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Lietuvių
Universitetas.

Universitetas senovėje reiš- krančių tyrinėdami, mūsų pa
ke visatą mokytojų ir moki
nių, šiandie visatą mokslų ar
ba augštą mokyklą, kur žmo
nių savo dalyke giliai apsipa- 
žinusių yra tyrin jami mok
slai ir kur mokiniai prisiruo- 
šia prie savo pašaukimo. Li
gi pabaigai pirmos pusės vi
durinių amžių, visatą tuolaiki
nių mokslų galima buvo rasti 
vien vienuolynuose ir jų įstai
gose, kaipo prisiruošimai pri
pažinti reikalingais dvasiš
kiams jų pareigoms išpildyti. 
Sekant išguldymus kanoniškų 
teisių 12 šimtmetyje įsteigta 
Prancūzijoj teisiij mokyklos 
pasauliečiams ir Italijoj mo
kyklos, kur buvo plačiai mo
kinama teologijos ir liuosą 
mokslo šakų. Prasiplatinus 
arabiškam raštui, iškilo 
naujoji filozofija, net pa
ti teologija virto mokslo

čių žemelę. Nes svetimas mok
slaines išėjęs mūsų jauni
mas, svetimų idėjų prisigėręs, 
jeigu ir parneša tėvynėn tai 
tik vieną kalbą, ir tą pačią 
išdarkytą. Liaudis sako, vis
gi tai mokytas žmogus, ir se
ka jo barbarizmus. Medis, 
kurs leidžia šaknis paviršium 
greit išvirsta. Leiskime šak
nis gilyn ir mokslo revalizaci- 
jos nesibijokim. Ar tai tei
singa lietuvių nomonė, kad 
delei Rusijos nerangumo 
mums ramiau gyventi? Tai 
reiškia, kad mes mėgstam 
drauge su rusais tinginiaut. 
Taip negali būti, pati Rusija 
turės apsižiūrėti. Jeigu gi 
neapsižiūrės, tiek ji pati, tiek 
mes nepasijusime, kaip tapsi
me įrankiu svetimo gaivalo.

Negražu mums, kad “did
vyrių žemė” tokia bejėgė, kad

rūmu. Tuom laiku labiausiai |tik su nykštuku stengįa konku- 
pagarsėjo Paryžiaus mokyk- ruotį Neišsisuksi, atėjo lai- 
los, kui plaukė iš visų kiaš- jkas- Dovydui stoti kovon su 
'M jaunuomenė. Jau 13 am-1 Gaiįjotaįs? kokie jie nepasipai- 
žiūje mokiniai ten tapo pada
lyti tarpe keturių tautų; Fran

Laivas “Eastland”, aut kurie pereitoj subatoj žuvo suvirs 1,200 žmnoių.
(Žiūrėk aprašymą Chicagos žiniose).

kai, Normanai, Pikardai ir 
iV okiečiai.

Tvarka buvo demokratiška. 
Kiekviena tauta turėjo savo 
taip vadinamą prokuratorių. 
Šie ir mokslų išguldinėtojai 
išrinkdavo vieną rektorių, ku
ris turėjo po savo globa po
piežiaus paskirtą kanclerį ir 
fakultetų dekanus. Universi
tetams kįlant, vienuolynų mo
kyklos liekasi tik kaipo pri
ruošiamos.

Universitetai iškįla iš vie
nuolymj mokyklų, kiti iš mie-

niotų. Jie sunkūs, pas juos 
šikštarnių daug, kol jie savo 
biurokratizmo mašiną užtai
sys, mūs darbas bus nuveik
tas. Mums esant budriems 
taip rasis visados, ir jie mus 
pavyti negali niekados. Mū
siškiai nelaukdami pastumėji- 
mo veiks kiekviens, tik reika
linga, kad kas nuodugniai ne- 
kripstančias vėžes gyvenimui 
nuolat taisytų. Tą duos tik 
mokslas. Mokslas gi pasiekia
mas per augštas mokyklas - 
universitetus. Negražu lygiai 
amerikiečiams pasirodyti be 
inicijatyvos, vien liktis įran-

VOKIEČIAI VAROSI PRIE RYGOS. DIDELI MŪŠIAI LIETUVOJ, LENKIJOJ. 
VARŠAVA VIS DAR NEPAIMAMA VOKIEČIU. • 1 ,.y J| r-- ’eS ■‘A’

L. R. K. PILNŲiy BLAIVI
NINKŲ SUS - MO 

S SEIMAS.
10 ir 11 d. rugpiūčio, 1915 m. 

Minersville, Pa. įvyks Pilnųjų 
Blaivininkų 5 seimas. Laiko iki 
Seimui pasiliko nebedaug, tai-, 
gi visi kam rūpi blaivybės idėja 
turėtų pradėti rengties prie šio 
svarbaus mūsų gyvenime nuoti- 
kio. i

Šimet į seimą tikimosi susi
laukti didelio skaičiaus delega
tų ir gerb. svečių. Kviečiami j 
seimą visi, kam tik rūpi prapla- 
tinimas blaivumo lietuvių tarpe.

Gerbiamos kuopos, užrūku
sios narių mokestį, malonės tuo
jaus narių duokles prisiųsti f 
centrą, kad paskui laike seimai 
nereikėtų užsiiminėti tuomi da
lykų. Turime per seimą aptarti
daug svarbių reikalų.

Sulig praėjusią* seimų nutari
mų kiekviena kuopa gali siųsti 
nuo dešimties narių vieną dele
gatą. Mažesnės kuopos irgi gali 
siųsti delegatą, gali ant seimą 
atsilankyti ir pavieniai nariai.

Kuopų delegatai malonės at
sivežti su savimi paliudijimus 
su kuopų viršaičių parašu. Sve
čiai ir visi kiti bus priimami su

'~:«muoju balsu.
. Užkviečiami j Pilnųjų BįRb 
vininkų 5 Seimą ir mūsų inteli
gentai, profešijohalai, "kuriems 
"ni kaip galima plačiau pas

kleisti Blaivybės idėją.
J. V. Kovas,

Centro sekertorius.

mokyklų, kiti vėl naująi kiu kitų priruoštiems užmany- 
susitveria. Dauguma senovės mams. Duokime tvirtą pra- 
uuiversitetų turi popiežiaus džią šitam pamatiniam Lietu- 
jsteigimo laiškus. Kitus uni-'vos darbui mes.
versitetus įsteigė karaliai, ku
nigaikščiai, išsivysčius valsti- Kaip to darbo imtis, kaip jį

v , . y v sutvarkyti, atsakymas, tiesio-jorns, šie tampa m savašeia. . . , J
Vėliau tas įstaigas inkuria pa- «!nls-kalP «aluna »■*“!> P™ 
vieni žmonės ir tautos. visuomenes ir asmemak.auvisuomenes ir 

rinkti jam aukas, o pats šir
dingas su atidavimu darbas 
užtikrins savo pasisekimą.

LIETUVOJ, KURŠE IR ŽEMAI
TIJOJ RUSAI PRALAIMĖJĘ.
Lietuva pergyvena išnauja vi

sas karės baisenybes, gal dar 
baisesnes, nes priešas labiau 
inirtęs, naikina viską, deginda
mas Lietuvos miestelius, sodžius 
ir kaimus, mindamas laikus. Bai
sūs laikai užėjo lietuviams. Tarp 
gaisrų, kanuolių gaudimo, gau
sias aukas kloja Lietuva die
vaičiui Marsui. Vokiečiai terioja 
Didžiąją Lietuvą. Prie Šiaulių, 
Šeduvos eina smarkūs mūšiai tarp 
vokiečių ir rusų. Ateina žinių, 
kad rusų kariuomenė neišlaiky 
dama priešo užpuolimų, palieka 
savo pozicijas, kurias vokiečiai 
užėmę, nesigaili žmonių turto 
nei mantos. Tose vietose dedasi 
kas tai baisaus, nepaprasto.

Rozalino apielinkėse tie patys

ITALAI UŽĖMĖ GORYCIJOS plaukiantį su prekėmis į Archan-
MIESTĄ.

Italų spauda praneša, kad ita
lų kariuomenė po ilgo ir smar
kaus bombardavimo, užėmė Go- 
rycijo3 miestą, gulintį Isonzo 
upės lygumoje. Šis miestas yra 
gana svarbus punktas austrijie
čių veikimui, - nes jis sudarė 
austrijiečių kariškojo veikimo 
centrą.

Šiauryje nuo Gorycijos, ties 
Plava, italai atakuoja austrijie
čių armijos dešinyjį sparną. 
Austrijiečiai ginasi kaip išmany
dami. Ypatingai jie stengiasi su
laikyti italų veržimosi prie Tries
to. Šiuose mūšiuose didelius nuos- 
stolius paneša abi kariaujanti 
pusi. Tūli spėja, kad italų ir aus
trijiečių žuvusiųjų skaičius ly1- 
gus Karpatų nelaimėms, kur ru-

gelską. Anglų laivas “Firt” žu
vo nuo vokiečių submarynos, 
plaukiant jam j Anglijos uostą. 
Beto žuvo dar anglų laivai: 
“Kathleen”, “Henry Charles”, 
“Aetivity” ir “Prosper”. Žuvu 
šiųjų laivų ingula išsigelbėjo.

1,500,000 RUSU NELAISVIŲ.
Vokiečių ofeijaliai skelbimai 

praneša, kad nuo pradžios karės 
iki šiam laikui vokiečiai ir aus
trijiečiai paėmė nelaisvėn rusų 
kareivių arti 1,500.000.

Atėjo laikas ir lietuvių tau
tai susitaisyti augštąją mo
kyklą — universitetą. Gana
aimanavus kad Lietuva su- ,,a isband las naikintojas pa.
griauta. Mes esame laimingi, -. • , . t> 1 * 1, , . ijegų ir turto. Renkant aukas,
kad mums skirta ią įsnauio! . .•.. _ r v. galima, kiek duotus nustatyti,flrKTfttvri Rnr Iro d noGrnmno1 , . . .

kiek mūsų tėvynainių nori 
Lietuvon po karei grįžti taip-

Priešingai biurokratizmas y-

atstatyti. Bet kad pastačius 
nereiktų vėl griauti, reikia ką 
nors žmoniškesnio sutaisyti. . , . , ,. .
Tas darbas užtikrintas tik P kokioje vietoje uzsi-

tuomet, jeigu daroma sulyg iš 
pirmiau nustatyto pliano ir iš
tirtos medžiagos.

Ar leisim ir vėl, kad sve
timi užgrobtų mūsų šalyje pel
ningiausias pozicijas, o mes 
jiems bernausim ir jau tikrai 

.j amžiną baudžiavą eisim? 
Baudžiavai gi inkirėjus, kel
sime naujas riaušes prieš sa
vo užgrobikufi, arba dangisi- 
mes svetur, kur padėję sveika
tą, Lietuvon pasiųsime senus

imti; lietuvių gi draugijos ten 
išlygas ištyrę duotų patikrin
tas informacijas. Jeigu mes, 
kad nekuriuos savo brolius 
nuo vargo ir mirties išgelbėti 
nesigailime aukų, kaip neabe
jotinas yra dalykas, kad tuo 
labiau nepasigailėsiin aukauti, 
kad išgelbėjus nuo mirties vi
są Lietuvą. Norint nuplėšti 
nuo Lietuvos veido visiems 
pasibaisėtiną užvardymą 
“mirtis”, privalom uždėti jai

kaulus jos dirvonus užkloti. ĮUtulą — universitetas, tuomet 
tą knygą visos tautos skaitys, 
ir joje užrašyti, kad ir smul
kūs mūsų gyvenimo vaizdeliai, 
visų bus branginami.

Kun. J. Vyšniauskas.

Galutinai, kas po tais Lietu
vos dirvonais yra, kas mums 
pasakys, jeigu ne mūsų pro
fesoriai, drauge su mūsų stu
dentais vietoje Baikalo pa

vaizdai. Rusai priešo sumušti, sai neteko milžiniškos dalies sa- 
užleidžia jam viską. Sunku šian
dieną pasakyti apie Lietuvos 
nuostolius, bet jie yra milžiniški.
Jau gana suprasti tik tą, kad 
rusai pasitraukdami iš savųjų 
pozicijų, naikina žmonių gery
bę, bijodamies, kad ja nepasinau
dotų priešas. Vokiečiai ujėję 
skriaudžia gyventojus, atimdami 
paskutinius žmonių turto liku
čius.

Žemaitijoj ir Kurše siaučia 
vokiečių kariuomenės pulkai.
Kiek spėjo ten priešas laimėti ir 
kaip toli nužengė negalima tikrai 
pasakyti. Vokiečių teikiamos ži
nios per daug pučiamos, rusai-gi 
labai mažai sako apie savo armi
jos padėjimą tose vietose.

Rusų armijos vadai visus ne
pasisekimus aiškina strateigijos 
keliu. Nenorėdami statyti savo 
žmonių bereikalingoms skerdy
nėms, rusai užleidžia vokiečiui 
daug ir labai svarbių pozicijų, ti
kėdamies, kad paskui, armijai 
nstiprėjua galėsią jas lengvai 
atgauti. Gali būti, kad rusai ?r 
turi savo ypatingus išrokavimus.

vo kariuomenės.

TURKIJA GERINASI PRIE 
BULGARIJOS.

Londone gauta žinių, kad Tur
kijos valdžia padarė naują su 
Bulgarija sutartį, pagal kurios 
Bulgarija, ramiu būdu, gauna iš 
Turkijos plotą žemės Didegačio 
geležinkelio linijos apielinkėre, 
netoli Egejaus jūrių ir keletą 
vietovių Midijoj Juodųjų jūrių 
pakrančiųose. Vien tik Adriano- 
polis, gulintis toje pačioje lini
joje, turės pasilikti prie Turki
jos. Už tas žemės Bulgarija ža
danti užlaikyti neutralę pozici
ją

NUSKANIDNTA DAUG 
. LAIVŲ.

Vokiečių povandeniniai laivai 
pradėjo iauaujo bauginti priešo 
prekyniua laivus. Keletą dienų 

bet tie išrokavimai perkami per<a?£al vienas tų laivukų nuskan-
daug brangia kaina. dino prancūzų laivą “Danae’

RUSAI PRISIPAŽĮSTA PRA
LAIMĖJĘ LIETUVOJ.

Petrograde oficijaliai paskelb
ta, kad rusai pralaimėję keletą 
svarbių punktų Kurše. Genero
lo von Buelovo armija, prasimu-1/ bmielio ir Sokalo miestais, Šiau

riems priseis pasitraukti už tos 
upės.

Mackenseno armija pasekmin
gai veikia Vislos upės
lygumoje, šturmuodama ru
sų pozicijas nuo Ivaii-
grado iki pačios Varšavos.
Ivangrado tvirtovę vokiečiai
bombarduoja iš sunkiųjų kanuo
lių.

Vokiečiai tikisi, kad jiems iš- 
laimėjus Čersko apielinkėse ir pe
rėjus tame punkte Vislos upę, 
lengvai pasiseks užimti Varšuvą.

Iš visako aiškiai matyti, kad
Ties Liublino — Cliolmo gele

žinkeliu smarkiai kaujasi priešų 
armijos. Gaunama žinių, buk vo
kiečiai užėmę tą liniją, bet apie 
tą atsitikimą nieko nesako nei
vienos nei ____ , , .
pranešimai. įmokėta ant 40,150.000 dolerių

Daug susiiemimų dabartiniu |“au^iaus‘ k
laiku įvyksta ties Voislavieų, Į -

ventojams kelius vagonus .val
gomųjų produktų.

Laike pasitraukimo iš mies
to Zapatos kariuomenės, žuvo 
tik vienas žmogus. j

APDRAUDIMO KOMPANIJOS

IŠMOKĖJO MILŽNIŠKAS *

SUMAS. T

1914 metais, Amerikos ap
draudimo kompanijos išmokėjai 
visokioms draugijoms ir pavie
nėms ypatoms 688,700.000 dole
rių apdraudos už visokius nelai
mingus atsitikimus. Sulig 1913 

i‘kitos“'pusėrofki'jaliaiimetl?. įskaitos, ^14: metais iš

šus per pietinę Kuršo dalį, prisi
artino prie geležinkelio linijos 
netoli Panevėžio. 25 myliose 
nuo Šiaulių. Vokiečiai stengiasi 
dasigauti prie Vilniaus — Dvins- 
ko geležinkelio linijos, iš ten jie 
galėtų prasimušti prie svarbiau
sio punkto Kauno — Vilniaus 
linijos. Rusai prisipažindami prie 
savo nepasisekimų, pažymi, kad 
tas viskas tik laikinai įvyksta. 
Jiems atsigavus, dalykų stovis 
žymiai pasimainys.

MŪŠIAI DELEI VARŠAVOS.
Lenkijos sostinė Varšava atsi

dūrė šiuo laiku pačiame karės sū
kuryje. Vokiečiai ir austrijiečiai 
gula ant Varšavos iš trijų pusių. 
Kiekviename kovos lauke rusams 
nesiseka ir jie išpalengva, palik
dami savas pozicijas, traukiasi at
gal. Vokiečiai užėmė siauriniame 
kovos fronte Pultusko ir Ružano 
miestus; iš vasarių pusės Čersko 
miestas pasidavė vokiečiams.

Rusai skubiai traukiasi Rūgo 
upės linkui ir labai gali būti, kad

VOKIEČIŲ DARBELIAI. I
Vokiečių šalininkai Ameriko-

rinėj dalyj Galicijos.
Rusų armijos likimas Lenkijoj

labai abejotina*. Varšava! gų»i»[je ichiasi vi,oki, būdl!, kad 
didis pavojus patekti į vokiečių j' 
rankas. Karės žinovai spėja, kad j 
Varšava nebegalėsianti ilgai gin
tis ir netrūkus ten pradės šei
mininkauti teutonų kareivija.

Iš MEKSIKOS PADANGIŲ

tik pakenkus savo priešams 
j anglams ir prancūzams. Ant 
[daugelio prekynių laivių, vežan- 
' čių tavoms į Europą surasta 
sproginančių bombų, kurias, 
kaip parodo tyrinėjimai, padėjo 
vokiečių šnipai. Šiomis dieno
mis susekta bombos ant Ameri-

AVasbingtone gauta iš Mekai- r108 ^a’v0 Sanland ir praned- 
kos žinių, kad Meksikos miestą 1kompanijos Fabre Lane lai

vo “Strathan”. Spėjama, kad ir 
ant kitų laivų išplaukusių iš 
Amerikos, randasi sproginančių 
bombų.

ranzos kariuomenės generolas. I Ligšiol susekta bombos ant’ 
Alfredas Machuce, išleido pas-laivų: Tuoraine , De-
kelbimą, kad kariuomenė užsi-jwon City , Lord Erne , Cre»- 
laikys tvarkiai, neskriaus gy- i«ington Ct , Samland ,
ventojų ir trumpu laiku mieste “Lord Downisb , * Kirkoswojd ,

užėmė Carranzos kariuomenė: 
Pasitraukus iš Meksikos miesto 
Zapatos šalininkams ir perėjus 
miestui į naujas rankas, Car

bus įvesta pavyzdinga tvarka. 
Beto naujasis Meksikos miesto 
valdytojas prisakė uždaryti 
smukles, šokių svetaines ir ki
tas tvirkinančias įstaigas.

“Stratay”, “Bankdale” ir “Min- 
nehaha”. Dauguma iš tų laivų 
būtų tikrai žuvę, jeigu bombos 
būtų bflvę geriau sutaisytos. 

Minėtų laivų kompanijos ve-
Iš Vera Cruz prisiųsta badau-Ida energiškus tyrinėjimus, kad 

jautiems Meksikos miesto gy. J suradus kaltininkus. j

asmemak.au
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Žinios iš Lietuvos.
; 20 VALANDŲ APSIKA- 

SIMUOSE.
Vieno Lietuvos miestelio gy

ventojas, praleidusią vokiečių, 
ųžėjįną balandžio mėnesyje, 
taįp pasakoja apie pragyventas 
valandas.

Štai varo imtinius vokiečius. 
Kad su jais pasikalbėjus, ar ne
išgirstu ko naujo apie taiką.... 
Štai susėdo pakrūmėje pasilsėti 
apspito daugybė mūsiškių. Klau- 
siaA-mus, kur juos varys? Sakom, 
Sibiriją. Klausiam mes juos, kur 
gi jie mūsuosius nelaisvius de
da? Atsakė, pas juos esą dideli 
lageriai, kur visi imtiniai lai
koma. Bet kokioje vietoje, nepa
sakė. Prisipažino, esą atkelti 
nuo prancūzų fronto. Čia jiems 
buvę daug geriaus, linksmiaus, 
gerai aptaisyti. Noriai kalbėjosi 
su mumis, nes kai-kurie mokė
jo lenkiškai. Jie netiki, kad busią 
nugalėti; sako, šioje karėje vo
kiečių busiąs viršus. Storžievių 
ir piktžodžiautojų nepasergėjau į 
visi mandagūs. Pasidalijome pa- 
pierosais; daugumas jų rūko 
pypkes. Pasikalbėję, atsisveiki
nome, paspauzdami rankas ir ve
lydami vieni kitiems visoko ge
ro.

Tarp mūsų buvo atsiradę kele 
tas storžievių, šuktelėjusių: mūš- 
kim juos. Bet sugėdinti, pasiša
lino. Pasergėjome tarp vokiečių 
kareivių didelę vienybę. Kai 
apalpo, tuoj apsupo jį, stengda- 
mies tai šiuo, tai tuo pagelbėti. 
Pas mus nors mirti prisieitų, pa
sakys: apsimeta.

ir jos mokytojų teisės būtų suly
gintos su lenkų kalbos ir jos mo
kytojų teisėmis Lenkijoje, žmo
nių švietimo ministeris pripaži
no teisingu ir prižadėjo visa, 
kas reikalinga, padaryti ir pa
taisyti. Tarp kitko buvo pakilu- 
dytas klausimas įsteigti prie 
Vilniaus mokslo apygardos eg
zaminų komisiją, kuri egzami
nuos tuos, kas norės gauti lietu
vių kalbos mokytojo teises. Be 
to, buvo kalbėta ir apskritai 
apie lietuvių mokytojų skyrimą, 
ypač klasikų, Lietuvoje. Žmo
nių šviet. min. gr. Ignatjevas vi
sus tuos paaiškinimus priėmė, 
sutiko su jais ir pasakė, kad 
prieš pačioje ministerijoje
lietuvių skyrimą nieko netun, 
tiktai reikią, kad išmoktų skirti 
ir vietos vyresnybė.

Vokiečių raitarijos būrys, at
vykusia pas mus, tuojau išsis
kirstė po apylinkės sodžius ieš- 
koties sau maisto ir pašaro. Gy
ventojų dauguma paliko, kad ge
riau apsaugoti savo turtą. Vo
kiečiams imant arklius kai-ku
rie gavo raščiukus. Paskui atėjo 
j miestelį didesnės vokiečių jė
gos, bot netrūkus vėl pasitrau-

Spėjome,, kad visai išsikėlė,
"bet apsirikome. Pamatėme, kad 
■tfokiečiai paėję už upės kiton pu- 
sėn ėmė daryties apsikasimus. 
lumanydami, kad toje vietoje 

gali atsitikti mūšis, ėmėme ir 
ines kasties griovius, kad turė
tumėm per mūšį kur pasislėpti.
(Išsikasėme kryžkryžmais du 
šiauriu grioviu, nes nežinojome, 
is katros pusės lėks šūviai, o 
griovis tada tiktai gerai teap- 
saugoja, kada kulipkos lekia 
skersai, o ne išillgai. Grioviai 
buvo iškasti sieksnio gilumo, iš 
Viršaus uždėjome rastais su sto
pomis lentomis ir apipylėme 
"bent dviem aršinais žemių. To- 
Trie griovai apsaugoja net nuo 
armątinių šūvių. Kasėme toliau
!nuo trobų, kad kartais užside- Vapielinkės pačtai 
gusios miestelio triobos neuž
griūtų, ir gaisras nenufrųškin- 
tų esančių duobėse žmonių.

Vieną naktį ;<pasigirdo šūviai.
Pasirodę, kad atėjus Rusijos ka
riuomenei, prasidėjo mūšis su vo
kiečiais. Sukilę vos suskubome 
sulįsti į griovius, kurie buvo 
jjau pilni subėgusių žmonių. Kai- 
iurie atbėgdami atsinešė duonos 
ir kitokio maisto, ir labai gerai 
padarė, dėlto kad mūšis tęsėsi 
tą naktį,, per visą dieną ir sekan
čią naktį. Bebūdami . griovyje 
netiktai išalkome, bet ir laį.d 

•ne. Kai-kurie išlipdavo 
iš' griovio pasilsėti ant pievelės 
ir atsigauti tyrų oru, nors kulip
kos aplinkui ir švilpė.

Iš apačios sunkėsi vanduo, rei
kėjo jį semti ir lieti laukan. Ge
rai dar, kad buvome padėję grio
vio dugne lentų, tai saugojo nuo 
didesnio peršlapimo. Kai-kurie 
nebeišlaikydami taip ilgai grio
vyje, sulaukę kitop nakties, nau
dodamiesi prietema, pasitraukė į 
artimuosius sodžius, kur nesiekė 
mūšio ugnis, kiti gi išbuvo ap
kasuose iki galo, matė kaip nuo 
Šūvių užsidegė ir sudegė visas 
miestelis. Iš gyventojų niekas ne
nukentėjo.

“Vienybė”.

Labai nuobodu, kad negauna
me laikraščių. Pradžioje karės 
gaudavome. Laiškus taip-pat 
gauname bent už mėnesio, nes 

išsikraustę.
Prisieina klausyti ‘‘gyvų laik- 
Jraščių”. ižttūrėlk/'kame gelyje 
apstoję kų, beklausą,, o tasai, 
koksai iš 'kitur atkeliavęs karei
vis išmislinėja būtus ir nebūtus 
dalykus. Ko iš jų neišgirsi! Kad 
vokiečiai jau atsitraukė nuo Lo- 
dziaus, nuo Čenstakavo, kad 
Anglija su Prancūzija jau pa
ėmė Dardanelius, kad Peremiš- 
lio gintuvę buvome trims die
noms atidavę, ir vėl atgal atsi- 
ėmėm drauge su 60,000 imtinių, 
kad Švedija su Norvegija pas
kelbė karę Rusijai, kad kaizeris 
Vilius miręs. Per Velykas net 
oficieriai kalbėjo, buk Austrija 
susitaikius su Rusija; kiek tada 
buvo džiaugsmo — veltui! Atsi
gręžęs, išgirsi kaip kitas kitaip 
“malevoja”. Taip ir-trumpina
me laiką, bepalitikuodami.

Žmonės čia labai geri ir gai
lestingi (išskynus kai kuriuos 
bajorus) ir gyvena pasiturin
čiai. Ypatingai čia būta augštai 
arklių veisimo, "kuo vokiečiai ne
maža pasinaudojo. Bet ir dabar 
dar yra gerų arklių. Pas vieną 
ūkininką mažiau perniai už du 
tūkstančiu pirktą belgų veislės 
eržilą.

Javai čia šiemet labai blogai 
rodo; lietaus nėra ir šalta; ir

SVETIMTAUČIU ŽEMĖS 
LIKVIDACIJA.

Vilniaus gubernijos valdyba 
jau paskelbė pirmąjį skiriamos 
likviduoti žemės ir apskritai ne
judamojo turto sąrašą, kuriuos 
ligšiol valdė kariaujančių su Ru
sija valstybių ir kai-kurie pa
čios Rusijos valdiniai. Į sąrašą 
įtrauktos šios vietos:

Ašmenos apskrityje: 1) Det- 
kos Roberto Velikoje Selo, 20 
deš. 1436 ketvirt. siek.; 2) fou 
Brėžės Juozapo Ostrovo dvaras, 
936 dšm. 887 ketv. siek. Trakų 
apskrityje: 1) Šeflerio Adolfo 
Liūtonių sodžiuje 742 ket. siek.; 
2) Vendtienės Petronėlės Pala- 
menės dvare 12 dešimt.; 3) Kas- 
parį’o Karolio Birštone sodybos 
1000 ketv. sieksn. Švenčionių ap
skrityje: 1) gr. Krasickienės
Miehalinos Čiurlionų dvaras, 
1730 deš. 2251 k, siek. 2} Libšo 
Juozapo Alekniškių viensėdis 33 
dšm. 222 k. s. Lydos apskrityje: 
1) Liubės Fridricho Čaplevščiz- 
nos dvaro 42 deš.; 2) Korneto 
Antano Dakūdavo sodžiuje 5 de 
šimt. 1600 k. s.

brockton, mass.
. * * t

13 d. liepos buvo parengtos 
prakalbos 42 Blaivininkų kuo
pos. Sudainuota “Blaivininkų 
Himnas”, “Tęgyvuoja Blaivy
bė”. Atliko bažnytinis choras, 
po vadovyste vargonininko p. V. 
Juškos. Sudainuota gan gražiai; 
išgirdimui verta ir pinigų. Po 
to Liudvika "Tamulevičiūtė pa- 
deklemavo įspūdingai ir aiškiai 
taip-pat apie blaivybę. Kalbėjo 
vietinis klebonas kun. K. Ur
banavičius. Trumpoje savo kal
boje nupeikė lietuvių blogus in- 
pratimus pardavinėjime svaiga • 
lų. Antru kaibjtoju buvo kun. 
J. Jakaitis. Nurodinėjo, kaip 
blogas yra inprotis “gydyti” save 
svaigalais. Vaizdžiai piešė gir
tų lietuvių apsiėjimus, taip kad 
visi klausytojai šlykštėjosi blai
viais būdami ir traukė pečius. Pa
aiškino, kad lietuviai turi re
putaciją, kaipo • girtuoklių tauta, 
net tas enciklopedijose yra pa
žymėta. Antroje dalyje kalbos 
nurodė labai aiškiai, kaip nau
dinga ir gražu būti blaiviu. Bet 
vyrai labai bijo rašytis prie blai
vininkų, vos 6 prisirašė, o mer
ginų ir moterų 16 prisirašė. Gar
bė joms! Linkėtiną daugiau to
kių vakarų parengti.

Sėjikas.

APIE VOKIEČIU BUVIMĄ 
VEIKIMĄ LIETUVOJE.

Andrejavas, Ras. pav., sudegė 
kovo 24 d. Pabėgome į Tverus, 

įbet bal. 15 d. gavome bėgti ir iš 
ten.

Viekšniuose jau nuo pat pra
džios karės ėjo paskalos, būk

KINOSTON, PA-
11 d. liepos buvo parapijos 

pusmetinis susirinkimas, ant ku
rio išduota atskaita iš parapi
jos stovio. Iš parodytų iueigų ir 
išeigų paaiškėjo, kad mūsų pa
rapijos reikalai j gerai sutvarky
ti ir tvirtai galima tikėtis, jog 
neužilgo kingstoniėčiai įvykdins 
ir daugiau gražių sumanymų 
Turime puikią mūrinę bažny
čią, kleboniją ir kapines, — vie
na bėda tai mokslainės truku
mas. Skolos parapija turi ne
daug, apie kokius $2000.

Susirinkime pačiai apkalbėta 
apie mėginimą - sUdinamituoti 
Kingstoho kleboniją. Visi para- 
pijonys išreiškė sąvo klebonui 
kUn. J. V. Kudirka užuojautą 
ir džiaugsmą iŠ nepasisekusią 
piktadarių užmanymo.,

Piktadaris, Mikas Petrikonis, 
neprigulėjo prie parapijos ir nei 
vieno cento n£rą davęs bažny 
čios raikalams. Kingstone gyve 
no vos tik apie keturius mene

vokietis jau esąs nebetoli, būk -sius. Taipgi kai-kurių laikraščių 
jau šiąnakt ateisiąs pas mus, skelbimai, buk parapijonas ke 
rytoj rytą atrasią atsikėlę. Taip
visi

skiosi ant Kingstone lietuvių pa
i per 2—3 savaites buvome ramios klebonijos, yra melagin-

vr:__ : • 1___ _ ... ■ ______ Sl_

enimo Amerikoje.
piūčio, parengimas šiame mėne
syje pasilinksminimo ant lauko 
su įvairiais žaislų ir dainų pa- 
marginimais ir išrinkimas naujo 
finansų sekretoriaus, — mat bu
vusia sekretorius V. M. apleido 
blaivininkų kuopą, tai jo vietą 
per tris mėnesius buvo užėmęs p. 
Jonas Gailiunas, kaipo laikinas 
sekretorius, bet šiame pusmeti
niame susirinkime jam nepano
rėjus toliau sekretoriauti, liko 
į tą vietą paskirtą p-lė A. Pal- 
dauskaitė, kuri ir pildys savo 
naują pareigą iki šių metų už
baigos.

Šj 24 blaivininkų kuopa šiais 
metais gyvuoja gan gerai; be
veik kiekvieną mėnesinį susirin
kimą įstoja kuopon vienas ki
tas naujas narys ir tokiu būdu 
kuopa nuolatos eina stipryn. Ir 
nėra abejonės, kad ji dar augs, 
nes josios nariai laiks nuo laiko 
vis labyn ir labyn pradeda 
veikti, darbuoties savo dirvoje, o 
iš pašalinių taip-gi atsiranda pri
tariančių blaivybės idėjai. Vie
tinis šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas karštai užjaučia blai
vybei, ir ragina žmones kuo
skaitlingiausiai rašyties pria 
Blaivybės draugijos.

Aūtanaa K. Losiąs.

gią Tėvynę, pasakyk Jai, kad 
mes Ją mylime, nes mes

Kūdikiais būnant, lietuviais 
praminti,

Norim ir mirti lietuviais va
dinti,

Nes garbė mums yra tokis pra- 
minimas,

Garbė mums su tokia žeme 
sus‘rišimas.

O kaipo antspaudą šitų mūsų 
prižadėjimų priimk nuo mūsų ši
tą gėlių vainikui.

Sheboygano Mažyčiai.
Po. prakalbų p. Šimkus, kaipo 

muzikas, papasakojo apie Lietu
vos dainas ir tuomi vakaras už
sibaigė.

Šio mėnesio 18 dieną mūsų 
bažnyčioje buvo didelė iškilmė. 
J. M. kun. vyskupas E. Koz- 
lowski, Milwaukee Arcbidiecezi- 
jos Sufraganas, celebravo Ponti- 
fikališkas Mišias, o paskui dir- 
ma ojo. Sumot laiku pamokslą 
sakė kun. A. Skripka, o po Mi
šių kalbėjo pats J. M. kun. Vys- 
•apt.s; prieš d'rihft’onf lenkiš
kai, o ant užbaigimo angliškai. 
Jis ragino parapijomis grei
čiausiu laiku įsisteigti savo 
lietuvišką mokyklą, nes be jos 
nei parapija nei draugystės ne
turi pamato. Kaipo paveikslą 
privedė vokiečių parapijas ir 
draugystes, kurios užlaikydamos 
savu mokyklas tvirta: stovi ir tu
ri daug turto.

Dirmavonės Sakramedtą pri
ėmė 62 ypati.

J’ūsų gerbiamam klebonui pa
pe? >• n pribuvo km. A. Skrip
ka ir kun. I. Albavičius iš Chi
cago, III., kun. D. Thill, kun. J. 
Jiiirpby, kun. Če/rc.-, kun. I. 
Van Treek iš Sheboygan.

Tokios tai pas mus naujienos.

Apkalbėta daug svarbių reikalų. 
Vyčių III Kongreso delegatai 
pranešė apie padarytus Kongrese 
nutarimus, kuriuos mūsų kuopęs 
nariai sutiko su dideliu džiaug
smu, išreikšdami kongreso dele
gatams padėką ui gerą pasidar
bavimą. Ypatingai visus džiugi
no savojo organo įsteigimas; pa
sižadėjo, kiek galėdami, remti 
Vyčių laikraštį.

Toliaus nutarta parengti iš
važiavimas ant tyro -oro Maivrii 
ir Wandby darže. Pelnas nuo -iš
važiavimo skiriamas kuopos kny
gynui, kuris šiuo laiku jau turi 
knygų už 60 dolerių su viršum. 
Kuopa taria nuoširdų ačiū ui 
paaukotas knygas draugams 
Kindului, K. Preikšai, A. Urbe- 
1 iui, Z. Žvirbliui ir J. Griniui. ...

Vyčių knygyne gali gauti 
knygų skaitymui ir neprigulin- 
tieji prie kuopos. Taip-pat čia 
■parsiduoda maldaknygės ir kiti 
daiktai. ' J

| Kuopos susirinkimai laikosi 
pirmą nedėldienj kiekvieno mė
nesio.

Kp. sekretorius.

_ KARO ĮSPŪDŽIAI.
Bevažinėdamas po Suvalkų gu

bernija, maniau, jog Kauno gu
berniją laimingesnė, nematyda-

tuos pačius baigia sunaikinti ta1 
nelaboji karė. Žmoneliai labai 
aimanuoja, kad neištiktų baisi 
bado giltinė.

Žydus išvarius, kai-kurie pra
deda versties prekyba; nors la

ma karės baisenybių.
Smarkiai mušėmės pelei Šuše- 

pę ties Starapole (Marijampo
le), energingai ginėm vokiečius.
Ir netikėtai buvome čia pakeisti 
kitais, o patys atsidūrėme Že
maičiuose ir jau visas mėnuo 
mušames palei Dubysą.

Dieną ir naktį trenkia anuo
tos, tarška kulkasvaidžiai. Daž
nai pasirodo stulpai juodų d i-
mų; naktimis esti dangus raudo- rą bus. 
nas. Per vienuoliką mėnesių 
prie viso to pripratome, bet ar
gi galima buvo tikėti, kad taip 
ilgai prisieis žiūrėti ant tokių 
scenų mūsų tėvynėje?

Gerai, kad vasara. Ką bedary 
tų tie pabėgėliai, kurie dabar 
vargsta pakrūmėmis ir miškuo
se. Daugumas, sugrįžę, ras krū
vas degėsių, numintas pivas ir 
laukus ir tt. Nemaža ir bažny. 
čių sudeginta.

Vaikščiodamas palei Šušvės 
upę, žiūri į puikius krantus, ap
augusius žaliais krūmais, už ku
rių tiesias puikūs laukai ir ža
lios pievos. Už tų laukų matosi 
du angštu bokštu — tai nauja 
Josvainiu bažnyčia. Puikus regi
nys! Miela tėvynėje! Krūmuose 
čiulba lakštinga’ės. Užmiršti sa
vo nuovargius ir pavojumus, at
sisėdi ir užsimastai apie praeitį 
ir ateitį..........

bai mažai, visgi kur-ne-kur pa
sirodo lietuvis, prisikrovęs veži
mą pyragų, tabokos ar kito ko 
reikalingo kareiviams ir, kaip 
matai, išparduoda. Derėties nie
kas nesidera; by tik gautų, apie 
brangumą nėra laiko kalbėti. 
Tik gaila, — kad mažai to
kių atsiranda. Karė, privertus 
šio-to griebties, by tik gyvybę 
išlaikyti, kai kam gal ir į ge-

nuliūdę. Vieni žydai buvo pa
tenkinti vis girdami vokiečius, 
kad viskas busią kitaip ir žydai 
turėsią “cinus”. Bet vokiečių, 
kaip nėra, taip nėra. Jau manė
me, kad jų ir nebebus. Ėmėmės 
darbo, rengėm lietuvių vakarą, 
parsisiųsdinome magiškąją lia-j 
tarnią, tikėjomės pradžiuginsime 
žmoneles, įbaugintus karės bai
senybėmis. Bet staiga išgirdome, 
kad vokietis tikrai ateina. Su
judo miestelio žmonės, visi bėga. 
Mėginom raminti, bet kur tau 
klausys: bėga, kas kur gali.

K A—čė.

gas. Tegul platusis pasaulis ži
no, kad tai bnvo darbas neteku
sio sąvokos cicilikučio.

Andriejus Vaitnlionis 
Susirinkimo vedėjas

Jobu Kučinakaa,
Raštininkas.

Karaivis J. A.

‘Rygos Garso”)

LIETUVIU DELEGACIJA 1 ŽM, 
ŠVIET. MINISTERĮ.

Šiomis dienomis lietuvių dele
gacija buvo pas žmopių švietimo 
ministerį gr. Ignatjevą lietuvių 
kalbos mokyklose i? apskritai 
lietuvių mokyklos reikahtis. De
legacijoje dalyvavo atstovas 
Yčas, A. Smetona ir St. šilingas. 
Jie inteikė minjsterui. lietuvių 
pedagogų būrelio sustatytą lie
tuvių kalbos vidurinėse mokyk
lose programą ir paaiškinamąjį 
raštą apie netikusį dalykų sto' į 
ir visus trūkumus. Lietuvių 
reikalavimą, kad lietuvių kalbos

PRIVERSTINI PABĖGĖLIAI.

Palengvinti savo įgaliotinių 
darbui ir pagreitinti pagelbai nu 
kentėjusiems Komitetas paskyrė 
naujai susitvėrusiai gudų draugi
jai 1000 r. pašelpos.

Paskutiniu laiku Lietuviu 
draugija priglaudė ir latvių pa
bėgėlių.

Pranešama, kad Prienuose ga
benamųjų nuo pozicijų žmonių 
susirinkę ligi 10 tūkstančių, Bal
bieriškyje ligi 5 tūkst. Paskuti
niame savo posėdyje. Lietuvių 
agronomijos bei teisių pagelbai 
teikti nukentėjusiems dėl ka
rės Draugijos valdyba paskyrusi 
600 rb. dr-jos siunčiamiems į 
Kauno gub. žmonėmis, kurie su
tartinai su žemiečių Sąjunga ir 
Liet. Komitetu darbuosis bent 
drai steigiamuose punktuose, 
rinksią žinių apie karės nuosto
lius, tvarkysią savitarpinę pagd- 
bų vietose ir t. t

“Šaltinis”.

haktforb, conn.
Mūsų miestukas neperdidelis, 

bet puikus, čia labai patogu gy
venti, ypatingai vasaros laiku.

Sulyginus su kitomis koloni
jomis, lietuvių Hartforde gyvena 
n apauginusia, bet jų darbštus 
mas tikrai pažymėtinas. Turime 
keletą katalikiškų draugijų, ku
rios sutartinai veikdamos, pada
ro daug naudos netik sau, bet ir 
visuomenei.

Liepos 16 d. S. L. B- K. Am. 
89 kuopa parengė prakalbas, 
kuriose atvykęs š Bostono kun. 
F. Kemėšis aiškino apie katali
kiškojo susivienijimo tvarkymo
si ir naudą iŠ prigulėjimo prie 
šios organizacijos.

Liepos 25 d. virŠminėta kuopa 
parengė gražų pikniką “Burn- 
side Parke”.

ŽvigvaUrfs.

ATHOL, MASS.
Liepos 14 d. šv. Kazimiero 

Piln. Blaiv. 24 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą ' klebono, 
kun. Pr. Meškausko, namuose 
prie South gatrjį Į suamnkimn 
kaipo pusmetkij, "atsilankė 1-e- 
veik viri kuopod nariai, kurių 
yra išviso apie 66. Svarbesni Ji 
susirinkimo nutarimai buvo: iš
rinkimas delegato į blaivinin
kų seimą, kuris įvyks Miners- 
ville, Pa. apie 10—11 d. rug-

SHKBOYOAN, WBB.

Jau ir pas mus vasara prasi
dėjo, jau ir pas mus atšilo. Mi- 
chigano ežeras, ant kurio kran
to mūsų miestas išsiskleidė, sutei
kia mums užtektinai vėsumo ir 
nejaučiame per daug vasaros 
karščių, Pasidarius šilčiau, žmo
nės ant sykio visi subruzdo. Šv.
Kazimiero draugystė tuojaus pa
rengė savo metinį pikniką, ku
ris įvyko 4 d. šio mėnesio Wald- 
schlessen Parke. Žmonių prisi
rinko mažai, bet, kad tai yrą 
mažas parkutis, tai išrodė gana 
pilnas. Ar daug draugystė iš to 
pikniko turėjo pinigiško pelno! 
man neteko girdėti, bet kitokio 
pelno tenai nebuvo. Parke, ga-*
Įima sakyti, nebuvo jokių žaidi
mų, tat visa ’pubMka užimta gė
rimu ir šokiais. Gėrimas, žinot
ina, tai yra visas pelno šaltinis, 
šokiai gi tai vienatinis jaunuo
menės pasilinksminimas. Ir tas 
neturėtų savyje nieko blogo, jei
gu viskas priderančiai būtų at
likta. Bet ar gi visada taip hu
ną? Apie gėrimą laike minėto 
pikniko mažai ką galiu pasaky
ti. Buvo gėrimų visokių, bet 
girto nemačiau nei vieno, te- 
eiaus. apie šokius turiu atsiliep
ti kitaip. Visą laiką, tik su ma
žu išėmimu, šoko “Tango”, o 
kad šokikai buvo labai nemik
lūs, tai net biauru buvo į juos 
žiūrėti. Šokis “Tango” pas pra
kilnesnius jau yra panieka pri
dengtas, o daugelyje vietų net 
policijos uždraustas, bet she- 
boyganiečiai dar juom džiaugia
si, tartum supratime labai toli 
nuo kitų būtų atsilikę. Lietuviš
kų šokių nemačiau nei vieno ir 
dainų negirdėjau.

Šio mėnesio 15 dieną buvo 
Sheboygane svečias nebuvėlis.
Atsilankė pas mus gerbiamas 
Lietuvos pasiuntinys p. St. Šim
kus. Su juom atvyko ir p. B.
Balutis, “Amerikos Lietuvos” 
redaktorius ir* jiedu laikė nas 
mus prakalbas. Žmonių prisirin
ko pilnutėlė svetainė, kiti net 
lauke turėjo stovėti. Mūsų vie
tinis klebonas, kun. Varnagiris, 
atidarydamas /vakarą, perstatė- 
p. St. Šimkų, kuris ir papasako
jo mums apie mūsų Tėvynės 
vargus;- daugelis žmonių net ap
siverkė. Paskui rinko aukas nuo 
karės nukentėjusiems ir surink
ta apie $30.00. P. Balutis gra
žiai kalbėjo apie civilizaciją.
Paskui' maža mergaitė, gražiai 
rūtomis pasipuošus, Sheboygano 
mažyčių varde inteikė p. Šimkui 
rožių vainiką, aukojant tokiu 
būdu Tėvynei—Lietuvai viena
tinį savo turtą: širdį ir gerus 
velijimus. Prie bukieto buvo 
prisegta popierėlė su parašu:

Dfdei gerbiamas Tautieti:—
Didelės nelaimės, vargai, aša

ras Tave pas mus atvedė. Tu
mums perstatai liūdną mūsų MKLROSE PARK, TT.T.
brangios, nors mums nežinomos, .. j___-
Tėvynės padėjimą. Mes trokšta- •"■irirmnaas.
mę Ją gelbėti, bet mes, mažyčiai, Lietuvos Vyčių 22 kuopa lai- 
neturime turtų, tat (aukojame kė mėnesinį susirinkimą 4 d. lie-
J'.. savo širdis. Pargrįžęs j bran-pos Igno Vaičiulio svetainėje.

Sheboyganiatis.

BROOKLYN, N. Y.

11 d. liepos .įvyko- “Rūtos” 
kliubo narių išvažiavimas į 
Maple Grove Park. Buvo dainų, 
prakalbų ir žaidimų. Kalbėjo p. 
K. J. Krušinskas, ragindamas 
lietuvius prie vienybės.

Išvažiavime dalyvavo- jauni
mas ir nemažas vyresniųjų ba
ris. Jaunieji linksmai sau žai
dė ant tyro oro, laikantis vienos 
.kuopos, gėrė visokios rūšies 
“sodes”. Tuom tarpu vyresnie
ji, susėdę prie užkandžio, mei
liai čiupinėjo bačkutės kraną. 
Gaila, kad mūsų tėveliai nesekė 
savo vaikučių gražaus pavyzdžio-

Žmonių - išvažiavime buvė 
daug.

išvažiavime

F.- Pavilonis.

SHAMOKIN, PA.

Liepos 18 dieną vietinė Blai
vininkų kuopa surengė pobažny- 
!tinėj svetainėj savo nariams ir 
svečiams baliuką. Mūsų klebo
nas pagarsino blaivininkų, balių 
iš sakyklos, tai ir žmonių prisi
rinko pusėtinai. Gražiai sau 
linksminosi blaivininkai ir jų 
draugai. Malonu buvo žiūrėti į 
.padorius žaislus bei šokius.

Užbaigiant balių, į svetainę 
prisigrūdo biznierių ir politikie
rių pasižiūrėti, kaip blaivininkai 
linksminasi. Naujieji sveteliai 
atėjo gerokai išsigšrę, vostik 
ant kojų pastovi ir pradėjo savo 
“mandrystes” rodyti. Iš šalies 
žiūrint, biauru darėsi, kad mūsų 
biznieriai, papratę prie karče
minių balių, nemoka apsieiti 
blaiviame susirinkime. Gaila po
pieros jų darbelių aprašymui. 
Tik jiems pasišalinus, blaivi
ninkai su svečiais išoaujo pra
dėjo žaisti.

Nuo baliaus pelnas skiriamas 
lygiomis dalimis Tautos Fondui 
ir Blaivininkų kuopai.

Pirmutinis.

BKOOKLYN, N. Y.

Aniolų Karalienės Choras paren
gė gražų išvažiavimą į Norbičš 
(?) giraitę liepos 18 dieną. Vis
kas nusisekė gerai. Choras su
dainavo keletą tautiškų daine
lių, prie to ir Lietuvos himną. 
Dainavimu gėrėjosi ir kitatau
čiai, kurių buvo daug prisirin
kę minėtame parke. Girė lietu
vius už gražų dainavimą. Aišku, 
kad lietuviams ne gėda pasirody
ti su savo dainomis ir kitataučių 
tarpe.

• Jaunimas padoriai žaidė, link
smai Leisdamas laiką. Žaidimuose 
dalyvavo ir viet. kleb. kun. Re
meika. Labai pagirtinas pavyz- 
dis.

; Laike išvažiavimo nesimatė 
girtų, kas pas mus labai retai 
pasitaiko.

; KMinišlda.

KANSAS CITY, KANSA8.

Čia randasi apsčiai lietuviu; 
kiek jų yra — sunku, aprokiid- 
tį, nes gyvena išsiskirstę po vi
sas miesto dalis.

Lietuviai yra pasiturintieji ir 
'daug iš jų turi puikias nuosavy-*> 
bes. Priežastis to gali būti ta,’ 
kad Kansas valstija, yra “dry 
couutry” ir dėl to tai nepraei
dami veltui pinigo ant rudžio, 
gali daugiau ir sutaupyti. Prie 
to-gi, nevartodami alkclio, jau
čiasi visi sveikais- ir tvirtais, 
ligonių nesiranda.

Vietos lietuviai, ilgai laukę 
dvasiško vadovo, pagalios su
silaukė jauną ir darbštų kunigą 
ypatoje kun. :A. -; Tamoliuųo. 
Čia taipogi randasi keletas i* 
t aute jusiu lietuvių šeimynų ir ją 
vaikai nebemoka savo prabočių 
kalbos. Viltiį-gi yra, kad su 
Dievo pagelba ir su pradėtomis 
jauno klebono pastangomis vie
kas galima bus atitaisyti. Pasi
tikima, kad ateityje bus Šia 
tvirtai sudaryta lietuvių kolo
nija. ....

Darbų čia nestoka. Visi dir
ba. Ir naujai pribuvę lengvo’ 
suranda darbą — užsiėmimą.

Viotiais.

EASTON, PA.

Kas trukdo Eastono 

lietuvių veikimą?...

... Ogi “cikir/ir

kai” (socijalistai).

Netekęs darbo, nuvažiavau į 
Eastoną ir, laimingai gavęs uši- 
siėmimą, čia apsigyvenau. Žino
ma, žmogui neužtenka, kad tik 
valgius ir dirbus, bet reikia šį- 
tą veikti ir kitų labui.

Liepos 17 d., vakare, tinu pas 
savo draugus ant N. Union st., 
pasižmonėti. ' Prieidamas prie 
stubos, matau ant '" poe
čių” prisėdę devynios ga
lybės jaunimo. Vieni ginčus apio 
Europos karę veda, kiti, nosy* 
subėdę į popierą, skaito “Ke
leivį”, “Laisvę” ir “Kovą” 
treti.... na treti.... iš “bran
gios” dinerkėg traukia mietą 
skystinėlį — alutį, rudžiu vjMŠk 
namą.

Čia dar neviskas. Tai tik pv** 
džia visų rojiškų maloiiu«a>ų. 
Vienoje “porčių” kertėje kele
tas jaunų vyrukų varo diskusi
jas apie “eikirvizmą”, iš kitos 
kertės girdžiasi tokios baisios
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‘‘bliuznierstvos”, kad žmogus 
nejučiomis ausis pridengi ranko
mis, kad negirdėjus nežmoniški} 
koliojimų.

Šitaip atrodė “porčių” laimė 
Nepasitenkindamas tais malo

numais, einu toliaus. Sutinku 
tūlą žmogų, K. B.,— girtučiu- 
kas, pasipūtęs.

— Gero vakaro, sako jis man. 
— Labai “ačiū” už gero va

karo linkėjimus, atsakau.
Išgirdęs mano atsakymą, žmo 

gutis kaip pradės ant manės 
bartis:

— Kaip tu drįsti mane taip 
užgauti ant “public Street!” Ma
tydamas, kad pakliuvau į kilpą, 
pradėjau jo atsiprašynėti. Nie
kas negelbsti. Sučiupęs 'plytą, 
pradėjo man grumuoti.

— Ar tu čia Vyčius tverti 
atvažiavai! Nori suorganizuoti 
mūsų “cikirvistų” partijai prie
šus,—rėkia pakvaišęs žmougus,— 
gerai, aš tave užmušiu, aš tave. ..

Ir kas man likosi daryti? Ne
norėdamas su girtu žmogumi 
ginčyties, ištraugiau iš kešenės 
penkdolerinę ir kviečiu jį aut 
“ugadų”

— Mielas drauge, sakau, eiva 
išsigerti.

Išmetė ir rankų baisųjį ko
vos rankį ir, paėmęs iš mano 
pinigus, maloniai sutinka eiti į 
taikos kongreso būtą.

Beeinant ant “ugadų”, už
klausiau savo naujo prietelio, 
kokių jis yra pažiūrų.

— Socijalistas, pasididžioda- 
mas atsako, vietinės socijalistų 
kuopos narys. Paskiau man aiš
kina, kad jam patys “načalni- 
kai” prisakę, jei jis sutiks kur 
Lietuvos Vyčių organizacijos na
rį, kad jį tinkamai pavaišintų.

Matai, ikišiol Eastone nebuvo 
jokio iš katalikų pusės veiki
mo ir “cikirvikai” darė, kas 
jiems tik patiko, išnauduodami 
vietinius lietuvius. Man atvažia
vus į Eastoną, pradėjo jauni
mas žingeidauti Vyčių organi
zacija ir, tikiuos, neužilgo čia 
susidarys Vyčių kuopa iš pui
kaus jaunimo būrelio.

Tai gal dabar aišku, kas truk
do Eastono jaunimui veikti. 
Socijalistai arba, geriau pasakius 

-ž* cikirvikai”, kurie labai jau ne
kenčia Lietuvos Vyčių.

Mano nuomone socijalistai da
ro didelę klaiką, pasipriešinda
mi Vyčių veikimui. Padėkim, su
sitvertų Eastone Vyčių kuopa 
tuojaus ir socijalistams prigel- 
betų, aiškinant jiems socijaliz- 
mo istoriją ir Markso bei Bebe- 
lio raštus. Ir daug geriau išaiš
kintų, negu Bagočius su Mi- 
chelsonu. Daugiaus proto ingy- 
užpuldinėtų žmonių su plytomis

Vyčiai ir Vytės! turime pasi
darbuoti tarp Eastono jaunimo 
ir greitu laiku čia sutverti Lie
tuvos Vyčių kuopą.

Sknarkicitis.

vęs iš Shenandoah, Pa., dabarti
nis Aniolų Karalienės parapijos 
iš Brooklyn, N. Y. vargoninin
kas p. Jonas Rakietis. Dėka p. 
Rakiečio gabumui ir sumanymui, 
per vieną repeticiją, choras iš
moko sudainuoti dainelę “Pauk
šteliai Mieli”. P. Rakietis savo 
gerai išlavintu balsu ir prielan
kumu gerą įspūdį padarė ant 
“Lyros” choro narių.

“Lyros” choras be mokyni- 
mosi dainų rengs, teatrus. Pir
mutinį teatrą žada surengti ru
deniop.

Dalyvaujant visiems choro na
riams, tapo nutarta, įvairius 

Lyros” choro nutarimus skelb
ti “Vienybei Lietuvninkų” ir 

Drauge”.
Varde “Lyros” choro,

R. Kručas.

Chicagoje.

WORCESTER, MASS.

Worcesterio Blaivininkų 25 
kuopa liepos 20 dieną laikė su
sirinkimą, ant kurio išrinko de
legatus į Blaivininkų 5 seimą. 
Minersville, Pa. Delegatais iš-

land” nelaimėje skaičius sie
kius suvirš 1,200 asmenų. 
Tarpe žuvusiųjų dauguma 
merginų, moterų, vaikų, nelai
mėje nepajėgusių gelbėtis. 
Iš tautų atžvilgio, sulig pa
duotojo žuvusiųjų surašo bene- 
bus daugiausia lenkų, čekų, ai
rių. Nors lietuvių toje eks
kursijoje dalyvauti rengėsi ir 
nemažas skaitlius, bet žuvusių
jų skaičius sieks kokį 20-30 as
menų.

Daugumų lietuvių nuo nelai
mės apsaugojo gal įsišaknėjęs 
pasivėlavimas. Taip vienam

mui nekaltai žuvusių, visas bavo Labdaringosios Sųjun-. 
Chicagos miestas rodo savo sų1 gos piknike vardu Labd. Sų-

mokantieji, šoko vandenin, kad 
gelbėjus, nes širdis negalėjo 
išlaikyti baisių reginių.> Au
kų skaičius pasidaugino. Nuo 
kranto, nuo kitų laivų žmo
nės mėtė kas tik kų pagavę, 
kad vandenyje besimurkdantie 
ji galėti) nusitverti. Bet tas 
mažai kuo gelbėjo. Žmonių 
vandenyje buvo tiršta, tad 
vienas kitų murkdė, vienas ki
tų vilko ant dugno. Daug ne
gavo nei progos į paviršių iš-1 vaikinui J. reikėjo laukti gat 
kilti, nes visas paviršius buvo

DIDŽIOJI CHICAGOS 
NALAIMĖ,

Pereitoj subatoj, Liepos 24 
d., viena iš didžiųjų Chicagos 
dirbtuvių, Western Electric 
Co., savo darbininkams rengė 
išvažiavimų. Toj dirbtuvėj 
gauna sau darbų apie 10 tūk
stančių žmonių. Pridėjus dar 
pašalinius žmonės, norėjusius 
dalyvauti tame išvažiavime, 
susidarė milžiniška žmonių 
minia, ieškanti pasilinksmini
mo. Tvirtinama, kad kompa
nija spyrusi savo darbininkus 
imti dalyvumų ir važiuoti į 
Michigan City, kur tikėtasi 
gražiai ir linksmai praleisti tų 
dienų. Sakoma, kad iš anksto 
nupirktų bilietų skaičius siekė 
7 tūkstančių. Kad tokį didelį 
žmonių skaičių nuvežus į pa
skirtų vietų kompanijos buvo 
nusamdyta 5 dideli laivai.

Nuo pat subatos ryto mi
nios linksmų ekskursantų juo-

rinkti: kun. J. J. Jakatiis, An- [kaudami sukinėjosi, grūdosi, 
tanas Žiginskas, Jonas Bakšis, kad tik patekus ant laivo. Va- 
Ona Lelerckaitė ir Ona Anio- žiavo visokių: žmonių su šei-i 

mvnomis, su vaikais, bet užvis 
daugiausia jaunimo. Ant pir
mutinio išplaukiančio laivo 
“Eastland” žmonių kimšte 
prisikimšo. Galop inspekto
riai nusprendė, kad negali
ma daugiau beleisti ir įsakė 
važiuoti. Užgrojo orchestra, 
kuriai atsiliepė muzika nuo ki
tų laivų; važiuojantieji link
smai mojo rankomis likusiems 
ant kranto ir ant kitų laivų. 
Laivas pamažu sujudėjo, kad 
plaukti. Bet kas čia: laivas 
pradėjo siūbuoti, svirti į vie
nų pusę. Nieko blogo nema
nanti keliauninkai po seno juo
kavo, muzikantai vos benusė- 
dėdami putė savo instrumen
tus. Staiga viskas pasikeitė. 
Laivo* siūbuota neuždyko: u- 
mai atsigulė ant šono, nušluo
damas, nublokšdamas į purvi
nų kanalo vandenį kelius tūk
stančius žmonių.

Baisi scena [vyko po 

tūkstančių akimis.

Sumišusi nutylo muzika. 
Pakilo kliksmas tūkstančių 
vandenyje stengiančiųsių išsi
gelbėti, kliksmas kitų tūkstan
čių stovinčių ant kranto ir 
nežinančiųjų kaip prigelbėti 
skęstantiems. Daug žmonių 
bežiūrėdami baisios scenos at

lauskaitė. Beto kuopa nutarė 
inešti per savo delegatus į busi
mąjį Blaivininkų Seimą, kad 
blaivininkai mokėtų mėnesinių 
po 10 c. ir tie kurie nemokės, 
negalės būti renkami į komisi
jas, nei atstovauti blaivininkus 
seimuose; sutrumpinti Blaivi
ninkų organizacijos vardą, aut 
blankų, S. L. R. K. P. B. A. 
būtų rašoma L. B. S.; steigti sa
vo organą, be kurio blaivinin
kams labai sunku, tiesiog negali
ma, apsieiti.

Prie kuopos prisirašė 4 nauji 
nariai.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčia, kun. J. J. Jakaičiui pasi
rūpinus, pradėta toliaus tiesti.

Šv .Kazim. par. Blaivininkas.

BROOKLYN, N. Y.

Subatoje, liepos 24 d., apsi
lankė Brooklyne kun. F. Kemė
šis. Aniolų parapijoj laikė pra
kalbas, plačiai aiškindamas apie 
L. D. S. Po prakalbų gerb. kal
bėtojas surinko naujam darbi
ninkų laikraščiui paskolos $200 
dolerių. Viena ypata net visą 
šimtinę pavedė darbininkiško 
laikraščio įsteigimui. Brook- 
lyno darbininkai labai prijau- 
čia naujajam sumanymui ir žada 
jį remti kiek išgalėdami.

Kauniškis.

žmonių nusėtas. Kurie buvo 
ant laivo viršaus šiaip be taip 
dar galėjo gelbėtis, bet buvu
sieji laivo viduryje nebeturė
jo progos išsigelbėti. Taip ir 
nuskendo vandeniui į vidų 
įsiveržus. Pribuvusieji pa- 
gelbon laiveliai gelbėjo kiek 
galėjo. Atlėkusieji gaisri
ninkai, policija graibstė leizgi-

jausmų. Buvo proponuojama 
per dvi dieni uždaryti visas 
krautuves, teatrus ir kitas 
viešas vietas. Bet kadangi 
dauguma teatrų sutiko dienos 
pelnų paaukoti nelaimės pa
liestiems, teatrai neuždaryta.
Po to dalykas nukreipta ki
ton pusėn — pradėta rinkti 
aukas nelaimingoms šeimy
noms. Western Electric kom
panija aukojo 100,000 dol., 
įvairūs laikraščiai davė nuo 
500 iki 5,000 dol., visokios biz
nies įstaigos taip-pat aukojo *. i *• 
tūkstančiais; nenusileidžia nei' su‘e 1 
pavieni asmenys. Manoma 

j greitu laiaku aukų su-

vekario apie pusę valandos.
Kitam vaikinui J. M. tų rytų
ypač nesisekė, tai kaklaraiščio j du

... , rinkti daugiau pusės miliionarrolmA moti + b-i 4- ■»■» rinku™ ° A u

no dolerių. Apskaitliuojama, 
kad įvairios apdraudos kom-

negalėjo rasti, tai kitų dalyki) 
truko, o iš namų su draugu iš
važiavęs, užmiršo tikietų. Kol 
sugrįžo, pasiėmė tikietų buvo 
jau vėlu. Taigi ir išliko nuo 
nelaimės su laukusiu draugu. 
Dauguma lietuvių ir be pa

pamjos 
000 dol.

išmokės apie 500,-

našių nuotikių pasivėlavo ant 
vius ir negyvus^iš kanalo, kirto pirmojo laivo ir tapo apsau

goti nuo nelaimės. Tarp žu
vusiųjų lietuvių yra viena Vy
tė, 14 kp. narė ir raštininkė.
Plačiau apie žuvusiųjų Vytę 
pranešta jaunimo skyriuje.

laivo šonus. Bet kol tų viskų 
padarė, dauguma jau buvo 
prigėrę.

Sako, ant laivo buvo perdaug 

žmonių.

Laivas “Estland” buvo re
gistruotas laivas, kuris galė
jo vežti 2,500 žmonių. Kaip 
vėlesni tyrinėjimai parodo, jo 
negalėta pavežti nė tiek. Per 
valdžios nusileidimų laivų 
kompanija išreikalavus, kad 
ant “Eastland” būtų galima 
vežti pustrečio tūkstančio, 
nors išsyk valdžia buvo reika
lavusi, kad ant jo teimtų tik 
pusantro tūkstančio pasažie- 
rių. Bet nelaimės dienoje ke
liauninkų prisigrūdo dar dau
giau. Tvirtinama, kad 3 tūk
stančiai. O kadangi laivo apa
čioje nebūta užtektinai svaro s, 
žmonėms gi susikimšus ant 
viršaus, laivas negalėjo ant 
vandens tiesiai užsilaiakyti. 
Sykį pasviręs jis turėjo virsti.

Delei viso** tos nelaimės 
priežasčių dabar eina tyrinė
jimai, daug intariamųjų kal
tininkų areštuojama. Suimtas 
to laivo kapitonas, pasažierius 
čekiavusieji inspektoriai, lai
vo kompanieriai ir daugelis 
kitų, ant ko tik krito nužiū
rėjimas. Iš valdžios pusės 
įsakyta nuodugniai ištirti tų 
visų nelaimę ir kaltininkus aš
triai nubausti.

Lietuvių žuvo nedaug.

Sulyg paskutinųjų apskait- 
po, kiti, dagi nei plaukti ne- liavimų, žuvusiųjų “East-

Nevisi nuskendę 

ištraukti.

Galutinas nuskendusių skai-

Trumpai sakant, visi sten
giasi kuom galint išreikšti sa
vo užuojautų nelaimingiems.

LABDARYBĖS PADĖKA.
13 d. birželio Labdaringo

sios Sąjungos visuotiname su
sirinkime delegatai kalbėjo a- 

jpie rengiamąjį piknikų ir nu
tarė kreiptis pas lietuvius biz
nierius su rinkimu aukų. Ne
apsivilta! Aukų surinkta ap- 
ščiai. Aukos buvo renkamos

jungos tariame nuoširdų ačiū. 
Centro prezidentas 

P. A. Mažeika, 
Centro raštininkas

A. S. Prečinauskas. 
P.S. Prie progos praneša

me, jog Labd. Sų-ga jau už
pirko 10 akrų žemės prie šv. 
Kazimiero Vienuolyno; kai
nuoja $18,000.00. Tikimasi, 
jog Chicagos ir jos apielinkė* 
lietuviai pagelbės Labd. Są
jungos darbui ir rems kiek ga
lint dasiekti užbriežtųjį tikslų 

pavargėlius - naš
laičius. j

čius nėra žinomas, nes ap- 'sekančiose parapijose: 1 kuo-
skaitliuojama, kad keli šimtai 
tebėra prislėgti apsivertusiu 
laivo arba bėgančio vandens 
tolyn nunešti. Policija užtie
sė žemiau upės tinklus, kad 
bėgdamas vanduo nuskendu
sių nenuneštų. Pranešama, 
kad nemažai lavonų tuo būdu 
išgraibyta. Dabartiniu laiku 
tebežiūrinėjama po upę-kana- 
lų ir ieškoma negyvėlių. Po

pos šv. Kryžiaus par., 2 kuop. 
Visų Šventų par. (Roseland, 
Ilk), 3 kuop. švento Antano 
par., (Cicero, Ilk), 4 kuopos 
Dievo Apveizdos par., 5 kuop. 
šv. Jurgio par. Augšeiau mi
nėtų parapijų lietuviams biz
nieriams, kurie aukojo valgo
mus daiktus, ar tam panašiai, 
Labdaringoji Sąjunga taria 
nuoširdų ačiū. Tikimasi, jog

ra narų betraukdami iš van- ir ateityje lietuviai biznieriai,
dens lavonus taip sugadino 
dirksnius, kad vos iš proto ne
išėjo — taip baisi skenduolių 
išvaizda. Netik lavonai pa
mėlynavę, pajuodiję, bet turi 
baisių žaizdų. Jas gavo lai
vo rakandams, prietaisams 
krintant, kada laivas pasikrei
pė, arba patys susižeidė že
myn puolant.

Nelaimingiems rodoma didelė 
užuojauta.A

Po nelaimės daug vyrų ap
rauda savo pačių, vaikų, mo
terys vyrų, broliai seserų, 
draugas draugo — vienu žo
džiu daug tūkstančių neteko 
mylimų asmenų, kurie sutiko 
taip baisių mirtį. Užjausda

taip-pat ir pavieniai žmonės 
rems Labdarybės darbų ir 
šelps pavargėlius našlaičius.

Kadangi minėtas piknikas 
buvo rengiamas su išlaimėji- 
mu 5 tonų anglių, tad juos 
aukojo senkančios ypatos: p. 
St. Marcinkevičia aukojo 2 to
nu anglių; p. P. Mažeikis, p. 
Dargis ir p-ni K. Varanavi
čienė — po vieną tonų.

P as Tananevičia aukojo sa
vo dienraščio “Kataliko” pu
sė puslapio du kare u paskel
bimui rengiamojo pikniko. 
Taip-pat “Draugas“ pagarsi
no minėtų piknikų ve’tui.

Taipo-gi visiems tiems na
riams, kurie darbavosi prie 
rinkimo aukų, kuopoms už pri
sidėjimų surengime pikniko ii

mas nuliūdusiems ir pagerbi- a-,e^nai tiems, kurie pasidar-

ROSELAND, ILL.

Liepos 25 d. 4 vai. po piety, 
Lietuvos Vyčių 8 kuopa parengė 
gegužinę arba pasilinksminimąi 
ant tyro oro Visų Šventų parapi
jos darže, Roseland, III. Išvažia- 
vimo programas buvo gana mar
gas. Jaunimas suėjęs į daržą žai
dė lietuviškus žaislus, dainavo 
gražias daineles. Vyčių kuopos 
nariai neužmiršo ir apie užkandį. 
Viskas išėjo kuogeriausia. Vienu 
žodžiu vytiškai!

Visų Šventų parapijos Lietu
vos Vyčių 8 kuopa auga kaip 
ant mielių. Ir nėra ko stebėtis! 
Turint tokius darbščius jaunimo 
veikėjus, kaip p.A. Pocius, vie
tinis vargonininkas, prie to ga
bus muzikas ir p-lę St., KaČins- 
kaitę galima, tikėtis labai puikių 
pasekmių. Nemažai randasi ir 
daugiau veiklių darbininkų Vy-t 
čių tarpe. Būtų pageidaujama, 
kad visur atsirastų tokių Vyčių 
gabių darbininkų, tai tada Vyčių 
organizacija trumpu laiku pasiek
tų 10.000 narių skaičiaus ir " sti
by tintų” visas kitas Amerikos 
lietuviškas draugijas.

Prijaučia mūsų Vyčiams ir žmo
nės. Kad ir šiame pasilinksmini
me, publikos prisirinko daug ir 
visi buvo patenkinti Vyčių ga
biai surengta pramoga. Netikėtai^ 
pakliuvęs į šį Vyčių pasilinksmj 
nimą jaučiausi ingaunąs daug neT- 
paprastų įspūdžių. Sužavėjo mane 
žaidimai, dainos, sukėlė mano šir
dyje tėvynės meilę, priminė Lietu
vę. ti|

Patarčiau ir kitiems, kurie no
rėtų pasigėrėti mūsų jaunimo 
gyvumu ir padorumu, lankyti Vy
čių rengiamus vakarėlius ir pri
sidėti prie jų darbu ir veikimu.

Vyčių draugija, tai jaunuome
nės draugija, į kurią spiečiasi vi
si prakilnūs jaunikaičiai ir mer
gaitės. Jų tikslas augštas, gražus 
ir naudingas — sužadinti Ameri
kos jaunimą prie veikimo, pa
kelti jų dvasią. Vyčiai galės iš
traukti iš amerikonizmo bangų 
didelį dalį mūsų ištautėjusio jau
nimo. Tas jaunimas kuris dirba 
tautai ir Bažnyčiai vertas para
mos ir pagyrimo.

.. Ten buvę?.

MASPETH, N. Y.

Mūs mieste jau nuo seno lai
ko yra apsigyvenęs pusėtinas 
skaitlius lietuvių, kurie apart 
parapijos turi dvi pašelpini 
draugiji ir Ūkėsų kliubą. Kadan
gi nei viena iš minėtų draugijų 
neužsiėma platinimu dailės tar 
pe jaunuomenes, (išskiriant tik 
t’kėsų Kliubą, kuris pastarai
siais metais be paprastų “balių” 
parengė du-scenos veikalėliu), 
per tai didžioji dalis, kaip vaiki
nų taip ir merginų, yra įpratę 
lankyties ant “šokių”, tokiose 
įstaigose, kaip saliūno svetainės.

Laikui bėgant, iš vietinių ir 
įš kitur atvyksuių vientaučių at
sirado tokių, kurie netik patys 
nelankė tokių vietų, bet, prie 
progos, ir kitus pradėjo nuo to 
atkalbinėti ir traukti prie savęs. 
Tą darbą paskubino, nesenai at
vykęs iš Shenandoah, Pa., p. Jo
nas Butėnas, teatrų mylėtojas 
ir dainininkas. P. J. Mutėnui pa
sidarbavus, tapo sutvertas choras 
į kurį jau prisirašė apie 25 ypa
tos, abiejų lyčių.

Pagal didžiumos narių nus
prendimo, choras tapo užvadin- 
tas “Lyros” choru. Kadangi di
džioji dalis “Lyros” choro na
rių susideda iš išsilavinusių dai
nininkų ir dainininkių, tai gali
ma tikėtis, kad choras turės ge
rą pasisekimą. Dirigentu “Ly
ros” choro yra nesenai atvažia-

1 ...flimUlCy
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Redakcijos Pastabos.
įsteigimo. Pagirtinas ir gra- J. Gabrio straipsnis “Lithua- 
žns tai darbas, bet dėl nuo- nia and the Autonomy of Po-

KAIP ATSINEŠAMA PRIE 

NAUJOS DARBININKU 

ORGANIZACIJOS.

Kiekvienas naujai iškilantis 
judėjimas, nors būtų. ideališ
kiausias, susilaukia visako. 
Vieni pritaria, džiaugiasi, pri- 
gelbsti, kiti gi pasistato to ju
dėjimo priešais, treti vėl šal
tai ranka moja.

To pat susilaukia ir Lietu
vių Darbininkų Sąjunga. Ka
da lietuviai katalikai darbi
ninkai tų organizacijų sutinka 
su džiaugsmu, tuo tarpu ran
dasi ir tokių, kurie stoja at- 
viron su ja kovon, nepaskupė- 
ja nupeikimų, pajuokos. Ir 
tai daro ne kas kitas, kaip tik 
tie, kuriems kataliko vardas 
nėra mielas, kurie žmogaus 
sielą ir jos reikalus norėtų 
matyti paskutinėje vietoje. O 
kad prie tos rūšies priklau
so mūsiškiai socijalistai ir 
laisvieji tautininkai, tad jie ir 
stojo priešais L. D. S. su savo 
spauda. Taip “Naujienos”, 
mėgstančios kaip socijalistiš- 
ka, taip ir pirmeiviškų raugų, 
paleido savo plačių burnų. Jos 
netik kų prie L. Darbininkų 
Sąjungos pajuto didelę neapy
kantą, bet, mandagiausiu bū
du jų iškoliojus, nenori pri
pažinti L. D. S. darbininkiš
kos organizacijos vardo, tuo 
labiau pavydima vardo tos or
ganizacijos organui “Darbi
ninkui”.

“Naujienoms” ir abelnai 
socijalistams geras pamokslas 

to katalikų darbininkų su- 
fcatimo organizuotis. Nuola

tinis katalikių niekinimas, bur
nojimas prieš Bažnyčių ir Die
vų padarė tai, kad katalikai 
darbininkai pradėjo rištis, or
ganizuotis. Kaip socijaliz- 
mo pasekėjai rišasi, taip su 
Kristumi ir Jo Bažnyčia gy
venantieji gali ir privalo su
eiti vienybėn savose draugijo
se, sųjungose. Tik su tuo 
skirtumu, kad socijalistai iš 
savo tarpo prašalina sielos 
reikalus, o katalikai darbinin
kai juos stato žymion vieton. 
Apsirinkdami nesimainantį 
Kristaus mokslą už vadų, ka
talikai darbininkai padaro kur 
kas išmintingiau negu socija
listai, pamatuose turintieji 
kas metai besikeičiantį socija- 
lizmo mokslą. Ant galo, kaip 
gyvenimas daug sykių paro
dė, socijalizmo išpažintojai vi- 
supirma yra socijalistais, o 
ne darbininkų užtarėjais. Ir 
nemaža atsitikimų liudija, kad 
daugeliui mielas netiek patsai 
soeijalizmas, kiek prie jo pri
kergtieji pridėčkai (laisvosios 
meilės principai, kova netiek 
su kapitalistais, kiek prieš ti
kėjimų aplamai, o dvasiškijų 
ypačiai ir t. p.). Delei pa
ties socijalizmo 
trukumų ir tų prie so 
cijalizmo pridėčkų,

ganizaeija vien jau to delei 
nemiela, kad ji yra katalikiš
ka, yra po globa šv. Juozapo. 
Savo spėjimuose jie taip toli 
nueina, kad intaria, būk L. D. 
S. tveriama ne kokiu kitu tik
slu, kaip tik kovai su “socija
listais ir bedieviais. Nuosek
lumo čia rasti nepajėgiame. 
L. D. Sąjungos uždavinius pa
rodo jos konstitucija, o iš da
lies nušviečia šiame “Drau
go” numeryje straipsnis apie 
tų organizacijų. Gi nieku ne- 
siremiantieji spėjimai yra be 
vertės. Šv. Juozapo globa 
katalikų darbininkų nuo jų or
ganizacijos nenubaidys: šven
tojo globa yra kur kas sau
gesnė negu beprincipiškų lais
vamanių - tautininkų arba so
cijalistų vadų globojimas. Iš 
tos kertės sąjungos atakavi
mas yra bereikšmiu. Tų pa
rodo L. D. S. augimas, entu- 
zijazmas kuopoms besitve
riant. Ir kada sųjunga išaugs 
į milžiniškų organizacijų, tuo
met turės ir patys laisvama
niai su socijalistais prisipa
žinti, kad jie savo nevykusio
mis atakomis nei kiek nepa
kenkė, bet greičiau prigelbėjo.

PASIRŪPINKIME PRAPLĖSTI 
T. F. VEIKIMĄ.

Šiame “Draugo” num. tal
piname Tautos Fondo seimo 
protokolų sykiu ir seimo pri
imtųjų konstitucijų. Dauge
lyje kolonijų įvairios draugi
jos ir pavieni asmenys rinko 
aukas Tautos Fondan be ofi- 
cijalio Tautos Fondo skyriaus

seklesnio veikimo ir geresnės 
tvarkos dar geriau būtų, kad 
tose vietose įsisteigtų T. F. 
skyriai. Kaip tuos skyrius 
steigti ir kaip tvarkyti — 
aiškiai nurodo konstitucija. 
Tautos Fondas, turintis pla
čiai išmėtytus skyrius geriau 
sutvarkys aukų rinkimų ir pa
sekmės iš to bus daug žymes
nės.

Dabartiniu laiku, p. S. Šim
kui lankantis po įvairias lietu
vių apgyventas vietas, steig
ti T. F. skyrius ytin svarbu. 
Toks susitveręs skyrius galė
ti} gerb. Lietuvių Draugijos 
atstovui surengti prakalbas ir 
toliaus varyti nukentėjusiems 
nuo karės aukų rinkimo dar
bų.

STEIGKIME INFORMACIJOS 
BlŪRO SKYRIUS.

Nuo praeitų metų Lietuvių 
Politiškojo Seimo Chicagoje 
gyvuojantis Informacijos Biu
ro skyrius, nors prie mažo sa
vo veikimo, parodė, kad infor
muoti amerikiečių spaudų a- 
pie Lietuvą apsimoka. Kiek 
laiko atgal tojo skyriaus in- 
žymesniems amerikiečiams ir 
jų laikraščiams tapo išsiunfi- 
nėta dvi knyguti “A Sketch 
of the Lithuanian Nation” ir 
“Lithuania and the Autono
my of Poland”. Pasekmės to
jo darbo jau pradeda rodytis. 
Dauguma amerikiečių laikraš
čių, vieni trumpiau kiti pla
čiau;, pažymėjo tiedvi knygu
ti. Bet užvis prie tolimesnio 
darbo paskatinti privalo “Li
terary Digest” (už 24 liepos) 
tilpusis straipsnis apie Lietu
vą. Ten netik cituojama p.

MŪSŲ MOKYKLOS.

land” (tilpusią “British Be- 
view” už vasario mėn.), bet 
taipgi talpinama istoriškai-et- 
nografiškas Lietuvos žemla- 
pis. “Literary Digest” yra

Musų Dirva
L D. S. UŽDAVINIAI.

Daug yra priežasčių skur
daus darbininkų padėjimo, 

vienu iš rimtųjų amerikiečių Vienos iš tų priežasčių glūdi
savaitraščių ir turi apie 1 mi- pačiuose darbininkuose, kitos 
lijonų skaitytojų. Taigi tik
rą apie Lietuvą ir jos reika
lus supratimą galės ingyti 
antsyk milijonas to laikraščio 
skaitytojų. Tas ir turėtų ska
tinti mus prie tolimesnio vei
kimo ir rėmimo Informaci
jos Biuro, nes jo svarba tė
vynę mylintiems lietuviams y- 
ra aiški. Netrukus tas Liet.
Informacijos Biuro skyrius 
Amerikoje ketina išsiuntinėti 
tokiu pat būdu tojo biuro lei
džiamą anglų kalboje laikraš
tį “Pro Lithuania”.

Kaip Informacijos Biuro 
veikimą praplatinus, apie tai 
plačiai kalba p. J. Gabrys, sa
vo straipsnyje tilpusiam 
“Kataliko” 171 (295) num. 
už 22 d. liepos, š. m. Tame 
straipsnyje p. J. Gabrys ra
gina lietuvius kiekviename di
desniame pasaulio centre 
steigti skyrius ir sutartinai su 
Centru Paryžiuje varyti sve
timtaučių informavimo apie 
Lietuvą darbų. Patarimas 
sveikas ir jo vertėtų paklau
syti. Taip Informacijos Biu
ro skyrius Chicagoje jau rū
pinasi geriau susiorganizuoti 
ir intensyviau veikti. Rytuo
se apie Informacijos Biuro 
skyrių steigimų kol kas nieko 
nesigirdi. O laikas ir labai 
laikas būtų apie tai pasirūpin
ti. Snausdami ir dalykus ati
dėliodami nieko neatsieksime.
Apšviestesnieji ir reikalų su- 
prantantieji lietuviai turėtų 
subrusti ir parodyti, kad ne
tik jie yra gyvi, bet taip-pat 
ir Lietuva.

paeina nuo kitų žmonių ir ap
linkybių. Kažin kas tenai yra 
pasakęs, jog didžiausias dar
bininko skriaudikas ir išnau
dotojas sėdi jame pačiame. Ir 
ištikrųjų. Jeigu darbininkai 
geriau suprastų net ir savo 
luomo padėjimą, vertę ir rei
kalus, jeigu jie apskritai dau
giau žinotų, mokėtų ir supra
stų, jei būtų augštos doros, 
tvirtos valios, jei norėtų ir 
mokėtų laikyties vienybės, — 
tuomet darbininkų klausimas 
jau beveik būtų išrištas; jų 
neįveiktų kapitalistai, nečiulp
tų saliūnininkai. Užtai nėra 
tikras darbininko prietelius 
tasai, kurs jam kalba tik apie

Bažnyčia. Katalikai darbinin
kai neseks netikrais ir žemais 
obalsiais, kad pirmon vieton 
reikia statyti materijališki

Kužiai, maistas ir tt., ir tt. 
Prie to visa darbininkai pri
eis ne su dinamitu (kaip I. W, 
W.), ne per privatinės nuosa
vybės panaikinimų (kaipt to 
nori socijal-demokratija), bet 
keliu rimto, nors ilgo darbo.

(kūno, turto) reikalai. Atsi-!^as darbas bus trejopos ra
mindami, kad dvasia turi va- s^es: rediės parūpinti tin

kamus darbininkams įstaty 
riai, jie dvasios reikalus (tai- mus» Pampinančius geresnes
dovauti kūnui, o ne atžaga-

gi ir tikybos, ir doros) visuo
met pirmon vieton statys. Čia 
prie to tikybos ir doros auk
lėjimo prisidės ir apskritai 
švietimo darbas: įvairios mo
kyklos, kursai, knygynėliai, 
susirinkimai, laikraščiai, nau
dingi, lavinantieji vakarai — 
pasilinksminimai ir tt.

2) Pakilus lietuvių darbi
ninkų apšvietimui, lengviaus 
jiems bus patapti naudingais 
ir pilnateisiais šio krašto pilie
čiais. Del daugelio mūsų bro
lių tamsumo, girtavimo ir pa 
tvirkimo, lietuviai Amerikoje

kitus skriaudikus ir išnaudo- tapo priskaityti prie nepagei
tojus, liepdamas jų nekęsti, 
o apie priešų viduj į, apie dar
bininko tamsumų, valios silp
numą, blogus palinkimus nie
kuomet nei neužsimena. To
kie tik pataikauja darbininkų 
silpnumams ir juos savo tik
slams išnaudoja.

1) Tikroji darbininkų orga
nizacija pirmoje vietoje ir tu
rės rūpinties pačių savęs iš
auklėjimu, kad tinkamai prisi- 
ruošus į gyvenimo kovą. Rei
kės daug darbo padėti ir pro
to lavinimui, žinių-mokslo tei
kimui, ir valios auklėjimui. 
Niekas taip nepakelia, neišto
bulina žmogaus dvasios ir bū
do, kaip tikėjimas į Dievą, į 
amžinų su Juo vienybę po 
mirties. Taigi ir “Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos” nariai 
turės giliau savo tikėjimų pa
žinti ir geriau sutvarkyti Ba

daujamųjų ateivių skaiačiaus. 
Šviesūs, dori ir darbštūs lie
tuviai darbininkai su laiku ga
lės atitaisyti tų negerą lietu
vių vardą. Pramokę anglų kal
bos, išmokę amatų, geresnių 
darbų,pažinę šio krašto papro
čius iš įstatymus, — lietu
viai darbininkai lengvai galės 
patapti šio krašto piliečiais 
(bent tie, kurie mano čia il-

darbo sąlygas, aprūpinančiais 
darbininkų ateitį, darančius 
juos pelno dalininkais ir tt. 
b) reikės varyti rimtą ir teisė
tą kovą su kapitalo atstovais, 
vengiant tuščių neapmąstytų 
streikų ir c) reikės vienyti ir 
auginti darbininkų ekonomiš
kąją pajėgų, ypač bendro su- 
vartojimo srityje (kooperaty
viškos krautuvės, kepyklos, pa- 
skolos-taupymo bendr. ir tt.).

4) Visas viršiau paminėtas 
veikimas, susidedantis iš sta- 

_! tymo darbo, o ne iš griovimo 
— ir padės darbininkams iš
rišti savo luomo klausimų. Ži
noma, greta tų visų praktiškų 
darbų, (kurių svarbų dabar 
pripažįsta jau ir socijalistai),' 
reikės daug pašvęsti triūso ir 
teoretiškam socijalio klausimo 
ištyrimui ir pagilinimui, lai- 
kanties Kristaus mokslo pa
matų ir krikščioniškosios de
mokratijos nurodymų. Švie
sesnieji katalikai darbininkai 
nuo to turėtų ir pradėti.

gesnį laikų gyventi); jie da-j^as^ /r Praktikos veikimas

lyvaus politikoje, pakils gero 
vėje ir tokiuo būdu ingys sau

alės geriau sektis. Tai pasiekti 
padės darbininkams skaitymas

vo santykius su Dievu ir Jo dirbtuvėse, geresni būtai, dra-

daugiau pagarbos iš pusės ĮįJ “udmgy knygų socijalio turi- 
tataučhj ir daugiau reikšmės 1,10 ir uolus sk»i‘5™w savo 
ir intekmės visuomenės gyve-!0,gani> “Darbuunko”, kuria- 
nime ir politikoje. ime " ‘«»retiškoji darbininkų

klausimo pusė bus dažnai 
3) Lietuvių Darbininkų Sų- gvildenama. »

jungai labai rūpės ir materi- i Sekančiame “Draugo” nu- 
jališka darbininkų gerovė: di-meryje privesiu iš “L. D. S.” 
dėsni uždarbiai, sutrumpini-.konstitucijos naujos organiza- 
mas darbo valandų, pagerini- cįjos tikslų ir jos busimąjį 
mas sveikatingumo sąlygų veikimų.

Darbo Žmogus.

cago), III. ne dėl kitų kokių priežasčių, bet mas — jis bematant išnykdavo. Tariaus, su

Nedaug kuo amerikiečiai lietuviai gali pa
sigirti. Nebent savo bizniu. Rods, nedaug 
esama vertelgų, biznies įstaigų, o surink jas 
į vienų vietų, sutrauk krūvon daromų apyvar
tų, tikrinu, kad skaitlinės išeis milijoninės. 
Bet biznis šaltas, jis nelimpa prie mūsų tem
peramento, pobūdžių, palinkimų. Nesame 
biznieriais - amerikiečiais, kurie bizniu di
džiuojasi, sau garbės vainikus skina. Gal su 
laiku labiau suamerikonėsime ir gyviau užsi
interesuosime bizniu, juo didžiuosimės.

Kol kas gi norisi ieškoti kų tokio šiltesnio, 
ištroškusiai dvasiai artimesnio ii’ daug reika- 
lingesnio dalyko — apšvietos įstaigų. Apšvie
ta mums užvis reikalingesnė. Duokit lietu
viams daugiau apšvietos, mokslo šviesos, — 
pakils mūsų biznis, pager s ekonomiškas pa
dėjimas, abelnai džiaugsimės geresniu gyve
nimu.

Kaž kodėl pas mus išsiauklėjo nepagirtina 
pessimizmo dvasia. Pasižvalgys mūsų koks 
veikėjas po kitataučių pasvietį, prisižiūrės ki
tų tautų įstaigoms ir prapliups raudomis: 
“žiūrėkite, kaip pas kitus viskas pakilę, kaip 
ten viskas gražu, tuo tarpu pas mus nieko nėr, 
o kas randasi, tai netikusio, mažo; esame at
silikę, į padugnes nustumti”. Tokių raudų 
skersai išilgai. Ir vien todėl, kad nemokame 
save gerbti, save pažinti. Raudame, save pei
kiame, bereikalo žeminame ir tuo dalykų sto
vio nė kiek nepageriname. Turime kuo pa- 
sidžiaugti ir net pasididžiuoti, tik pessimizmo

teorijų bangos užliuliuoti to nebenorime daryti.
Kalbant apie mūsų apšvietos įstaigas, mū- 

tikintie- j sų spauda ir veikėjai ar tai bijodamies, gė- 
ji darbininkai jokiu būdu ne- Į dydamies ko, dažniausia gi tyčia užtyli apie 

mūsų seseris kazimierietes ir ji} parapijines 
mokyklas. Ir jei tie raudantieji pessimizmo 
atstovai bešališkomis akimis žvilgterėtų į tas 
mokyklas, tikrai juodas pessimizmas neberasti} 
juose tiek vietos, nes šalę jo įleistų diegų ir 
optimizmas, šviesesnės, blaivesnės mintys. 
Prisipažinkime, kad tų mokyklų, kaip ir visa 
ko patobulinimui, galima surasti vietų, kad tų 
mokyklų nedaug, maža, bet ne vien gi tik blo
gumus ir trukumus skaitliuoti! Reikia pa
sižiūrėti kų turime, pasigerėti kuomi galima. 
O pasigerėti kuom, daug ko gero išskaitliuo
ti tikrai galime ir privalome. Juk tos mo
kyklos, kaip ir pačių kazimieriečių vienuoly
nas, jų akademija, yra mums brangios; ant 
tų kazimieriečių mokyklų bent katalikų krau
nama šviesesnės ateities dalis, mūsų viltis.

Nenorėdama inžnngų daryti perilga, eisiu 
prie dalyko, kurį turėjau omenėje tame raši
nėlyje apkalbėti. Norėjosi nors aplamnose 
bruožuose pakalbėti apie vieną iš mokyklų, 
apie kurią kalbant, bus apkalbėta taip-pat ir 
kitos kazimieriečių - seserų vedamos parapiji
nės mokyklos. Apsirinkau sau už pavyzdį Vi
sų Šventų parapijos mokyklą, Rose*ande (Chi-

vien dėl to, kad su ja man arenusia teko susi
pažinti, ir ji buvo, aplinkybėms susidėjus, man 
prieinamiausią.

Visų Šventų mokyklą pirmą sykį teko ap
lankyti koki pora metų atgal. Pati mokykla, 
namas, kaip beveik visos lietuvių parapiji
nės mokyklos: apačioj bažnyčia, dar žemiau 
parap. salė ir galop ant viršutinio gyvenimo 
randasi mokyklos kambariai- Ten daugiau 
šviesos ir ne taip žymus gatvės judėjimas, 
tiesa, toje vietoje labai mažas. Šalę mokyklos 
didelė augšta tvora aptvertas kiemas, kuris 
antraktų laike prisipildo jaunais mokiniais. 
Tada vieni boles mėto, kiti lenktiniuoja, treti

vaikais, kurie įspūdžiais tegyvena, yra tas 
pats ir seserų mokytojų su vaikais - mokiniais 
santikiai yra taip šalti, kaip poliaus ledynai. 
Bet mano apsirikta: geresnių, šiltesnių santi- 
kių tarp sesers - mokytojos ir mokinio vargu 
galima pageidauti. Tegu tik užmatys jaunųjų 
mokinių būrys seserį ir bematant susispies 
apie ją šokinėdami, pasakodami savo smul
kius nuotikius, laukdami paskatinimo žodžių.

uoliai darbuojasi kun. F. Serafinas, Visų Šven
tų parap. klebonas. Taip-pat mokyklos gyve
nime nemažą rolę atlieka ir p. A. Pocius, fa- 
bus muzikas ir tos parapijos vargonininkas, 
P-no A.Pociaus pastangomis mokykla turi pui
kų mažųjų chorų, su kuriuom kontestuoti var
gu kitas panašus choras įstengs, '•

Nesu egzaminatorium, taigi apie mokinių 
abelnų išsilavinimų negaliu ir neturiu progos 
spręsti. Bet kad išlavinimas stovi gan augštai,

gali ir nenori prisidėti prie 
socijalistų. Rūstauti ir kolio- 
tis dėl to, kad tikintieji dar
bininkai organizuojasi, “Nau
jienoms”, jei jos norėtų būti 
tikrai darbininkiškų laikraš
čių, neprivalu. Kovojant prieš 
tikinčiųjų darbininkų organi
zacijas, tuo pačiu “Naujie
nos” ar kiti neva darbininkų 
laikraščiai atsistoja priešais 
ne ko kito,kaip tik prieš dar
bininkus ir jų organizacijas. 
Toks pasistatymas pačių 
“Naujienų” sveikatai daug 
kuo kenkia ir auškiansia paro
do tolerancijos trukumų. Ro
dosi, “Naujienos” ir kiti turė
tų džiaugtis, kad darbininkai 
organizuojasi, bet nesikolioti.

Laisviesiems tautininkams, 
kaip ir socijalistams, 
naujoji lietuvių darbininkų or-

Matomai seserų mokoma ineiti į mažųjų j apie tai kalba daug dalyki}. Taip tų mokyklą 
smulkmenas sugebiama duoti jiems patarimai, ' baigusieji prileidžiami ir priimami augštesnė- 

Paklusnumas mokinių tarpe irgi žymus, ae mokyklose be kvotinių. Mokiniams pastoti 
tik yra gal kiek kitokios rūšies, negu papras- į Visų Šventų mokyklų nėra taip lengvu daly
tai kur kitur matome. Mokiniai seserų klau-’ku, jei joj nepradeda mokslo. Mokyklai kas 

sykis ant geresnių pamatų atsistojant, dauge
lis tėvų, leidusieji savo vaikus į viešąsias mo
kyklas, juos iš ten atsiėmė ir perkėlė į parapi
jinę. Tokiems tai reikėjo laikyti kvotimus ir 

.-.... pasirodė, kad nemažas anų skaitlius stovi že
miau už tų pačių skyrių mokinius, lankančius 
parapijinę mokyklų. Taigi ir persikeldami 
turėjo stoti į žemesnius skyrius. i

Kada teko užsiminti apie mokinių išsila
vinimų kun. F. Serafinui nuskirtam mokyklų 
egzaminatoriui, susilaukiau kaip ir atsakymo: 

— Tamsta, už mūsų parapijos mokyklų aš 
|jnesibijau. Tegu kas pamėgina surengti rno- 
Bikyklų kontestų, tikrinu, kad netik viešųjų, bet 
f ir visų kitų mokyklų mokiniai turės užleisti 

pirmenybę mūsų mokyklos mokiniams. ,
Ir viskam bešaliai prisižiūrėjus, neabejo-

___ _ ji, kad tai labai galimas dalvkas. «
Bet geriausiu puikaus išlavinimo parody

mu bus bene kas metas rengiamieji mokyklos 
vakarai, mokslo metus užbaigiant. Ir tikrai, 
jei kas neliktų užžavėtu iš tos mokyklos va
karo, jei jis nepasigerėtų jaunučiais vaidin
tojais, dekleinatoriais, dainininkais, choru ir 
tam panašiai — tvirtinu, kad toks žmogus ne
turi skonies, negali bile kuo pasigerėti. Abel
nai lietuviški vakarai atsilieka prie apytuštės 
salės, maža publikos. Bet ant tų mokyklos 
vakarų svietelio visuomet prisirenka pilnu-

Visų Šventų parapijos mokyklos vaidintojų būrelis, pastatęs scenoje mokslo metus baigiant pilnutėlė salė ir tas raiškiausia kalba už vai- 
veikalėlį “Pumpurėlis”. dintojų, vakaro pildvtojų maguasą. Tarpe

••• - ........ . .....--............ . ...........—............. . ................... .. . .............r—------ ■■ ............ ---j------r.- mokinių yra sn tikrais artistiškais gabu
mais,kuriuos taip sugebiai aikštėn išvelka se-

V, "S ,,

su rimta, “filosofiška” mina išlėto vaikštinė
ja, nebodami į kitų žaidimus, šukavimus. 
Daug sykių žingeidavau, kokia gi kalba tie 
jaunučiai tarpu savęs kalbasi. Ir nemažai 
stebėdavaus išgirdęs lietuviškai šnekučiuojant. 
Kodėl toki permaina? Atsakymas susiranda 
pats savaimi: čia lietuvių mokykla, Čia mo
kytojauja seserys kazimierietes.

Koridoriuose sutiksi kaip šešėlis tykiai 
vaikščiojantis seseris. Jų juodas aprėdalas, 
drabužiai visuomet rimtas veidas, rūpestinga 
jo išvaizda į mane, prisipažinsiu, darydavo 
tokį įspūdį, kad su jomis kur susitikęs, jausda
vau geroką nesmagumą ir jei kada ant mano 
veido būdavo koks linksmesnis nusišypso  j i-

... . v

so ne dėl to, kad bijotųsi už nepaklusnumą serys kazimierietes, randasi puikių dainininkų,
bausmės susilaukti, bet greičiau to dėl, kad, 
va, tai ir tai pasako daryti sesuo - mokytoja, 
o kaip-gi jos nepaklausyti? Tad visi darbe
liai, užduotys atliekama su pasirįžimu, be prie
vartos šešėlio.

Pačių mokinių santikių tarpan seserų mo
kama inešti koki tai draugiška dvasia, demo
kratija. Smulkaus pavydo, tuščio pasididžia
vimo, nosies rietimo mokinių tarpe vargu pa
stebėsi. Nebent koks naujai mokyklon įsto
jęs išsišoks, bet neradęs sau pasekėjų greitai 
apsipranta ir su visais susilygina.

Visų Šventų mokykla gali ne vien sese
rimis - mokytojomis pasigirti. Prie mokyklos

kuriems davus prideramą išlavinimą, galima 
ateityje tikėtis gerų solistų - artistų. Čia nie
ko nesakau apie pijanų skambintojus, smuiko- 
rius ir kitokius. ' - »l , • ,

Prie tų mokyklos vakarų verta pastebėti 
viena ypatybė: netik, kad viskas atliekama 
tos mokyklos spėkomis, bet ir vaidinimui veika
lėliai, muzika, eilės, net ir prie vaidinimo rei
kalingi drabužiai, parėdniai gaminami ant 
vietos. Kun. F. Serafino esama nevien gero 
tos mokyklos prižiūrėtojo, bet taip gi jo poe
tiškos gįslelės, raiytojaus gabumų. Jis mo
kyklos vakarėliams parūpina originališkų vei
kalėlių, operečių. Kadangi prie mokyklos dar-
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TAUTOS FONDO SEIMAS {VYKUSIS 
K BIRŽELIO 4 D., 1915 METUOSE,

SCRANTON, PA.

Seimas prasidėjo 3 valandą po pietų- Kuni- 
gausko salėje. Seimo vedėju išrinktas p. V. 
Lukoševičius, sekretorium kun. D-ras Pr. Au- 
gustaitis. Seimas pradėtas su malda, kurią 
atkalba kun. V. Dargis.

Priimami delegatų mandatai: Seime da
lyvauja šie delegatai:

1. Antanas Kneižis, iš Hartford, Conn.
2. Antanas Tumasouis iš Ilomestead, Pa.
3. Kazys Vaškevičius, Newark, N. J.
4. Juozas Češkevieius atstovauja Lietu

vių Jaunų Vyrų Katal. draugiją Pittston, 
Pa. ir vietinį T. Fondo skyrių.

5. Jonas Miliauskas, Pittsburgh, Pa
6. Stanislovas Petkevičius, Mt. Carmel, 

Pa.
7. Vinc. Lukoševičius, Minersville, Pa.
8. Kun. J. Vyšniauskas, Montteal, Can
9. Juozas Alenskas nuo lietuvių šv. Juo

zapo parapijos, Waterbury, Conn.
10. Juozas Kovas, nuo liet. šv. Juozapo 

parap., Waterbury, Conn.
11. Antanina Petrauskaitė nuo liet. šv. 

Juozapo par., Waterbury, Conn.
12. Kun. A. Janusas, Forest City, Pa.
13. Nikodemas Želvis, nuo lietuvių šv. 

uozapo parap. Waterbury, Conn.
14. Jonas Jaroševičius, Norwood, Mass.
15. Kun. V. Dargis, Mahanoy City, Pa.
16. Kun. Pr. Meškauskas, Athol, Mass.,
17. Kun. D-ras Pr. Augustaitis, Girard- 

ville, Pa.
18. M. Šimonis, Cleveland, Ohio.
19. Petras Montvila, nuo Šv. Panelės Ap

reiškimo parapijos, Brooklyn, N. Y.
20. Antanas Sodeika, Scranton, Pa.
21. Jonas Januševičius,
22. Povilas Mikalauskas
23. J. B. Valukonis
24. Juozas Janulevičius, nuo Lietuvos 

Kunigaikščio Vytauto draugystės.
25. Kun. Pankauskui ir
26. Kun. J. Jakaičiui, kurie buvo be 

mandatų, seimas duoda teisę dalyvauti su 
sprendžiamuoju balsu.

Be tų Seime dalyvauja Tautos Fondo 
Valdybą.

27. D-ras A. K. Rutkauskas, preziden
tas.

28. Advokatas A. A. Šlakis, sekretorius.
29. B. Vaišnoras, iždininkas.
30. Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas.
31. St. Šimkus, nuo Lietuvių Draugijos 

nukentėjusiems dėl karės šelpti Vilniuje.
I. Priėmus delegatų mandatus, išduoda- 

ai Tautos Fondo Centralės valdybos rapor-

B. Priemonės.

2. Minėtam tikslui atsiekti “Tautos Fon
das”

a) stengsis išplėsti savo organizaciją po 
visus Amerikos lietuvių kolonijas ir in
traukti į ją kuodaugiausiai narių;

b) stengsis surinkti kuodaugiausiai au
kų, darant rinkliavas prie kiekvienos ge
ros progos, taisant vakarus, prakalbas, or
ganizuojant aukų rinkimą po gatves ir po 
namus (t. v. Tag Day);

c) su ypatingomis iškilmėmis ir uoliu au
kų rinkimu tėvynės reikalams — apvaik
ščios Lietuvių Tautos Dieną 4 kovo (šv. Ka
zimiero dieną) ;

d) prakalbomis, straipsniais laikraščiuo 
se brošiūromis stengsis išplatinti paprotį, 
kad kiekvienas lietuvis ir lietuvė kasmet 
aukotų j Tautom Fondą vienos dienos uždar
bi;

e) rems pinigiškai Tautos Tarybos suma 
nymus, kurie sutiks su Tautos Fondo tik
slais ;

f) šelps pinigiškai Lietuvių Informacijos 
Biurą Paryžiuje ir jo Amerikos skyrius.

• C. Nariai.

3. “Tautos Fondo” nariu gali būti kiek
vienas lietuvis, baigęs 16 metų amžiaus be 
skirtumo lyties ir luomo.

4. Kiekvienas narys, norintis turėti 
sprendžiamąjį balsą, turi paaukot bent vie
ną sykį metuose į “Tautos Fondą” vienos 
dienos uždarbį, bet nemažiau, kaip 1 dole
ri.

D. “Tautos Fondo” reikalų vedimas.
5. “Tautos Fondo” reikalus veda: “Tau

tos Fondo” skyriai, “Tautos Fondo” Komi
sija ir “Tautos F indo” Valdyba.

I. “Tautos Fondo” Skyriai.

6. Svarbiausias “Tautos Fondo” veiki
mas yra skyriuose. Nemažiau, kaip 5 “Tau
tos Fondo” nariai gali įsteigti skyrių.

Pasarga: Vienoje parapijoje negali bū
ti daugiau, kaip 1 skyrius.

7. Skyrius iš savo tarpo išrenka 1 me
tams komitetą nemažiau, kaip iš 3 narių (gali 
pagal reikalo ir daugiau rinkti.). Visų sky
riaus narių vardus ir pavardes, taip-pat ko
miteto narių adresus skyriai nusiunčia centro 
sekretoriui.

do” iždininkas turi užsistatyti kauciją to
kio didumo, kokį nutars “Tautos Fondo” 
Komisija.

17. “Tautos Fondo” iždo globėjai turi 
bent du kart metuose patikrinti “Tautos 
Fondo” turtą ir iždininko knygas.

18. 10% nuo visų teplaukiamųjų pinigų, 
turi būti atskirti } geležte] Kapitalu Dfc 
uigai turi būti laikomi Suv. valstijų garan
tuojamose popierose. Juos pajudinti gali tik 
nutarimas “Tautos Fondo” skyrių, prita 
riant tam nemažiau, kaip du trečdaliai visų 
skyrių.

Konstitucijos nutarta atspauzdinti 2000 
egzempliorių.

IV. Tautos Fondo vietiniu komitetų įne
šimai .*

r
a) Nevvarko, N. J. inešta seiman, kad 

Tautos Seimas apsvarstytų drapanų rinkimo 
klausimą. Ponas St. Šimkus paaiškino, kad 
daapanų būk nereikią, užversti, esą keli 
kambariai ir niekas jųjų nereikalaują, tik ką 
draugiją turi mokėti pinigus už vietą,

— Projektas lieka atmestas.
b) P. J. Gabrio laiškas, kuriame prašo 

Seimo paskirti Informacijos Biurui, pagal 
Politiškojo seimo nutarimus Chicagoj praėju
siais metais, politikos reikalams reikalauja 
mą sumą.

Kun. F. Kemėšis nupiešė gana ilgoj 
kalboj Informacijos Biuro nuveiktą darbą. P. 
Gabrio audijenciją pas Sir Ed. Qrey, šv. Tė
vą, kardinolą Gasparri, ministerį Delcasse, 
jojo leidžiamojo laikraščio “Pro Lithuania” 
svarbą etc.

PROTOKOLAS 
AMER. LIET. RYMO - KATALIKIŲ 

MOTERŲ SĄJUNGOS.
1-mo Seimo laikyto birželio 29—30 d. 1915 m. 

Sv. Jurgio parap. svetainėje 

Chicago, IlL 

1-MOJI DIENA.

Seimas prasidėjo su iškilmingomis Mi- 
šiomis šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje. Mišias 
laikė kun. F. B. Serafinas, jam asistavo kun. 
I. Albavičius, ir klierikas J. Kloris Kun. F. B. 
Serafinas pasakė tam tikrą pritaikintą pa
mokslą

Po Mišių visos delegatės susirinko į šv. 
Jurgio parap. salę kur buvo laikomos 1-mojo 
seimo sesijos. (

Už peticijos parengimą, po kuriai ren
kami parašai ir josios išsiuntinėjimą Seimas 
nutarė grąžinti kun. F. Kemešiui $200, ką 
jis tam tikslui išleido.

ei. Knygų peržiūrėjimui išrinkta komisija: 
P. Valukonis >
Kun. J. Jakaitis 
P. J. Jaroševičius

Valdybos raportai priimti ir patvirtinti 
Seimas išreiškia padėką valdybai už sąžinin
gą pasidarbavimą atsistojimu

II. Prasideda Tautos Fondo reikalui 
svarstymas. Pirmiausiai seimas priėmęs St. 
Šimkaus mandatą, duoda jam balsą. Pastara
sis nurodo Lietuvos vargus, savo kelionės 
tikslą ir prašo patarimo kokiu būdu ga
lima būtų daugiausiai surinkti aukų nuvar
gintai Lietuvai. Kalba tame klausime Dr. A. 
K. Rutkauskas, advok. Šlakis, kun. V. Dar
gis, kun. F. Kemėšis ir kiti. Jaučiasi pas vi
sus didžiausias noras kuodaugiausiai surink
ti aukų ir išvengti nesusipratimų su kitų 
srovių fondais.

Po gana ilgų diskusijų, Seimas priima 
šią rezoliuciją:

Tautos Fondo Seimas nuoširdžiai prita
ria p. St. Šimkaus atsilankymo tikslui, už- 
kviesdamas atsilankyti į visas lietuvių kolo
nijas Amerikoje, jojo-gi darbo palengvini
mui T. F. valdyba išdirbus teteiks jam tam 
tikslui maršrutą.

Toliau ėjo diskusijos apie aukas. Nutar
ta, kad p. St. Šimkus kalbės visose Tautos 
Fondo skyriuose surengtose prakalbose po 
viena kartą ir kad aukos surinktos per Tau

pos Fondo skyrius, laike p. St. Šimkaus 
ikalbų bus pasiųstos į Tautos Fondą.

Ant užklausimo, p. St. Šimkus sutiko su 
viršminėtu nutarimu.

III. Tautos Fondo konstitucijos projek
tas. Kįla klausimas ar reikalinga Tautos 
Fondui konstitucija? Kun. F. Kemėšis kars
tai nurodo konstitucijos reikalą, nes Tau 
tos Fondas kaipo organizuota įstaiga kur 
kas pasekmingiau atliks savo darbą. Kiti ne
mato konstitucijos reikalingumo treti vėl 
atidėti ją tolimesniam laikui. Galutinai nu
tarta svarstyti kun. F. Kemėšio Tautos Fon 
do konstitucijos projektą.

Konstitucija priimta, kuri su Seimo pa 
taisymais skamba šitaip:

8. Skyrius daro susirinkimus taip dažnai, 
kaip tam yra reikalas. Pageidaujama, kad 
bent sykį mėnesyje skyrius rinktųsi.

Pasarga I. Skyrius ypatingai stengsis pri 
traukti į savo narių skaičių lietuviškų drau
gijų valdybų narius ir jais labiausiai remsis 
savo. veikime.

Pasarga II. Visus surinktus “Tautos 
Fondui” pinigus skyriai neatidėliodami tu
ri siųsti į “Tautos Fondo” centrą.

n. “Tautos Fondo” Komisija.

9. Kiekvienas “Tautos Fondo” skyrius, 
surinkęs per metus ir išsiuntęs centrui nema
žiau, kaip $200.00 gali rinkti vieną narį j 
“Tautos Fondo” komisiją, kuri veda visus 
“Tautos Fondo” reikalus.

10. Skyriai, surinkusieji metų bėgyje ma
žiau, kaip $200.00, gali rinkti 1 narį į komi
siją susidėję su kitais savo apielinkės sky
riais, by tik jų visų surinktų pinigų suma 
būtų nemažesnė, kaip $200.00

11. Skyriai, surinkusieji per metus žy
miai daugiau, negu $200.00, gali rinkti Į 
“Tautos Fondo” Komisiją nuo kiekvienų 
$500.00 po 1 narį.’

12. Komisijos narius išrenka skyriai 1 
metams savo metiniuose susirinkimuose, kn
rie esti sausio mėnesį. Išrinktųjų vardus, pa
vardes ir adresus tuojau praneša centro se
kretoriui.

13. Komisija kas inet birželio mėnesį da
ro savo suvažiavimą, per kurį apsvarsto visus 
svarbesniuosius “Tautos Fondo” reikalus ir 
išrenka “Tautos Fondo” Valdybą.

m. “Tautos Fondo” valdyba.

14. “Tautos Fondo” komisija savo me
tiniame suvažiavime išrenka iš savo tarpo 
vieniems metams “Tautos Fondo” Valdyba 
iš 5 žmonių: pirmininko, raštininko, iždinin
ko ir dviejų iždo globėjų; valdyba visos or
ganizacijos vardu atsiliepia kart kartėmis į 
visuomenę ir veda visus organizacijos rei
kalus, užprotokoluodama visus savo nutari
mus ir išduodama visuomenei kas mėnuo 
“Tautos Fondo“ pajamų ir išlaidų apyskai
tą laikraščiuose.

“TAUTOS FONDO” 
KONSTITUCIJA.

A. Tikslai.

L “Tautos Fondas”, įsteigtas Lietuvių 
Politiškojo Seimo Chicagoje 21—22 rūgs. 1914 
m., — turi dvejopą tikslą: labdarybės ir po
litikos. A) Jisai šelps Lietuvą, kiekvienai di- 
desniai nelaimei ištikus, ypač-gi nnkentė- 
nsius nuo Europinės karės 1914—1915 m., 

„j jisai rems teisėtus lietuvių reikalavimus 
M ingijimo Lietuvai politiškos laisvės.

Pasarga: Valdybos narių skaičius gali 
būti padidintas nutarimu Komisijos per jos 
suvažiavimą. Komisija savo suvažiavime ga
li padaryti by kokį konstitucijos pataisymą, 
tik reikia, kad tokiam suvažiavime dalyvautų 
nemažiau kaip pusė visų komisijos narių ir 
kad nutarimas apie konstitucijos permainy
mą būtų priimtas 2 trečdaliais balsų visų su
važiavusiųjų.

15, Visuose svarbesniuose klausimuose, 
ypatingai pinigų paskyrime, “Tautos Fon
do” valdyba klausiaRi nuomonės visų “Tau
tos Fondo” komisijos narių.

Pasfcrga: Iki 1 d. vasario 1916 metų vei
kia komisija iš 26 žmonių, išrinktoji Chiea- 
gos Politiškojo Seimo 21—22 rūgs. 1914 m. 
Po 1 d. vasario 1916 m. teeina į galę naujoji 
komisija, išrinktoji “Tautos Fondo” skyrių 
pagal šios konstitucijos.

Svarstomas klausimas kiek skirti In 
formacijos Biurui Paryžiuje Lietuvos politi
kos reikalams.

P. Šimkus ineša kad šelpti nevien tik 
p. Gabrį, bet ir tą delegatą iš Vilniaus, kn 
ris gyvena Londone su tikslu rūpintis Lie
tuvos Politikos reikalais.

Kun. J. Jakaitis nori, kad Seimas įsteig- 
tuvos politikos reikalais. •

P. Šimkus vėl reikalauja, visųpirmiau- 
siai Lietuvos šelpimo.

Adv. Šlakis paaiškina, kad pagal Pn- 
lit. Seimo nutarimų Tautos Fondas turi skir 
ti ir politikos reikalams, ir atskiro fondo vi
sai nereikia.

P. St. Šimkus atsisako, kad iš jojo su
rinktų pinigų Tautos Fondas skirtų ir politi
kos reikalams. Seimas su tuo sutiųka ir nu
taria, kad visos aukos, kurias surinks p. St. 
Šimkus pirmą kartą atsilankant po visas 
lietuvių kolonijas Amerikoj, eis sušelpimui 
nuvargintai dėl karės Lietuvai. < ,

b) Tautos Fondo kapitalas bus skirsto
mas toliau šitaip,: viso kapitalo 70% nuken
tėjusios Lietuvos sušelpimui, 20% politiko^ 
reikalams; 10% į geležinį Tautos Fondo ka
pitalą.

c) Informacijos Biurui Paryžiuje Sei
mas paskyrė $2000.00, Lietuvos politikos rei
kalams.

V. Laiškai, pasveikinimai ir atsiųstos 
Seiman aukos.

a) Augščiau minėtas Gabrio laiškas.
b) Telegrama su pasveikinimais Seimui 

nuo J. K. Urbšaičio, Cleveland, Ohio.
e) Kun. J. Dumčiaus laiškas iš Miners- 

ville, Pa. su $200.00 surinktų aukų nukentė- 
jusiai Lietuvai.

d) S. L. R. K. A. 127 kuopa $1.00.
e) S. L. R. K. A. Cambridge, Mass. kuo

pa — $2.10.
f) J. Karalius, Baltimore, Md, — $1.00.
g) Kaz. Kažemėkas, Waterbnry, Conn. 

— $5.00.
b). Jon. Jokūbaitis, Waterbury, Conn

—. 50c.
k). Pasveikinimus seimui atsiuntė P. 

Montvila.
VT. Tautos Fondo Komisija.

Vietota A. Vabalo išrenkama į komisijos narius 
Žaldokas, Chicago, III.

h) į p. Brazdžio — p. Ivaškevičius.
VII. Svarstoma, p. A. A. Šlakio rezig

nacija iš Tautos Fondo raštininkavimo. Savo 
rezignaciją A. A. šlakis laiške mstyvuoja ši
taip. “esu labai užimtas savo praktika ir 
kitais reikalais, kad neturiu liuoRO laiko iš
pildyti atsakančiai Tautos Fondo raštininko 
pareigas.... neatsisakau kaipo komisijos na
rys.... darbuosinosiu Tautos Fondui ir to
liau ’ ’...

Seimas prašo p. A. A. Šlakį raštininkau
ti ir toliau. P. Šlakiu apsiima, jeigu jam bus 
duotas pagelbininkas. nes vienas jokiu bū
du negalįs gerai atlikti darbo.'

Kun. Kemėšis ineša kad seimas paskir 
tų pasisamdymui pagelbininko $30.00 į mė
nesį. Seimas inešimą priima. P. A. A. Šlakis 
apsiima būti ir toliau Tautos Fondo raštinin
ku.

Iš Tautos Fondo valdybos, kaipo iždo 
globėjas, atsisako kun. F. Kemėšis, delei per
sikėlimo iš Chicagos į Bostoną.

Į jojo vietą perstatoma p. A. Nausiedie
nė, kurią Seimu vienbalsiai ir priima.

Beto nutarta, kad iždo globėjai prira
šytų ant, visų išmokančių.

Seimu užbaigtas malda, kurią atkalbs 
kun. T. Dargis.

Sesija 1 -ma.
Dvasiškui vadovui kun. F. Kemešiui ne

pribūvus, jo vietą užėmė 1 kuopos dvas. va
dovas, kun. I. Alhavičius. Nepribūvus Centro 
Pirmininkei, U. T. Jokubauskaitei, jos vietą 
užėmė vice-pirmininkė F. Macijauskaitė, ati
darydama seimą ir kviesdama dvas. vadovą 
su malda. Po to dvas. vadovas kun. I. Al- 
baviČius sveikino deletatcs pirmojo Moterų 
Seimo. Į Seimo vedėjas išrinkta poni A. II. 
Nausiedienė, jos pagelb. M. Juškienė, rašti
ninkės S. Šlegaitė, ir M. L. Gurinskaits, ko
misija dėl peržiūrėjimo knygų Ona Migaus- 
kaitė ir A. Jakavičiutė. Į mandatų komisiją 
F. Nutautaitė ir O. Andrulaičiutė. Maršalka 
S. Satkauskaitė.

Seimo vedėja, p-ni A. Nausiedienė, kvie
čia valdybą užimti savo vietas. Seka skaity
mas laiško nuo Centro pirmininkėm U. T. Jo- 
kuhauskaitės ir telegramas nuo kun. F. Ke
mėšio. Po perskaitymo laiško ir telegramo 
garsus delnų plojimas. Centro raštininkė šau
kia delegates pradedant nuo 1 kuopos, mar
šalka prisega seimo ženklelį ir priduoda 
mandatą išrinktai komisijai.

Delegates prisiuntė sekančios kuopos:
1. kuopa, Chicago, III., (Bridgeport), šv. 

Jurgio parap., Stefanija Satkauskaitė, Ag 
iieška Gilienė, Juzefą Volterienė.

2 kuopa. Cicero, III., Ona Nausiedaitė, Elž 
Sirunienė, Salomėja Šlegaitė, Veronika Stali- 
lionaitė.

3 kuopa, Chicago, III., (Apveizdos Dievo pa 
rap.), Petr. Andrulaičiutė, Uršulė Freitikienė, 
Bronislava Palubinskienė, Augustina Jaka
vičiutė.

4 kuopa, Chicago, III., (šv. Mikolo parap.), 
Apolonija Marcinauskaitė, Ona Jonikienė.

7 kuopa, Chicago, III, (Aušros Vartų >a- 
rap.), Ona Reikanskienė.

11 kuopa, Chicago Heights, III., Grasilda 
Rašinskienė, Paulina Rimkienė.

‘13 kuopa, So. Boston, Mass., Ona Mi- 
gauskaitė.

14 kuopa, Sbeboygan, Wis., Domicelė- 
Kacevičienė.

15 kuopa, Montello, Mass., Marijona Juš
kienė.

Centro valdyba:
Pirm. pagelb. F. Macijauskaitė, Raštiniu 

kė, M. L. Gurinskaitė, jos pagelb. F. Nutautai 
tė, Iždininkė, A. Nausiedienė, Daktarė, kvot 
A. S. Šlakienė, Kasos glob. K. Varanavičienėj 

Raportas Centro Raštininkės M. L. Gn- 
rinskaitės, iš kurio paaiškėjo, kad per pirmus 
šešis mėnesius savo gyvavimo Sąjungą turi 
suvirš 400 narių sekančiuose skyriuose :, 

Apšvietos skyriuje 217 narių.
Pašelpos skyriuje 177 ”
Pomirtiniame skyriuje 6

Ištiso 400 narių.
Nuo gruodžio 13 d., 1914, iki birž. 29. d. 1915 

Išviso pinigų inplaukė $681.05
Išmokėta.

S. D. Childs, už knygas $5.10
” ” ” už knygas • 3.00
” ” V už Centro rast. knygas 18.4.'
Tananevič Publ. .Co. už kasininkės kvitas 6.50 
Draugas Pub. Co., už konst., aplik., mo
kesčių lapelius 95.25
S. D. Childs už lapelius (indei sheets) 2.25
Atgranžinta ttaokestis nepriimtoms 4.15
Telegramas S. L. R. K- A. 30-tam Ssimui .51
Velykinės išpažinties lapeliai 3.25
Antspauda Centrui. .40

Viso $139.36 
541.69 

$154.80 
25.40

16. “Tautos Fondo” pinigus laiko ir glo
boja “Tautos Fondo” valdyba. “Tautos Fon-

Kaa. Fr, Anpstattis,

Tautos Fondo Seimo Raštininkas

Ižde lieka
Laikraščio fonde randasi 
Apsaugos fonde randasi 

Kuopų ikišiol yra 15.
Iždininkės, ponios A. Nausiedienės, išduo

tas raportas patvirtino raštininkės raportą. 
Taip-pat iždo globėjų raportas sutiko su raš
tininkės ir iždininkės raportais. Seimas ra
portus priėmė. Seimo vedėja duoda inešimą. 
kad atsilankusiems gerbiamiems kunigams
būtų suteiktas patariamasis balsas. Delegatės • # sutinka.

Pradėta peržiūrėti ir taisyti konstituci
ją. Seimo II raštininkė, M. L. Gurinskaitė. 
skaito konstituciją, kuri yra svarstoma para
grafais, ir sekanti paragrafai jos pataisomi:

1. Skyrius 3, paragrafas 1 pirmiau skam
bėję kad kiekviena kaupa tori pilną teisę 
pasirinkti sau tinkamą vardą, bet per seimą 
■atarta, kad A. L. R. K. Moterų Sąjungą Vfl 
tų po globa “Neperstojančios Pagelbės Mo
tinas Švenčiausios” ir kiekviena.kuopa tą var
dą turi vartoti.

2. Kuopos raštininkė neatbūtinai kiek

vienume susirinkime turi šaukti nares ncU 
simokejusias mėnesinės mokesties.

3. Svarstyta priėmimus nariu ir kiek se
numo turės būti; galutinai nutarta, kad nuo 
šio seimo narės į A. L. R, K. Moterų Sąjun
gą bus priimamos nuo 16 metų iki 45 metų. 
Rytmetinė sesija užsibaigiu 12.00 vai. vidur
dienio.

Sesija II 1:30 vai. po pietų.
Seimo vedėja, A. Nausiedienė, prašo, kad 

Seimo valdyba užimtų savo vietas. Gauta laiš
kas nuo kun. T. Žilinsko iŠ So. Bostono, 
Mass. Laiške išreikšta daug linkėjimų są
jungai. Delegatės garsiu .delnų plojimu su
tinka linkėjimus. Toliaus seka skaitymas kon
stitucijos.

4. Skyrius 5, paragrafas 6. Kįla diskusi
jos, svarsto labai ilgai. Kadangi buvo duota 
gerbiamiems kunigams patariamasis balsas 
taigi kun. V aiciuuas, pasinaudodamas ta pro
gą prabilo į delegates, kad jos atkreiptų (lo
mą ne į tuos 25c., bet į Sąjungos gyvavimą, 
kad Sąjungą: atsistotų aut tvirtų pamatų iš 
pradžios, ka' jos gyvavimas būtų užtvirtin
tas ne vien idealizmu, bet geru finansišku sto
viu. Svarstyta dar ilgiau, paskui leistą oer 
balsus ir pasirodo, kad narei numirus, pašel- 
pinio skyriaus turės mokėti 25c., vietoje 2c. 
Augant narių skaičiui tie 25c. bus sumažina
mi.

5. Skyrius 5, paragr. II. susirgus narei 
pašelpinio skyriaus per pirmus šešis mėnesius 
gauna pilną pašelpą, per kitus šešis gauna 
pusę pašelpos. Diskusijos kįla, ką su tokia 
nare daryti, kuri išsirgo visus metus? Po il
gam svarstymui nutarta išmokėti $25.00 gyvai 
ar mirusiai ir išbraukti iš pašelpinio sky- 
riaus.

6. Skyrius 5, paragr. 13. Vienbalsiai nu
tarta išbraukti. Pertrauka ant 10 minučių.

Sesija HI.

7. Skyriaus 5 paragr. 28. Jei narė susirg* 
tų, būdama neužsimokėjus už du mėnesiu, ne
gauna pašelpos.

9. Skyrius 5, paragr. 39. Sergančios narės 
visokius priklausančius mokesčius užlaikyti 
iš pašelpos.

10. Skyrius 5, paragr. 30. Ligonėms, nūs- 
tojančioms proto, duoti pilną pašelpą per 
pirmus šešis mėnesius, pusę pašelpos už ant
rus šešis mėnesius, o paskui užmokėti $25.00 
ir išbraukti iš Sąjungos.

11. Skyrius 5, paragr. 48. Nuskirtos li
gonių lankytojos, neatlikusios savo prieder
mių be ypatingai svarbios kliūties, bus nu- 
baustos nuo $1.00 iki $2.00 ir toji bausmė 
turės būti išmokėta į kuopos iždą su pusme
tiniais mokesčiais.

12. Vienbalsiai nutarta, kad kuopų kasi
ninkė turi būti po kaucija.

Sesija uždaryta 5:10 vai. vakare.
2-ji DIKNA.*• _ * • • - ft. ■ * •- *.. *.

Sesija IV 9:30 voL išryto, birželio 30 <L
Dvasiškas vadovas kun. I. Albavičius ati

daro seimo sesiją su malda. Delegatės per
šaukiamos ir pasirodo, kad A. Jonikienė ne
pribuvo.

13. Skyrius 8, paragr. 1. Centro pirmini a- 
kė neturi teisės suspenduoti kuopą.

Skaitytas laiškas nuo A. Bajoriutės. raš
tininkės 8 kuopos, Baltimore, Md. Laiškas pil- 
nas gerų linkėjimų.

14. Centro raštininkė bus po kauciją 
$5000.00.

15. Centro iždininkė pas save negali dau
giau laikyti, kaip $500.00 ir bus po kaucija 
$5000.00.

Pabaigus skaityti konstituciją, inešimų ko- 
misija perdavė 2-ai Seimo raštininkei sutvar
kytus kuopų įnešimus, kuriuos raštininkė 
skaitė:

1-mos kuopos įnešimai.
Pakeltas klausimas sulig išgavimo čarte

rio, bet paaiškėjo, kad negalima gauti čarte
rio kol Sąjunga rfeturės 500 narių. Išgauti 
čarterį ant visų Suv. Valstijų ingaliotą Ce.'t- 
tro valdyba.

Nutarta ženklelius ^padirbti šitokios iš
vaizdos: Apvaląs žaigždės pavidalo, žvaigž
dės viduryje emblema: Tikėjimo, Vilties ir 
Meilės, t. y. kryžius, inkaras, ir širdis. Aplin
kui šito bus rūtų vainikėliR, žvaigždės kam
puose raidės A. L. R. K. S. Ženklelyje randasi 
kombinacija tautiškų spalvų: raudona, bala 
ir žalia.

Nutarta, kad kiekviena kuopa neatbūti
nai turi įsteigti vakarinius kursus. Pertrauka 
ant 10 minučių-

Sesija V.

4-ta kuopa, duoda inešimą, kad surengti pa
rodą Sąjungiečių rankų išdirbinių. Išrinkta 
komisija, kuri rūpinsis ta paroda, T. And u- 
ševičiutė, (garbės narė), F. Nutautaitė ir A 
Jakavičiutė. Paroda nutarta rengti CbicaųO- 
je-

Pakeltas klausimas, kad palikti įstojimą 
per 6 mėnesius dar per pusę, kad geriau bū
tų galima suorganizuoti Sąjungą. Nutarta 
vienbalsiai palikti per 6 mėnesius už pusę 
tojimo mokesties.

Gerb. St. Šimkus, atstovas nuo Lietu
vių Draugijos, atsilankė ir sveikino delegates 
Pirmojo Seimo skatindamas jas darbuotis 
ir linkėdąmąs Sąjungai augti. P. M. A. Nor
kūną*, L. VyČi Centro pirmininkas sveikino 

[delegate* «no “Vyčių”, linkėdrira joms 
daug gero jų darbe. Kun. F. B-Rertfmrifį 
kleb. Vbų Šventų parap., išreiškė savo už* 
jautą* moterimi, kurios padarė taip dūM? 
žingsnį prie progreso, laikydamos pirmąjį mo
terų Seimą Suv. Valst. ir linkėdamas Sąjun.
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gai daug geru. Garsus delnų plojimas sekė vi
sų kalbas.

Rąštininkė skaito iuešiiuus.
8 Kuopa iuešu, kad būtų įsteigta L’:<ų 

Fondas į kurį mokėtų 25c. kas metus, im
simas pereina ir tampa nutarta Įsteigti “Lė
šų Fondas” vinbalsiai „

Centro raštininkė duoda inešimą, kad 
tiktai tuomet "risiųsti naujos narės mokes
čius į Centrą, kuomet prisiunčia išpildytą 
daktaro aplikacija; tas įnešimas priimta. To- 
liaus-gi klausia, ką daryti su tomis kuopo
mis, kurios dar neprisiuntė Velykinės išpa 
žinties paliudijimų. Seimas nutaria, kad duoti 
joms dar 1 mėnesį laiko.

Sužinota, kad viena narė yra padariis 
melagingai “ affidavitą ”, nutarta išbraukti ir 
sulaikyti įstojimo mokestį, o mėnesinius mo
kesčius sugrąžinti.

Padėkota atsistojimų “Draugui” ir “Ki- 
talikui” už talpinimą Sąjungos straipsųęlių 
ir nutarta kad, narės rašinėtų į abu laikraš
čiu iki kol savo laikraštis bus įsteigtas.

Pradėta svarstyti apie savo laikraštį. 
Kad įsteigus savą laikraštį, sekančios ypa
tos pasižadėjo aukoti į laikraščio fondą:

P-lė A. Nausiedaitė, $10.00
” F. Macijauskaitė 15.00
’’ T. Andruševičiutė 50.00
” M. L. Gurinskaitė 5.00
” O. Migauskaitė 10.00
” V. Stalilionaitė 5.00

Poni A. Nausiedienė 10.00
” S. A. Šlakienė 25.00
” M. Juškienė 5.00
” A.Gilienė 5.00
” K. Varanavičienė 5.00

Kun. Tg. Albavičius 25.00
” H. Vaičiūnas 5.00
Nutarta kad tie, kurie pasižadėjo, kad 

galės, iki Naujų Metų išmokėtų, pasiųsdami 
Centro iždininkei.

Nutarta, kad kuopos turėdamos vakarus, 
skirtų vieną trečdalį nuo viso pelno į laik
raščio fondą.

Atsilankė klierikas p. Juškaitis, kuris 
sveikino delegates Pirmojo Seimo nuo kun. 
J. Jakaičio iš Worcester, Mass, ir nuo savęs, 
linkėdamas joms pasekmingai darbuotis, o Są
jungai plėtotis po visas Amerikos kolonijas.

Sesija užsibaigė 12:00 vai.

Sesija VI 1:30 vai. po pietų.

Seimo vedėja kviečia valdybą užimti sa
vo vietas. Delegatės peršaukiamos vardais ir 
pasirodo, kad sekančios delegatės nepribuvo: 
A. Jonikienė, Ona Migauskaitė.

Centro raštininkė, p-lė M. L. Gurinskaitė, 
skaito Auk r. Lie:. Rymo-Kal Mj erų Sąjun
gos istor: ą. kaip ši crganizae.įu susitvėrė ir 
abelnai apie jos augimą. Toliaus-gi Dr. S. A. 
Šlakienė duoda inešimą, kadangi dabartinės 
daktaro aplikacijos yra neatsakomos padirb
tos. D-rei pavesta padaryti prijektą ir kad 
aplikacijos būtų padirbtos atsakančiai.

Per Pirmąjį Moterų Sąjungos Seimą se
kančios rezoliucijos tapo išneštos:

1. Kadangi lietuvių vaikų gerovė reika
lauja katalikiško ir tautiško išauklėjimo, o 
tojo nesuteikia kitos mokyklos, ir kadangi 
tam tikslui yra parapijinės mokyklos mūsų 
vaikams, nutariame parapijines mokyklas rem 
ti ir tiktai į jas savo vaikus siųsti.

2. Kadangi po visas lietuvių kolonijas 
Amerikoje atsiranda aukų rinkėjų, prisidengę 
dažnai katalikų kunigo bei tautos veikėjo rū
bais, o kadangi jie nėra katalikų kunigais, 
nei tautos veikėjais, bet vien apgavikais bei 
išnaudotojais lengvatikių žmonių kišenių, to
dėl nutariame, idant visi nuo panašių apga
vikų apsisaugotų.

Pasarga: Pasitaikius reikalui aukas rink
ti parapijos ar tautos reikalams, visados bus 
paskelbta vietinių klebonų arba Tautos Fon
do Komitetų.

3. Kadangi prieštikybiniai laikdaščiai bei 
panašūs raštai, kenksmingi yra žmogaus ti
kėjimui ir dorai, o tuo pačiu ir visai mūsų 
tautai, platindami bedievybę ir ištvirkimą, 
nutariame jų neskaityti ir neremti; tie asme
nys, kurie norės gyventi Sąjungiečių šeimy
nose, o skaitys prieštikybinius laikraščius, 
juos perspėti, o neklausančius prkšalinti.

Rezolucijos priimtos vienbalsiai ir su del
nų plojimu.

Knygų peržiūrėjimo komisija išduoda sa
vo raportą kad randa visas Centro knygas 
tvarkoje. Raportas priimta.

Seimo vedėja skaito Centro raštininkės
bilų.

Alga už 6 mėnesius, po $15.00 $90l)0
Išlaidos už espresą ir krasos ženki. 1.74 

Išviso $91.74
Seimo vedėja duoda inešimą, kad kreip

tis į Centro raštininkę, kad sumažintų bilą, 
kadangi Sąjunga yra dar jaunutė. P-lė Gu
rinskaitė sutinka su $50.00, o kitus $41.74 au
koja į laikraščio fondą. Delegatės priima tą 
su delnų plojimu.

Atidžiai peržiūrėjus, pasirodė, kad jau 
viskas apsvarstyta, taigi eita prie rinkim) 
Centro valdybos.

Į Centro pirmininkę perstatyta M. Juš
kienė, kuri gavo 17 balsų, A. Jakavičiutė, 7 
halsus. Pirmininke lieka M. Juškienė iš Mou-j 
teito, Mass. J pirmininkes pagdbininkę F. Nn- 
tautaitė, kuri gavo 15 balsų ir A. Jakavičiu
tė 9 balsus. F. Nutautaitė pirm. pagelb. J 
Centro raštininkę perstatyta M. L. Gurins- 
rinskaitė apsiima ir tampa vienbalsių! išrink-

Nausiedienė ir vienbalsiai išrinkta. ] iždo gl° 
bėjas. O. Nausiedaitė ir F. Macijauskaitė. 
Dvasiškas vadovus kun. F. Kemėšis, Dr. S. 
A. Klukienė, daktare kvotėja

Antras Seimas nutarta laikyti So. Boston, 
Mass., 1916 m.

Duota įnešimus, kad delegatės padėko
tų Seimo vedėjai už taip puikų Seimo vedi
ną, kas ir padaryta atsistojimu.

Seimo vedėja dėkoja delegatėms už pui
kų užsilaikymą ir tvarką per Pirmąjį Moterą 
Sąjungos Seimą. Seimo vedėja duoda ineši
mą, kad padėkoti kun. I. Albavičiui. kuris t.*, 
kėši užimti dvasiško vadovo vietą per Sein-ą 
ir kuris uoliai pasidarbavo Sąjungai. Padėka 
išreikšta atsistojimu.

Pirmas Amerikos Lietuvių Rymo—Kata
likių Moterą Sąjungos Seimas tampa užbaig
tus su malda per kun. T. Albavičių, birželio 
33 d. 1915 m., 4:45 vai. po pietų

Seimo edėja, Antanina Nav.siediene 
I Seimo raštininkė, S. Slegaitė
TI Seimo raštininkė, M. L. Gurinskaitė.

pažymėdamas, kad Varg. S-ga turi sau iž 
priedermę, kad sąi ingietis būtų apsišarvojęs 
visais jam arčiau pri nuamuis išsilavinimais 
kaip tai, muzikoje, rašliavoj, doram apsiėji
me, mandagume ir santykiuose su savo kle 
bonu.

Seilini vedėjas, prašo centralinio sekreto 
riuus perskaityti pereito seimo protokolą 
Protokolas vienbalsiai priimtas. Toliau, cen 
tro sekretorius išduoda savo raportą ir at
skaitą.

Birželio 22 dieną 1914. Laike seimo Wa- 
terbury, Conu. kasoje buvo........... $104.82

Laike seimo pernai ir iki šiai 
dienai birželio 1 d. 1915 m. pribuvo:

narią mokesties.................................... $77.00
Aukų.................................................... $188.06

Viso labo ttaplaukų ................ $370.48
(čia atskaita paduota be to, kas pribuvę 
atidarius seimą.) Nuo birželio 22 d., 1915, 
tai yra nuo pereito seimo laikyto Waterbu- 
ry, Conn. iki atidarius seimą išmokėta 
$139.32. Išmokėjimus atėmus liko V. S. turto 
$231.16. Taigi, laike aeimo birželio 1 d. 1915 
in. pas kasininką p. A. Radzevičių atrasta 
varg. S-gos pinigų — $231.16.

Seimo vedėjas klausia kasininko ar su-LIETUVIU R.-K. VARGONININKU
Į tinka su ta atskaita, ir po peržiūrėjimo kny

SJĮ-GOS AMERIKOJE 5-AI SEIMAS."ntr,li“i0 sekrel»ri‘“ ir k-
1, 2 ir 3 d. birželio, 1915 m. 

SCRANTON, PA.
Į šį seimą atsilankė 14 vargonininkų.

1) . Jonas Čižauskas iš Woreester, Mass. —
2) . K. Strumskis iš Brooklyn, N. Y. — 31. 
A. J. Gudaitis iš Silver Creek, Pa. — 4). J. 
V. Kovas iš Waterbury, Conn. — 5). J. Stul- 
gaitis iš Wilkes Barre, Pa. — 6). St. Simo- 
navičius iš Mt. Carinei, Pa. — 7). Ant. Ra
dzevičius iš Newark, N. J. — 8). Juozas Či
žauskas iš Freeland, Pa. — 9). Adomas 
Šaučiunas iš Simpson, Pa. — 10) k Jonas Mi
kutavičius iš Minersville, Pa. — 11). Leonas 
Vasauckas iš Pittston, Pa. — 12). V. M. 
Juška iš Montello, Mass. — 13). Antanas 
Sodeika iš Scranton, Pa. — 14). J. J. Vis- 
niauskas iš Scranton, Pa.

Vargonininkai dalyvavo bažnytinių ap 
eigų ceremonijose S-mo L. R. K. Amerikoje 
30 seimo. Prie atidarymo, S. L. R. K. A. Se;- 
mo, vargonininkai atgiedojo šv. Mišių gies
mes — Hallerio Missa Teatitria — taip-pat 
antrą dieną vargonininkai dalyvavo, uždu- 
šinėse liūdesio ceremonijose, kurios buvo lai
komos už mirusius S. L. R. K. A. narius. Var
gonininkai atgiedojo “nokturiame” ir liūd- 
geniniukai atgiedojo liūdnų mišių giesmes 
“Grigorianc unisono” ir “Libera Me”.

Utarninko vakare, buvo parengtas kon
certas vargoninkų Sąjungos naudtti. Ten 
taip-pat kai-kurie vargonininkai dalyvavo 
scenos papuošime, muzikoje ir dainose. 

Pradžia vargonininkų Seimo.
Kadangi, kai-kurie vargonininkai turėjo 

dalyvauti posėdžiuose S-mo L. R. K. A-ie 
Seimo ir koncerte, už tad-gi vargonininkų 
seimas prasidėjo 10 valandą vakare “Lin 
eoln Hali” svetainėje. "

1-mas posėdis.
Centralis pirmininkas, p. K. Strumskis, 

trumpais maldos žodžiais atidaro seimą, pra 
kalbėdamas karštai ir jausmingai raginda 
mas uoliau vargonininkus dirbti muzikos 
srityje, bažnytiniuose giedojimuose ir muzi
koj, taip-pat neapleisti rengimo koncertų, 
vakarų, pasilinksminimų, katalikiškai-tautiš- 
koje dvasioje. Ypač nurodydamas, kad su
laikymui nuo ištautėjimo augančią mūsų 
jaunumėnę, tik toki vakarai galėtų prigelbė- 
ti. Toliau jis išduoda savo pirmininkavimo ra 
portą. Kalba ir raportas rankų plojimu pri
imtas.

Posėdin atsilanką svetys, gerb. kun. V. 
Matulaitis Silver Creek, Pa. klebonas. Var
gonininkai atsistojimu sveikina svetį ir šir
dingai dėkoja už atsilankymą. Gerb. kun. 
Matulaitis apdovanoja V. S-gą $5.00, išleidi
mui operetės “Šventa naktis“. Plojimas ran
kų.

Rinkimas seimo vedėjų. Vienbalsiai iš
rinkta: pirmininku Jonas Čižauskas iš Wor- 
cester’io, Mass. ir sekretorium J. V. Kovas 
iŠ Waterbury, Conn. Šie užima Vietas.

Seimo vedėjas, p. J. Čižauskas, pradės 
damas savo' priedermę pildyti, kviečia vi
sus rimtai ir nuosekliai užsilaikyti laike po 
sėdžių; karštai ragina visus statyti posėdin 
prakilnius ir naudingas V. S. įnešimus. Plo
jimas rankų.

Skaitymas pasveikinimų ir telegramų.
1. Pasveikinimas Varg. Są-gos Seimui. 

Linkim laimingai darbuotis lietuvių dailės 
dirvoje. Lai gyvuoja L. Varg. Są-ga!

Liet. R. K. Draugijų Sąjungas vardu 
A. K. Žukys. Brooklyn, N. Y.

2. Vėlinu viso gero jūsų darbuose. Tegul 
gyvuoja Varg. S-ga!

V. Kancleris, Hartford, Conn.
3. Sveikinu jus visus. Prakilnių nutari

mų mūsų bėgantiems reikalams.
M. P. Karbovskis, Boston, Mass. 
t. Vargonininkų seimui. Linkiu geriau- 

ių pasekmių. •
J. Hodell, Philadelphia, Pa.
Jurgiui A.* Baronai. MeKees Ročka, Pa. 

/argonininkų S-gos posėdin patarė pasimo
kyti mandagumo, ir nuoseklesnio laiškų ra
šymo, tuomet būtų galima šį bei tą atsaky 
ti-

Sulig šiol p. Barono laiškus prisiusi i v 
U Centro raštininke. Iždininkė perstatyta. S-gai, Seimo posėdis siunčia juos gurban

3-čias Posėdis.

sininiko sutiko. Raportas priimtas.
Seimo vedėjas pareikalauja V. S-gos 

kuygiaus atskaitos, kurio vietą šiais metais 
buvo užėmęs p. Hodellis, kuris nepribuvo 
seiman. Centro sekret. p. A. Gudaitis skaito 
p. Hodellio laišką, ir atskaitą. Seimo posė
dis nepripražįsta atskaitą uj aiškią, ir ją at
meta, ir pareikalauja nuo p. Hodellio aiškes
nės atskaitos.

Skaitytas laiškas nuo Chicago? vargo
nininkų kuopos. Pasveikinimas maloniai pri
imtas delnų plojimu.

Svarstyta Chleegs kuopos įnešimas, 

sumažinti V. Sąjungos nariams mokestį. V.
S-gos posėdis nesumažino delei to, kad varg.
S-ga dar vis nori išleidinėti muzikališkus 
veikalėlius.

Svarstytas laiškas, kurį prisiuntė Varg.
Seiman p. A. Jankauskas, kaipo skundą ant 
draugų. Laiškas atmestas. Prieto, varg. S-gos 
posėdis nutarė: jei sąjungietis nemandagiai 
apsieina su klebontU “ar parapijonais, tokiam 
draugui Sąjunga išreiškia papeikimą net per 
laikraščius. Tr dabar vienam nusikaltusiam 
draugui, seimo posėdis išreiškia papeikimą 
privatišku laišku, ką turi išpildyti Centro 
pirmininkas ir sekretorius.

Pirmininkas posėdį uždaro prieš 12 v. 
nakties.

2-ras Posėdis.
m *Birželio 2 dieną,, 11:30 valandą prieš pie

tus. Šin posėdin atsilanko gerb. kun. J. Vyš
niauskas, Montreal, Can. klebonas, ir pado
vanoja Sąjungai, išleidimui “Šventos Nak
ties”. $3.00.

Posėdis sustojimu išreiškia širdinga ačiū.
P-nas Strumskis išduoda raportą • apie 

nupirkimą nuo p. M. Petrausko operetės 
“Šventoji Naktis”, praneša, kad galutinai 
sulygimas užbaigtas sanligomis, kad operetė 
“Šventoji Naktis” lieka pilna savastimi 
varg. S-gos. Posėdis pripažino, kad po seimui 
atmokėti skolos p. M. Petrauskui $50.00.

Varg. S-ga kas link operetės “Šv. Nak
tis” pasilieka sau teises, kad ją kur lošiant Į 
bent kiek būtų aukojama V. S-gai. P-ųasį'Kun. J. Vyšniauskas 
Strumskis praneša, kad žodžiai “Šventoji 
Naktis” yra parašyta p. J. V. Kovo, tai yra 
“Betliejaus Stainelė,” ir patarė varg. S-g-i 
prašyti p. J. Kovo, kad jis sutiktų pavesti 
tą savo veikalėlį suharmonizuoti. Užklausus 
pirmininkui, p. J. Kovas mielai sutiko.

Atsilanko posėdin p. Pr. Bu"rba, ir va^g.
S-gai padovanoja $5.00. Vargonininkai atsis
tojimu išreiškia ačiū.

Seka pasikalbėjimas apie parūpinimą ir 
atspauzdinimą muzikališko vadovėlio, galop 
paskirta komisija parūpinti ir sutvarkyti.
Komisijon paskirti Jonas Čižauskas, A. Ra
dzevičius, ir V. Juška.

Varg. S-ga priėmė autorizuotą p. J. V.
Kovo pradinių dainelių išleidimą, kurį komisi
ja peržiūrės. Seka pasikalbėjimas, kad sut
varkius geriou Varg. S-gos knygyną. Gal »p 
nutarta, kad paskirti komisiją, kuri tą vis
ką sutvarkys sekančiu būdu: Komisija pa
rinks veikalus, tinkančius bažnytinėms apei
gom*, kaip tai: mišias, mišparus, offertorijus 
ir tt., taip-pat ir paaaulines gaidas ir tam »n- 
našius veikalus scenų puošimui ir rekomen
duos atspaustais pagarsinimais. Komisijon 
paskirta p. K. Strumakis, kuris susižinos su 
New Yorko firmomis, p. Jonas Čižauskas, 
kuris susižinos su Bostono firmomis, ir su jo
mis susitars, sulig seimo apkalbėjimo. O ga
lop p. J. V. Kovas viską sutvarkys, sykiu su 
Varg. S-gos knygomis kurios dabar randasi 
knygyne. Viską atspausdins ant 1000 pagar
sinimų, ir juos išsiuntinės, kur tik bus gali
mu praplatinti. .

Birželio 3 dieną. 12 vai. vidurdienyje. 
‘Šiame posėdyje atsilankė gerb. kun. K. Va
siliauskas ir gerb. p. St. Šimkus, utstovas 
Lietuvių Draugijos nukentėjusiems dėl kari* 
šelpti. Vargonininkai pagerbė svečius susto
jimu ir seimo vedėjas, pakvietė p. S. Šimkų 
papasakoti apie Lietuvos vargonininkų sto
vį. Ponas Šimkus, pasveikinęs vargoninkų 
posėdį, linkėjo geriausių pasekmių aųrišyje. 
ir vienybėje darbuotis. Tolimesnėje kalboje 
nupiešė vargonininkų padėjimą Lietuvoje.

Seimo vedėjas papasakojo apie Ameri
kos vargonininkų judėjimą. Po pasikalbėji
mui, seimo vedėjas klausia pono Šimkaus, ar 
jis nesutiktų, kur nors čia Amerikoje, vargo
nininkų lietuvių tarpe duoti jiems prelekei- 
jas, ypač chorų vedime, kaipo tame speęi- 
jalistas. Ponas S. Šimkus sutinka tam pagel 
lieti, ir .patarė nutarti specijališką vargoni
ninkų susivažiavimą tam tikslui. Toliau, ža
dėjo duoti dainelių su patarimu jų lavinimo
si, ir galop, kur bus galima padaryti ehorų 
susivažiavimus.

Vargonininkai sustojimu p. S. Šimkui iš
reiškė •ačiū. Ponas Šimkus priminė, kad turįs 
daug liaudės dainelių ir kitokio turinio su
harmonizavęs ir norįs, kad čia apsiimtų kas 
atspauzdinti, ar nupirkti.

Vargonininkų posėdis apie tai plačiai ap
kalbėjo ir galutinai atidėjo, ant vargoninin
kų ekstra susivažiavimo.

Vargonininkų ekstra susivažiavimas 
įvyks Newarke, N. J. O laikas skiriamas tada 
kada susižinos su Tautos Fondo valdyba, 
apie kurį laiką atsilankys p. St. Šimkus, tuo
met p-nas Radzevičius, vietinis Newarko var
gonininkas, pagarsins. Pirmininkas posėdį už
darė 1:30 vai. po pietų.

4-tas Posėdis, 5 valandą vakare.

Traukėsi ilgos kalbos, kokiu būdu prie’, 
ti iki to, kad pagerinti bent kiek vargoninin
kų būvį. Sumanyta ir nutarta, kad kiekvienas 
vargonininkas privalo mokytis šalę vargoni
ninkavimo, kokio nors kito amato, kad kaž
kuriose vietose, turint laiko, galima būtų sau 
pasididinti ineigas užsilaikymui. Nebeto, kai- 
kurie vargoftininkai posėdin inešė, kad kai- 
kurie klebonai reikalauja, kad Sąjunga nus
tatytų vargonininkų mokestį. Tai-gi, Varg.
S-ga, nors matydama, kad nėra tai reikalin
gu daiktu, bet kad išvengus ir tokių nesusi
pratimų, nustato nuo $50.00 ir 
viršaus mėnesiui, ir bažnytines ineigas, sulig 
sutarties su savo klebonu. Negalintiems ki
taip, palieka liuosas rankas.

Galop kalbėta apie organą, ir nutarta 
kreiptis į “Draugo” bendrovę ir “Draugą” 
paimti už organą. Varg. S-gos Seimas taip-pat 
bus sykiu su S. L. R. K. A. Seimu. 
Ateinančiais metas Seimas bus Philadelphi- 
joje, Pa.

Rinkimas centro valdybos.
K. Strumskis, pirmininku ir centraliu 

dirigentu, Antanas J. Gudaitis, sekretorium. 
Jonas Čižauskas, vice-pirmininku, Antanas 
Radzevičius, Kasininku, Juozas V. Kovas, 
Knygium, J. Steponavičius ir Petras Gra
jauskas kasos globėjai.

Laike seimo pribuvo aukų, ir kitokių in- 
eigų į Vargonininkų Sąjungos ižd.}. Šie as
menys aukojo:
Kun. Matulaitis
J. Stulgaitis (šv. Trejybės choras)
J. V. Kovas

(Pr. Burba (kasininkas S. L. R. K. A.) 5.00 
3.00

Sykiu per seimą aukų inplaukė $48.55
Po suvedimo atskaitų, pas kasininką bu

vo Varg. S-gos pinigų $231.16
Uždarant seimą, birželio 3 dieną 1915 
metuos Scranton, Pa. pas kasininką, 
poną A. Radzevičių, Varg. S-gos pini
gu y™ $279.71

Posėdin atsilankė p-lė Anastazija K 
Petrauskaitė, iš Waterbury, Conn. Pasveiki
nus vargonininkų seimą, pasižadėjo taip-pat 
neužmiršti prisidėti prie išleidimo* operetės 
“Šv. Naktis”. Varg. išreiškė širdingą ačiū.

Laike seimo pribuvo inplaukų į Varg.1 nienė 
S-gos centro iždą dar nuo kai-kurių nariu.
Tą atskaitą centro sekretorius pažymėjo sa
vo knygose ir prie šitos apskaitos dar nėra 
priskaityta.

Varg. S-ga, priėmė j savo tarpą vieną 
naują narį, p. J. J. Vysniąuską, Scranton, Pa.
Varg. S-gos posėdis sustojimu išreiškė padė
ką visiems tiems labdariams, kurie tik kada 
šelpė Varg. S-gą, savo aukoms, ir vargoninin 
kų reikalus užjautė, gerbiamiems klebonams 
ir visiems dvasiškiems, organizacijoms ir 
draugijoms ir pavieniams nariams ir garbės 
nariams. Trukšmingu plojimų rankų šeima, 
užbaigė. 6:30 vai. vakare.

Prie uždarymo seimo sukalbėta malda.

santlra Zatuveikienė už 4 14.
3 kp. JurgiH Vuberi, Pranė Lukoševičienė.
4 kp. Katrė Višniunskienė, Marė Černiauskienė, 

Karolina Degutienė, Katrė Vozeilienė, Mai*ė Jurai- 
tiesė, Antanas Voii-ila, Jurgis Juraitis, kuo. J. 
Kutas.

Seimo vedėjas, 
Seimo sekretorius,

$5.00
$16.55

19.00

X OUanricasJ. V. Kodu.

Posėdi* ragina visus nario*,- kad grei
čiau užsimokėtų -arto metinę duoklę..

Kito klausimas, ar neatomnda Varg. 
^Sąjungos narių- girtuoklių ir nedorai paatol- 
genčiųf Posėdis pripažino ir nutarė, kad prn- 
ųžeųgusiii8 narius, prašalinti iš Sąjungai 
ki nepąsitaisy* ir aeprižadės torai elgtis.

Pirmininkas posėdi uždaro 1:30 Tai. po 
(lietų.

I S. Ltt A>
ISHBSMOK&ą MMM S . LR. K. A

UI O-rą bertsnų, 1010 m

1. kp. Petrosė Probišienė, Agota Norienė, Jon*. 
uražana*' Agota Bukauskienė, Julė Miliauskicn, 

/eofilė Vaitkuaiutė, Ona Vaitknnienė, Alena Du,
tprir-ienė, Antanas Vaitkunei.

2 kp. Jonas Baliu na s kaltas ui 1-15 ber., Alnė

5 kp. Anupras Aniutis, Ona Dumbruuskieuė.
7 kp. Juozuk Laukaitis, Ona Laukaitienė, Anta

nas Viskaėku, Ant. Nuvikuuekienė, Ona (lutlaiticiiė, 
Morta Juuulevičienė, Juozas Viskaėka, Petronė Vai- 
nelienė, Simas Nepeinskas, ltožė Raulinuitienė Vik
tė Vitkevičienė, Juozas Remeika, Ona Vaitkevičienė, 
Kazys Pueilauskus, Marė 1‘ipienė.

8 kp. Pranas Uarzduitis, Ona Kimutieuė, Kazys 
Kreivaitis, Mikas Daiuukaitis, Anelė Mikiuaičia 
Adolfas Ivinskus.

9 kp. Amilija Kamšiutė, Kazimiera Kučinskia- 
tė, Pranas Kukeckas, Jurgis Gustaitis, Marė Kli 
maitukė.

10 kp. M. Varž.evičiutė, Simas Ruj«šia, Aižė Mu- 
linauekienė, Pranas Judeikis, Kazys Malinauskas 
Stasys Jonaitis, Antanas Poniškis.

11 kp. Ona Baltrušieuė' l'ršė Navickienė, Ona 
Versanekienė, Ona Stočkuvienė, Jokūbas Ražaitis, 
Petronė Ruzaitienė, Bronė Raz.aiėiutė, Ignas Zviuke- 
viėiat Viktė Služinskienė, Agnė Baltkevičienė, Mo
tiejus Skistimas, J ieva Skistimienė, Morta Maceit- 
kienė, Aižė Pridotkienė, Magdė Valiukienė, Marė 
Plioplženė, Amilija Didžiutė kalta už 4-14 ber.

13. kp. Stasys Liukpetris, Juozus Miliauskas, 
Jieva Kalinauekiutė, Jonas Zubaviėia, Agnė čiesnie- 
nėt Bronė Lietuvninktenė, Marė Uapkiutė, Petronė 
Builriutė, Marė Remeikiutė, Ona Miliauskienė, An
tanas Vabalas, Ona Rekuvienė, Valerijonas Strnz- 
dauskas, Antanas Strazdauskas; Jonas Lietuvnin
kas.

15. kp. Teresė Smolenskienė, Petronė Žilienė, 
Joavana Kreivienė, Albertas ltupšis, Jonas Snio- 
lianskas. Ona Budraitienė, Ona Simašienė, Vincas 
Budraitis, Rokas Kricovskis.

16 kp. Antanas Kanišlitis, Alena Kužmickiiitė, 
Juozas Narijokas, Juozas Bernaekas, Jonas Bacevi 
čia, Ona Kizelev’čienė.

17 kp. Agota Tunaitienė, Petras Griškoni--, 
Ona Stankevičienė, Veronika Saiįaunikienė, Juozas 
Kunea, Matas Baubonis, Katrė Basinskienė, Adomas 
Liegus, Marė Lieguvienė, Ona Vaitkevičienė, B«r- 
nardas Kazakevičių, Ona Marcinkevičienė, Agota 
Griškonienė, Ona Kriščiuniutė, Juozas Jurgelaitis. 
Jieva Adominienė, Ona Jurgelaitienė, Silvestras Bal 
trušaitis. Andrius Rukštelis, Jieva Rukštelienė, Ma
rė Ališauekienė, Mikas Stanaitis, Pranė Kazakevi
čienė, Andrius Graževičia,, Magdė Botirienė, Petro 
nė Kunčienė, Jieva Kvederavičienė, Agota Milukie- 
nė, Jieva Muskinieuė, Marė Tarutienė, Matas Nar- 
vida.

18 kp. Ona Rašimienė kalta už 4-14 bertainĮ. 
Marė Urbanavičienė.

21 kp. Apolionija Adomavičienė, Stasys Yi- 
sinskas, Pranė Urbanavičienė, Ona Katkauskienė.

22 kp. Matas Saulėnas, Longinas Borysis, Ro
kas Bilinskas, Augustas Bilinskas, Vincas Bilinskas.

24 kp. Antanas Daukša, kaltas už 1-15 ber., Ma
rė Daukšienė už 1-15 ber.

26 kp. Stepas Levonas kaltas už 1-15 ber., Bar
bė Jesaitė, Antanas Baltrušaitis, Jonas Gendruolis 
už 1-15 ber., Anelė Bironaitė.

27 kp. Juzefą Balsienė.
28 kp. Juzė Žilinskienė, Marė Žilinskiutė, Teofi

le • Poškevičienė, Morta Sorakienė, Pranė -lenkeliu- 
nienė, Ona Kazlauskienė.

29 kp. Rožė Rutkauskienė, Ona Supranavičienė.
30 kp. Mikas Damauskas, Alz.ė Damanskio 

Kazė Jekavičienė, Ona Bubnicnė kalta "už 1-15 bo.; 
Viktė Vabalienė, Jonas Januška, Pranas Lotoza, 
Barbė Garmanavičiutė, Rožė Žalnieriunienė, Ignas 
štočkus, Morta Miliauskienė kalta už 1-15 ber.

31 kp. Antanas Cižinskas kaltas už 1-15 ber., 
Vladas Rinkevičia, Ona Storpirštienė, Salome Riu- 
kevičienė Kazys Kaunas, Ona Sabicnė, Marė \ur- 
butaitienė, Ona Matulaitienė kalta už 4-14 ber., Ago
ta Jankauskienė, Agota Smalenskienė, Julė Ilonienė, 
Agota Juodeikienė, K. Budrevičienė, Alena Dul- 
skienė, Antanas Radzevičius, Ona Žarnauskienė, kal
ta už 4-14 ber.. Antanas Kranauskas, Julė Jančiaus
kienė, Aleksandra Aleksandravičienė, Antanas Ra- 
mašauekas kaltas už 1-15 ber., Marė Aidukienė, An
tanas ftunskvs, Marė Aleksandravičienė, Alena Ku- 
bertavičiutė, Magdė Švedienė, Marė Mocejunienė, 
valerė Rašimienė, .Justinas Vitkauskas. Vik
tė Vitkauskienė, Magdė Aleksandravičienė, Ona 
Mierevičicnė, Agota Kaunienė, Aižė Stroliutė, Ona 
Vitkauskienė, Viktoras Žukas, Katrė Venčiutė.

32 kp. Marė Marinevičienė.
36 kp. Barbė Monkevičienė, Vincas Munkevi- 

čia, Barbė Simelienė. Alena Radzevičiūtė, Andrius 
Balnius.

37 kp. Mikas Gaižauskas.
39 kp. J. Laščiauskas, VI. Kundrotaitė, M. šiu- 

šaitė.
40 kp. Ona Sušinskienė-, Morta Stankevičienė, 

Rožė Kardišanskienė, Julė Gaubienė.
41 kp. Jurgis Jankauskas, Elžbieta šimkiutė.
42 kp. Juzė Dargužiutė. Ciprijonas Knksina- 

vičia. •
43 kp. Jurgis Bartkevičia.
46 kp. Tafilė Valaitienė, II skyr. Katrė Milių

47 kp. Matas Kuprevičius kaltas už 4-14 ber., 
Petras Sa”eikis, Magdė Vilimaitienė, Jonas Bu
kauskas, Antanas Belkauskas, Magdė Belkauskiutė, 
Juozas Vilimaitis, Pranė Kazakevičienė, Jurgis Sa
vitas, Norbertas Saudaitis. Karolina Juodienė, Marė 
Vasiliauskienė, Pranas Gudauskas.

48 kp. Kazimiera Stonaitė, Ona Pavilionienė, 
Salome Alegaitė, Julė Balčienė, Kazė Bukauskaitė, 
Marė Valančienė, Ona Jolisonaitė, Dominikas Nura
šą, Apolionija Alegaitienė.

50 kp. 2 skyr. Barbė Smalskiutė.
51 kp. Ona Leškevičienė.
54 kp. Jonas Kaušius.. Katrė Daugėlienė, Jonas 

Aakočius.
55 kp. 3 skyr. Ona Urbanavičienė.
56 kp. Jurgis Abluzevičia, Jonas Laučius, Vin

cai Abromavičius.
57 kp. Magdė Laukaitienė kalta už 1-15 ber., Po

vilai Navickas kaltas už 1-15 ber., Marė Navickie
nė už 1-15 ber., Jieva Aatrinskienė, Ona Aatrauskiu- 
tė' Marė Strauskiutė, Antanas Astrauskas, Vitoldas 
Varnagiris, 3 skyr. Ona Rulinaklutė. 3 skyr. Be
nediktas Bereikis.

60 kp. Kazys Zubernis, Jonas Bauba, Domicėlė 
Barbintė, Vincas Vertelis, Juzefą Misevičintė, Marė 
Paimbrekintė.

61 kp. Mikas Pavilionis kaltas už 4-14 ber., 
Praaaa Rsmta kaltas ui 4-14 ber., Antanas Balu vi- 
Ma, Vlaeaa Jaacys, Agota Harmsntsviėintė, Jurgis 
Stanevičina, kun. K. Ktrimaitis.

62 kp. Magdė Rlngienė, Kazys Krutulis.
63 kp. Matas Alapkauska.n.
65 kp. Marė Aukštnknlniutė, Magdė Jnsiike< i 

♦ ienč, Agnieška Raulinuitieuė.

(Tą«a ant 8 piial.)
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PETRONĖLE
LAURINAITE.
Ištikus nelaimei Chieagos 

upėje, 24 d. liepos apsiverčiant 
laivui “Eastland”, neapsiėjo 
be aukos ir iš Vyčių tarpo, Su 
“Eastland” žuvo viena iš 
veiklesniųjų ir visų gerbiama 
Vytė, Petronėlė Laurinaitė, 17 
metų amžiaus, gyvenu
si prie 1329 So. 48th court, 
Cicero, III. Buvo tai pažymė
tinai veikli Vyčių 14-tos kuo
pos narė, vaidintoja teatre- 
liuose, giesmininkė prie vieti
nio choro ir pastaruoju laiku 
kaipo vietinės Vyčių kuopos 
raštininkė.

A. a. Petronėlė, nors buvo 
šioje šalyje gimus ir augus, 
buvo tikra lietuvaitė, jautri 
tautietė ir vedė dorų ir pavyz
dingų gyvenimų, už kų užsi
pelnė nuo vietos lietuvių ir 
kurie jų pažinojo giliausio sų- 
jausmo ir apgailestavimo. Pa
liko dideliame nuliūdime tė-

daugiaus, kaipo atsižymėju
siai veikėjai ir pirmajai aukai 
iš Vyčių tarpo, sumesti po ke
letu grašių ir pastatyti amži
nos atminties paminklų ant 
velionės kapo.

P. Mulevičius,
L. V. Centro, rašt.

PRANEŠIMAS.
APIE NAUJA LAIKRAŠTI 

VYTI.
Gavau daugybę laiškų su 

užklausimais, kada išeis nau
jas laikraštis “Vytis” ir ko
kio jis bus formato. Taigi 
laikau už pareigų pranešti 
apie būsimųjį Vyčių organų 
viešai.

Pasirodymas pirmutinio 
“Vyčio” numerio priguli nuo 
pačių Vyčių bei visuomenės. 
Be pinigų išleisti laikraščio 
negalima. Juo greičiau bus su-

Vytis”, 35 Lafayette Street, 
Worcester, Mass.

Su tikra pagarba
Al. M. Račkus. 

“Vyčio” redaktorius.

VYČIU REIKALE.
Nuo šio laiko visoms Vyčių 

kuopoms ir pa vieniems Vy
čiams patariu kreiptis visais 
Vyčių organizacijos reikalais 
prie naujosios Centro Valdy
bos. Viskų, kad pas mane Vy
čių buvo, perdaviau naujai 
Valdybai. Pasiliko pas mane 
tik ženkleliai, kuriuos, centrui 
pareikalavus, tuojaus pasių
siu.

Su džiaugsmu turiu praneš
ti Vyčiams, jog šiais metais 
gal bus Vyčių organizacijoj 
daugiau progreso, nes Centro 
Valdyba randasi maždaug vie
noj vietoj, o tas labai paleng
vins darbų. Prie centro iš
rinkti veiklūs asmens, iš ku
rių tikimos labai daug. Vi
si jie pilni gyvybės ir pasi
šventę Vyčių reikalams.

Taigi prašyčiau visų Vyčių 
ir tų, kuriems rūpi Vyčių or
ganizacija, prisidėti prie ben
dro veikimo, o, ištikro, iki ki
to Vyčių Kongreso narių skai-

lindęs iš laivo Į upę. Ten, 
matydamas Šimtais nardantis, 
jis pats nesiskubino save gel
bėti, bet sugavės moteriškę su 
trimis vaikais vilko prie laive
lio, į kurį sulcdęs nelaimingas 
aukas traukė daugiaus iš van
dens, kol jo spėkos galutinai 
išsibaigė ir tik’tada pats plau
kė prie kranto. Ma- 
razo didvyriškumų gana dai
liai pažymėjo anglų spauda. 
Garbė tau, drųsus Vyti!

P. M.

LIETUVOS VYČIU “ŽAIDINIU 
DIENA.”

Liepos 5 dienų Brockton’e, 
Mass. įvyko gražiai parengta 
ir puikiai pavykusi Liet. Vy
čių “Žaidimų Diena”. Nuo- 
senai visi laukė tos iškilmin
gos dienos, už tai vos spėjo 
išaušti toji dienelė, tuoj mū
sų Vyčiai, tarsi koki kariau
ninkai, užėmė savo vietas prie 
darbo ir programe parengto
sios ‘ ‘ Žaidimų > Dienos ’ ’.

Programas Vyčių “Žaidimo 
Dienos” buvo ilgas ir turinin
gas.

Gražiai aptvertas daržas 
buvo jau parengtas iš vakaro.

rinkta reikalinga suma pinigų, 
juo ankščiau pradės išeidinė-Į čius pasieks 10,000, o gal ir n09” įg pat" ryto

l Milžimo_ /lonnnoyia

laimėję. “Bolę” besvai- 
dant, oras visai išsiblai
vė. Atėjo pietų laikas ir pra
ėjo. Cia-gi tebesisvaido, ūžia, 
rėkauja. Ir buvo -gi kam ūž
ti! Iš Worcesterio atvažiavo 
60 draugų Vyčių svaidininkų, 
Brocktonas ir turtingas Vy
čiais ir Vytėmis. Tai vieni 
prieš kitus ir rėmėsi.

Susirinkusiai publikai labai 
tas viskas tiko. Tai pirmas 
Vyčių base bolininkų (svaidi
ninkų) susirėmimas.

Po pietį) prasidėjo visoki 
lenktiniavimai, įvairūs žaidi
mai, šokinėjimai ir kilnojimai, 
kurie tęsėsi iki saulėleidžiui. 
Tuom pačiu laiku šv. Roko 
svetainėje buvo šokiai. Kas 
norėjo valiavo, kas norėjo val
cavo.

Saulei nuriedėjus žemyn, nu- 
vargusipubl ika suėjo į svetai
nę pasilsėti. Svetainė išpuošta, 
išdabinta. Laukia visi scenos 
uždangai pasikeliant. Lošėjai! 
sujudo, kiekvienas skubinosi 
prie savo vietos. Publika, 
numanydama, kad čia bus kas 
nors nepaprasto, pradeda iš 
žingeidumo nerimauti.

Artistams besirengiant, jau
nas vytis, Amerikoje gimęs ir

Rubliai dar niekad nebuvo 
taip pigus, kaip šiandie.

Dabar yra laikas atsiminti apie jūsų gimines 

Lietuvoje, pasiunčiant jiems kelius rublius.
Bet pirma negu jūs tų darysite, pasimatyki- 

te su mumis, nes mes tikrai jums galime suta- 

pyti prie pinigų siuntimo, nežiūrint kaip ma
žas ar didelis jis būtų.

Visados daryk bizni su

Pfloples Stock Yards
STATE BANK

Prli Ashlaad Ava. ir 47 gatvė*

Seniausia, Didžiausia ir 
Užtikimlausia BANKA

Vakaruose nuo Stock Yardu

ti “Vytis”; bet visgi tikima
si, kad į pabaigų rugsėjo mė
nesio š.m, “Vytis” išeis. For- 

vų, motinų, tris brolius ir vi-ima^ag “Vyčio” bus panašus į 
sus di augus ir drauges vieti- “Vienybės” (Kauniškės), a- 
nės Vyčių kuopos.

Velionės kūnas likosi palai
dotas šv. Kazimiero kapinė
se 27 d. liepos, su iškilmingo
mis mišiomis palydint vieti
nės ir Chieagos kuopų drau
gams. ' " į

Negana apgailestavimo gen
čių ir vietinės kuopelės drau
gi). Kaipo pirmutiniai miru
siai iš Vyčių organizacijos, 
visi turėtumėm išreikšti jai 
knogiliausį sųjausmų ištariant

pie 28 p. iliustruotas ir tin
kamas apdirbimui. Tas jau
nimo laikraštis eis kas dvi sa- 
vaiti. Visiems užsimokėju
sioms L. Vyčių organizacijos 
nariams laikraštis bus siun
čiamas už jų mėnesinius mo
kesčius. Prenumeruojant kai
na Suv. Valst.: metams $1.50; 
pusei metų 75c. Kitose šaly
se metams $2.00, pusei metų 
$1.00. Prenumeratas, aukas, 
apgarsinimus ir rankraščius

daugiaus.
Prie darbo Vyčiai! Į pagel-

bų jums stos visi, kam rūpi do
ras jaunosios kartos išauklė
jimas!

.Visuomet su Vyčiais
M. A. Norkūnas.

Šetros su valgiais ir gėrimais 
laukė Vyčių “Žaidinių Die- augęs, apsirengęs šposininku, 

prijuokino publikų artistiškai 
Išsyk oras nelabai buvo nuduotais juokeliais, 

prielankus programo vykini- f Netrukus prasideda vaidini
mui, bet apie 12 vai. dangus !mai. Keliasi uždanga ir nu- 
prasiblaivė ir Vyčiai stojo į švyto, beržų medžiais išrėdyta,

“amžino atsilsio” žodį ir darmeldžiu siųsti šiuo adresu:

VYTIS ATSIŽYMĖJO 
DIDVYRIŠKMU.

Apsiverčiant laivui “East
land”, nelaimėje atsižymėjo 
14-tos kp. vytis, Jnrgis Mara- 
zas. Laivui virstant, jam pasi
taikė būti kajutoj. Pripludus 
vandens, jis pradėjo plaukti, 
ieškodamas išėjimo. Jis pats 
nežinųs kaip ir pro kur jis iš-

darbų.
Pirmiausia susirėmė dviejų 

lietuvių ratelių (teams) base 
bolininkai. Pirmas būrys su
sidėjo iš Broektono Vyčių,

do ir vėl p. Juška, bet dabar 
jau su dideliu vaiki) būriu, ku
ris sudainavęs šias dainas: 
“Kad aš pas močiutę buvau”, 
“Šių naktelę miego nemiego
jau”, “Kas bus močiute?”, 
“Saulelė tekėjo” — Šimkaus; 
“Lietuvos maršų” — Čiurlio- 
nės ir Lietuvos himnų, malo
niai nustebino publikų savo iš
lavintais balsais. Karštais 
delnų plojimais publika padė- 
kavo vaikučiams ir vedėjui už 
puikų dainavimų.

Galų - gale Vyčių ‘ ‘ Žaidi
mų Dienos” vedėjai išreiškė

estrada, ant kurios stovi gra
žių vaikučių būrelis. Vietos 
vargonininkui p. V. Juškai ve
dant, vaikučiai dainuoja ir!padėkų publikai ir savo drau-
žaidžia. Puikiai sulošė p. J.

antras iš pribuvusių svečių iš Kovo parašytų veikalėlį: 
"VVorcesterio. Smagus tai bu- “Prie Amato”, gražiai išėjo 
vo susirėmimas! ūžėsis pripil- ir antras to pačio autoriaus 
dė orų, triukšmingai svaidinin- parengtas veikalėlis: “Nusi- 
kai kariavo už savo pozicijas, bodo Pasaulis”, kurį artistiš-
Laimėjimas tai vienai, tai ki
tai pusei paeiliui šypsojosi. 
Galutinai laimė pasvyro 
Brocktoniečių pusėn. Džiau
gėsi Broektono Vyčiai

kaia atliko mažos mergaitės. 
Už gerų išpildymų šio veikalo 
garbė priklauso mergaičių ve
dėjai, vytei, Raupaitei.

gams - pagelbininkams Vy
čiams už sudarymų Brocktone 
tokios puikios iškilmės, kuria 
turėjo progų pasig rėti ne tik 
lietuviai, bet ir kitataučiai. 
Rengėjai išreiškia nuoširdų a- 
čiū vietos klebonui kun. Urba
navičiui, p.p. Juškui, Žebriui, 
Jonui Ramanauskui, M. Ku
biliui, Petrui ir Alek. Kubi-

Po to ant estrados pasiro- liams, p-lei Raupaitei, Wor-

buojasi ir mūsų su nemažais gabumais muzi
kas, p. A. Pocius, jo tai pritaikoma tiems vei
kalėliams muzika, gaidos.

Praeitais metais Visų Šventų mokyklų 
lankė apie du šimtu mergaičių ir bernaičių. 
Mokytojavo 5 seserys - kazimierietės. Mokyk
lų baigė 7 mokiniai. Mažas atrodo tai skai

čius. Bet reik atsiminti, kad tie septynieji 
mokslų pradėjo keli metai atgal, kada mokykla 
dar nebuvo savo veikimo taip išplėtojus. Atei
tyje gi baigusiųjų mokyklų skaičius augs, di
dės. Ir duok Dieve! i

'J. S—as.

Kun. F. Serafinas ir baigusieji šiemet Visų Šventų parapijos mokyklų.
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Užpereitoį savaitėj Chicaga pergyveno 
viėnų iš tų iškilmių, kurios ilgai palieka atmin
tyje.. Nebuvo tai linksmybės iškilmė, su trįūk-' 
žmingumo pretenzija. Bet ta iškilmė buvo pa
rodymas visų katalikų prisirišimo prie savo 
Bažnyčios^ parodymas, kaip katalikaia gerbia 
savo dvasiškus ganytojus. Buvo laidotuvės 
visų ištikimų Chieagos arcivyskupijos Bažny
čios sūnų mylimo arcivyskupo a. a. J. E. 
Quigley. Dešimtys, šimtai tūkstančių katalikų 
dalyvavo tame liūdname, paskutinio velioniui 
patarnavimo daryme. Neveltui rinkosi kuni
gai, vyskupai, kiti net iš svetimų šalių atvyku
sieji, ir didelės žmonių minios — rinkosi ati
duoti pagarbų uoliam Kristaus ir Jo Bažny
čios tarnui ir darbininkui.

Neilgai a. a. velioniui teko darbuotis Cbi 
cagos arcivyskupijoj^ kaipo jos vyriausiam 
valdytojui, — vos 12 metų. Bet jei norėtume 
išskaitliuoti visus jo nuveiktus darbus, išvar
dinti visas srytis, kurias buvo palietusi jo rū
pestinga ranka, vargu įstengtume tai padaryti. 
Nereikalaujame ir to daryti. Anot vieno Ro- 
chesteryj pamokslininko, jo darbai išrašyti ak
meninėse, marmuro išstatytose bažnyčiose, 
mokyklose, ligonbūčiuose, pavargėliams, naš
laičiams namuose, labdaringose įstaigose. Ne- 
vien paliko atminti iš šalto akmens mūrų. Jo 
ranka ir organizatoriškas protas paliko įstabių 
archidiecezijos organizacijų, didelį • skaitlių 
katalikiškų draugijų. O užvis jo atmintis pa
liks širdyje tų, kuriems teko su juo susidurti. 
Jo mintį atjaus maži našlaičiai, kuriems mo
kyklų, priėglaudiį įsteigimui arcivyskupo bu
vo išleista apie 2 milijonu dolerių Jo akys nu
kreiptos netik į našlaičius, jo rūpintasi ir ki
tais nelaimingais. Jo įsteigta namas tiems 
vaikams, kurie neteko savų namų, įsteigta dėl 
nebylių mokykla, kurioj jie gali išmokti dar

bo ir amato jiems prieinamo; įsteigta šv. Juo
zapo namas - prieglauda neturintiems draugų 
ir neturintiems kur prisiglausti. Nepamiršta 
jo nei ligonbūčiai, kurių skaitlius laike jo ad
ministracijos užaugo iš 15 iki 18. Jeigu gi 
mesime akį ant mokyklų, išvysime ten didelius 
arcivyskupo Quigley paliktus darbo vaisius. 
Nemaža naujų parapijinių mokyklų pristeigta, 
buvusios ištobulinta ir parapijinių mokyklų 
lankytojų skaičius iš 62 su viršum tūkst. užau
go iki 110 tūkst. Laike jo administracijos įsi
steigė 4 katalikų kolegijos ir jų visas skaičius 
pašoko iki 12. Dviejuose Čhicagoj universi
tetuose, Loyolos ir De Paul, taipgi indėta 
daug jo rūpesčio ir sielos. Arcivyskupas bnvo 
vienu iš užmanytoji) ir uolių palaikytojų da
bar jau prasiplatinusios “Church Extension 
Society” — draugijos, kuri užsiima skleidimu 
katalikybės.

Ne vien savo arcivyskupijoj jo pasižy
mėta ir ne vien Chieagos arcivyskupijoj jo 
darbuotasi. Jo darbaia siekė ir už Suvienytų
[Valstijų ribų. Kada Meksikoj kilo pasibai
sėtinos revoliucijos, o su jomis iškilo visokie 
inuo padugnių nešvarūs elementai, tikėjimo ir 
[Įkas tik katalikiška naikintojai, kuomet šimtai 
^pabėgėlių nuo visų sukeltų baisenybių ieško
jo ramesnių vietų, — čia tai labdaringoji ar
kivyskupo ranka buvo ištiesta jų gelbėjimui, 
vargų sumažinimui. Nenuostabu, kad jo lai- 
.dotuvėsna atvažiavo arcivyskupai iš gan toli- 
!imos Meksikos?-f

Vienu žodžiu, į kur nepažvelgsime, visur 
matosi jo darbas. Visos katalikiškos Chica
goje tautos jį gerbė, nes visoms tautoms ėjo 
į pagelbų, tiesė rankų, kada jos reikalavo. 
Lenkai jam .administratoriaujant susilaukė 
naujojo vyskupo, kitų tautų parapijos bnvo 
tvarkomos. Nemaža nesutikimų ir nesusipra
timų buvo prašalinta ir lietuvių parapijose, ka
da neramių parapijų reikalai tapdavo jam 
pavesti.

Neveltu jis buvo aprinktas didžios Chiea
gos arcivyskupijos galva. Prie nuskirimo į 
Chieagos arčivyskupus, be abejo, paskatino 
darbų vaisius a. n. J. E. Quigley vyskupau
jant Buffalo, N. Y. Jam ten vyskupaujnnt 
per penkius metus, pasirodė visos jo geros 
ypatybės, organizatoriški gabumai, uolumas 
pasidarbavime Bažnyčios dirvoje, labdarin
goji dvasia etc. Jo vyskupavimo Buffalo, N. 
Y. žymė paliko ir po šiai dienai parapijinėse 
mokyklose, ligonbūčiuose, labdaringose įstai
gose, parapijose ir abelnai visose vyskupijos 
šakose.

Dabar nors trumpai peržvelgkime jo gy
venimo bijogrftfijų.

A. a. arcivyskupas J. E. Qnigley gimė 
Oshawa, Ontario, Kanadoje, 1855 metuose. 
Jam kad iki u būnant, jo tėvai persikėlė į Buf

falo, N. Y. Pradinį mokslų jis pradėjo ten 
pat, Krikščionių Brolijos mokykloje. Teolo
gijos mokslus studijavo Aniuolų Karalienės 
Seminarijoje New Yorke. Iš ten persikėlė į 
Austriją, kur penkius metus mokinosi Inns- 
bruck’o Universitete. Teologijos Daktaro 
laipsnį gavo Ryme, Italijoje, baigdamas ko
legijos mokslus Propaganda kolegijoje — Ry
me — 1879 metais.

Baigęs mokslus, tapo paskirtas darbuotis 
prie šv. Vincento bažnyčios, Attica, N. Y. Po 
kelių metų tapo perkeltas į Buffalo, N. Y. 
prie šv. Juozapo katedros kaipo rektorius. 
Jaunam Buffalo vyskupui Ryan mirus, a. a. 
J. E. Quigley buvo nuskirtas jo inpėdiniu 1896 
m., o pradžioje 1897 metų tapo įšventintas į 
vyskupus. Valdęs tų vyskupijų per penkius 
metus, turėjo jų apleisti, nes buvo pakviestas 
prie dar didesnio darbo — turėjo užimti Chi
eagos arcivyskupijos valdytojo vietų.

Užėmęs tų vietų, jis pasinėrė darbuosna. 
Nors .iš prigimties galėjo pasigirti geru svei
katos stoviu, bet darbas pasirodė didesniu, 
negu jo sveikata. Ir tas darbas galop įvei
kė jo sveikatų, jų susilpnino, kol galūtinai, vos 
trys savaitės atgal jis neparsiskirė su šiuo pa
sauliu, su jo vargais ir rūpesčiais.

Amžinų atilsį duok jam, Viešpatie!

Chicagietis.

cesterio svaidininkų (base boli- 
ninkų) rateliui, visai Worces- 
terio partijai, Broektono base 
bolininkams ir visiem Vy
čiams. Visi išvien dirbdami 
nuveikėme didelį darbų — su
rengėme puikių Vyčių “Žaidi
nių Dienų ’ ’.

Vyčiai užkviesdami ant mi
nėtos dienos savo draugus 
Vyčius išleido tokį užkvieti- 
mų:

VYČIŲ KVIESLYS.
Šauna, griauna Lietuvoj.
— Plyšt širdys ir mūsų!
— Susirinkę tad krūvoj, 
Teikim savo triūsų?

Ankstainais liepos penktoj,
Jos sūnūs jaunučiai, )
Išeis aukštint jų lankoj,
Kaip geri Jos Vyčiai.

Jie ten aiškins svetimiems. — 
Jog Lietuva buvo.
— Priparodys jiems visiems 
Kad dar Ji nežuvo!!!

Na sesytės! Na brolyčiai!
Suseikim į krūvų
Jog parodžius, kad mes

[Vyčiai —«
Ir gerbiam Lietuvą!M

• s .

Šauna, griauna Lietuvoj!
Plyšt širdys ir mūsų_____
Susirinkim tad krūvoj,
Teikim savo triūsa.

Rengėjo**

ALEGORIJA.
Sutiko motina savo sūnų ir rūsčiu bal

su prabilo:
— Sūnau mano, palaidūnas esi!

—Kaip tai, mano brangiausioji motina? 
— nusigandęs paklausė sūnus.

— Sakiau tau klausyti mano žodžio, o tn 
neklausai ir eini savo keliu, — atsako mo
tina. , , - ~

— Motinėle mano! Aš girdžiu tau nęgir- 
džiamų balsų, kuris šaukia mane eiti tolyn ir 
tolyn į tų ošiantį, tamsųjį miškų — pasiaiš
kino sūnus.

— Beprotis esi, kad ttio manai patei
sinti savo nelemtų užmanymą.

-r Motinėlė mano! Dar kartų sakau, kad 
aš matau tau nematomų raukų, kuri moja ma
ne nestovėt ant vietos — giliai atsidūsęs atsi
liepė sūnus.

— Dabar, sūnau mano, tirai tau pasa
kau: eiki sau nuo manęs 1

Ir sūnus perpuolęs ant kelių prieš moti
nos akis, nulenkė galvą, sudavė tris sykius 
sau į krūtinę ir atsikėlęs nuėjo sau tolyn.

VII, 4, 15. Antanas K. Losius.

NAUJA L. VYČIŲ KUOPA.
Liepos 11 dienų, š. m., ačiū 

pastangoms p.p. i J. P. Kra- 
nausko ir Adonio Naivos Po- 
ąuonock, Conn., buvo pareng
tos prakalbos, kuriose kalbėjo 
kun. F. Kemėšis ir kun. G. 
Ambotas. Į prakalbas atsi
lankė ir Lietuvos Vyčių orga
nizatorius p. A. Kneižis. 
Gerb. kalbėtojai, paaiškinę 
daug visokių dalykų, prisimi
nė ir apie Vyčius, išgirdami' 
jų darbštumų ir patarė vieti
niam jaunimui sudaryti čia- 
pat Lietuvos Vyčių kuopų, pa
žymėdami, kad Vyčių organi
zatorius p. A. Kneižis tuomi 
tikslu ir apsilankė i, PoĮno- 
nock’ų. Jaunimas noriai su
tiko tverti Vyčių kuopų ir tų 
patį vakari) susirašė- -26 nau
jos kuopos nariai.

Liepos 13 d., p. A. Kned< 
žiš atvažiavo užbaigti kuopoj- 
tv rimų. Per šį vakarų 
rinkta valdyba iš sekančių 
ypatų: Alek. Pilkonis, pirmi
ninku; Juozas Gudaitis, pa- 
gelbininku; Monika Kranaus- 
kaitė, raštininke; Rozal. Jnš- 
kevičiutė, finansų raštininke; 
Ignas Juškevičia iždininku. 
•..Prie kuopos prisirašė 6 nau
ji nariai. Išviso dabar kuo
poje randasi 32 nariu. Visi 
pa s i žadėjo-v darbuotis Vyčiui 
labui ir pildyti organizacijos 
konstitucijų. (Naujai uietuvod 
Vyčių kuopai Tt jos įsteigė
jams linkime gero pasisekimo^ 
Būtų pageidaujama, kad ir ki
tų miestų jaunimas, kur da^ 
nėra Vyčių kuopos,- pasektų 
Poquonoek’o jaunimo tikrai 
gražų pavyzdį, Red.) •

Poąuonct is.
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Liepos (July) 29, 1915. N. 31.

S. L. R. K. A. Reikalai.
( Pradžia ant 6 pusi.)

G8 kp. Vladas Samo&ka, Alena Buksniutė, Koste 
M iCiuliutė.

71 kp. Petras Marčiukaitis, Vincas Marcinkevi- 
ėi;ii Kazys Burzgia, Jurgis Gaudiuskas, Antanas Bak
as, Justinas StankevMia, Jurgis Paltonavičia, Jonas 
Žedcika, Antanas Bazinauskas, Juozas Zaveckas, Po- 
ešlas Alenskas, Stasys Yalantinas, Viktoras Andrikis, 
Juozas Margiukas kaltas už. 4-14 ber., Mikas Juzikis 
Antanas 1‘ulsickas, Juozas Bukauskas, Petras Rau- 
daitis, Stasys Butkus,. Jurgis Bukauskas kultas už 
4 14, Pranas Oiedraitis kaltus už 1-15 ber., Vladas 
Kvcselis, Antanas Osteika, Kazys Klimus kaltas už 
1-15 ber., Matas Cibulskis. Jokūbas Satula.

74 kp. Marė Olatkauskienė kalta už 1-15 ber., 
Ona Kuncevičienė, Petranė Staniunienė, Julė Mede- 
linskieuė, Antanas Zagarinskas kaltas už 1-15 ber., 
Katarinn Bubuienė, Antose Ceruauskiutė, kalta už 
4 14 ber., Mikalina Tamkevičienė,

75 kp. Veronika Kuncaitė kalta už 3-14 ber.. 
Jonas Barėiauskas kaltas už 4-14 ber., Petras Mer
kevičius.

76 kp. Ona Kairienienė, Antanas Stajkevičius.
77 kp. Magdė Goberienė kalta už 1-15, Viktė Pil- 

konienė.
78 kp. Marė Stankevičienė kalta už 3-14 ber.
79 kp. Magdė Jarienė.
69 kp. Marė Antanienė. r
70 kp. Petras Valinčius, Vincas Valinčius.
80 kp. Juzė Daukšienė.
81 kp. Kun. Ant. Dargis.
84 kp. Alek. Čeponis.
85 kp. Uršė Žukauskienė, Agota Žemaitis, Žu

kauskas Zeneus, Julė Prečinauskienė, Uršulė Puo- 
džiunaitė.

86 kp. Jouas Kuizinas, 3 skyr., Juozas Kuizinas,
3 skyr. Augustas Deržinauskas.

87 kp. Antanas Ratkus, Ona Rimas.
89 kp. Alfonsas Tareila kaltas už 4-14 ber.
90 kp. Ignas Degutis, Juozas Jurkšaitis, Mikas 

Valukonis, Agota Runelienė kalta už 4-14 ber.. Pet
ras Sabaliauskas, Juozas Peitelys.

91 kp. Dsminikas Mažulis. Antanas Sijunskia 
kaltas už 1-15 ber., Jurgis Pavasaris, Matas Juodis, 
Antanas Ragauskas, Andrius Pužas, Jonas Skinkis, 
Petras Narbutas, Pijus Karvelaitis kaltas už 4-14 
l»er., Vincas Žemaitis.

94 kp. Kun. Kazys Skripka, Jieva Seikauskie- 
nė. Magdė Zekonienė.

97 kp. Justina Blakiutė, Viktė Ragelienė, Leosė 
žurauliutė, Leose Kelienė, Valerija Kaupinienė, Mi
kasė Ivanauskienė, Agota Barkauskienė, Jieva Meš- 
kiniutė, Marė Valinčiutė, Ona Baliukonienė, A m iii- 
ja Ruplečiutė. Aižė Mažeikienė.

98 kp. Marė Bartkienė, Vincas Jokubauskas.
99 kp. Aižė Marč.ežiutė.
101 kp. Bronė Verickaitė, 2 skyr. Sumakaraitė,

2 skyr. Karolina Grikšaitė 2 skyr., Stasys Pet- 
Tauskas, 3 skyr. Ona Kinelaitė, 4 skyr. Antanina 
Plesniutė.

102 kp. Antanas Mikolaitis.
103 kp. .Tieva Strolienė, Rožė Vračinskienė, Jo

nas Cičkevič.ia, Aleksandra Saunariutė, Mikas Pa- 
brinkis. Petras Sirvinskas, Stepone Petkevičienė, 
Julijonas Stašaitis.

106 kp. Matilda Gurinskaitč, Agota Račkauskie
nė.

107 kp. Marė Stiklienė, Petronė Peškaičiutė, 
Katrė Kjsieliejig, Al^..^iliųskienė^.Agota Sauk.įenė, 
Agota Krivinskienė, Magdė' Masritienė,' Ona Masai- 
Čiutė, Aižė Balčiūnienė, Ona Zelmonaitienė.
„___JOS kp. Domininkas Miniatas.

109 kp. Antanas Navickas.
110 kp. Vincas Pikuzas.
111 kp. Juozas Venckus. Barbė Pratašienė, Ju

zė Venckienė, Domininkas Daukša, Juzė Laukšienė, 
Alena Galinauskienė.

113 kp. Juozas Skučas.
115 kp. Petras Raudonaitis.
116 kp. Ignas Juknelevičia, Marė Šukienė, Ag

nieška Juknelevičienė, Petronė Celkoniutė, Magdė 
Rašiinienė kalta už 4-14 ber., Benediktas Paulaus
kas, Pranas Meižis, Jonas Zakarauskas.

119 kp. Boleslovas Bimbiras.
121 kp. Ignas Aleksa kaltas už 4-14 ber.. Eva 

Marčiulioniutė, Jokūbas Staniulionis kaltas už 4-14 
ber.

123 kp. Marcelė Pangonienė, Juozas šerkšnas, 
Andrius Kiževičius, Jonas Kuprinavičius.

124 kp. Kasparas Jankauskas, Mikas Zubavi-
čius.

125 kp. Juozas Kukas, Tadas Andruška, Jonas 
švedas, Feliksas Dambrauskas, Jonas Žilinskas.

128 kp. Matas Versiackas, Bolesis Bazaras. Ipo
litas Sabaitis, Povilas šarpaitis, Adomas Leonavi- 
ftių.

129 kp. Ona Rukienė, Uršė Požeraitė.
134 kp. Apolionija Karvelienė, Anelė Vaičiūnai

tė, Marė Kumečiutė, Antanas Lukoševičius, Ona 
Riinkiutė, Tofilė Kasačiunaitė, Zofija Pluškevičia.

135 kp. Natalija Rakauskaitė. .
137 kp. Morta Norkaitė. Kazimieras Augė, An

tanas Domeika, Viktoras Stankevičia, Paulina Ar- 
monienč.

138 kp. Ona Raškauskiutė, Marė Petruškevi 
čianė.

140 kp. 2 skyr. Amilija Jankauskienė.
141 kp. Jonas Ciurnis, Augustas Kašėta, Jouas 

Rastokas, Amilija Norbutaitė, Veronika Potelšienė, 
Ona Kašelaitė.

142 kp. Juozas Aidukevičia, Agota Žilinskienė, 
ršulė Antanavičiūtė.

143 kp. Jurgis Šidlauskas.
145 kp. Jonas Rumčikas.
146 kp. Agnė Bludnevičienė. Katrė šukiutė.
150 kp. Adelė Mikaliunienė, Juozas Baltrušai

tis, Benediktas Rakickas, Ona Rakickienė, Jonas 
Begevičius, Alena Ulinskiutė, Aleksandra Sumkis, 
Juozas Plisuskis, Mikala Mikalunas, Marė Vilatė, 
Ona Valančiūtė. Povilas Vetta, Matas Blekis.

151 kp. Longinas šlikas, Andrius VindelakĮs, 
Petras Povilaitis, kun. Vanagas, Juozas Karbaftins- 
kas, Jonas Gaila, Kazys Bardauskas.

152 kp. Antanina Puidokiutė, Ona Tamaševičie- 
nė, Agota Kreivienė, Jonas Leškevičius. Ona Bobe- 
niutė, Vincas Naruševičius.

155 kp. Jonas Oiaevičius.

Vįinj Skyriaus Nartai.

I k^. Janas Noras Marė Noriutč, Albinas No-
raa, Mat** Praleikiutė kalta už 4-14. į

S kp. Julė Stankevičiūtė, Juozas Stankevičius, 
Juozas Pranaitis, Adolfas Stanevičiukas.

8 kp. Jonas Damukaltis. Juozas Damukaitls, 
Vincas Vencius.

9 kp. • Mykolas Pocius.
II kp. Alena Rnzaičiutė.
13 kp. Ona Zardccklutė, Jonas Miliauskas.
17 kp. Natalija Baubonlutė.

18 kp. Alena Vasiliauskaitė, Anelė Katkevičiu- 
tė, Jonas Smuklinskas kaltas už 1-15 ber., Juozas 
Navickutis.

19 kp. Jouas Vaičiulis kaltus už 1-15 ber.
28 kp. Petronė Jankeliuniutė, Vladas Mažeičiu- 

kas, Ona Poškevičiutė.
35 kp. Apolinaras Kupeikevičius, Pranciška Ku- 

peikevičiutė.
36 kp. Matas Milukas. Antanas Milukas.
42 kp. Jonas Kartavičius, Agota Kartavičiutė.
48 kp. Vladas šlegaitis, Morta šleguitė, A. Bu

kauskaitė.
50 kp. Juozas šimulevičius, Jonas šimulevičius, 

Marė šiniulevičiutė, Petras šimulevičius, Monika 
Simulevičiutė.

57 kp. Kazys šatrauskiutis.
58 kp. Adomas Majeikiutis, Marė Mažeikiutė, 

Petronė Majeikiutė.
60 kp. Marė Mickevičiūtė.
61 kp. Povilas Rinkevičius, Juozas Cešnavičius.
73 kp. Magdė Nakviutė. Ona Padeginiutė, Va

lerija Padeginiutė, Povilas Marčiukoniukas.
77 kp. Jonas Jusevičius, Magdė Daukšiutė, Ale

na Daukšiutė/ Magdė Jesvičiutė.
94 kp. Nikodimas Rakauskas, Kazė Kristopaitu- 

kė, Liudvika Kristopaitukė.
115 kp. Alfonsas Podžiunas.
119 kp. Juozas Kriščiūnas.
125 kp. Pranas švedas.
137 kp. Petras Matas, Domininkas Matas.

146 kp. Vincas Paiudnevičia, Marė Paludnevi- 
čiutė. Antanas Paiudnevičia. Pranė šukiutė, Magdė 
Šiukiutė. . • 11-

150 kp. Ona Križevičiutė, Augustas Krijevičius. 
Jouas Dulskis, Izidorius Valaitukas, Alena Mikuliu- 
niutė.

152 kp. Regina Paspirgeliutė, Juzė Ambra- 
ziutė, Anastazija Ambračiutė.

SUSPENDUOTI NARIAI, KURIE BUS IŠ
BRAUKTI, JEI NEUŽSIMOKĖS IKI 

31 LIEPOS, 1915 M.
1 kp. Aižė Paukštienė.
2 kp. Marė Baliunienė.

3 kp. Juozas Belža, Stasys Cižius.
4 kp. Stasys Staškevičia, Matas Cižauskas. Kos

ta Staškevičienė. Antanas Pajaujis, Mikas Pajaujis.
5 kp.. Aleksandra Mukanas.
7 kp. Veronė Botirienė, Marė Markauskiutė.
8 kp. Marė Kudlinskienė.
9 kp. Jouas Bernotas, Petras Damošius.
10 kp. Antanina Stasiūnienė, Pranas Jodis, 

Vladas Cibulskis, Vincas Monkevičia, Juozas Marge
lis, Ona Mačiulaitė.

11 kp. Kazys Kačinskas, Andrius Prabulis, Juo
zas Kišonis, Magdė Bartkienė Tofilė Vaitiekaitisnė. 
Stasys Andrejaitis, Marė Jokubaitienė, kalta už 
1-14 ber., Jonas Penikis.

13 kp. Antanas Šidlauskas, Julė Matijošaičiutė, 
Juzė Kawly, Agnė Vilčiauskienė, Jieva Duobiutė.

15 kp. Antanas šalčius.
16 kp. Teklė Košienė, Antanas Bacevičia.
17 kp. Rožė Leškauckienė, Magdė Karaškienė,

Petras Acevičia, Marė Stankevičienė kalta už 4- 14 
$>er- -------- -------

19 kp. Mffrė Vasiliauskienė, Marė Stasukevičie- 
nė.

20 kp. Antanas Valušis, kaltas už 4-14 ber. ir 1-15.
22 kp. Petras Jurkus.
26 kp. Kazė Cereškevičienė.
28 kp. Agota Kazokienė.
30 kp. 3 skyr. Katrė Valiukonienė.
31 kp. Vaitiekus Jasvita, Stasys Vitkauskas, 

Pranas Serokojis, Tarnas Žukas
38 Vincas Vebeliunas, Teofilė Brazinskiutė.
39 kp. Petras Kundrotas, A. Kazdailaitė, B. 

Daknaitė.
40 kp. Magdė Venckūnienė, Magdė Navickienė.
42 kp. Amilija Vidugeriutė, Marė Tamašau-

kienė, Paulina Tamašauskienė. Domicėlė Andru- 
šiutė, Rožė Zdanavičiūtė, Nastė Kancerienė, Morta 
Masiutė, Juozas Švoba, Karolina Raižienė, Jieva 
Barkauskiutė, Marė Valasevičiutė, Amilija Metri- 
kaitė.

44 kp. Domininkas Cesnulevičia.
47 kp. Katrė Zarskiutė, Magdė Venskunienė.
48 kp. Julius Dychavičia. Alena Dyckavičia, 

Marė Janulienė, Juzefą Bukauskienė, Katrė Darge- 
vičienė, Feliksas Dukavičia.

51 kp. Marė Galinaitis, Marė Makauckienė, 
Jonas Ivoška, Monika Ivoškienė.

53 kp. Vincas Poška.
54 kp. Juozas Sluckus, Antanas Pališkis.
55 kp. Juozas Gruodis.
57 kp. Magdė Varnagirienė, Juozas Stenonis.
60 kp. Aleksandra Gineitis.
66 kp. Mikas Barnota.
67 kp. Marė Rutkauskaitė, Jonas Varkalis.
70 kp. Rožė Geogevičienė, 3 skyr. Stasys Geo- 

gevičia.
71 kp. Mikas Virbickas, Ignas Petrauskas, An 

tanas Jankauskas, Izidorius Juškys, Leonas Petkus, 
Petras Gelbotas, Pranas Gribinas, Antanas Endei- 
kis, Jonas Jermalas, Aleksandra Brazevičia. Anta
nas Tiknius, Antanas Katkauskas, Ignas Pikčius, 
Pranas šiukždinys.

84 kp. Jieva Petrauskienė.
85 kp. Stanislova Noreikaitė, Ignas Pundynas, 

Agnieka Vėnckaitė, Julė Drukštinienė, Pranas Ky
bartas.

87 kp. Ona Astrauskaitė, Ona Scerbienė.
88 kp. Juozas Klučinskas.
98 kp. Napolis Jogminas. Pranas Zebraukas.
90 kp. Mikas štašauskas.
91 kp. Stasys Gerulaitis, Petras Liubinas, Ma 

t*s Braząuskas, Pranas Gališkis,, Pranas Jurkus, Bo
nifacas Juravičia, Jonas Žebrauskas, Juozas Orei- 
bas, Stasys Sinkevičia, Kazys Gerulaitis, Antanas 
Lieponaitis. Juozas Dėdinas, Vincas Miklinevičia, 
Teodoras Žuvelaitis, Boleslovas Budžaitis, Jonas Vi- 
donis, Pranas Gramauskas, Jonas Adomaitis, Jonas 
Majauskas, Antanas Valukevičia, Pranas Juozai
tis, Vincas Kliurkus, Matas Ruinauskas, Antanas 
Parnerauckas Juozas Liubinas Simas Sakalas.

93 kp. Kazys Balsys.
94 kp. . Barbė Burdienė, Antanina Zibotaitė, 

Ona Stačioklenė, Ignas Ambromavičiua, 3 skyr. Aižė 
Razaitienė, 3 akyr. Marė Vulkontienė 3 skyT. Agota 
Bohinienė.

96 kp. Magdė Gudaitienė.
97 kp. Agota Simononintė.
98 kp. Anelė Vleraitienė, Uršė Jukubanskiutė, 

Uršulė Vaškevičienė Katrė Juškienė, Stasys Šimkus, 
Leonas Navickas.

100 kp. Jonns Panevėžys.

101 kp. Kun. Edvardas Stepona
vičių, Alek.. Lemout, Simas Pilieckas, 
Ona Kasteriąs, A. Steponavičių, Va
lerija Lemout, Bronis Lemont, Leouo- 
ra Vaitkevičaitė. Aleksandra Lemont, 
Marijona Pilieckas, Amilija Narvilie
nė, Agota Julaitė, Ona Daugirdienė 
2 skyr. Uršė Treitikienė, 3 skyr. Zofija 
Vizgirdienė, Juozas Preibis.

103 kp. Koste Rašimiutė, Matas 
Vračinskas.

106 kp. Juozas Celkis, Povilas 
Ginaitis.

107 kp. Pranas Matusevičia, Jo
nas Stankus. Aleksandra Aleksandra,- 
vičiutė, Uršė Repšienė, Barbė Skersto- 
naitė.

108 kp. Povilas Kulis, Petronė 
šimkaitė, Juozas Masiulis.

109 kp. Antanas Milius, Jonas 
Junokas, Pranė Malinauskas.

110 kp. Kazys Vasiliauskas, Juo
zas Liutkevičius, Antanas Slibauskas

114 kp. Jurgis Stankevičius.
115 kp. Alberta Subačiutė, Vin

cą Vasiliauskienė, Marcijona Mažei
kienė.

117 kp. Kostas Jakimavičia.
119 kp. Juzefą Žakarka. Juozas 

Balčiūnas, Petras Breiva, Ona Gaili- 
naitė.

120 kp. Katrė Stasiulevičiūtė.
123 kp. Ona Uržaitė, Juozas Baltru-

trunas.
127 kp. Stanislovas Jauga.
128 kp. Veronika Zaleskiutė, Bo- 

lesius Biliūnas, Jadviga Beliunienė.
129 kp. Uršulė Jamilaitė.
134 kp. Anelė Dravišiutė.
137 kp. Stasys Ivanauskas, Jonas 

ĮJsonis, Antanina Ivanauskienė, Do
mininkas Usonis, Paulina Norkaitė.

138 kp. Petras Sutkaitis, Anta
nas Savukynas.

139 kp. Kazys Sledinskas. Felik
sas Pirlavičius.

140 kp. Vincas Saladuonis, Juzė 
Saladuonienė.

141 kp. Jonas Vaitiekūnas, Juo
zas Žilinskas.

142 kp. Barbė Purvickienė, Kosta 
Jurkevičiūtė.

144 kp. Jonas Starkevičius, A. 
Starkevičienė.

146 kp. Juozas Pakalniškis, Jurgis 
Bronišauskis, Ona Bronišauskienė.

148 kp. Apolionija Cevienė, Jonas 
Civas.

150. ’kp. Marė Navickiutė, Petras 
Blaužiunas, Jonas Bajorynas.

152 kp. P. Kilikevičius, Ignotas 
Petruškevičius. Andrius Bielskis, An
tanina Dubauskiutė, Steponas Albre- 
kis, Antanina Tautkienė, Pranas Taut
kus, Juozas Pašpirgelis, Juozas šuir- 
punas, Marė Markeliunienė, Agota 
Starkauskiutė, Feliksas Janusas, An
drius Bezgela, Juozas Narkeliunas. 3 
skyr. Marcelė Cebanauskiutė, Stasys 
Pečkys, Jonas Buzgaitis.

Vaikų Skyriaus.
2 kp. Augenija Stanevičiūtė.
6 kp. Jonas Struckus.

7 kp. Julė Gristaraičiutė.
144 kp. Ona žydeliutė, Juozas Žy

delis, Alena žydeliutė, Julė-_ Žydeliutė, 
Magdė žydeliutė.

146 kp. Juozas Juzėnas, Viktoras Ju
zėnas.

150 kp. Kazys Valinskiutis, Ta
mošius Valinskiutis.

152 kp. Ona Narkeliuniutė, Pranas 
Tautkus.

J. S. Vasiliauskas,
Susivienijimo L. R. K. A Raštininkas.

11 KUOPOS PROTESTAS.
WATERBURY, CONN.

S. L. R. K. A. 11-ta kuopa 
laikė pusmetinį susirinkimų ku
riame buvo perskaityta, iš 
“Draugo” 30-to Seimo proto
kolas. Nariai labai pasipiktino 
išgirdę apie užvilktų mokestį, — 
kurios reikajauja atmokėt. 
Kiekvienas narys aiškino, būk 
įstojęs susivienijiman sulig kon
stitucijos ir tiek mokėjo, kiek 
nuo jo reikalavo. Tai koki čia 
gali būt skola?

11-ta kuopa vienbalsiai nutarė 
mokėt tų mokestį, ant kurios 
pristojo įstodami susivienijiman 
(tai yra ant senos mokesties). 
O jeigu susivienijimas nesutinku 
su mūs išlygoms tai mes reika
laujam atmokėti mūs mokėtus 
pinigus, o mes potam įstosim į 
susivienijimų ant naujų sąlygų. 
Taipogi apie laikraštį — yra 
perbrangu mokėt. Jeigu šeimy
noje priguli keturi, turi mokėt 
į metus tris dolerius, — tai bai
si skriaudų šeimynai. Laikraštis 
turi būti liuosai, kaip pirma bū
davo. •

Pirmininkas, Juozas Kazlaus
kas

Raštininkas, M. Abraitis
Kasierius, Jurgis Miliauskas.
Antrašas:

PAAIŠKINIMAS.

Kad tokius nutarimus išnešė 
11-ta kuopa ir kad panašius nu
tarimus bei protestus išneš da 
kai-kurios kitos kuopos, apie tai 
nebuvo ir nėra abejonės?'Tas nė
ra nei kiek stebėtina, nes kaip 
buvo manyta, tokios reformos, 
kurios paliečia narių kišenes, 
išbudins ir užinteresuos visus

8U81V. narius savo organizacijos išsyk viskų gerai, per kų
reikalais, kurie pirmiau nei ne- dabar mums prisieina perkęsti tų 
sapnuodavo kas tai yra susivie- į 81nul?i turime sutikti reformuo- 
nijinias. Tokie nariai ir tokios Į Janties- Pirma negu pykti ant 
kuopos, kurios visuomet intere- j piimutiniųjų organizatorių ir
savosi savo organizacija ir sekė 
visus jos reikalus, supranta ir ži
no delko susivienijime reformos 
yra vykinamos ir kas jas vykin
ti priverčia. Taigi tie netik kų 
panašių protestų nerašo, bet 
džiaugiasi, kad organizacija in- 
žengs į tikrų kelį, kuriuomi ei
dama niekados nesuklyps. Nei 
vienas išmintingas žmogus nei 
keršis savo geradėjui už padary
tų gerų; taip lygiai nei vienas 
protaujantis susivienijimo narys 
neprotestuos prieš tai, kad su- 
siv. tobulinasi, matydamas kad 
iš to ne kas kitas, kaip tik jis 
pats ir vsi susiv. nariai turės 
naudų. Argi neregis eidamas api- 
tikslu pasiekti tam tikrų vietų, 
čiuopomis, nejinodamas kelio, su 
gali būt užtikrintas, kad nesu
klys ir prieis tų vietų kur manė 
nueiti? Aišku, kad užsitikrint 
negal, labai greit gali nusukti į 
kitą šonų ir tos vietos, prie ku
rios manė prieiti — visai ne
surasti. Tas ikišiol buvo 
ir su mūsų susivienijimu, kuris, 
it tas neregis, turėjo užsibrie- 
žęs gerus tikslus, bet ėjo apičiuo- 
pomis. Turėjo pasižymėjus kon
stitucijoj, kad tiek ir tiek nariai 
temoka, o štai tiek tai bus iš
mokėta pomirtinės. Bet ar ištik- 
rųjų bus ištesėta išmokėti tas po
mirtines ir ar narių mokestis 
yra pakaktina užtikrinimui pa
žadėtųjų pomirtinių —- tikslo 
apičiuopomis, nieko nesugrie
biant. Kuoraet-gi valdžia apie 
mumis sužinojo ir pora metų at
gal, vienoj valstijoj, paliepė sus
tot, tuomet privertė mus pamąs
tyti: kas gi čia tokio yra? Ar 
tik ne blogu keliu einame? Ar 
organizacija pasieks savo tikslo, 
kurį turi užsibriežus? Ėmėme tei
rautis: kaip gi čia išėjus į švie
sų, kad pamačius kur mes nu
ėjome! O jeigu negerumon, kaip
gi suradus tų tikrąjį kelį, idant 
pasiekus savo tikslų. Sužinojo
me, nes valdžia mums parodė, 
kad visos panašios organizacijos, 
kaip mūsų susiv., tai yra frater- 
nalės, turi būti prižiūromos val
džios ; mes-gi veikėme slaptai, 
valdžia apie mus nieko nežinojo. 
Valdžios, kaip sužinojome, yra 
prižiūrima užtai, kad i žinoti- 
kaip toji organizacija yra veda
ma, kiek nariai moka (kokius 
mokesčius), kų organizacija pri
žada užtai nariams duoti, ar ne
bus nariai apgauti. Sižinojome 
mes apie tai neseniai, kada bu
vome pradėti valdžios persekio
ti ir kada jai pareikalavus, pa
rodėme, kaip mes stovime. Ta
da mums buvo pranešta, kad ne
toli, nukeliausim ir savo tikslo 
nepasieksim; užtai, kad mes 
mokam netokius mokesčius, ko
kie valdžios yra patvirtinti ir 
ir kad susiv. pagal tų mokesčių 
pažadėtųjų pomirtinių neištesės; 
nurodė mums lentelę, prie kurios 
turi būti prisitaikoma ir kaip tu
ri būti prisitaikoma ir kaip tu
ri būti mokama.

Kųgi dabar mes turim kaltiuti 
ir ant ko pykti: ant valdžios, už
tai kad atidarė mums akis, pa
rodė šviesų? Ar ant pirmutinių 
organizatorių, kurie tų organi
zacijų sutvėrė ir taip užvedė? 
Pykti ant valdžios, argi būtij 
išmintinga! pagalios juk tas 
nieko negelbės, nes ji panašias 
organizacijas, kurios veikia ne 
po valdžios kontrole, slaptai, per
sekioja ne dėlto, kad nenorėtų, 
idant panašios organizacijos gy
vuotų, arba kad atimti iš tų or
ganizacijų pinigus — bet dėlto, 
kad neprisilaiko valdžios nuro
dytų taisyklių. Kad narių mo
kestis nėra nustatyta pagal tam 
tikrų valdžios ištirtų ir užtvir
tintų tabelę; kad taip mokant 
prieis krizius, turės bankru- 
tyti, neištesėdami išmokėti po
mirtinių ir tokiu būdu nariai 
mokėję per keletu desetkų metų 
pasiliktų nuskriaustais, nieko ne
gaudami. Taigi valdžia taip pa
sielgdama, netiktai kų neskriau
džia organizacijų ir jų neapsun
kina, kaip kai-kuriems gali at
rodyti, bet tuomi organizacijoms 
pasitarnauja, nurodinėjant ke
lius, kaip turi eiti prie savo tik
slo. Užtai valdžia daro gerai ir 
mes privalome būt net dėkingi.

Sakykimė reikia pykti ant pir- 
mutiniųjų mūsų susiv. užmanyto- 
jų, kurie tvėrė ir organizavo ir 
kaltinti juos užtai, kad nenus-

jiems išmetinėti, turime patirti 
ar jie yra užtai kalti. Jeigu jie 
būtų žinoję ir taip padarę,, tai, 
be abejonės, galėtumėm juos 
kaltinti, bet jie to visai nežino
jo; o pagalios da tame laike ir 
nevisos valstijos turėjo nusista
tę teises link fraternalių orga
nizacijų, panašių mūsų susivieni
jimui. Ant galo kųgi galime rei
kalauti iš susivienijimo uždėto- 
jų kam jie išsyk nesutvėrė tų 
organizacija tobula! Tai buvo 
negalima, nes išsyk nieks tobu
lu nesistoja. Labai išmintingai 
jie padarė, kad tokių naudinga 
organizacijų sutvėrė, dėl aprūpi
nimo savo vientaučių medžiagiš
ko likimo ir mes jiems užtai 
tegalime ištarti vien širdingų 
ačiū! Dabar ta organizacija to
bulinti palieka mūsų priederme. 
Kaip mes tobulinimo reikalus su
prantame, aiškiai parodo šitas 
ll-os kuopos protestas. Kųgi, 
kaip sakiau, mes galime norėti 
iš pirmutiniųjtj susivienijimo or- 
ganizuotojų, kuriem niekas ne
pranešė, koks likimas organiza
cijų gali patikti — jeigu šian
die, kada mes turim grynus 
faktus, prityrimų, pagalios juo
dų ant balto prispirtinų val
džios reikalavimų legalizuotis ir 
prisitaikinti valstijų teisėms, o 
da inešame panašios rūšies pro
testus?! Tokie protestai aiškiai 
parodo, kaip mes dalykų perma- 
tom. Parodo, kad norima eiti 
apičiuopomis, kaip ikišiol buvo 
eita, tik deja, jau tas noras per- 
vėlus, nes jau mums viskas 
aiškiai išrodyta ir pasakyta: jei
gu eiti, tai šitokiu keliu, o jeigu 
ne — tai sustoti.

Atleiskite! nemanau čia nie
kinti minėtos kuopos nutarimų, 
arba užgaudinėti šio protesto au
torių. Jeigu jie taip tarė, tai tik 
užtai, kad dalykų gerai nesu
prato; o gal buvo kieno nors su
kurstyti, klaidingai informuoti. 
Užtai aš čia padėdamas priera
šų prie šio protesto, kiek pla
čiau pabriežiau.

Vienas dalykas, protestuoti 
prieš Seimo nutarimus, tai. reiš
kia protestuoti pats prieš save 
arba prieš savo nutarimus. Nes 
Seimas susidaro ne iš ko kito, 
kaip kuopų pasiuntinių. Kuo- 
pos-gi, privalo rinkti delegatais 
tokius narius, kuriems kuopa už- 
sitiki, tai yra: kurie yra teisingi, 
kuriems tikrai rūpi narių ir or
ganizacijos gerovė, kurie susivie
nijimo reikalais daugiau rūpina
si ir juos geriau supranta—toki 
manau ir yra renkami. Ant sei
mo dalykai yra- svarstomi, išdis- 
kusuojami ir kas pasilieka, pa
gal susiv. taisyklės, didžiuma 
balsų priimta — tas pasilieka įs
tatymu. Toks tai yra perlamen- 
tariškas būdas įstatimdavystės ir 
netiktai kų draugijos, organiza
cijos taip sudaro įstatymus, ku
rie turi būti pildytini, bet pana
šiu būdu yra išleidžiami įstaty
mai, padėkim, Suv. Valstijų ir 
kitų viešpatijų. Padėkim, jeigu 
kuris bus patrauktas teisman už 
peržengimų valdžios įstatymų, 
na ir kas pasakytų: Aš protes
tuoju prieš tokius įstatymus, nes 
jie man nepatinka ir aš jų ne
pildysiu. Ar tokis protestas pa
teisins anų patrauktąjį teiman? 
Suprantama ne! — Greičiau toks 
bus palaikytas už paikšų.

Jeigu 11-ta kuopa nesutiks 
mokėti pagal seimo nutarimo, 
tai yra prisitaikant valdžios 
reikalavimams, ir užtai išstotų 
iš Susiv., tai būtų labai apgai
lėtina. Bet taip padarydami ne
turėtų jokio apsirokavimo, jog 
ne kų kitų nuskriaustų, kaip 
likljai patys save. Susivieniji^ 
mas įmokėtų pinigų tiems, ku
rie manytų pamesti — negra
žios, nes jų neturi. Kaip išda- 
vėra valstijoms praeitų metų ra
portų apie susiv. stovį, buvo pa- 
tėmyta, kad mūsų iždas sulig 
atsakomųjų nariams pomirtinių 
ir taip yra kur-kas permaŽLS. 
Reikia žinoti, kad susiv. yra iš
mokėjęs pomirtinių arti ($100.- 
000) šimto tūkstančių dolerių, o 
tie nariai, kurie mirė, gal nei de
šimtos dalies nebuvo įmokėję 
tos sumos; taigi jų pomirtinės 
buvo išmokėtos iš kitų narių su
mokėtų mokesčių.

Kas link sumokėjimo nedamo-

kėtų mokesčių, tiems, kurie iki 
šiol pagal metus senumo perma
li mokėjo, da klausimas galu
tinai neišrištas. Apie tai rašiau 
plačiau “Drauge” informacijo
se kuopoms.

Apie organų, taipogi plačiau 
paaiškinta informacijose, užtai 
čia nekartosiu Vien tik norių 
patėmyti, kad jeigu minėtos kuo
pos nariai būtų visi ėmę organų 
ir atidžiai skaitę Susiv. reikalus, 
tai nė šio protesto būt nereikė
ję rašyt.

J. 8. Vasiliauskas,
Susiv. L. R. K. A. raštininkas.

LAIŠKAI Į REDAKCIJĄ.
Gerbiamoji “Draugo” Redak

cija !
Patėmyta buvo “Drauge” 

klaidingos žinios apie lietuviškų 
dieną, laikyta 20 d. liepos Inkern 
avė., (Pittston), Pa. Tokios ži
nios pakenks toliaus rengti pa
našius apveikščiojimus. Jūs pri
imat žinias nuo asmenų, kuries 
ųieko bendro neturi su lietuviš^ 
kos dienos rengimų. Visa garbė 
ir triūsas atiduota 15 Vyčių kp., 
Wilkes Barre, Pa. Vyčiai da 
nebuvo užgimę, o jau Pittstono 
jaunuomenė mano paraginta su
rengė pareituose metuose lietu
vių dienų. Šiemet taip-pat Pitt- 
stoniečiai — Jaunų vyrų R. K. 
Draugija su 15 L. Vyčių kp. iš 
Wilkes Barre, Scrantono blaivi
ninkų Draugija, ir Kingstono 
Vyčiai atliko milžiniškų darbą. 
Jau girdisi Pittstoniečių, Scran- 
toniečių ir Kingstoniečių neuž- 
siganėdymas žinioms neteisingai 
paskleistoms “Drauge”. Pittsto- 
niečiai ypač yra “Drauge” ap- 
šmeišti, išvadinti “karštuoliai ir 
pinigus galinti praleisti ant ci- 
ganų. Briaurus taškas puola ant 
Pittstoniečių, kurie buvo suma
nytojais ir kurie daugiausiai pa
sidarbavo. Taigi, jei “Draugas” 
neatitaisys tokių biaurių šmeiži
mų, aš būsiu priverstas atsišauk
ti įkitus laikraščius.

Su pagarba,
Kun. J .Kasakaitis.

Red. prierašas. Talpindami 
laiškų, turime tarti keletu žo
džių. Gerb. kun. J. Kasakaitis 
kaltina “Draugų” už patalpini
mų korespondencijos iš Wilkes 
Barre, Pa. apie ten rengiamų ap- 
vaiksčiojimų, t. v. Lietuvių Die
ną. Jei kas anoje korespondenci
joje nevisai teisingai buvo nuš
viesta, “Draugo” redakcijos jo
kiu būdu negalima kaltinti ir 
reikalauti, kad ji viskų atitaisy
tų. Čia greičiau galima kaltinti 
pačius rengėjus, kodėl jie spau
dai nieko nepranešė. Atitaisyti 
kų nors kad ir labai to norėtu
me, jokiu būdu negalime, nes 
apie tų rengimą, kas rengė ir 
kokie buvo užmanytojų santy
kiai nieko nežinome. Nieko ne
žinodami, negalėjome patik
rinti anos korespondencijos tei
singumo.

Ne “Draugų”, bet korespon
dentų reikėtų kaltinti ir reika
lauti nuo jo klaidos atitaisymo.

Manydami, kad laiškas daug 
ką paaiškina ir kad juo viskas 
atitaisoma, ta nesusipratimą 
šiuomi baigiame.

Gerbiamoji Redakcija!
Prašau “Drauge” išspauzdinti 
sekantį pranešimą.

PRANEŠIMAS.
Daugelis kreipiasi į mane šio

kiais ar tokiais reikalais senuoju 
mano adresu į Chicagą.

Šiuomi pranešu visiems, kam 
tai gali rūpėti, jog dabar gyvenu 
Bostone. Mano adresas: Rev. F. 
Kemėšis, 50 W. 6th st., So. Bos
ton, Mass.

Su pagarba,
Kun. F .Kemėšis.

P. S. Prie šios progos skaitau 
reikalingu pažymėti štai kų:

1) . Kai-kurie laikraščiai, garsin
dami pavardes T. F. Valdybos na 
rių, pažymi ir mano pavardę. Šių 
metų Tautos Fondo Seimas, man 
iš valdybos pasitraukus, išrinko 
mano vieton p. Ant. Nausiedienę 
iš Chicagos. i

2) . Labai daugelis kolonijų dar 
neatsiuntė peticijos lapų su paras 
šais. Prašyčiau atsiųsti nebeatidė- 
liojant augščiau nurodytuoju ad
resu.

K. F. K
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DRAUGIJŲ REIKALAI.v»
TAUTOS FONDO VALDYBA

Piruiiuiukas Dr. A. K. Rutkaus
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago, 
111.

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

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

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

Chicago, 111.
Jouas Jaroševičius, 1048 Was- 

hingtou st., Norwood, Mass.

Piru. pagelb. T. Kiudolas, Bos 151 
Mslrose Park, Iii.

Org. užžiflr. prot. rašt. A. Jasinskas, 
1300 St. Charles avė., Mayvvood, HL

Finansą rašt. A. Samalionis Boi 593 
Melrose Park, III.

Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001 
12th st., Cicero, III.

Susirinkimai būna kas trečią nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio, pirmą vai. 
po pietą J. Waichiulio svetainėje. 2013 
Lake st., kampas 21 gatv. Melrose 
Park, III.

pas mus, mes prisiąsimC pilną išaiš
kinimą, išmokinsime visko ir tas nie-! 

ko uekaštuos.
Manager 

Room 35, 154 W. Randol" 1 st. 
CHICAGO, ILL.

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

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

Viceprezidentas, — A. Petraus
kaitė, 503 N. River st., Waterbury, 
Conn.

Sekretorius, — J. 8. 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., \Vilkes Barre, Pa.

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

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

ŠVENTO ANTANO DRAUGUOS, 
WAUKEGAN, ILL, VALDYBOS 

ADRESAI;
Pirmininkas: Steponas Keliotis,

1344 So. Jackson Str.
Pagelbininkas, Kazimieras Bnrba.

1416 So. Park Avė.
Protokolą raitininkas, Antanas

Bamoška, 1338 Sheridan Road.
Pinamą raitininkas, Jroaimas Ske-

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

So. Vietoria Str.
Kasos globėjai:
Jnozapas Skuldziakis, 1111 — ISth

Str.
Raimunda Rolevičia, 1830 So. 

Jackaon Str.
1. Marialka, Pranas Dapkus, 1407 

So. Park Ava.
S. Marialka, Antanas Dir' atgis, 

1387 So. Park Avs.
Svarsto Juoaapo Draugijos;

Wls- valdybos adr
Pirmininkas Skiris Antanas, 909 

! Indiana avė.

Reikalavimas
Reikalaujam žmonių su ma

žu kapitalu pirkimui farmų. 
Turėdamas $100 gali pirkt 40 
akrų derlingos žemės ir tuo
jaus gaut darbo lentų pjovyk 
lose.. Darbas atsakantis, ge 
ra mokestis. Didelis išdirb 
tų farmų listas dovanai. Del 
platesnių žinių kreipkitės pas:

CHAS ZEKAS and C0.
127 N. Dearborn st. Room 808

—į Indiana avo.
Knygius, — kun. S. J. Struckus, Į Pagelbininkas Bubnis Juozas, i 

P. O. Plymouth, Pa. | Indiana avė.
Gydytojas, — Dr. A. K. Rutka.is-i Raštininkas Rutkauskas uozas,

kas, 2302 S. Leavitt st., Chicago, III. Į 1015 Clara avė.

B. GOLDBERG
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ.

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

4536-38 So. Ashland avė.

Chicago, III.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse *

gy niua įiaujouoio    ----- _
Clara avė. name per laiškus, visose šalyse, ui ta—

II. Raštininkas Brusokas Antanas,

LIETUVOS VYČIŲ CENTRO VAL
DYBOS ANTRASAI:

Dvasiškas Vadovas, kun. H. J. 
Vaičiūnas, 3230 Auburu avė., Chicago,
nt.

Pirmininkas, Jonas E. Karosas, 3337 
So. Morgan st., Cliicago, IH.

Pirm. pagelbininkė, p-lė Matilda Sti- 
kiutė, II Alpine st., lVorcester, Mass.

Protokolą Raštininkas, P, Mulevi
čius, 6329 So. Fairfield avė., Chicago, 
m.

Finansą Raštininkė, P-lė S. Šlegai- 
tė, 1427 So. 48th st., Cicero, III.

Iždininkas, P. P, Baltutis, 3261 So. 
Halsted st., Chicago, III. ,-y ?
Ižd. Globėjai: 9 .p-... .

A. A. Aleksandravičius, 732 W. 19 
et., Chicago, III.
P-lė Stanislava Kačinskaitė, 10326 
Edbrook avė., Roseland, III.

1019 Dilangham avė.
L. Katalikišką D. S. Brooklyn. 

Kasos globėjai:
Gelburda Petras, 1002 Clara avė., 
Ručauckas Mataušas, 1133 Michigan 

Tamošius,

•t Laajttioa

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gsU iSmrt- 
tl Anglišką kalbą, labai trumpame taifaąiioesjs- 
kykloa naujausia ir tebulmgiauato metodą. “Oki-

rašyk platesnių žinių.

1141 W. 47tt tirnl, CklMgi, HL

avė.
Kasininkas Grigaliūnas 

1437 S. lįst.Maršalka Buividas Juozas, 1439 8
i

9 st.

JUS GALETE IŠAUGITI

“Draugo” Knygų Kataliogas.

IŠ PRIEŽASTIES KARES NEGAUNANT SIUNTINIŲ Iš LIE 
TUVOS, PILNO KATALOGO NEGALĖDAMI IŠLEISTI, ČIA TAL 
PINAME REKOMENDUODAMI SKAITYTI IR PLATINTI SE 
KANČIAS KNYGAS: u

1. Adomienė. Gyvenimo piešinėlis. Šatrijos Raganos. Ado
mienė tarnauja po dvarus kaipo auklė. Paauginus vai
ką viename dvare, eina į kitą. Vilniuje, 1908., pusi. 24 .10

3. AįSopo Pasakos. Surinko ir lietuvių kalbon išvertė Karolis 
Vairas. Veikalas padalintas į ketures dalis: 1) keli 
žodžiai apie Aisopo Pasakų istorija. 2) Aisopo pasakos 
3) D. . J. Rbesos Aisopas ir 4) Studija prie Aisopo 
pasakų. Vertimas atliktas gražiai ant gero popierio ir 
su gražiais, aiškiais paveikslėliais. Netv York, N. Y.,
1914 m., pusi. 336 .......................................................... $1.251
Drobiniais apdarais ....................................................  $1.50

6. Alluma, ir kitos pasakos Guy de Maupass ant. Vertė J.
6. Alluma, ir kitos pasakos Guy de Maupass antro. Vertė J. | 

Laukis. Telpa šios pasakos. 1. Alluma, 2. Netikri bran
gieji akmenys, 3, Baimė, 4. Du maži kareiviai, 5. Die- j Į£. 
nynas padudėlio, G. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 8. Užša- 
lusioj padangėj, 9. Atsikirtimas, 10. Vienatvė, 11. Tė
vas ir sūnus, ir 12. Rožė. Chicago, III., 1908 m., pusi.
136 .............................................................................

12. Angelė Parašė Kun. V. Bolanden, vertė kun. J. Mažiu
kas. Labai graži apysaka iš dabartinių laikų. Seinai,
1914 m., pusi. 136 ........................................................

13. Anima Vilis. Apysaka. Parašė M. Rodzevičiutė. Lietuviš
kai išvertė Jųnas Montvila. Puikus ir akyvas apsaki
nėjimas apie Siberijos žmonių gyvenimą. Shenandoah,
Pa, 1907 m., pusi. 162 .................................................

14. Antanukas. Viena dailiausiųjų Boleslavo Prūso apysakų.
Lietuviškai vertė Šėlimas. Shenandoah, Pa., 1897 m., 
pusi. 46 ............................. ............................................

17. Antras Krikštas. Šių laikų apysaka. Parašė Br. Vargšas.
Chicago, III., 1907 nu, pusi. 84 ................................
Ta pati apdaryta ........................................................

21. Apsakymėliai. Surinko iš vertė lietuvių kalbon Pranas 
Siūlelis. Telpa čia šios pasakaitės: 1. Teismas, 2. Neiš- 

mie gotas. Motiejienės miegas, 3. Iš senovės Egypto 
padavimų, 4. Ar atsimeni? Chicago, III., 1910 m.,
pusi. 75 ...........................................................................

23. Apsirikimu Komedija. Atsitikimas iš amerikoniško gyve
nimo. Parašė H. Sienkiewiez. Vertė Lapšiausvaikas.
Chicago, III., 1906 m., pusi. 32.............................................. 15

27. Auka. Apysaka iš žmonių gyvenimo. Parašė Marė Las
tauskienė. Naudinga pasiskaityti kiekvienam. Vilniu
je, 1908, m., pusi. 72 .....................................................

28. Auksinio Gbulio Historija. (Iš graikų mythologijos žiup
snelis). Su.-.paveikslėliais. Lietuvių kalbon išguldė 
Alyva. Chicago, III., 1913 m., pusi. 86 ................. .

33. Bajora Vuošvis. Graži apysaka iš lietuvių gyvenimo.
Parašė Jonas Kmitas. Shenandoah, Pa., 1906 m.,
pusi. 62 ............................................................................

1 34. Ben Hur. Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Pa
rašė Lew AVallace. Sulietuvino Jonas Montvila. Au
torius, vienas gabiuasiųjų anglų rašytojų, ilgus me
tus tirinėjęs šventoje žemėje ir giliai studijavęs Jė
zaus Kristaus laikų, atsitikimus, gražiai ir gyvai nu
piešė savo knygoje anų laikų gyvenimą. Ben Hur yra 
viena tų knygų, kuri užinteresuoja' žmonės visokiij 
tautų ir tikybų, ir kuri nenustos savo vertės per am
žių. Chicago, III., 1912 m., pusi. 472 ........................  $1-25
Ta pati apdaryta .................................... . .........

36. Beždžionės. Šių dienų apysakėlė. Parašė A. Vienuolis. Vil-

.35

.45

.75

*

Jo šventenybes Popiežiam Benedikto XV Santaikoa Malda 
Urąadinti baisenybių karės, kuri naikina žmonės ir taotan. mo kreipia- Į /• 
mės, o, Jėzau, 1 Tavo mylimiausia SirdĮ, kaipo musq paskutine vilti. O. i 
MielaširdlnKaa Dieve, su ašaromis mes meldžiame Tavęs užbaigti šitą bai Į S “ ” *-*- ir-—Ii-ii temiausia i meldžiame santakos, ku- j "

.15

.20

mynų, nuo kūnų atimti tėvai; -atlgailėk Europoa. ant Kurios uzajo urna 
Irtnimas ir nelaimės. Valdy tajams ir žmonėms inkvėpk ramybės sumany
mą, panaikink naautiklmur, kuria skiria tautas vieną nuo kitos;Tu. Ku
rią liejai savo brangų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink 
žmonės, kad jiaryventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant A- 
paf taksi Petrui; OalbUr mus Viešpatie, mes žųątamel Tu atsakei žodžiais 
mialailrdlnrumo Ir sustabdei eianėlanflas vilnia.-taip dabar teikkis (išrij
au musu ištikimas malda. ir suąi ąlink passuiliui santaiką ir ramybe. Ir 

■iTa, e Svenėiausieei Pana, kaip kitais skaudžiais sielvartos laikais, buk ir 
I paceiba. ustasyteja ir apcynėją. Amen. Kančios ned.. 1SBdabar asusų i

SI r -

o -. fe'*’*
w b

-fe

Tas didelis su jo paties parašu pa
veikslas Popiežiaus Benedicto XV 
su Jo Šventenybes Santaikos Mal
da parsiduoda “Draugo” Knygyne.
M■■IBM■■■■■BBiBaafliBMhbbb|||aa|BBaa—B>||Bi|11|(—gggnBMMBB

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” Redakcijų.

1800 W. 46th Street
CHICAGO, ILL.

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

e?
- Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar pllnki, bei pra
dedi plikti?

_ , ----- Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu 11-

> i-“—- —----------------_ gu, tai stenkitės apsau-
. • v -i -» • • g’uoti jos. T žsakykete iluostrota kny-

stovų išgydymų. Palengvini- gule jusu prigemtą kalba: 
mas, suprantama, yra kiekvie- ParaLra^urfpot^PLAUKUS-” 

no ligonio labai branginamas,
bet jisai paprastai neilgam tę- h Gražybe plauku,-su-
siasi. Virškinimo organų Ii- raitos““ ph^shs Šiin- •i-iv.. . v kimo plauku ir žilumas
gose, dažnai sujungtose su as- -Kaip užlaikyti svei- . . , .................................  ., - katą ir Išauginti plau-^
.riais skaudėjimais ir kitais kU8.—ir kaip tai i,pen-« 
sunkumais, palengvinimas yra 
būtinas. Paprastai geriausias 
palengvinimas yra pasiekia
mas pagelba Trinerio Ameri
koniško Kartaus Vyno Elixi- 
ro, kursai teėiaus dažnai at
neš ir pastovų išgydymų. Šių 
sutaisą bus reikalinga vartoti, 
kol liga neišnyks, ir paskui 
imti jųjų, kuomet tiktai kok
sai nors buvusios ligos ženk 
las yra pastebiamas. Šioji su 
taisa visiškai išvalys kūnų ir 
paliks jį stipriujojo regule- 
riam darbui atlikti. Kaina $1.
Aptiekose. Jos. Triner, Ma

- — — — - r, A

SKELBIMAI.
PASTOVI PASEKMĖ.

Ligų gydymas privalo turė
ti savo tikslu ne tiktai paleng
vinimo atsiekiinų, bet ir pa-

8YENTO MYKOLO BRAUGIJOS, 
BOCKTORD, ILL. VALDYBOS AD

RESAI:

Pirmininkas, Kazimieras Miklas, 
1225 S. Main St.

Yice-pirruininkas Mikelas Jankevi- 
«», 1614 15th St.

Protokolą raštininkas, Jonas J. 
Merčaitis, 1530 S. Vest St.

Finansą raštininkas ir Iždininkas
Pov. P. Petrėnas, 422 Island avė

Iždo globėjai: Jonas Zubinas, 1129 
B. Church St.

Vincentas Kadzevičia, 411 Island 
•v.

Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543 
B. West St., ir Izidorius Komza.

kiuS savltis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galante pertl- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku praSallna plaiskotes 
Ir augina gražius plau
kus U* 10 centu arba 
kl-asos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antraSu. Męs išsluCe- 
rme kiekvienam doler
ine dėžutė Catvseura— 
os N. 1 ir knygute 
"Telzybe Apie Plau- 
kua.” Išplaukėte že-

Seštoje savaite. ,mla? atspaustą kuponą 
ir siuskete šlanden.

UNION LABORATORY, Box 487, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,Bom MT, Union, N. Y.

Slučiu 1 dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimo kaštu persiutime, meldžiu išsiu. 
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal- 
vaeurz N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiusksts sykiu kuponą su 
fesu antrašu.)

DRAUGYSTĖ BV. JURGIO KARHZ- 
V1O, NORWOOD, MAS*.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st 
Pag- P. Kudirka 31 Fraaklin st 
Prot. Rašt. J. Verseckas, 11S4 

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

■k
Iždininkas V. Kavaliauską,

iždo -globėjai: k. SpriridaviOa, nufacturer, 1333-1339 S. Ash-1 !“Q|£)£LE DOVANA" 
1M5 Waahlagton st. |anJ ave > CihcagO, UI.

8. Vitkauskas, 1038 Waahingtaa st.
Marialka O. Glėbas, *1 Struravaat 

am.,

VBAUOT8TB8 BV. JONO EVANOB- 
LIBTO CHICAGO, ILL., VYRIAU

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

am.
.Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W

19th PI.
Prot. Sekr., S. Dargis 638 W. 18 st. 

' Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 712
,W. 15th st.

Kasininkas Ant. Leknickis, 
1445 So. Sangamon st.

Maršalka Petras Augustinas 712 
W. 17 PI.

Susirinkimai paskutinį nsdčldisnį 
kiekvieno mėnesio 1 vai. pe pietą 
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj, 
12 ir Union gatvės.

Turint skaudamų gerklę, už
dekit aplink bandažių, pamir- 
kintų j alyvos aliejoų ir Tri
ner’s Linement’ų. Reumatiz
me ir neuralgijoje skaustan- 
kintų į alyvos aliejų ir Tri- 
ner’s Liniment’u. Kaina 25 
ir 50c., per paetų 35 ir 60c.

NEKALT) PRASTU PAN 8 V 
DRAUGIJA. WMLKF,GAN TI.T,. AD 

MINI8TRACIJA:
Pirmininkė — Ona Vasilintė, 1242 

Bo. Liaeoln flstr., VVnukegnn, III.
Vice-pirmininkė — Anastazija Pa- 

▼ilkykė, 1349 So. Park am., Waak»- 
(na, III.

Protok. ralt. Antanina Kaailisns- 
kiutė, 1245 So. Park am., Wauksgaa,
m.
Finansą raUt. — Elžbieta Nevardsns- 
kaltė, 1221 Vietoria st., Waukegan,
m.

Kasininkė — Marijona Zelealakin- 
tė, 1320 So. Lincoln st., Ws'A«gan,
n.

Reikalingas mažoje geroje parapijo
je vargonininkas. Priedermės vargo
nininko ir zakrisitjono bažnyčioje. 
Apie sąlygas sužinosite šioje vietojo:
53 Waverley st., Worcester, Mass.
(31-8)

Vargonininkas paieškau vietos, esu 
nevedęs, blaivas, įsipraktikavęs ge
rai savo amate, choro vedime ir tt. 
Reikale esant meldžiu gerbiamųjų 
kleboną kreiptis į "Draugo” Redak- 

ciją-
30—5.

Nebo pakelio priėtskys vertas te 
Visas Kupoias verias te plnljai*

i^.1—-
1 Visas Kuponas ir pakilia prisiskls tart tą 

pačią vartą. Gali būti itmslnsml j pinigus 
>» arba | vartas dsvanas.

čšį dėvimą bus dacduma Iki Dac, SI, 1618)

DIDELIS BARGINAS!

.15

.10

f

Paieškau savo brolio Petro .Tani- 
lionio. Paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav.. Biržą parap., Geidžiuną 
sodžiaus. Apie 37 metą senumo; 9 
metai kaip Amerikoje. Pirmiau gyve
no Atliol, Mass. Bus kokie 6 metai, 
kaip iš ten išvažiavo. Atsišaukti šiuo 

adresu:
O. JaniUonaitė,

272 Sandora st., Athol, Mass.

Jei kam rūpi geresne ateitis ir 
nori įsigyti į trumpą laiką turtą, 
tai nepraleiskite progos, o pirkite 
lotus. Mes turime labai patogią 
vietą lietuviams, kur oras ty
ras ir linksmas gyvenimas, nes 
šioj apialinkėje 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. Prospect 456.

REIKALINGAS: — vyras, kuris 
norėtą vakarais uždirbti pinigus. Ne 
atitraukdami jo nuo jo kasdieninio 
darbo, mes išmokinsime, kaip galima 
lengvai' uždirbti pinigus tarp savo 
draugą ir pažįstamą. Jeigu Tamsta

DRAUGYSTĖS BV. JONO KR1K8TY 
TOJAUS, MELROSE PARK, ILL.

VAiiDzaA: Į n raugą ir ]mKįniaiiiy. „
Pirmininkas J. Žvirblis, Boi 59J Į nori pagerint savo būvį ir nori žengt 

Melrose Park, III. pirmyn Siame pasaulyje, tai rnfyk

niuje, 1913 pusi. 20 ........
42. Brolis ir sesuo. Parašė vaikas. Labai puiki apysakėlė. Chi

cago, III.. 1906 m., pusi. 57 .......................................
44. Ciesorius Domicijonas ir Kasėjai katakumbose. Istoriškas 

a p šaky mas.. iį^ Jajkų krikščionių persekiojimų. Pagal 
lenkų kalba pfrašė P. B. Domicijonas nuožmus Ry
mo imperatorius, kuris ne tiktai daug krikščionių, bet 
ir daug garsil&ų Rymo vyrų ir senatorių išžudė. Už 
tat visų neapkaneiamas buvo ir galutinai pats liko nu
žudytas. Turinys apysakos prakilnus, nes kiekvienas 
žino kaip padorus ir šventas buvo pirmųjų krikščio
nių gyvenimas. Chicago, III. m., pusi. 217 ...............

47 DarbininKo Vargai ir rūpesniai. (Brolių laiškai). Parašė 
A. Grabstas. Išeivystės liga pagimdė ištisą to klau
simo literatūrą. Be daugelio straipsnių įvairiuose 
laikraščiuose turime ir keletą knygučių. P. Grabšto 
Darbininko vargai ir rūpesniai išdėsto gana vaizdin
gai lietuvos darbininko gyvenimą Rusijoj. Vilniuje,
1913 m., pusi. 65. .................................... v.....................

57 Dvejopas galas. Parašė J. D. Kareivis du paveikslai mir
ties tikinčio ir netikinčio puikiai aprašyta. Naudinga 
kiekvienam pasiskaityti. Kaune, 1914 m., pusi. 31 ..

58 Dzidė. Graži apysakaitė Lazdynų Pedėdos. Vilniuje,
1913 m., pusi. 42 ................. .........................................

61 Eustakijušas. Istorija iš pirmutinių amžių krikščionybės.
Versta iš lenkiško. Shenandoah, Pa., 1910 m., pusl.128

62 Fabiolė arba katalikų bažnyčia katakumbose. Parašė kar
dinolas AVise man, vertė Vytutas, 1908 m., pusi 353 $1.00

67 Gendrutis. Graži apysakėlė apie pavogtą grapo sūnų, jo 
gyvenimą tarpe čigonų, ir išliuosavimą. Parašė Kun.
K. Shmidt’tas. Vertė Raugutis. Kaunas 1913 m.,
pusi. 57................................................................................

69 Gilšė. Dzūkų legenda ir vaizdelis: Bobelės vargai. Parašė
Vincas Krėvė, Vilnniuje, 1909 m., pusi. 42 .............

70 Gintautas, Paskutinis krivė 1413—14]4 m. Istorijos apy
saka. Parašė S. Paškevičieuė. Vilniuje, 1912 m., pusi 125 .30

Reikalaukite pagal numerį ir knygos vardą o Jūsų reikalavi
mai visad bus veikiai išpildomi. Pinigus galima siųsti išperkant 
“money order”, registruotame laiške, esant mažiaus dolerio, kra
sos ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.,
CHICAGO, ILL.

.35

.10

.25

.15

Pirk sau odos irbatą taisymo da
lykus nuo

K. KAPLAN * SONS 
Wholeaeller

Odiniai dalykai ir avalines krautu
vėms daiktai.

1646 W. 47th st.
Mūsą kainos yra žemiausios. Ateik.

Dvi Naujos Knygos
Šiomis dienomis atspausdintos dvi 

naujos knygos:
1. BRAIŽYNĖLIAI. 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.
1800 W. 46th Street

CHICAGO, ILL.

10

1800 West 46th st.,

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvaran tuo jame 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 praryti siutai už puse kainos $4.-

$5 ir $6.00. . Ant orderio siūtos kelinės ui $2.50. 
KUPARAI ir VALYZAI

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

Atvira kasdieną (Ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

9KC99RC----- --- -------
Jau išėjo iš spaudos 4 numeris

“Pažangos”
Literatūros, Mokslo, Politikos ir
Visuomenes Mėnesinio Žurnalo.

“PAŽANGA,, eina tautiškal-krlkščloniškoje 

dvasia)c.
“PAŽANGĄ” leidžia “Draugo” Bendrovė 
“PAŽANGĄ” veda tie patjs redaktoriai, ku

ie redaguoja savaltrašt} ‘Draugą” 

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

Atskiri numeriai po 25 c.

Adr.

Draugas Pub. Co.
1822 V. Mk Street, Chicago. III.

I



*•* •
draugas Liepos (July) 29, 1915. N. 3T,

‘Karė - kainos sumuštos - Karė” Viskas už $5.95

MŪSŲ NUOSTUOLIS, TAI MOŠŲ LAIMUHU8. PINIGAI NIEMI 
KALA UJAMI. MOKAMA DAIKTUS AT8ISMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Uduodam tūkstančius dolerų davonoms supa- 
tindimui žmonių su mūsų tavcfais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi
me iitų dailiai išrašytų auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontasisė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-aių šūvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitų apgarsinimų ir save 
adresų, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk iiaa- 
dien, o sutaupysi pinigų.

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

AMERIKOS
t_ t :-:tu V i b D i £ N R

f* T ‘ " I 

r\ ; ii?'

VISUOMENES, 

Literatūra ir Politikos iliustruotas Laikraštis
Amorlkos Lietuvių Dienraštis “KATALI

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

Dienraštis “KATALIKAS’’ eina tautiš
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 numerį Veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningy ir Muzikos Krautuvė
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip;

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

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

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJl
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 18*7 M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST,

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant nao VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mckam 8 naoiimSiu ant metų, kurį prida- 
dam kas pusė metę.
Atdaras Subator, Vakarais nnn 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės mcrgičina; 
skolina pinigu ant įtaisyti} savasčių (properčių).

Telephone Drover 5326

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė
• v

Gydo visokias ligas
J ' Specljallsti moterų ir valkų Ilgose
e »

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

3255 So. Halsted SL, Chicago, įlįs.

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

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

tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios.

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

Laikraštis eina du kartu į menesį
Kaina 75 c. metams ■

Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numari dykai
Redakcijos adresai:

1644 Wabansia Avė. • Chicago, III.

—S<ltii<jSSHS<e>S8WS>»SS»S!>SOi»»ttS»l»W—
Lietuviškyjy Švento Kazimiero

Seseru Seminarija
CHICAGOJE.

Viensolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštsonių įky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High SchoaJį.

Lieturilkoaioa Seserį pnima pas tave mergaites moki
nimai ir išaaklėjimai. Seminarijoje prie regnleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: maslka, paiiy- 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEBOS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAI.
Reikale meldžia Ma kreipties prie Motinos Perdėtinie 

line antrašu-.

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St Chicago, III.

f

Phone Drover 4247

DR. J. JONIKAITIS
CyšM Vyrų. Moterių ir Vilką Lipi. 

Resid. 4613 8. Ashland Ava.
V.laodoe: t—12 iš ryto 

I—S po pietųt—t vakare Bell

Nuo rugsėjo mėnesio, 1915 mėty, Bostone ’

**ww
Tai. Drov.r 7042

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

4712 So. Ashland Avė.
arti 47to» eratvėe

aMKamimraraaaBą
J Phono Orovar 700
$ Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 

piet ir 7 lig 9 vakare.

DR. A. J. TANANEVICZE 
Gydytojas, Chirurgas 

ir Akušeras 
Byšau Vyrų, Moterų Ir Valkų Ligai

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO
>ae^

5

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIBTUVI8 DENTISTAS

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

Nedėlioms ir Seredoms pagal sutarti.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St.
IRoom 815) Chicago, III.

Iš
Res. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5326

Telephone Main 536

JOSEPH MOLITOR 
AR K ĮTEKTAS

Rooins 1003-1004
167 W. Washington St. Chicago.
Katalikiškos Bažnyčios mano spcciali- 

įjx) škumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus 
įSf Bažnyčią Chicagoje.

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S. Woed St. Chicago, III. 
Priimame pinigus i Banką užčėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią

Procentą retomis ant metų. Siuučiame pinigus 
visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortea ant visų 

linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

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

PAMĖGINKIT SKAITYT 
Savaitinį Laikraštį

“LIETUVA”
Didelis 8 puslapių laikraštis su 
paveikslais, einąs 24-tus metus. 
“LIETUVA” yra politikos, lite
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
duodantis daugiausiai žingeidžių 
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir 
viso pasaulio. Laikraščio kaina 

Už visą metą tik $2.00 
Už pusę metų tik $1.00

Vieną numerį gausite uždyką, 
jei pareikalausit, adresuodami: 

“LIETUVA”
3252 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILL.
*/re* •'vlv. *

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus

V Jl.Spf.
cztr;.i ?. Aortoj,• . a,‘'fN-i-'n-n f-

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

Man pavestus dar
bus atlieku artls- 
tiikai.

N. A. Norkūnas
16t MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolaa su perviršiu 

tltt.000.00.

Šitoji Banka prižiurome 
•^vienytųjų Valatijy vai 
Vim. Moka 3 nuošimčiu 
MM» sudėtų pinigų, Galim 
nusišnekėti lietuviškai.

O. K. Pmtlethvaits 
išdftuiBkaa

pet&niAviznaa

System

Ar Pienuoji Išpardavimo 
Kampaniją?

Tegul Bell telefonas jums prigelbsti. Svarbu, 

kad jus pasiektumet pirkėją, greitai — kada 

jūsų platinamieji skelbimai ir laiškai tebėra 

jo atmintyje.

Jus galite pasiekti daugiau žmonių trumpes

niu laiku per Bell Vietos ir Tolimas linijas, 

negu kitu kokiu keliu.

Telefonas atneša rezultatus — mastyk apie

laikų, pinigus ir energijų jo sutaupytas.

»
Chicago Telephone Company

Bell Telephone Building
Commercial Department

Official 100

Didžiausi Lietuviška Kolionija Amerikoj
Raudasi 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, nelaikom jokių agentų. Mes parduodam savas žemės. Del 
platesnių' žinių kreipkitės ypatiškai r.t laišku prie savininkę.

ARKANSAS FARMS COMPANY
J. D. Simanowski

239 Railway Ex. BIdg. CHICAGO, ILL.
Phone Wabash 361

ANTŠPAUDOS DEL KUOPŲ IR DRAUGYSČIŲ.
v

Daugybei reikalaujant, “Draugo” Administracija 
priiminėja užsakymus antspaudų ir žymių drau 
gystėms, kuopoms, bažnyčioms, biznieriams, notarams 
ir pavienioms ypatoms. Padarome greitai ir pigiai. 
Dirbame visokio didumo ir kainos. Norėdami parašy- 

| kitę kokie žodžiai turėtų būti atlieti, kokio didumo,
suteiksime tikrų kainų.
roberio, medžio, metalo ar nikelio insodinime, o mes

Visokiuose reikaluose adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

1800 W. 46th Street, Chicago, Iii.

g

I

pradės eiti kas antrą dieną naujas 
darbininKy laikraštis

“DARBININKAS”
DARBININKĄ” leis Lietuvių Darbininkų Sųjųnga.
DARBININKAS” bus pašvęstas visupi rma lietuvių $ 

darbininkų reikalams. «...
DARBININKUI” rūpės ir visi mūsų visuomenės ir w 

politikos reikalai. >
DARBININKAS” eis tautiško je-katalikišk oje d va- a 

šioje. I

DARBININKO” kaina metams $3.00, pusei metų
\ $1-50, trims mėnesiams 75c. Užsisakantiems
k nuo rugsėjo pradžios iki naujų metų $1.00.
fe Laikinis “Darbininko” adresas:

g “DARBININKAS”,
| 438 W. 4th Street, So. Boston, Mass.

gseS2K5?HSBSZHS25
3 Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
3 Lietuvoj bei Amerikoj

Š VIENYBE LIETUVNINKU j
3 Eina jau 30-tus metus,
ū Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
u puse' metų. Kanadoje $2.50 metams;
“ $1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir 

kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vienų num. siunčiam dovanai j 
Knygų katalogų siunčiame ant pareika

lavimo dovanai.

Dr. Richter’io 
IPAIN EXPELLER’IS

nuo reumatiz
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.

3 J. J. Pauksztis & Co.
3 120-124 Grand Str.,

25 ir 50 centų j L Brooklyn, N. X.
aPtiegj°]eJr t,e‘ | 8z5Z525Z5?5Z5a5Ba5Z5?5i 

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

Street,
NEW YORK. !

r Du-kart Savaitinis Laikražtls

Tai. Yards 1138
Lietuviškas 6raborius

Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargeliiĮ-uaš- 
laičių.

P. A MAŽEIKA
3315 Auburn Avė. CHICAGO, iLt

“SAULE”
Jso 35 metai, kaip ideina kca U- 
tarai nkas ir Pėtnyčia. Prenumer.-> 
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei met^ $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $150 metame, 

$1.75 pusei metų. 
Rąžykite liądieu, o gausite vieną 
numerį pasižiuTcjimui dykai, ad* 

resuojaat
W. D. IOCZKOWSKI — eo. 

Mahanoy City, Pa
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Draugo
SPAUSTUVĖ

)

Atlieka visokius spaudos

Sarbus

KAIP TAI:

Konstitucijas, Tikietus, U žkv ieįiunus Plakatus 
ir kitokius spaudos darbus.

Darbų atlieka dailiai, greitai, gerai ir 
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street CHICAGO, ILL.
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Mašinų darbas Sienoms lentos Stogui lentos

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Avė.

Netoli Robey Street

Mes pristatome vieną lentą' ar visą vežimą. Pristato
me į visas miesto dalis.

Telephone Drover 6300

•rrrrnrrrr W SB Kttaac 3b fflšffiSfflt umarai zsTfc .r
M

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie

tuvoj bei Amerikoj

c£rci:.

“Išeivių Draugą”
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:

1. Vėliausias Bintas iš karės.
2. “Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto 

perėjūnas” (trankimasis po Vokietijų, Luxemburgą 
ir Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvų, užvardintų “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos".

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

5. “Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietų.

8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu ii įvai

riausią ir skaitymui verčiausią laikraščią.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: 

metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), 
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire, Scotland.

a :i 1-1 TT-ra-i j ■» -1 im xrara-ra;raara ;-rTmu n arrcrnoi ?r-mcrjg

Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties 
nors pora gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik kų ga 
vome siuntinį įvairių paveikslų,kai p tai Sv. Kazimiero, 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos. 
ir beveik visų esančių Šventųjų; 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 Popiežiaus 
Benedikto XV.

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

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

Adresuokite:

L

Draugas Publishing Co.
1800 W. 5th Street, Chicago, III.
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