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KODĖL MUMS PRIVALO 
RŪPĖTI FEDERACIJA. Amerikos Žinios

Tarp kitų dalykų, šios ga
dynės reikalavimu yra gera 
organizacija, sistema. Bet ge
ros ir tvarkios organizacijos 
nieko rimto, pastovaus nega
lima inkūnyti. Šiais laikais 
tik toji tauta, toji partija, 
srovė, vienokis ar kitokis ju
dėjimas tebus pasekmingu, 
bus reiškiančiu jei turės gerų 
susitvarkymų. Aiškiausiu ge
rų organizacijos pasekmių ga
li būti Vokietija. Jos viduri
niai reikalai taip sumaniai su
tvarkyti, militariškoji pusė 
taip nuosekliai suorganizuota, 
kad Vokietija iki šiam laikui 
baisios karės mete gali di
džiuotis vis naujomis ir nau
jomis pergalėmis prieš daug 
skaitlingesnį priešų. Tos vo
kiečių pergalės atsiekiamos 
dėka jų gerai sistemai, 
susitvarkymui, kuris, deja, 
pas juos buvo nukreiptas į 
nelemtų pusę — militarizmų. 
Pavyzdžių būtų galima ir 
daug priskaitliuoti, bet vy
liuos, kad kiekvienas iš skaity-) 
tojų galėtų tų pavyzdžių su
rasti, jei tik to panorėtų, 
—perniek būtų lietuvių kata

likų visas bruzdėjimas, per
niek eitų jų visos pastangos 
atsikratyti laisvamanybės gar
bintojų intekmės, jei jie nesi- 
organizuotų, nebandytų veikti 
savystoviai, nepastatytų prie
šais save visiems katalikams 
brangių obalsių. Organizuoto 
darbo svarbų katalikai, be
rods, geriausiai suprato — 
pas juos daugiausia visokių 
organizacijų, draugijų. Jie tu
ri savo susivienijimų, įjudino 
tvarkų blaivininkų judėjimų, 
sutelkė jaunimų, tvarko lab
darybę, geriausia suorganiza- 
zavo nuo karės nukentėjusiųjų 
šelpimų, pasekmingai traukia 
vienybėn moteris, darbininkus 
ir tt. Malonu pastebėti tas 
apsireiškimas, kad įvairiuose 
katalikų judėjimuose mato
mas palinkimas prie centrali
zacijos. Ačiū tik tam centra
lizavimo apsireiškimui, lietu
viai katalikai gali pasidžiaug
ti savais judėjimais, organiza
cijomis. Pakrikui veikiant, 
kad ir vienodu tikslu, atsiekti 
daug ko negalima.

Lietuvių katalikų prie cen- 
tralizavimosi besiorganizuo
jant palinkimas gal geriau
sia apsireiškė apsivainikuo
jant visų katalikų judėjimo į 
karūna — Am. L. R. K. Fe
deracija. Kad inešus tvarkų 
j įvairius katalikų judėjimo 
krypsnius, tuo tikslu Federa
cija netik sistematizuo
ja, vienija visas ka
talikų organizacijas, bet 
jau iššaukė ne vienų katalikų 
tarpe judėjimų. Per pirmes- 
nius Federacijos kongresus 
atrasta, kad jaunimo, moterų 
judėjimai nėra atsakančiai 
plėtojami — ir kaipo to pa
sekmė, gimė Lietuvos Vyčiai, 
Moterų Sųjunga. Lietuviai
katalikai turi nemažo
bendrų reikalų, apei
nančių visoms organi
zacijoms. Juos aprūpinti
gali ne kas kitas, kaip tik Fe
deracija Taip įsteigimu A-

merikos lietuvių kolegijos rū
pinasi ne kas kitas, kaip 
Federacija. Jai tame turi 
prigelbėti visos lietuvių drau
gijos, kurios tik matoo nuo- 
savios lietuvii} kolegijos svar
bų. Kolegijos klausimas nė
ra vienatiniu. Katalikams 
bendri} reikalų yra daugybė: 
jiems rūpi visi lietuvius palie- 
čiantieji klausimai. Šių metų 

Federacijos kongrese tie 
klausimai turi būti pakelti ir 
jiems reikės duoti prideran
tis atsakymas. Tad ruoški
mės prie to didžiojo kongreso- 

K.

Amerikos Lietuvių 
Katalikų Metraščio 

1916 m. Reikale.
Amerikos lietuviai katalikai 

neturėjo ligšiol savo kalendo
riaus - metraščio. Liet. Kat. 
Spaudos Draugija suprato tą 
reikalų, nutarė tad išleisti 
1916 metams nemažų, kokių 
300 p., metraštį. Metraštyje 
norima nušviesti plačiai ka
talikiškosios srovės darbus, 
josios visuomeniškų j į veikimų. 
Dėsime žinias apie mūsų pa
rapijas, talpinsime informa
cijas apie katalikų susivieni
jimus, jų draugijas, kuopas. 
Kitokie dalykai: eilės, apysa
kos, feljetonai, straipsniai etc. 
metraštyje ras tinkamų sau 
vietų. Metraštis bus turtin
gai iliustruotas. Dėsime fo
tografijas mūsų veikėjų, kuni
gų, bažnyčių, mokyklų, susi
vienijimų seimų, draugijų, 
kuopų, kliubų...

Pienas platus; be visuome
nės, ypač mūsų inteligentų, 
pagelbos sunku kas gera nu
veikti. Tatai kviečiu nuošir
džiai visus, kurie prijaučia 
šiam prakilniam sumanymui, 
pagelbėti mums kuom galint: 

į ar tai raštais, ar tai fotogra
fijomis, ar tai kitokiais da
lykais.

Fotografijas tedėsime tiktai 
.užsimokant už jų klyšių pada- 
! rymų. Katalikų Spaudos 
^Draugija dar jaunutė, netur- 
!tinga — gera būtų, kad nepa
sigailėtų mūsų veikėjai ar 
draugijos pašvęsti vieno-kito 
dolerio viešam reikalui, o jų 
fotografijas su mielu noru in- 
dėsime metraštin.

Metraščio spauzdinama bus 
15,000 egz. Biznieriai ir pro- 
fesijonalai turi gerų progų 
pasiskelbti. Skelbimų kaina 
negirdėtai pigi. Puslapio didu
mas (ix8i/2 colių. 1 pusi. kai
nuoja 12 dol.; % pusi. — 7 
dol.; *4 pusi. — 4 dol. ir % 
pusi. — 2 dol. Agentams di
delė nuolaida. Moksleiviai va- 
kacijų metu gali gerus pinigus 
pasidaryti. Tegul tik atsišau
kia.

Visokiems susinešimams 
adresas:

Rev. P. Lapelis. 

4557 So. TTood st., 
Chicago, III.

Viršuj — prancūzų artilerija veikmėj prie Dardanelių, 
 turkų fortų.

apačioj — vienas iš atimtų iš

RUSAI PASITRAUKĖ Iš S0- 
KOLOVO, SIEDLECŲ IR 

LUKOVO.

Rusų karės kanceliarija pra
neša, kad rusai apleido vidu
rinės Lenkijos miestus: Soko- 
lovų, Siedlecus ir Lukovų, ku- 
ruios, po rusų pasitraukimo 
užėmė vokiečiai.

VOKIEČIAI PAKLIUVO 
I SLASTUS.

Dauguvos ir Nemuno upių 
apielinkėse rusams pasisekė 

1 atsiimti nuo vokiečių keletu 
pozicijų. Taip, rusai, užimda
mi Taujėnų miestelį, perkirto 
vokiečių armijos kariškųjų li
nijų pusiau, atskirdami tokiu 
būdu vokiečių kariuomenės 
pulkus veikiančius Panevėžio 
apielinkėse nuo armijos sto
vinčios ties Ukmerge. Pasta
roji pasijuto labai keblame 
padėjime. Jai dabar prisiei
na, ar prasimušti per rusų ka- 
reivijos linijas Panevėžio lin
kui, ar pasitraukti prie Kau
no.

Vokiečių armijai ties Pane
vėžiu irgi gręsia nemažas pa
vojus, nes jos dešinysis spar
nas tiesiog pasijuto prieš ru
sų armijos frontinę liniją.

GENER. HINDENBURGAS 
TIES KAUNU.

Vokiečių armijos vadas, von 
Hindenburgas, kurio nuopel
nai Lenkijos ir Lietuvos karės

VISAS KARĖS VEIKIMAS RYTŲ FRONTE,
J i1

PRANCŪZAI, ANGLAI, ITALAI VOS JUDA.
laukuose, užemant rusų armi
jos pozicijas, esą labai dideli, 
asmeniškai vadovauja vokie
čių kariuomenei, apgulusiai 
Kauno tvirtovę. Oficijaliai 
vokiečių pranešimai skelbia, 
kad Hindenburgui seka
si Kauno apielinkėse. Berli- 
ne tikimasi, jog pagarsėjęs 
vadas savo sumaniu veikimu, 
užims Kauną, kuris skiria vo
kiečius nuo Vilniaus ir Var- 
šavos - Petrogrado geležinke
lio, labai svarbių punktų stra
tegijos žvilgsniu.

RUSAI, SAKOSI, ATMUŠA VO
KIEČIUS NUO KAUNO.

Rusų armija deda visas sa
vo pastangas, kad apgynus 
Kaunu nuo vokiečių užpuoli
mo. Paskutiniuose Petrogra
do oficijaliuose pranešimuose, 
pažymiama, kad rusams pasi
sekė net keliose Kauno apie
linkėse atmušti vokiečių ata
kas.

Toliaus į Šiaurius, tarp Pa
nevėžio ir Dvinsko, kur savai
tę atgal siautė generolo von 
Buelovo armijos pulkai po 
Lietuvos sodžius ir miestelius, 
dabartiniu laiku jiems prisi
ėjo pasitraukti prieš rusų 
kontr-atakas. Dauguma vo
kiečių užimtųjų pozicijų pate
ko atgal į rusų rankas.

NORVEGIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ VOKIEČIUS.

Norvegijos valdžia pasiuntė

ANGLIJA SIUNČIA AUKSĄ 
AMERIKON.

Nelabai senai Anglijos ka- 
pitalistai-bankininkai prisiun
tė į Suv. Valstijų bankus 52,- 
000,000 dolerių auksu ir po
pierinėmis asignacijomis. Da
barties, New Yorko kapitalis
tai vėl gavo žinių, būk iš Ang
lijos rytinių kolonijų Afrikoj 
trumpu laiku bus prisiųsta į 
Ameriką arti 200,000,000 do
lerių vertės aukso.

KALTINA MAINIERIUS SUO
KALBYJE IŠSPROGINTI 

KASYKLAS.

Belleville, III. suareštuota 
miestelio Winkelio mainierių 
unijos pirmininkas, Jos Mc- 
Daniels ir darbininkas - mai- 
nieris, Frank Shmidt, kuriuos 
kaltinama mėginime išspro
ginti “Granger Coal Co.” ka
syklų.

Beto, dar policija suėmė ap
linkinių miestelių 6 mainie- 
rius, esančius sąryšyje su tuo 
suokalbiu.

Kaltininkus išdavė nigeris, 
kurį jie pasamdė išpildymui 
savo pieno.

aštrų protestų į Berlynu prieš 
vokiečių laivyno kariškųjį vei
kimų norvegų vandenynuose. 
Ties Westfjord vokiečiai su- 
torpedavo anglų kreiserį “In- 
dia”. AVestford priguli Nor
vegijai.

PRANCŪZAI IR ANGLAI NIE
KO NEVEIKIA.

Prancūzijos karės laukuose 
viešpatauja pilnas apmirimas. 
Neskaitant mažesnių susikirti
mų tarp prancūzų artilerijos 
ir vokiečių Argonnos provin
cijoj, Apremonto miškuose ir 
Artois apielinkėse, nieko inžy- 
mesnio neįvyko. Anglų ka
riuomenė taip-pat užsilaiko 
ramiai.

TAS PATS ITALIJOJ.
Pažvelgus į Eurojos karės 

laukus, visur patėmysi kokį 
tai neveiklumą. Prancūzai, 
anglai ir belgai retkarčiais pa- 
sipešioja su vokiečiais ir 
tiek. Tas pats Italijos karė
je su Austrija. Nieko naujo. 
Pranešimuose pažymima, kad 
vienur - kitur italai užėmė ke
lias pėdas žemės, kitur austri- 
jiečiai mėgino italus bombar
duoti, bet nepasekmingai.

Visas karės sunkumas gula 
šiuo laiku ant Rusijos, kuriai 
prisieina grumtis net su 
dviem galingais priešais.

RESPUBLIKA HAITI NUSIRA

MINO.

Iškilę riaušės Haiti respu
blikoj, dėka Jungtinių Valsti
jų valdžios pastangoms, nu
malšinta. Naujai išrinktas res
publikos prezidentas, Darti- 
guenave, žada netrukus įvesti 
pavyzdingų tvarkų visame 
krašte ir sutaikinti įsikarščia
vusius sukilėlius. Jungtinės 
Valstijos tik tuomet oficija
liai pripažins Haiti naujajų 
valdžių, kuomet ten viskas nu
siramins. Tokiu būdu mano
ma paskatinti naująjį prezi
dentų prie veikimo nuramini
mo šalies link.

PREZIDENTAS VVILSONAS IR 
MEKSIKOS REIKALAI.

Meksikos revoliucijos netik 
kad nesiliauna, bet kuo tolyn, 
eina aršyn. Suvienytų Valsti
jų prezidentas galėjo ikišiol 
pastebėti, jog visos šaukia
mos konferencijos ir siūlomos 
Meksikai taikos nepasiekė tik
slo. Meksikos sukilėlių va
das, Carranza, tyčiojasi iš 
Dėdės Šamo politikos ir sako, 
kad jokiu būdu nesutiksiąs, 
kad į Meksikos vidujinius rei
kalus kištų savo nagus paša
linės viešpatijos.

Kadangi toks meksikiečių 
užsilaikymas pažemina Suvie
nytųjų Valstijų garbę ir 
priegtam, įvykę Meksikos ir 
Suvien. Valst. parubežyje re- 
voliucijonierių susikirtimai, 
nuskriaudžia Dėdės Samoa pi
liečius ir naikina jųjų turtą, 
Suvienytų Valstijų preziden
tas Wilsonas, pasitaręs su žy
mesniais savo valdininkais ir

Valstijų sekretoriumi Lansin* ... 
gu, rengiasi prisilaikyti aš* 
trios politikos su kariškąja 
Meksika. .

Meksikos parubežin siun- 
čiama kariuomenės pulkai, ka* 
rių susidarius užtektinai, ža
dama malšinti meksikiečius 
kardu. Laikas jau būtų už* 
baigti tas nežmoniškas Me* 
ksikos skerdynes- !į

DU TAIKOS KONGRESU. \

Washingtone paskelbta, kad 
spalių 10 dienų, šių metų, 
San Francisco įvyks du taikos 
kongresu: amerikiečių ir tarp* 
tautiškas. Viso pasaulio 
mesnieji taikos šalininkai pa* 
ims dalyvumų tuose kongre
suose. Kongresai įvyk3 po 
priežiūra Amerikos Taikos 
Draugijos. ,

Laike kongresų bus svarsto* 
ma apie sudarymų Taikos Ly
gos ir Visapasaulinio Teismo, 
Toliaus bus stengiamasi pri* 
traukti prie taikos idėjos pla- 
tinimo bažnyčias, mokyklas, ir 
liaudies plačiųjų minią.

Iš pasižadėjusių dalyvauti 
tame kongrese veikėjų, pažy
miama: Belgijos senatorius, 
Henri La Fontain, tarptautiš* 
ko biuro Berne, Šveicarijoj, 
pirmininkas; Persijos pasiun
tinys prie Suvienytų Valsti
jų, Mirza Ali Kuli Khan; bu- 
vusis Amerikos pasiuntinys 
Belgijoj, Theodore Marburg; 
įLeland Stenford, Jr., univer- 
i siteto profesorius, dr. David 
jStarr Jordan; Californijoa 
Į universiteto prezidentas, dr.
B. I. Wheeler; dr. John Mes 
iš Freiburgo, tarptautiškos 
Studentų Federacijos pirmu 
ninkas ir daug kitų žymių pa
saulio veikėjų. f

Katalikų Moksleivių 
IV Seimas,

Šiemetinis A. L. R. K. Mok
sleivių Susiv. seimas įvyks 24 
ir 25 d. rugpiūčio, Waterbu- 
ry, Conn. Iš priežasties sei
mo vietinė “Aido” Dr-ja ren
gia kelius vakarus. Ir taip, , 
panedėlio vakare, rugp. 23 d., • 
rengiamos prakalbos, dainos 
etc. Programo pildyme daly
vaus moksleiviai. Pradžia a* 
apie 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. I

Kurie iš moksleivių mane 
seime dalyvauti, tegu iš kal
no apie tai praneša p. J. V, 
Kovui, 21 Congress avė., Wa- 
terbury, Conn.



Žinios iš Lietuvos.
VOKIEČIAI LETUVOJE.

• PAVENČIUOSE.
Mažeikius ir Viekšnius vokie

čiai ėmė apšaudyti 15 d. birželio. 
Prieš Viekšnius jie išstatė daug 
artilerijos ir visą miestelį sunai
kino. Sudegino lig 30 namu, 
bažnyčią, valsčių, miesto moky
ki*, liaudies teatrą. Ir vis dėl 
to Viekšniai paliko mūsų ranko
se.

Nuo Mažeikių vokiečiai buvo 
atmušti. Tada supykę ėmė ap- 
Saudyti Žemalės miesčiuką.

Mažeikius apšaudė nuo Tirkš
lių, iš už 5 verstų, taikydami su
griauti vandens pompą. Čia 
vokiečiai daug savo žmonių pra
kišo.

Dabar toks^ ten padėjimas: 
Mūsiškiai dešinėj pusėj Ventos, 
priešininkai kairėje, maždaug 
per 350 — 450 žingsnių. Nuo
lat šaudomasi iš šautuvų. Daug 
sykių vokiečių bandyta pereiti 
per Ventą, bet vis nepasisekė.

Aucėje, Kurše, 11—14 d. birž., 
daug buvo orlaivių išmetusių 58 
bombas. Lengvai sužeista 3 žmo
nės.

Tryškiuose stovėjo daugiausia 
lenkų poznaniečių pulkas. Jie su 
žmonėmis apsieidavo gerai, neuž- 
liezdavo jų . pačių, dukterų, nie- 
ko neplėšė. Tai ne taip, kaip 
prūsai ir bavariečiai. Tada vy
riausybė pakeitė lenkus prūsais 
ir gyventojai tuoj pasijuto. Jie 
mėmė šventiką, valsčiaus rašti
ninką su visa raštine, staršina 

. Mantrimą. žemiečių viršininko 
, formines drapanas išnešė ant rin 

kos ir surinkę žmones, viešai su
degino. Iš Telšių vyriausybės 
spirito sankrovos prūsai atvežė 
spirito ir degtinės ir reikalavo, 

' kad žmonės pirktų. Ir blaivieji 
pirko, bijodami neintikti. Taip 

• vokiečiai susirinko nemaža pini
gų. Tryškiuose buvo ligoninė,

. laikoma vietinių gyventojų. Da
bar ten priešai pasidarė savo li
goninę? Visur žmonėms sako, 
kąd atsitraukdami visa deginsią.

Nepakenčiami visa plėšiant, 
žmonės pasiskundė viršininkui. 
Jis žadėjo liepti, kad už visą da
rinėtų kvitancijas, bet juokin
gas. Štai jų pavyzdžiai: “Dėkui 
p. N. N. už gerą žirgą! tik ste
biuos, iš kur tas kvailys gavo to
kį gerą gyvulį”.

Iš paduotojo šio laiškelio pa
imta 3 maišai avižų ir reikia jis 
pakarti”.

> Iš vienų ima brangesnius daik
tais ir dovanoja kitiems, iš kitų 
vėl kitiems, kad ramūs gyven
tojai susipyktų.

tinai subręsta lietuvio sąmonė, ir 
jis be vaikštinėdamas Tiergarte- 
ne, pagaliaus nutarė kalbėtis su 
savo draugu lietuviškai, o ne ru
siškai. Tuo pačių metu pradėjo 
rašyti straipsnį: “Šis tas iš lie
tuvių kalbos filosofijos”, kurį 
paskiau, sugrįžęs į Maskvą, pa
baigė ir nusiuntė “Draugijai”, 
vieniutėliui tuokart mokslo laik
raščiui. Tas straipsnis yra iš
leistas ir atskira brošiūra.

1908 metais sugrįžęs j Maskvą 
vėlionis jau įstojo į lietuvių stu
dentų draugiją ir parašė darbą 
“Tauta ir tautiškoji sąmonė”, 
kurį skaitė visuotinajame Lietu
vių Mokslo Draugijos susirinki
me. 1910 m. vasario mėnesyje 
susirgo plevbitu- Liga susilpni
no ir taip nedidelę jo sveikatą. 
Universitetui paskelbus konkur
sinį darbą — parašyt “Wundto 
vėlės substancijos mokslo kriti
ką” — tarp kitų ėmė jo ir R. 
Bytautas ir gavo už jį aukso me
dalį. 1912 metais baigė univer
sitetą ir buvo paliktas prie fi
losofijos katedros. 1913 m. vis 
daugiau silpnėjant sveikatai, iš
važiavo gydyties į Druskininkus. 
Čia apsireiškė kaulų tuberkulio- 
zas. Liga buvusi nebeišgydoma 
ir nuvarė jį į karstą svetimoje 
šalyje.

Velionis buvo idealistas, svajo
tojas. 1908 m. jis iškėlė suma
nymą — Lietuvos inteligentiją 
formuoti iš vidaus. Jam remiant, 
įsikūrė lietuvių mokinių laikraš
tėlis “Aušrinė”. Kol galėda
mas jis joje darbavosi, ir šelpė 
tokiais raštais, kaip “Etikinis 
idealizmas ir optimizmas — tai 
tikra jaunuomenės filozofija”. 
Velionis, pasiėmęs kokį klausi
mą, siekė į jį giliai, stengėsi vi
sa gerai pamatuoti ir išaiškinti. 
Gaila pirm laiko suvytusio ga
baus lietuvių darbininko!

(“Rygos Garsas)

Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.
HARTFORD, CONN.

Sv. Elzbietos pašelpinė drau
gija savo mėnesiniame susiriki
me nutarė nelaikyti linksmų pa
silinksminimų šiais laikais, kuo
met mūsų tėvynė — Lietuva 
vargsta po sunkiu karės jungu, 
nepadoru būtų rengti šokius ir 
t. p. pramogas. Bet šv. Elzbietos 
draugijos narės, nenorėdamos vi
sai atsisakyti nuo veikimo, ki
tokiais būdais namo praplėsti 
savo darbą.

Liepos 31 dieną buvo parengta 
išlaimėjimai su prakalbomis ir 
deklemacijomis. Draugijos pirmi
ninkė, p-lė Gelažiutė, paaukojo iš- 
laimėjimui 5 dol. vertės laikro
dėlį.

Kalbėjo moksleivis /Antanas 
Valantiejus apie moterų padėji
mą, ragino prie apšvietos ir la
vinimosi ir patarė moterims ir 
merginoms stropiai mokintis na
mų darbo, valgių gaminimo ir tt.

Po prakalbos bažnytinis ehoras 
gražiai sudainavo keletą daine 
lių. Deklemacijos išėjo /kerai. 
Vakaras paliko gerą įspūdį ir 
žmonės tikisi, sulauksią daugiau 
tokių pramogėlių. Pelno nuo va
karo liko arti 80 dolerių.

Hartfordo draugijoms ir pa- 
vieniems žmonėms pasilieka dar 
vienas svarbus reikalas aprū 
pinti- Rūpesčiu mūs klebono, 
kun. J. Amboto, pradėta mūryti 
naujai bažnyčiai skiepas. Nemaža 
reikės aukų tam reikalui. Tiki- 
mosi, kad Hartfordo lietuviai 
parems gerą darbą. Jau Lietuvos 
Vyčių 6 kuopa paaukojo nauja 
jai bažnyčiai 50 dolerių. Sek
tinas pavyzdis. Tikrai mūsų Vy
čiai tarnauja ištikimai Tautai ii 
Bažnyčiai.

Sąjunginė.

kių prakalbų suvisai nustojo ėję p. B. V. rašinėti į laikraščius
Atėjus vasarai, visos katalikų 
draugijos pradėjo daryti pik li
kus, pasilinksminimus; taip-gi pa
rūpo ir jiems. Bet katalikai pas 
juos neina, o jų pačių mažai, to
dėl, kad priviliojus katalikus 
prie savęs, sumanė didelį tinfc- 
lą ant katalikų užleisti t. y. suma
nė kliubą įsteigti. Kad daugiaus 
jų patraukus, tuojaus kliubo 
vardan surengė pikniką 1 d. 
ruppiučio, su valgiais. Atsirado 
tokių negudrių katalikų, kurie 
davė save sugauti. Patys vadai 
nešiojo tikietus ir pardavinėjo 
po $1.00, imdami už vieną ir ža
dėdami, kad tiek gaus gerti ir 
valgyti, kiek panorės. Taigi jau 
nuo ryto rengėsi vyrai, mylintie
ji svaigalus. Dangelis nėjo nei į 
bažnyčią, mat kad sąžinė neat- 
bustų ir netrukdytų daugiaus iš
gerti. Sulaukę šiaip taip pusdie
nio, vyrai skubinos į pikniką už 
miestelio tarp krūmų. Žinoma, 
pirmiausiai pasiskubino, kurie 
buvo ištroškę rfidžio, o kad tokie 
turi geras gerkles, tai kaip 
pristojo prie stalo, tai nelygi- 
nant kaip jailčiai gėrė, sau ma
nydami : užmokėjau dolerį, tai 
turiu ir išsigerti. Vėlesniems ma
žai teteko, o gal kitiems 
skystimėlių nei paragauti neliko, 
o kadangi žaislų, nei kitų, pa 
ailinksminimų nebuvo tai jau
nesnieji pradėjo tuojaus namon 
traukti.

O ką, Jonai ar jau iš pik
niko? — klausia vienas

— O kad juos šimts vilkų pa
gautų f apgavo rakaliai!—atsako 
užklaustasis.

Kai-kuriems, nors jau pusgir- 
tiems, dar neužteko, todėl užsuko 
ant “Kabalnojaus” kalno. Rei
kia plačiaus parašyti, — kas tai 
per “kabalnojus”. Atholyje

teisingas žinias ir nejuodinti sau 
nepatinkamų ypatų. Prisidengęs 
slapyvarde kiekvienas išdrįs ki
tus kritikuoti, bet, ponuliai, jei 
jums teisybė rūpi, parodykit tik
rąjį savo veidą.

Marijona Mercaitienė.

NEWARK, N. J.

Lietuvos Vyčių 29 kuopa bu
vo surengus prakalbas 8 d. rugp., 
nedėlios vakare, lietuviškoje sve
tainėje, prie N. Y. avė.

Prakalbos nusisekė puikiai. 
Publikos prisirinko pilnutėlė sve
tainė; daug žmonių negavę sė
dynių turėjo grįžti namo.

Aukos šiose prakalbose nebu* 
vo renkamos, vien tik parsida- 
vinėjo laikraščiai, knygos, nuo 
kurių pardavimo pusė pelno pa
skirta nuo karės nukentėjusiems 
Lietuvoje.

Vakaro programas buvo gana 
įvairus. Vyčių 29 kuopos pir
mininkas, p. A. Pempė, vedė 
tvarką. Susirinkusius svetainėje 
svečius pasveikino A. Radzevi
čius, pasidžiaugdamas iš taip 
skaitlingai susirinkusios publi
kos. Potam Vyčių choras grau
džiai sudainavo keletą tautiškų 
dainų ir Lietuvos himną.

Dainos žmonėms labai patiko, 
griausmingais aplodismentais 
vaišino nesenai dar susitverusį 
Lietuvos Vyčių 29 kuopos cho
rą.

Su prakalbomis atvyko ia 
Worcester, Mass. kun. J. J. Ja
kaitis, kuris plačiai, nuosekliai ir 
užimančiai paaiškino Lietuvos 
Vyčių organizacijos svarbą, ra
gindamas jaunimą prie jos ra
šytis, nes ta draugija labiausia 

yra plačiai žinomas kalnas, ant atsako jaunikaičių ir mergaičių

A. A. ROMANAS 

BYTAUTAS.

Iš LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
VEIKIMO.

Lietuvių dr-jos nukent, dėl 
karės šelpti komitetas liepos 6 
d. posėdyje ingalioja kun. N. 
Raštutį aprūpinti išsiblaškusių 
Vitebsko gub. pabėgėlių reikalus.

Vilniaus gub. darbuoties inga- 
lioti šie kunigai: J. Staugaitis
— Kruoniu rajonui, P. Bielskis
— Pivošiūnų, Butrimonių sk- 
raj., P. Andziulis — Jezno sk. 
rajonui.

Nauji skyriai įsteigta Želvoje 
ir Svodbiškyj, Kauno gub.

Pašelpų paskirta šiems sky
riams: Švenčionėlių — 700 r., 
Merkinės — 500 rub., Stakliškių
— 500 r., Kučiūnų — 300 r. ir 
Svodbiškių — 200 r.

“L. Ž.”.

’’ Birželio 9 (22) d. Šveicarijoje 
sanatorijoje mirė šis jaunas mok
slininkas kaulų tuberkulozo pa
kirstas.

Vėlionis Romanas gimė 1886 
metais rugpiūčio 9 d. Žemaičiu 
bajorų šeimynoje, Drabukščių 

, dvarelyje, Varknių parapijoje. 
Pirma ėjo Kražių pradedamąją 
mokyklą, paskiau, įstojęs į Per
mės gimnazijos priruošiamąją

Širvintos, Kernavos, Kazokiš- 
kio, Žaslių, Gegužinės, Čiobiškio, 
Gialvonyse ir Bagoslaviškyj de
ga miškai-

Derlius dėl sauso oro bus ne- 
geriausias. Rugiai neblogi, bet 
vasarojus blogai išrodo. Sodų me
džius kirminai apėdė.

UTĖNAI.
Apielinkėje vyriškiai varoma 

kasinių kasti. Prasidėjo rugia
pjūtė. Trūkstant darbininkų — 
moters beveik vienos pačios nu
dirba visus darbus. Pastarieji
lietūs pataisė vasaroją. Utėnon 

klasę, persikėlė į Vilniaus 1-ją keliama Puponių Valsčius.
gimnaziją, kurią ir baigė 1905 
metais. Bebūdamas Vilniuje pa- 

2 sijuto esąs lietuvis. Jau 1900 me- 
. tais drauge su S, Šilingu ėmė 
.. sijuto esąs lietuvis. Jau 1900 rac- 

jatojo į lietuvių kuopelę. Mažai 
tesuprasdamas lietuvių kalbą jis 
ėmė uoliai jos mokintis. Naujos 
gadynės sujudimai intraukė jį i 
politikos sūkurį, kuriame jis da
lyvavo, prisišliejęs į kairiuosius 
ir darbavosi Maskvos apygar
dos fabrikuose. Paskui prisišlie
jo prie lietuvių soc. laikraščio — 
“Skardo”. Negalėdamas, kaip 
reikiant jo suprasti, vėl ėmė 
mokintis lietuvių kalbos. Paga
lios įstojo j filologijos fakulte
tą, kurį jau ir išėjo lig galo.

* 1907 m. rudenį jis važiuoja
drauge su Šilingu į Berlyną, 
klauso ten garsių profesorių, ne- 
•pleidžia ir lietuvių kalbos lek
cijų ; dalyvauja paskaitose ir mi
tinguose. Galų gale jame galū-

BAISOGALA.
Šiaulių apskr. Nuo vokiečių 

nukentėjo miestelis ir bažnyčia- 
Sudegė nemažai namų, taipogi 
žuvo ugnyje puikūs mūro namai 
grapo Komarovo, kur buvo krau
tuvė, paštas, telegrafas Ir aptie
ks.

Bažnyčia labai iš oro pusės ap
daužyta ; matomai, norėta bok
štas numušti; langai visi išdaužy
ti, ir viduje mūro lubos pramuš
tos.

“Ryg. Garsas”.

ATHOL, MAJUS.

Atholio lietuviai, kaip jau ži
noma ir iš laikraščių, nesnaudžia, 
bet išsijuosę darbuojasi. Apie 
katalikų darbavimosi “Draugo” 
skaitytojams yra žinoma. Šiuo 
kartu paduodu žinių, ką mūsų 
laisvamaniai ir cicilikučai veikia 
Jų priskaitoraa iki 30. Pačių nar
siųjų yra tiktai keletas, o dau 
giaus paprasti eiciliknčiai. Vad •- 
vauja jiems, J. K—čius, “Ke
leivio” ir “Šakės” koresponden 
tas, J. V—kas, buvusis 
“Draugo” sandarbininkas, bet 
dabar, kaip patarlė sako, šunims 
šėką piauna, ir P. B—čius, 
laisvamaniškų laikraščių parda 
vinėtojas. Susitelkę yra trijose 
draugijose: Sūnų jr Dukterų
kurių skaitlius nupuolė iki 30, 
po atskyrimo katalikų. Apšvie
tos ratelyje, kūnai jau se
niai kaip nesisuka, rasit 
yra pagadintas. Bu
vo pakvietę “šakės” redakto
rių, kad pataisytų, bet nieko ne
padarė; ant galo socijalistų kuo
poje, kuri jau baigia atgyventi, 
nes jos generolas J. K—čius 
apsivedė, todėl neturi laiko joje 
darbuoties. Sako žmonės gražią 
ir gerą katalikę gavęs. Tai dabar 
bus imtinės, katras kurį patrauks: 
ar vyras prie bedieviško socija- 
lizmo, ar moterė prie katalikys
tės. Mūsų klebonas pasakojo, kad 
prieš vestuves buvo atėjęs p9s 
kleboną ir prisipažino, kad buvo 
suklidęs, bet vienok bijodamas 
Atholiskių pajuokų, paėmė šliu- 
bą kažin kur, nes Atholyje yra 
jo darbeliai žinomi visiems, kaipo 
uolaus cicilikizmo platintojo. 
Buvo jau tie laisvamaniai pri
traukę katalikų iki 100 į savo 
spąstus, bet atvažiavus kunig ii, 
ir patiems susipratus, pavyko 
išsprūsti. Dar keli liko, bet men
kos vertės, nos tiktai ką katalikų 
kailį nešioja, o truputį perplėš- 
us, tai ir pasirodo, kad šliupo

kurio daugiausia lietuviai gy
vena. Yra ten. keli namai, kuriuo
se gyvena keletas lietuvių, kurie 
tankiai persigabena alaus bač
komis ir įtf&pso, taigi girtuok
liauja, mušasi, o paskui sėdi ka
bojimuose po kelias dienas ir už
simoka bausmės po keletą de- 
sėtkų dolerių. Taigi pas tokius 
tai kaimynus ir užsuko pikniki- 
ninkai. Atradę kitus geriančius ir 
patys prisidėjo. Pasigėrę pradė
jo rėkauti. Atsirado ir neprašy
tas poliemonas, paprašė į šaltą
ją, paskui užsimokėjo vienas 76 
dol. (nes pis juos gėrė), du po 
8 dol., vienas 5 dol.

Tokios tai pasekmės girtybės 
ir tokie laisvamanių darbeliai 
Atholyje.

Papartis.

ROCKFORD, ILL.

“Draugo’* 30 numery  j tilpo 
iš Rockfordo f. B. V. žinutė, ku
rioje jis rašydamas apie vietr- 
nių lietuvių santikius, prasilen
kė net keliose vietose su teisy
be. Kad išvengus nemalonumų, 
šiuomi pasistengsiu atitaisyti p. 
B. V. klaidas.

P. B. V- užsipuolė ant manęs, 
kaipo A. L. R.-K. Moterų Sąjun
gos 9 kuopos pirmininkės, buk aš 
esu priešinga minėtai kuopai ir 
agituoju prieš ją. Čia tai pasa
kyta tikra neteisybė. Niekuo
met nebuvau A. L. R.-K. Mot. S.. 
9 kuopai priešinga, ir nemanau, 
kad p. B. V. būtų kada nors gir
dėjęs iš manęs tokius dalykus 
sakant.

Paskiaus p. B. V. rašo, buk aš 
išdrįsau kritikuoti A. L. R.-K. 
Moter. Sąjungos įstatus ir dariau 
tai vien tik dėlto, kad sergu oo 
2 ar 3 dienas, sąjunga-gi man 
pašelpinės ligoj nemoka. Labai 
norėčiau, kad tuos spėliojimus 
p. B. V. paremtų faktais. Iš

tarnai esą. Kad šiek-tiek suturi-!savo pusės galiu priparodyti, kad 
jus savo avelių mažėjimą, ląi<?- A. L. R.-K. Mot. Sąjungos kon-

Skaitykite ir Pla- 
tinkte Mėnesinį, 
Žurnalą 'Pažangą’ 

Jau išėjo 4 num.

vamanių vadai sumanė pakviesti 
praėjusioje gavėnėje. kalbėtojus, 
bet tokius, kokių retai kur gir
džiau) a: štai “Sakės” ir “Ke
leivio” redaktorius, kurie kad 
rėžė, tai rėžė ant kunigų, vysku
pų ir tt. Ragino, kad neitų į baž
nyčią, prie šv. sakramentų ir t. t 
Žinoma, netiktai laisvamaniai, bet 
ir jų moterys susirinko pasiklau
syti ir gausiai plojo rankomis. 
Pasekmės buvo tokios, kad lais
vamaniai retai kada len
kusieji bažnyčią . po to-

stitucijoj yra pažymėta, kad- ton 
organizacijon gali prigulėti vien 
tik motelrys, išskiriant dvasiškus 
vadovus. 9 kuopos susirinki
muose dalyvauja vyrai ir vado
vauja jai. Ar tai pasipriešinus 
vyrų sauvaliavimui yra jau kon
stitucijos laužymu! Manding ne. 
Mes esame' lietuvės moterys ir 
norime susiprasti ir dirbti. Čia 
gi ant susirinkimų sueina viao- 
ki p.p. P. ir angliškai diskusi
jas varo.

Labai būtų naudinga pačiam

jaunos dvasios pobūdžiams.
Prakalbas sekė deklemacijos. 

P-lė M. Aimonaitė padeklemavo 
eiles “Vakaras”, p-lė J. Mile* 
riutė -- “Į Tėvynę”. Dekle
macijos nusisekė. ’

Užbaigiant vakarą kun. J. J. 
Jakaitis kalbėjo apie blaivybę. 
Aiškino alkolio blėdingumą ir 
blaivybės gražų tikslą.

Prie Vyčių 29 kuopos tą patį 
vakarą prisirašė labai daug nau
jų narių.

J. S. Vytis.

GARY, IND.
Prakalbos.

Nedėlioj, rugp. 15 d., S- L. F. 
K. A. 129 kp. buvo surengus pra
kalbas. Kalbėjo P. Mulevičius, 
‘ ‘ Draugo ’ ’ administratorius, ir
K. Pakštas, busimojo “Vyčio” re
daktorius. Pirmasis kalbėjo apie 
naudą iš skaitymo gerų knygų 
ir laikraščių ir taipgi kokią in
tekmę turi nelemtos rūšies viso
kie šlamštai; antru atvėjukalbėjo 
apie naudą prigulėjimo prie S.
L. R. K. A. ir ragino čionaitynius 
lietuvius prisirašyti prie vietinės 
129 kp., kuri laikys susirinky- 
mą ateinantį nedėldienį, rugp. 22 
d. Antrasis kalbėtojas perbėgo kai 
kurių tautų krikščioniškąjį dar
bininkų veikimą ir ragino prie 
apšvietos ir ramaus darbo pageri
nime mūsų būvio, o ne keršto ir 
rėksmo, kaip skelbia nekuriemO - 
sų “cicilikūčių” “lyderiai”- 
Publikos buvo susirinkę nemažai 
ir visi ramiai klausėsi.

P. Vytis.

prie blaivių draugijų.
Blaivininkų 42 kuopa turi 41 

narius ,ir dar tikisi daugiau gau
sianti. Sėjikas.

BANTLEYVILLE, PA
•

Rugpiūčio 1 d. šv. Luko baž
nytėlėje buvo pirma vaikų komu
nija. Trisdešimta gražiai pasi
puošusių , vaikučių prisiartino 
pirmą kartą prie Dievo Stalo. 
Altoriai skendo žaliumyuuose, 
nes vaikų gimdytojai nesigailė
jo prinešti bažnyčion savo dar
želiuose priaugintų kvietkų. Kle
bonas, kun. J. Misius, trumpai 
prakalbėjo į vaikučius ir į 
vus lenkiškai ir lietuviškai, klie
rikas gi Mikolas Urbonas, kurs 
taip rūpestingai prirengė vaikus 
prie pirmosios šv. komunijos, pa
sakė gražų pamokslą angliškai, 
nes šv. Luko parapija yra labai 
maišyta. Daugiausia čia yra 
slavokų, kurie yra beveik atsi
skyrę nuo šv. Luko para
pijos ir bando sutverti savo pa
rapiją, tik jiems labai nesiseka. 
Buvo net gavę savo tautos ku
nigą, bet šis, pabuvęs porą mė
nesių, prasišalino. Tuom tarpu 
slavokai turi kreiptis visokiais 
reikalais prie šv. Luko bažnyčios. 
Lietuvių čia gyvena šimtas šei
mynų, lenkų truputį mažiau, ga
na dikčiai italų, chorvatų ir ko
kios dvidešimts penkios šeimy
nos airių. Visi turi prigulėti 
prie vienatinės šv. Luko katalikų 
bažnyčios ir visus reikia užganė
dinti. Taigi ne lengvas ir inki- 
rus buvo darbas klierikui M. Ur
bonui ruošti įvairių tautų vaikus, 
tečiau jis puikiai atliko savo už
duotį ir visų tautų tėvai yra už
ganėdinti klieriko atliktu darbu. 
Taip antai airių moterys ren
gia rugpiūčio 13 d. (Ellsworth 
sodne) pasilinksminimo vakarė
lį klieriko Urbono naudai. Yra 
vilties, kad šį vakarą rems ir lie
tuviai, nes jo tikslas gražus. 
Bentleyvilles ir Ellswortb'’o lie
tuviai pradeda rūpintis ne vien 
tik alučiu, bet ir prakilnesniais 
darbeliais. , Taip, antai, lietuviai 
dirbą prie mašinų, pradėjo rimtai 
galvoti apie intaisymą šv. Lu
ko bažnyčioj didelių vargonų; 
ketina dėti tam tikslui po de
šimtinę ir daugiau. Gražus būtų 
darbas. Vargonų neatbūtinai 
reikia. Bažnyčia graži, o vargo
nėliai visai meski. Turime da
bar ir rūpestingą vargonininką, 
kuris netingi lavinti jaunimo 
giedojime. Gieda jau du cho
ru : didelių - mišras laike sumos 
ir mažų mergaičių — laike pir
mų mišių. Trumpame laike pa
daryta didelė pažanga, nes šis 
vargonininkas čia darbuojasi tik 
antras mėnuo. Truputi keisto
kas dalykas, kad čionykštis 
lietuvių jaunimas nelinksta prie 
giedojimo. Visą didžiųjų chorą 
sudaro airiai, tik viena ar dvi 
lietuvaiti teina giedoti. Vargo
nininkas yra lietuvis, jis malo
nėtų turėti grynai lietuvišką 
chorą, kurį galėtų pamokinti ir 
tautiškų dainų, tečiau mūsų jau
nimą, ypač jau pamėgusį “saldų 
midutį” sunku išjudinti ir pa
traukti prie šio - to prakilnesnio. 
Darbai eina gerai. Tatai ir 
mūsų moterėlės sujudo, ketina 
susidėti ir įtaisyti prie altoriaus 
gražią karpetą. Valio! Bentley
ville’s ir Ellsworth’o moterys, 
nepasiduokite Čekoburgiškiains, 
kurie nupirko puikią krikštelny- 
čią!

L. Jonas.

bet j,ir n negu pirkus, nutariau 
atlankyti keletą lietuviškųjų ko
lonijų, kad pačiam ant vietos 
persitikrinti, kaip gerai stovi ū- 
kininkystės reikalai amerikiečių 
lietuvy tarpe. Agentams juk 
negalina pilnai užsitikėti,

Aplankymo vietą pasirinkau 
Pietinės Amerikos valstijas, kur 
klimatas labai parankus žemdir
bystei, nes ten žiemos bemaž tu 

rą, vasara-gi neperkaršta.
Žiniomis ir patyrimais pasem

tais iš tos mano kelionės ir ma
nau pasidalinti su savo viengen
čiais - lietuviais.

Pirmiausia nuvykau į Biene- 
ville apielinkės Louisianos vai- 
stijoj, kur gyvena nemažai lie
tuvių ūkiuinkų; paskiaus bm 
kiausi Arkansas valstijoj. Už 
tektinai gavau progos prisižiū
rėti lietuvio ūkininko gyveni
mui, sąlygoms ir padėjimui. A- 
pie patį lietuvio ūkininkavimo 
būdą čia neminėsiu. Nesinori jų 
nei peikti nei girti. Mano nuo
mone daugiau reikia atkreipti 
atidos aDt agentų veikimo, ku
rie darydami sau iš lietuvių pra
gyvenimą, neretai tuos pačius 
lietuvius apvylia.

Dažnai man teko girdėti nuo 
agentų, kad lietuvių ap
gyventose kolonijose ar
inė derlinga: nuo viršaus 
juodžemis, apačia molis. Pasi
rodė, jog agentai sakė neteisy
bę. Raudonojo molio užėjau ir 
per daug, bet juodžemio labai 
mažai mačiau.

Arba vėl. Aiškina tan koks 
agentas, kad ten žemės pigios. 
Už 14 dolerių, sako, gali visą 
akelį nusipirkti. Ant vietos nu
važiavus gali patirti, kad žemės 
akeris nekaštuoja daugiaus kaip 
4.50, — 6.50 dolerių. Mat agen
tai stengiasi kaip galima dau
giau uždirbti. Geriausia žemę 
pirkti nuo paties savininko, — 
daug pigiau gausi.

Lietuviškas agentas nors ir {&- 
sirodb kiekvieno dideliu priede
liu, — naudojasi proga kaip iš
manydamas. Jei mane kas pa
klaustų, kas yra didžiausiu lie
tuvio žemės pirkiko priešu — at
sakyčiau: lietuviškas agentas.

Tik gerai pagalvok, žmoguti! 
Jei perki nuo agento 100 ake»u 
žemės ir užmoki už kiekvieną 
akerį po 14 dol., tai kiek agen
tas uždirba, imdamas vietoj 6 
dol- nuo akerio 14 dol.?

Ar negeriaus būtų lietuviam?, 
norintiems pirkti ūkę, susižinoti 
su pačiais tos žemės savininkai. 
Reikėtų apie tai lietuviams pani- 
rūpinti ir išrasti būdus kaip už
baigti agentų išnaudojimus.

Justinas Antanaitis.

Ig PIETINIŲ VAD3TIJŲ.

BROCKTON, MA8S.

Blaivininkų 42 kuopa laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą 4 d rug
piūčio, š. m. Per šį susirinkimą 
nutarta užpirkti šv. mišias ‘ 5. 
d. rugsėjo, nedėlioję, 8:30 vai. 
iš ryto. Visi nariai pagal kon
stitucijos nurodymų turės daly
vauti blaivininkų rengiamose pa
maldose.

Beto nuspręsta parengti 23 d. 
rugsėjo, vakape, blaivą vakarie
nę. Manoma dar ir apie pra
kalbų surengimą. Būtų gerai, 
jei visados mūsų blaivininkai 
taip uoliai darbuotųsi, — žmonės, 
pastebėję blaivybės didelę reikš 
mę gyvenime, noriai glaustfis

Visiems gerai žinoma, jog lie
tuviai su mažu išėmimu yra ūki
ninkai. Kiekvienas lietuvis yra 
dirbęs ūkės ar bent gyvenęs ant 
jos. Dauguma lietuvių, pametu
sių ūkę ir iškeliavusių į miestus 
ir Ameriką, nepaliauja svajoję 
apie ūkę, tikėdamies kada nors 
sugrįžti į savo senąją vietelę 
arba nusipirkti kur nors sklype
lį geros žemės ir pradėti ūki
ninkauti išnaujo.

Skaitydamas laikraščiuose ap
garsinimus apie lietuviškas ko
lonijas Suvienytose Valstijose ir sa'c 
norėdamas gauti platesnių žinių 
apie lietuvių ūkininkų gyvenimą, 
pasiunčiau keliems lietuviams a- 
ąentams laiškus, prašydamas aiš
kesnių informacijų. Netrukus su
silaukiau iš daugelio Amerik « 
lietuviškų kolonijų atsakymu. 
Kaikurie agentai net asmeniškai 
pas mane atsilankė ir ragino ne- 
gaišuojant pirkti ūkę. Nuo ma
žens turiu palinkimą prie ūkės,

BROOLKYN, N. Y.

Rugpiūčio 9 dieną Brooklyse 
įvyko Tautos Fondo komitetų -su
sirinkimas į kurį atvyko jaeaaa- 
žas būrys žmonių.

Susirinkimas buvo šaukiamas 
išdirbti p. St. Šimkui kelionės 
maršrutą Brooklyne, kur jisai Žn- 
dėjo pradėti prakalbas nuo 22 
d. rugpiūčio ir išbūti čia visą 
sąvaitę.

Sutvarkymui p. St. Šimkaus 
prakalbų maršruto išrinkta ko :«- 
sija iš p. p. J. Miliausko, P. 
Montvilos. Susinešti su p. St. 
Šimkum paskirtas p. K. Struia- 
skis.

Ant šio susirinkimo taip-f) 
paaiškėjo, kad brookliniečiai 
smarkiai pasidarbavo parašų no
kime po lietuvių peticija Tai
kos Kongresui. Daugiausia šia
me darbe pasižymėjo p. Vincas 
Abromavičius, kuris vienas, va'R- 
ščiodainns po stubas, surinko I,- 
200 parašų. Išviso per dvi Wtt- 
liamsburgo parapiji surinkta ss- 
viršum 1,500 parašų. Yra su
rinkta ir aukų, kurias laiko jas 

vietos kasininkas, ps O
Klačius, stovintis po 1,000 dol. 
kaucijos.

Kitas Brooklyno Tautos Feo
do komitetų susirinkimas nutar
ta laikyti rugsėjo 1 d. š. m., Ap 
P. Šv. parapijos mokyklos ‘gi
lėje, prie N. 5th ir ILavenmejer 
gatvių.

P. M.



/

DETROIT, MICH.

Jau nesykj buvo minėta laik
raščiuose apie Detroito lietuvių 
gyvenimą. Amerikos lietuvių vi
suomenė galėjo pastebėti iš tų 
Žinių, kad čia esama daug lie
tuvių kolonijų, dirba ir juda.

Šie metai detroitiečiams pasi
taikė kokie tai ypatingi. Mūsiš
kių lietuvių gyvenime pradėjo 

žko trūkti. Prisiėjo ieškoti bū
dų, kaip mus žmones išjudinus
prie veiklumo.

Ligšiol detroitiečiai beveik ne
turėjo progos susieiti į vieną krū 
vą, kad pasitarus apie savo rei
kalus, paraginus viens kitą prie 
darbo. Tą atjausdaini, veiklesni 
tautiečiai pradėjo savystoviai 
veikti, nežiūrint jokių keblumų.

. Gerai žinodami, kad tikėjimas y- 
ra viso veikimo centru ir pa
matu, apie kurį sukasi lietuvių 
tautiškas judėjimas, primausią 
pradėta rūpintis sutvarkyti pa
rapijos reikalus. Padedant dva- 
siskajai vyriausybei, šiandieną 
detroitiečiai jau turi darbštų, 
energišką veikėją, lietuvių para
pijos kleboną, kun. Kazimierą 
Skrypka. Vos tik kelios savai
tės prabėgo nuo laiko, kaip pas 
mus apsigyveno naujas klebonas, 
bet jau turėjome keletą susirin
kimų, apsvarstėme daug klausi
mų ir uoliai rengiamės prie dar- 

_bo.
.. Tokiuo būdu detroitiečių lietu- 

rių gyvenimas ineina j normales 
vėžes.

Tad, į darbą, detroitiečiai!

*' •: J. Beržiukas.

ATHOL, MASS.

Rugpiūčio 6 dieną pasimirė li
goninėj Pranciška Petrauskienė, 

, kurią sunkiai sužeidė traukinys, 
jai praeinant Boston & Main ge
ležinkelio liniją. Nelaimė įvyko 
rugpiūčio 3 dieną. Daktarai iš
anksto pasakė, kad nelaimingo
ji neišgys nuo žaizdų. Kairio
ji velionės koja likosi garvežio 
nupiauta augščiau pėdos.

, A. a. Pranciška Petrauskienė 
prigulėjo prie šv. Onos Moterų 
pašelpinės dr-jos, kurios narės 
gražiai velionę palaidojo. Paliko 
voliūdime vyrą ir trejetą vai- 

“♦ kūčių.
Lai būna jai lengva Amerikos 

žemelė!
Antanas Losiua.

menės reikalus. —- Žiūrėkite, 
šaukė kalbėtojas, kiek čia jau
nimo ant pikniko susirinko! Ap- 
siveskite visi ir, susilaukę vai
kų, galėsite trygubai socijalizmą 
sutvirtinti. Pabarškinęs soci ja
lizmo raudonu puodu, puolėsi ant 
katalikų, visaip juos apšmeižda- 
mas ir išjuokdamas. Gardnerio 
socijalistai, girdėdami savo pra
našo tokius didžius keikimus, 
virpėjo iš džiaugsmo.

Pažiūrėkime ir mes, ar ištikro 
socijalistai yra tokiais nekaltais 
avinėliais, kokiais juos perstato 
Šeštokas ir kompanija. Nežinau 
kaip kitur, bet pas mus socija
listiškas gaivalas labai patvir
kęs. Vienas, ir tai iš pačių va
dovų, taip pamėgo kozyres, kad 
net laikrodį ir švarką joms pa
aukavo, mat, pinigų nebeužteko. 
Antra istorija tai dar gražesnė. 
Keletas socijalistų apsiėmė pla
tinti raudoną spaudą ir taip pra
platino, kad visi pinigai su
rinkti laikraščių prenumeratai, 
pakliuvo toms pačioms kozy- 
rėms ir saliūnininko barui. Kal
bama, buk redakcijos žada pa 
tentuotus didvyrius patraukti į 
teismą. Socijalistų kuopos ma 
tydamos, kad biznis gali būti vi
sai '‘šlėktas” savo karštiesiems 
agitatoriams prisakė pasitraukti 
iš kuopų. Pasitaiko pas mus ir 
tokių atsitikimų, kad socijalistų 
karžygiai nakties laiku užstoja 
žmones ir neretai juos ‘ ‘ apšu- 
kuoja. Vieną-gi sykį keli 
“draugai” begerdami “byrą 
pametė “šiušius” ir namo parė
jo basi. Tai vis pasitaiko iš di
delio mokslo pažinimo ir apsi 
švietimo.

Tokie-gi šeštokai drįsta dar 
kalbėti apie socijalistiškas malo
nes ir, kaip nevykusiai, jie aiški 
na savąjį mokslą. Kad ir šiose 
prakalbose, šeštokas tiek prime 
lavo, jog publika nebeiškentė, 
pradėjo jam jo paties melus aiš 
kinti- Nusigando vyruką ir pa
spruko kur pipirai auga. So
cijalistai, paregėję, kad jų so- 
cijalizmas žlugo, kai suriks - su
riks, na ir truko, kaip muilinis 
burbulas. Gerai, kad buvo ge
rokai inkausę, tai fiejautė savo 
nelaimių. Tai dabar matote, 
kaip socijalistai apšvietas plati-
na!

lę vaidino prastai, nebuvo gerai 
išmokę. Priežastį neišmokimo 
trumpai išdėstė pats mokytojas. 
Labai nusiskundė, kad vaikelius 
nuo repeticijų tėvai, bei motinos 
sulaikydavę, būk tai reikėdavę 
į “dumpas” eiti malkų parink
ti, arba išsivesdavę grybauti etc. 
Tas pats kalbėtojas aiškino tėvų 
priedermes link vaikelių. Nuro
dė, jog tėvai privalo savo vai
tus visados mokyti gražumu, su 
meile, o ne su piktumu, bet ne- 
jrivalo lepinti bei pratinti prie 
tingėjimo, kaip daugelis kad da
ro. Už prasikaltimus visados 
privalo gerai nubausti.

Šiame mieste mažiausia vaiku
čių gali rastis apie 200, o pa
rapijinę mokslainę telanko vos 
60 vaikų. Supraskite, tėveliai, 
mokslo svarbą ir visi noriai 
siųskite į mokslainę savo vaike
lius.

Laike kalbos gerb. klebonas 
perėjo su skrybėlė kolektuoda 
mas mokytojui už mokinimą. Su
rinko $7.81. Tiesa, iš tokios pu
blikos daugiau negalima buvo ir 
tikėtis — publikos buvo mažai 
susirinkę. Kaip klebonas, taip 
ir mokytojas nuoširdžiai dėkojo 
už tokį atlyginimą.

Viską Girdėjęs

BENTLEYVILLE, PA.

Tautietis.

salėj buvo laikytas blaivininkų L. D. S. ir vardu šv. Jono Evan-

EASTON, PA.

Vestuvės.
Eastouiečių rengiamos vestu

vės atsižymi ypatingomis iškil
mėmis ir forma. Susitarę jauna
vedžiai, paduoda užsakus italų 
bažnyčion. Po trijų sąvaičių at
važiuoja lietuvis kunigas surišti 
moterystės ryšių jaunąją porą. Čia 
berods nieko nepaprasto, taip 
visų lietuvių daroma. Pačios ves
tuvių iškilmės prasideda nuo to 
laiko, kada jaunavedžiai visų 
prašytų ir neprašytų svečių gar
bei, atmuša pirmosios statinės 
“špunką”. O kada tų statynių 
būna 2 ar 3 tuzinai, tai patys ga
lite suprasti kokios linksmybės 
viešpatauja svečių tarpe. Triukš
mo, lermių panašiose iškilmėse 
tiek daug, kad kitataučiai, netu
rėdami ramumo per kelias die
nas, skundžiasi ant lietuviškųjų 
puotų.

Vertėtų eastoniečiams rimtai 
pagalvoti apie panaikinimą gir
tų vestuvių ir rengti blaivins 
pramogas. Iš girtuokliavimo vi
sokių nelaimių pasitaiko ir be
reikalo leidžiama pinigus, ku
riuos galima sunauduoti geres
niems tikslams.

Tikiuos, kad eastoniečiai, kurie 
mano vesti, pasirūpins apsieiti 
vestuvėse be svaigalų.

Sknarkicitia.

DONORĄ, PA.
Šiame gražiame ir linksmame 

miestelyje randasi apie 60 lietu
vių šeimynų ir visos gana gražiai 
ir pasiturinčiai gyvena. Turi jie 
čia, nors nedidelę, bet gražiai iš
taisytą savo murinę bažnyčią, 
kurią visi maloniai lanko ir ją
ją džiaugiasi. Jųjų uolus ir 
darštus klebonas, kun. M. Kazė-- 
nas, yra visų mylimas ir gerbia
mas. Mat, kun. Kazėnas čia ap
sigyvenęs, trumpu laiku daug 
gero padarė — daug nuveikė, ir 
užtat ne veltui yra visų taip 
mylimas.

Viskas čia būtų gerai, jei tik 
atsirastų daugiau lietuvių. Ga
lėtų čia lengvai pragyventi dar 
kita tiek lietuviškų šeimynų. 
Darbo visiems užtektų ir gerai 
pragyventų. Dabar čia stato net 
dvi fabriki, kuriose galės dirbti, 
kaip sakoma, 5,000 darbininkų. 
Darbas yra lengvai gaunamas 
prie statymo tų fabrikų. Kitų 
tautų žmonės plaukia čia iš visų 
pusių, tik lietuvių nesimato. 
Turbūt lietuviai dar nežino kas 
čia dedasi ir dar negirdėjo, kad 
čia reikalaujama daug darbinin
kų. Gera proga dabar čia gau
ti gerą darbą ir apsigyventi ge
rame mieste. Sis miestas yra 
netoli Pittsburgo. Iš čia į Pitt- 
sburgą, važiuojant gatvekarių, 
kaštuoja tik 45 centai.

Mikolai-

Šis miestukas randasi neperto 
Ii nuo “Dūmų Miesto”, tai yra, 
nuo aprūkusio Pittsburgo. Ja
me yra su viršum 100 lietuvių 
šeimynų. Nekurie iš jų yra ge 
rai pasiturintys — turi nemažos 
vertės nuosavybes. Per kiek 
laiko darbai čia buvo apstoję, tai 
ir žmonėliai buvo nuliūdę, bet- 
dabar, darbams pradėjus vėl ge
riau eiti, visi pradėjo džiaugtis 
ir po senovei “linksmintis”. 
Smuklių čia nėra, tečiau, lai 
gerb. “Draugo” skaitytojai ne
mano, kad čia nesiranda nei kiek 
alaus. Yra čia nemažas brava- 
ras, kuris užtektinai prisunkia to 
“malonaus” rūdo, putojančio, 
svaiginančio skystymo dėl visų, 
mėgiančių “linksmintis” bent- 
leyvilliečių. Tas bravaras, idant 
palengvinti žmonių “naštą”, kad 
nereiktų jiems vilkti bačkutes 
ant savo pečių, yra padirbęs “sa- 
liūnus” ant ratų, kurie, paspau
dus “guziką”, gali akimirksnyje 
pribūti prie kiekvieno durų. Šie 
“saliūnai” tuom skiriasi nuo ki
tų, kad juose negalima gauti 
“rudžio” stiklais, tik bačkoms. 
Čia, mat, netaip, kaip kitur.

Kad ne tie naujosios mados 
“saliūnai” ir, kad. bentleyvillie- 
čiai nebūtų taip pripratę prie 
“rūdžio”, tai čia viskas būtų 
labai puikiai. Žydėtų čia pilnų
jų blaivininkų kuopa ir žmonės 
taptų turtingesniais ir laiminges
niais. Bentleyvilliečiai padarytų 
didelį žingsnį pirmyn, jeigu nu
stotų nuodinti save svaigalais. 
Būtų labai pageidaujama ir pa
girtina, kad čionykščiai lietuviai 
pradėtų sekti pėdomis geriau su
sipratusių savo brolių, ir

Stotų jie drąsiai išvien,
Ilgai nelankę, eilėn 

• Kovot prieš alkolį visi.
Mikolai.

24 kuopos mėnesinis susirinki
mas. Susirinkiman suėjo beveik 
visi kuopos nariai ir daugelis 
svečių, ii kurių devyni įstojo 
kuopon.

Kad šin susirinkiman atsilan
kė daug svečių ir iš jų devyni 
įstojo kuopon, daugiausiai reikia 
padėkoti mūsų klebonui, kun. 
Pr. Meškauskui, kuris per du at
veju bažnyčioje sakė pamokslus 
apie Blaivybę ir karštai ragun 
žmones rašytis Blaivybės drau
gijom

Susirinkimą atidarius, buvo 
pradėta svarstyti kuopos reika
lai; tarp narių beveik buvo pra
dėję kilti ginčai, — mat, kuo
pa susirinkime laikytam 14 d. 
liepos išrinko vieną delegatą į 
Blaivininkų V Seimą. Tuomi 
nepasitenkino tūli kuopos uarisi, 
motyvuodami, kad kuopai per 
brangiai kaštuos delegato kelio
nė. Kiti sakė, kSH nėra ką gai
lėtis pinigų savo reikalams, nes 
mums turi rūpėti daugiausia sa
vo idėja, o kapitalas -gi esąs 
antraeiliu cu’vku. Padaliau, 
dar nei pusės kuopos kapitalo ne
reikėsią išleisti delegato kelionei. 
Išrinktasai delegatas, matydamas 
kįlant nemaloniam apsireiškimui, 
griežtai atsisakė seimar važiuo
ti. — Tuomi ginčai ir užsibai
gė. Po to visi nusiramino, nuo
širdžiai vieni kitų atsiprašė.

Šio susirinkimo nutarimai bu
vo sekanti: pirmiausia nutar
ta parengti prakalbas apie Blai
vybę ; toliaus, pagal konstituci
jos IV skyriaus nurodymą, liko 
nutarta sutverti prie kuopos ma
žų vaikų skyrius. Vaikučių sky
riaus vedėjomis išrinkta: p-lis 
Kot. Gričiunaitė ir Barbora Pet
rauskaitė. Pastaroji yra atva
žiavusi Atholin iš Hartford, 
Conn., ir čia apsigyvenus ma
no daug pasidarbuoti vietinių 
lietuvių naudai. Išrinkus tokia.? 
ypatas už vaikučių skyriaus pri
žiūrėtojas, galima tikėtis, kad tas 
vaikučių skyrius plėtosis kuopui- 
kiausia.

Steigimas panašių vaikams 
skyrių prie blaivininkų kuopų 
turi didelę svarbą mūsų gyveni
me. Apie tai pakalbėsiu atskirai 
artimoje ateityje*

Antanas K. Losius.

SO. BOSTON, MASS.

pir* gardnbl, mass. •*
Rašant apie socijalistų veikimą* 

reikia apsišarmoti kantrybe, nea 
tat tfikl neramių gaįvalaą kad 
sunku jų darbelius ir išskaitliuo- 
ti- Pavyzdin, pas mus, Gard- 
neryj, socijalistai tiek daug špo
sų prikrečia, jog negalima nei 
visų prisiminti.

Nedėlioj, rugpiūčio 8 dieną, 
parengė mūsų socijalistai pikni
ką ir prakalbas. Kalbėjo 
“garsus” ponas šeštokas, kuris 
savo “spyčiuje” svarstė jaunuo-

CAMBRIDGE, MUS.

Vaiką Vakarėlis.
Rugp. 8 d., užbaigus lietuviš

ką mokslainę, atsibuvo vaikų 
vakaras Programas buvo gana 
įvairus. Visųpirma, prabilus ko
letą žodžių gerb. vietos klebonui, 
vaikučiai sudainavo Lietuvos 
himną, “Lietuva, Tėvynė”, — 
Kudirkos; “Rūtą — rūt-rūty 
tėl” — Naujalio; “Op, op, kas 
tai, Nemunėlis”. Toliaus p-lė 
Strokiutė sakė eiles “Broliai 
viens kitą mylėlim”, — A. Jak
što. Potam trys vaikai ir trys 
mergaitės vaidino komedijėlę 
“Jonukas Melagis”.- Komedijė-

PHILADELPHIA, PA.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos svetainėj, 10 d rugpiūčio, su
sirinkęs inteligentų būrelis su
tvėrė L. I. B. skyrių. Skyriaus 
nariai daugiausia ketina veikti 
svetimtaučių spaudoje, platinant 
žinias apie Lietuvą ir jos troški
mus.

I kuopelę įsirašė i kun.* 8. Kau. 
lakia, kun. I. Zimblys, dr. E. G. 
Klimas, parmaceutė p-lė St Bra- 
zaičiutė, stud. J. Jalcštis, semi
narijos auklėtiniai K. Klevin- 
skas ir Ig. Valančiūnas. Ko- 
geriausios veikime kloties!

Keistutis.

ATHOL, MASS.

Rugpiūčio 8 d., šv. Kazimiero 
Pil. BĮ. 24 kuopa buvo paren
gusi pikniką Atholio priemiesty
je. Žmonių atsilankė gerokas 
būris ir visi patogiai linksmino
si, tiktai, štai, prieš 5 vai. užki- 
lo debesis su griausmu ir smarkiu 
lietum ir išvaikė visus iš pikni
ko ; tokiu būdu piknikas kuo
pai mažai naudos teatnešė-

Tą patį vakarą, pobažnytinėj

Nepaprasta iškilmė.
1 rugpiūčio Bostono lietuviai 

turėjo nepaprastą iškilmę. Tai 
iškilmei buvo dvi priežasti. 
Bažnyčia baigta naujinti, pa
statytas gražus naujas didysis 
altorius; taigi buvo naujo alto
riaus pašventinimas. Antra prie
žastis — tai sukaktuvės 25 metų 
kunigavimo gerb. kun. Tarno Ži
linsko. Minių - minios parapijo- 
nų ėjo tą dieną į bažnyčią pasi
džiaugtų lyg naujais rūbais pa
sipuošusia savo bažnytėle ir vien
kart su savo klebonu pasidžiaug
ti jo jubilieju. Iškilmingą sumą 
laikė patsai gerb. jubilėjatas, as- 
sistojant klierikams Virmauskui, 
Petraičiui ir Čaplikui. Puikų tai 
iškilmei pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. J. Jakaitis, Wor- 
cesterio klebonas.

Tą dieną Bostono parapijonys 
gražiai pasirodė savo duosnumu 
bažnyčios reikalams. Tą dieną 
išviso surinkta aukų $700.00 su
viršum. Jos bus sunaudotos pa
dengimui lėšų atnaujinimo baž
nyčios. • Kas tų mūsų brolių ne
klaidino, kas netvirkino: čia 
“Keleiviai” ir “Laisvės”, čia 
įvairūs kitokio plauko laisvama
niai; bet visos jų pastangos ne
įstengė išrauti iš lietuvių širdžių 
meilės savo Bažnyčios. “Kelei
vio” leidėjai ir redaktoriai gal 
būtų pajuodę iš piktumo, maty
dami, kaip tie patys jų globia
mieji proletarai, ne sykį gal var
tę per apsirikimą tą patį jų “Ke
leivį” — metė į skardinę po 1, 
2, 3, 5 ir net 8 dolerius. Vadina
si negabūs, nepajamblūs socija
listų mokiniai — tie mūsų broliai 
darbininkai. Pagalvokite visi 
dvasios išklydėliai! Ar never
tėtų padvejinti savo juodąją 
energiją.

Vakare pobažnytinėje svetai
nėje buvo iškilmė pagerbimui 
kun. Tarno Žilinsko. Kalbėjo 
klierikai, Virmauskas ir Petrai
tis, sveikino savo kleboną vienas 
ii pirmiausių Bostono parapijo- 
nų, žymus vietos veikėjas, dabar 
prezidentas L. D. 3., Motiejus 
žioba, vardu parapijonų, vardu

gelisto draugijos, kurios taip
pat yra pirmininku. Vyčių kuo
pos pirmininkas inteikė adresą 
su pasveikinimu ir linkėjimais, 
po kuriais pasirašė pirmininkai 
Katalikiškųjų Bostono lietuvių 
organizacijų.

O Štai L. D. S. 1-os kuopos pir
mininkas inteikė jubilėjatui 
$66.50, suaukotus Bostono lietu
vių “Motynėlės” draugijai pami
nėjimui savo gerb. klebono 25 
metų kunigystės jubiliejaus. 
Bostoniečių pavyzdys tikrai sek
tinas. Net ir sidabras ir auksas 
rūdija ir apipelėja. Bet naudin
gas visuomenei darbas niekuomet 
nežūsta. Ypač mūsų tau
tos gyvenime: kas remia
švietimo reikalus, tas tie
sia tvirčiausius pamatus tautos 
kultūros rūmams. Ta auka galė
jo būti maloni ir kun. Žilinskui, 
kuriam “Motynėlės” reikalai gy
vai rūpi, kurios uoliu nariu nuo 
senai jisai yra.

Protarpais jaunučiai parapijo
nai skambino ant pijano, daina
vo, eiles sakė.

Pagalios prabilo gražiai ir pats 
gerb. jubiliejatas, dėkodamas 
nuo širdies už sveikinimus ir lin
kėjimus ir ragindamas prie ben
dro sutartino darbo ir toliaus. 
Prie tos progos paragino remti 
naują organizaciją L. D. S. 
ir jos busimąjį laikraštį “Dar
bininką”. Čia pat ant greitosios 
sumeta laikraščio įsteigimui arti 
poros šimtų dolerių.

Bostoniečių atmintyje ilgai pa
siliks visa šita iškilmė.

Štai vardai aukavusiųjų “Mo
tynėlės” draugijai. Šv. Jono 
Evang. pašalpinė draugija — 
$10.00, L. Vyčių 17-oji kuopa 
$10.00, L. Kat. Mot. Sąj. 13-oji 
kuopa — $5.00. Po $5.00 aukojo: 
Jonas L. Petrauskas ir A—kis, 
Po $2.00 — Dr. J. Jakimavičius, 
Ona Staliuniutė, Juzefą Pečiu- 
konytė. Po $1.00 — U. Staniu- 
liutė, O. Romikaičiutė, V. Jurge
levičiūtė, K. Čekatauskiutė, A. 
Staniliutė, M. Meškauskiutė, O. 
Meškauskiutė, Juoz. Staniulis, M. 
Karbovvskis, Gendr. Grabijolienė, 
Agota Bebravičiukė, J- Jakima
vičius, J. Juškevičius, Marijona 
Sundukienė, Konstancija Jasin- 
kienė, Marijona Gudaitė, Ona 
Kairaitė, Paulina Gedraitė, An
tanina Čižiūnienė, V. Kulėšaitė, 
D. Antanavičius. Po 50 centų — 
Ona Kabaržinskiutė, Rozalija 
Žvirbliuke, Mar. Sviranačiutė, 
Barbora Beleckienė, S. Mockus, 
P. Rūta, K. Vasiliauskas, M. Go-

C h ieagoje.
ŠV. KAZIMIERO VIENUO. (surinkę aukas, nežino kur jas

LYNE IŠKILMĖS.

Nedėlioj, 15 d. rugp., sese
rų - kazimieriečių skaitlius pa
didėjo 8 naujai įsišventinusio
mis seserimis, prieg tam 7 su
dėjo pirmus prižadus ir po 2 
metų galės būti įšventintomis.

Iškilmės atsibuvo šv. Kazi
miero vienuolyne. Įspūdingos 
ceremonijos prasidėjo 8‘30 
vai. iš ryto ir tęsėsi iki 11 vai. 
Mišias laikė ir įšventinimo a- 
peigas atliko kun. A. Staniu- 
kynas, assistuojant kun. J. 
Kazakni ir klier. J. Brigma- 
nui. Pamokslų sakė kun. J. 
Kulikauskas. Ant tų vienuo
lyno iškilmių suvažiavo nema
žai pašaliečių, kaip dvasiškių, 
taip ir svietiškių. K.

LANDARINGOSIOS SĄJUN
GOS NETIKĖTAS 
SUSIRINKIMAS.

Labdaringajai Sąjungai ga
vus iš miesto majoro leidimų 
rengti “Tag Day” (viešų au
kų rinkimų), laikytas nepa
prastas susirinkimas. Susi
rinkime buvo kalbama kaip 
pasekmingiau surengus aukų 
rinkimų. Kadangi pasekmin
gas aukų rinkimas priguli nuo 
mūsų mergaičių ir moterų pa
sidarbavimo, nuo jų gabumo, 
energijos, nutarta tad prie jų 
ir atsikreipti.

Susirinkiman apart kuopų 
delegatų, atsilankė atstovai ir 
iš parapijų, kuriose dar nėra 
susitvėrę Labd. kuopų.

Iš susirinkusiųjų buvo iš
rinkti iš kiekvienos parapijos 
komitetai, kurie užsiims aukų 
rinkimo tvarkymu.

Nutarta,dėl geresnio visako 
aprūpinimo laikyti komiteto 
susirinkimus kas Ketvergas.

A. P. .

lumbickas, K. Kiškis. Po 25 c. 
— J. Baltulis, J. Dargiutė, H. 
Norinkevičiutė, P. Gečaitė, Z- 
Gečaitė, V. Šveistytė, K. Tumu- 
tė, P. Apšega. Po 10 e. — O. 
Morkūnienė, V. Jakštas, A. Kai
rys. Išviso $66.50.

A—kis.

BALTIMORE, MD.
Vargas gyventi žmogui vasa

ros - pamotės prieglobstyj. Be
pigu žiemą. Visi kuopoje, leng
va susieiti, pasitarti apie bėgan
čiojo gyvenimo reikalus. Va
sarą - gi visi išsisklaistę, išbė
gioję. — sunku pažįstamą ar 
draugą pamatyti.

Ateis šventadienis — žiūrėk, 
traukia lietuviai “bunčiais” į 
miškus ir girias. Kad “geriaus” 
praleisti laiką ir apsisaugoti nuo 
plaučių uždegimo, neužsimiršta 
pasiimti su savim karčių ir sal
džių skystimėlių. Sako, nėra 
darbo, blogi laikai... Niekis! 
Ant bačkutės “byro” atsiranda 
centeBų. Jei nebūtų cento, — 
nežiūrėtų į bačkutės “kraną”.

Bėduoja lietuviai delei blo
gų laikų ir geria alų, arielkėlę. 
Ką lietuvis ir bedarytų svaiga
lams dingusi

AtgijanU Bitelė.

BRIDGEPORT, OOMM.

Susitvėrė A. L. R. K. Mote
rų Sąjungos 18-ta kuopą. Tai 
jau 4 kuopa, kuri susitverė po 
seimo. Turiu pažymėti, kad 
kun. M. Pankauskas daug prisi
dėjo prie susitvėrimo 18-tos 
kuopos.

ML G.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 
“DRAUGĄ“

RENGIAMOJO “TAG DAY” 
KOMITETO SUSIRINKIMAS.

Labdaringosios Sąjungos 
rengiamojo “Tag Day” komi
teto susirinkimas įvyks Ket
verge, 19 dienų rugpiūčio, šv. 
Jurgio parap. svetainėj, 7:30 
vai. vakare. Komitetai malo
nės laiku susirinkti.

A. S. Prečinauslcas, 
Labd. Sų-gos Cen. Rašt.

siųsti.
Tikimės, kad Chicagos Vy

čių kuopų valdybos malonės 
netrukus pranešti apie savo 
nutarimus šiame reikale.

Clevelando Vyčiams už gra
žių pradžių ir paraginimų vi
sų prie darbo priklauso nuo 
L. Vyčių nuoširdus ačiū.

J. E. Karosas, t 
L. Vyčių Pirm.

P. Mulevičius,
L. V. Centro Rašt.

CHICAGOS VYČIŲ DOMAI.
Clevelando Lietuvos Vyčių 

25 kuopos raštininkas J. Sa
kalauskas praneša mums, kad 
jų kuopa sumetė 16 dol. 50 c. 
pastatymui paminklo ant kapo 
a. a. Petronėlės Laurinavičiu- 
tės, žuvusios laike “Eastlan- 
do” nelaimės.

Klausiama ar mes, Chicagos 
Vyčiai, veikiame kų nors tame 
dalyke. Ant kiek esame girdė
ję, chicagiečiai tam sumany
mui prijaučia ir dabar, kada 
jau pradeda plaukti aukos iš 
kitur, mūsų kuopos pasirū
pins visų dalykų sutvarkyti.

Pirmiausia reikėtų išrinkti 
komisijų iš visų Chicagos Vy
čių kuopų atstovų, kurie pla
čiau aptartų paminklo staty
mo reikalų, paskirs ypatas, 
kurių vardu bus aukos siun
čiamos ir visi susirašynėjimai 
atliekami.

Prašytume visų Chicagos 
Vyčių kuopų valdybų kaip ga
lima greičiau tų reikalų ap
kalbėti susirinkimuose ir iš
rinkti atstovus į komisijų. Ar
ba, jei tas kuopoms būtų pa
ranku, pavesti paminklo sta
tymo reikalus Chicagos Vy
čių apskričiui, kuris prasirū- 
pintų sutvarkymu viso reika
lo.

Būtų pageidaujama, kad vi
sas darbas susitvarkytų kaip 
galima greičiau, nąs kuopos,

ŠV. JURGIO PARAPIJOS .
SUSIRINKIMAS. ’

Tūlų laikų tam atgal šv. 
Jurgio parapijoje prasidėjo 
keistas judėjimas. Parapijo
nys kaž-ko nerimavo. Atsira
do karštuolių, kurie vietoj 
ramaus darbo, panorėjo turė
ti parapijoj maišatį. Prasi
dėjo agitacijos po draugijas, 
atsirado bevardžių gamintojų 
visokių “atsišaukimų”, “ple- 
katų”, anonimiški} laiškų dir
bėjų ir siuntinėtojų. Parapijos 
prapulties norinčios “Naujie
nos” inkišo ilgų nosį ir dar
ban paleido sieksninį savo lie
žuvį. Kad tų bruzdėjimų pra
šalinus ir įvedus parapijoj 
tvarkų, 10 d. rugp. buvo su
šauktas parapijonų susirinki
mas. Pirmininkavo kun. H. 
Vaičiūnas, kuriam drauge su 
kun. I. Albavičium knn. dėk. 
M. Kriaučiūnas pavedė vesti 
ir abelnai prižiūrėti parapijos 
tvarkų.

Vietoj dešimtukus rinkus 
bažnyčioj laike, pamaldų, nu
tarta, kad dešimtukai būtų ko- 
lektuojami einant į bažnyčių. 
Parapijonims intaisyti knygu
tes, kuriose bus užrašomos vi
sos aukos, kas kokių duos ant 
parapijos naudos.

Taip-pat išrinkta 12 komite
tų, kurie ves bažnyčioje tvar
kų.

‘ N au jienų ’ ’ pašalinio šta
bo kurstytojai, matydami, ka^d 
parapijoj įvyksta tvarka ir 
susipratimas, vėl paleido ne
suvaldomų liežuvį. Gird, su
sirinkimas atsibuvo betvarkėj, 
išrinkti komitetai esu niekam 
tikę ir abelnai “Nauj.” “bo
bų” papročiu daug niekų pri
kalbėjo. Bet iš to nieko ne
išeis: parapijos reikalai eina 
geryn, viskas tvarkosi ir inei
na į normales vėžes.

“Draugo” reporteris.

ATSIŠAUKIMAS.
Lietuvos Vyčių XIII kuo

pa uždėjo savo knygynp 
Naujojo knygyno reikalais 
kreipiuosi į visuomenę, o ypa
tingai į inteligentijų ir laik- 
raštijų melsdamas paramos. 
Nuoširdžiai kviečiu visus pri
sidėti prie to taip svarbaus 
dalyko ir padėti L. Vyčių 
XIII kuopos jaunam knygy
nėliui. Meldžiame visų katali
kiškų laikraščių leidėjų siun
tinėti savo laikraštį į mūsų 
knygynėlį.

Taipogi prašome leidėjų 
paaukoti nors savo laidos po 
kelias knygutes į Vyčių XIII 
kuopos knygynų. Vyčiai bus 
Tamstoms už tą paramų la
bai dėkingi. Mes pasitikime, 
kad visuomenė, inteligentai ir 
laikraštija neatsisakys mūs 
paremti. --

Mes uždėjome knygynų ne 
vien dėl Vyčių, bet ir dėl vi
suomenės. Taigi lauksime pa
ramos I

Knygyno Kom.

P.S. Aukas, knygas, žurnalus 
bei laikraščius meldžiame sių
sti šiuo antrašu: P. D. Vii- 
bickas, 1643 W. 47th str., Cbi- 
cago, III. tf

Meldžiame ir kitų laikraščių 
atkartoti šį atsišaukimų. ,
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Redakcijos Pastabos.
TAMSIOS LIETUVAI DIENOS.

Neliuksniios ateina žinios iš
Lietuvos. Pradėtoji vokiečių 
ofensyva skaudžiai palietė 
mūsų tėvynę. Vokiečių ka
riuomenė užėmė beveik visų 
Lietuva, gręsia Kauno užėmi
mu, mano net Vilnių pasiek
ti. Dabartinis vokiečių tolyn 
varymasis tuo baisenis, kad 
pasitraukdama rusų kariuo
menė viskų naikina. Ko pasi
imti negalima, tai turi būti de
ginama. Taip bent skelbia iš 
Lietuvos gautieji laiškai. 
Skaudūs Lietuvai bus materi- 
jaliai nuostoliai, bet dar sun
kiau palies vokiečių Lietuvos 
užėmimas lietuvii) visų judėji
mų, veikimų.

Visi Lietuvoj išeinanti laik
raščiai persikraustė Vilniun, 
nuo karės nukentėjusiųjų šel
pimo centras yra taip-pat Vil
nius. Vilniun persikėlė švie
timo įstaigos, jame susispietė 
didžiuma inteligentijos. Ten 
raudasi šiokie tokie mūsų mu
ziejai, didesni knygynai. Kas 
pasidarytų, jei Vilnius tektų 
Vokiečiams? Kaip verstųsi 
laikraščiai, kaip susitvarkytų 
nuo karės nukentėjusiųjų šel
pimas? Kur dėtųsi lietuvių 
mokyklos, muziejai? Liūdna 
(spėlioti. Laikraščiai turėtų 
sustoti ėję, kaip jau ne
būtie ir padarė vokie
čių užimtose vietose.

'Aat galo ir išėjus iš po 
spaudos nebūtų galima išsiun
tinėti, krasos disorganizacijai 
įvykus. Dar aršesnis dalykas 
su nukentėjusiais nuo karės ir 
jų šelpimu. Daleiskim šelpi
mo draugijos persikeltų Rusi
ja*. Jos tuomet tegalėtų nuo
sekliai šelpti tik pabėgėlius. 
Kas gi rūpintųsi ant vietos 
likusiais? Draugijoms palik
ti vokiečių užimtose vietose 
nubūtu didelio išrokavimo. 
Viena, nežinia kaip prie jų at
sineštų vdkiečių valdžios at
stovai, svarbiausia nebūtų iš 
kur gavus auku, kad būti} ga
lima šį tų veikti. Kaip ne
imsime, o rusų valdiš
ki komitetai daugiausia aukų 
suteikia mūsų draugijoms. Ar 
tų padarytų vokiečių valdžia, 
galima dikčiai abejoti. Ame
rikiečių aukos mažos ir tų di
džiuma jau pasiųsta Lietuvon. 
'Ant galo, išsisklaidytų inteli
gentija, nebūtų kam arba labai 
sunkiose aplinkybėse prisieitų 
darbuotis. Išsisklaidytų drau
gijos, nebūtų kam tinkamai 
prižiūrėjus mūsų tautos įstai
gų, pakriktų mūsų mokyklos. 
Vienu žodžiu — lietuvių, kai
po tokių, judėjimas liktų su- 
paraližuotas, jei ne visai su
naikintas. Iš dvasiško atžvil
gio lietuviai gautų tokį smūgį, 
nuo kario sunku būtų atsipei
kėti? !

Vokiškos “kultūros” trok- 
štantieji tenemano, kad Lietu
vai vokiečiams patekus mums 
užstotų nauja, šviesesnė gady
nei. Išnaujo viskų sutvarkyti 
nebus taip lengva. Bet skau
džiausia bus viskas panešti 
kol kūrė tęsis. Lietuvių vei
kimą,, taip sakant, prisieitų 
kone likviduoti. O nesant vei
kimui ir Lietuvai autonomijos 
išgavimas, ar bent šiokių pa
lengvinimų ingijimas būtų be
veik negalimu.

f Svarba, begalo mums svar
bu, kad Vilnius nepatektų vo
kiečiams. Kol Vilnius bus rusų 
rankose, tol ir lietuviai gali 
plačiau veikti, vokiečiams - gi 
pakliuvus — viskas paaršėtų.

Imperijalio svetimų šalių ofi
so ir, be abejonės, to paties 
ofiso išsiuntinėtas. Taip va
dinamoji “Baltoji Knyga” 
vokiečių buvo išleistai tikslu 
pateisinti vokiečių žiaurumus 
Belgijoj ir visų kaltę suversti 
ant Belgijos gyventojų. Jau 
inženginis ‘ ‘ memorijalas4 ’ 
prasideda nuo to, kad pasako, 
jog

Tuojaus ištikus karei Belgu 
joj, Belgijos civilių gyvento
jų buvo pradėta laukinė kova 
prieš vokiečių kariuomenę, 
kova, kuri buvo pasibaisėtinu 
sulaužymu tarptautiškų teisių 
ir kuri turėjo skaudžias pa
sekmes Belgijai ir jos gyven
tojams.
Nesame žinovais tarptautiš

kų teisių, bet mums atrodo, 
kad kiekvienas žmogus turi 

teisę ginti savo namus, savo 
tėvynę nuo panevalia įsiver
žusio neprietelio. Ginkluoti 
vokiečių būriai, kariuomenė, 
be jokios priežasties, vien to
dėl, kad Belgija vokiečiams 
stovėjo ant kelio, vietoj jų 
aplenkus, vokiškieji pulkai 
žengė, viskų šlavė ugnimi ir 
kardu. Ir kada belgai, kaip 
įmanydami gynėsi nuo įsi- 
briovusių vokiečių, jie kalti
nami, kam stvėrėsi ginklo! 
Galingas yra teisingas — štai 
kuo remiasi visas vokiečių 
pasiteisinimas. Prieš ginkluo
tų, galingų spėkų neturi teisės 
priešintis. Pasipriešinai — 
liksi netik skaudžiai nubaus
tas, bet ir apkaltintas.

Visas tolesnis tos knygos 
turinys susideda iš aprašymo 
kaip ir kada belgai ginklu 
priešinosi vokiečių kariuome
nei, visa eilė liudijimų, kurie 
galų gale' nieko daugiau ne
pasako, kaip tik tų, kad bel
gai išties ginklu kovojo prieš 
vokiečių kariuomenę. Vielo
mis dagi nestokuoja krokodi- 
liaus ašarų. Taip ant 97 p. 
tos knygos, aprašyme apie 
Louvain’o sukilimų, apgailes

taujama, kad
■istematiškas uugirklaviimu 
buvo negalimas ir 20 Oiuilijo- 
nų frankų bauaniės, kuri buvo 
uždėta aut mieato, jpkiu būdu 
negalima buvo iškolektuoti.
Iš tos priežasties, vokiečių

kariuomenė pasitraukė iš nuė
sto ir jį subombardavo. Va
dinasi, vokiečiai užėmė mie
stų, pasirįžo iš nekaltų gyven
tojų išplėšti 20 milijonų fran
kų, o kada gyventojai ginkluo
tu būdu tam pasipriešimo — 
vėl belgai kalti, kam ginė sa
vo turtų! Ir po to vokiečių 
skundžiamasi, verkiama, kad 
negalėjo iškolektuoti tų 20 mi
lijonų!...

ATSIŠAUKIMAS 1 AMERIKOS 
LIETUVIUS.

Tokiu antgalviu dr. J. Ba
sanavičius per Lietuvos laik
raščius atsikreipė į amerikie 
čius. Tųjį atsišaukimų pa
gimdė ne kas kitas, kaip ne
žinojimas kų daryti su ameri
kiečių prisiųstomis aukomis. 
Dalykas tame, kad kaikurios 
draugijos ir kolonijos manė 
parodyti savo gudrumų: vie
toj aukas siuntus per ameri
kiečių fondus, jie stačiai siun
tė ar L. Mokslo Draugijos ar 
dr. J. Basanavičiaus vardu. 
Aukos, teisybė, Lietuvą pasie
kė; bet dėl karės pasunkėjusių 
susinėsimų, dabar ir neži
noma kaip su tomis aukomis 
pasielgti. Per fondus į Lietu- 
vų pasiųstos aukos senai pa
siekė tikslo ir nevienas nuken
tėjusių buvo sušelptas, tuo 
tarpu, kaip matome, su “gud
riųjų” pinigais nežinoma kas 
daryti.
Iš to viso pamoka: aukas nu
kentėjusiems lietuviams pa
rankiausia siųsti per Ameri
koj gyvuojančius lietuvių fon
dus. Kurie gi to nedarė, te
gu pasiskubina pranešti dr. J. 
Basanavičiui, kų su jų pasių
stomis aukomis daryti. Čia 
talpiname ir atsišaukimą.

f Amerikos 
lietuvius.

Per Rusų-Azijos banką Lie

tuvių Mokslo Draugijos adre
su vasario 3 dieną iš Ameri
kos gauta 250 r. ir balandžio 
2 d. — 66 r. ir mano vardu — 
sausio mėnesyje gauta 200 r., 
balandžio 4 d. — 10 r., gegu
žės 20 — 224 r. ir birželio 17 
d. — 326 r. 78 k. Vislab iš
siųsta per American Express 
Co. Nevv York, 65 Broadvvay. 
Kadangi ligišiol nesulaukta 
laiškų, iš kurių galima būtų 
sužinoti, kieno ir kam tie pi
nigai siunčiami, tai aš krei
piuosi per laikraščius į ger
biamuosius Amerikos lietu
vius, prašydamas, kad siuntu- 
sieji tuos pinigus žmonės teik
tųsi kuoveikiau man pranešti 
(Vilnius. I.ydos gatvė No. 7), 
kieno vardu ir kam juos su
vartoti !

Amerikos lietuvių laikraš
čius prašau šį atsišaukimą pa
kartoti.

Dr. J. Basanavičius.

BLAIVININKAI STEIGIA
SAVO LAIKRAŠTI.

> •, ' *
Per šiemetinį savo seimą 

Pilnųjų Blaivininkų susivieni
jimas nutarė leisti ats&irą 
laikraštį - organą, pašvęstą 
išimtinai blaivybės klausimo 
gvildenimui. Laikraščio var
das “Tautos Rytas”, redak
torium kun. J. Valaitis iš Sba- 
raokin, Pa. Iikišiol turėjome 
‘ ‘ Šviesą ’ ’, pašvęstą blaivybės 
reikalui ir leidžiamą nenuil
stančio blaivybės dirvoj dar
bininko, kun. ,J. Saurusaičio. 
Nežinia dėl kokios priežasties 
“Šviesa” nebuyo plačiai blai
vininkų skaitoma, nebuvo kaip 
priguli išsiplatinusi. Gal jau 
abelnai toks blaivininkų laik
raščių likimas — jokioj tau
roj jie neįstengė užimti tvirtos 
pozicijos ir tik šiaip be taip 
stumiasi, skursta. Palinkėti 
reikia, kad “Tautos Ryto” 
nesutiktų panašus likimas. Te
gu visi blaivybei prijaučian
tieji uoliau paremia “Tautos 
Rytą”, o blaivininkų organas 
puikiai užgyvuos. Ir duok 
Dieve!

.zHizsų Jaun/mas

Vyčių, vėliavą, nėrėsi iš kai
lio, griebdamies visokių prie
monių, kad sutrukdžius jauni
mo organizavimosi. Juodino 
kiek galėdami Lietuvos Vy
čius, pajuoka ii- pašaipa bai
dė jaunimą nuo katalikiškųjų 
draugijų.

Negalėdami nieko atsiekti 
savo kovos nešvariu būdu, mė
gino griebtis kitokių įrankių. 
Pradėjo tverti neva beparty- 
viškus “Jaunimo ratelius”.

— Ir kas iš to išėjo? Nie
ko gero. Tveriamieji rateliai, 
dar kaip reikia nesutvirtėję, 
griūna ir į ra. Šiandieną, kiek
vienas padoresnis jaunikaitis 
ar mergelė, bėga nuo laisva
maniškųjų ratelių ir rašosi 
prie Lietuvos Vyčių, kurių 
skaičius kasdieną eina didyn, 
veikimas garsyn.

Todėl, draugai Vyčiai ir 
draugės Vytės, mes matome, 
jog mūsų dirva labiausia at
sako lietuviško jaunimo veiki
mui. Mūsų pamatas, katali
kiškas tikėjimas tvirtas. Ap
sirinkę savo globėju šv. Ka
zimierą ir obalsį Deus et 
Patiria, mes galėsime savo vei
kimą plėsti ir nuosekliai veik
ti tautiškai-katalikiškoje dir
voje.

Vienok, dar nemažai randa
si jaunimo, kurs nežino į ku
rių pusę palinkti; Ūkių svy
ruonėlių pas mus daug. Dau- 
guly.i lietuviškų kolonijų yra 
apščiai jaunimo, mylinčio tau
tų, dorą ir tikybą, bet jie ne- 
tmi savosios organu ienos, 
Iiietuvos Vyčių draugijos. Ki 
tur susitvėrę Lietuvos Vyčių 
kuopos, neprisideda prie cen 
tro. Kode! taip yra? Trūk
sta supratimo vienyb'1 s svar
bumo. O laikas jau būtų vie
nyti, varyti bendrą darbų! Vi
si esame vienos tėvynės - Lie 
tu vos vaikais, tad visi išvien 
ir remkime jų savo darbais-

Mūsų visij tėveliai - katali
kai. Augino mus katalikiškoj

JAUNIME, į VIENYBĘ!

Kam šiandienų nėra aišku, 
kad susitelkę kuopon kelios y- 
patos, gali daugiau nuveikti 
negu vienas žmogus. Nuo se
nų senovės žmonės spiečiasi į 
draugijas, pasitikėdami nau
dingesnio veikimo dirbant 
bendroje kuopoje.

Šiuo laiku mes, lietuviai, 
turime nemažai įvairių drau
gijų su įvairiais tikslais ir 
programais.

Tik, deja, tos draugijos y- 
ra perdaug viena nuo kitos 
nutolusios; nesutinka tarp sa
vęs delei pažiūrų, pakraipų 
ir belenktiniuodamos pasiskir
sto į sroves, griežtai truk
dančias viena kitos darbų. 
Tikroji pažanga nuo tų visų 
rietenų, imtynių skaudžiai nu
kenčia.

Mes katalikai, ačiū Dievui, 
sulaukėme savo tarpe dau
gelio pašelpos, ūpdraudos ir 
kitokių rūšių draugijų.

Ilgiausia bene buvo neap
rūpintu mūsų jaunimas. Pa
staraisiais metais ir toji spra
ga tapo užtaisyta: prasidėjo 
organizavimas katalikiškojo 
jaunime į didžiulę Lietuvos 
Vyčių draugiją.

Šios organizaeijos tikslas 
labai kiltas, apie svar
bą nėra ko ir sakyti. Ameri
kos lietuviai tik džiaugtis ga
lėjo iš mūsų jaunimo pastan
gų-

Bet ne visiems patiko nau
jai tveriamos jaunimo organi
zacijos. Laisvamaniai ir soci- 
jalistai pastebėję, kaip spar
čiai pradėjo organizuotis jau
nimas, nusiminė, nes jiems 
aišku pasirodė, kad katalikiš
kai jaunuomenei sustiprėjus, 
nupuls laisvamanių tuščios te
orijos, kurias jie skleidė lie
tuviškojo jaunimo tarpe. Ka
talikų idėjiniai priešai, išvy
dę augštai plevėsuojančią ka- 
talik. jaunuomenės, Lietuvos

(dvasioj, mokine mylėti Dievą, 
\Tautu, ir Dorą. Ar mes pil, 
jdome savo senelių prisaky- 
mus? ,

Šiandien Tėvynė kenčia, o 
mūsų gimdytojai vargsta di-* 

j džiausį vargelį. Broliai, se-< 
sutės, su kuriais sykiu gyve-» 
nome, augome, svajojome a- 
pie Lietuvos laimingesnę atei- 
tį — liuosybę, — jie atskirai 
nuo mūsų lieja ašaras, žūstai 
ant karės laukų ir ne už Tė-« 
vynės liuosybę, bet už pri-* 
spaudėjų garbę... i

Vargų, nelaimių prispausti, 
jie neužmiršta mūsų, teirauja
si apie mūsų gyvenimą Lais-* 
|vės šalyje, klausia per laiškus 
kokias mes draugijas turime, 
ką veikiame. ,

j Rūpi jiems mūsų likimas, 
i Bet mes ligšiol nedaug ką tu-* 
j rėjome jiems atsakyti. Ame-*
' likos jaunimas nebuvo susi- 
i tvarkęs ir susiorganizavęs, 
j Dabar galime jau pasakyti 
j savo tėveliams, broliukams ic 
j sesutėms Lietuvoje, kad ic 

mes turime savo didelę orga 
nizaciją, Lietuvos Vyčius, ka-* 
talikiško jaunimo draugiją- 
Nudžiugs jie dagirdę apie 
mus, o jei mes visi spiesimės 
prie tos draugijos, tai dar la-* 
biau pradžiuginsime savo my-* 
Ūmuosius. >

Rašykimės prie Lietuvos 
Vyčių, dauginkime kuopų 
skaitlių. Lai nesiranda nei 
vienos lietuviais apgyven
tos kolonijos, kur nebūtų Lie
tuvos Vyčių. i
Būdami prakilnios draugijos 

nariais, patys tapsime prakil
nūs, pakilsime doroje, išvien 
dirbdami geriau galėsime sa- 

j šelpti Lietuvą.
į Darbo turime daug, tik dar- 
tbininkų reikia. Susivieniję 
stokime mes, jaunime, į darbi
ninkų eileą.

Į vienybę, draugai!
Jonas A. Vaitekūnas.

ATSIŠAUKIMAS 1 VYČIŲ 
- KUOPAS. *

Lietuvii} Katalikų Spaudos 
Draugija rengia 1916 metams 
Kalendorių-Metraštį, kurį re-

VILKO IR ĖRIUKO PASAKOS 
ATSIKARTOJIMAS.

Po ranka turime mums pri
siųstą aaglišką vertimą “Ofi- 
cijalės .Vokiečių Baltosios 
Knygos”. Tas autorizuotas 
vertimas išleistas vokiečių

PAVEIKSLĖLIS Iš GYVENIMO 
DARBININKO.

Ant N. upės kranto stovėjo didokas mie
stelis. Graži buvo ta upė, rami jos sidabrinė 
srovė. Bet dar gražesni buvo aplinkui lau
kai ir miškeliai, kurie iš visų pusių buvo ap
supę miestelį. Tas miestelis ne kuo skyrėsi 
nuo kitų miestukų. Radosi jame ir gražesnių 
gatvių, puikių namų---------tai ten, kur turtin
gesni gyveno. Nestigo jame ir menkesnių 
gatvių su prastesniais nameliais — tai dar
bininkų gyvenimai. Nestokavo ir vargdienių, 
net ir gatvės gyventojų.

Tame tai miestelyj buvo apsigyvenęs Jo
nas Raudys su savo šeimyna. Nedidelė šei
myna — jis pats su motere, sūnus Petras ir 
dvi dukterį, Onytė ir Marytė. Gyveno ne 
prastai, dagi šalę turtuolių, nes Raudys dirb
tuvėje, kuri užlaikė nemažą to miestuko gy
ventojų dalį, turėjo neblogą darbą. Būda
mas blaivu, galėjo ir šeimyną užlaikyti ir 
juodesniai dienai šiek tiek skatiko sutaupyti. 
Taip nepastebiami jie gyveno ne vienus me
tus, kol ir jų šeimynos nepalietė sunki likimo 
ranka, — liga šeimynos tėvą paguldė ant mir
ties patalo ir išrovė iš jų tarpo mylimąjį už- 
laikytoją. Kas aprašys skausmą ir širdperšą 
likusiųjų šeimynos narių! Liūdnas ir pasau
lio nepastebiaraas tai epizodas.

Prisiėjo likusiai šeimynai gyvenimą 
keisti, netekus tėvo ir maitintojo. Petras tuo
met lankė jau vidurinę mokyklą ir svajojo 
apie augštesnius mokslus. Mariutė gi lankė 
siuvimo ir mezgimo mokyklą. Mokslo durys 
su tėvo mirčia jiems užsidarė. Ypač Petrui 
buvo skaudu išsižadėti mokslo. Bet jis gerai 
suprato savo pareigas ir mokslo išsižadėjęs 
ant savų pečių pasiėmė likusios šeimynos už
laikymą. Išėjo Petras iš po skaudžios, bet sy
kiu ir meilios tėvo rankos žmogus nesugadin
tas. Nesunkūs jam atrodė šeimynos rūpes
čiai ir su pasišventimu jis priėmė juos ant sa
ve dar jaunų pečių.

Dievas laimino jo pasišventimą ir Petras 
netrukus surado sau atsakantį darbą su ne
visai prastu atlyginimu. Surado jis darbą 
toj pačioj dirbtuvėj, kur dirbo jo tėvas, nes 
ir ten užjautė likusią šeimyną, atsimindami 
netekę gero darbininko. Darbą Petras ga
vo dirbtuvės raštinėje. Ir nors tankiai jis pri
simindavo apie mokslą, bet darbas neatrody

davo nemeilus, kuomet pamąstydavo apie mo
tiną* ir sesutes. Jis dirbo dėl jų; geros dar
bo pasekmės jį užganėdindavo. Įstengdavo 
saviškius aprūpinti pilnai, nes saugojosi gė
rimo ir nerūkė. Nemėgdavo nei tuščių pasi
linksminimų, bet malonų liuoso laiko pralei
dimą rasdavo saviškių tarpe. Tiesa, iš tos 
priežasties susilaukdavo draugų pašiepimo, 
gird, vien motinos sijono įsikibęs tik ir laiko
si. Bet dėl jo mandagaus ir meilaus apsiė
jimo visgi perdaug nedrįso pajuokti. Ant ga
lo ir Petras nelabai paisė tų pajuokimų, bet 
stengėsi būti jų prieteliu.

^Taip praslinko ilgi penki metai. Petras 
buvo užganėdintas ir Dievui dėkingas. Per 
savo stropų darbo atlikimą iškilo gan augštai 
ir buvo gerai apmokamas. Saviškius galėjo 
gerai aprūpinti. Sulaukė jau 25 metų am
žiaus ir galėjo didžiuotis, kad tokio amžiaus 
būdamas jau penki metai, kaip jis užlaiko sa
vo motiną ir sesutes. Kiti ir tai diduma tokia
me amžije juk linksmybes tegaudo! Nėr rei
kalo ir minėti, kad motina ir seselės Petrą 
mylėjo. Suėjus 25 metams nuo jo gimimo 
dienos, norėjo jos padaryti jam kokį smagu
mą. Sutaupę nuo pašalinių darbų kiek pinigų,

laikas taip greitai bėga. Valandėlę namie pa
buvęs, skubiai žvilgterėjo laikrodin, vėl ren- j 
gėsi eiti.

— Atleisk, mamyte, — atsiprašinėjo mo
tinos Petras, ■— turiu vėl jus apleisti. Žino
ma, ilgai jums neprisieis laukti.

Išėjo. Namiškiai nusiminė ir tylomis 
laukė Petro sugrįžtant.

Vakaras. Laikrodis išmušė devintą, po 
tam ir dešimtą, o Petro kaip nėr, taip nėr. 
Minuta po minutos nuobodžiai slenka. Pra
ėjo valanda, kita. Štai ir vidūnaktis. Petro 
vis dar nesigirdi. Namuose visi nerimastau- 
ja. Motina tyliai poterius kalba. Seserys 
slankioja iš vienos vietos kiton, akys, rodos, 
tuoj prisipildys ašarų ir pasilies upeliais plau
ti nuo veido nerimastį. .Juk jos manė taip 
linksmai šį vakarą praleisti, taip norėjo Pet
rui išlieti dėkingumo jausmus iš savo pilnos 
širdies! Veltui. Sulaukus 1 vai. nakties sun
kia širdimi nuėjo gultų, nors žinojo, kad už
migti ramiai vargu begales. Tik viena motina 
liko budėti ir melstis.

Apie trečią valandą nakties, budri moti
niška ausis išgirdo kieno tai graibstymosi apie 
duris. Petras! — smilgtelėjo jos širdin. Sku-

nupirko jam gražią dovaną —- puikią knygoms biai išėjo ir atidarius tikra! pamatė Petrą, 
spintą. Jos žinojo, kaip Petras mėgdavo kny- stovintį prie sienos, sunkiai atsišli ėjusį, nes ko- 
gas ir ne vieną vakarą su jomis praleisdavo, jos nenorėjo kaip reikiant jam tarnauti. Vei- 

Šv. Petro dienoje buvo Petro gimimo die- dai jo buvo iškaitę, drabužiai apdulkėję, vieto-
na. Jau iš pat ryto buvo galima spręsti, kad 
bus graži diena. Tą liudijo ir maloniai šyp-
sojanti saulutė ir blaivus dangus. Pats mies- pašalinį asmenį.

mis purvini. Pastyrusiomis akimis žiūrėjo į 
motiną*, lyg nieko nesuprasdamas ar į kokį

stukas laimingai šeimynai atrodė linksmesniu, 
gražesniu. Išėjus Petrui į darbą, sesutės iš
puošė kaip mokėjo kambarį, padabino stalą ir 
pataisė geresnius negu paprastai pietus. 
Džiaugdamos laukė sugrįžtant ant pietų Pet
ro, kad padarius jam siurprizą, drauge pasi
džiaugt, inteikti jam dovaną. Laukia jos Pet
ro sugrįžtant ir nesulaukia, nuolat žiūri pro 
langus ar neišvys jo pareinant. Bet jo kaip 
nesiraatto, taip nesimato. Nerimastis pradėjo 
skverbtis į laukiančiųjų širdis. Nejaugi su juo 
kokia nelaimė atsitiko? Juk jis visados laiku 
pareidavo, niekad nesivėluodamas...

Visa valanda pavėluodamas parėjo Pet
ras. Išrodė nuvargęs, nerimstąs, kaž ko nusi
minęs ir jo gražūs veidai buvo apsiblausę. Ant 
namiškių rūpestingų klausinėjimų atsakinėjo 
nenorom*, lyg juokdamasis. Pasakojo, kad jo 
draugai, patyrę apie jo gimtuves, varu buvo 
nusivedę smuklėn, kur jis buvo priverstas 
gerti: smuklėj bešnekučiuojant ir nepastebė
jo, kaip jis namo pareiti pasivėlavęs. Ten

— Tai aš, Petriuk, eik į vidų, — prišo
kąs gelbėjo jam kiek galėdama senutė.

Šiaip taip dangavo vidun. Nesirėdė nei 
gi davėsi nurėdyti. Sunkiai svyravo po stubą, 
murinėjo po noae, lyg ko bardamasis. Galop 
susmuko ant lovos ir kietai užmigo.

Nuo to tai laiko ir prasidėjo. Nuo laiko, 
kada su savo nelemtais draugais apvaikščiojo 
savo 25 metų gimimo dieną. Nepatėmytinai 
grimzdo, slinko žemyn. Geri aaairįžhnai, pasi
žadėjimai neberasdavo paramos tvirtoj valioj, 
prakilniame nore. Paskendęs stiklelyje ir be
protiškose, girtose linksmybėse, jo siela ne
teko sparnų, kad pakilus augfičiau, kilus prie 
Dievo. Iš gero kadaise krikščionies pasida
rė žmogumi, kurs dabar kvailyste vadino vi
sa tai, kas jam pirma buvo brangu, šventa. 
Bet pamaldus motinos išauklėjimas duodavo 
save jausti; tankiai atsiliepdavo jo sąžinė. 
Pasilinksminimų ieškojimu užmušdavo tą są-

žinės balsą. Galop ir sąžinė atbuko ir nu
tilo.

Dingo linksmybė namiškių tarpe. Prisi
ėjo dirbti, kad aprūpinti save reikalingais da
lykais. Maldoje tik rasdavo sau suraminimą.

Vis dažniau ir dažniau nebepareidavo ant 
pietų. Namiškiai prie to jau priprato. Vie
ną sykį netik ant pietų neparėjo, bet nesimatė 
Petro nei vakare. Išaušo rytas, o jo vis nė
ra. Tik dieną sužinojo, kad Petras apsivogė 
ir kalėjiman inkištas. ' į

Nuo to laiko jis daugiau namuose nesi
rodydavo. Jo buveine buvo šaltas kalėjimas. 
Kada kalėjimo terminas užsibaigė, nors ir ta
da namiškiai jo laukė sugrįžtant, bet jo na
mon nebegrįžta. Tik maldose buvo minimas. 
Senutė motina tankiai žiūrėdavo į Petro už- 
likusį paveikslą ir tik dūsaudavo, geisdama 
dar prieš mirtį pamatyti savo sūnų.

Sykį žiemą pasklydo po miestelį gandas, 
kad ant geležinkelio stoties rado sušalusį žmo
gų. Niekas jo negalėjo pažinti. Žmonės kal
bėjo apie jį, tardami, kad tai buvo koks val
kata, neturintis nei namų, nei artimų. Bet 
jo turėta, nes tai buvo Petras, kadaise visų 
mylimas, gerbiamas ir pavyzdingas. Nelem
ta degtinė ir blogi draugai privedė jį prie to
kio gyvenimo užbaigimo. Degtinė ir nedora 
kompanija jau nevieną prie to privedė.

I J. Aleksa.

’ Labdarybė, paprastoje prasmėje, apima 
artimo meilės darbus. Kiek yra tų darbų 
rūšių — išskaito mums pradinis katekizmas, 
nurodydamas septynis gailestingus darbus kū
nui ir septynis gailestingus darbus dūšiai. 
Tuos visus gailestingumo darbus kiekvienas 
krikščionis privalo atlikti. Tad prie gailestin- 
gamo darbų reik priskaityti: Misijų darymą, 
mokyklų steigimų ir jų užlaikymą, visokios pa
tarimo bitinis, globos ir emigrantų namus, 
prigulėjimas į įvairias susišelpimo ir labda
rybės draugijas ir jų palaikymas, ligonbučius, 
senelių ir paliegėlių namus, našlaičių prieglau
das. Tiems ir kitiems reikalams atsako dau
gybė įvairių krikščionijoje labdarybės įstaigų. 
Juk mylėti artimų yra visų priedermė. Te
čiau, kaip kiekviena dorybė, taip ir meilė tuc 
savo tvarką ir savo taisykles: ji liepia mylė
ti artimą kaipo save patį. Todėl susipratusi
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daguoja gerb. kun. P. Lapelis. P-S. Taipgi kuopos malonės

Jame tilps aprašymai iš gy
venimo didžiųjų organizacijų. 
Nebus užmiršti tenai ir Vy
čiai. Kad Vyčių skyrių pa
darius indomesniu ir pridavus 
jam daugiaus svarbos, yra pa
geidaujama kuodaugiausia fo
tografijų—paveikslų iš kuopų 
veikimo. Paveikslai bus talpi
nami Vyčių kuopų, grupų ir 
bile kuomi atsižymėjusių pa
vienių ypatų. Už klyšįų (cuts) 
padarynių kuopos ar pavieni 
asmenys turės atlyginti. Kai
nos sulig didumo daromo pa
veikslo. Vienos ypatos nedi
delės klyšės padarymas atsi
eis apie $2.00. Atspauzdinus 
minėtų kalendorių, klyšės ir 
paveikslai, pareikalavus, bus 
grųžinami jų savininkams, 
taip, kad tas pačias klyšės ga
lima bus ir kitur panauduoti.

Vyčių skyrius yra pavestas 
•atvarkyti L. Vyčių Centro 
Raštininkui. Todėl šiuomi ir 
atsikreipiu į gerb. Vyčių kuo
pas, kviesdamas pasirodyti 
savo veikimu.

Siunčiant paveikslus pavie
nių asmenų, kuopos valdybos,

atsakyti į sekančius klausi
mus:

1. Vardai ir adresai dabar
tinės kuopos valdybos? J

2. Kiek dabar išviso yra 
kuopoje narių?

3. Kiek merginų, kiek vai
kinų; kiek vedusių vyrų ir 
kiek moterų?

6ios žinios yra reikalingos 
rengiant statistikos žinias 
viršminėtam kalendoriui.

CLEVELANDO VYČIAI JAU 
PRADtJO DARBA.

KAS DAUGIAU?
Ištikus baisiai nelaimei Chi

cagoje, kada laivas “East- 
land”, pavirtęs ant šono, nusi
nešė dugnan nemaža aukų, 
tarpe kurių žuvo ir mūsų 
brangi Vytė, a. a. Petronėlė 
Laurinavičiutė. Liūdna žinia 
aplankė mus, Vyčius, — pa
lydėjome į amžinų atilsį vie
nų darbščių jaunuomenės au
klėtojų. Atjauzdami tai, L. 
Vyčių 25 kuopos nariai, turė
tame savo susirinkime, 2 d.

grupės ar visos kuopos, būt rugpiūčio, išreiškė pagarbos 
geistina draug su tuomi gauti žodžius, ištardami amžinų jai 
ir aprašymų, kų tas paveikslas atilsį. Paskiaus, J. Sakalaus- 
reiškia. Tas pagelbės man su- kui inešus, sulig “Draugo”

teikti teisingas žinias plačia
jai visuomenei. To kalendo
riaus bus spauzdinama apie 
10,000 egzempliorių, kurie bus 
paskleisti po plačiųjų Ameri
kų įr Europų. Taigi čia yra 
proga Vyčiams pasirody
ti mūsų visuomenei, Juo. 
daugiau paveikslų indėsi- 
me, juo didesnis bus mūsų 
nuopelnas supažindinant lie
tuvius su jaunute Liet. Kata
likų Jaunuomenės organizaci
ja, Lietuvos Vyčiais.

Atsakymus ir pasižadėji
mus būt geistina gauti kaip 
galima greičiau. Paveikslai 
turi būti prisiųsti nevėliaps, 
kaip 20 dienų rugsėjo (Sept.), 
1015 m.

Viskų adresuojate mano ad
resu: (6329 So, Fairfield avė., 
jChicago, III.).

P. Mulevičius,
L. V. Cent. Rašt.

31 num. Centro raštininko P. 
Mulevičiaus paminėjimo, kad 
verta būtų, kaipo pirmajai
L. Vyčių nelaimingai “East- 
land’o” aukai, pastatyti ant 
jos kapo šiokį-tokį paminklų, 
visi su tuomi mielai ' sutiko. 
Aukojo po $1.00: A. Slavin
skas, J. Šūkis. Po 50c. A. Ry- 
binskas, F. Šaukevičius, J. 
Čerkesas, J. Mačinlaitis, P. 
Brazas, J. Povilionis, M. Bag
džiunaitė, J. Sakalauskas, Z. 
Bagdžiunaitė, A. Janulionis, 
J. Brazauskas, R. Švedaitis,
M. Kazlauskas, ir P. Čerau- 
skąitė. Po. 35.: A. Masilioniu- 
tė/ Po 25 c.: B. Žitkevičius, 
J. Zaladonis, M. $varpa A. 
Čerkesas, M. Šimonis, J. »u 
kis, M. Vaisb8uiutė> K. Bučis, 
P. Bobrausttr.3, K. Jakutis, Oi 
Krisiuuait*, S. Baranauskas. 
A’,. Rusinėki.;, J. Liutvinas, J. 
Židonis, K. Baeionis, J. Ži

donis, J. Rusiackas, K. Petu- 
kauskas, A. Bagdonas, A. Ja- 
nulėnas, A. Bekenaitė ir J. 
Petukauskas. Po 20 c.: M. 
Karpavičiūtė ir A. Zaladonis. 
Po 10 c.: A. Gudauskaitė, ML 
Šaukevičius, J. Kuzas, J. Ka
valiūnas, B. Skripkauskaitė, 
P. Serniutė ir V. Astrauskai
tė, po 5c.: X.

Viso $16.50.
Broliai ir sesės, Vyčiai 1 

Cleveland’o 25 kuopos Vyčiai 
pirmieji aukoja darbščios 
Vytės a. a. P. Laurinavi- 
čiutės paminklui, sumesdami 
keletu centų pastatymui jai 1 
pnminkln. Lai visos kuopos 
ir visi Vyčiai pasekė Cleve
lando 25 Vyčių kuopos pa
vyzdį. Suaukokime nors po 
kelius centus pastatymui pa- 
minklo! Šis prakilnus darbas 
parodys, kad mes Vyčiai, lai
komės vienybės, kad mūsų 
broliška meilė ir atjautimas 
vienų kitų, žadina prie bendro 
darbo. Lai kas nori šaukia ir 
vadina mus visokiais vardais, 
mes dirbkime: priešų balsai 
neužkenks mūsų darbui. Su
rinkę aukų ir pastatę a. a. P. 
Laurinavičiutei paminklų, pa
puošime eavo organizacijų. 
Ne vienas praeivis, pažvelgęs 
į paminklų, ištars: “Vyčiai 
— tai meilė”, o taipgi ir mū
sų jaunesniajai kartai paliksi
me broliškos meilės pavyzdį. 
Geistina būtų,kad Chicagos 
Vyčiai išrinktų tam tikrų ko
mitetų, kuris pasirūpintų tuo
mi dalyku ir kuriam būtų 
siunčiamos aukos. Taigi te
gul 25 kuopos pavyzdis būna 
visiems Vyčiams paraginimu.

Visų pastangoms ir pasidar
bavimu ant a. a. Vytės, Petro
nėlės Laurinavičaitės, kaipo 
atsistos gražus Vyčių brolis* 
kos meilės paminklas.

Z Sakalauskas. 
Prot raštininkas.

ti centro valdybos susirinki
mų, kad sutvarkius Lietuvos 
Vyčių organizacijos reikalus. 
Ikišiol L. V. centro valdyba 
negalėjo savo sumanymo iš
pildyti, nes negavo L. V. III 
Kongreso nutarimų — proto
kolo. Ponas J. Sakalauskas 
III Kongreso I raštininkas 
pranešė centrui, jog protoko
lų pasiuntęs Kongreso II raš
tininkei ir pirmininkui, nuo 
kurių jokios žinios nesulau
kiama . Vyčių organe “Drau
ge” irgi nieko nepranešama 
apie protokolo likimų.

Naujai tveriamos Lietu
vos Vyčių kuopos reikalauja 
blankų, aplikacijų, paliudiji
mų ir konstitucijų, kurių beli
ko vos keletas egzempliorių; 
naujas gi reikės spauzdinti su

Kongreso delegatų priimtais 
pataisymais. Visų darbą su
trukdo protokolo užlaikymas. 
Būtų geistina, kad UI Kon
greso valdyba pasirūpintų 
kuogreičiausia prisiųsti proto
kolų į Vyčių organų “Drau
gu”

Sulaukus protokolo galės ir 
centro valdyba pradėti tvar
kymosi darbų. Dabarties- gi 
prisieina leisti Lietuvos Vy
čių organizacijai svarbų tvar- 
kymos laikų, belaukiant neži
nia kur dingusių Kongreso 
nutarimų, kurių nei Vyčių or
ganas “Draugas” nei centro 
valdyba negali sumedžiuoti.

J. E. Karosas.
L. V. Pirmininkas.

P. Mulevičius,
L. V. Centro Rast.

Šis - Tas
P. St. Šimkus paliuosavo ir pa

dėkojo p. Balučiui už taip “sun
kų darbą” jo garbės apginyme, 
bet p. Balutis nenori taip leng 
vai to darbe atsižadėti. Kur-gi 
gautų sensacijų savo laikraštu
kui!

“Amerikos Lietuvos” redak-f
torius puikiai pamėgdžioja lietu
viškas “bobelkas”, kurios, su- 
sipykę tarp savęs, pradeda špi- 
gomis kaišytis, paskui-gi savo 
neprietelkas šmeižia per “kun- 
taplinę” krasą. Taip ir p. Balutis 
elgiasi, koliodamas dr. Rutkauską.
Aiškus dalykas, kaip pritrūksta 
argumentų, geros ir “ižvošči- 
ko” pMovonės.,

Jei kas norėtų- pasiskaityti ge
riausių “literatiškų” perlų, tegul 
pasižiūri į “Amerikos Lietuvą” 
už rugpiučio 2 dieną. Ten ras 
veidmainių, šmeižikų, melagiu, 
pabaltintų grabų, biesų su suta
nomis, be .sutanų ir tt. Tam vi
sam kalti esą katalikai, o, ne! 
klerikalai. Kas dabar išdrįs pa
sakyti kad laisvamaniškų tauti-į sutverti 
ninku — laikraštininkų suvažia
vimas nieko nenuveikė etikos 
žvilgsniu ?

Jeigu dr. Rutkauskas nori nu
sivalyti nuo visų Balučio teikia
mų epitetų,- te&rft visų drau
gijų gerovę, kurias at
stovauja, paveda p. Ba-

LIETUVOS VYČIŲ CEMTRO 
VALDYBOS REIKALE.

Lietuvos Vyčių IlI-ajam 
Kongresui užsibaigus, naujoji 
eentro valdyba buvo nutaru
si, kaip galima greičiau laiky-

tauta, kaip ir pavienis žmogus turi visupir- nyeiai ir dangui? Jei galėtumėm atsakomų 
miausia aprūpinti savo būtinus reikalus. Ame- pinigų sumų išsyk padaryti, prieglaudų įsteig

ti, našlaičius priimti, kaip didelį pątrijotiškųrikos lietuviai senai jau jaučia daugelio lab
daringųjų įstaigų reikalų, kai-kurias iš jų jau 
įsteigė ir palaiko, kitas jau užmazgoje turi, 
da prie kitų rengiasi. Turime jau Seserų mo
kytojų įstaigų, kurių palaikome, pagelbinę Sų- 
jungų lietuviams emigrantams Philadelphijo
je, Pilnųjų Blaivininkų Susivienijimų, Šv. An
tano Labdarybės Sąjungų ir, užmazgoje, Ko
legijos ir Našlaičių Prieglaudos steigimo fon
dų. Šiuo pastaruoju reikalu ir apsiribosiu. 
Berods, Našlaičių Prieglaudos dalykas, ir bus 
labiausiai neatidėliotnas. Kolegija, Emi
grantų Namai aprūpina, paprastai, suaugu
siųjų žmonių reikalus, kurie, didžiumoje atsi- 

,tikimų, kad ir su didesniu vargu, bet visgi 
savo reikalus šiaip taip atlikti; bet ma

žyčiai, našlaičiai prigul visiškai nuo kitų. Jei 
juos globon paims svetimtaučiai, jie ištautęs 
lr bus tautai nuostolis, jei juos paims da ir 
jarotestonai, jie tikėjimui, o gal ir amžinai lai
mei pražus, vien tik dėl to, kad nelaimėje, 
jaanose dienose, nebuvo kas juos aprūpintų. 
Todėl tarp labdarybės uždavinių pirmon vie
ton statau Našlaičių Prieglaudos reikalų. Jei 
kas manytų, jogei pas lietuvius nešlaičių ne- 
flaug tėra, tegul pasiklausia gerb. klebonų, 
to patirs, jog nėra parapijos, kur nebūtų našlai- 
SSų. Gi parapijų mes turime Amerikoje apie 
Kastų
dirba, kur šimtai vyrų kas mets žūva; ten 
daugybė yra ir nafilaičių. Bet netrūksta jų 
ir kitur. Lietuviai visur sunkiausius darbus 
dirba ir lengvai ant mirties pavojaus išsista- 
to. Prasiplatinusi girtybė taip-pat daugelį 
ieūnyuų suardo ir irelaiaašagųjų našlaičių skai
tmenį padidina. Nėsant prieglaudų pas beta
isius, prisieina ieškoti vietos našlaičiams pas 
Birius ar lenkus; tečiau airių prieglaudose, pa
prastai, vietos nesti, lenkai irgi pevisuomet 
priima ir prisieina miesto valdžiai kaip noTs 
juos aprūpinti.

Kad turėtumėm supratimų apie lietuvių 
našlaičių skaitmenį Amerikoje, padarykime to
kį apskaitymų: yra Amerikoje apie 500 tūk- 
Bfcančių lietuvių, tame skaitmenyje bus apie 50 
tfikstandių Wmyuj; afufcritai imant ant šim
to šeimynų gal atsirasti viena, kurios vaikai 
«is«ccneaės globot rriksdanjsu Tokiu būdu pa- 
mdarvs apie peiki Beatai nuardytų šeimynų 
«n bent dviem aašiaiiaus. Ar tad ne reikalinga 
1000 našlaiti? prferfmda, tartoje visuomenė 
palaiminguasias prigteistų, išauklėtų ir pa
darytų naudiagaėe tautos nariais? Be prie
glaudos kiek tų našlaičių tur žūti tautai, Baž-

darbų atliktumem!
Šiandien turėdami Šv. Antano Labdarin

gųjų Sąjungų, kurios pirmu uždaviniu yra su
daryti Našlaičių Prieglaudos fondų, siekiantį 
jau kelių tūkstančių dol., įsteigti Prieglaudų 
ir jų palaikyti, — tikrai galime tikėtis, jog 
jei lietuviai pasistengs inkurti visose lietuviš
kose parapijose šv. Antano Labdarybės šakas, 
tai trumpame laike turėsime Našlaičių prie
glaudų ir, kas svarbiausia, užtikrintų jos užlai
kymų ateityje.

Kun. A. Staniukynas.

KOVA SU SVAIGALAIS 

SKAMHNAVUOJE.
Kova su svaigalais, kaipo šaltiniu žmo

nijos nepalaimų, paskutiniame laike apima 
kas kartų didesnius plotus. Faktu vienok yra, 
kad ir prie geriausių norų piktų negalima 
ūmai prašalinti ir. kad tam tikslui reikalinga 
metodą ir laipsniška kova.

Pavyzdžiu gali būti Švedija. Toje val
kelė lietimų datos anglekasyklosejstijoje kova su svaigalais prasidėjo pirm 50 

metų; iššaukė jų‘netiktai vidujinės blėdies pa
vojus, bet ir pražūties baimė, kokių alkolis 
įvarė šviesesniems žmonėms. Apie būdų tos 
kovos vienas prancūzų rašytojas panašiai Mu
ko: “Švedijoje, kaip ir kitose valstijose, val
džios pinigynas ig svaigalų turėjo didžiausį 
pelnų; ištisai žmonių klesai rūpėjo išplatini
mas svaigalų vartojimo papročio. Garbė pra
džiai priešalkolinio judėjimo Švedijoje pri
klauso miestui Gotenburg. Jau 1364 metuose 
paskirta likosi specijalė komisija tyrinėjimui 
to klausimo ir suradimui praktiško būdo jo 
išrišimui. Valdžios įstatai išdirbinėjimo ir 
pardavinėjimo svaigalų nedraudė, tai ši ko
misija galėjo išgauti bent tiek, kad pasirūpin
ta sumažinti pelnų girtybės įstaigoms, užgin
ta perdavinėti svaigalus ant bargo ir užsta
tant kokius daiktus, priversta smuklių savi
ninkus užlaikyti švarius h- šviesius kamba
rius, kad vartotojai galėtų gauti pigiomis kai
nomis Svarius užkandžius.

Nepaisant kliūčių, pasekmės pasirodė ge
ros. Ateinančiais metais susitvėrė vertelgų ir 
miesto piliečių sąjunga, kuri suceatraltzavn 
alkolio prekybų, užsiganėdindama daugiausiai

Rubliai dar niekad nebuvo 
\ taip pigus, kaip šiandie.

Dabar yra laikas atsiminti apie jūsų gimines 

Lietuvoje, pasiunčiapt jiems kedrus rublius.

Bet pirma nagu jūs tų darysite, pasimatyki- 

te su mumis, nes mes tikrai jums galime nuta

pyti prie pinigų siuntimo, nežiūrint kaip ma

žas ar didelis jis būtų.

Visados daryk biznį su

PwjIbs Stoek Toris
STATE BANK

Frli Ashland Am. Ir 47 ptife

Seniausia, Didžiausia ir 
UžtlkimiaiBia BANKA

Vakaruose nuo Stoek Yardų

Tautininkų Dardaneliai: “Lietu-nikų Hoosick Falls lietuviškojiluČiui. Tada viskas bus all-right.
Pavydėjimas sukelia daug juo

dų minčių ir suteikia išsvajo
tus priešus. P. Balutis, antras
garsus laisvamanių vado adju- vos” bevielius telefonus, biesus 
tautas. Don Kichoto pavyzdį na- įr p. teisdarį redaktorių! Susi- 
8ėkęs heea! į kovą su vėjiniais brokys nuo priešo šrapnelių, 
malūnais, išsvajotais klerika
lais. Pasisekimo!

T*—Ik “Tėvynės” kipšas visai su
menkėje. Trumpučiukas, stru- 
kueiukaa, — vos gyvas nabagė
lis belįko. Nusigando “Darbi
ninko”, d-ro Rutkausko ir...........
atsiprašau už “neviežlybą” žodį, 
mergų. Nors Čia — Suksas prie- 
telį paguostų, matyti, ir tas rai
šas liko.

• •9

Socijalistai ir katalikai tai 
bent drąsūs vyrai- Žiūrėk! 
“Naujienos” ir “Katalikas” 
šturmu Varsavą užėmė. “Ame
rikos Lietuva” dar vis tebesi
traukia.

• *

va" ir "Vienyb. Lietu v.” jau pir
muosius fortus palydėjo, šv. Jac
kau! Gelbėk “Amerikos Lietu-

Perkūną. Turėtume 
“tautišką” didvyrį.

valdonu

Good Night! Ponas Rimka va
žiuoja Bostonan Baniulio ner
vus/gydyti. Priseis ir “Ateičiai” 
susilieti su visais “dobliu” de
mokratų galais.

Žiūr! Katalikai tverdami nau
jas organizacijas šventuosius už 
patronus pasiskyria! Turbūt jiems 
už tai ir Dievas padeda, nes jų 
naujos draugijos puikiai gyvuoja. 
Tautininkai, atmetę šventųjų pa
gelbą, bepartyviškos partijos ir 
su visų Šliupų pagelba negali

Amerikos lietuvių ketvirtoji 
partija: “Jaunuoji Lietuva”,
“Pažvalga”, išsirytum iš “Lais
vosios Minties” ir Bostono ap
mirusi “Ateitis”, žada plaukti 
tarp socijalistų dešiniojo sparno 
ir tautininkų kairiojo flango.

“Draugas” “Lietuvos” špal- 
tose užema garbingiausias vie
tas. Spėka, ką ir besakyti! Ar 
kartais “Draugas” nėra “Lietu
vos” bosu?

• •
Sako, vokiečiai duoda ir lietu

viams karalių. Gera naujiena! 
Reikėtų patarti kaizeriui, kad ji
sai apkarunavotų karališku vai

5 nuošimčiais pelno nuo indėtojo kapitalo. Ka
dangi miesto valdžia išduodavo leidimus ant 
smuklių, tat pavedė sąjungai visus patentus. 
Pelnas, kokį sąjunga gaudavo nuo pardavinė
jimo privatiškiems asmenims, buvo skyria- 
mas valdžios pinigynui, miesto iždui ir kai- 
kurionas naudingoms viešoms įstaigoms.

Pirma kliūtis likosi išrišta: išnaudoji
mas ir būdai nugirdymo likosi prašalinti. Są
junga naudodamasi iš to, kad teisės leido jai 
savarankiai veikti, pradėjo energiškai dar
buotis.

Neleisdavo gteigti smuklių pašalinėse gat
vėse, dirbtuvių ir amatų apskričiuose, ant pie
čių. Negalima buvo pardavinėti svaigalų as
menims, neturintiems 18 metų amžiaus, kaip 
lygiai nedaugiau dviejų stiklelių prie kiekvie
no atsilankymo.

Atkreipta atida ant pardavinėjimo valan
dų. Visiškai tapo užginta pardavinėjimas ne- 
dėldieniais ir šventomis dienomis; paprasto
mis gi dienomis buvo leista pardavinėti nuo 
8 vaL ryto iki 7 vai. vakare; smuklės turėda
vo būti uždaromos laike šešių žiemos mėne
sių 6 vaL vakare, o vasaros 7 vai.; subatomis 
ir prieš šventes visuomet 6 vai . Nuo 12 vaL 
iki 6 vaL vakare, negalima buvo gauti svai
galų neperkant valgio.

Tas sųjungos veikimas Go tenbu r ge netru
kus atrado sau pasekėjų kituose gretimuose 
miestuose ir laipsniškai platinosi visoje Švedi
joje ; nuo 1874 m. panašios draugijos buvo vi
sur ir turėjo priežiūrų ant svaigalų pardavi
nėjimo įstaigų.

Nnn juani įstotai išleisti Stokholme, lei
sdavo pardavinėjimų svaigalų nui 10 vai ryto 
iki 6 vaL vakare.

Prie tų pamatinių būdų prioi dėjo loti, iš
šaukti aplinkybių arba ačiū privatinių žmo
nių patarimai. Mokiniams pradinių ir viduri
nių umtyhtų suorganizuota kursai aiškinant 
kenksmingas svaigalų vartojimo pasekmes. 
Skaitlingos priešalkolinės draugijos palaiko 
tų agitacijų, rengia paskaitos, išleidžia tam 
tikslui laikmečius-ir t. p. Reikale valdžia su
teikia piniginę pašelpų. 'VisBose Švedijos 
nrie8tuaae įsteigtos skaityklos, kur gaunama 
kava, arbata, šokoladas, bet tea nėra vietos 
svaigalams bile kokiam ė pavydale.

Didesniuose miestuose panašioR užeigos 
skaito savo lankytojus šimtais tūkstančių. 
Viena Stokholmo moteris sumanė automatiškų 
karšto pieno pardavinėjimų, ir pasekmės bu
vo kuopuikiauftins.

_ Gimusi s Švedijoj priešalkoHnis judėji
mas, netrukus persikėlė Norvegijon; nuo 1872

m. Norvegijos miestai ėmė vartoti tų pačių 
metodų.

Nuo 1894 m. Norvegijos piliečiai kas 6 
metai balsuoja panaikinti ar palikti smukles 
jų valsčiuose. Nuo to laiko panaikinta girtos 
įstaigos % valsčiuose.'

Štai pasekmės: pradžioje priešalkolinio 
judėjimo Švedijoje ir Norvegijoje buvo vie
na svaigalų pardavinėjimo įstaiga ant 1000 
gyventojų; 1868 m. jau tiktai viena ant 2,293 
gyventojų; 1885 m. viena ant 4,370 gyventojų; 
1908 m. — viena ant 12,320 gyventojų. Mir
tingumas žymiai sumažėję, išnyko specijalės 
ligos iš girtuokliavimo priežasties.

Stebėtina vienok gali atrodyti, kad skai
čius bylų už pasigėrimus mažai tesumažėjo. 
Tas aiškinama tuomi, kad reguliacijos tame 
dalyke neapaakemai aštrios; antra, kad su
varžymas nepaliečia alaus; ant galo, kad kie
kybė svaigalų kuriuos galima pirkti parsine- 
šant į namus, perviršija išgėrimų ant vietos.

Nužiūrėjimas to fakto sukėlė naujų ju
dėjimų, palaikomų blaivybės draugijų, reika
laujantį iš vienos pusės priskaitymo alaus prie 
svaiginamų gėrimų, iš antros pusės pakeiti
mo dabartinio aprubežiarimo visuotinu už
draudimu.

Kongrese, sušauktam 1910 m. išrišimui 
blaivybės klausimo, pilnosios blaivybės šali
ninkai pasirodė mažumoje.

Ant galo, inkūnijimas to sumanymo da- 
bartiniose sanlygose sutiktų daugybę klin
čių. Kaikurie įkaito tai pasikėsinimu ant 
ypatos laisvės, kadangi paliestų ir geriančius 
su saiku ir tas Švedijos valdžios piniginui su
mažintų 50 milijonų metinio pelno. Priver
stų prie permainų prekybos traktatų, kurie 
automatiškai atsilieptų ant santRrių su kitomis 
valuti jomis.

Del tų priežasčių visuotinas uždraudimas 
greitu Įeiki negalės būt įvestas. Kįla suma
nymai, kad girtuoklis turi būti skaitomas, kai
po ligonis, stropiai prižiūrimas ir reikale ati
duodamas valdžios priežiūron; optiškas svai
galų pardavinėjimas dar aštrinus aprubežiuo- 
ta. Bet rr tai tik paliko manymai.

ftiuoteikimu mūsų troškimu turėtų būti 
ne kas lotas, kad nors kaip Švedija turėti vie
nų smuklę ant 12,320 gyventojų, vietoje po ke
lmą smukles aat vieno tūkstančio žmonių, kad 
sutrumpintų pardavinėjimo laikų, kad šventė
mis giitoa įstaigos visai būt uždarytos. Pa
sitenkintume iaes ir tuo. Judėkime, o gal ir 
pasieksime.

sulietuvino L—s.

Ar tik vokiečiai nepakrikMys 
Petrogrado senuoju burgu?

• •
“Chieagiečiai” begarbindami 

“Draugą” ingijo kinkų drebėki* 
mą ir nebenu vokia iš kurio .ga
lo klerikalizmas stypsi. 
kinkoms bedrebant, galvoje su
simaišė.

• *
“Naujienos” labai atsiduoda 

senobyško Ožio M iki ton o nebe- 
nimų. Turbūt Grigaičio nebuvo 
namie. ♦,. • #

‘ ‘ Amerikos Lietuva ’ ’ laikrašti* 
nės etikos žvilgsniu subytmo 
visus socijalistų įMaikiua ■» 
Brigidas. Tiek daug tame laik
raštuke priviso judesių, 
biesų, kad žmogus pradedi 
kad visa “nelabojo” šeunya*. 
šioje ašarų pakalnėje apsigy.se- 
no.

/ • •
Laisvamanių &paud<M drangų 

jos jseimas pagimdė “Amertoes- 
Lietuvai” biesą sutanoje. Lauk
simo į ką išvyatis tą -biesiub^į 
“Am. Lietuvos” redaktorių*.

z
*

“Jaunoji Lietuva” gėdinosi 
už kokią tai srovę, kuri nenem.1, 
ti klerikalizmo vardo prisinstfi, 
Koks nepaprastas jausmingumus! 
Gal toji nelaiminga srovė ranto- 
8iJ.<susiIie justos” naujos tofr. 
raščių partijos tarpe. Apie ki
tas jau nuo seniau gyvuojančias 
srovės nesu nieko panašaus gir
dėjęs.

• •
Laisvamaniškų “tautininką” 

organas “Lietuvą” Dasakojo, 
buk tautininkai be kabučių esą 
labai švarūs sutvėrimai. Tikra, 
tiesa. Gaila tik, kad Amerikov 
lietuvių “tautininkų” tarpe nė
ra anei vieno tautininko, bet viri 
“kabučninkai”.

‘‘Amerikos Lietuva” užmiršo 
per kelis numerius pagarbinti 
d-rą Rutkauską. Gal ant Bridgc- 
porto manoma proMbiciją įvesti, 
kad tenykščiai veikėjai prabUi* 
vėjo.

* •
Bostono “Ateičiai” labai iš

tinka “Pažanga”. Nesulaukus 
paskirtu laiku “Pažangos 4 
num., “Ateitis” susinervavo ir 
pradėjo “įvairiai” stebėtis.

Kun. Tanušui patarkai 
“Tarką”, tuojaus pribyrėjo tnr- 
kainių. Vadinasi ir ant 
koa” dar esama tarkų.

“Laisvės”, “traioė” mąlaūaė- 
jus iš “Vien. Liet.” 100.000 do
lerių, galės nusipirkti už visą ■> 
kelį šaltos košelės ir džind&rsflla 
iš to džiaugsmo, kad tų tūkstan
čių neteks niekam pamatyti.

f ■• ••
“Lietuva” nebegalėdama per 

spaudą “Draugui” prisegti kle- 
rikališkos žymės, žada užkabinti
ant “Draugo” redak rijęs Au
rių klerikališką iškabą. Visgi 
darką atliks nakties laika

Vargšė, kad tik sprando nariu- 
riauktų!

j Burbulas.

f
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PROTOKOLAS. _
Susivienijimo Lietuvių R. —K. 
Amerikoje Centro Valdybos su
sirinkimo, įvykusio 26 ir 27 d. 

liepos, 1915 m.
Brooklyn’e, N. V.

Pirmutinis posėdis prasidėjo 
26 d. liepos, 10 vai. ryte, atidary
tas per prezidentą K. Krušinską. 
Pasirodė, kad ant šio susirinkimo 
pribuvo visi centro valdybos na
riai : — K. Krušinskas — prez., 
A. E. Petrauskaite — vice-pirm., 
J. S. Vasiliauskas — raštin., F. 
Burba — iždin., kun. J. Jakaitis 
— dvas. vadov., kun. S. Struc
kus — knygius ir iždo globėjai: 
J. B. Valiukonis ir J. Stulgaitis.

Atidaręs susirinkimą pirmsė- 
dis paaiškino, kad šį kartą ran
dasi daugelis reikalų aptarimui, 
ypatingai atsinešančių link šie
metinių Su-mo reformų.

Pirmiausiai imta svarstymui 
kai-kurios sulaikytos bilos. Kal
bama apie pomirtinę 71-os kuo
pos nario K. Šlekio ir, skaitoma 
tos kuopos pirm. protestas, prieš 
Seimo nutarimą tame dalyke, ku
ris tvirtina buk Seimas nutaręs 
išmokėti kuopai, o ne motinai: 
protokole-gi yra tilpę kad išmo
kėti' motinai. Visi centr. valdy
bos nariai, kurie taip-gi buvo 
Seime delegatais, patvirtino, kad 
protokole yra parašyta teisingai 
taip-kaip buvo nutarta, tai yra, 
kad toji pomirtinė turi būti iš
mokėta motinai, o ne kuopai. 
Taigi tą pomirtinę nutarta iš
mokėti kuopai tik tąsyk, kaip 
vienas kuris bas teismo paskirtas 
administratorium velionies turto, 
jeigu tokio nesiras, tąsyk išmo
kėti vien tik motinai, niekam ki
tam, nesant daugiau jo giminių.

Bilą kun. Matulaičio už lėšas 
kelionės reikale apžiūrėjimo far- 
mų, kaipo komisijos nariui siųs
tam nuo 29-to Seimo, centro val
dyba sulaikė, atidedant tą daly
ką iki ateinančio seimo.

Kas link mirties 133 kp. na
rio K. Matusaičio, nutarta pa
klausti kuopos, ar reikalauja 
kas gauti pomirtinę ir kokiam pa
dėjime randasi jo šeimyna jei
gu tokią turėjo; dalykam išsi
aiškinus, centro valdyba nuspręs 
ką daryti.

Kalbėta apie 30-to Seimo pro
tokolą, kuris išėjo su kai-kuriom 
klaidom gal dęl neužsižiūrėjimo 
Seimo raštininkų. Nutartra pagar 
sinti atitaisimą klaidų organe ir, 
taip-gi atspauzdinti klaidų pa
taisymą protokolo tilpusio brošiū
roje, ant paskutinio puslapio. 
Protokolo klaidų atitaisimą or
gane ir brošiūroje pavesta at
likti centro raštininkui.

Posėdis pertrauktas pietums 
1,40 valanda.

Posėdis 2-u.
Susirinkus visiems centro val

dybos nariams po pietų, antras 
posėdis buvo atidarytas 3.00 vai. 
Šiuom kartu pakeltas klausimas 
apie rek’iamavimą susivienimo 
spaudoje. Nutarta garžintis bent 
keliuose lietuviškuose laikraš
čiuose. Apie išlygas garsinimosi 
sužinos centro raštininkas, kuris 
taip-gi sutaisys pagarsinimui tek
stą.

Nutarta, kad S. L. R. K. A. iš
leistų tam tikrą agitatyvišką bro
šiūrą, pe remtą grynais faktais ii 
susiv. praeities ir atsitikimų, su 
j-ikslu skleidimo įtratemalizmo 
idėjos tarp visuomenės.

Nutarta duoti atspauzdinti 
(15,000) penkiolika ' tūkstančių 
narių mokesčių kny gėlių, pagal 
centro raštininko sutaisytą for
mą. Spausdinimo darbas nutarta 
atiduoti “Draugo” spaustuvei, 
kaipo pigiausiai apsiėmusiai at
likti tą darbą. Nutarta spausdinti 
su lentele (tabele) mokesčių, ii 
vidaus ant viršelių, jeigu tas ne
brangiai atsieis; tą skirtumą su
žinos irgi centro raštininkas.

Atsižvelgiant j tai, kad Su-mo 
yra pageidaujama, kad kiekvie
nas narys nešiotų susiv. ženkiėlį

SKAITYMAS.
Liucolu’&s, garsusis Suvienytųjų 
Valstijų politikas ir, paskiaus, 
-prezidentas, paėjo iš gan vargin
gos kaimiečių šeimynos. Pradinio 
mokslo gavo komažiausia, nes 
ūkės reikalai buvo svarbiausi. 
Apie gimnaziją, universitetą bu
vo tik girdėjęs. Vienatiniu jo 
mokslo budu buvo naudingas 
skaitymas. Vienok jis, tik naudin
gus raštus skaitydamas, išsilavino 
taip augštai, kad plačiai pagar
sėjo kaipo geriausis savo tėvy
nės likimo žinovas. Dar iki šiai 

, dienai niekas nepataikė, taip ge
rai vadovauti Amerikai, kaip jis. 
■Gabiausi' diplomatai laiko jį sau 

. už idealą ir, norėdami daugiau 
svarbos priduoti savo veikimui, 
prisilaiko jo nuomonių. Neuž
mirškime, — naudingas skaitymas 

į jam tuos liaurus supynė.
Jonas Mitchell’is, vienas iš gud- 

*■' riaušių darbininkų atstovų, pa
liko dešimties metų amžiaus naš
laičiu. Nebuvo kada apie mokslus 
svajoti. Trupinis duonos turėjo 
būti pirmutiniu jo idealu. Nežiū
rint į aplinkybių blogumą, Mit- 
chell’is mokinosi išnaudoti nau
dingą skaitymą. Ką naudingas 
skaitymas jam atnešė, girdėjome 
visi. Jis pataikė prasčiausią dar
bininkų dalį — anglekasius — 
pasekmingiau vesti, negu Napo
leonas išlavintus legijonus. AčiO 
geram > skaitymui, darbininkai 
žiūri į jį kaipo savo tėvą, o šalis 
džiaugiasi jo darbais.

Šventas Augustinas, baž
nyčios daktaras, leido sa
vo jaunas dienas betiksliai. 
Gęro nieko, o blogo kalnai! Jis 
laikė sau už garbę vadintis spe
cialia t u visuose septyniuose di
džiuose nusidėjimuose. Vieną kar
tą, netyčiomis užklupęs ant Šven
tojo Rašto; skaito šiuos garbin
gus žodžius: — “ne valkiojimosi 
ir girtybėje, nė gužynėse ir pa
leistuvystėje, nė ginčiuose ir ga
bume, bet kūno ir dvasias rimtu
me, Jėzuje Kristuje išganymą te- 
ątrasi”. Ačiū Šiems šventiems žo
džiams, Augustinas paliko ne tik 
bažnyčios daktaru, bet net ir vie
nu iš skaisčiausių žemčiūgų dan
gaus viešpatijoje.

Skaitymas yra dvasios kalba, 
gyvenimo draugas. Skaitymas tai 
antrasis angelas sargas, kurs ve
da žmogų prie laimės ir garbės 
vainiko. Nors toji laimė, kurią 
skaitymas neša, nevisuomet būna 
taip plati, kaip Lincoln’o, taip po- 
puleriška, kaip Mitchell’io taip 
šventa, kaip Augustino, tečiau, 
užteks ir tiek, kad jinai bus tik 
ypatiška. Ačiū Dievui, už genijus, 
liet dar daugiaus ačiū už tamsū- 
nus, kurie genijų moka klausy
ti. Mums tokių kaip tik ir trūk
sta.

Drauge! Jeigu ikišiol nesimo- 
kinai gerbti ir mylėti naudingą 
skaitymą, daryk tai dabar. Kas
žin gal toji kuopa, kurioje tu pri
klausai, vien tik dėlto ir yra 
menkutė, kad tu per savo tamsu
mą nemoki jos idealo svetimiems 
nupiešti. Kasžin, gal vien tik dėl
to mūsų organizacija skursta be 
savo organo — o net ir samdomu 
mizai naudojasi, kad tu mažai 
jdiaitai. Ši organizacija savo kū
dikystėje išleizdinėdavo laikraš
tėlį, o visokių knygų ir knygelių 
tūkstančius išleido. Nūnai-gi, gėda 

- sakyti, mums tokios karštos pirm- 
takūnų dvasios trūksta. Jau tre
čiu metas, kaip nėva sumanėme 
išleisti p. Gabrio knygą: “Keli 
Bruožai iš Gardelio Unijos”, bet 
dar jos neturime. Kasžin, o gal tai 
vis todėl, kad tu, drauge, neskai
tai

Kun. Struckus,

S. L. R. K. A. Knygius

. h

RašykitSs

Prie S, L R. K. A,!

ir kad daugumas narių nežinojo 
jų kainos, nei kur galima gauti: 
nutarta garsinti apie juos karts 
nuo karto organe.

Kadangi ikišiol nebuvo nusta
tyto tam tikro laiko išmokėji
mui bilų, tai tikdavosi, kad kai- 
kurios pereidavo per centro val
dybos rankas greičiau, o kitos 
užtrukdavo ilgiau. Taigi dabar 
laikas likosi nustatytas 30 dienų, 
nuo dienos kuomet bila būna pa
siųsta iš rankų centr. sekreto
riaus; tame laikotarpyje bilos 
bus išmokamos, jeigu neatsitiktų 
kliūčių.

Naujos formos nariams paliu
dijimus, pritaikant formai fra- 
ternalių organizacijų, sulig val
džios patarimo, jeigu bus galima, 
nutarta vartoti vien tik lietuviš
koje kalboje; nes manoma pa
naudoti tokį pat formatą ir tas 
pačias klišes, atmainant tik vie
ną klišę ant kurios turės būt pa
talpintas turinys sutarties su-mo 
su prisirašančiu nariu. Taigi delei 
stokos vietos abiejose kalbose, 
lietuviškai ir angliškai, nebus ga
lima sutalpinti.

Nutarta atspauzdinti (2,000) 
du tūkstančių vaikams konstitu
cijų, drauge bus ir užrašymui mo
kesčių lapeliai. Turės būt at- 
spauzdintos prieš Naujus Metus. 
Sutaisys ir paduos spaudon cen
tro raštininkas. Kaina bus pra
nešta pirm spauzdinimo visiems 
centro valdybos nariams.

Nutartus per Seimą paskolinti 
$10.000. Šv. Kazimiero seserų 
Vienuolynui, apkalbėjus valdyba 
nutarė išduoti tuos pinigus pas- 
kolon 22 d. lapkričio ant pirmos 
hypotekos (lst mortgage). Hypo- 
teka bus padaryta ant 5-ių metų 
laiko už 4%, su išlygomis, jeigu 
norės atmokėti kiek skolos pir
miau, bus priimama po $500.00 
ant syk, ir tada už atmokėtą su
mą bus numuštas nuošimtis. 
Nuošimtis už paskolą turės būt 
mokamas du kartu per metus, 
kas šeši mėnesiai. Pinigai dėl tos 
paskolos bus paimti iš Merchants 
Banking Trust Co., Mahanoy Ci
ty, Pa.
Taipgi nutarta išimti iš Edward- 
svilles Bankos $10.000 ir padėti 
ant didesnių nuošimčių į bankas, 
vieną New Yorke,' kitą Bostone 
po $5,000.00 į kiekvieną.

Antras posėdis užsidarė 7 vai. 
vakare.

Posėdis 3-čias.
Trečias posėdis centro vald. su

sirinkimo prasidėjo 9.30 vai. 
utarninko rytą. Centro rašti
ninkas perskaitė Pennsylvanijos 
insurance deparmento komisijo- 
nieriaus raportą iš peržiūrėjimo 
susiv. knygų ir jo stovio. Pasiro
dė, kad tame raporte vienas da
lykas insur. komisijonieriaus yra 
pastebėta: susiv. pinigai, kurie 
yra laikomi bėgantiems reika
lams pas iždininką ant rankų 
nėra laikomi sulig valdžios reika
lavimo. Nes ikišiol jie buvo lai
komi ne susiv. vardų, bet priva- 
tiškai, vien iždininko vardu. To
dėl sulig komisijonieriaus paste
bėjimo, nutarta tuos pinigus at
mainyti nuo iždininko ant susi
vienijimo vardo ir kad iždinin
kas pasirašydamas ant čekio, pa
sirašytų savo pavafdę kaipo su
siv. iždininkas.

Raštininkas J. S. Vasiliauskas 
skaito p. A. J. Sutkaus laišką, 
iš kurio paaiškėjo, kad p. Sutkus 
yra daug pasidarbavęs dėl su-mo; 
suorganizavo 5-ias naujas kuopas 
ir prirašė daugiau 100 narių. 
Centro Valdyba už tokį energingą 
pasidarbavimą pripažino jam do
vaną $25.00.

Buvo skaitytas laiškas, — pas
veikinimas nuo Lietuvių Infor
macijos Biūro, prisiųstas 30-am 
Seimui, per p. J. Gabrį. Minėtas 
laiškas atėjo pervėlai,. todėl ant 
Seimo negalėjo būt skaitytas.

Nutarta duoti dovanas už pri- 
kalbinimą naujų narių prie susi
vienijimo. Laikas dovanoms pas
kirtas nno 1 d. rugpiučlo iki 1 d. 
sausio 1916 m., tai yra per 5 mė
nesius. Dovanos bua duodamos to
kios: — kas prikalbins tarno 
laike 5-ius naujus narius prie
1- mo skyriaus, tai yra ant 150.00 
pomirtinės, gaus dovaną $1.25 
ir už kiekvieną narį prikalbintą 
viršaus 5-ių narių — gaus po 25 
centus. Kas prikalbins tame laike 
5-ius narius į bent katrą iš skyrių:
2- ro, 3-čio ar 4-to, tai yra ant 
$250.00, $500.00, arba $750.00 
pomirtinės, gaus dovaną $2.50, 
kiek prikalbins viršaus penkių 
narių, gaus už kiekvieną po 50 
centų.

Kas prikalbins naują narį prisi

rašyti ant tūkstančio dolerių 
(1X00.) pomirtinės, tas gaus už 
kiekvieną narį po $1.00; o jeigu 
prikalbins 5-ius naujus narius, 
tai gaus dovaną $5.00 ir $1.00 ek
stra, tai yra už kiekvienus 5-ius 
naujus narius, gaus po $6.00. Kas 
prikalbins 25 naujus narius ant 
$1.000, tas iš ąusivieuijimo gaus 
dovaną $30.00. Taigi čia susivie
nijimas padaro gerą progą tiems, 
kurie dabartiniam laike mažai 
dirba — pasinaudot, imtis už pri
rašinėjimo narių. Prikalbintojas 
turi pasirašyti savo vardą ir pa
vardę apačioj ant prikalbinto na
rio aplikacijos, tokiu būdu centro 
raštininkas žinos kas prikalbino 
ir kam priguli dovana.

Trečias posėdis užsidarė pie
tums 12.30 vai..

Prasidėjus ketvirtam posėdžiui 
2.15 v. po pietų, buvo inešta per 
vieną centro vald. narį, kad yra 
reikalinga geriau sutvarkyti sky
rių susivienijimo reikalų organe. 
Apsvarsčius tą dalyką, išnešta 
toki rezoliucija: pareikalaut, kad 
būtų duodama organe tam tikra 
vieta su-mo reikalams, su tam 
tikru pritaikintu antgalvių (ant
gaivį parūpins susiv. centras), 
po tuom antgalvių turėtų tilpti 
visi su-mo reikalai prie daigto, 
ne išskirstyti, kaipo: susivieni
jimo rekliama, tabelė, valdybos 
antrašai, kataliogas knygų ir 
straipsniai. Tas dalykas pavesta 
sutvarkyti knygiui, kun. Struc- 
kui.

Paskiaus buvo svarstytas p. 
A. Strimaičio, S. L. A. sekreto
riaus, laiškas (apie S. L. R. K, 
A.), rašytas į Maryland’o ir ki
tas valstijas ir išnešta sekanti re
zoliucija: — p. Strimaičio pasi
elgimas pripažintas už labai ne
taktišką, su blogu noru pakenkti 
S. L. R. K. A.. ir išreikšta pasi
tikėjimas, kad' S. L. A. suturės 
savo raštininką nno panašių išsi
šokimų, kad dar labiau neintera- 
pus santikių tarp abiejų susivie
nijimų. Taipgi išreikšta nuostaba 
ir pasipiktinimas, kad laikraštis 
“Vien. Lietuv.’**-No. 27-am, . iš
teisina p. A. Strimaičio pasielgi
mą, kuris pats .prisipažino, jog 
rašęs laišką Maryland’o valstijai 
(mums yra žinoma, kad to paties 
turinio laiškai buvo parašyta dar 
kelioms valstijoms, k. a. Penn., 
Conn., ir III.) {kuriame prasimany
damas šmeižia,' kad būk S. L. R.
K. A. suvadžiojk žmones., (“to 
mislead the people”). “Vien. L.” 
užmetimas ant S. L. R. K. A. 
centro valdybos, pavadinimas ku
nigų pasielgimu, primenama jai, 
kad S. L. R. K. A. priiminėdamas 
naujus narius neklausia ar jis yra 
kunigų, reikalauja kad būtų 
lietuvis C— katalikas ir kad iš 
bemaž 10.000 narių, nesiranda nei 
50 kunigų; todęl aišku, kad S.
L. R. K. A. pasielgimas, nėra ku
nigų pąsielgimas.

Buvo apkalbėta apie paduotą 
spaudon “Žvaigždės” spaustuvei 
knygą “Lietuvių ir Lenkų, 
Unija” ir sužinota, kad jau yra 
spauzdinama. Nutarta parūpinti 
parašyti prie minėtos knygos in- 
žangą, pritaikintą kaipo teikia
mai dovanai su-o nariams; taip-g: 
pridėti ant paskutinio tos knygos 
puslapio susivienijimo pagarsini
mą. Tas pavesta atlikti susiv. 
raštininkui ir knygiui.

Ant pabaigos buvo svarstyta 
apie konstitucijos pertaisymą. 
Susiv. raštininkas perskaitė pa
ties sutaisytą busimos konstitu
cijos projektą trumpoj formoj. Iš 
to pasirodė, kad prie pertaisymo 
yra daug darbo; daug punktų 
reikia pakeisti, daug dapildyti, 
taip, kad galutinam sutaisymui 
ims tūlą laiką. Nutarta dar kar
tą susivažiuoti konstitucijos reika
le, o paskui bus paleista per or
ganą ir paduota spaudon; mano
ma, kad prieš Naujus Metus tu
rės būti jau atapauzdinta ir iš
siuntinėta kuopoms.

Paskutinis posėdis užsidarė ir 
susirinkimas užsibaigė 27 d. lie
pos, 6 vai. vakare.

Susiv. L. R. K. A. Raštininkas.
J. 8. Vasiliauskas.

tro rašt. nurodo nors vieną at
sitikimą su bile kokia organi
zacija, kuri dėl savo pamato 
sustiprinimo atieškotų narių mo
kesčius nuo 30 metų! Išlyginimo 
reikalą visi suprantame, bet senų 
mokesčių išieškojimas yra netei
singas ir organizacijos nariams 
tiesiog duria į akį. Iš tos, o ne 
kitos priežasties kilo protestas. 
11 kuopa — pirmutinė ir di
džiausia kuopa Waterbury, šš 
jos išaugo keturios kuopos.

Esu liudininku, kad 11 kp. vi
sados ramiai darbavosi ir stengė
si didinti mūsų organizaciją. Bū 
tų ir dabar ramybėje palikusi, 
jei ne tas užvilktų mokesčių rei
kalavimas dagi nuo 30 metų. 
Taip-pat ir priverstinas organo 
išsirašymas padarė didelį nesma
gumą. Kurie moka skaityti, tiems 
niekis, bet kurie nemoka, tiems 
prieverstinas organas nėra sma
gumu- Centro rast. p. J. S. Vasi
liauskas, pranešė, kad 11 kp. išsto 
dama negaus savo įmokėtų pini
gų. Del tokio griežto pasistatymo 
gali kilti nesmagumai ir labai ne
norėtume, kad S. L. R. K. A. pri
sieitų stoti į valdišką teismą.

Del ramybės mūsų organizaci
jos, ar negeriau būtų pakelti mo
kesčius visiems nariams lygiai, 
kaip seniems, taip jauniems? 
Tuomet pasididintų susivienijimo 
iždas ir pastatytumėm organizaci
ją ant tvirto pamato. Visos ma
žesnės organizacijos savęs susis- 
tiprinimui tokį būdą vartoja. Pa- 
zielgkime ir mes taip, o tuomet 
išnyks visoki nesusipratimai ir 
pražydės mūsų S. L. R. K. A.

Prieg tam melsčiau p- J. Vasi
liausko duoti per “Draugą”’ pa
aiškinimą, kas pasidarė su 11 kp. 
įnešimais? įnešimai buvo pasiųs
ti į 30-tąjį Seimą per kun. J. 
Kurą, Scrantono kleboną. Tie 
įnešimai, rOds, nebuvo ant seimo 
skaityti.

Jurgis Miliauskas,
S. L. R. K. A. 11 kp. iždininkas.

PAT1MUIMAS.

Matyt, p. J. Miliauskas nėra 
priešingas susivienijimo refor
moms ir tikrai trokštantis gero 
nariams ir organizacijai, nėt su
lig savo nuomonės paduoda suma
nymus, kaip organizaciją galima 
būtų pastatyti ant tvirtų pamatų 
Tik vienas dalykas, p. Miliaus
kas savo sumanymą paduoda per 
vėlai, kuomet jau klausimas yra 
išrištas tik reikia jį gyveniman 
vykdinti; antra, kad p. M. su
manymas kaip tik nepritaikomas 
prie dalyko, ar jį šiaip imsi, ar 
kitaip- Pavyzdin, p. M. sumano, 
kad pakelti visiems nariams mo
kestis lygiai, nežiūrint ar jaunas 
narys, ar senas, na, ir pagal jo 
nuomonę yra teisingiausias bū
das. Gerai!— Bet kamgi mokestis 
viešiems kelti, kad kai-kurie, tai 
yra tie, ką jauni būdami prisira
šė, moka dabar pakaktiną mo
kestį sulig savo metų, o kiti net 
daugiau keliais centais? Reikia 
žinoti, kad valdžia, priimdama 
mūsų susiv. po savo kontrole, ne
reikalauja visiems nariams pa
kelti mokestį (tą jokiu būdu da
ryti nedaleistų), tik reikalauja 
mokestį išlyginti: kad kiekvie
nas narys mokėtų sulig savo am
žiaus. Kas moka permažai — tam 
mokestis turi būti pakelta; kas 
kelis centus per daug — tam tu
ri būti numažinta.

P. Miliauskas prašo idant jam 
parodyti faktą ar koki nors or
ganizacija ieškojo nuo narių už
vilktų mokesčių. Kad kitos orga
nizacijos, panašios mūsų susivie
nijimui, narių mokestis turėjo pri
taikinti pagal valstijų reikalavi
mus, apie tai nėra abejonės ir vi
siems indomaujantiems tuo rei
kalu yra žinoma. Betgi lengviau
sia bus persitikrinti pačiam p. 
Miliauskui ir kitiems panašios 
nuomonės nariams iš mūsų kaimy
no S. L. A. (tautiško lietuvių su
sivienijimo), kuris netiktai ką 
priverčia savo narius mokėti ap
saugos mokestis nuo metų am
žiaus, bet sykiu reikalauja sumo
kėti ir užvilktas, tai yra neda 
mokėtas mokestis. Slavokai taip- 
pat, Šiemet laikydami seimą 
Seranton’e vienu laiku su mu
mis, kurių buvo susirinkę suvirš 
300 delegatų, didele dauguma 
balsų priėmė reformą išlyginimo 
mokesčių, taip kaip ir mes.

Mokesčių išlyginimo klausimas 
buvo gvildentas gana plačiai dar 
prieš seimą. Kiekvienas intere
suojantis au-mo reikalais, galėjo 
paduoti savo nuomenę tuomet; 
tą galėjo padaryti ir p. Miliaus-

nu i. l a t i n o. 
PROTESTO.

Skaitydamas “Draugo” 81 
num. patėmijau mandagų paaiš
kinimą mūsų gerb- centro raš
tininko prie S. L. R. K. A. 11 
kuopos. Paaiškinimos link mū
sų organizacijos yra teisingas, 
Tiesa, kad mūsų organizacija 
gyvavo ne sulig valdžios reika
lavimų, bet tegu-gi gerb. cen

ris skaitė organą, galėjo matyti, 
kad kitokio išėjimo susiv- nėra,
kaip pasiduoti valstiją reikalavi- 
uiams. Bet kaip pasirodo, tai kai- 
kurie nariai da ikišiol to klausi
mo nesupranta ir da ilgai nesu
ras, na, ir pertai prisieina atkarto
ti tuos pačius dalykus, kurie jau 
seniai buvo išgvildenti. Lengva 
numanyti delko taip yra! — Dėl
to, kad neskaito organo, nenori 
dalykų suprasti, bijosi šviesos 
kurią galėtų ingyti organą skaity
dami, ir paskui kotei visuomet ai
manuoja, niekam neužsitiki /ir 
jeigu kas rūpinasi jų gerove, ma- 
no, jog juos norima nuskriausti 
ir t. t. Užtai reikia kiekvienam 
nariui stengtis įsigilinti ir pažinti 
susivienijimo reikalus, o ta ge
riausia galima atsiekti vien per 
organo skaitymą; tąsyk nereikės 
manyti, kad susivienijimas yra 
koks ten siaubūnas, trokštantis 
narių pražūties; tąsyk pats persi
tikrins kad tai yra organizaci
ja, susidedanti iš žmonių — dėl 
žmonių gerovės; organizacija, ku 
ri rūpinasi savo narių likimu su 
teikdama dvasinę ir medžiaginę 
pašelpą; skleidžia tarp narių ap 
svietą, tautiškumą ir pildo labda
ringus darbus.

Ant užklausimo p. Miliausko, 
apie įnešimus 11 kp. 30-am Sei
mui, galiu pasakyti tiek: — 
Per seimą buvo išrinkta komisi
ja sutvarkymui inešimų ir tai 
komisijai buvo perduota visų 
kuopų, įnešimai sutvarkyti; pas
taroji sugrupavus įnešimus pa
gal klausimus, pridavė Seimui de
lei lei svarstymo. Atskyrai kiek
vienos kuopos įnešimai nebuvo 
skaitomi užtai, kad to nenorėjo 
patys atstovai, idant negaišinus 
bereikalingai laiko.

J. S. Vasiliauskas, 
Susiv. raštininkas.

E. ARLINGTON, VT.
8. L. R. K A. 148 kp. laikys mė

nesinį susirinkimą 22 rugp., 2 vai. po 
pietą, pas kasierių J. Gikį. Visi nariai

Tautos Fondo Reikalai.
TAUTOS FONDO RAŠTININ

KO ATSKAITA.
'***

Seranton, Pa., — aukos su
rinktos lietuviškose bažnyčiose, 
— (prisiuntė J. Mylista vysku
pas J. M. Hoban per kun. J. 
Kurą) $20.00

Eynon, Pa., — aukų su
rinkta tarp vietinių lietu
vių; taipgi ir iš Arcbald,
Pa., (pris. kun. J. Ku
ras) 8.75

Harrison, N. J., — nuo 
“Birutės” choro (pris. p.
F- Petrulionis) 5-00
Rochester, N. Y., — nuo 
vietinių lietuvių prie rin
kimo parašų (pris. p. J. 
Bartusevicze) 20.42

Chester, Pa., — aukų su
rinkta prie rinkimo parašų 
(pris. kun. I. Zimblys) 20.00

Rockford, III., — nuo 
vietinių lietuvių (pris. p.
J. K. Guokas) 40.00

Forest City,. Pa., — au
kų nuo vietinių lietuvių 
(pris- kun. A. Yanušas) 27.60

Fitchburg, Mass., — nuo 
vietinių lietuvių (pris. p.
A. Steponavičius) 6,73

Chester, Pa., — po $1.00 
sumokėjo penki sąnariai 
įstodami į vietinį Tautos 
Fondo skyrių, (pris. p. J. 
Mikalinnas) 5.00

Philadelphia, Pa., — au
kos surinktos per šv. Ka
zimiero parapijos Tautos 
Fondo Skyrų, (pris. p. I. 
Valančiūnas) 180.85

Viso $334.35
T. F- Aukos surinktos laikė p. 

8$. Šimkaus prakalbą.
Freeland, Pa., — (pris- 

kun. I. Inčiura) 88.25
Girardville, Pa., — (pri

siuntė p. J. Raibikis) 67.35

Viso $155.60 
Ui T. T. ženklelius.

Eynon, Pa.. — už T.
F: ženklelius, surinkta 
tarp vietinių lietuvių,
(pris. kun. J. Kuras) 4.40

Viso $4.40 
▲beina sutrauka.

Aukų $334.35
Aukų laikė p. S. Šimkaus 
prakalbų 155.60

girinkti.
Bašt.

CHICAOO, TT.T.

S. L. B. K. A. 311 kp. laikys mė
nesinį susirinkimą 22 d. rugpiūčio, 3 
vai. po piety W. E. Burna svetainėj, 
6235 So. State gatv.

Atmesk visus savo reikalus į šalį ir 
pribūk minėtan susirinkiman, nes tai 
pripuola pusmetinis susirinkimas ir 
yra labai daug svarbią reikalu.

A. J. Sutkus, raėtln.

SEKANČIOS KNYGOS GALIMA OAŪ- 

TI S. L. B. K. A. KNYGYNE:—
1. * ‘ Būdas senovės Lietuvių ’ ’ — Dau

kanto.
2. “Chistumatija” — kun. Mi-

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

Jociaus;
0. “Petras Žemaitis” —• Astraus-

kU;
7. “Kražių ekerdynė” — kuu.

Žilinskis;
8. “Diedai ir Gražina” -- Mickau*,
Aut aplikacijos turi būti kuopos 

antspauda, ir parašai viršaičių ir kru
šos ženklelių už 10c.

Kun. 8. J. StruckuK 
Plymouth, Pu.

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

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

Vice-prezidentas, — A. Petraus
kaitė, 563 N. Biver at., IVaterbury, 
Couu.

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

Kasierius, — Pranas Burba, 458— 
58 Main at., Edirardsville —Kingston 
Pa.

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

J. B. Valukonis, 233 Broadsray, 9. 
Boston, Mass.

Dvasiškas vadovas, — kuu. J. Ja
kaitis, 41 Providence st., Worceeter,
Mass.

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

Gydytojas, — Dr. A. K. Butka iš
kas, 2302 8. Leavitt st., Chicago, IU.

Už T. F. ženklelius 4.40
Vįso inplauke per dvi

savaiti . $494.35
Pagal paskutinę T. F. Rast. 
Atskaitą buvo — 21,377-39

Viso inplaukė $21,871.74 
Adv. A. A. šlakis,

Tautos Fondo Raštininkas. •

FOBEST CITY, PA.
Gerbiamasis knn. A. Janušas, lie

pos 24 d. tarp savo parapijonu surin
ko aukų Tautos Fondui ir tas aukas, 
podraug sn gerbiamųjų aukotojų pa
vardžių surašo, atsiuntė Tautos Fon
do pirmininkui, idant vislab paskelb
tų T. F. organuose.

Gerb. knn. A. Janušo t. v. bankinis 
“čekis” p. B. Vaišnoro vardn — už 
$27.60 perduotas T. F. raštininkui, 
adv. A. Alakiui, o gerbiamųjų aukoto
jų pavardės, čia įvardintos:

Fo $1X0: P. Rakauskas, J. Rudai
tis, A. Budbalys, V. Karvaliauskas, 
P. Stanevičius, P. Levendrauskas.

Po 50c.: J. Navaeaitis, A. Girdaum 
kas, K. Milušauskienė, A. Girdau*- 
kiutė, J. Kubilius, M. Marcinkiutė, 
P. Skepprutė, M. Jankauskiutė, A. 
Jankauskienė, C. Antanaitienė, P. 
Obelėnintė, K. Voskn, V. Burdnlis, J. 
Marcinkus, V. Stankus, K. Kadošius, 
Z. Bnividienė, J. Antanaitis, A. Jo
naitienė, K. Kasakevičia, A. Baime- 
nas, J. Pudrius, O. Taparanskiutė, B, 
Kalašiuskienė.

Tautos Fondo valdybos seniaus, 
bnvo nutarta, kad smulkių aukų da
vėjų pavardžių neužraiinėti, tečiaus 
smalkios sakos galėtų atsverti di
džiąsias, jeigu Iabdaringnmo dvasiu 
gyventų varguolių širdyse 1 Lai smul
kios aukos gausiai plaukiu, o mūsą 
Tėvynė Lietuva tikrai atgima pilno
je savo gražybėje. Juk smulkus lietus 
geriaus atvilgo žemę negu smarkusis, 
_ Mes žiūrime i nuolatinį labdariu- 
gumo būdų, kaipo tikriauaiųjį Lietu
vos palaimos šaltinį. Užtai visiems 
aukotojams tariu pagarbos žodį, nors, 
dėlei vietos stokos, nsvisų pavardė* 
paskelbiau.

Smulkių aukų SM
Jauuuomėaėe aukų 5

Viso Ubo $17 M 
Dr. A. K. Botkauska*.

T. F, Pinu.

ŠELPKIME 

LIETUVA AUKO
DAMI TAUTOS 

FONDUI

A
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į PAIEŠKOJIMAI,
Paieškau savo brolių Pranciškų ir 

Jonų Genčauskų ir Jievos Geučauskui 
tės. Gyveno Amerikoj apie 24 metus. 
Paeina iš Kauuo gub., Kaseinų pav., 
Laukuvos par., Veistrių aod.,. Atsi
šaukti šiuo adresu:

Antanas Oeučauskas , *
4531 So. Honore st., Chicago, IU.

Paieškau savo dėdės Povilo ftvir- 
šaucko, paeina iš Vabalnikų parapijos, 
Panevėžio pav. Girdėjau kad gyvena! 
Philadelphia, Pa. Jo ar jį pažįstančiu 
meldžiu atsišaukti adresu:

Bernardas Audrele vičius,
1122 Independenee boul, Chicago, III.

Vargonininkas paieškau vietos, esu 
nevedęs, blaivas, jsipraktikavęs ge
rai savo amate, choro vedime ir tt. 
Reikale esant meldžiu gerbiamųjų 
klebouų kreiptis į “Draugo” Redak
cijų.

30—5.

Reikalingas vargonininkas ir kartu, 
kad būtų zakristijonas. Meldžiu kreip
tis:

Rector St. George L. R. C. Church 
95 Lafayette st., UTICA, N. Y.

DRAUGUI! REIKALAI.

Piaansų rašt. — Elžbieta Na Tardant 
kaiti, 1221 Vietoria st., W»ukegen, 
□1.

Kasiu ink; — Marijona Žeimiškiu 
ti, 1320 So. Lincoln it., VVt'ikegau, 
m.

DRAUGYSTĖS SV. JONO KRIKŽTY 
TOJAUS, MELROSE PARK, ILL 

VALDYBA:
Pirmininkas J. Žvirblis, Box 505 

Melrose Park, III.
Pirm. pagelb. V. Kiudolas, Bor 151 

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

1300 St. Charles avė., Mavvvood, III.
Finansų rašt. A. Samalionis Bos 693 

Melrose Park, III.
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5801

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

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

TAUTOS FONDO VALDYBA
Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus

kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago, •*- 
m.

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

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

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

Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- 

hington st., Nortvood, Mass.

mento ir juo tepti kūną, kaip 
tik apsireikš sustingimus arba 
skaudėjimas. Kaina 25 ir 50 c. 
su prisiuntimu 35c. ir 60c.

DRAUGYSTĖ SV. MYKOLO ARCH- 
NIOLO, COLLINSVILLE, ILL.

ANTRAŠAI:
Prezidentas Juozas Gudelau3kas, 

239 N. Hesperia st.
Veci-prezid. Jonas Simkauskas, 514 

Autum avė.
Prot. rašt. Jonas Rudinskas, 600 

N. Guernsey st.
Finan. rašt. Pranas Stankaitis, 916 

High st.
Kasierius Mikolas Gudolauskas 

401 N. Hesperia st.
Rink. Andrius Siznanavičie, 18 

Wing st.
Izidorius Eimutis, 315 N. Center st. 
Kasos glab. N. Giknis, 608 W. Sliort

st.

Jonas Norkus, 904 Vandalia st. 
Maršalka Juozas Rimkus, 902 .Vine

jJbi
Lankytojai ligonių 

Vincentas Kimutis, 315 N. Center st. 
Juozas Prismontas, 607 Autumn avė. 
Metiniai susirinkimai atsibūna 2 

ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket- 
vergą liepos. Paprasti susirinkimai 
atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergą kiek
vieno mėnesio.

ABC
Rašymo ir Skaitymo

Pradžiamokslis
Sutaisyta Juozo Do«»jonaičio

Gaunamas

“DRAUGO” Knygyne
Vienas delei peržiūrėjimo ga
lima gauti prisiunčiant 25 c. 

krasos ženkleliais

“DRAUGAS”
1800 W. 46th St. CHICAGO.

DOVANOS!
♦

DOVANOS!

Sr*’

LIETUVOS VYČIŲ CENTRO VAL 
DYBOS ANTRASAI:

Dvasiškas Vadovas, kun. H. J. 
Vaičiūnas, 3230 Auburn avė., Chicairo 
Hl. > « >

Pirmininkas, Jonas E. Karosas, 3337 
8o Morgan st., Chicago, III.

Pirm. pagelbininkė, p-lė Matilda 8u- 
kiutė, 11 Alpine st., Worcester, Mass.

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

Finansų Raštininkė, P-lė S. glegai 
tė, 1427 So. 48th st., Cicero, III.

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

A. A. Aleksandravičius, 732 W. 19 
et., Chicago, Hl.
P-lė Stanislava Kačinskaitė, 10826 
Edbrook avė., Roseland, III.

ŠVENTO ANTANO DRAUOUOS, 
WAUKEGAN, ILL.. VALDYBOS 

ADRESAI:
Pirmininkas: Steponas Keliotis,

1344 So. Jackson Str.
Pagelbininkas, Kazimieras Barba,

1416 So. Park Avė.
Protokolų raštininkas, Altanas

Samošks, 1338 Sheridan Road. 
z Finansų raitininkas, Jronimas Škė
mų linas, 759 Maiion st.,

Kasininkas, Antanas Bakšys, 1327
Se. Vietoria Str.

Kasos globėjai:
Juozapas Skuldziskis, 1112 — lOtk

Str.
Raimonda Sulevičia, 1330 So.

Jackson Str.
I. Martalka, Pranas Dapkus, 1407

Se. Park Avo.
t. Maršalka, Antanas Dk'irgie,

1*87 So. Park Avė.
Arento Jnoaapo Draugi] oa, BLmoygun, 

WlSn valdybos adresai:
Pirmininkas Skiris Antanas,

Indiana avė.
Pagelbininkas Bubnis Juozas,

Indiana avė.
Raštininkas Šatkauskas Juozas,

1015 Clara avė.
II. Raštininkas Brusokas Antanas,

1019 Dilangham avė.
L. Katalikiškų D. S. Brooklyn. 
Kasos globėjai:
Gelburda Petras, 1002 Clara avė., 
Ručauckas Mataušae, 1133 Miehigi

avė. 4
Kasininkas Grigaliūnas Tamošius,

1437 8. lįst.
Maršalka Buividas Juoze 1439 S.

9 st. ‘

969

735

Miklge,

ŠVENTO MYKOLO BBAUOUOS, 
ROCKFORD, DLL. VAIDYBOS A p. 

RESAI:
Pirmininkas, Kazimieras 

1035 8. Main St.
Vicepirmininkas Mikolas Jankevi- 

fcis, 1614 15th St.
Protokolų raštininkas, Jonas 

Merčaitis, 1530 S. West St.
Finansų raštininkas ir Odininkai

Po v. P. I etrėnas, 422 Island avė.
Iždo globėjai: Jenas Zubinas, 1129 

B Chureh St.
.Vincentas

av.

Maršalkos, Kazimioras Brazas, 1543 
8. West St., ir Izidorius Komza.

J.

Kadzevičia, 411 Island

DRAUGYSTĖ SV. JURGIO 
VIO, NORWOOD, MASS.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st. 
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st.
Prot. Rašt. J. Vomzkas, 1144

Washington st.
Pin. Rašt. V. Sereika, 568 Plsaaaat 

rt.
Iždininkas V. Kavaliauskas, SS 

Btaravant avė.
Iždo globėjai: K. SpriridavilU, 

1026 Washington st.
8. Vitkauskas, 1038 Wasbingt«si rt. 

Maršalka O. Globas, 61 Struravant
avo.,

SKELBIMAI.

Moterįs!!
Nesivarginkit su seuos rūšies 

prosoms. Vartok “Lupenai”: No. 
15 “Iraperial” užkaista pati per- 
savę vartojant kerosiną, gasoli 
ną arba alkolių. Sveria 5y2 sva
rų. Už porą centų išprosuosi visos 
savaitės skalbinius. Gali prasųoti 
kur tik nori: Grinčioj, skiepe ar 
laukė po žaliu medeliu. Nėr Ąsla 
ir nėra smarvės; galvą neskau
dės. Kaina su prisiuntimu į ta/o 
namus $4.00. Gvarantuojame. Jei 
nepatinka gali gražinti, o mes 
sugražinsime visus pinigus. Tau 
pyk sveikatą, turtą ir laiką.

Rašyk, ateik a^ba telefonuok' 
NEW ERA SALES CO., 

6329 S. Fairfield av., Chicago, Hl. 
Tel. Prospect 456.

Pirmas metinis iškilmingas 
LIETUVOS VYČIŲ 12-TOS KP.

PIKN1NKAS
Iš New York, N. Y. Atsibus suka
toje 21 d. rugpiūčio (August) 
1915 m. Washingfcon Parke. As- 
toria, L. I.

Pradžia 2-rą valandą po pietų 
Inžanga 25 c. ypatai. 

Draugystėms in corpore už dyką. 
Nuoširdžiai kviečia visus.

KOMITETAS.
Pasarga. Važiuojant iš New 

Yorko paimti Elavatorį ir važiuoti 
iki 59 st., išlips ir paimt Norvich 
karą ir važiuot iki Potter avė-, 
išlipus eiti iki Lawrenee st., 
Pleasure avė. Prieisite iki Parko.

Kiekvienas gali gauti $1.00 vertės knygų dovanų, kuris 
tik užsirašys arba užrašys kitam “Draugą”, prisiunčiant 
tiesiog 4 administracijų $2.00 metams prenumeratos. Šioą 
dovanos bus duodamos tiktai trumpą laiką, todėl kviečiame 
visus pasidarbuoti, kad nepraradus progos gauti taip dide
les dovanas. Dovanoms galite pasirinkti bile knygų vertės 
vieno dolerio is šio sąraso, pažymint numerių ir knygos 
vardu; - : V.'jiė'.'&sE!

38. Braižmėliai, tik ką iš spaudos išėjus knygelė, talpinanti 
labai indomias apysakaites ir piešinėlius, parašė
Skruzdė, ..«•.......................................... .......................... 45

62. Fabiolė. Arba Bažnyčia katakombuose, parašė kardino- 
nolas W iseman, vertė Vytautas, labai indomus aprašy
mai iš laikų persekiojimo katalikų bažnyčios ......... $1.00

82. Huckleberry Finnas. Mielam' laiko praleidimui patartina 
skaityti šią apysaka, kalba lengvi ir knygos intalpa 
interesuojanti, vertė Jonas Kmitas ...........................

85. Šatrijos Raganos apysakėlės. Telpa trįs gražios apysakė
lės: iš Daktaro pasakojimų, Rudens Diena ir Sulaukė

197. Oliveris Turistas. Tąi viena iš geriausiai nusisekusių ver
timų garsaus anglų rašytojo Charles Diekens. Apysaką, 
kurią myli senas ir jaunas, biedinas ir turtuolis; neap- 
sivilsi gavęs šią knygą. Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi.

250. šimelio Kručko Gyvenimas ir Darbai. Heroiška epopėja 
iš dabarties laikų. Parašė Skriauda, pašvęsdamas vi
siems, smailalyžiams, pasipūtėliams ir neužpelnytos 

garbės ieškotojams, .........„..............................................
355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizdelis ........................
394. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis scenai lengviai

sulošiamas vaizdelis, ...................................................
398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveikslėlis iš liaudies

gyvenimo ......................................................................
401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 3-juose ak

tuose, užijnantis ir tinkantis scenai, ..................
490. Tarp Dilgelių Rožės. Melodrama 2-jose dalyse,...........
522. Aureolė. Oratorija paskirta Liet. Chicagos šv. Kazimiero

Vienuoli j 03 Seserims, parašė M. Gustaitis, .................
819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga? (Autonomija ar

Savivalda?) parašė J. Gabrys, ....................................
843. Tiesos Žoids Socijalistams. Parašė Kunigas. Trečia lai

da. Tai geriausia knygelė pažynimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei “cicilistai”. Su
paveikslais, ...................................... . ...........................

891. Blogi Kūdikių Papročiai, su paveikslais, parašė Dr. A.
L. Graičūnas; kiekvienai motinai šį knygelė patartina

1 perskaityti, ..................................................................
917. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir Kova Su Joms.

Sutaisė Dr^ A. L. Graičūnas, ......................................
)30. Katekizmas ąpie Alkolį. Iš Prancūziško vertė J. P........
932. Pilnosios Blaivybės Katekizmas. Pagal J. M. Cullen, su

taisė kun. P. Saurusaitis, .................... . ....................
)35. Saliūnas. Kiekvienam lankančiam ir nelankančiam “sa

liūną” patartina perskaityti šią knygelę. Parašė kun.
A. Yanušas, ................ .... .. .................. ......................

)47. Mandagus Vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka,.............
950. Apaštalystės Maldos Statutos. Iš angliško vertė kun.

P. Saurusaitis, .............. . ......................................
959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją paminklėlis; parengė

Tėvas Kapucinas,........... . ..........................................
961. Ar Kristus Turėjo Brolių ir Seserų?..............................
)99. įžadų Katekizmas. Vienuolijos Luomo Dievui Pašvęs

tųjų Asmenų Naudai. Iš anglų kalbos vertė ku«. A. S.
1095. Vienuolienė Louma. Sykiu su trumpais patarimais apie 

Pašaukymą kunigystėn. Iš anglų kalbos vertė kun.
P. Saurusaitis, .... .., .............................................

1208. Kas Rūpėjo Amerikos Lietuviams 1913 metais. Refera
tai skaityti per Liet. R. K. Federacijos Kongresą, 
Pittsburge, •••••■••• .....

1219. Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis: Ypatingai jaunuo
menei patartina skaityti ir platinti šį knygelė, ......

X' '-■J

ii
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$1.00
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Jo Šventenybes Popiežiaus Benedikto XV Santaikos Malda 
Išgąsdinti baisenybių karės, kuri naikius žaaonės ir taeta., mei kreipia
mo., o, Jėzau. t Tavo mylimiausią SirdĮ, kaipo musų paskutine viltį. O, 
jįieiaši’rdingai Dieve, au ašaromis mes meldžiame Tavęs užbaigti Siūbai

ti Šią bausme: O, Ramybes Karaliau, žemiausiai meldžiamo santakos, ku
ki rjot trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpUdei&asauliuidie- 
S’ (naignilCjimą, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik meili! tarp

Ti,ta(l*TTt~ ■ Laika Tavo ant žarnas g y varomo Tavo Širdis plakė 
i aasIimUŠžinau žmonijos vargų; žitoje valandoje, kuri taip baisi

' aata. kraujo praliajimu ir žudynėmis, dar kartą tai Ta 
bus gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaižiaua mo

_________S sopulius dėl j-' vaikų likimo; pasigailėk daugybės šai
mynų, auo kūnų atimti tėvai: -asigallėk Europos, ant kuries utejo išnai 
kūlimas Ir nelaimia. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės sumaay- t him. panaikink aamtttdsnus, kurie skiria tautas vien ąmio kitos; Tu. Ku- 

I rta Rėjai savo brangi) kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink 
1 imaaėa kad iis gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant A- 

Mštaiui'Petrui Gelbėk ms Vįstoatte, tu«ame!Tu etmkęi žo«ijis
mielaširdingumo ir sustabdei Šiaušiančias vilnis,-taip dabar teikkis išgir-

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

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

Kaina tik 25 centai su prisiuntimu. * '_ ■ -1 ■
Reikalavimus siųskite į “Draugo” Redakciją.

1800 W. 46th Street
CHICAOO, ill. •

-U

VARGONŲ DIRBTUVE 
Antano Radzevičaus

104 W»rwick Street______: :_________ NEW*HK, H. J.

M"'” '"tilt

ISIM
3 ■ - Hl?

DRAUGYSTĖS B V. JONO EVANGE
LISTO CHICAOO, ILL., VYRIAU

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

•re.
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W. 

lBUi PI.
Prot. Sekr., S. Dargis 638 W. 18 at.
Pin. Sekr., Petrai Oliievekie, 718 

W. 15th et.
Kasininkas Ant. Leknickis, 

1445 So. Sangamon st.
Maršalka Petras Augnstinas 712 

W. 17 'PI.
Susirinkimai paskutinį nedėldienį 

kiekvieno mėnesio 1 rai. pe pietą 
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj, 
18 ir Union gatvės.

NEKALTI PRASIU. PAD. IV. 
DRAUGIJA WAUKBOAN, ILL.. AD- 

MINISTRACHJA:
Pirmininkė — Ona Vasilintė, 1340 

80. Lincoln Sstr., Waukegaa, IIL
Vicepirmininkė — Anastazija Pa- 

vilkrkė, 1349 Se. Park avė., Wanke- 
gan, III.

Protok. ralt. Antanina Kasiliaus- 
fclutė, 1345 80. Park avė., Waukegan,
VI.

DĖKINGAS LAIKRAŠTIS.
Geras rumuniškas laikraštis

“Romanui” atsiuntė nuims 
sekantį laišką angliškoj kalboj 
parašytą: “Aš gyvenu čia su 
savo visa šeimyna ir mes vi
si esame patenkinti Triner’io 
Amerikoniško Kartaus Vyno 
Elixiro. Mano pilvas buvo to
kiame padėjime, kad jis visai 
nieko neimdavo ir nelaikyda
vo* Aš vartojau jūsų eliksirą 
per 10 dienų ir tuomet paju
tau esąs visai sveikas. Dabar 
nies, kuomet tik nesijaučiame, 
kaip reikiant, tai tuoj mes 
vartojame Trinerio Ameriko
nišką Kartaus Vyno JElixirą.
Su didžia pagarba, Geo. Ludtz,
Heyilonville, O.” Labai dėka-

ilus plaukus.-žili piau- 
- ’ —ir d*

JUS GALETE IŠAUGIT1

PLAUKUS
Pasekmingag, moks

liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka Jums plau
kai?

Ar pražilę Jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
Jie?
1 Ar randas plaiskotes 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bet pra 
dedi plikti?

Ar kenkia kas IS 
Prieg gydymą., aukščiau pasakytu il

gu, tai stenkitės apsau 
guotl jos. T'žsakykete lluoetrota kny
gute Jusu prigemtg kalba:

• TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
ParaSita 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
katą ir išauginti plau-

M

Pinigus ir laiškus siunčiant adresuokite:

DRAUGAS PUB. C0.,
1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, ILL

Telefonas Canal 3737
Z

AKUŠERKA
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai 
praktikavusi Pennsylvanijoa Hospita- 
lėse ir Philadęjphijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gimdymo. Duodu ro
dą visokiose ligose moterims ir mer
ginoms. Kalbu lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slavokiškai.

1838 S. HALSTED, ST., CHICAGO.

Dirbu vargonus visų konstrukcijų. Pertaisau se- 
Kiakvieną darbą vargonų reikale atliekame kuo- 

sąžiningiausiai ir pilnai gvarantuojame.
Dirbtuvėj dirbt, to amato specijalistai. 

meldžiu kreipties siu adresu.
A. RADZIEVICZ

ORGAN BUILDER,
104 War*>ick Street

nūs.

Reikale

Newark, N. J.

“DIDELE DOVANA"
Nebe gakalti prlėiakys šertai te 

Vitas Kugoeat vartas |e yhsttaia

ŽODYNAI Ir mokykloms 
RAMKVEfiŽIAI

vojame laikraščiui “Roma
nui”. Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras yra ge 
rai žinomas sutaisytas paleng
vinimui pilvo ir vidurių ligų 
ypač turint sukietėjimą ir tam 
panašias arba šiaip susilpnė
jus. Kaina $1.00. Aptiekose. 
.Tos Triner, išdirbėjus, 1333 — 
1339 Ro. Ashland aave., Chi
cago, III.

Žmonės dirbantieji drėgno
se vietose, visuomet privalo 
po ranka turėti Triner’s Lini-

kai.—Barzda—ir dėka- 
vonea nuo užganėdintu 
kiįętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAL
Męs gal«me perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduole* CALVACURA 
sulaiko slinkime plau
ku praėallna plalgicotea 
įr augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs lžsluče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
•‘Teisybe Apie Plau- 

____ kus." Išplaukėte ie-
fteštolė savaitė mlau atspausta kuponą Beatoje savaite. )p RU,,kete g|an(jen.

UNION LABORATORY, Box M?. Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Bex H7, Union, N. Y.
Siuėiu 1 dedamas 10 centu dėt apmo

kėjimo kaštu persiutlmo. meldžiu įšalu, 
gti man tojaue Juau dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.“ (Pasluakete sykiu kuponą su 
Dsu antrašu.)

Reikalavimas
Reikalaujam žmonių su ma

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

CHAS ZEKAS and C0.
127 N. Dearborn a|. Boom 808

Ds-fcsrt SavaMoU Lalkraltlg

“SAULE”
Jm 2S flnrtal, kaip llelna ka U- 
tarainkaa ir PltnyCU. Prenumera
ta kasatnoia metamai Amart)n|B 
22.50 metama, putei metą 21.25. 
Realioje ir Rsuopojo 25S0metam% 

21.75 putai mat«>
Ralrkite ludito, o tunaiti vieną 
numerį psmUlurCJimni dykai, ad

resuojant
v. i. aocaeisn — eo.

City, Pa.

itžs.i’s’i'aai

BO

t

ii

Visas Kuponas Ir gakatta griaėaMs turi tą 
paką «•*»• «•“ ttisatieml J atives

*. arba į vertas ėereaas.
■ • <4į dovana be» duodama ilsi Bec. SI, ištš)

Galima gauti r
“DRAUGO” KNYGYNE\

YirKoninlRkins ir Chorais patirtiM *• 

i«CTtl

REIKALINGIAUSIAS GIESMES 
BAŽNYČIOJE GIEDAMAS

KAINA TIK 2c. UŽ KNYGĄ

Reikalaudami adresuokite;

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46 St., Chicago, III.
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‘Karė - kainos sumuštos - Karo" Viskas už $5.95

<®2)

MO8Ų NUOSTUOLIS, TAI MŪSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NESU- 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turiu gerų tavorų. Ilduodam tūkstančius dolerų davonoms supa- 
fandimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotų laikų mes duosi
me iitą dailiai išrašytą auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, sd 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.98, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi leneiugėlis, žiedas, fontaefetė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių tuvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECIALIS 
PASIOLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit Aitų apgarsinimų ir save 
adresų, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir iibaadymai. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėtas. Užsakyk iian- 
dien, o sutaupysi pinigų.

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

s i_ IL TLVil;

VISUOMENES, 

Literatūra ir Politikes iliistroetaj Laikraitis
Amerikos Lietuvių Dienraštis * ‘KATALI

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

Dienraštis ‘ ‘KATALIKAS” eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.

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

Praneškite savo adresų, o gausite 
pasižiūrėjimui viena numeri veltui.

TAIPPAT UŽLAIKOMA
Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė

REIKALAUKITE KATALOGO
Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi

sados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY

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

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJ1
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1007 M

PIET VAKAR IHI8 KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST,
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam. Depozitas pradedant nuo VIENO DOLERIO ir daa- 
giaa, až kariaos mokam 8 naoiimSias ant metu, kari prida- 
dam kas pašė metą.
Atdaras Subatos Vakarais ana 8-tos iki 8-toa vai. vakaro. 

REAL ESTATE BEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertea ant komisijos; iikolektaoja 

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

Telephone Drover 8326

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

Specijalistė moterų Ir vaiki} Ilgose

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

3255 So. Halsted St., Chicago, Uis.

“S
JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS 

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Ji. rašo apie naujua 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 Wabansia Ava. Chicago,

M———s—•sc>saA»$K«»s ssssnauaasasassss

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aituonių sky

rių pradinė mokykla ir augitoji mokykla (High Sekos i-
Lietuviikoaioa Seaera priima pas save mergaites moki

nimai ir iėaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo 
moksle, arba ir atųkyrium, yra mokinama: mazika, paišy
mai, siuvinėjimas ir taip tolias.

OKKOS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale metdžiaus kreipties prie Motinos Perdėtinėa 

liaz antrais

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

r

SL.EL'.t L!K SIIUT !~!?r g !1 gKI
Phona Drovsr

DR. J. JONIKAITIS
Cylu Vyrų. Motirlf Ir .Vilkų Lipt.

Resid. 4613 S. Ashland Ava. 
VBlandos: S—12 IS ryto 

1—8 po pietų
•-« vakaro

Kcammavpv ♦* •» wt Bell System

Tek 7042

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis)
Lietiviškas Deotistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47toa satvėa

ueaaaafrtt

Phone Drover 7B0
Įj Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 
į piet ir 7 lig 9 vakare

M. A. J. TANANEYKZE 
Gydytojas, Chirurgas 

ir Akušeres 
Gyliu Vyrų, Moterų Ir Vaiki Ligai

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO 
raMMEk^K:»KK^MKMn^K^

Tel. Drover 5#52

DRANGELIS & SAPRANAS
Lietuviai Daktarai Dantistai

Valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

>iiiioi**iim'lii 'eitiinliiiOHi, gnigy k

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

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

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

Telephone Main 536

XJOSEPH MOLITOR 
ARKITEKTAS

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

škumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Eliąs, Savininkas. 

4600 -4602 S. Wood St Chicago, III. 
Priimame pinigus i Banką užčėdyjimui nno 
vieno dolerio ir daugians ir mokame trecią

rrocentą ratomis ant metų. Siuučianje pinigus 
Visas.dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 

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

linijų | k rajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
ku mentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose (r reikaluo
se ypatiškai Ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtu antrašu.

PAMĖGINKI^ SKAITYT 
Savaitinį Laikraštį

“LIETUVA”
Didelis 8 poslapių laikraštis su 
paveikslais, einąs 24-tus metus. 
“LIETUVA” yra politikos, lite
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
duodantis daugiausiai žingeidžių 
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir 
viso pasaulio. Laikraščio kaina

Už visą metą tik $2.00 
Už pusę metų tik $1.00

Vieną numerį gausite uždyką, 
jei pareikalausit, adresuodami:

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

CHICAGO, ILL.
C.24’4* —IS* Mlg- IV'*ET 5> H

VI. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietaria Išdirbėjai

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: įokardu 
guzikučiu meta 
liavu, anameliotu 
ir padengtu celių- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man paveetne dar
bu, atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
1H MtLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas ra pervirti* 
$161.000.00.

Šitoji Banką pri&urom* 

Suvienytųjų Valstijų vvd 
jMNoe Moka 3 suošūmšim 

mo nudėtų pinigų. OaLum 
rasišnekėti lieturflkai.

O. K. PMtlstbvaita, 

patarnavime*

Dvasia Šių Laikų Biznies

Kuomet jus sieksit prie telefono ir pašauksit mus, 
mes greitai atkreipsi™ atidą į jūsų užklausimą”. — Iš 
skelbimų literatūros Chicagos didelio biznies namo.

Tai yra pavyzdis dvasios žiu laikų biznies — 
artimas sanrišis telefonu.

Kada jūs telefonuojat, jus visados galite tikėtis 
užtikrinto atidumo ir atsižiūrėjimo. Apar to 
telefonu susinėsimas yra lengvas, greitas ir 
ekonomiškas.

Bell Local ir Long Distance linijos suteiks jums 
progų telefonuoti visur ir visados.

Nuo pradžios rugsėjo menesio, 1915 mėty, Bostone | 
pridės eiti kas antrą diena naujas

darbinlnky laikraštis
“DARBININKAS”

"DARBININKĄ” leis Lietuvių Darbininkų Sąjunga.
"DARBININKAS” bus pašvęstas visupirma lietuvių 

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

politikos reikalai.
"DARBININKAS” eis tautiškoje-katalikiškoje dva

sioje.
DARBININKO kaina metams $3.00, pusei metų 

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

Laikinis "Darbininko” adresas:

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

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

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

ARKANSAS FARMS COMPANY
J. D. Simanowski

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

-----------—-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ,-------------------------

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.

uLL.I 1
Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie- 

tuvoj bei Amerikoj

“Išeivių Draugą”
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:

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

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

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

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

5. "Lietuviai Anglijoj”.

B» 6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir -margumynai ras sau vietą.

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

riausią ir skaitymui verčiausią laikraščią.

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

Adresas:

Rev. Jos. Norbut
Scotland.

B

Mossend, Lanarkshire,
mai ansimn j ji a .man ra

Dr. Richter’io 
IPAIN EXPELLER’IS

nuo reumatiz
mo skaudėjimo, 
skaudėjimo ir 
sustingimo sa- 
nariuoseir rau
menyse.
Tikras Pain-Expelleris 
randasi pakeliuosei 
kaip šis paveikslėlis pa 
rodo. Neimkite jokių 
pakelių be Inkaro Tra- 
Mark.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie

siai iš

F. Ad. Richter &Go
*74-80 VVasbington 

Street,

NEW YORK.

gMS2SHM2SZ£0SS2£
3 Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
3 Lietuvoį bei Amerikoj

?VIENYBE LIETUVNINKU
3 Eina jau 30-tus metus,
ū Prenumerata $2.00 metams; $1.00
2 puse1 metų. Kanadoje $2.50 melams;
“ $1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir 
“ kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. J 
“ Pamatiniui vienų num. siunčiam dovanai* 
“ Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 
n lavimo dovanai.
3 J. J. Pauksztis & Co.
3 120-124 Graad Str.,
0 Brooklyn, N. X.

Tel. arde 1138

Lietuviškas Graborius
Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargeliti-naš- 
laičių.

P. A MAŽEIKA
3315 Anburn Art. CHICAGO, ui

.......................... 'Z 7/^

Draugo
SPAUSTUVĖ

u

Atlieka visokius

®arbu£

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'ik

g

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

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

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

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

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakaraia.

-------------

Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties 
nors pora gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik ką ga 
vorae siuntinį įvairių paveikslų,kaip tai Šv. Kazimiero, 
Šv. Antano, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Juozapo, Šv. Onos. 
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penlcią Boną V. Jėzaus, Sald. Šir. | 
dies Šv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Šv. M. P. 
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Šv. 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.

i \ -nr s=ct=. x—l.—1 .--------- ; ——....


