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BAISIOS SUKAKTUVES.

Sunkia širdimi turime pri
siminti apie tas metines su
kaktuves. Jau čielas metas, 
kaiap Europą ir galima sakyti 
visą pasaulį kankina karės 
slybinas. Jau čielus metus 
skaitome pranešimus apie kru
vinus mūšius ir laukiame ka
rės baisenybių galo, karės 
užbaigimo. Bet veltui. Karė 
tebesitęsia, kruvinas išnaiki
nimo darbas nesiliauja ir čie- 
lų metų baisenybėmis išgyve
nę, kaip ir karės pradžioj, ne
žinome ir spręsti negalime, 
kaip ilgai karė dar tęsis.

Ant dievaičio Marso auku
ro sukrauta milžiniškos žmo
nių gyvasties aukos, sunkiai 
įsivaizdinamas turto didumas.
Apskaitliuojama, kad per me
tus vien karėj užmuštųjų skai
čius siekia 3 milijonų. Gi su
žeistųjų skaičius bus bent 
tris sykius didesnis. Baugu 
net mąstyti apie tas skaitli
nes, kurių kiekviena vienukė 
reiškia žmogų, mūsų artimą.
Kiekviena kariaujančių valsti-! Rusija sutrinė austrus ir buvo 
jų karės vedimui jau išleido j bemananti įsiveržti Vengri
nei)© milijonus, bet milijardus jon. Bet ir ji tinkamai neap-

sekimu padrąsinti, buvo užsi
moję vokiečius visai iš Pran
cūzijos išginti. Vokiečių pri
sirengimas, greitas prisitai
kymas prancūzų žingsnį su
trukdė. Vokiečiai pasidirbo 
taip stiprius apkasus, kad 
prancūzai jų perlaužti negalė
jo. Vokiečiai antru sykiu ne
beturėjo laiko kada pulti ant 
Prancūzijos, nes jiems gręsė 
pavojus iš rytų pusės.

Nerangi Rusija sujudo grei
čiau negu tikėtasi. Ant grei- 
tųjįį sutraukus pusę milijono 
kariuomenės, įsiveržė Prūsi
jon ir rengėsi ne juokais pa
traukti ant Berlyno. Karės 
svarbiausias veikimas persi
kėlė iš vakarų į rytus. Rusi
ja sugebėjo greitu laiku, su
traukti milžiniškas armijas ir 
jų skaitlingumu pasitikėjo su
trinti priešą. Kelius syk vo
kiečiai triuškino, naikino Ru
sijos armijas, bet jų vieton 
buvo pastatoma nauji milijo- 

Tų milijoną pagelba,

dolerių. O kiek sunaikinta 
turto, sugriauta gyvenimų, 
kaimų, miestų?

Tik karės ekspertai, ateitį 
pramatantieji pakilus karės 
audrai lėmė jos ilgą užsitęsi- 
mą. Šiaip jau dauguma ma
nė kad karė greitai už
sibaigs. Kiekviena iš ka
riaujančių pusių manė 
greitais sutriuškinti savo 
priešus. Vokietija, vie
na iš geriausiai prisirengusių
jų prie karės valstijų, manė 
smarkumu pergalėti priešus. 
Kol negreita Rusija sumobi
lizuos savo kariuomenę, kol 
išties pradės ką veikti, tuo lai
ku ji pienavo sutriuškinti šiek- 
tiek daugiau prisirengusią 
Prancūziją. Su dviem milijo
nais gerai išlavintos ir apgin- 
kluotos kariuomenės, sulaužy
dama Belgijos neutrališkumą, 
griuvo visu smarkumu ant 
Pranrūzijos. Netikėtas ir 
smarkus belgiečių prie Liege

skaitliavo šių dienų svarbiau
sio karės faktoriaus: amuni
cijos. Kariuomenės skaitlin- 
gumas, nors šiaip jau savrbus 
faktorius, bet prie menko ap
ginklavimo ir neužtektinos a- 
municijos, nėra nulemiančiu. 
Žmonėmis nevisus trukumus 
galima užpildyti. Pražudžius 
už visas kariaujančias valsti
jas daugiausia kariuomenės, 
delei neužtektinos amunicijos 
praradus beveik visus užka
riautus plotus, ir ji suprato, 
kad reik padidinti ginklų iš- 
našumas, kol priešą galima 
būtų galutinai nuveikti. Visa, 
ką šiandien rusai, apleidžian- 
tieji Varšavą, reikalauja, yra 
ne kas kitas, kaip amunicija. 
Ir šioje valandoje Rusija ne
bemano sutriuškinti priešą. 
Jos pienai, kaip ir vokiečių — 
neišsipildė.

Abelnai ši karė visas val
stijas apvilė. Vokiečiai nenu
galėjo prancūzų, rusai ir su sa

pasipriešinimas užlaikė vo- vo milijonais pasijuto bejė- 
kiečių kariuomenę ketu
rias dienas ir daug kuo 
sugadino vokiečių pienus. Ap
sidirbę su Liege, perėję sker
sai Belgijos įsiveržė Prancū- 
zijon ir taikėsi paimti Pary
žių, sutriuškinti prancūzus, 
padaryti su jais taiką, tuomet 
visomis jėgomis gulti ant Ru
sijos, su ja apsidirbti pana
šiu būdu ir galūtinai pasiro- 
kuoti su Anglija. Bet kelių 
dienų sutrukdymas Belgijoj, 
prancūzams buvo užtektinas, 
kad priešui užtaisius kilpas. 
Prancūzai, pirmuose susirė
mimuose pergalėti, pamažu 
traukėsi Prancūzijos gilumon,

giais. Austrai taikėsi sumalti 
serbus—ir skaudžiai apsiriko. 
Turkijos karėn įsimaišymas 
karės bėgio nepermainė, kaip 
ir Italijos įsimaišymas perga
lės talkininkų pusėn nenusvė- 
rė. Anglai su prancūzais ti
kėjosi į trumpą laiką užvaldy
ti Dardanelius, ištikrųjų gi 
Dardanelių paėmimas pasiro
dė reikalaująs laiako, didelio 
jėgų intempimo ir milžiniškų 
aukų. Anglai manė su laivy
no pagelba Vokietiją badu 
prie taikos priversti, bet ir 
tas pasirodė beveik negalimu. 
Vienu žodžiu, visur valstijų

kol prie Mamos upes nesu- pienai neišsipildė. Ir po čie- 
stojo ir pasirįžo mirti, bet to- lų metų kruvinų imtinių, karę 

nebesitraukti. Ištiko is- išnaujo reikia pradėti, 
toriškas mūšis, vokiečiai buvo Toks aplamais bruožais val- 
atblokSti atgal. Pirmu pasi- gtiją padėjimas. Gi mažesnės

Varšavos miesto reginys, dėl kurios eina smarkūs mūšiai. -

tautos? Jų balsas mažai pa
stebimas. Teriojamos, naiki
namos, jos priverstos tylėti 
Tiesa, Rusija, bijodama len
kų aštresnio balso, pasirįžo 
lenkams užkimšti burnas au
tonomijos pažadėjimu. Vokie
tija, Austrija vyliojo prie sa
vęs lenkus neprigulmybės šešė
liu. Bet tai buvo kariaujančių 
valstijų skambūs prižadėji
mai. Armijų maurojama, gais
ruose, kraujuose pasinėrusi 
Lenkija tik savo vargus, ne
laimes pasauliui tegali apsa
kyti. Jos dejavimų, kaip ir 
Belgijos, nenustelbė gink'ų 
žvangėjimas. O kitos tautos? 
Kar čekai, slavokai, rusinai 
ir kiti ? Jos tvli. apie jas nie 
ko nesigirdi. Valstijos t vil
iai t.s pri rak’: o prie savo 
vežimo ir vaoži /; i kur patin
ka. Su Lietuva ne kitaip. 
Nuteriota, nuniokyta, ji net 
vardo atimta. Išeivių balsas 
negirdžiamas.

Baisios karės metas, milijo
ninės žmonių aukos, neapsa
komas turtų, žmogaus tvery- 
bos išnaikinimas nenumalšino 
valstijų pasirįžimą kariauti. 
Desperatiškas priešui keršiji
mas, neapykanta auga, nežiū
rint okeano pralieto kraujo. 
Taikos balsas palieka balsu 
šaukiančiu giriose. Ir nėr vil
ties, kad greitu laiku , rastų 
sau pritarimą. Karė tęsis, 
kol vienos ar kitos pusės jė
gos galutinai neišsisems. Ir 
tuomet pergalėtojas nieko ne
laimės: jau dabar nuostoliai 
panešti bile kurios pusės yra 
didesni, negu galimi atlygini
mai žemės plotų, kontribuci
jos pavydale. Jau ir dabar 
jos visos pralaimėjo. Už ką 
gi tad kovojama? Iš kur toks 
pasirįžimas aukoti turtą ir gy
vastis? Sakoma, dėl tautų pa
liuosavimo nuo militarizmo, 
kad paliuosavus mažesnes 
tautas iš didesnių tautų ver
gijos. Bet kaž kodėl nesiti
ki. O gal dėl garbės, nusiže
minimo nenoro? Gal.

RUSAI TRAUKIASI PRIEŠ VOKIEČIUS.
RUSAI APLEIDŽIA VARŠAVA-

Nors buvo viltis, kad rusai gali 
Varšavos nepaduoti, bet iš gautii 
žinių, matyti, kad Varšavą gali 
tekti vokiečiams. Vokiečiai iš visų 
pusių siunčia link Varšavos sus
tiprintas jėgas, daužo tvirtumas. 
Rusų viltis atsilaikyti prieš vo
kiečius nyksta. Rusai kraustosi 
iš Varšavos.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
LIUBLINĄ.

Po ilgo mūšio vokiečiai paėmė 
Liubliną. Nors tuose mūšiuose 
žuvo daug vokiečių kareivių, vie
nok jie atsiekė savo tikslo.

VOKIEČIAI PERKIRTO LIUB
LINO-CHOLMO GELEŽINKE

LIO RĖLES.
Vokiečiai išgainiuojo rusų ar

miją, daug kareivių paėmė ne
laisvėn, paėmė tris kanuolės ir 
perkirto relės Liublino-Cholmo 
geležinkelio.

AUSTRIJIEČIAI NETEKO 
12,000 VYRŲ.

Iš Genevos praneša, kad mū
šiuose ties Goritza austrijiečiai 
neteko 12.000 kareivių.

ofieijalio paskelbimo, sulaikė vo
kiečius Kauno gub., už
kertant vokiečiams kelią prie 
Vilniaus — Petrogrado geležinke
lio.

Rusai šiuo laiku tvirtina savo 
pozicijas ant Brest Litovsko — 
Kauno ir Gardino linijos, kur 
manama sutraukti rusų stipriau
sias pajėgas ir galutinai užkirsti 
vokiečiams kelią.

TIES LIUBLINU ŽUVO 10,000 
VOKIEČIŲ.

Paėmimas Liublino vokiečiams 
apsiėjo labai brangiai. Kaip pra
neša Genevos laikraščiai generolo 
AVoysho armijos žuvo 70.000 ka
reivių, generolo von Mackensono 
armija neteko 30.000 žmonių. Ap
skritai imant, visos vokiečių išlai- 
mėjamos pozicijos Lenkijoj labai 
daug reikalauja aukų ir pastan
gų iš vokiečių pusės.

dviejų ugnių. Pelėnimis nuėjo vi
sas bažnytkaimis. Kunigai tečiaus 
laikėsi rūsiuose iki paskutinės. 
Sykį lyg aptilus šaudymui, kle
bonas užėjęs klebonijos priean- 
gin. Kaip šit z-z-z granata su
griauna prieangį į šiupulius, su
trupina langus, duris. Klebonas 
Navickas pasijuto ant kelių par
blokštas. Nuo oro srovės akys 
krauju pasruvo (dabar gija), o 
pats kunigas gyvas. Žinoma, rei
kėjo tekinam sprukti į šalį. Tuo
tarpu vikaras momentui staptelė
jo ties svirnu. Čia kita granata 
— kaip plyš. Svirną apaižė. Ka- 
mendoriaus nematyt—nė balso. 
Tik žio, ima žemė krutėti ir šit iš 
po jos išlenda išblyškęs bevirpąs 
kunigėlis," gyvas—nežeistas, Mat, 
oras jį parbloškė, o skeveldros 
purškė per jo galvą. Klebonas, j 
akį apgydęs, vėl grįžo savo iš- 
griautan lizdelin.

Kurtavėnų miestelio taip-gi 
nebeliko. Bažnyčios stogas nude
gė. Klebonas Rakauskis, ir pri- 
kalbinėjamas vis spiriasi sakyda
mas: aš juk ganytojas, o ne sam
dinys — liksiu su verkiančiomis 
avelėmis. Vokiečiai viską nuo jo 
atėmė ir maisto neliko, net mišių 
vyną išlakė. Bet šis išgavęs tris 
vyno butelius nuo vokiečių karei
vijos kapelionų, toliaus Mišių au
ką švenčia.

Girkalnio kleb. Baška su kam. 
Spudu ilgai varžėsi, katram na
mie likti. Nė vienam nesutinkant 
pasišalint, abudu liko ant vietos. 
Ir gerai padarė. Raseinių kunigai 
taipgi pasiliko pozicijose. Girdė- 
ties nesykį apgynė aveles nuo 
vokiečių žiaurumo. Gražių daly
kų girdime apie Kulių kunigus, 
Šiaulių dekaną Jasienskį, Skuodo 
Žadeikį ir daugybę kitų. Ačiū 
Dievui, Žemaitijos kunigai žy
mioj daugumoje supranta esą 
avių ganytojai. Gal dėlto ir vo
kiečiai jau neelgiasi su jais, kaip 
iš syk pasielgė su Tauragės kle
bonu kun. Kemešiu arba Gargždų 
kun. Baltrėnu.

PRIE KATALIKŲ MOKSLEI* 

VIŲ IV SEIMO. h

Šiemetinis A. L. R.-K. Mok* 
sleivių Susiv. seimas įvyks 2< 
ir 25 d. rugpiūčio, AVaterbu* 
ry, Conn. Iš priežasties sei* 
mo vietinė “Aido” Dr-ja ren
gia kelius vakarus. Ir taipį 
panedėlio 'vakare, rugp. 23 d., 
rengiamos prakalbos, dainos 
etc. Programo pildyme daly
vaus moksleiviai. Pradžia a* 
pie 8 vai. Vakaras įvyks sve
tainėje ant 49 Congress avė.

24 d., utarninke, Teatro Dr- 
ja “Aidas” stato scenoje 
“Švarkas ir Milinė”, trijų, 
veiksmų gyvenimo vaizdą. 
Bus dainos ir šokiai. Dainuos 
Bažnytinis choras, vadovau
jant p. J. V. Kovui. Svetai
nės vieta — 48 Green st. Pra
džia 8 vai. vakare.

25 d., seredoje, margas va
karėlis, balius. Svetainė —* 
48 Green st. Pradžia 8 vai, 
vakare. i

Kurie iš moksleiviii mano 
seime dalyvauti, tegu iš kal
no apie tai praneša p. J. V, 
Kovui, 21 Congress avė., Wa^ 
terbury, Conn. Jį

---------------------— i %

“MOTINĖLĖS’’ metinis 
susivažiavimas įvyks 17 ‘ d, 
rugp. (August), Atlantic City, 
N. J., viešbutyje “The Dun* 
lop” viduryje miesto prie 
Boardwalk. Posėdžių pradžia 
11 vai. ryto. i

Kun. M. A. Pankauskasi

L, R.-K. PILNŲJŲ BLAI
VININKU 5 SEIMAS. į

Ir pats žemaičių vyskupas, kai, bus laikomas 10 ir 11 d. rug* 
girdėtis iš vyskupijos niekur ne- piūčio (August), 1915, Mi*
sitrauksiąs. nersville, Pa. Pamaldos atsi* 

laikys šv. Pranciškaus lietu
vių bažnyčioje 9 vai. utarnin* 

ATLYGINIMO ko rytą.
Delegatams važiuojant į

REIKALAUJA
Už “LEELANAVV’Ą”.
. . . -rr , j . seimą, reikia geležinkelio trauSuvienytųjų A alstijų depart-; . ,, ...

į kiniu važiuoti ikimento valdininkai rengia protes- Į»««uwu Pottvile,
tą prieš sutorpedavimą Amerikos j T*a-> ° Pottvile iki Miners* 
prekynio laivo “Leelanaw”, ku-Į^Ule — karu. Geriausia vie- 
rį vokiečių povandeninių laivų ta delegatams apsigyventi 

Caro prisakymu rugsėjo 1 die- m‘nos nuskandino Orkney salų | AVashington Hotel”. Kurie

VALSTYBĖS DŪMOS 
ATIDARYMAS.

NUSKANDINO ANGLŲ LAIVĄ.į eis pergalėtoja.
Iš Londono pranešama, kad 

anglų garlaivis “Fui gene e” nus
kandintas vokiečių submarynų.
Žuvo 30 žmonių ingulos. Vietos 
nuskendimo nepaduodama.

VOKIETIJA PASKELBS LEN
KIJOS NEPRIGULMYBĘ.

Prancūzų ir anglų spauda pa
duoda žinių, jog Vokietijos kai
zeris, užimdamas lenkų sostinę 
Varšavą, suteiks lenkams savyval- 
dą. Tai dabar lenkai turės net 
du pažadėjimu neprigulmingos 
Lenkijos: vieną rusų, kitą vokie
čių.

RUSAI SULAIKĖ VOKIEČIUS 
KAUNO GUBERNIJOJ.

ną prasidėjo Valstybės Dūmos 
posėdžiai. Iškilmėse atida
rymo posėdžių dalyvavo 
ministeriai, diplomatai, kitų 
šalių pasiuntiniai ir daug diduo
menės. Pasakyta daug patrijotiš- 
kų kalbų ir išreikšta viltis, kad 
Rusija iš šios didžiosios karės iš-

apielinkėse. Pasiremiant,' padarv- į§ delegatų norėtų, galės gau* 
ta 1828 metais tarp Amerikos ir ti būtą pas vietinius lietuvius. 
Vokietijos sutartimi, Suvienytų Laiškus, telegramus mel* 
Valstijų valdžja reikalauja atly- Ujame siųsti klebono vardu;
ginimo uz sunaikintą laivą. Is TZ- T x. ... ...,,T , ,, , . . , . , Kun. J. Dumčius, Minersville,Leelanavv laivo ingulos niekas ’• • I fnežuvo, nes vokiečiai davė jiems
progą pasišalinti nuo laivo. J. Mikutavičius,

15 kp. raštininkas.

NUŽUDĖ HAITI PREZIDENTĄ.

AVashingtone gauta žinių nuo 
viceadmirolo Capertono iš Port 
au Prince, Haiti, kad Suvienytų 
Valstijų kariškojo laivo “AVas- 
hingtono” jūreiviai paskirti ap
saugojimui Suv. A’alstijų pilie
čių gyvasties ir turto kilusiose 
riaušėse.Haiti republikoje.

Įšėlusi revolincijinierių mi
nia įsilaužė į Prancūzijos atsto
vo rūmus ir, suradus ten pasislė
pusį Haiti republikos prezidentą, 
Vilburną Guillaune, nužudė jį. 
Nužudytojo prezidento kūną 
riaušininkai, pririšę ant virvių, 
valkiojo po miesto gatvės.

Kaip spėjama riaušės iškilo
KARĖS ATSITIKIMAI. delei nužudymo 160 politiškųjų

Kaip daugelis Lietuvos mieste-kalinių, jų tarpe ir buvusio Haiti
Rusų armija, sulig Petrogrado t lių ir Kuršėnai pasijuto tarp respublikos prezidento, Oresteso

ANGLIJA PATEISINA $AVO 
BLOKADĄ.

Šiomis dienomis bus inteiktas 
Suvienytųjų Valstijų valdžiai 
Anglijos atsakymas ant pasiųs
tosios notos. Anglijos atsakymas 
pateisins jos blokados taktiką, 
nes notoje — atsakyme pažymė
ta, kad kariaujanti viešpatija tu
ri pilną teisę paskelbti blokadą 
tuose neutralių viešpatijų uostuo
se, per kuriuos priešas galęs per
vežti kariškąją amuniciją ir ki
tokius tavoms.

Nežinia, kaip Ruv. Valst. sutiks 
tokį Anglijos paaiškinimą.

Zemoros.
Suvienytųjų A’alstijų valdžia 

prisakė savo kariuomenei, esan
čiai Haiti apielinkėse, numalšinti 
revolineijinierius ir pridaboti 
Suv. Valst. piliečių reikalus.

GAUSI DOVANA 
UNIVERSITETUI.

Madisone, AA’isconsino valsti
joj, nesenai mirė turčius bankie- 
rins, J. Steven Trip. Žymią dalj 
savo turto velionis paskyrė mok
slo įstaigoms. AA’isconsino uni- 
vertitui užrašyta pusę milijono 
dolerių, AVaukrsha kolegijai, 
10.000, Ripon kolegijai 5.000 dol. 
Beto dar raudaai keletas pasky
rimų ir kitoms mokslo įstaigom^
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Žinios iš Lietuvos.
A. A. KUN. JUOZAPAS 

AMBROZIEJUS,
Birželio 15 (L, ketvirtų va

landą ryto, aprūpintas šv. Sa
kramentais, mirė Vilniuj kun. 
Juozapas Ambroziejus, 60 me
tą amžiaus- .Velionis buvo 
sienas veikliausių Lietuvos 
flarbininkų. Lietuvą mylėjo 
karščiausia ir jos labui net iš
sijuosęs darbavosi, nesigai
lėdamas nei triūso, nei var
go. Jo tautiškas veikimas la
biausia apsireiškė sulenkin
tam Vilniuj, kuomet čia lietu
sių buvo tik mažytė saujelė, 
nebuvo nei vieno kunigo, at
viro lietuvio, nebuvo nei 
vienos lietuviams paskirtos 
bažnyčios. Kun. Ambroziejus 
žadino tą lietuvių saujelę prie 
tautiško susipratimo: rengė 
jiems teatrus, viešus ir slap
tus, mokino tautiškų dainų ir 
žaislų, dalino lietuviškas kny
gas, dar tuomet pasaulinės 
vyresnybės uždraustas. Daug 
Vargo ir triūso padėjo kun. 
Juozapas, pakol galutinai su 
lutais lietuviais išgavo Vil
niui lietuviams šv. Mikalojaus 
bažnytėlę 1904 m.

Lygiai daug pasidarbavo 
kun. Ambraziejus lietuvių 
spaudos (knygų) grąžinimui. 
Prieš 14 metų .buvau užėjęs 
pas jį su reikalu. Ant stalo 
pastebėjau didelę lietuviškų 
laiškų krūvą, rašytų spaus
dintomis raidėmis. Paklausus 
man, kam reikalingi šitie laiš
kai, kųn- Ambraziejus paaiš
kino taip: “Ugi, brolyti, ši
tuos lakštus indųosiu pasauli
nei vyresnybei, kad priparo- 
flžius, jog lietuviai labiau myli 
ir vartoja lotyniškas raides, 
negu rusiškas. Mat, vyresny
bė, pflsiremdama ant fceletog’ 
lietuviškų laiškų, kareivių iš 
kariuomenės rašytų, stengiasi 
priparodyti, jog lietuviams la
biau tinka rusiškos raidės”.

Sugrąžinus 1904 m. lietu
viams spaudos liuosybę,' kun. 
Ambraziejus tuoj stvėrėsi už 
naujo darbo. Jau sekančiais 
1905 metais išleido mėnesinį 
su paveikslais ūkininkams lai
kraštį, vardu “Lietuvos Biti
ninkas”. Laikraštis būdavo 
upauzdinamas ant gražios ir 
geros didelio formato popie- 
fos. Savo laikraštyj kun. 
Juozapas suteikė skaityto
jams daug naudingų žinių a- 
pie bites ir kitus ūkio daly
kus. “Lietuvos Bitininkas” 
ėjo tik vienus metus ir išėjo 
12 numerių. “L. Bitininke” 
kun. Ambraziejus rašė vien 
tik apie bites ir ūkį, lenkų 
klausimo kaip ir visai nepa
lietė.

Sustabdęs “L. Bitininką” 
kun. Juozapas per 5 metus 
išleidinėjo kitą jau mažesnį 
dvisavaitinį laikraštį, vardu 

■“Šviesa”. Naujame laikraš
tyj mažiau buvo rašoma apie 
ūkę, o labiausia buvo persta
tomi lenkų ir lietuvių santi- 
tfai. “Šviesoj” galima rasti 
idAugybę visokių aprašymų iš 
lietuvių tautiškos kovos su 
lankais. Kokie tik tuomet bu
vo lietuvių susirėmimai su 
lenkais, nė vieno jų neaplei
do kun. Ambraziejus plačiai 
neaprašęs savo “Šviesoje” v

Kun. Juozapas buvo labai 
atviraus būdo žmogus. Del 
to sau labai daug kenkė; Len- 
kAi jo baisiai nekentė ir vadi
no jį aršiausiu '“litvomanu”. 
Daug jisai nuo jų ir iškentė-

‘‘"Maždaug nuo 1908 m. kun. 
Ambraziejus jausdamas save 
i&audžiausia užgautu, pasi
traukė nuo viešojo gyvenimo 
ip užsidarė savo kambariuose, 
nįekur, jokiuose susirinkimuo- 
fo ir draugijose nedalyvavo, 
nesilankydavo pas nieką ir ne

mėgdavo pas save priimdinė
ti. Labai retai galima jį bu
vo pamatyti einantį per Vil
niaus miestą. Dažniausia, 
pakol dar buvo sveikas, gali 
ma buvo kun. Ambraziejus 
pamatyti Bonifratų bažny 
tėlėj karštai meldžiantis arba 
kalbant šv. Bažančių...

Tegu Jam Augščiausis ir 
Teisingiausis Viešpats, sutei
kia amžiną atilsį!

Kun. J. Bakšys. 

(“Aušra”)

KEISTAS VAIŠINGUMAS.
Birželio 15 dieną Jo Mylista 

Žemaičių Vyskupas Pranciškus 
Kanevičius, lankydamas šiemet 
gudiškąjį Zarasų pakraštį, dirma- 
vojo ir Belmonto bažnyčioje.

Tos bažnyčios koliatorius gra- 
pas Peliksas Broėl-Plioteris pa
sikvietė Vyskupą pietauti į dva
rą. Sukvietė visą savo adminis
traciją, apielinkės dvarininkus: 
Niezabitowskį, Bortkiewiezių, 
Koziellą, gydytoją Narbuttą, ap- 
tiekorių ir visus kunigus, kurie 
tik buvo atvažiavę tą dieną į 
Belmontą. Iš Vilniaus vyskupi
jos buvo: Drujos, Ikaznės, Paga- 
sčio ir Borudzevičių. Žemaičių 
vyskupijos: vietinis klebonas
Tiška, Braslavo klebonas ir vi
karas, Ževerijos kl. Mankauskis,

I Pelitų- Malinauskis, dekanas 
Kryžanauskis, kun. Mantvila, 
Mickevičius. Viso prie stalo bu
vo 40 suvirsimi žmonių. l

Pietums baigiantis, vaišingas 
šeimininkas grapas Peliksas 
Broėl-Plioteris suskambino į stik
linę; atsistojęs išsitraukė iš ki
šenės mašina rašytą popierį ir 
ėmė balsiai skaityti.

Jam tekę priimti pas save tris 
Žemaičių Vyskupai: Valančiaus- 
leis, Palinlionis ir Girtautas. Jie 

^.buvę geri. katalikai ir vyskupai.
Jia pažįpęs ir negerų vyskupi

jos valdytojų: Nemeką, Tupalsk;, 
Žilinskį, kurie lenkams daug aša 
rų išspaudę.

Tu, Ekscėlekcija, nuo pat savo 
ingreso . pasirodei partivus: 
skriaudi lenkus, tegloboji vienus 
lietuvius.*.. t

Visų lenkų vardu aš meldžia 
Tave — buk ‘ ‘ katalikų ” Vys
kupu, liaukis tvėręs partijas 
Nebeskriausk lenkų nors-gi šiais 
sunkiais laikais. Ag lenkų dideli 
nuopelnai.

Ir tt. Ištisai visų žodžių negi 
atkartosi.

Ant visų kunigų ta 
prakalba padarė labai nemalonų 
įspūdį. Rodės, mūsų Vyskupas 
sulyginta su Vilniaus kapitulos 
išgamomis,; Tupalskiais ir ki
tais tokiais.

Vyskupas, neatsistodamas, la
bai vykusiai atsakė. Faktais pri
rodė, kad tik lenkai užsipuola 
ant lietuvių, visaip juos šmeižda
mi ir visur persekiodami. Paskui 
ir iš grapo, prispirdamas, parei
kalavo, kad savo šmeižtą patvir
tintų faktais: kur, kada, kaip, 
kokį lenką jis, kaipo Žemaičių 
Vyskupas,.yra nuskriaudęs; arba 
kuris Jo vyskupijos kunigas 
skriaudžia lenkus.

Prie sienos prispirtas grapas 
gavo prisipažinti dabar tokių 
faktų nežinąs.

.Vyskupas buvo labai nustebęs 
ir. taip - išsireiškė: — Oto gošei- 
nnosč! Potož mię zaprosili na 
obiadf •<

Tečiaus, dar atsigėrė juodos 
kavos, birraavojo bažnyčioje ir 
išvažiavo į Apsą nakvoti pas kle
boną. Rytą Pelikų klebono ark
liais išvažiavo į Vidžius.

(i‘R. Garsas”). ' f

žemaičių Seminarijoj, Vašakė-
nnose gegužio 16 d. J. E. vysku
pas Pr. Karevičius įšventino 14 
augintinių į kunigus, 15 į dijako- 
nus ir 12 į subdijakonns.

"Aušra” praneša, kad Vilniaus 
vyskupijos1 valdytojas, ktin. Mi
chalkevičius, atšaukė duotas lie
tuviams pamaldas Sv. Jokūbo 
bažnyčioje. Reiškia, žingsnis at
gal.

Gyvenim
suteikta pagelba. Daktarai- sako 
abu pasveiksią.

K. Losius.

Liepos 18 'd. N. P. Panelės 
švenč. Moterų' dr-ja parengė 
pikniką labai puikioje vietoje, 
kurią minėtos dr-jos narės išpao- 
šė gražiais kaspinais. Ant pik
niko griežė Lietuvių Benas.

krikščionišką gailestingumą, tau
tišką sūSipratimą, vienybę ir ki
tus gerus privalumus. Štai nese
niai (liepos 20 d.) Lucernės ap
skričio (county) lietuviai gra
žiai pasirodė svetimiems ir sa
viškiams su savo antra Lietuvių 
Diena. Dainos, prakalbos, lenkty
nės ir kiti blaivi pasilinksmini
mai kėlė tūkstantinių minių ūpą 
augštyn. Giminės, pažįstami, nesi
matę keletą-kelioliką metų, turė
jo progą susivažiuoti ir pasikal
bėti. Kiekvieną gaivino viena pra
kilni mintis, kad jis savo daly- 
vumu užjaučia, pagerbia brolius 
nukentėjusius nuo karės. Mat, tą 
dieną parke buvo atlaikytos ir 
Mišios už kritusius karėje ir vi
sas — dienos pelnas, paprastai 
gegužinėse suvartojamas nė šiaip 
nė taip, buvo paskirtas nukentė
jusiems nuo karės sušelptu

Lucemiečių pavyzdžiu paža
dinti, kai-kurie SchuylkUTo apy
gardos lietuviai sumanė surengti 
panašią Tautos Dieną Lakęs Ide 
parke, ties East Mahanoy Jnnc 
tion, netoli Mahanoy City. Tam 
tikslui jau užsakyta tasai parkas 
6 d. rugsėjo (Labor day). T. Die
nos surengimas pavedama vi 
siems apielinkės chorams, o ypač 
Mahanoy City chorui, kurisai yta 
vienas didžiausių ir gyvena ar
čiausia minėto parko. Chorai iš
sirinks iš savo tarpo komitetą 
kurs paskelbs dienos tvarką ir 
pasirūpins kitomis reikalingomis 
smulkmenomis. Ligi 6 d. rugsėjo 
liko vos penkios nepilnos savai
tės. Skubinuosi tat bent apskri 
tais bruožais pranešti apie suma
nytą susivažiavimą, kad apygar
dos lietuviai išanksto žinotų ir 
susitartų atvažiuoti

Reikia tikėtis, svietelio buk ne
maža, nes aplinkinėse kolonijose: 
MahanO'y* City, Thmaąna, Coal 
Dale, New Philadelphia, Miner
sville, Gilberton, Girardville, She

SCHUYLKILL, PA. APYGAR
DOS LIETUVIAMS ŽINOTINA.

Nėra bloga, kas ant gero neišeitų.

Dabartinė baisi Europos ka
rė duoda ypatingą progą Ameri- 
ko. lietuviam. p.rodyti

damas padorius šokius ir žais
damas gražius lietuviškus žais
lus. •ilV. • • «* . « •

Žmonių į pikniką atsilankė 
daugiau kaip pusantro šimto ir 
visi buvo patenkinti iš šio pasi
linksminimo. Girtų nei vieno ne
simatė ; bufetas buvo be svaigi
nančių gėrimų.

N. P. Panelės Švenč. Moterų 
dr-jai iš pikniko likosi gryno pel
no 26 dol. 18c., kuriuos paskirta 
naujos bažnyčios pastatymui.

Lewistono lietuviai nesnau
džia, bet dirba kiek galėdami 
visuomeniškoje dirvoje. Beveik 
nėra to nedėldienio, kad čia, 
kuri nors draugija ar kuopa 
neparengtų vakaro, teatro ar 
baliaus. Dažnai Lewistono lie
tuvius už gerą darbą pagyria ir 
kitataučiai. >

Daugiausia paš mus veikia L. 
Vyčiai, kurie dirbdami Lewisto- 
no lietuvių labui, neužmiršta ir 
tautos reikalų.

Rugpiūčio mėnesį Vyčiai ža
da parengti su įvairiais pa- 
marginymais pikniką.

Dirbkime broliai ir sesers, o 
susilauksime savo darbo gerų 
vaisiui

Lietuvaitės.4

nandoah, Mt. Carmel, Shamo
kin, lietuvių besama apie 30—40 
tūkstančių. Visi jie kviečiami. 
Tegu iš jų atsilankys ketvirta, ar 
penkta dalis, tai vis-gi būtų ko
kių 6—10 tūkstančių minia.

Be paprastų piknikuose pra
mogėlių 6 rugsėjo bus dar dainos 
prakalbos, lietuvių žaislai. Visas 
grynas T. Dienos pelnas skiriama 
lietuviams nukentėjusiems nuo 
karės sušelpti.

Smulkmenos bus paskelbtos vė
liau.

Vienas sumanytojų.

PHILADELPHIA, PA.

L. D. S. nauja knopa.
Suprato rhiladelphieėiai, kad 

apie savo reikalus geriau pa
tiems pasir i .inti. Svetimas jei 
ir padės, Imi iki galui ne. tie
sės. Taip m «'•*' » da
girdę apie or ranizavimosi Ame
rikoje nau; >s darbininką drau
gijos, L. D. S., nutarė sutverti tos 
Sąjungos kj»| ir Pv.a lclpi.u 
jo?*

Atvykus-gi į Philadelphiją 
kun F. Kemešiui, L. D. S. or
ganizatoriui, viskas susitvarkė 
kaip nereikia geriau. Per su
rengtas praklabas kun. Kemėšis 
plačiai paaiškino L. D. Sąjungos 
tikslą, didelę jos naudą ir kvietė 
darbininkus prie jos prisidėti. 
Atsirado nemažas skaičius* no
rinčiųjų ir tnojas buvo sutverta' 
L. D. S. kuopa, išrinkta valdy
ba ir tt. Naujoji kuopa nutarė 
daryti susirinkimus pirmą ne
dėldienį kiekvieno mėtaeaio.

Džiaugėsi žmonės turėsią savo 
darbininkišką organizaciją ir 
laikraštį "Darbininką”, kuris 
gins jų reikalus.

Socijalistai, sužinoję, kad 
Pbiladelpijoje tveriasi darbinin
kų organizacijos kuopos, labai 
nusigando. Buvo net mėginę 
įsiskverbti katalikų darbininkų 
tarpan, bet nepasekmingai.

Keistutis.

PEBLAPBLPHIA, PA.

Iš Philadelphijos lietuvių gy
venimo labai retai tenka pama
tyti laikraščiuose rimtesnių ži
nių. Vienok lietuvių čia gyvena 
daug ir lygiai su kitų kolonijų 
lietuviais rūpinasi visuomeniš
kais reikalais ‘

Cicilikai,-- pasinaudodami iš 
mūsų katalikų tylėjimo, skelbia 
savuąsė^ laišf^čiuose melagin
gas žinias ir stengiasi suklaidinti 
plačiąją visuomenę kas link ka
talikų veikimo.

Nesenai cicilikų organas 
‘Kova” patalpino žinutę apie 

Philadelphijos Vyčius, kuriems 
primėtą nebūtus daiktus, kaip 
tai, girtuokliavimą; muštynes ir 
tt. Žingeidu būtų sužinoti iš kur 

Kovos” korespondentai tas ži
nias ėmė f'Gal 'Išlaužė iš cicili- 
kiško piršto.

Paskiaus, tas pats laikraštis 
praneša, buk, a. a. Mačiūnienė 
minui nuo blogo ir nesveiko val
gio.

Philadelphiečiai gerai žino, 
kad velionė dang geresnį tarėjo 
valgį ir puikiau gyveno už ne
viena "draugą”, taigi ar tik to
ji žinutė nebus parašyta iš pavy
do, geriaus pasakius iš nepasi
tenkinimo dabartiniu surėdymą.

Už vis juokingiausia cicilikų 
skelbimai, buk mūsų klebonas 
nupeikęs Vyčius viešai, per pa
mokslą. Ir kam taip baisiai me 
luoti! Klebonas Vyčių nei nema
nė peikti, vien tik patarė tė
vams, kad jie pridabuotų jau
nimą išvažiavimuose, vakaruo-

GIRARDVILLE, PA.

"Genys margas, o pasau
lis dar raargeanis”, sako priežo
dis. Labai teisingai pasakyta. 
Paimkime, kad ir mūsų Girard- 
ville’s lietuvius. Tarp gerų, do
rų, žmonių atsiranda nemažai 
"šakininkų” ir tam panašią. 
Vienas iš Girardville’s socijalis- 
tų, užbaigęs "Sakės” universi
tetą, pasijuto .esąs "profeso
rium” ir pradėjo per socijalis- 
tiškąją spaudą mokinti žmones, 
kaip galima lengvu būdu pasiek
ti "šakininkų” augštojo mok
slo.

Nesenai tas mokslinčius pas- 
skelbė “Naujienose”, kad gi- 
rardvilliečiai nenori rašytis po 
peticija ir davė vėjo Tautos 
Fondo skyriaus kolektoriams. 
Pasirodė paskui, kad korespon
dentas sumelavo, ir "Naujie
nos” tą melą turėjo atšaukti. 
Nusigando mūsų “profesorius” 
iš tokio dalykų stovio ir, sa
vo garbės nubaltinimui, pradėjo 
skaityti "Draugą”. Viename to 
laikraščio numerių tilpo žžinutė 
apie GirardvjHe’s Vyčius. "Ša- 
kininkas”, brūkšt, ir parašo į 
“Naujienas” apie Vyčius, kaipo 
‘ ‘ šakininkų ’ ’ didžiausius prieš us 
Nebūtų, sako, Vyčių, daug vaikų 

Lir jaunų vyrų išvirstų "šaki-
' ninkais”.

Tame pačiame "Naujienų” 173 
numeryje rašoma to paties gal
vočiaus, buk vienas dievotas 
žmogus norėjo savo pačią pas
maugti. Geras man dievotumas! 
Tas žmogutis dar šimet nebu
vo ir bažnyčioj apsilankęs. Sa
ko, jo brolis užimąs prie bažny
čios svarbią vietą. Kokia tai ste
bėtina vieta! Nėra jis nei kuni
gu, nei vargonininku, nei zakris
tijonu, nėi "klapčiuku”. Dau- 
giau-gi vietų prie bažnyčios tar
si ir nėra. Na, ^padėkime, kad 
brolis ir dievotas, tai visgi jis 
nėra kaltas už mušimą kito pa
čios.

BROOKLYN, N. T.

Naujienų Brooklyne labai 
daug. Norint visas pamynėti, rei
kėtų ilgą žinią parašyti. Šiuom 
tarpu papasakuosiu tik apie 
svarbesnius atsitikimus.

Brooklyne buvo apsilankęs lie
pos 19 d. kun. F. Kemėšis iš So. 
Bostono. Keliose vietose laike 
prakalbas, aiškindamas L. Dar
bininkų Sąjungos‘tikslą ir ragin
damas darbininkus spiestis prie 
jos. Brooklyniečiai naujai orga
nizacijai prijaučia ir nėra abe
jones, kad nemaža jų prisidės, 
prie L. D. S. Visiems labai tinka 
užmanymas leisti darbininkams 
laikraštį “Darbininką”.

Liepos 26 d. įvyko didelės pra
kalbos lietuvių parapijos svetai
nėje ant North gat. Kalbėjo kun. 
Struckus, S- L. R. K. A. kny
gius, apie skaitymo naudą; p. J. 
Vasiliauskas, S. L. R. K. A. cen
tro sekretorius, aiškino apie šios 
organizacijos įstatus ir reikalus, 
p-lė Petrauskaitė iš Waterbury, 
Conn. nurodydama katalikiško
jo susivienijimo naudą, ragino 
žmones prie jo rašytis; kun. J. 
J. Jakaitis iš Worcester, Mass. 
gražiai nupasakojo apie Blaivy
bę, nurodydamas didelį alkolio 
bledingumą. Ant galo p. Kru- 
šinskas, S. L. R. K. A. pirmi 
ninkas, ragino tuos žmones, ku 
rie nepriklauso prie jokios or
ganizacijos, dėtis prie susivie 
nijimo. Visos prakalbos pavyko 
ir žmonėms patiko. Klausytojai 
•užgirdo daug naudingų patari
mų.

Liepos 21 d. sugrįžo iš Lietu
vos p. Šileika, dailininkas. Su 
juom sykiu atvažiavo jo draugas, 
buvęs karėje apie tris mėnesius 
laiko.

J. K. Miliauskas.

NOOWOOD, MA8S.

šiomis dienomis, čia ištiko 
baisus atsitikimas, kurį ilgai pa
minėsime. Tūlas lietuvis nušovė 
savo žmoną. Kada pajuto šitą 
tragediją kaimynai, atbėgo ir ra
do žmogžudį šaudanti į visas pu
ses, o kada šeimininkas pamėgino 
atimti revolverį, tai tuom tarpu 
pats save dviem šūviais lengvai 
sužeidė. Išryto minėtas žmogus 
išėjo neva į darbą, bet 9 valandoj 
grįžo, parsinešdamas degt ims 
ir revolverį. Pagaliaus, pa
sakęs žmonai, kad vi
sai ją apleidžia, išėjo. Bet vaka
re apie 6 vai. sugrįžo ir ta baisi 
tragedija atsitiko. Priežastis ne
žinoma.

Rukštutis.

WAUKEGAN, ILL.

Lietuviai, ypač jaunimas • vei
kia : daro vakarus, pasilinksmi
nimus, gegužines. Tik jų Veiki
mas nėra gerai nustatytas. Padė
kime, pasilinksminimuose šoka
ma vien "two steps” daugiau 
nieko, apie lietuviškus žaislus 
bei šokius ir neprisimink, nes 
tai "krajaviškas” darbas. Beto 
yra ir su gerais norais jaunimo. 
Daugybė, pageidauja L. f Vyčių 
kuopos, bet nėra kam pasirū
pinti, kam paduoti iniėityvą. 
Tegul atsiranda drąsuolis ir so1 
organizuoja Vyčių kuopsi

G. V-tis.

Iš visų cieilikų darbelių ma
tyti, kad jie įvairiausiais būdais 
nori padidinti savo "viernųjų” 
skaičių. Vargiai jiems pasiseks 
tas padaryti. Iš tikrų šaltinių 
girdėjau, kad Philadelphijos 
priemiesčio, Richmondo, * cilcili- 
kų kuopa, atsižadėjus Markso 
ir visų jo malonių, pasitraukė 

■iš nabagės Sąjungos narių skai
čiaus.

Nežiūrint mūsų cieilikų kariš
kųjų "manevrų”, Philadelphijos 
katalikai smarkiai veikia. Turi
me Lietuvos Vyčių dvi kuopi, 
pradėjo organizuotis Lietuvių 
Katalikų Spaudos Dr-jos sky
rius, tveriasi blaivininkų- kuo
pos.

Bet tai da ne viskas. Mūsų 
moterys, neatsilikdamos nuo vy
rų, įsteigė L. R. K. Moterų Są
jungos kuopą ir jau turi virš 
20 narių. Atsiranda pas mus lie
tuvius ir daugiau prakilnių su
manymų. r . *

Naujoms draugijoms ir kuo
poms palinkėsią gero pasiseki
mo katalikiškai tautiškoje dir
voje.

. .Keistutis.

»
Kad skaitytojai geriau supras

tų mūsų "šakihinko”-augštą.mok 
sliškūmą, pažymėsiu kękios is
torijos buvo su juo atsitikę. Sc- 
niaus jis buvo padlioriumi: par
davinėjo vaistus, škaplierius ir 
t. p. Už kokius tai vaistus gavo 
paragauti šluotos ir atsisakė nuo 
to amato.

Tada pradėjo mokintis soei- 
jalizmo. Žinoma, tuojaus įstojo 
į soeijalistų 79 kuopą ir pasižy
mėjo platinimu žinučių socijalis- 
tų spaudoje. Paskiaus pakrik 

^štyno savo vaiką pas episeopa- 
lų pastorių. Kad tą nuo- 
tikį iškilmingiau paminė 
jus, surengia socijalistai 
pikniką. Nusiperka alaus, deg 
tinęs, du kumpiu ir susirenka vi
si ant žinomo kalnelio. Jiems be
silinksminant, kas-žin kur dingo
ta vienas kumpis. Prasideda tyri
nėjimas: vieni sako, kad kumpį 
garai į padangę iškėlė, kiti ki
taip spėlioja.

Per soeijalistų kuopos s(usi- 
rinkimą iškilo baisus lermas. 
“Draugai” susekė, kad kumpį 
nekas kitas suvartojo, kaip 
tik "profesorius”. Tas, žinoma, 
ginasi nuo tokios garbės ir* "iš
kilmingai” pasitraukia iš soči 
jalistų kuopos. Tai dabar ma
tote, kokie pas mus soeijalistų 
vadai ir kaip jie elgiasi.

Vytto.

ATHOL, MASS.
Liepos. 12 d. nelaimė patiko du 

jaunu lietusių vaikinu, beva
žiuojant jiems ant motorcyklio. 
Minėtą dieną tie du vaikinu iš
važiavo pasivažinėti; kelyje pa
tiko priešais save ateinantį gat- 
vekarį ir sale gatvekario rėliu 
bėgantį makabilių. Vaikinai manė 
laimingai prasisuksią pro gatve- 
karį ir makabilių, bet atsitiko 
kitaip. Sutikimo vietoj buvo 
siauras kelias dratomis aptver
tas, taip kad tie du - vaikinu 
pralenkdami makabilių užkliudė 
savo motorcyklių už tvoros ir 
tame pačiame momente įvyko ne
laimė. Sėdintis užpakalyj piloto 
lengvai likosi sužeistas į ranką 
ir truputi sutrenkė vieną koją 
Patsai pilotas, motorcyklio savi
ninkas, labai susitrenkė, ir vie
na ranka išnerinta iš peties, vei- 
das baisiai sukruvintas.

Nelaimingiems tuojaus buvo

MONTREAL, CANADA.

Vytauto kliubas šimet ir, vėl 
suruošė pikniką, kuris pernai 
praskambėjo laikraščiuose, skelb 
damas pasauliui išniekinimu lie
tuvio vardo. Bet žmogui nudėvė
tos sąžinės, niekis kad visuome 
nė varstoma gėdos kardu,; bile 
tik už ištekėjusį kraują gauna 
pinigą. Didesniam užinteresavi- 
mui iš anksto paskelbta, kad už 
dolerį gausią po 40 stiklų alaus 
Dėlto išsiruošė ir šlubas ir 
kreivas ir žvairas ir šleivas. 
Daugumas tokiais tapo ant vie
tos,. ištraukę paskirtą porciją rfl 
džio. Bet, kad buvo ir muzika, 
tai gražiausia proga šokant ir 
"praisns” imant, pažįstamoms 
porelėms po medžiu pavirsti. 
Ypač kad tas tesėsi ligi vėlyvam 
vakarui. Didžiausia tragedija ki
lo, kuomet nekuriems 39 stik
lus išėmus, pritruko keturesde- 
šimtojo. Ir susirinkus aplink pa
sistebėti publika, didžiausioj pa
nikoj, spruko į šonus, kada už
simanė žmonės galvoms bonkas 
skaldyt, kad sužinojus ar ištikro 
jau bačkose rūdžio neliko. Persi
kėlus laiveliui į miesto pusę, kada 
rūdis pradėjo veikti, toks vi- 
sotinis mūšis kilo, kad ir miest- 
sargių toje dalyje miesto pritru
ko.

Daug tautų toje vietoje švento
mis dienomis suvažiuoja, ir ar 
galima spaudoje išrasti tinkamą 
užvardimą tokiai draugijai, ka
ri panašioj išvaizdoj paskelbia, 
ypač šiais persilaužimo laikais, 
neseniai dar pasauliui sužinoju
siam apie Lietuvą. K

J. N—M.~

SO. CHICAGO, ILL.

Čia lietuvių neperdaugiausia, 
bet ir tie patys primigę. Jauni
mas paskendęs amerikonizme ar
ba girtuokliavime; jiems lietuvių 
visuomenės reikalai visai 'nerū
pi. Nors čia ir nėra patogios vie
tos, kame galėtų rinktis jauni
mas, vienok ją reikėtų •’ surasti, 
nes gaila tautiečių, kurie turi 
skursti. įsigalėjus sakūnui ir 
amerikonizmo dvasiai ir žūti 
Lietuvai amžinai. So. Chieagie- 
čiai, nelaikąs miegoti dabar, 
reikalų daug, tik žmonių mažai, 
taigi į darbą! Būtų gerai suor
ganizuoti čia L.. Vyčių kuopą. 
Pasirūpinkite! ,rr><<

WAUKEGAN, ILL.

SO. BOSTON, MASS.

Liepos 25 dieną Lietuvos1 Vy
čių 17 kuopa parengė išvažiavi
mą į Belmonto girias. Iš Bosto
no Vyčiai išvažiavo apie 9- vai. 
ryto ir apie 10 vai. jau buvo ant 
vietos. Gražioje vietoje, ant eže
ro kranto, pradėjo mūsų jauni
mas žaišti, dainuoti ir siausti. 
Greitai slinko laikas tarpe gra
žaus jaunimo būrelio, ypač, kad 
tas jaunimas pilnas gyvumo ir 
gerų norų. Vieną tik dalyką gn- 
ima būtų mūsų jaunimui ūžmec- 

ti, būtent, kai-kurių ne pilnai 
draugiškas užsilaikymas. Bet tas 
su laiku turės išdilti, nes Vyčiai 
kuo tolyn, eina tobulyn.

Įspūdis iš išvažiavimo pasiliko 
labai malonus.

Dainų Mylėtojas.

Rugpiūčio 1 <1. rūpesčiu sv 
Juozapo dr-stės čia įvyko pra
kalbos. Kalbėtojais buvo phk v le
sti P. Mulevičius, "Draugo” ad
ministratorius, ir P. Gudas, 

Kataliko” redaktorius. Pirma
sis kalbėjo apie intekmę spauz- 
dinto žodžio žmogaus gyvenime 
ir antru atveju apie Lietuvių Ka
talikų Jaunuomenės organizaci
ją “.Lietuvos Vyčius”. Antrasis 
gan plačiai nupiešė priežastis 
dabartinės Europoje karės ir pa
sekmes, kokios iš to gali būti. 
Protarpiuose buvo deklemacijos 
ir vietinis ehoras gražiai sudai
navo keliatą jausmingų daine- 
ių. Publikos buvo prisirinkę, kaip 

visados ant katalikiškų prakal
bų, pilnutėlė svetainė ir visi ati
džiai klausėsi. Vienas ‘‘cicili
kų” kapitonas nebuvo patenkin
tas ir, atsistojęs prašėsi balso, kad 
pavelytų jam su kalbėtojais eiti 
į diskusijas, bet kadangi tas su
sirinkimas buvo šaukiamas ne 
dėl diskusijų, todėl pirmininkas 
jam nedavė balso.

Tą pačią dieną, vakare, šv. Bal
tramiejaus parapijos salėje, pra
sidėjo parapijos "ferai”. Patar
tina vietiniam* nepatingėti at
silankyti, praleidžiant keliatą 
centų, nes visas - -j pelnas, eina 
parapijos naudai. Vietiniai biz
nieriai tą dalyką labai atjaučia 
aukodami, kas ką turėdami de
lei "ferų”. Už ką tartina. jiems 
nuoširdus ačiū. » . •

Rūpesčiu vietos klebono,- gerb. 
kun. Zaikausko, susiorganiza
vo čia augusių lietuvių-"base bąli 
team’as”, po vardu St. Bartz, 
kuris jaft Suspėjo ir atsižymėti 
"subytindamas” lenkų panašų 
"team’ą”. Abelnai čia katalikai 
pradėjo darbuotis ir tnri geras 
pasekmes, iš ko vietos "cicili- 
kučiai” labai susirūpinę, kad ne
žino nei kaip tam pakenkus.

P. 8v«tys.

GRAND RAP1DS, MICH.

Liepos 29 d. Lietnvos ’ Hunu 
daugijos svetainėje buvo phreng. 
tas balius sušelpimui neturtingos 
moteriP8-našl*s. Žmonių ant, pa-
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geltos baliaus susirinko gana 
flaug ir, kaip spėjama, paliko ue- 
TOazai pelno, biznis, kaip sako, 
(pasisekė. ,
> flrand Rapids’e dar matyti 
tarpe lietuvių labai keistų in- 
pročių. Pirmų sykį savo gyveni
me pastebėjau, kaip vyrai ir mo
terys, susėdę iš lauko pusės apie 
Svetainę traukia alų kvortiniais 
Stiklais. Rodosi kitur moterys 
piešai negarbiua girtuoklybės die
vaičio, bet Grand Rapids’e labai | 
jjį mėgia.

Arba vėl jaunimas. Nemažoj 
Svetainėj ant antri} lubų link
sminasi, šoka tik.... nelietuviškai. 
Risokius valeus ir “tango” vari
nėja. Tiesų pasakius ir tų pačių 
gerai nemoka.
I Patartina Grand Rapids’o lie
tuvių jaunimui imtis padoresnių 
lokių ir žaislų, kurių mes turime 
Baug.

Šiaip jau Grand Rapids’o lie
tuviai puikiai gyvena ir yra vil
tis kad su laiku iš jų tarpo iš
nyks blogi papratimai ir labiau 
prasiplatins tautiškas susiprati
mas.
j Ten Buvęs.
f» -----------------------

LEWISTON, ME.

Pas mus naujienos nekokios. 
Liepos 20 d. nusišovė jaunas lie
tuvis, 27 metų amžiaus, Juozas 
Kapickas. Velionis paėjo iš Šal- 
kukunčių sod., Kupiškio parapi- 
jjos, Ukmergės pavieto. Ameri
koje išgyveno arti 6 metų. Ne
laimingasis per visų savo Ame- 

• tik o j buvimų vedė palaidų gyve
nimų. Vadovavo cicilikams, agen- 
tavo “Šakei” ir tt. Nereitai Ka- 
pickas sakydavo; kad žmogus ly
gus gyvuliui ir jokios sielos ne
turi. Beto buvo didelis svaigalų 
mylėtojas.

Prieš pat nusižudymų išsiėmė 
SI banko kelias dešimtis dolerių 
ir tol linksminosi, kol visų ne- 
pragerė.
* Antras nelaimingas Lewistone 
fctsikimas, tai p. J. vienu metų 
tvaiko mirtis. P-ni J. paliko vai
kutį vežimėlyj prie savo stubos 
Būrų. Vaikas bežaisdamas išvirto 
iš vežimėlio ir nuriedėjo laiptais 
Semyn. Nuo žaizdų tuojaus 
mirė.
1 Reikėtų motinoms būti atsar
gesniems su vaikais.

Liepos 23 d. mirė a. a. Anta
nas Kručas, 27 metų amžiaus vy
ras. Paėjo iš Ukmergės pav., 
Skapiškio par., Naivių sodžiaus. 
Amerikoj gyveno apie keturius 
metus. Velionis buvo ramaus bū
do žmogus, mandagaus apsiejimo, 
niekam blogo nepadarė. Visi ji 
labai mylėjo. Gražiai tapo palai
dotas katalikų kapinėse. Daug 
gelių priklota ant jo grabo. Gy
venimų užbaigė dievabaimingai; 
prieš mirtį atliko išpažintį ir 
priėmė šv. sakramentus.

Lai būna jam lengva Ameri 
kos žemelė!

J. A. V.

ir

P. S. Kas norėtų plačiau suži- 
taoti apie velionį Antanų Kručų, 
tegul kreipiasi šiuo antrašu:

M. Franekus, 20 Knox st., 
Lewiston, Me.

PITTSTON, PA

Liepos 18 d. kun. J. Miliaus
kas atlaikė pirmafiias šv. Mišias 
šv. Kazimiero bažnyčioj, kuri bu- 
vo gražiai papuošta gėlėmis. Vie
tinis bažnytinis choras daug pri
sidėjo prie iškilmių pagražinimo. 
Gražiai sugieduotos šv. Cecilijos 
“Singerbergo” mišios gilų įspū
dį padarė ant žmonių. Naujam 
kunigui procesijoj einant į baž 
nyčių, lydėjo ji Panelės šv. dr-jos 
merginos ir orkiestra sykiu su 
ghoru atgiedojo Guonod’o iškil
mingų maršų “Sužadink jaus
mus.” Kun. dr. Bartuška, iš Mt. 
jCarmellio klebonas, pasakė jaus
mingų, iškilmei pritaikintų pa
mokslų.

Kun. J. Miliauskas yra gimęs 
Amerikoj, Centralia, Pa. Mokslų 
užbaigė šv. Juozapo seminarijoj. 
tYonkers, N. Y. Naujas Viešpaties 
vynyne darbininkas galės nemaža 
atnešti naudos lietuviams, kaipo 
socijalogas, rašytojas. Linkėtina 
jaunam kunigui ir veikėjui koge- 
riaušių pasekmių.

Liepos 20 d. Inkerman’e (Pitt
ston, Pa.) parke buvo parengta 
Lietuvių Diena. Nora “Tėvynė” 
kaip galėdama ir niekino lietuvių 
katalikų surengtųjų dienų ir pa
tarė niekam tenai nesilankyti,

S. L. R. K. A. Reikalai.

27 d. birželio, ŠO m., baigusieji 8 skyrius (8 grade) šv. An-tano parapijinėje mokykloje, 
Cicero, III Viduryje šv. Antano par. klebonas, kun. A. Ežerskis. Baigusiųjų vardai: 
Petras Gasiunas, Pranciškus Dykavičius, Bronislava Šlegaičiutė, Elena Daujotaitė, Si
monas Laurinaitis, Ona Johnsonaitė. <

vienok, kaip paskui pasirodė, lie
tuviai katalikai į tai neatkreipė 
atidos ir skaitlingai apsilankė ren
giamose iškilmėse. Apskaitoma, 
kad parke apsilankė suvirs 10 
tūkstančių žmonių.

Garbė už surengimų Lietuvių 
Dienos priklauso jaunimo or
ganizacijoms: Jaunų Vyrų Kata
likų dr-jai iš Pittston, Pa., Lietu
vos Vyčių 15 kuopai iš Wilkes 
Barre, Scrantono blaivininkams 
ir Kingstono Vyčiams. Tikrai pa
sidžiaugti reikia iš tokio puikaus 
mūsų jaunuomenės veikimo. Lai 
būna jiems už tai garbė! Visas 
Lietuvių Dienos pelnas paskirtas 
dėl karės nukentėjusiems Lietu
voj. Girdėjau, buk gryno pelno 
liks tūkstantis dolerių. Daug 
triūso padėjo surengimui Lietuvių 
Dienos Gibavičius, tos dienos pir-

C h ieagoje.

PRISIRA6Ę NAUJI NA
RIAI PRIE S. L. R. K. A. 
2-TRAME BERTAINYJE, 

1914 METŲ. ,
No

1 kp. Edwardsville, Pa
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1. Katrė Šupšinskienė 99 150
2. Agota Kurponienė 99 500
3. Juozas Petkevičia 9 9 500
4. Ona Liutkevičienė 9 9 750

2 kp. Forest City, Pa.
5. Jonas Ragožius 9 9 7.00 250
6. Vincas Čižauskas 99 7.00 150
7. Aižė Gurdauckienė J 9 7.00 150
8. Kazys Gudauckas 99 500
9. Agnė Žulius 99 150

10. Juozas Žulius 9 > 150
11. Ona Gudauskienė 99 150

3 kp. Elizabeth, N. J.
12. Marė Petruškeviči n', 9 9 3.50 500
13. Jonas Daniulis 9 9 7.00 150

5 kp. Forest City, Pa
14. Juozas Stankuj 99 7.00 150

6 kp. Plymouth, Pa
15. Raulas Savulis 99 7.00 500
16. Juzė Lieguvienė 99 150
17.. Anelė Savulienė 99 250
18. Juozas Valukonis 99 7.00 500
19. Andrius Toluba 9 9 7.00 510
20. Juozas sKranauskas 99 7.00 250
21. Jonas Tartalius 99 7.00 500 f
22. Domininkas Maurynas 99 7.00 500

33 kp. Kensington, III.
89. J. Naujokas

35 kp. Mc Kees Roks, Pa
90. Kazys Zabiela
91. Pranas Gustaitis
92. Pranas Andrijauskas
93. Juozas Jurkaitis
94. Matas Kupeikevičius
95. Marė Kitavičiutė
96. Petras Kitavičius
97. Jonas Krasauskas
98. Veronika Kupeikevičienė

36 kp. Newark, N. J.
99. Marė Buzienė

100. Domicėlė Miliauskiutė
101. Jonas Budėnas
103. Vincas Steponavičius
104. Aižė Lapeniutė
105. Kazys Nakrošis
106. Petras Jočis

39 kp. Chicago, IU.
107. Juozas Garbenis

40 kp. Shenandoah, Pa
108. Jadvyga Judinskieuė
109. Eva Raubienė
110. Vincas Karvojukas
111. Antanas Saropčis
112. Juozas Baltuškevičius
113. Vladas Blackauckas

41 kp. Worcester, Mass.
114. Petras Skliutas

7.00 1,0

10.50
10.50
14.00
14.00
7.00

7.00
10.50

3.50
3.50
7.00

7.00
3.50
7.00

500
500
250

150
500

10.50 150

n
” 10.50
” 10.50n 7.00

7.00

“EASTLAND’O” NELAIMĖS
AUKŲ SKAIČIUS MAŽĖJA.
Žuvusiųjų ant laivo “East- 

land” skaičius nors šiek tiek 
pasirodė mažesnis, negu bu
vo manyta, bet visgi yra mil
žiniškas. Vėliausi rekordai 
štai kų parodo:
Žuvusieji, kuriuos pažino 838
Nežinomų asmenų ............. 2
Nesurandama niekur .... 142

Išviso........................... 982
Skaitlius žuvusiųjų suma

žėjo, kada daugelis, kuriuos
mininkas, p. Samius raštininkas Į pr j skaityta prie nuskendusių, 

vėliau raportavosi, kad jie iš
sigelbėjo.

Aukos nelaimingoms šeimy
noms tebeplaukia. Išviso au
kų suplaukė apie 400 tūkstan
čių. dolerių. Tikimasi, kad 
aukų suma dar dikčiai turės 
padidėti.

ir p. Vasanskas, trumpu laiku 
sugebėjęs pralavinti chorų. Vi
siems reikėtų pasakyti nuoširdų 
ačiū.

Reikia ištarti pagarbos žodį ir 
p. St. Šimkui, kuris pasakė tų die
nų jausmingų kalbų Inkermano 
parke.

Ten buvęs.

athol, mass .labdaringosios sąjungos 
; susirinkimas.

Liepos 25 d. Vyčių 10-ta kuo- .
pa buvo parengusi puikų pikui- Labdaringosios Sų-gos susi- 
kų, kur buvo atsilankę daug mū- rinkimas atsibus ketverge, 5 
sų jaunuomenės pasilinksminti, d. rugpiūčio, 7:30 vai. vakare. 
Leidžiantis saulutei už kalno, vi- Dievo Apveizdos parap. svet. 
si buvusieji ant pikniko nu- Visų kuopų delegatai yra 
maršavo į lietuvių pobažnytinę kviečiami šin susirinkiman, 
svetainę ant Oak gatv., kur buvo neg bus jaug reįkalų dėl ap- 

laikomos prakalbos. Prakalbos kalbėjimo. pra§Oma laiku SU- 
buvo surengtos Vyčių naudai., • • n*:
Kalbėjo viešiųs pas klebonų, kun. Sin *
P. Meškauskų, svečias, p. Alek
sandras Račkus iš Worcester,
Mass. Jaunas kalbėtojas gan 
smagiai ir gabiai papasakojo apie 
Vyčių draugijos reikalus.

Pasibaigus prakalboms, Vyčių 
10-tos kuopos pirmininkas Anta
nas Grigaliūnas atidarė kuopos 
mėnesinį Busirinkimų. Susirinki
mui atsidarius įstojo kuopon 
septyni nauji nariai; taipgi susi
rinkime liko nutarta parengti 
puikų šeimyniškų vakarų su 
dviem perstatymais, monologais, 
deklemacijoms, dainomis, įvai
riais žaislais etc. To vakaro su
rengime stropiai apsiėmė pasi- 
darbuot klebono svečias p. A.
Račkus, kuris, matyt, pamylo mū
sų jaunimų. — Ačiū jam už tai!

Antanas K. Losiąs.

(kp. korespondentas).

Centro Valdyba.

CICERO, ILL.
Liet. Vyčių XIV kuopa spar
čiai auga. Cicero Vyčiai dar
buojasi. Skaitjius jų kuopos 
narių sparčiai auga. Vienu 
sykiu prisirašė net 30 euvir- 
šumi naujų narių. Mat jų 
tarpe yra darbščių narių, ku
rie savo darbštumu ir drau
giškumu tiesiog pritraukia 
jaunimų prie Vyčių. Dabar 
jų kuopa viena iš didžiausių.

Vytis.

PAVYZDINGOS VESTUVĖS.
Sekmadienyj, rugp. 1 d., šv. 

Kryžiaus parapijos bažnyčioje^ 
kun. P. Lapelis surišę moterys
tės ryšiu XIII kuopos vytį, M. 
Šaučiuvėnų su p-le O. Razemovi- 
čiute. Po šliubo kun. P. Lapelis 
pasakė gražų ir jausmingų pa
mokslų.

M. Šaučiuvėnas yra darbštus 
vyrukas, atsižymi blaivumu ir 
rūpinimosi draugijiniu gyveni
mu. Be Lietuvos Vyčių XIII 
kuopos jis priguli prie L. D. K. 
Vytauto dr-jos. Ši dr-ja pagerbi
mui savo nario, atsiuntė savo ka
reivius, kurie iškilmingai palv- 
dėjo jaunavedžius į bažnyčių ir 
dalyvavo vestuvių iškilmėse.

Vestuvių iškilmės įvyko p. J. 
J. Elias svetainėje. Jauna ved i s 
ant iškilmių užprašė L. Vyčių 
XIII kuopos narius. 7 vai. vakare 
Vyčiai susirinko pobažnytinėj 
svetainėj ir iš ten numaršavo į 
vestuves lydžiami “Lietuvos” 
Beno maršu. Maloniai sutiko jau
navedžiai vyčius, susodino jnos 
prie stalo ir pavaišino visokiais 
skanumynais. Nuo Vyčių jauna
vedžiams išreikšta daug linkėji
mų ir suteikta nors maža, bet at
mintina dovanelė.

Reikia pažymėti, kad vestuvėse 
nebuvo svaigalų ir tai bene bus 
tik pirmos pavyzdingos iškilmes 
ant ToWn of Lake.

Vestuvėse dalyvavo ir L. V. 
XIII kuopos dvas. vad. kun. P 
Lapelis, kurs Vyčių kuopos var
du išreiškė jaunavedžiams linkė
jimus laimingos ateities.

Paskiaus gražiai pašokta, pa
dainuota ir pažaista lietuviškus 
žaislus. ‘

Už gražias vestuvių iškilmes 
reikia tarti jaunavędžiams nuo
širdų ačiū. Galima tikėtis, kad 
ateityje visi Vyčiai paseks savo 
draugo vyčio M. Šaučiuvėno pa
vyzdį.

Ilgiausių ir laimingiausių me
telių jaunai ir gražiai jaunave
džių porelei!

Legečių Našlaitis.

PRAKALBOS.
Liepos 29 d. Vyčių IV kuo

pa (Dievo Apveizdos parapijos) 
surengė prakalbas. Kalbėjo vie
tinės kuopos dvasiškas vadovas, 
ir Vyčių centro pirmininkas. Jų 
kalbos buvo nukreiptos daugiau
siai į jaunimų. Nurodę jaunimo 
L. Vyčių svarbų organizacijos, ra
gino kuoskaitlingiausiai prie jų 
prisidėti. Trečioji kalbėtoja L. 
R. K. Mot. Sų-gos centro rašti
ninkė; kalbėjo į moteres ir mer
ginas, ragindama neapleisti sa
vo reikalų, savo organizacijos. 
Žodžiu, prakalbos buvo indomios; 
ir pasekmės jų gana geros, nes 
prie vietinės L. Vyčių IV kuo
pos prisirašė 25 nauji nariai. 
Žmonių, ypačiai jaunimo, prisirin
ko pilna svetainė. Buvo Vyčių ir 
iš kitų kuopų. Po prakalbų žais
ta. ***<**fl^

Klausytojas.

VYČIŲ IV KP. KNYGYNAS.
Dievo Apveizdos parapijos 

L. Vyčių IV kuopa turi nema
žų knygynų, kuriame randasi 
įvairių naudingų knygų, ver
tės 150 dolerių suviršum. 
Tuomi dar neužsiganėdina. 
Laikas nuo laiko vis didinai 
jį Vyčiai, aukodami knygas 
Pagaliaus ir blaivininkai pri-] 
sidės prie Vyčių knygyno. Jie į 
turi knygų vertės 25 dolerių. 
Blaivininkų knygos daugiau- j 
šia priešalkolinio turinio. 
Knygomis gali naudotis apart) 
Vyčių ir pašaliniai žmonės. 
Tik gaila, kad pašaliečiai kaip 
ir ignoruoja jį, turbūt nesu
prasdami skaitymo naudos. 
Knygynas atdaras kiekvienų 
vakarų nno 7 iki 10 vai. Tai-] 
gi naudokimės gera proga.

Skaitytojas.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 
“DRAUGA“

7 kp. Pittston, Pa.
23. Pranas Parulis
24. Juozas Navickas
25. Rožė Levanavičienė
26. Marė Višniauskiutė
27. Pranas Varanavičius

8 kp. Cleveland Ohio.
28. Veronika Misevičienė
29. Ona Durasevičienė
30. Antanas Durosevičia

10 kp. Philadelphia, Pa.
31. Juozas Dargužas
32. Vladas Tamošiūnas
33. Ona Guokiutė
34. Justinas Petrušunas
35. Rožė Čiurlionienė
36. Vladas Tamošiūnas
37. Vincas Lileikis
38. Nastė Klešiutė
39. Aižė Valantiniutė
40. Ona Kačiusienė 

13 kp. Baltimore, Md.
41. Pranas Bubnis
42. Jurgis Aleksa
43. Marcelė Snieckiutė
44. Katrė Kašinskienė
45. Petras Petronis
46. Viktė Daškevičienė
47. Marė Teiberienė

17 kp. Wilkes Barre, Pa.
48. Antanas Ječis
49. Jonas Šilauskis
50. Skolastika Daugirdienė
51. Agnė Mačiuloniutė
52. Juozas Šeporaitis
53. Juozas Potockis
54. Juozas Bironas
55. Zigmas Juknevičius
57. Rožė Tamulinienė,
58. Ona Urbonienė
59. Ona Vilčiauskienė
60. Jieva Petrauskienė

18 kp. Tamaąua, Pa.
61. Juzė Šimkonienė 

19 kp. Northampton, Mass.
62. Magdė Norkiutė
63. Petras Slavas

20 kp. Philadelphia, Pa 
64 Praciškus Daugėla
65. Gentruda Loliutė
66. Jurgis Saročiua

21 kp. So. Boston, Mass.
67. Marė Černauskienė,
69. Magdė Strokienė
70. Vincenta Sodaitienė 

25 kp. Miners Mills, Pa.
71. Tamošius Parulis ■”
72. Kazys Guriavičia
73. Juozas Restaitis
74. Marė Jančicnė 

27 kp. Minersville, Pa
75. Regina Staponkevičienė
76. Juozas Padinskaa
77. Laurinas Janulęvičiua
78. Jonas Padinskas
79. Rožė Reklienė 

30 kp. Seranton, Pa
80. Antanas Plutinskas
81. Magdė Krutulienė
82. Juozas Beliauskas
83. Pranas Rėklaitis
84. Jieva Strolinienė
85. Vincas Plutinakas
86. Jurgis Galinis 

31 kp. Mahanoy City, Pa
87. Jonas Valentą
88. Kazys Vainikonis r ’

” 7.00
” 10.50

” 7.00
” 10.50 
” 3.50
> 9

9 9

” 10.50 
” 7.00
” 7.00
” 3.50

” 7.00
7.00

” 7.00
99

” 7.00
” 7.00
” 7.00

” 7.00
” 14.00 
»»

” 14.00
10.50
7.00

” 14.00

10
10

500
500

1000
150
150

150

150

50 150
00 150

150
150
150

150
150
150

500
500
500
150

.50
50

7.00

150
150
150
150
150

150
250
150
150
500
150
150

150
150

117. Stasys Dambrauskas
42 kp. Brooklyn, N. Y.

118. Juozas Žemaitis
119. Aleksandra Mikulskiutė

45 kp. Poąuonock, Conn.
120. Leonora Strazdas
121. Apolionija Cilenkiutė

46 kp. Sugar Notch, Pa.
122. Marė Šimkonienė
123. Marė Perlavičienė
124. Ona Žilinskienė
125. Agota Stadulienė

47 kp. Mt. Carmel, Pa.
126. Edvardas Klimas
127. Petras Sąveikoms

50 kp. Cleveland, Ohio.
128. Jonas Makauskas
129. Barbė Norvedaitė 

55 kp. Berniee, Pa.
130. Agnieška Milunienė

58 kp. Curtis Bay, Md.
131. Augenija Radauskiutė

60 kp. Bayonne, N. J.
132. Anelė Bliuviutė
133. Domicėlė Milvidžiutė
134. Vincenta Bernotienė
135. Veronika Lešauskiutė
136. Petronė Valaičiutė

61 kp. Duryla, Pa.
137. Marė Harmontavičiutė
138. Izabelė Valukoniutė
139. Petras Zingaila
140. Antanas Zingaila

63 kp .Youngstown, Ohio.
141. Jonas Kasparavičia,
142. Antanina Gužauskiene

70 kp. Old Forge, Pa.
143. Apolionija Vaičiuliutė
144. Marė Karveliutė
145. Marė Vaičiulaitė

71 kp. Waterbury, Conn.
146. Antanas Domeika
147. Antanas Mickevičius
148. Antanas Kaminskas
149. Antanas Bukevičia
150. Juozas Kalvaitis
151. Petras Tutoraitis
152. Jurgis Saliokas
153. Stasys Načius

75 kp. Wanamie, Pa
154. Raulas Služelis
155. Feliksas Služelis

76 kp. Cannerton, Pa

7.00
7.00
7.00

7.09

7.00
7.00

500
150

150

156. Antanas Stumba 99 7.00 1006
157. Vincas Subačius 91 7.06 1006
79 kp. Glen Lyon, Pa
158. Magdė Jarienė 99 500
159. Liudvikas Ainikis 99 7.06 150
160. Petras Trakas 99 7.06 250
83 kp. Seranton, Pa

150161. Vincas Vasukonis 
86 kp. Chicago, III.
162. Juozas Tolevičia 
86 kp. Portage, Pa
163. Ona Lukoševičienė
164. Vladas Jurkonis

87 kp. N. S. Pittsburgh, Pa
165. Adelė Lukoniutė
166. Bronislava Butkiutė
167. Juzefą Velaitė
168. Salome Kalikienė
169. Burbė Gembutienė
170. Rožė Dovidienė
171. Povilas Bajoras
172. Jieva Kunaikienė
173. Kazys LukoševiČia 

(Tųsa ant 6 pusi)

150
706 ',00

7.06 150
” 7.06 ISO
” 706 150
” 706 ISO
” 7.06 ]»0

250 
500

” 3.56 i5<j 
I 7.00 j
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A. L. R.-K. FEDERACIJOS 
KONGRESU.

Kalbėjome nemaža visais 
laikais apie kitas katalikų or
ganizacijas, rodėme jų svar
bą, gal kiek su nuoskauda vi
su lietuvių katalikų organiza
cijų viršūnės — Am. Liet. R.- 
K. Federacijos. Rudeniop 
Brooklyn’e, N. Y. įvyks tos 
svarbios organizacijos kongre
sas, bus kalbama apie gyvuo
sius mūsų tautos reikalus, 
svarstomos priemonės katali
kiškos akcijos sudrutinimo. 
Tas kongresas, taip sakant, 
bus vieta, kur turės atsispin
dėti visas katalikų veikimas, 
veikimo gerosios pusės ir tru
kumai. Vienu žodžiu — bus 
padaryta viso veikimo per
žvalga, suvedami krūvon dar
bai, užbriežiami Išdirbami 
pienai tolimesniam veikimui. 
Nesirūpinti tuo kongresu ne
galima. Jis turėtų apeiti vi
siems lietuviams katalikams, 
visoms katalikiškoms organi
zacijoms, visai katalikų spau
dai. Organizacijos, draugi
jos prigulinčios prie Federa
cijos lai išanksto nuskiria at
stovus į tų kongresų, dar ne
prigulinčios tegu pasirūpina 
prie Federacijos prisidėti ir 
gyvai dalyvauti per savo at
stovus kongreso svarstymuo
se. Parapijos turėtų taip-pat 
gyvai dalyvauti. Apie Fede
racijų ir kitus dalykus teks 
kiek plačiau pakalbėti kituose 
“Draugo” numeriuose. ' Da
bar gi norėtųsi nors trumpai 
pakalbėti apie kitų sumany
mų, surištų su Federacijos 
kongresu, — tai katalikų spau
dos atstovų susivažiavimų.

Ačiū Dievui, katalikų spau
da pas mus pradeda tvirtėti: 
steigiami nauji katalikiški 
laikraščiai, gerinami senieji 
Visiems katalikiškiems laik
raščiams veikti pakrikui nepa
ranku ir patiems laiakraš- 
čiams nesveika.

Noroms nenoroms, mūsų ka
talikiški laikraščiai šiais lai
kais yra agitacijiniai. Kitaip 
ir negali būti. Amerikos lie
tuviai katalikai vos tik pasta
raisiais laikais pradeda dau
giau savystoviai veikti. .. Se
niaus viešame gyvenime jiems 
direktyva būdavo laisvamaniš
kai - tautiška spauda. Dabar 
tos laisvamanių intakos ban
doma nusikratyti, stengiamasi 
apčiuopti artimesni veikimo 
idealai, keliai. Katalikiška 
spauda tų kelių suradi
mui turėtų kuolabiausia pri- 
gelbėti. Taigi suvažiavus ga-

1 KA IŠSIVYSTĖ MONTVYDO 
8YLA.

B. Montvydo byla, kurioj jis 
teismo tapo atrastas kaltu 
kun. Žebrio ir Gilmonaitės nu
žudyme, turėjo gan netikėtas 
pasekmes. Rods, su kaltinin
ko teisino niiriop pasmerkimu 
turėjo viskas užsibaigti. Bet 
neužsibaigė ir kaipo tųsa per
sikėlė į lietuvių laikraščių by
la vimosi.

Tai baisiai žmogžudystei iš
tikus, jau tuomet buvo spė
liojama, kad ta žmogžudystė 
buvo pasekmė organizuotos 
šaikos, turinčios tikslu terro- 
rizuoti ir plėšti nužiūrėtus as
menis. Jau tuomet patylomis 
vaikščiojo šnekos ir buvo in- 
tariami, kaipo tos šaikos šu
lai, tūli socijalistų vadai ir ar
ti “Šakės” stovintieji. Bet 
štai, laike Montvydo teismo, 
viešai iškilo šnekos teisme ir 
spaudoje apie “Raudonųjų 
Rankų”, būk prie tos juodais 
darbais užsiimančios organi
zacijos priklauso “Šakės” re
dakcijoj dirbus K. šeštokas 
ir “Laisvės” redaktorius L. 
Pruseiką. Taip bent teisme 
intarė vienas iš liudininikų, 
Malinauskis. Savo apie rau- 
donrankių organizacijos buvi
mų patvirtinimui ir savo in- 
tarimams duoti šiokį tokį pa
matų, jo turėta laiškai tos 
slaptos organizacijos rašytų 
ir liudytos B. Montvydo išpa
žintys. Ar tie tintarimai ir 
tvirtinimai turi pamatų, ne 
mums spręsti. Bet tuos Ma
linausko tvirtinimus atkarto
jo, kaip anglų, taip ir lietuvių 
spauda. Tarp kitų laikraščiij 
apie tai paskelbė “Vienybė 
Lietuvninkų”. Nuo čia ir 
prasidėjo antras skandalas, 
pavydale B. Montvydo bylos

tąsos.
L. Pruseiką, “Laisvės” re

daktorius, pasijuto kriminališ- 
kai apšmeižtu ir patraukė 
“Vienybę Lietuvninkų” teis
man ant $25.000. Sykiu su 
juo tų patį laikraštį patraukė 
teisman J. Neviackas, “Lais
vės” bendrovės narys taip- 
pat ant $25,000 ir priede 
visa “Laisvės” bendrovė 
ant $50,000. O kad visai 
bylai pridavus socijalistiškų 
spalvų toji “Laisvės” ‘asabo- 
je” skundikų “traice” už ad
vokatų pasiėmė žinomų Ame
rikos socijalistų vadų Morris 
Hilląuith.

Kas iš to viso išeis gan sun
ku spręsti. Tik žinoma, kad 
bus nemaža laikraščiams me
džiagos, tiesa, sensacijinės, 
bet iš kurios naudos niekam 
nėra.

NESUKALBAMAS KAIMYNAS.
Su “Lietuva”, juo toliau, 

juo labiau nesusikalbame. 
Mat “Lietuva” netik nori 
“Draugų” perstatyti saviems 
skaitytojams, kaipo klerika

tintai ir šiuomi atšaukiami”. 
Po to seka parašai paliestųjų 
asmenų. Ko “Lietuva” dar 
užsimanė? Gal norėtų, kad 
tas atšaukimas būtų talpina
mas kas numeris?

“Lietuvai” apie atšauki
mus atsiminus, galime ir jai 
priminti apie viąną iš jos pu
sės senai laukiamų atšaukimų. 
Tų nesusipratimų dar neat
šaukus, “Lietuva” be jokio 
pamato juodžiausiomis spal
vomis nupiešė dr. Rutkauskų, 
jį įvairdinta ir perstatyta 
žmogumi juodos sąžinės, drį
susiu kitus asmenis vaginti 
etc. Vienu žodžiu, nuo dr. 
Rutkausko atimta gero žmo
gaus vardas. Tegu “Lietu
va” aiškiai supranta, kad ji 
padarė artimui, nors jos ne
mylimam, skriaudų. Visą sa
vo ant dr. Rutkausko mestą 
šešėlį ji tada pamatavo ne 
ant ko kito, kaip ant nesusi
pratimų,. kurie likosi vėliau 
atšaukti. O vienok “Lietu
va”, ant savo artimo mestą 
apkalbėjimą dar po šiai die
nai neatšaukė; dagi prie ano 
T. F. Valdybos ir p. S. Šim
kaus nesusipratimų atšali
mo savo prieraše stengiasiliškų (kurio vardo jis neužsi

tarnauja) laikraštį, bet taipgi | kaltę suver‘sti ant T. F. Vai
ieško visokių smulkių prieka
bių. Vieną sykį siundys ant 
“Draugo” “Kataliką”, kitą 
sykį išras vėl ką naujo.

Pastarosios savaitės (“Lie
tuva” No. 31) numeryje vėl 

Į tilpo apžvalgininko minkštutė- 
lis “prikazas” Tautos Fondo 
Valdybos ir “Draugo” antra
šais. “Lietuva”, taip rodosi, 
vėl nesusipratimus tarp p. S. 
Šimkaus ir T. F. Valdybos no
ri atgaivintu Ji, sakosi, il
gai laukus nesusipratimų at
šaukimo ir vis nesulaukianti. 
Nabagė. Vietoj laukus, tegu 
pasižiūri į “Dr.” ir “Lietu
vos” 29 num., o tuos atšauki
mus ten suras. Ten juk aiš
kiai pasakyta, “kad pirmesni 
laikraščiuose paskelbti nesusi
pratimai yra tikrai nesusipra-

AMERIKOS GIRIŲ DARBININKAI.
Amerikos miškų pramonija plačiai išsiša

kojusi. Tūkstančiai darbininkų įvairiij tautų 
atranda sau pragyvenimų, atlikinėdami viso
kius darbus. Kiek lietuvių darbininkų randa
si Amerikos miškuose — sunku sužinoti, nors 
tai būtų indomu*).

Apie miškų darbininkus mažai teišgirsta
me, nebent vienas kitas parvažiavęs miestan 
papasakoja, arba užtinki laikraštyje korespon
dencijų, kad vietos lietuviai dirba miškuose 
ir viskas. Kokios yra jų gyvenimo sąlygos 
apie tai labai retai kuomet išgirsi. Ant galo, 
jie patys apie save tyli, kuomet iš kitų darbo 
šakų, dažnai išgirstame.

Turėdamas omenyje Wisconsino valstijos 
girias Goodmano apielinkėje*), kur man teko 
dirbti per keletą mėnesių, kų teko patirti,

... , ,. i manau pasidalinti su gerb. “Draugo” skai-
lima u ų ap ar i i p tytoj,ais. Iš to galima bus maždaug spręsti
sėn nukreipti agi acijų, o į nevįen apįe viršminėto kampelio darbininkų

gyvenimų, bet ir abelnai didumoje Amerikos 
girių, nors ir su kaikuriais skirtumais

Miškų darbininkus galima skirti į tris rū
šis. 1) Nuolatinieji, arba paprstai vadinami

katalikų judėjimų labiau rem
ti. Dalyvaujant Federa
cijos kongrese, kur bus 
apkalbamas katalikų veikimo 
pienas, bus galima greičiau 
susiorientuoti.

Idealais besigerint, nevertė
tų ir biznio pusės užmiršti. 
Katalikų spaudos, laikraščių 
platinimas iki šiol netikusiai 
pastatytas. Jis reikia gerint, 
reikia katalikiškos spaudos 
platinimų tinkamai organizuo
ti. Taip Worcester, Mass. su
sistvėrė prie katalikų Spau
dos Draugijos kuopos tam tik
ras komitetas, kuris užsiima 
katalikiškų laikraščių platini
mu. Reikėtų, kad, AVorceste- 
rio pavyzdį sekant, tokių ko
mitetų susiorganizuotų kiek
vienoj lietuvių kolonijoj. Tų 
kaip tik bus galima apkalbėti 
katalikų spaudos atstovams, 
nuspręsti, nustatyti santikins 
su tokiais agitacijiniais komi
tetais, aptarti sanlygns etc. 
(Vienu žodžiu daug kas galima 
būtų aptarti, o bendrai vei
kiant ir laikraščių tarpu sa
vęs santikius nustačius — nėr 
abejonės, kad katalikiška 
spauda, laikržščiai atsistos 
ant tvirtos papėdės.

“lumberdžekiais”; dauguma iš jų išdirbę prie 
tų darbų po keliolikų metų, nežiūrint į viso
kius gyvenimo nepatogumus. Jie sveiki 
stiprūs; miestan važiuoti jų neprikalbėsi. Iš 
lietuvių būrio užtikau vienų, kuris jau 30 me
tų dirba giriose, ir, nors yra 80 metų senu
mo, vienok darbe nedaūg teatsilieka nuo jau
nųjų. Mat tyras oras daug veikia. Apšvie
tos ir mandagumo stoka jų tarpe pasibaisėti
na. Pavardžių mainymas čia madoje; dau
gybę lietuvių atrasime užsirašusių visokiais 
Smith’ais, Johnson’ais, ir tt. Prie jų galime 
priskirti vietos kolonistus - farmerius, kurie 
liuosame nuo ūkės darbo laike čia uždarbiauja.

2) Visokie svieto parėjūnai, nenuoramos, 
retai kada dirbantieji ant vienos vietos dau
giau dviejų mėnesių, vagys, kalėjimo pabėgę 
liai, svetimomis pavardėmis ir tt. Visi randa 
ten prieglaudų.

t*,. ' IĮJS&EIj

sios “Naujienos” pridarė Į socijalistams įsigalėjus katali- biurokratizmas. O “Nauji*-

dybos. Etikos žvilgsniu tai (“Naujienos” 
nėra gražu, bet dar negražiau 
yra ramiai sėdėti bepamatin- 
gai nekaltą žmogų apkalbėjus.

“Lietuvai” reikėtų užmi
gusią sąžinę išbudinti ir nors 
iš dalies atitaisyti artimui 
nuplėštą garbę. Štai kuo jai 
reikėtų sielotis.

tiek neracijonališkų išvadžio 
jimų, kad laikėme reikalingu 
apie juos nutylėti — manėme, 
turės susiprasti niekus kalbė
jusios. Bet galų gale nuste
bome pamatę, kad jos tą tylė
jimą suprato, būk tieji jų da- 
leidimai esą taip nesumušami, 
kad turėjome noroms neno
roms tylėjimu atsakyti.

Kada tik “Naujienos” su
žinojo apie katalikų darbinin
kų organizavimosi, sujudo ieš
koti kodaugiausia užmetimų. 
Netiek pačiai vos dar gimu
siai organizacijai, bet abelnai 
katalikams (“N.” terminolo
gija, klerikalams). Čia nubri
do į jai pačiai mažai supran
tamą pasvietį ir staigu nei iš 
šio, nei iš to išlaužė, būk ka
talikai kovoja ne prieš ką ki
tą, kaip tik prieš Amerikos 
laisvę! Vienas dalykas, kata
likai organizuojasi ne dėl su 
kuo nors kovai, bet kad ap
sisaugoti nuo nesveikos lais
vamanių, socijalistų ir kito
kių intekmės, kad, taip sakant, 
pasidžiaugus savitu gyveni
mu. Iš to išvesti kokią nors 
kovą tegalima nebent stebu
klingiems išradėjams, į ku
riuos taip uoliai peršasi 

Patį apie kovą 
prieš laisvę priminimų su
prantame štai kaip. Kadan-

“NAUJIENŲ” LAISVĖ.

Nesinori polemizuoti. Y- 
pač su tais, kurių jokiu bū
du neintikrinsi, kurie tyčia 
mintis iškraipys ir galų gale, 
kų nerašytum, visvien išduos 
papeikimų. Prie tos rūšies 
kaip tik priklauso socijalis
tiškos “Naujienos”. 1

Savęs adoracijoj paskendu-

kains reikėtų atsisveikinti su'nos” taip uoliai už socijalhs- 
laisve, apie tai gali paliudyti !nią agituoja... 
katalikai iš anos pusės Rio
Grande, kada raudonieji soci-

gi, “Naujienų” daleidimu, ka
talikai kovoja prieš laisvę 
(kurių “N.” klaidingai su
pranta), tai Suv. Valstijos iš
mintingai padarytų, jei kata
likams, kurie ant Ame. laisvės

jalistai ir laisvosios meilės 
praktikantai įsigalėjo Meksi
koje. Prieš laisvę kovoja ne 
katalikai, bet “Naujienos” ir 
visa raudonoji klika!

Laisvoji meilė ne laisve 
kvepia, bet palaidumu ir jai 
labiau pritiktų palaidosios 
meilės vardas. Gal tuomet 
“Naujienos” neturėtų tiek 
progos kalbėti apie katalikų 
kovų prieš laisvę. Palaidoji 
meilė, atsiprašant, nėra tai ge
rai suprasta laisvė. Persisky
rimai ir vėl apsivedimai nėra 
Amerikos laisvės pamatu. Su
vienytos Valstijos kas metas 
vis labiau varžo, leidžia apri
bojančius įstatymus. Nes pasi
baisėtinai prasiplatinęs ištvir
kimas delei tos “laisvės”, 
juos prie to privertė. Jei 
“Naujienos” tų ištvirkimų 
nori palaikyti, tegu jos žino- 
tųsi. Bet jei jos nenori apsi
skelbti visišku dorišku ban
krotu, patartume tų dalykų 
nemaišyti su laisvės suprati-. 
mu.

Neviskas valstijoje yra to
bula, nevisi įstatymai teisin
gi “Naujienos” ir abelnai 
sicijalistai apie Suv. Valst. 
valstybinės organizacijos tru- į 
kūmus tankiai kalba. Ir jos 
tai gali daryti, nes tam yra 
laisvė. Gali ir katalikai kame 
nors trukumus matyti ir apie 
tai kalbėti. “Naujienos”, jei

“KATALIKAS” — JUBILE- 
JATAS.

Rugpiūčio 6 d. sukanka ly
giai metai, kaip “Katalikas” 
pradėjo eiti kas dienų. Pa
sekmingai išgyvenęs metus, 
nėr abejonės, kad “Katali
kas” — dienraštis ir toliau to
kiu paliks, tai yra rodysis kas 
mielų dienelę. Iš savo pusės 
negalime jam nepalinkėti ar 
tolimesnio pasekmingo gyva
vimo. “Katalikas” — dien
raštis atliko nemaža kultūrin
go darbo ir da labiau sutvir
tino tikėjimą, kad lietuvių 
spauda gali gerai gyvuoti 
Ilgiausių jam metų!

Sužinojome, kad straipsaio 
apie Lietuvą į “Literary Di- 
gest” patalpinimas (apie tai 

įminėjome praeitame “Dr.” 
| numeryje) yra nuopelnas 
Į gerb. kun. J. Kaulakio. Tas 
kun. J. Kaulakio pasidarbavi
mas turėtų būti kitiems tėrvy- 

įnainiams paskatinimu.

flELH MANO 

PAMOKSLĖLiy.

kėsinasi, visai uždraustų or- nori būti nuoseklios, turėtų
ga»i«uotis. Tas reikėtų pa
daryti pačios laisvės delei. 
Kad “Naujienų” socijalistai, 
jei jie turėtų galę, tą padary
tų, apie tai neabejojame. 
Reiškia sudiev tada tai lais- 

į vei, koki randasi Suv. Valsti
jose! Bet “Naujienos*’ ir 
abelaai socijalistai tokios ga
lės neturi ir tik ačiū tam, ga
lime dar pasidžiaugti Suv. 
Valstijų teikiama laisvė. Kad'

Gana tankiai aš, pabaigęs 
paprastąjį nedėldienio pamok
slų, sakau savo parapijonaans 
pamokslėlį. Toksai pamokslė
lis būna kartai ilgokas. Kai- 
kada jis nepatinka kai-ku- 

' riems mano klausytojams. Jie 
auklėtų biurokratizmo dva-! stveriasi tuomet už plunksnų 
sios. Dabargi atsistoja ant, ir rašo korespondencijas į 
vienos papėdės su biurokra- pirmeivių laikraščius, labai 
tais. Kitaip gal jos ir nega- i tankiai iškreipdami mano nrin- 
lėjo pasielgti, nes daug tvir-. tis. Bijodamas, kad taip ne- 
tina, kad socijalizmui įsigalė-1 atsitiktų ir šiuo žygiu, rašau 
jus, užviešpatautų pašėlusis jį “Draugų”, kų aš esmi pa-

tų užmetinėjimų nenuoseklu
mą išparodinėti, bet anaiptol 
neprikaišioti kovų prieš lais
vę. Taip darydamos jos ne- 
prasikalstų prieš laisvę ir ne-

3) Bedarbės išginti miesto darbininkai, at- ke ištolo jaučiamas veržentis per duris ir lan- ni piauja nuo kelmo ir nulygina viršūnę, kiti 
;-------f------------------------------------------------------------------------------ 1-------- ’------------ ------------------------x x nukapoja šakas, treti užkabina tam tikrus kab-(važiavusieji trumpam laikui.
Girių darbininkų gyvenimas daug kuo ski

riasi nuo miesto darbininkų gyvenimo. Ypa
tingai stebina naujai atvažiavusį iš miesto, kur 
žmogus maždaug papratęs priė švarumo ir 
visokių kūno lepinimų.

Atvykęs taip vadinamon “camp” arba 
stovyklon, randi keletą trobų: ofisas, virtuvė 
ir valgomasis, darbininkų gyvenamasis ir ark- 
lydė; visos jos iš lauko niekuo nesiskiria vie
na nuo kitos. Sukaltos iš lentų iš lauko; kaip 
stogas, taip ir sienos išmušta stora popiera.
Jųjų stylius primena Lietuvos dvaro darži
nę, su durimis iš galų. Darbininkų miegama
sai talpina savyje nuo 60 iki 80 vyrų, yra be 
lubų; prie sienų iš abiejų šalių lovos, viduryje1 vienos 
platūs takai ir didžiulis pečius. Lovos yra 
dviejų augščių; vienur geležinės su “sprendži- 
nomis”, kitur sukaltos iš lentų, o vietoje su- 
plyšusio “matraso” pamesta po truputį šie
no. Paprastai ant kiekvienos lovos guli po 
du vyru. Aat lovos visa jų manta: čia rūbai, 
čia skrinutė arba maišelis su skalbiniais, ba
tai, vienu žodžiu, visą, ką darbininkas turi, 
visa jo nuosavybė. Vagystė paprastas atsiti
kimas. Vagilius liga apsimetęs neina darban, 
darbininkams išėjus apkrausite kų galima ir 
dingsta. Ir gaudyk po to, kaip vilką girioje. 
Naujam darbininkui atvykus iš vakaro duoda

gus neskanus kvapas išdėstytos ant stalų mė-

*) Berods, statistikams lengviausia būtų 
sužinoti iš pačių kompanijų, visupirma išga
vus iš tam tikrų valdiškų biurų pastarųjų są
rašus.

*) Šis miestelis ingijo sau vardą nuo tur
tingo mišką pirklio, žydo Goodmano, kuris tu 
ri čia milžinišką leatpiuvę ir didelius miškų 
plotus aplinkui. Ar randasi jame lietuvių su 
šeimynomis gyvenančių — neteko patirti; pa
vieniai lietuviai dirbantieji lentpiuvėje gyve
na tos pačios kompanijos hotelyje.

ir’ma vakarienė veltui; vėliau tam tikras žmo
gus uuskiria vietą miegoti. Laimė to, kuriam 
teko augštutinė lova: apačioj gulinčiam bįra 
nuo viršaus šieno trupiniai, “matraso” skied
ros ir kitokie “patogumai” ir nešvarumai 
Prieg tam tose niekad nevalomose lovose vei
siasi visiems žinomi gyvūnai, kurie naktimis 
nesvietiškai kankina miegančiuosius, o ypač 
naujai atkeliavusius ir nepapratusius prie 
panašių vaišių. Dažnai nabagui prisieina vi
durnaktyje bėgti iš lovos ir likusią nakties da
lį praleisti amt grindų, iš ko rytmetyj “bam- 
berdžekiai” turi daug gardaus juoko. Antras 
dalykas, darantis nakties laike nemažai ne
malonumų, tai šaltis. Mat šioje apielinkėje 
esti šaltos naktys, net ir po karštos dienos. 
Priegtam, paprastai, pradžioj gegužio Išima 
ma visi langai ir menkai tekūrenama, nebent 
kuomet per dieną Iįja. Tuomet užkuri am a pe
čius, kad išdžiovimus peršlapusius darbininkų 
rūbus

Ryto mete, 5 valandą, trubos balsas žadi
na darbininkus iš miego. Už pusvalandžio 
antras šaukia ant pusryčio.

Antroje troboje, taip vadinamoje valgo- 
raamjame kambaryje, ilgi stalai, prie kiekvie 
no iš kurių susėda apie 60 vyrų. Kadangi vi
rėjus negalima pagirti už Svarumą, tat vai 
gis apetito nepriduoda. Šiltame vasaros lai

sos. Mat, nesama ledų, tad greitai sugenda. 
Nors kitur keliamas nepaprastas triuk
šmas, bet prie stalo viešpatauja stebėtina ty
la; tam kaltas uždraudimas šnekėtis, kuris 
neišvengiamai būtų nukreiptas valgių peiki
mam Po pusryčiais, lygiai šeštų valandą, kiek
vienas skubinasi prie savo darbo. Naujieji ei
na pas užvaizdų pasiteirautų ar nesiranda ir 
jiems kokio darbo. Esant darbo, priimama 
reikalingas skaičius. Negavusieji darbo ke
liauja toliaus, kiton “eampėn”, kurių randa
si daugybė neišmatuotose Wisconsino giriose. 
Ten su jais vėl atsikartoja ta pati istorija. 
Kaikurie valkatos niekad nedirba, eidami nuo 

“campės” prie kitos, gaudami dykai
vakarienę, nakvynę ir pusryčius ir, it tas 
amžinas žydas, nuolat keliauja. Keletą metų 
atgal kompanijos, norėdamos sumažinti valka
tų skaičių, įsakė “camp’ių” užvaizdoms ne
duoti veltui valgio, kuriems nesiranda darbo. 
Kilo didžiausias triukšmas. Pradėta keršyti 
kompanijoms, keliose vietose kilo miškų gais
rai, medžiuosaa prikalinėta vinių, kas lentų 
plovyklose triuškindavo pinklus. Galų gale 
kompanijos nusileido ir atšaukė savo į saki
nau, per kurį turėdavo nukęsti ir visai nekalti 
žmonės.

Bet grįžkime prie dalyko. Po pusryčiais 
darbininkai eina darban, kartais 7 arba 8 my
lias nuo “camp’ės”. Pietūs atvežama prie 
darbo. Darbo diena tęsiasi paprastai 10 va
landų, kaip kur 12 vai.

Amerikos girių kirtimų arba, geriau sa
kant, naikinimą, sulyginus su panašiu darbu 
Lietuvoje, atrandame didelį skirtumą. Čia 
viskas atliekama sistematiškai. Amerikoje, 
kur darbininko išnaudojimas stovi augščiau- 
sioje ir pirmoje vietoje, kapitalistai nesigai
li nei didžiausių išlaidų įvairiems išradimams, 
kad tiktai pasekmingiau savo tikslą atsiekus. 
Pavertus darbininką gyvąją mašina, stengia
masi išsunkti iš jo kuodaugiausiai syvų. Ir 
tas jiems pilnai pasiseka ne vien dirbtuvėse, 
kasyklose, bet ir giriose. Čia irgi darbas pa
skirstytas gana sumaniai.

Sumanius kirsti kokį nors miško plotą, 
visupirma tiesiama ton vieton geležinkelis. 
Kertama medžiai su dinamito pagelba; iš
sproginami kelmai, išlyginama kalneliai, už
pilamos balos. Prisieina darbininkui vasaros 
laike apart saulės karščio kęsti uodų pašėlusį 
kandžiojimą, braidyti po vandenį bekasant 
griovius nusausinimui kelio. Čia atrasime 
šimtus lietuvių, kurie bėgo Amerikon lengves- 
snio darbo ir baltos duonos ieškoti Bet ar 
atrado Tą

Pratiesus geležinkelį, imasi kirtimo. Vie-

lius ir velka su pagelba arklių prie geležin- 
kelio, kur stovi tam tikra mašina krovimo? 
ant vagonų. Su pagelba mašinos 5 žmonės 
prikrauja per 10 valandų nuo 15 iki 20 vago
nų. Lietuvoje tam tikslui reikėtų pastatyti 
bent 60, 80 vyrų.

Žiemos laikui, paprastai, paliekamos že
mesnės vietos, kuomet užšąlą balos ir arkliai 
neklimpsta. Žiemos laike nusitolinama nuo 
geležinkelio daug toliau negu vasarų, mat tuo
met medžių gabenimui prigelbsti šaltis, snie
gas ir vanduo. Nuvalytas kelias barstomas 
sniegu ir apfiejamas vandeniu, kuriuo mil
žiniškomis rogėmis (šlajomis) vežama medžiai 
paskirton vieton. Žiemos laikas ypatingai nė
ra patogus miškų darbininkams iš priežasties 
šalčių ir gilaus sniego. Čia labai pritiktų 
trumpus lietuviški kailiniai ir milo kelinės, bet 
jų nesant, vartojama šilti vilnoniai marški
niai ir kelinės, kurių dėvima net po keletą 
eilių ant karto. Toliau seka guminiai batai, 
kurie iš kaikurių atžvilgių neatsako lietuviš
koms naginiems su milo autais.

Kaip miestų dirbtuvėse užlaikoma maždaug 
minimalis darbo dienos atlyginimas, taip gi- 
rioae, priešingai, tas priklauso nuo skaičiaus 
bedarbių miestuose. Normaliuose laikuose 
girių darbininkas gali gauti nuo 30 
iki 40 dolerių mėnesiui su užlaikymu, apie 
kurį augščiau minėjau. Užėjus kokiam krizini 
miesto bedarbių atkeliauja šimtais darbo ieš
koti. Kaikurie iš jų baisiai suvargę, pusbasi 
keliauja iš vietos vieton. Jie siūlosi dirbti 
už pigiausių kainų, net vien už valgį ir guolį, 
Suprantama, kad kompanijos tuomet moka 
kaip pasielgti ir pasinaudoti. Kilus Europos 
karei, mišką pramonija apsistojo. Kompani
joms prisiėjo mažinti darbininkų skaitlių. Pa
skelbė, kad nuo tos ir tos dienos numuša vi
siems darbininkams mokestį. Pavyzdžiui vie
toje, kurioje dirbau, per dvi savaiti mokestis 
buvo numažinama net tris sykius. Iškarto li
kosi pranešta, kad vietoje 28—35 dol. bus mo
kama nuo 18 iki 24 dol. Kadangi nei vienas 
nemetė, darbo, už kelių dienų paskelbta, jog 
mokestis mažiuama nuo 8 iki 14 dol., prieg
tam bus duodama arbata ir krfva be cukraus, 
neskustos bulvės, na ir ir kitokie “pagerini
mai”. Tuomet tik gerokas darbininkų būrys 
metė darbą ir iškeliavo kitur. Visokiems ke
leiviams paskirta mokestis už valgymą 25 c., 
ypač tas skaudžiai atsiliepė ant atkeliavusią 
iš miesto bedarbių, kurie neturėjo su savim! 
pinigų.

6į kartą nebuvo kam dėl keršto kompani 
joms jeibes daryti dėl to, kad “lumberdža
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sakęs 25 d. šio liepos raėne- maniai šaukia, kad tai kleri- 
sio. Aš pasakiau maž-daug i kalizmo apsireiškimas. Tur

būt jie mano, kad laikraščiųštai kų:
Indomus dalykas dabrr de

dasi Bostone. Mūsų laisva
maniams labai parūpo dūšių 
išganymas. Ir pradėjo jie ra
šyti į visus laisvamanių laik
raščius (einančius Bostone, 
Chicagoje ir kitur) ilgas ko- 
respandencijas, kad Bostono 
kunigai negana dievobaimin 
gus pamokslus sako. Jie, gir
di, daug kalba apie visokias 
katalikų organizacijas, apie 
katalikiškų laikraščių reika
lingumų, o apie mūsų dūšių

leidimas privalo būti vienų 
laisvamanių privilegija, o ka
talikams apšvieta ir laikraš- 
čia nereikalingi. Bet mes, 
kunigai, esame kitokios nuo
monės. Ir mes su gryna są
žine, šaukiame jus, prie kata
likiškų laikraščių palaikymo, 
neprisijausdami jokio kle
rikalizmo. Mes su gryna 
sąžine šaukiame į jūs, katali
kai, kad vietoje skunerio, ve
ly imtumet į savo rankas, ka
talikų laikraštį, kad rūpintu-

išganymą mes nieko negir-' metės apie didesnį apšvieti
džiame. O tas dūšių išgany
mas mums kolabiausia rūpi 
Taip sako laisvamanių laik

iną, kad bile bedievis neturė
tų progos durti jums į akis, 
jog katalikai tai uoliausi

raščių korespondentai. Bet smuklių palaikytojai. Toliau, 
aš paklausiu, ar jūs tikite, jei katalikai darbininkai su-
kad laisvamaniams rūpi Die
vo žodis ir dūšių išganymas? 
Aš netikiu. Delko? Aš žinau, 
kad laisvamaniai nepripažį
sta, kad žmogus turi dūšią. Jie 
netiki nei į Dievo buvimą. 
Suprantama, kad dūšios išga
nymas ir Dievo žodis jiems 
nei kiek nerūpi. O kas jiems 
rūpi? Jiems rūpi bedievybės 
kopasekmingiausias išplatini
mas. Jie nori kad koveikiau- 
sia įvyktų laisvamanių “Kū
rėjų - Kūrėjo ’ ’ pageidaujami 
laikai, kuomet kunigai būsią 
iškarti ant varpinyčių, kryžiai 
sukišti į pečių, o bažnyčios pa
verstos į linksmuosius na
mus (žiūr. Šliupo raštą: “Die
vas, Dangus, pragaras”, la
pas 18). Kunigai savo pa
moksluose peikia tos rūšies 
pranašus ir jų pasekėjus; 
laisvamaniams tas nepatinka. 
Jie norėtų, kad nieks netruk
dytų jiems bedievybės platini-

manė inkurti savo Sąjungą, o 
kunigai iš sakyklos ragina į 
tą Sąjungą rašytis, o vengti 
soeijalistų tvirkinančios intek- 
mės, tai laisvamaniai vėl ma
to tame pavojingiausį kleri
kalizmo apsireiškimą. Dar
bininku mes vadiname ne tik 
tuos, ką dirba rankomis, bet 
kiekvieną darbo žmogų, taigi 
ir tuos, kurie užsiima proto 
darbu. Darbininku yra ir re
daktorius ir daktaras ir ad
vokatas ir kunigas. Taip, ir 
kunigas yra darbo žmogus, y- 
ra piliečiu kaip ir visi žmo
nės. Jis privalo netik savo pa
šaukimo priedermes atlikti, bet 
dalyvauti ir visuomenės gyve- 
venime. Laisvamaniai gal no
rėtų matyti jame užsidariusį 
savo kastos žmogų be jokios 
intakos į visuomenės gyveni
mą ! Jie norėtų užčiaupti 
kunigui burną, kad jis iš sa
kyklos nejudintų visuomenę

mo darbą. Kunigai netyli, jie ( apeinančių klausimų, kad vien 
persergsti katalikus apie gre- ’ senoviškai išguldinėtų poterė- 
riantį iš laisvamanių pusės pa- į lį, arba kad į pirmeivių dude- 
vojų. Laisvamaniai tame ma- i lę pustų. Tuomet jie ir poli- 
to pavojingą klerikalizmą. Irjtiką sakykloje jam dovanotų, 
taip jie, katalikai, nori sau , dargi pirmeivio kunigo vardą 
katalikišką laikraštį įsikurti ir į suteiktų. Bet, nebūčiau aš 

jeigu kunigas pritaria tam ; katalikij kunigu, jeigu taip da- 
darbui iš sakyklos, tai laisva- S ryčiau. Aš pagyrimo nuo lais-

fciai” laikėsi prie darbo, o iš miestų atkeliavu
sieji nedrįso.

Paminėjus mėnesinius darbininkus, pami
nėsiu apie tuos, kurie dirba nuo “štukų”. 
^Pastarųjų gyvenimas daug kuo skiriasi nuo 
mėnesinių. Jie turi rūpintisi savo užlaikymu, 
taip valgiu taip ir gyvenimu.

Vasara jie lupa nuo eglių rąstų luobus, 
ffuomet gyvena tam tikrose šėtrose. Žiemą 
terta plotus apaugusius klevais ir beržais, ku
riuos piausto į vieno metro ilgio šmotus, vė
liaus skaldo ir krauja aktainiais. Kaip kur 
tas darbas vedamas ir vasara.

Sunkus tai darbas, ypač žiema, kuomet 
Šilus sniegas. Pakirstas medis, griūdamas 
tiesiog dingsta sniege, o kuomet pusto, be
matant ir užneša visą medį sniegu. O tas 
skaldymas sušalusį ir snieguotą medį ytin in- 
tinis ir sunkus. Kadangi pastarasis darbas 
maždaug randasi prie vietos, tad gyvenama 
tam tikrose pastatytose grintelėse. Visas iš
laikąs pastatymui tokios grintelės darbininkai, 
.apart medžio, kuris duodama veltui, turi pa
nešti patys.

Ir tas prisieina daryti nežiūrint į tai, jog 
už keleto sąvaičių gali būti atstatytas nuo 
Sdarbo. Valgį darbininkai gamina patys; val
domuosius produktus užsakius artimiausiam 
miestuke, ątvęža miškų kompanijos traukinys. 
Kaikuriose vietose jie gyvena “campėse” ir 
kompanija duoda valgį; už tai ima nuo 20 iki 
25 dol. mėnesiui. Darbo įrankiai: piuklas, 
kirviai ir kiti dalykai, duodami kompanijos, 
bet už tai atrokuojama po 12 ir 14 dol. nuo 
kiekvienos poros darbininkų iš jų uždarbio. 
Normaliam laike prie panašaus darbo galima 
uždirbti nuo 2 iki 3 dol. į dieną, bet dabarti
niame laike mokama labai mažai, todėl už-

vamanių nenoriu, dargi pagy-
rimą nuo bedievių skaitau sau i kuris jiems liepė išeiti iš za 
už gėdą. Dvidešimtojo am- kristijų, eiti tarp žmonių, dar- 
žio katalikų kunigui neužten- buotis jų labui ir gerovei. Toj 
ka vien senoviškai poterėlį Petro eldijoj plaukiant, lai- 
žmonėms išguldinėti. Neuž
tenka senoviškais žodžiais mo
kinti, kaip Dievą mylėti,, bet 
reikia visupirma proto argu
mentais prirodinėti, kad Die
vas yra. Reikia savo intek
mę skleisti visuose žmogaus 
dvasios apsireiškimuose, rei
kia daboti, kad ir politikoje 
būtų tiesa ir dora, ką vien 
krikščioniškoji etika gali su
teikti.

Reikia iš sakyklos skelbti 
apie • reikalingumą katalikams 
didesnio apšvietimo, reikia ai
škinti apie katalikiškos spau
dos svarbumą. Reikia ragin
ti žmones, kad aukotų ne vien 
bažnyčių statymui, bet ir ka
talikų spaudos palaikymui, 
kas yra lyginai nuopelningu 
darbu Dievo akyse! Per niek 
būtų puikių bažnyčių staty- ■ 
mas ir jų puošimas. Katali
kai! Jeigu neturėsite tvirtos 
savo spaudos, jeigu nedary
site savo intakos į viešąją 
nuomonę per laikraščius, tai 
netrukus jūsų šventyklas pa
lytės bedievių ranka ir iš
griaus jas.

Reikia katalikams kodi- 
džiausios vienybės:, reikia ka
talikiškų Susivienijimų, Fede
racijų, Sąjungų, draugijų.
Vienybėje galybė, apie tai 
nieks neabejoja. Prieš de
šimtį gerai susiorganizavusių 
žmonių sudreba tūkstantinės 
minios pakrikusių.. Tuos da
lykus žmonėms aiškinti iš sa
kyklos ne klerikalizmas, bet 
tiesi kunigo priedermė. Tai 
ne savo privatiškų reikalų gy
nimas, bet atlikimas savo prie
dermės prieš Dievą ir žmones.

Katalikai! neduokite sau ap
dumti akių laisvamanių obal- 
siais. Nėr reikalo bijoti jų 
išsvajotos baidyklės — kleri
kalizmo. Stovėkite su savo 
dvasios vadovais išvien. Jie

žino kur jus veda. Jie klau

so savo Vyriausiojo Vado, mingai pasieksite amžinąją 

prieplauką.

Kun. T. Žilinskas. 

Bostono lietuvių klebonas,

Musų Dirva,

t.-------

DARBININKŲ SĄJUNGOS 

VARDAS, TIKSLAS IR 

VEIKIMAI

§1. Pilnas Darbininkų Są
jungos vardas bus: ^Ameri
kos Lietuvių Rymo-Katalikų 
šv. Juozapo Darbininkų Są
junga”. Sutrumpintas vardas 
bus: “Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga”. Organizacijos inci- 
cijalams vartojamos raidės L. 
D. SL

§2. šv. Juozapo Globos die
na 3 nedėl po Velykų skaitosi 
metinė Sąjungos šventė. Ta 
diena turi būti Sąjungos ap
vaikščiojama su ypatingomis 
iškilmėmis.

§3. L. D. S. tikslas yra: a) 
stiprinti narių tikybą ir dorą 
prisilaikant visiškos vienybės 
su Katalikų Bažnyčia;
b) padėti darbininkams 
patapti pilnateisiais ir nau
dingais šio krašto piliečiais;
c) rišti daribninkų klausimą 
Kristaus mokslo dvasioje ir 
pagal krikščioniškosios demo
kratijos nurodymų; d) gerinti 
darbininkų luomo padėjimą, 
keliant juos kultūriškai ir vi
suomeniškai, ir gerinant jų e- 
konominį padėjimą (gerbūvį).

§4. Kad pažymėtąjį tikslą 
pasiekus, L. D> S. a) rūpinisis 
platinti savo narių tarpe gi
lesnį pažinimą katalikų tiky
bos- ir pamylėti tikybinės do
ros;, b) rūpinsis pakelti ir na
riams giliai įskiepyti tikybi
nių praktikų pildymą, k. a. 
ėjimą pprie šv. sakramentų, 
klausimą mišių šv. ir tt.;

c) rūpinsis steigti mergai

tėms darbininkėms ir vyrams 
darbininkams atskirus ben
drabučius ;

d) susitarus su lietuvių lab
daringomis, arba susišelpimo 
organizacijomis, rūpinsis su
tvarkyti globojimą lietuvių 
ateivių;

e) steigs knygynėlius ir 
skaityklas; raštų parinkime, 
skaityme ir diskusavime ypa
tingą domą kreips į raštus so
či jalio (apie visuomenės ūkio 
sutvarkymą ir ypatingai dar
bininkų klausimą) ir apologe
tiško' (tikybinio gynimo) turi
nio; socijalinį klausimą steng
sis nušviesti dvasioje krikščio
nių - demokratų mokyklos; sa
vo knygynėliuose neprilaikys 
raštų prieštikybinio ir prieš- 
tautinio turinio, kad nesutei
kus priešingai spaudai mate- 
rijališko parėmimo;

f) kurs vakarinius kursus 
išmokinimui savo prigimtos 
kalbos, Lietuvos istorijos, ge
ografijos, aritmetikos, taip- 
pat ir šios šalies kalbos, pi- 
lietystės ir tt.;

g) organizuos vakarines a-

Rubliai dar niekad nebuvo 
taip pigus, kaip šiandie.

Dabar yra laikas atsiminti apie jūsų gimines

Lietuvoje, pasiunčiant jiems kelius rublius.

Bet pirma negu jūs tą 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 biznį su

Pauples Stock Yards
STATE BANK

Prlt Askiaid An. ir 47 gatvte

Seniausia, Didžiausia ir 
Užtikiniausia BANKA

Vakaruose nuo Stock Yardų

tautiškai-katalikiškoje 
j«;

k) kurs prie savo organi
zacijos pagal reikalo įvairius 
naudingus fondus, k. a: agi
tacijos fondą, fondą stipendi
jos moksleiviams einantiems 
socijologijos mokslą, streikie-. 
rių fondą ir kitus reikalingus 
ondus;
•1) rūpinsis pagerinimu ma- 

terijalinių gyvenimo sąlygų, 
kaip darbo sąlygų (sutrumpi
nimu darbo valandų, pakėli-

, ... , mu mokesnio, apdraudimu
matų mokyklas, arba ragins , . .

* . v .į” sveikatos, senatvės ir gyvy-lankyti panašias amerikonų 
mokyklas;

h) darys dažnai narių susi
rinkimus, kuriuose auklės na
rių visuomenišką dvasią, pra
tins viešais reikšti nuomonę 
ir parlementariškai veikti;

i) darys dažnai prakalbas

bės, pagerinimu higijėniškų 
j sąlygų ir tt.), taip lygiai ir 
namų gyvenimo sąlygų, k. a. 
sveikesniais būtais, valgiais, 
drabužiais ir tt.;

m) steigs darbo prirodymo 
biurus, arba susidės su pana- 

ir rengs dramos, literatūros, j šiais kitataučiij biurais; 
muzikos ir padorių šokių ir Į n) kilusius nesusipratimus 
žaislų vakarus, tečiau visuo- tarp darbininkų ir darbdavių
met be svaiginamųjų gėrimų. stengsis išrišti ramaus pasi-

j) inkurs savo spaustuvę ir įtarimo keliu; tuo tikslu rū- 
leis darbininkišką laikraštį pinsis sudaryt trečiųjų teis-

dvasio- mus;
o) rems streikus, tečiau tik 

tokius, kurie bus iškilę dėl la
bai svarbių priežasčių ir bus 
tinkamai ir rūpestingai pri
ruošti ;

p) pratins narius prie bend- 
dro aprūpinimo savo reikalų, 
ypač suvartojimo srytyje; y- 
patingą domą kreips į koope
racijos veikimą (Rochdal’io 
principų dvasioje); tuo tikslu 
rūpinsis, kur tik bus galima, 
steigimu kooperatyviškų krau
tuvių kepyklų ir tt:

q) pratins ir padės nariams 
taupyti savo uždarbį; tuo tik
slu steigs paskolos taupymo 
bendroves;

r) rūpinsis, kad darbdaviai 
tinkamai apdraustų darbinin
ko sveikatą ir gyvybę; atsiti
kus nelaimei prie darbo (su
žeidimui arba mirčiai) parū
pins nariams arba jų šeimy
noms jurisdišką pagelbą ir 
priežiūrą jų ligoje;

s) pagal išgalės rems visus 
svarbiuosius darbus ir suma
nymus, kaip tėvynės Lietuvos, 
taip ir amerikiečių lietuvių; 
rems katalikų parapijas ir 
mokyklas, rems blaivybės ju
dėjimą, katalikišką jaunueme-

čių šlapių drabužių, o ypatingai paneekų iš- vargis, lietus, sniegas. Ir geriama; prisigė-!man pasakota, labai tankiai pasitaiko lietu-
garavimai, išpučiami iš keletos dešimčių pyp- rus skaldoma vienų kitiems galvas, raižoma si vių 11 lenkų tarpe^ Tankiausia ten, kur lietu- „ __________
kių tabako dūmai, užnuodija orą, kuriuo dar- peiliais. O užveizda, vietoje nubausti už pa-Jviai pasirodo mažumoje. Bet pastarieji be- “Vyčius”, katalikišką
bininkai priversti yra kvėpuoti ilgus rudens našius dalykus, paprastai per pirštus žiūri, veik visuomet išeina pergalėtojais. Nelabai moksleiviją, moterų katalikių 

Mat, prašalinus girtuoklį, netektų ir jam pa- norėjau tikėti tokiam nepaprastam Sėtuvių 1 * d... « ¥
, -iv' irio-orti I karingumui. Bet vėliau turėjau progą būti ‘

stovi labai 1 . . .„ . . . . liudininku panašaus atsitikimo. Lenkų nore- Prigulės kaipo organiza-
ta prašalinti nuo darbo 16 lietuvių, kurie su C1"a Pr*e “Amerikos Lietuvių 
jais dirbo. Neįstengus pašaipomis ir pravar- Bymo-Katalikų Federacijos *

ir žiemos vakarus, bei naktis.
Apšvietoj miškų darbininkai —------- - . - . .

žemai. Pirma kalbėsiu apie tuos, kurie čia J Paminėsiu dar vieną iš niauriausių pa- 
nuolatai dirba. Atskirti nuo sveiko visuome-1 Pr°čių — tai darbo pirkimas už degtines bon- 

nės draugijinio kūno, susidurdami su įvai_ i ką. Nesakau, kad visur, bet daugelio vietose.

riausio typo valkatomis ir klajūnais, dalis jų 
ištvirksta. Jei kame rasime dar kibirkštėlę

Nuėjus ofisan darbo prašyti, visupirma klau
siama iš kur keliauji ar turi degtinės. Todėl

džiavimais to atsiekti, sumanė panaudoti mokėdama kas met, po 6 cen-

doros, tai ačiū tebeliepsnojančiam jų širdyse j neretai sutinkame keliaujančius darbininkus 
tikėjimui* Bet ir tikėjimo dalykuose viešpa- turint maišelius ant pečių, kūnuose apart kitų 
tauja apsileidimas, kadangi nevisur lengva pa
siekti bažnyčios. Apie draugijai nei nesva- 
jojama. Lietuviškų laikraščių “lumberdže- 
kiai” nelabai mėgsta. Ir kam tas reikia, kad

dalykų randasi dvi, trys degtinės bonkos. Jie 
žino ko reikia. Neperkantieji užvaizdoms 
degtinės prie darbo įvairiais būdais persekio
jami, ir tuo verčiami auklėti tą netikusį pa-

kumščius. Lietuviai laiku apie tai perspėti, 
kreipėsi pas užvaizdą su skundu, šis gi lie
pė ginties. Tuomet žūt būt reikėjo kovoti. 
Jie iš savo tarpo išskyrė 8 tinkamiausius vy
rus, apginkluodami juos vėzdais, o 4 paskir
ta rezervam

svarbiausias pasaulio naujienas galima sužino- Pr°tį. Taip tai darbininkai per savo nesupra- 
ti nuo vokiečių, anglų, prancūzų. Mat, tie kas- timą veja virvę ant savo sprando, nes įstvir- 
dieną skaito laikraščius. Biski kitaip.su tais, |kina savo. “bosus”, pirkinėdami jiems de^i- 
kurie atkeliauja trumpam laikui iš miestų. n?- Kaziriavimas iš pinigų 1 * ..................kaikuriose vie

tose yra labai prasiplatinęs. Kiti prasilošia 
iki paskutinio cento, net gaila žiūrėti. Iš to 
tai pasitaiko vagystės, praeivių apiplėšimai 
etc.

Neprošalį būtų paminėjus ir apie santi- 
kius lietuvių su lenkais. Nes lietuvis su len-

kie išnaudotojai, pradedant nuo paties “bo 
so” rengiamų loterijų, iki paprasto apgavi
ko - agentėlio, parduodančio kokius nors vais
tus, laikrodėlius, peiliukus ir šiaip visokius 
niekniekius, lupančius dešimteriopai už per

dirbama nuo 1 dol. iki 1.50 dol. Apmokėjus įduodamus dalykus. Žinau atsitikimą, kaip vie- 
darbo įrankius, valgį, drabužius, kuriuos per-|nam kvepiančio muilo agentui pasisekė su 
karna kompanijos krautuvėje, kur beveik dvi- “boso” pagelba išparduoti apie pusantro šim-

Jie tuojaus užsirašo laikraštį, nes gyvendami 
mieste buvo labiau inpratę skaityti, todėl in- 
domauja laikraščiais. Kilusi Europoje karė 
sukėlė nepaprastą žingeidumą pas visus ir pa
ragino prie skaitymo. Bedarbės išvyti miestų
darbininkai , kurių tarpe randasi ir pusėtinai_____________
susipratusių, buvo nekaipo apaštalais pada-'ku turbūt niekur geruoju nesugyvena. Ma- 
rydami “lumberdžekių” gyvenimą daug įvai- nau, niekur Amerikoje tų dviejtj tautų žmo- 
resniu. Bet tai tik menkutis spindulėlis švie-1 nės nesikivirčija tiek, kiek miškuose, čia lie
sos, miškų darbininkų gyvenime. O kiek tai Į tuvis ir lenkas, tai ugnis ir vanduo. Lietuviai 
tuno nezinystėje ir nesusipratime!. Ir jųjų .turi ypatingą neapykantą prie lenkų. Bene- 
nesusipratimu puikiai moka pasinaudoti viso- 'bus tai užsilikę įspūdžiai atsinešti iš Lietuvos

Bet kadangi lenkai nesitikėjo ginkluoto 
pasipriešinimo, 30 iš jų, kurie užpuolė lietu
vius akymirksnyje atsidūrė už gyvenamojo 
namo durių. Keletas iš jų likosi baisiai ap
daužyti ir teko keletą dienų gulėti lovoje. Ant 
rytojaus visi 16 lietuvių, bijodami keršto iš
keliavo kiton vieton. Suprantama iš to lie
tuviams maža garbė, bet ką darysi? Dargi 
tas parodo ant kiek lietuvių su lenkaias san- 
tikiai yra intempti.

Tose “camp’ėse”, kur dirba vien lietu 
viai, užvaizdos lenkų visai nepriima.

Toks tai Amerikos girių darbininkų gy 
venimas. Tamsus, skurdus ir nemalonus.

P. G.

gubai mokama, labai mažai telieka, o kai kuo
met, tai dar kompanijai skolingas palieki.

to šmotelių muilo imant po 25 centus; tikro
ji gi to muilo vertė 5c. O kame dar visokie

Nešvarumas miškų darbininkų tarpe pasi- burtininkai, ateities spėjikai, stebuklingų da- 
baisėtinas, ypatingai žiemos laike. Nešiodami j lykų pardavinėtojai ir tt? Apgauliojimo at- 
po kelias eiles baltinių, darbininkai nesisten- sitikimų galima būtų priskaityti rimtais, 
gia juos atsakančiai išskalbti, nors muilas yra | Girtuoklystė, kaip visur, taip lygiai ir 
Anodamas. veltai. Per visą sąvaitę nuvargu-,miškų darbininkų tarpe, pagamina nemažai 
fiiam, atėjus nedėldieniui nesinori skalbimu dvasios skurdžių. Nors girtaujama visur, bet
užsiimti, ypač, kad tas reikia atlikti lauke, 
aant šalčio.

Nuo panašaus nešvarumo veisiasi įvairūs 
perai, kurie nemažai prikankina darbininkus, 
o tas, beabejo, atsiliepia ir ant jųjų sveikatos.

B»deniop arba žiemos laike parėjus nuo 
darbo, prešlapus nuo lietaus arba sniego, dra
bužiui atkabinama ant galų lovų arba aplin
kui pr^us ant tam tikrų karčių. Džiūstan-

ypatingai ten, kur patys užvaizdus girtuokliai. 
Tuomet tai degtinė teka upeliais. O gal pa- 
klaustumėte iš kur ten girioje degtinė imama? 
Nereikėtų pamiršti, kad “lumbedžekiai” tu
ri geras kojas: užsimanius degtinės, neskai
toma dideliu sunkumu parėjus nuo darbo ke
liauti 12 ar daugiau mylių saliūnan, kad par-

arba semti iš laikraščių apie visokias lenkų 
šunybes, daromas letuviams. Klaida tame, 
jog nedaroma jokio skirtumo tarpe sulenkėju
sių lietuvių ir tikrųjų lenkų. Lietuviai 
lenkus vadina “kirviais”, “bajorais” ir tt. 
Išgirdęs pirmąjį žodį, nustebau. Klausiu ką 
tas reiškia.

— Mat lenkai seniau kariavo kirviais, — 
paaiškino, — todėl mes juos taip vadiname.

Žinoma, lenkai užtai lietuviams atsimoka 
kitokiais žodžiais.

— Susimildamas, tamsta, — sako kartą 
man vienas Galicijos lenkutis, — pasakyk, už 
ką jūs, lietuviai, taip mus ne»pkenčiate ?

Tada ėmiau aiškinti jam, jog lenkai ke
letos amžių atgal pasėjo Lietuvoje lenkystės 
sėklą, per tai sulenkėjo daug lietuvių ir jie 
tai vadindami save lenkais, skriaudžia lietu
vius kaip jų bažnyčiose, taip ir visur kur. Ir 
kad pačių lenkų vadovai žemina lietuvius pa
saulio akyse.

— Gal tas ir teisybė, bet kuo mes kalti? 
— aiškinasi lenkas.

nešus keletą bonkų degtinės sau, savo drau- Aiškinau, kad čia Kaltas nesupratimas, ku- 
gams, žinoma, ir “bosui”. Netrukdo tam nuo-rį netaip lengva prašalinti. Muštinės, kaip

AUKŠLIUKĖ IR SILKĖ.
(Sena pasakutė)

Vieną sykį aukšliukė atplaukė iš

tus nuo kiekvieno nario; 
u) darbininkų reikalais eis

išvien su kitų tautų darbinin
kų organizacijomis, tečiau tik 
su tomis, kurios laikosi krik
ščionybės pamatų.

• • U

Kaip skaitytojas mato, Są
jungos veikimo programoje 
dvasios reikalai (švietimo pro
to, valios auklėjimo) pastato
mi pirmon vieton. Priešais 
visus materijališkos pasaulė
žiūros žmones — katalikai 
darbininkai visuomet laikysią 
tos nuomonės, jog dvasia tu
ri vadovauti materijai, o ne 
atžagariai. To principo lai
kydamos jie, savo pažangą 
pradės nuo savo dvasios ir va
lios auklėjimo.

Kai-kam gali pasirodyti, 
jog per daug platus veikimo 

j programas yra užbriežtas. Bet
uniu į.S^unga negi svajoja apimti 

visa ką išsykio. Dabar nėra 
dar tiek pajėgų, kad viską ap
rėpus. Ilgainiui padaugės 
veikėjų darbininkų dirvoje, 
atsiras šviesių socijologų, or
ganizatorių, pačių darbininkų 
tarpe atsiras dauginu šviesių

jūres ir susitiko tenai silkę
— Nugi iš kur tu, sesute, čia atsiradai?

— paklausė silkė aukšliukės.
— Iš upių, jūsų didenybė — atsakė auk

šliukė.
— Na o koks ten upėse yra gyvenimas?

—teiravosi silkė.
O, labai puikus: daug visokio maisto,'žmonių; taigi ir organizacija 

gražios žolės auga, nelabai gilu, šilta, nuolat I j,Spalengva vis naujus veiki- 
saulutė šviečia, o ir vandenei js toks prėskas mo plotug galėg apimti

— Čia tai, sesute, jau meluoji: prėskam Darbo Žmogus.

vandenyj nei joki žuvis negali gyventi.

Kaip matome, anoji silkė turėjo didžiai 
klaidingą nuomonę, manydama sau, kad nei 
viena žuvis negali kitokiose aplinkybėse gy
vent. Panašiai yra manančių ir daug žmonių.

Antanas K. Losius.
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179

181

248

261

. Juozas Šimkus
•

7.00 >

. Vladas Rutkaitis 7.00

. Aižė Gelažiukė 3.50

88 kp. Donorą, Pa.
. Bronislovas Savičius • > 7.00 150

l. Jonas Martinkus 9 9 7.00 500

90 kp. Hazleton, Pa.
. Vincas Stašauskas >» 10.50 500

1. J uozas Kubilius f 9 150
. Bronė Žukauskienė 99 250

91 kp. Waterbury, Conn.
. Antanas Kariuauskas 99 150
. Uranas Ragauskas 99 250
. Uranas Uadvaraitis ^9 150

92 kp. Bentleyville, Pa.
. Antanina Lukošienė 9 9 500
. Petras Prokopas 9 9 7.00 500
. Stasys Lukošius 99 7.00 500
. Uranas Jurgaitis !> 7.00 500
. Ona Jurgaičiutė 99 3.50 500
. Uetras Malonia 9 9 10.50 150
. Agota Grikšienė 99 7.00 150
. Simas Grikša 9 9 14.00 150
. Juozas Bakanas 9 9 10.50 150
. Ona Pužienė 99 7.00 150
. Jonas Supinskas ” 7.00
. Morta Kriščiunienė ” 7.00

93 kp. Easton, Pa.
. Anelė Jorkienė 99 7.00 150

. Marijona Brazienė 99 7.00 150
Kazys Brazas 99 7.00 150

. Jonas Jonikas 9 9 7.00 150
Uaulina Vaičekauskaitė 99 7.00 150

. Jtfozas Stankus 99 10.50 150
Amilija Žemgulaitė 99 7.00 150
Amilija Ruškaitė 99 7.00 250
Aleksandra Ūsas 99 7.00 150

94 kp. Westville, DI.
Olimpija Rauktienė 99 250
Marė Klimienė 99 7.00 150

96 kp. Gilberton, Pa.
Jonas Dubauskas 99 150
Aižė Gudinavičlenė 99 150

Ona Buskienė 99 150

Marė Volockienė 99 150

Juozas Dubauskas 99 150
Marė Šilkonienė \9 9 150

kp. Worcester, Mass.
Matas Pajaujis 99 7.00 150

Kazys Steiva 99 7.00 150

Ona Lubauckienė 99 7.00 150
Vincas Kuštolaitis 99 7.00 250
Petras Snarskis .99 7.00 150
Stasys Snarskis 99 150

100 kp. Chioago, UI.
Juozas Erbredis 99 3.50 1000
Jonas Dambrovski 99 7.00 250

101 kp. Chicago, UI.
Bronė Bušmaitė 99 3.50 150
Stasys Kybartas 99 10.50 750
Veronika Bertuliutė 99 7.00 250
Katrė Kudirkienė ,99 150
Zofija Geštautaitė 99 7.00 150

106 kp. New York , N. Y.
Ona Beščiukė 99 150

107 kp. Waterbury, Conn.
Juozas Kisielius 99 150
Katrė Kisielienė 99 150

109 kp. New Britain, Conn. !

Jonas Stankus 99 3.50 150
Ona Gutauskas 19 150
Ona Nevuliutė r>9 150

114 kp. Rhone, Pa.
Vladas Kamarauskas 99 150
115 kp. Brooklyn, N. Y.
Ona Kriščiūnaitė 99 7.00 150
Uranas Paulavičius 99 14.00 150
Mykolas Oriškevičia 99 7.00 150
Uranas Alminas 99 7.00 150
Leonora Pranckaitė . 99 7.00 150
Uršė Miliunienė 99 150
Juozas Kodis 99 150
Juozas Matusevičius 99 7.00 150
Ona Deltuviutė 99 7.00 150

118 kp. Gurdville, Pa.
Juozas Čižauskas 9P 7.00 150

119 kp. Manehester, N. H.
Jackas Janavičius 99 10.50 150
Petras Mikutaitis .99 250

123 kp. Dorrisville, IU.
Silvestras Jodvaikis 99 10.50 750

124 kp. Wilmerding, Pa.
Amilija Andriunaitė 99 150

126 kp. Ooaldals, Pa.
Aižė Vilkaitienė 99 150
Ona AdomaiviČiutė 99 150
Izidorius Kreivėnas 99 7.00 150
Izidorius Rabačenka 99 7.00 500

127 kp. Cambridge, Mass.
Alena Adomaitis 99 150
Jonas Tamašauskas 99 150
Ona Dailidienukė 99 150

Ona Monkevičiutė 99 150
133 kp. Vandergrift, Pa. •*

Ona Sutkaitienė 99 7.00 150
Karolius Karvelis r 99 10.50 150

134 kp. Brooklyn, N. Y.
238. Magdė Iraukiutė
259. Ona Kiškiutė
260. Augustas Diruta
261. Uršė Pauliukaičiutė
262. Marė Starkaičiutė
263. Aižė Katkevičienė

135 kp. Brooklyn, N. Y.

264. Barbė Noreikienė
265. Agnieška Basiutaitienė ”
266. Marė Brasavičiutė
267. Jieva Miliukienė

138 ap. Pittsburgh, Pa.
268. Dominika Nezdzinskiutė

140 kp. Carbordale, Pa.
269. Marė Saladuonienė
270. Bagusė- Kadišienė

142 kp. Cleveland, Ohio.
Ignotas Sakalauskas 
Katrė Miliauskiutė 
Adelė Kirvelaitienė 
Jieva Miliauskiutė

146 kp. Spring Valley, III.
275. Brigita Taurozienė

148 kp. E. Arlington, Vt.
276. Povilas Barnatonis

149 kp. Hammond, Ind.
277. Tofilė Bartuševičienė

150 kp. Waterbury, Conn. 
50 278. Juozas Bužinskas

161 kp. Westville, UI.
Jonas Vaišvila 
Juozas Bukauskas 
Andrius Maurošaitis 
Jonas Klimas 
Petras Mažeika 
Jonas Preitikas 
Antanas Baranauskas 
Stasys Petkevičius 
Jonas Stakutis 
Aleksandras Baranauskas 
Pranas Lemežis

152 kp. Montreal, Canada.
290. Rožė Dovidaitienė
291. Vincas Mikolšius 

Juozas Norkelunas

154 kp. Aurora, UI.

155 kp. Scranton, Pa.

156 kp. Charleroi, Pa.

158 kp. Pittsburgh, Pa.

159 kp. Lopęs, Pa.
, Martinas Juodukoni
160 kp. Chicago, UL 11 vi'

7.00 250

500
500

7.00

7.00
7.00

7.00
7.00

14.00
7.00
7.00

10.50
7.00
7.00

150

150

1000

150

7.00 500

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

7.00
7.00
7.00

»» 7.00 250

3.50

162 kp. Gardner, Mass.
318. Alek. Rutkauskas
319. Saliomija Kunčaitė
320. Ona Stroliukė
321. Ona Urbanavičiūtė
322. Monika Andrikienė
323. Ahtanas Nalivaika
324. Petronė Remeikiutė
325. Ona Radeckaitė

163 kp. Chicago, UL
Jonas Jaucaitis 
Pranas Burneika 
Juzė Rutkauskienė 
Julius B. Kaupa*
Jonas E. Karosas 
Jonas Skipetas 

, Pranas Gudas 
, Alek. Prečinauskas 
. Vincas Klimas 
, Kun. Ant. Staniukynas 
. Jonas Žilinskas 
. Jonas Jurkšas 
. Juozas Kabelis 
. Petras Gailius 
. Dr. Ant. Rutkauskas 
, Paulius Mulevičius 
. Pranas Sivickis 
. Jonas Peldžius 
. Romanas Prečinauskas 
, Jonas Kazanauskas

»»

»»

»»

»»

♦ »

»•
»»

3.50
3.50

3.50
3.50

3.50
3.50

14.00

14.00
14.00
3.00

10.50

IM

NAUJI NARIAI VAIKŲ SKY 
RIAUS.

II ber. 1915 metuose.
3 kp. Elizabeth, N. J.

1. Valerija Kiudikš.
8 kp. Cleveland, Ohio.

2. Adelė Gaideliutė.
3. Anelė Kirkiliutė.
4. Petras Kirkilas.
5. Edvardas Solčius.

17 kp. Wilkes Barre, Pa.
6. Jeronimas Dailyda.
7. Jurgis Maičiulonis.

18 kp. Tamaųua, Pa.
8. Zosė Vaičiuliutė.

21 kp. S. Boston, Mass.
9. Anelė Urbatavičiutė.
10. Momertas Tamulaitis.

28 kp. Luserne, Pa.
11. Morta Zekiutė.
12. Veronika Jerašiutė.
13. Ona Žekiutė.

31 kp. Mahanoy City, Pa.
14. Ona Lapinckiutė.

36 kp. Newark, N. J.
15. Alena Toresevičiutė.
16. Lifoldas Kasaitis.
17. Katrė Krušiutė.
18. Alena Juodaičiutė.
20. Alena Tausevičiutė.
19. Alena Kaišiutė.

40 kp. Shenandoah, Pa.
21. Juozas Judinskutis.

41 kp. Worcester, Mass.
22. Jurgis Jankauskas.

60 kp. Duryea, Pa.
23. Bagdė Venslovaičiutė.

70 kp. Old Forge, Pa.
24. Alena Vaičiuliutė.

75 kp. Wanamie, Pa.
25. Petras Zabariauskas.
26. Alena Zabariauskiutė.

77 kp. Swoyers, Pa.
27. Petras Šlekiutis.

28. Aižė Marcinkevičiūtė.
29. Marė Aleluniutė.
30. Antanas Derukas.

85 kp. Chicago, UI.
31. Jonas Martišius.

92 kp. Bentleyville, Pa. 
32.0na Lukošiūtė.

93 kp. Easton, Pa.
33. Elenora Meškauskas.
34. Simas Meškauskas. 1
35. Jovitas Meškauskas.
36. Julija Meškauskas.

94 kp. Westville, III.
37. Julė Ambrozevičiutė.

114 kp. Rhone, Pa.
38. Adelė Kalidžiutė.
39. Marė Kakniutė.
40. Petras Valatkevičius.

119 kp. Manehester, N. H.
41. Ona Guobiutė.

133 kp. Vandergrift, Pa.
42. Ona Žiogiutė
43. Zofija Sutkaičiutė.
44. Stasys Serbentas. ,
45. Vincas Serbentas.

150 kp. Waterbury, Conn.
46. Rožė Breiviutė.

152. kp. Montreal, Canada.
47. Oni Bobiniutė.

šiusko pripažino beverčiu ir at
metė. Po ilgy diskusijų ir, išklau
sius abiejų pusių liudininkų, su
sivažiavimas pripažino M. Tu- 
labą kaltu už neteisingų skundų 
ir nutarė, kad M. Tulaba netu
ri tiesos dalyvauti apskričio su
sivažiavimuose.

Svarstyta apie rengimų kata
likų Federacijos Seimo, kuris 
bus Brooklyne šiais metais.

Po trumpų kalbų likosi nutar
ta, kad apskričio valdyba susiži- 
nuos su Federacijos prezidentu 
dėl ingaliojimo vietinio komite
to rengimui Seimo.

Tolesniai kito klausimas, kad 
apskritis turėti? šiokių tokių 
kasų, iš kur būtų galima 
lėšas padengti. Nutarta, kad 
iki Naujų Metų kuopos 
įmokėtų po $1.00 į apskri
čio centro iždų lėšų padengimui.

Iškįla klausimas, kaip pavary
ti didesnę agitacijų, kad gavus 
daugiau narių į Susivienijimų 
Nutarta atspausti 5000 atsišauki
mų pavidale plakatų su tam tik
rais klausimais ir nurodymais 
apie Susiv. Tuos atsišaukimus at
spausti pavesta orgizatoriams. 
Sekantis susirinkimas 25 d; 
rugpiūčio. Rinkimas valdybos.

Prezidentu išrinktas P Mont
vila, sekretorium — K. St.rums- 
kis. Oi^anizatoriais — A. Dra- 
bišius ir J. K. Miliauskas.

K. Strumskis,
Apskričio sekr.

TAUTOS FONDO REIKALAI,

PROTOKOLAS.
Iš Brooklyno apskričio S. L. 

R. K. A. kuopų susivažiavimo, 
laikyto 21 d. liepos, Brooklyn, N.
Y.

Susivažiavimų atidarė apskri
čio pirmininkas K. Krušinskas.

Pirmnčiausia peršaukta nno 
kokių kuopų randasi delegatai:

Delegatų buvo 12 nuo 5 kuo
pų. Nuo 24 kp., K. Krušinskas 
ir V. Daubara, nuo 56 kp. P. 
Montvila ir K. Drabišius; nuo 
115 kp. K. Strumskis, nuo 134 
kp., F. Pavilonis, A. Andraitis 
ir M. Sabis, nuo 135 kp. J. Ma- 
čis, P. Lukoševičius, J. Ručis ir 
M. Tulaba.

Toliaus buvo skaitytas proto
kolas, kuris su pataisymu likosi 
priimtas.

Perskaičius protokolų, pirmi
ninkas K. Krušinskas atsisakė 
nuo pirmininkystės, aiškinda
masis; kad jisai negalįs juomi 
būti šiame susirinkime, nes tu
rįs svarbų klausimų, kurisai pa
liečius jį ypatiškai ir turesiųs šis 
susirinkimas tų išrišti. Pirminin
ku tapo išrinktas P. Montvila.

Paskiaus likosi pareikalauta, 
kad ir sekretorius M. Tulaba re
zignuotų, nes bus svarstomas 
klausimas apie jojo darytų skun
du 30 Seimui ant K. Krušinsko 
namo pirkimo reikale. Pasitrau
kus M. Tnlabui, į jo vietų likosi 
išrinktas K. Strumskis.

K. Krušinskas perstatė susiva
žiavimui, koks buvo skundas ant 
jo nuo M. Tulabos, kuriame jis 
buvęs intariamas reikalavime ko
miso nuo namo savininko, ieš
kant pirkimui Susiv. namo. Kun. 
Kemėšis inešė, kad šį klausimų 
atidėtų nesvarstę, nes Seimas tų 
skundų M. Tujabos ant K. Kru-

ATSIKREIPIMAS Į S. L. R.-K.
A. 30-ojo SEIMO DELE

GATUS.
Bavau delegatu į 30-tųji sei

mų. Girdėjau skaitant prašymus 
dėl sulaikytų pomirtinių. Tarp 
kitų sulaikytų pomirtinių buvo 
ir a. a. Kazimiero Šlekio, 71 kp. 
nario. Pomirtinė buvo sulaikyta 
dėlto, kad prie pomirtinės iš
mokėjimo prašymo nebuvo pa
rašų vietinio klebono ir gydyto
jaus. Tų parašų nebuvo vien to
del, kad kuopa nežinojo, kada a. 
a. Kaz. Šlekis pasimirė ir apie 
jo mirtį niekam nebuvo duota ži
nios. Palaidojo miestas. Aš ant 
seimo taip ir aiškinau, kad vieti
nis klebonas nelaidojo ir pertai 
negalėjo pasirašyti. Seimas tuo
met nutarė pomirtinę išmokėti, 
jeigu kuopa pristatys gydytojo 
paliudijimų. Kuopa taip ir pa
sielgė. Bet pomirtinės išmokėji
mo vis dar nesulaukia, nors rei
kia atmokėti kelius dolerius Juo
zui Meizerkai, kuris mokėjo ber- 
taininius už sergantį narį, pirko 
jam drapanas ir kitus dalykus. 
Bet štai seimo protokole skamba, 
kad pomirtinė bus išsiųsta velio
nio motinai į Lietuvų. Rodosi, 
pirma reikia atmokėti velionio 
skolas, o kas liks — pasiųsti į 
Lietuvų. 71 kp. taip ir nutarė pa
sielgti, t. y. atmokėti skolas, o 
potam kas liks išsiųsti velionio 
motinai į Lietuvų. Kas čia, ar ne- 
užsitikėjimas kuopa, ar kas ki
tas!

Juosas Alenskas,
71 kp. pirmininkas.

PRIERAŠAS.
Ant kiek atmenu, rodos, kad 

tųjų pomirtinę Seimas nutarė iš
mokėti motinai, tuomet kaip bus 
pristatyti liudijimai apie jo mir
tį. Tiesa, kuopa dokumentus, pri- 
rodančius K. Šlekio mi
rimų prisiuntė, na, ir 
prispirtinai reikalauja, kjd 
minėtoji pomirtinė būtų išmokėta 
ant jų rankų, išmetinėdami, būk 
Susivienijimas neužsitiki ir t.t. 
Bereikalo p. Alenskas, tos kuo
pos pirmininkas, ant susiv. užsi- 
puldinėja, primesdamas kokius 
ten neužsitikėjimus. Čia jokių ne- 
užsitikėjimų nėra. Susivienijimas 
nei vienam pomirtinės neužginė, 
neužgins ir tos; vien tik užžifl- 
ri, kad būtų išmokėta legališkai 
ir kad niekas neturėtų jokiu prie
kabių prie susivienijimo. Jeigu 
randasi padarytos velionio K. 
Šlekio legališkos skolos, ir jeigu 
kuopa ar pirmininkas nori, kad 
būtų išmokėta minėta pomirtinė 
ant jų rankų, tad turi išgauti iš 
teismo administracijos popieras 
(būti nuskirtu administratorium 
velionies turto), paliudijimų apie 
ingaliojimų iš teismo ir prisiųsti 
centro valdybai, — tųsyk bus iš
mokėta. Kuopa galės apmokėti 
skolas ir likusius pinigus pa
siųsti motinai. Potam išduos 
teismui apyskaitų, kur ir kam 
tuos pinigus išmokėjo ir tokiu 
būdu administratorius teismo bus 
paliuosuotas nuo atsakomybės.

J. 8. Vasiliauskas. 
T. n K A Raštininkas

TAUTOS lONDO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS.

Tautos Fondo Valdybos prane
šimas.

Gerbiamieji Tautos Fondo Sky
riai!

Po T. F. seimo*) protokolo ap
skelbimo, “Draugo” No. 31, lie
pos 29, 1915, visiems aišku, kad 
dabartiniems T. F. Kom. yra 
reikalingas persikeitimas, arba 

i prisitaikymas prie naujos T. F. 
konstitucijos. Ateis nauji (1916) 
metai, ineis T. F. konstitucija ga- 
lėn, o dabartiniai vietos Tautos 
Fondo Komitetai turės savus var
dus pakeisti į T. F. skyrius. Gali 
būti, kad mūsų skyriai turės net 
savo numerius, nes vieno miesto 
vardo neužtenka atskyrimui vie
no skyriaus nuo kito, kaip antai 
Chieagoje, kur yra 8 skyriai ta
me pačiame mieste, prisidengę sa
vų parapijų vardais.

Gavę T. F. konstitucijos kny- 
gelytę ir T. F. seimo protokolo 
nuorašą, gerbiamieji T. F. sky
riai, yra meldžiami pradėti savi
tarpinį susitvarkymų. Jeigu bus 
kas nors neaišku — ar perdaug 
sunku vietinėmis jėgomis įvykin
ti, malonėkite pranešti apie visas 
sunkenybės T. F. centralinei val
dybai, o beabejonės, bus suteikia
ma pagelba. T. F. valdyba galės 
paprašyti, toje apielinkėje, nuo
sekliai veikiančiųjų mūsų tėvy
nainių, o tieji atvykę patogiu 
laiku, viskų galės suderinti. Mes 
tikime į ramų, nuolatinį, tve
riantį ir labdaringų darbų ir į to
kį darbų kviečiame visus geros 
valios lietuvius. Mes ir saviems 
priešams geruoju atsimokame, nes 
tikime į palaimingas gerų darbų 
pasekmes.

Tautos Fondo Valdyba.

*) P. S. Tautos Fondo seimas 
įvyko pasibaigus S. L. R. K. A. 
30-am seimui Skranton, Pa., bir
želio 4, 1915.

AUKOS TAUTOS FONDUI.

$5.00
2.00
1.50

HARVEY, ILL.
Kazimieras Petronaitia 

Povilas Szlaina 
Kazimieras Gasparaitia

Po $1.00; P. Vilktrakis, P. Bakais, 
A. Burdutis.

Po 50c. J. Jokubauskaa, O. Jorašiu 
naitė, B. Zubrovickiutė. M. Domars- 
kas, A. Avižėnaa, M. Valentas M. Be- 
netienė. A. Laucaitė.

Su smulkesnėmis viso iš Harvel,
IU $18.30

PHOBNDC, ILL.

Vincentas Jesėnas $2.00
Po $1.00: Petras Abromavičius, Vik- 

toria Augustienė.
Po 50c. K. Poškevičius, M. Saplis, 

M. Kunčas. J. Ratkus, M. Petrauskis, 
K. Silinskas, E. Petkutė J. Šamas, 
J. Kironis, P. Zalpis, M. Jurgaitis.

Su smulkesnėmis viso iš I’hoenix.
$10.95III

FOREST CITY, PA.
Po $1.00: Girdauskas Jonas, Stan

kus Vincas.
Po 50c.: Laurinavičia A. Buividas 

K. Stanevičia M. Stanevičia, Pr.
Su smulkesnėmis viso $4.60
Pirmiau, prisiuntė $466.47
Viso iš Forest City, Pa $471.07

•'t
HARRISBURG, ZLL.

Po 50C.: K. Mogolis, D. Mogolienė, 
J. Miežis, A Seilius.

Su smulkesnėmis viso iš Harrisburg, 
IU. -

Poąuonock, Conn.
Dr-stė šv. Kazimiero Kgrataičio $25.00 
Jonas Kranauskas 6.00
Elžbieta Drangeliutė 8.00
M. B. Juikevičia 2.25
• Po $2.00: A. Naiva, I. S. Juikevičia, 
B. Povilaitis, A. ftalkauckas, 8. Mar
kauskas, J. KakaravičU.

Po $1.00: J. Navickas, A. Vitkaus
kas A. Kraučiunas, J. Aleksandravi- 
čia, A. Grakauckaa, E. Blarkialis, R. 
Juikiavičlutė, J. Viršulis, E. Haiko, 
J. 8. Navickas, M. Strazdas, K. Re- 
klančintė, J. Narašklavičla, J. Straz
das, A. Juškevičia, J. Strazdas, P. 
Noreika, 8. Giavialiutė, V. Kilmanle- 
nė, O. Pilkionienž, J. Vaaionia, A. Bn- 
tenaa, M. Viakentaitė, K. Bendriavlčia, 
J. Katkauckaa, S Daniuliavlčia, A. 
Padėgimaa, J. Krananckaa, 8. Stan- 
kavičia, J. Butėnai, M. Padėgimaa, 
P. Geilia, A. Butėnai, O. Juškaitė, B. 
Juškaitė, B. Gntnvlckienė, T. Baja- 
litė.

Po 50C.: V. Stankevičiūtė, T. Sir- 
vinekna, M. Kiezelauakaa, J. Norei 
ka, Ig. Bernotas, A. Maželis, A. Ra- 
dzia vičia, R. Petručonis, M. Valančia, 
J. Tamulionia, J. Kėdikas, J. Tocionia, 
J. Sibaila M. Ramašauekaa, J. Juške
vičia, P. Naiviutė, V. Naiva, Z. 8i- 
manavičia, R. Mažaikiutė, A. Pade-

Faroan, J. Blažis, J. Gegialiutė. M. 
Kripaa, A. Lapinakaa, J. Gegeukas, J. 
Zugžda, J, Sidaravičių.

D. Grakauckaa 1.50, M. K. Vilimai- 
tis 1.05. J. P. Kranourskis 2.00.

Stauibeauių aukų $113.30
Smulkesnių aukų 31.85

Išviso iš Poąuonock, Conn. $145.15

WESTFIELD, MASS.
Kun. K. Vasiliauskas 3.51

Po 50c.: A. Saboniutė, M. Mikelio- 
uis, St. Brazaitis, P. Kazlauskas, A. 
Kavaliauskas, P. Vitkaitis, A. Liukytė, 
J. Bakutis, J. Urbaitis, M. Lingai- 
čiukė, 2. Mikelis, J. Jurkšaitis O. Jo- 
naičiukė K. Katalynaa, V. Ambrule- 
vičiua, A. K. Masaitis, V. Maslauskas, 
V. Čeponis, S. Parnauskas, P. But- 
kytė, L. Grigaliūnas, V. Paškevičius, 
M. Vove/is, M. Minkevičienė, J. 
Vasnonis, Ona Vasnonienė, M. Jusi- 
kis,J. Miekunas, J. Jurkšaitis, M. 
Zvelionis, A. Zvelionienė, S. Melešius,
J. Myštautas, P. Cvirka, J. Žekonis, 
P. Jacekas, A. Petrauskas, A. Švilpa,
K. Adomaitis.

Po 50c.: L. Sasnauskiutė, J. Kuza- 
vėtis, J. Jegelevičius, J. Kašėta, A. 
Brindza, A. Naudžius, J. Ramanaus
kas, J. Petkevičius, Ignas Povylai- 
tis, J. Jonaitis, O. Jonaitienė VI. 
Ambroeas, J. Kušiunas, A. Jonai
tis J. Butkns, K. Pileckas, P. Mocke
vičius, A. Remartas, M. Ramanaus
kas, M. Volckuvičienė, J. Kundrotas, 
Vincentas, J. Gailiušis, K. V. Masai
tis, Jaaukienė, P. Bartulis, R. Jegele
vičius, V. Bartkevičius, J. Žekonis, 
Limanavičienė, A. Atkošaitienė, 9. 
Parnanskas, A. A. Atkošaitis, P. G. 
Kazakanskas, A. Labonis, P. Paškevi
čius, J. Jurgelevičius, P. Dobužins
kas, A. Bernadišius, O. Andrulaitė 
P. Micknnytė, K. Baliukonienė, b'. 
Danylienė, J. Valentinavičius, P. Del- 
nickas, J. Palašis, O. Ambrulevičienė 
J. Bartkevičius, M. Latauskas, S. Mi- 
nalga, P. Brazaitis, J. Gudzinskaa, 
A. Geeevičius, Z. Zegelevičius A. 
G. Jonaitis, M. Baltuška, P. Min'olga.

Su smulkesnėmis viso iš Westfield, 
Mass. $90.00

DRAUGUI! REIKALAI.
TAUTOS FONDO VALDYS

Pirmininkas Dr. A. K. Butkau 
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicag 
ni.

Raštininkas Adv. A. A. Slaki 
3255 So. Halsted st., Chicago, I

Iždininkas B. Vaišnora, 15: 
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa

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

Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Wi 

hington st, Nonvood, Mass.

8Ub.iv. L .R. K. A, VALDYB4 
ANTRAŠAI:

Prezidentas, — K. Krušinskas, 
Teneyek et., Brooklyn, N. y.

Vice-prezidentas, _ a. Petrai 
kaitė, 663 N. River st., Waterbui 
Conn.

Sekretorius, — J. S. Vasiliausk: 
Greene st., Baltimore, Md.

Kasierius, — Pranas Barba, 456 
58 Main st., Edvrardsville —Kingst

Kasos Globėjai: — j, Stulga i t 
122 8. Melde st., Wilkes Barre, I

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

Dvasiškai vadovas, — kun. J. J 
kaltis, 41 Providence st., Worcesti 
Mass.

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

Gydytojas, — Dr. A. K. Rutka. 
kas, 8302 8. Leavitt st., Chicago, 1

I4BTuvOS VYČIŲ CENTRO VA 
DYBOS ANTRASAI:

Dvasiškas Vadovas, kun. H. 
Vaičiūnas, 3230 Anburn avė., Chicai 
m. •

Pirmininkas, Jonas E. Karosas, 33 
So. Morgan et., Chicago, Ilh

Pirm. pagalbininkė, p-lė Matilda į 
kiutė, 11 Alpine st., Worceater, Ma

Protokolų Raštininkas, P. Mule 
čius, 6329 So. Fairfield avė, Chicai 
IU.

Finansų Raštininkė, P-lė S. Sleg 
tė, 1427 So. 48th et. Cicero, III.

Iždininkas, P. P. Baltutis, 32«1 i 
Halsted st, Chieago, III.
Ižd. Globėjai:

A. A. Aleksandravičins, 732 W. 
et, Chieago, UI.
P-lė Stanislava Kačinskaitė, 100 
Edbrook avė, Roseland, III.

MYKOLU BRAOGUOą 
ILL. VALDYROO A»

š$$$ B Mala Ot 
Viee-pirminiakas Mikolns Janke

«a, 1«4 lMh flt 
Prateksiu raštininkas, Jenas

Merčaltia, 1589 8. Weet flt 
Urną raštiniakao Ir Odiniai

Pov. P. Petrėnas, 410 Island si 
Išde globėjai: Joana Znhiaas, 11

fl. Oknrah flt
Vfaeeataa Kadzevičia, 411 lala 

•v.
Maršalkoj Kazimieras Brazas, 1! 

$. Weet flt, ir Izidorius Komza.



K IAi—1 * *01’ i ** * DRAUGAS '»• s.- f-^e®«»- "W- . ’U,--. * ,

draugystė tv. Jurgio 
VIO, NOKWOQD, MASS.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st. 
Pag. P. Kudirka 31 Fr&sklin at. 
Prot. Rait. J. V.ra-ckaa, 11*4

tVashingtou st.
Fin. Rašt. V. Sereika, 588 Plaaaaat 

st.
Iždininkas V. Kavaliauskas, n 

Staravant ava.
Iždo globėjai: K. Spriridarills, 

1025 Waehiagton at.
S. Vitkauskas, 1038 WaskingtaB at 

Maršalka O. Glėbas, 81 Struravaut
ava.,

SKELBIMAI.

DRAUGYSTES 8V. JONO EVANGB- 
USTO CHICAGO, ELL, VYRIAU-

_ SYBĖ.
Prez. Ig. Liekaviėia, 1030 S. Union

ava.
tVice-praz. Juoz. Simonas, 911 W. 

lPtk PI.
Prot. Sekr., 8. Dargia 838 W. 18 at
Fin. Sekr., Petraa Oližavakia, 711 

W. 15th at.
Kasiuinkas Aut. Leknickis, 

1445 So. Sangamon st.
Maršalka Patraa Augustinas 718 

,W. 17 PL
Susirinkimai paskutinį nadėldisnį 

kiekvieno mėnesio 1 vai. pa piet* 
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj, 
18 ir Union gatvės.

Į LAUKUS.
Dabar yra tokis laikas, kuo

met kiekvienas ilgisi laukų. 
Jis geidžia vėl pakvėpuoti ty
ru oru, pasidžiaugt ramumu, 
valgyt gerų, grynų maistų. 
Jis nori pakeist triukšmingų 
miesto1 gyvenimų gyvenimu 
laukų. Mes norėtume jam pa
tart paimt su savim Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vyno 
Elixiro išvalymui ir palaiky
mui kūno išvalytu. Atmaina 
klimato ir maisto dažnai su
gadina viduriuose virimo si
stemų ir dažniausiai yra nusi- 
skudžiama ant užkietėjimo vi
durių. Šis vaistas pagerina 
apetitų, prigelbsti vidurių vi
rinimui ir sudrūtina ypatų. 
Jis paliuosuoja vidurių užkie
tėjimų ir sustabdo skausmus, 
kurie viduriuose randasi nuo 
gazų. Kaina $1.00. Aptieko
se. Jos. Triner, 133 -1339 
So. Ashland Avė., Chicago,
m,

lengvai uždirbti pinigus tarp savo 
draugų ir pažįstamų. Jeigu Tamsta 
nori pagerint savo būvį ir nori žergt 
oirmyn šiame pasaulyje, tai raJvk 
pas mus, mes prisiusime pilnų iAaiš 
kiniiną, išmokinsime visko ir tas .lin
ko nekaštuos.

Manager
Room 35, 154 W. Randai' . at. 

CHICAGO, ILL.

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 CO.
127 N. Dearbora st. Room 808

“Draugo” Knygų Kataliogas.

IS PRIEŽASTIES KARES NEGAUNANT SIUNTINIŲ ” iA LIE- 
TUVOS, PILNO KATALOGO NEGALĖDAMI IŠLEISTI, 0IA TAL
PINAME REKOMENDUODAMI SKAITYTI IR PLATINTI SE
KANČIAS KNYGAS:

NEKALT® PRAŠU). PA». iV.
DRAUGIJA, WAUKEGAN, tt.t., AD- 
_______ M3NIBTRACUA: _________

Pirmininkė — Ona Vaafliutė, 1349 
Bo. Lincoln Sstr., Kaukegaa, m.

Vice pirmininkė — Anastazija Pa-1 m • t . •irilkykė, 1349 Be. Park »ve., Waulre- ment U* TflS Vftlstas taipgi y 
ga>, m. ra geras nervuotam, galvos

Protok. ražt. Antanina Kaaiiiam- j skaudėjimui ir skaudžiai ger- 
toitė, 1345 So. Park avė., Wankegaa, Jklei.

Finansų rait. — Elžbieta Neverdant 
kaiU, 1221 Vieteria at., Neukegan,
m- ,t

Kaainink: — Marijona Žeimiškio

Netikėtas nusilpnėjimas la
bai greit pranyks po geram 
ištrynimui su Triner’io Lini-

B. GOLDBERG
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ.

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

4536-38 So. Ashland avė. 

Chicago, Dl.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos Ir Kanados

VlenintelS mokykla, kurioj kiekvienas rali temok

KATEKIZMAS MAŽIEMS VAI
KAMS.

Vartojamas parapijinėse mokyklo
se saoA o t • , . — . ise. Fagal kun. R. A. McEashen, šutė, 1320 So. Lincoln it., Wa’ ikegan. k , . v. „ _ . . x .— • » įtaisė kun. M. Knisas. Antra laida

pertaisyta Chicagos Kunigų Mari j o 
Iną. Kaina 15 c. Gaunama “Dran-

ti Ansliika
kyklaa naujauaia ir tobuiiaariausia aiotoria Moki- 
name per laiškus, visose šalyse, ui labai maža at
lyginime: teipjaū klesose dienomis ir vakarais. 
Jei<u nori temokti greitai An»ų kalba, ateik •>

, labai trumpame laike, šios mo

li U W. 47tt Chlcags, HL 
1 m r

DL

DRAUGYSTĖS ŠV. JONO KBJKšTY | go' ’ Redakcijoj 
TOJAUS, _____ ____ ________ _______

Paieškau savo draugo Juozapo 
| KvietilaiČio. 4 metai atgal gyveno

MELROSE PARK, ILL. | 
v ... VALDYBA:

Pirmintinkųg #. Žrirblih, Box 595 ] 
Melrose Park, III.

Pirm. pagelb. V.. Ktudolas, Box 151

Johnson City, III., dabar nežinau. Pa 
eina iš Suv. gub., Vilkaviškio pav., 

Melrose Park IlL jKarglėnų gmino, Vidugirių sodžiaus.
Org. užžiūr.’prot. raSt. A. Jasinskas, Jis 1>ats ar kas kitas duokite žinoti' 

1300 - St- Charles avė., Tdaywood, Dl. lnea turiu 8varb,J reikalą’
Finansų rašt. A. Samalionis Box 593 | T™mPausk7-

Melrose Park, IU. | ' . % ®'- ®er8er>
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5091 * 14’ EPworth> lowa

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

dienį kiekyieno mėnesio,, pirmų vai., .. ...
po pibk J. Waichįulio svetainėj?. 2018 Pae,na “ SuV' gU?7 Ma^a^°8 
Lake st., kampas 2/gatT Melrėse Paviet0’

Park IU J ' I kaimo. Apie 20 metų kaip Amerikoj
1 Pirmiau gyveno Chicagoj. Kas žino 

praneškit.
. DRAUGYSTĖ SV. MYKOLO ABCH- J Ona Raulinaičiutė,

NIOLO, COLLINSVILLE, TLL. 1129 Hope st., Brooklyn, N. 

ANTRASAI:
Prezidentas Juozas Gudeląu3kas, Į COLLINSVILLE, tt.t,

239 N. Hesperia st. gv. Mikolo Arkaniolo Dr.ja reBgia
Veci prezid. Jonas Simkauskas, 514Į sav0 raetinį pikniką Rugp. (Augus)

Prot. rašt. Jonas Budinskas, 600*
N. Guernsey st.

Finan. rašt. Pranas Stankaitis, 916 
Iligh st.

Kasierius Mikolas Gudelauskas 
401 N. _ Ilesperia st. <

Rink. Andrius Simanavičie, 18 
Wing st.

Izidorius Eimutis, 315 N. Center st. , „
Kasos glab. N. Giknis, 608 W. Short . Re‘kahn«a8 ^roje psrapųo

ie vargonininkas. Priedermes vargo- 
, niainkd ir zakrisitjofto bažnyčioje.

Maršalka Juozas Rimkus, 902 Vine | T*08*6
st , Naverloy st., Worcester, Mass.

Lankytojai ligonių: ■
Vincentas Eimutis, 315 N. Center st i u . ,
Tun^oo r> • . I Vargonininkas paieškau vietos, esu
Juozas Pnsmontas, 601 Autumn avė. I . ... . . , ...
Metiniai susirinkimai atsibūna 2 jsipraktikavęs ge-

ket vergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket-U*1 8aV° amate’ choro vedime ir tt 
vergą liepos. Paprasti susirinkimai Reikak> medžiu gerbiamųjų
atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergą kiek- klebonV kreiptis i “Draugo” Bedak- 
vicno mėnesio. j cij?'

30—5.

Paieškau dėdės ir tetos, Jono Bau 
I linaifio ir Magdalenos Raulihaiciutės.

Collinsville Parke, Collinsville, UI. 
t Apielinkės viengenčiai yra maloniai 
į prašomi atsilankyti ant to pikniko. 
Kas gali tegu atvažiuoja ir iš kitų 
miestelių, o tikriname būsite užganė- 

| dinti.
Draugijos Komitetas.

ŠVENTO

JŪS GALETE ISADGm
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

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

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas 1S
Prieg gydymų, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guotl Jos. Vžsakykete lluostrota kny
gute jusu prigemtų kalba:

"TtoSTBE APIE PLAUKUS,“ 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku, —su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katų ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—Ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kiiętu. Ketvirtoje aavatte.

GYDYMAS DTKAl i
Męs galeme pertl- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimų plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuie- 
irne kiekvienam doler
ine dėžutė Calvaeura— 
os N. i ir knygute 
“Teisybe Apie Plau- 

____ kus.“ Išplaukėte ie-
Aežteie savaite fniau atspaustų kuponų sesipje savane. |r -1)uskete gianden 

UNION LABORATORY, Box ŽŽ7. Union.
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 687: Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu Išslu- 
ati man tojaus jusu dolerine dėžutė Ca - 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie

C
aukue.” (Paaluskste sykiu kuponą m 
su antrašu.)

DIDELIS BARGINAS!

ANTANO DRAUGIJOS, Į Paieškau savo brolio > Petro .Tani-
WAUKEGAN, ILL., VALDYBOS I lionio. Paeina iš Kauno gub., Pane 

I vėžio pav.. Biržų parap., Geidžinnų 
Pirmininkas: Steponas Ksliotis, Į sodžiaus. Apie 37 metų senumo; 9

1344 So. Jackson Str,
Pagelbininkas, Kazimieras Barba,

1416 So. Park Ava.
Protokolų raštininkas, Antanas | adresu: 

Bamoėka, 1338 Sheridan Road.
Finansų raitininkas, Jroaimas Rbe- 

mulinas, 759 Marion st.,
Kasiaiskan, AaUnas Bakšys, 1327 

Bo. Victoria Str.
Kasos globėjai:

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 apielinkėje jau šimtai lietu
vių pasinaudojo, tai ir Tamstos 
laukia ta pati laimė.

Del pilnesnių informacijų kreip
kitės. ’j.vr

A. J. SUTKUS,

74 Gražus skaitymėliai. l.Bažnyčios laikrodis; 2 Laimėjo; 3
Ligonbūtyje ir 4 Obuoliukas. Seinuose, 1910 m., pusi 40

75 Grįžo. Parašė A-s. Ž-s. Labai gražus iš gyvenimo vaiz
delis. Viniuje, pusi 22 .................... . ............. .........

78 Gyvenimo gabalėliai. Parašė K. Stiklelis. Turinys: l.Pra-
kalbos vietoj; 2 Saulutė teka; 3 Pavasario stebuk
lai; 4 Vasaros rytas; 5 Piemenėlis; 6 Senelis; 7 Jo
nukas; 8 Antanukas; 9 Vienturtis; 10 Skaitymas iš 
dienos; 12 Iš dienų bėgio; 13 Laukas. Chicago, III.,
1908 m., pusi. 50......... ................................................

79 Gyvenimas Genovaitės. Pamokinanti ir labai sujudinanti
morališka apysaka iš senovės laikų. Antra laida,
Plymouth, Pa., 1906 m., pusi. 225 .....................

81 Gyveninio vaizdeliai, susidedanti iš devynių sekančių
gražių pasakaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal
tas? Gatvės vaikai, Paparčio žiedas, Miško sargas,
Signalas, Keleivis, ir Būvio esybė. Chicago, III., 1902 
m., pusi. 99 ........................................ ... ................. .15

82 Huckleberry Finnas. Parašė Mark Twain. Vertė Jonas
Kmitas. Vertimas geras ir Huckleberry Finno lai
mė ir vargai visus pralinksmins. Chicago, UI., 1914 
m., pusi. 284 .. .. .. .. .75

84 Į Šviesą per ašaras. Apysaka Šatrijos Raganos iš gyve
nimo Juozuko lankančio mokyklą. Vilnius, 1908 m., 
pusi. 50 • • ••.• ..«.. .15

85 Iš daktaro pasakojimų, Rudens diena, Sulaukė. Apysakė
lės Šatrijos Raganos. Shenandoah, Pa., 1907 m., pusi. 69 .25

86 Ii gyvenimo bemokslio. Parašė M. Nesteravičienė irMokyk-
loje, parašė K. Baronas. Dvi apysakėlės. Chicago,
IU., pusi. 20 ................................................................... 10

87 Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surink
tos (1-ro J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa keli 
šimtai gražių pasakų apie rojų (dangų), čyščių, pek
lą; apie giltinę, marą kolerą; apie dvasias, velnius 
jų v&idinimąsis ir tt. Pasakos užrašytos tokioje tar
mėje, kokioje buvo girdėtos. Panevėžyj • pagal 
tarme panevėžiečių; Šiauliuose — pagal tarmę šiau
liečių; ir tt. Chicago, IlL, 1903 m., pusi. 470 ...... .$1.50
Ta pati audimo apdaruose........... .......................... $2.00

89 Iž mono atsiminimų. Parašė Dr. V. Pietaris. Su autoriaus
paveikslu. Spaūdon prirengė Dr. J. Basanavičius.
Telpa Čia1 pirmiausia trumpa biografija Dr. V. Pieta
rio: 1 A£ie savę, 2 Šeiminiški atsitikimai, 3 Žiūriu 
Gudeliai, 4 Žiurių-Gudelių apygardos, 5 Apie Suda- 
viją-Suvalkiją, 6 Pašešupių balsai ir Lapės gyve
nimas ir mirtis; pagal senų žmonių pasakas. Chi
cago, III., 1905 m., pusi. 301............ . .......................
Ta pati audimo apdaruose *..................................

90 Iš mūsų gyvenimo. Parašė A. Kapsas. Shenandoab, Pa.,
1906 m., pusi. 31 .. .'................................... . .

97 įvairūs apsakymėliai. Parašė J. B-nis. Dvilika gražių pa- 
? sakojinųįfliš .žmonių gyvenimų. Vilniuje, 1906 m., 

pusi. - 64rX^ . .. •• ,...,
99 Jaunieji Skrfauja. Medžioklės, piešinys—apysaka. Lenkiš

kai paraše J. Weisenhoff, o lietuviškai vertė Kazys 
Puida. Brooklyn, N. Y. 1912 m., pusi. 309 .............

102 Jonukas Karklynas eina Lietuvos pažinti. Shenandoah,
Pa., 1904 m., pusi. 47 ......... . ..................................

107 Jūrose. Iš bJečajėvo. vertė B. S. Seinai, 1913 m., pusi. 59
109 Kaip Elziutė praleido šv. Jono dieną. Parašė P. D. She

nandoah,' Pa.', T908 mą pusi. 63 .................... . .
110 Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi. Apysaka iš žemaičių gy- 

venimo. Pavnšė Dėdė Atanazas. Kaune, 1908 m., p. 162
113 Kankintinio sūnus. Arba pirmųjų krikščionių persekio

jimas. Sutrumpinta iš Kardinolo Wiseman’o “Fa- 
biola”.' Sh pavekslais. Knygutėje yra daug plastiš
kų ir estetiškai gražių aprašymų, o juos visus gai
vina meilės dvasia; karšti ir augšti jausmai. Vil
niuje, 1908 m., pusi. 76...................................................... 30

117 Karės laukuose. (Kareivio atsiminimai). Parašė Vsevo- 
lod Garšin. Vertė A. L-lis. Užimanti pasaka iš laikų 
karės maskolių su turkais. Chicago, IlL, 1906. m., 
puslapių 81 .. ............................... ..................................... 20

122 Katorgom Atsiminimas iš Muravjovo laikų Vilniuje.
Parašė P. B. Chicago, IlL, 1907 m. Pusi. 18 —..............10

128 Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyvenimo. “Lais
vės metų” parašyta Lazdynų Pelėdos. Yra tai viena 
iš geriausių apysakų. Vilniuje, 1910 m., pusi. 520 $1.00

130 Krasauninkas. Laižybos—Dievo žmonės. Parašė Ks. Vana
gėlis. Phiiadelphia, Pa.......................................... . .. .10

137 Kryžiokai. Istoriškas aprašymas Henriko Sienkevičiaus.
Vertė J? B. Smelstorius. Penki tomai divejoee kny
gose. Mahanoy City, Pa., 1902 m., pusi. 1034 $1.50

146 Laida — Ubagas — Svečiai — Brisiaus galas. Parašė J.
B—nas. Keturios labai akyvos apysakos iš žmonių 
gyvenimo. Vilniuje, 1906 m., pusi. 31 ....................

.10

JO

.15

.50

.75
$1.00

JO

.15

$1.00

metai kaip Amerikoje. Pirmiau gyve
no Athol, Mass. Bus kokie 6 metai, 
kaip iš ten išvažiavo. Atsišaukti šiuo

O. Janilionaitė,
272 Sanders st., Athol, Mass.

REIKALINGAS: — vyras, kuris 
norėtų vakarais uždirbti pinigus. Ne
atitraukdami jo nuo jo kasdieninio

Juozapai Skuldzlikis, 1118 — lOtb I darbo, mes Išmokinsime, kaip galima 
Btr.

Raimunda Rulsvlčla, 1C30 Bo.
Jackson Btr.

I. Maršalka, Pranas Dapkus, 1407 
Bo Park A ve.

i. Maršalka, ■Astaųgd - DM uita,
M27 So. Park Axe»
■v rato Juozapo Draniljoa, Bkoooygag,

Wlz^ valdybos adresai:
Pirmininką* Skiria Antanas, 969 

Indiana avė.
,. Pagelbininkas Bubnis Juozas, 735 
Indiana avė.

Raštininkas Bntkanskaa Juozas,
1615 Clara nve. '

II. Raštininkas BrusokaS Antanas,
1019 Dilangham avė.

L. Katalikiškų D. S. Brooklyn.
Kasos globėjai: ■» •
Oelburda Petras, 1002 Clara avė.,
Ruėauckas Mataušas, 1133 Michigan 

avė. ., a
Kasininkas Grigaliūnas Tamošius,

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

9 st. ♦

6329 So. Pairfield avė.,
CHICAGO, ILL.

Tel. ProRpect 456.

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

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

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

1800 W. 46th Street,
CHICAGO, ILL.

.11

O

Dvi Naujos KnygosJ.5

.30 Šiomis dienomis atspausdintos dvi 
naujos knygos:

1. BRAIŽYNĖLIAL Parašė Skruzdė. Yra tai originalių
piešinių, apysakų ir monologų rinkinys. Kas skaitė Skruz
dės raštus, tas žino, kaip autorius moka piešti žmogaus šie 

los padėjimų. ,
Gražiai išleista knygelė. Kaina 45 centai.

2. “KAS BAILYS!” Komedija dviejose veikmėse. Iš 

anglų kalbos vertė J. Miliauskai
Yra tai labai gyvas dramatiškas veikalas ir tinka vai

dinimui. Kaina 15 centų.

Reikalaudami adresu okit e:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th Street

CHICAGO, ILL.

.10
Reikalaukite pagal numerį ir knygos vardą o Jūsų reikalavi

mai visad bus Veikiai išpildomi. Pinigus galima siųsti ižperkant 
“money order”, registruotame laiške, esant mažiaus dolerio, kra
sos ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.,
1800 West 46th st., CHICAGO, ILL

Geriausi 5c. Cork-Tip Cigaretai Amerikoje
ii visų pardavėją visur.

Fountsin Plunksna su kabliuku, auksini, (varantuota 14K. 

Dykai už 75 čialus Kuponus arka Pakelių Priešakius.

Kišeninis Peilis. 2 Oeleitėi.

Dykai už 60 fcielų Kuponų arba Pakelių Priešakių.

(Ai dovana Mta i a. ji. iP»»)

Slf.klt. ka|Ma( 
laWk<MM« M <rer- 
d po.t) arba az- 
pr»u apaiokStai. 
paa

NEBO
DEPARTMCNT 
•S Plrat St. 

Jartay City. N. J.

Jau išėjo iš spaudos 4 numeris

“Pažangos*?
Literatūros, Mokslo, Politikos ir
Visuomenes Mėnesinio Žurnalo.

“PAŽANGA,, eina tautl«kal-kr«cgčloniškoje
dvasioje.

••PAŽANGĄ” leidžia “Draugo” Bendrovė 
“PAŽANGĄ” veda tie pat|a redaktoriai, ku

ie redaguoja savaitrašti ‘Draugą” 

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

Atskiri numeriai po 25 c.

Adr.
I Draugas Pub. Co.

Chicago,* W. dlh Street, III.
caec'•oeeoaer•««< >aw

i



8 draugas Liepos (July) 29, 1915. N. 31-

‘Karė - kainos sumuštos - Kare” Viskas už $5.95

MOŠŲ NUO8TUOLI8, TAI MŪSŲ LAIM4JIMA8. PINIGAI NK111- 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSI4MUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Iftduodam tūkstantius dolerų davoaoms supa- 
tindimui žmonių su mūsų tavafais. Bet tik per apribuotų laiką mes duosi
me iitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui *8.95, ir visus skutimosi prietai
su ii 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fostaaMt plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-aių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVABANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po *25.00. SPECIALI! 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit iitą apgarsinimą ir save 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir iibandymuL 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui *6.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991, : : GHICAGO, ILL.

A M t i( I k 0 5
L i t. T b v' i u D J c. N R A S i

VISUOMENES, 

Literatum ir Politikoj ilinstraotu Laikrašti*
Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALI

KAS’* paduoda vėliausias žinias apie karų ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas indomių straipsnių.

Dienraštis “KATALIKAS“ eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.

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

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui viena numeri veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA
Didžiausia Kningy ir Muzikos Krautuvė

REIKALAUKITE KATALOGO
Rašydami laiškus ir siųsdami pinigus vi

sados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

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

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJ!

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1007 M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SAULE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Pr iimam Depozitu pradedant nuo VIENO DOLERIO ir daa- 

giaa, «ž karinos mokam 8 naoiušSiaa ant metų, karį prid* 
dam kas pašė metų.
Atdaras Subatoc Vakarais ano 8-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iikolektaoja 

randa* ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgi&tu; 
ckoliua pinigas ant įtaisyti} savasčių (properSiu).

VALANDOS: ;

3255 So. Halsted SL,

Telepbone Drover 5326

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

SpecIjalistS moterų Ir valkų ligose

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

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

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

tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios.

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

Laikraštis eina du kartu į mėnesį 
Kaina 75 c. metams

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

1644 Wahansia Avė. Chicago, III.

Nau*

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių sky

rių pradinė mokykla ir augt toj i mokykla (High Bobos X,
Lietuviškosios Sesers priima pas sava mergaites moki

nimai ir iiaaklėjimai. Seminarijoje prie regalerižkojo 
mokslo, arba ir atjkyrium, yra mokinama: maslka, paišy
mas, siavinėjiniaa ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meidžia^a kreipties prie Motinos Perdėtinėe 

kiar antrais t

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

i

DR. J. JON1KAITIS
Cytii lyrą, Netartą Ir Valkų Ltgaa.

Resid. 4613 S. Ashland Avs.
Valandos: •—12 iš ryto 

1—S po pietų
• 9 vakar.

Tel. Drever 7042

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis)
Lietuviškas Deatistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47tos aratvėa

k**#

Phone Orov.r 780
* Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 

piet ir 7 lig 9 vakare.
DR. A. J. TANANEYICZE 
Gydytojas, Chirurgas 

ir Akušeras 
Syšte Vyrų, Matarų ir Valkų Ligų

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO _

Tel. Drover 5OS2

DRANGELIS & SAPRANAS
Lietuviai Daktarai Dentistal

Valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Nedalioms ir Seredome pagal sutarti.

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

:rrr;-n;.r

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halsted St.
H Tel. Drover 5326

SSEUSBSSfflBSSSSSS&S

Telephone Main 536

JOSEPH MOLITOR 
~ARKITEKTAS

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

škumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

SgffiBgjggaigBEIaaSfflBBlglgHgs

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S< Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus | Banką užČėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią

frocentą ratomia ant metų. Siuučiame pinigus 
Visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 

linijų i krajų ir ig krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiu kelių 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 ypatižkai ir per laiškus. Tik kreipkitčs 
viršminčtu antrašu.

PAMĖGINKIT SKAITYT 
Savaitinį Lai kraitį

“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 numerj gausite uždyką, 
jei pareikalausit, adresuodami:

“L I E T U V A”.
3252 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

. A. Norkūnas,
Vienatini* Lietuvis Iidirhėjas

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

Man pavestu* dar
bus atlieku artis- 
tiilcai.

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

,‘Jky\i,r.y5TE
v*nr.3

Mti" ,0

Plymouth National 
BANK.

K&pitolaa iu perviršiu 
tltt.OGO.OO.

Šitoji Banka prižiurome 

Suvienytųjų Valstijų vai 
Ubą. Moka 3 nuošimčiu* 

nuo sudėtų pinigų. Galim 
susišnekėti lietuviškai.

G. M. Pestlethvaito 
išdUluku

patsjmavtm/ia

Bell System

Jeigu Jus niekad nevatojote 
“Long Distance” —

“Valgio išmėginimas yra para
ginime” — išmėginimas Long 
Distace telefono patarnavimo 
yra jo vartojime.
Užganėdinimui užsakymų, užbaigimui svar
bių reikalų, kad greitai pagauti progą, kur 
įsimaišo tolumas, nėra geresnio ir ištikimesnio 
tarpininko, kaip Bell telefonas.
Jeigu jūs niekad nemėginot “Loug Distance” 
jūsų biznyje ar asmeniškiems reikalams, išmė- 
ginkit dabar. Pamąstykit kaip jus galite šitą 
po visas Suv. Valstijas patarnavimą sunau
doti savo reikalams ir naudai — tada išmėgink 
jį prie pirmos progos.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Commercial Department
Official 100

Nuo pradžios rugsėjo menesio, 1915 mėty, Bostone 
pradės eiti kas antrą dieną naujas

darbininky laikraštis
“DARBININKAS”

“DARBININKĄ” leis Lietuvių Darbininkų Sąjunga.
$ “DARBININKAS” bus pašvęstas visupirnia lietuvių 

darbininkų reikalams.
“DARBININKUI” rūpės ir visi mūsų visuomenės ir 

politikos reikalai.
| “DARBININKAS” eis tautiškoje-katalikiškoje dva- 
$ šioje.
1 “DARBININKO” kaina metams $3.00, pusei metų 

> $1.50, trims mėnesiams 75c. Užsisakantiems
nuo rugsėjo pradžios iki naujų metų $1.00. 

ų Laikinis “Darbininko” adresas:

“DARBININKAS”,
438 W. 4th Street, So. Boston, Mass.

Didžiausi Lietuviška Kolionija Amerikoj
Randasi Arkansas Valstijoj, Perry ir Pulaski pavietuose, kuriuo
se jau daug lietuvių farmerių gyvena ir kasdieną vis dar atva
žiuoja ir apsigyvena sykiu su mumis. Čia žemės derlingos dėl 
visokių, javų ir daržovių. Klimatas malonus, vanduo tyras ir svei
kas ir yra . iki valios. Labiausia Šia 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.i laišku prie savininką.

ARKANSAS FARM S COMPANY
J. D. Simanowski

239 Railvvay Ex. Bldg. CHICAGO, ILL.
Phone Wabash 361

-*k-
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ANTSPAUDOS DEL KUOPŲ IR DRAUGYSČIŲ.

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
kite kokie žodžiai turėtų būti atlieti, kokio didumo, 
suteiksime tikrą kainą.
roberio, medžio, metalo ar nikelio insodinime, o mes

Visokiuose reikaluose adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street, Chicago, III.

Trrrr -grrgcfg

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie
tuvoj bei Amerikoj

“Išeivių Draugą”
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:

1. Vėliausias einias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto 

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

3. Knn. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “/š Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.

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

5. “Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondencijas.
7. Perlvalgos ir margumynai ras sau vietą.

8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
Tariant trumpiau*, pasistengs tapti vienu ii įvai

riausių ir skaitymui verčiausių laikraščių.
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.;u a,a stjj ;; T^^m~Ju~riTrTTiE~r3 ,i ,i * ;i».iaaj uir
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Dr. Richter’io
PAINEXPELLERJS

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

25 ir 50 centų : 
aptiekose ir tie- j

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

Street,

NEW YORK.

Z525BSZ5aS25
Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems

Lietuvoj bei Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKU:
Einą jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
puse* metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir 

: kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika

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

Brooklyn, N. X.
sasasBasaspsaszsasasi

De-kart Savaitinis Laikraštis

SAULE”

Tel. Yards 1138

Lietuviškas Graborius
Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargelių-naš- 
I sičių.

P. A MAŽEIKA
3315 Auburn An. CHICA80, ilL

M

Jau 25 metai, kaip iieina 
taruinkaa ir Petnyčia. Prenumerc- 
ta kasztuoja metams: AmerLkofe 
$2.50 metama, pusei metij $1.25. 
Rusijoj* ir Europoje $3.50 metama,

$1.7$ pusei mst^. 
Rąžykite Šiądien, o gausite vienq 
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad

resuojant
W. D. MOCZKOWSK1 — CM. 

Mahanoy City, Pa.

“Draugo J t

SPAUSTUVE
Atlieka visokius spaudos

®arbug

KAIP TAI:

Konstitucijas, Tikietus, Užkvietimus Plakatus 
ir kitokius spaudos darbus.

Darbą atlieka dailiai, greitai, gerai ir 
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

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

X!>
VS

V

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

A-r

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

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

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

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.
!| 1800 W. 5th Street, Chicago, III.

,...

L
I 1800 W.


