalikiškos Bažnyčios mano speciali- 

škumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

Joaeph J. Eliaa, Savininkas.
4600 -4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigu. I Banką užčSdyjimui nuo 
vieno dolerio Ir daugiaus ir mpltame trečią

rrocentą ratomi. ant metų. Siunčiame pinigu.
visa. dalia .vieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigu, mainome, perkame if 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 
linijų ( krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visa Ameriką ir Europa.

Musų Banka išdirba visokiu, raštus Ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatUkai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtu antrašu.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvo) bei Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKUS
Einą jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metame; $1.00 
puse* metų. Kanadoje $2.50 metame; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir ] 
kitur $3.00 metame; $1.50 pusei m. 
Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- Į

lavimo dovanai.

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

Brooklyn, N. X.

M. A. Norkūnas,
Vienatini* Lieta ria Udirbėjaa

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

Man pavestu, dar
bu. atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
1MMLLK0SE, ST., MONTELLO, MASS.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas au pervirti* 

I164.000.00t
ftitąji Banka prižiurome 

•uvianytąją Valstijų vai 
dfttoa. Moka 3 nusšimčiu- 
nuo sudėti/ pinigą. Galiu*> 
susišnekėti lietuviškai.

O. K. Postlethvaite 
iždininkas

p*t8,navifi)BA
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Nauja Knyga*
c0
O Sv. Kazimieras

Puse

31
>
50 TURINYS

pelno

-1 1 Sv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų |

bs tautai. Kun. P. L. 0k
X 2 Šv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K. IJ. 0h

-1
£ 3 Tėvynės meilė. O-ras A. K. R. 0

e
«•**

4 Giesmė į Šv. Kazimiera^ Pranas
t 1

r*
O
0

0 Kaina 20 c. ■n
3E s

£ Pusi gryno pe no skiriama B.
£<s

£ “Tautos Fondui“
? •’ v _ ’» -

*0*•

Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO. v

1800 W. 46th St. - Chicago, III,

Jau išėjo iš spaudos knygutė

“KATALIKŲ BAŽNYČIA ir JOS VALDŽIA
32 puslapių didumo, kaina 10 c. Vietoje pinigų galima 

d siųsti krasos ženklelių.
Imant nemažiau šimto — didelė nuolaida.

Adresas:

uTIKYBA ir DORA”
1644 Wabansia Avė. ; ; Chicago, III.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie 
3 tuvoj bei Amerikoj

Dr. Richter’io 

PAIN EXPELLER’IS

nuo roumatlz- 
mo skaudėjimo, 
skaudėjimo Ir 
sustingimo są
nariuose ir rau
menyse.
Tikras Pain-Expelleris 
randasi pakeliuose, 
kaip šis paveikslėlis pa 
rodo. Neimkite jokių 
pakelių be Inkaro Tra- 
Mark.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie

siai iš

F. Ad. Richter &Co
*74-80 VVashington 

Street,

NEVV YORK.

Tel. Yards 1138

-Lietuviškas 6raborius
Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargėlių-naš- 
laiėių.

P. A MAŽEIKA
3315 Auburn Ava. CHICAGO, nL

T Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jsa 25 metai, kaip išeina Iria tj— 
taminkas ir Petnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metame: Amer.tcjū 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

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

resuojant
W. D. BOCZKOWSKI _ CO. 

Mahanoy City, Pa.

Ar Skaitai Kada Laikraštį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Peinyčia ir paduoda daugiausiai gerą ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos Ir 
viso sviete, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu;

A. OLSZEWSK1,
3252 So Halsted St., CHICAGO, ILL.

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

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

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

*
S. Gordon

1415 So. Halsted St. Chicago, III.
Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

ROYAL PHOHOGRAPH GO.

Saugokitės
*

firmų kurios nepatenkina jūsų 
už jūsų pinigus. Mes tik esame 
vienintelė kompanija, kuri tu
rime tikrai patenkinę daug žmo
nių savo patarnavimais ir 
GRAMOFONAIS, kuriuos mes 
gvarantuojame ant 15 metų.

Iš mūsų atsižymėjusių gramo
fonų kuriuos mes parduodame 
tuojau įmokant arba ant išmo
kėjimo

$1.00 kas mėnuo
gali girdėti savo namuose pui
kiausią muziką ir dainininknu
3 MENESIAI IŠBANDYMO VELTUI
24 ir 50 dainų ir muzikos veltui. 

Rašyk mums dėl gražaus
paveikslais katalogo; duodame 
veltui.

91 Eaat 4th St., Dep- 100
NEVV YORK, N. Y.

“Išeivių Draugą” r
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 1 

ir padailintas, talpins:

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

perėjūnas" (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą 
ir Daniją).

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

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

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

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu ii įvai
riausią ir skaitymui verčiausią laikraščią.

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

Rev. Jos. Norbut
4* ♦

Mossend, Lanarkshire, ~ Scotland.
n : -i : i t tirnų m j m i.r

Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties 
nors pora gąrą katalikišką paveikslą. Mes tik ką ga
vome siuntinį įvairią paveikslą^aip tai Sv. Kazimiero, 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos. 
ir beveik visą esančią Šventąją; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkią Roną V. Jėzaus, Sald. Sir. 
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P. 
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiau* 
Benedikto XV.

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

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

Adresuokite:

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


