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Klausimas

VOKIEČIAI KURSTO PRIE •

sužinoję, jog tuose rūmuose bus 
išdirbama ginklai Rusijos karei, 
vijai, metė darbą ir ėjo lauk. 
Dirbantieji ten italai, pradėjo ty« 
žinotis iš austrijiečių. Tuojau* 
kilo smarkios muštynės ir tik pri. 
buvus stipriam bariui policijoj 
pasisekė apvalyti karės laukus.

UŽSIBAIGĖ KATALIKIŠKŲ 
DRAUGIJŲ FEDERACIJOS 

14-toji KONVENCIJA.
Rugpjūčio 19 dieną užsibaigė 

Toledoje Amerikos Katalikišką
ją Draugiją 14-toji Konvencija. 
Laike konvencijos apkalbėta la
bai daug svarbią dalyką, palie
čiančią katalikišką Amerikos vi
suomenę. Išrinkta nauja valdyba 
į kurią inėjo žymūs Amerikos ka
taliką veikėjai. Sekanti konven
cija bus laikoma 1916 metais, 
New Yorke.

užbėgus “kitiems” už a- 
“ aniems” ant keršto,, 
“priešinguosius” pralen-
Paimkime bile kurios sa- 

lietnvią laikraščius,
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Pripratome nuolatai girdė
ti kalbas, skaityti raštus, ra
ginančius prie veikimo. Šau
ksmams “pabuskime”, “veiki
me”, neužsileiskime kitoms 
tautoms” — rods, galo nėra. 

| ,Tų Raginimų dėka išties pra
dedame judėti. Subruzdome 

.nejuokais. .Ir visgi veikimas 
f atrodo menku ir daugėtose 
vietose dagi visai nesimpatiš
ku.
: Išsijudino lietuvių inteli
gentija, bruzda liaudis. Bet 
vis kaž-ko trūksta, nelabai vis
kas sutampa, klijuojasi. Vi
sur pilna rietenų, smulkios ne
apykantos, pavydo, negra
žaus konkuravimo. Išjudinti 
liaudį prie veikimo pasiseka, 

, j>et indiegti jos sielon tikros 
prakilnybės vargu pajėgiama. 
Bežadinant liaudį, visų pir- ( 
nu stumiama prie mažai jai

'Miprantamo, daleiskim, kad ir ■ 
prie taip vadinamo

Nesistebėkime po to, kad 
pas mus tų “kovą” net per
daug. Tamsus, neišlavintas, 
nekultūringas žmogelis pats 
sau gražių idealą nesuranda, 
nuolat girdint raginimus prie 
kovos ir prie neapykanta pa
remto veikimo. Ir dažniausia 
kas kur nors veikiama, tai vis 
kad 
kių, 
kad 
kus. 
vaitės 
perskaitykime juos, sulygin
kime. Ypač neužmirškime ati
džiau pasiskaityti iš įvairią 
koloniją korespondencijas, ku
rios dažniausia liaudies gami
namos. Kiek ten parodoma 
išlietos “kitų” neapykantos, 
viens kito apkalbėjimų, juo
dą darbelią primetimą, o “sa
vųjų” augštinimo. Atsimin
kime, kad tai gamina vadus 

kad tos“tauti- į pasekusioji liaudis,
ško” veikimo, tuo pačiu tarpu į neapyįantos epidemija kas I 
užmirštant žmonėse skleisti J sykis vis uoliau platinama, j .

., j'dįjas artesnių savęs pažini- 1 Prakilnumo, kiltas dvasios ne-
>es jos ten nėra. Prie 
raginant, nepašisten- 
‘pti ką nors šiltesnio 
ielosna.

Viršuj: Bifigrado' tiltas; apačioj: serbą didžiulės kanuolės ginančios Belgradą

Amerikos Žinios

ėti nesistengiama, mažai rū
pinamasi pripildyti jų sielas 
prakilnybės dvasia, indiegi-, 
mu jų širdysna meilės, gra
žių pasirįžimų. Užmiršta ta
po, pavadinsiu gražiausia iš 
visų kultūrų, sielos kultūra. Ir 
stebėtis po to viso nereikia, 
kad pas lietuvius, bent Ameri
koje, neviskas dydžiai eina.

Tankiai išgirsime kiek dau
giau žinių turinčią jaunuolius 
šaukiant: “dirbkime tautos 
labui! veikime de'i mūsų kau

zmomų
. Tiesa, gal socijalizmo ir lai- 
svamanybės skleidėjams nebu
vo ir nėra kur surasti kiltų 
idealų, nes visa jų agitacija 
remiama ant neapykantos, 
“kitų” žeminimo, pravardžia
vimo. Jų vadai, vietoj savęs 
tobulinimo, kitus temokėjo ra
ginti ir judinti prie tokio vei
kimo, kuriame žmogus neina 
tobulyn, bet greičiau slenka 
žemyn.

MEKSI KIEČIAI ATMUŠTI 
NUO PARUBEŽIO.

Arti 200 Meksikos banditą 
mėgino pereiti Rio Grande upę 
ties Progresu ir įsibriauti į Sn- 
vien. Valstijų žemes. Meksikie
čių mėginimas užsibaigė labai 
liūdnai. Amerikos raitininkų 21 
pulkas atmušė meksikiečių plė
šikų bandą nuo parubežio su di
deliais jiems nuostoliais. Iš ame
rikiečių nė vienas nenukentėjo, 
nežiūrint, kad šaudytos! labai 
smarkiai

STRE1KŲ.
Amerikos Darbo FederaeijpSį 

darbininkų organizacijos pirmi, 
ninku, Samuel Gompers, pat. 
virtin-’ pasklydnsius gandus apie 
vokiečių kurstymą darbininką 
prie atreiko. Tarpe jūrininką* 
ginklo dirbtuvių darbininką suki, 
nėjosi vokiečią šnipai, kurstaa* 
tieji darbininkus streikuoti, kad 
Suvienytąją Valstiją fabrikan. 
tai, ištikus streikui, negalėtų p*, 
siųsti ginklų ir amunicijos tai. 
kininkams. Gomperso nuomone* 
paskirta tam dalykui ištirti ko. 
misija, galėtų išvilkti aikštėn 
nemaža vokiečią daromą šuny, 
bią Amerikoje- Prie to Darba 
Federacijos pirmininkas pažymė.

VOKIEČIAMS NESISEKA JŪRĖSE.
VOKIEČIAI PAĖMĖ KAUNĄ.

Lietuvos stipriausia tvirto
vė, Kaunas, po smarkaus 
bombardavimo, paimtas vo- 
kiečią kariuomenės. Vokiečią 
didžiųjų kan uolių veikimas 
buvo taip smarkus, kad rusai 
nebegalėdami atsilaikyti pasi
traukė, palikdami priešui ke-

ITALAI PERKA ARKLIUS 
AMERIKOJ.

tai, to paties laikosi laisvama
niai, neatsilieka ir katalikai. 
Bet visų tankiausia pamiršta- ^snpirnin katalikais
ma savęs kultūra. — 
liaujantieji, būdami

me ištraukti sau pamoką. Ne
sekime ją pėdomis. Esame 

i ne dėl 
Taip šu- to, kad “anie” negeri, bet dėl 

mažos to, kad esame Kristaus išpa- 
VulHlres žmonėmis neretai HŠnfcrfJfiF Vn« šuo «»a‘šmm”

amunicijos ir ginklą. Rūsį 
armijos nuostoliai, paduodant 
Kauną į vokiečių rankas, ne
dideli. Jei tikėti rusą prane
šimams, tai visai mažas rusą 
kareivio skaičius natekn pas

tijos valdžia buvo pasižadė
jus, prieš paskandinant kiek
vieną priešo laivą, .duoti pro
gą jo ingulai ir ^keliaunin
kams išsigelbėti. Arabic’o” 
nuskandinimas įvj kęs taip ne
tikėtai, kad laivo! kapitonas 
nei nepatėmijęs gręsiančio pa
vojaus. Šiuomi laiku Suvien. 
Valstiją valdžia tyrinėja ko
kiu būdu laivas bu?® aaskan 
dintas.

nifestacijas. Ypač džiaugia
mos!, kad Ryga tapo išgelbė
ta iš pavojaus nuo jūrių pu
sės. *■

Italijos valdžios atstovai Ame
rikoje žada čia užpirkti 12.000 
arklią Italijos armijai. Jau kai- 
kuriose vietose pradėta 
reikalu derybos.

tuomi

I

nybes naumes laipini iwu» bet mus patraukia Kristaus 
la. Imkime socijalistus, ją vi- mokslo idealai, kuriuos išpažį- 
sus tariamuosius vadus, ją iš- štame ir tas mus skiria nuo 
tisą spaudą. Kiek ten maža ;<<anąją”. Mes sekame švie- 
sielos, prakilnybės, o k.ek < Kristus ją užžiebė, Baž- 
daug šukavimo apie darbiniu- nyčia užlaikė. Sekdami Kri
tus, jų raginimo prie susipraJgtų nepaklysime. Palikime 

-'kam patinka, kas savo išga- 
!’[mn»9 nenori nuolat apie “ki- 
■!tus” kali

limo, kvietimo dėtis prie s 
jalistų. Ir gerai įsidėmėki

VOKIEČIŲ LAIVYNAS SU
MUŠTAS RYGOS IMLANKOJE.

Kusistcas kari r 
nas uždavė skaudi

RUSAI LAIKOSI TIES KAUNO- 
VILNIAUS KARIŠKĄJA 

UNIJA.

ŽINGEIDŽIOS SKAITLINĖS.
Suvienytųjų Valstijų Darbo 

Departmentas apskailiūoja, kad 
šioje šalyje randasi 8,000.000 eu- 
ropėjiška* kilmės vyrų, tinkančiu 
kareiviavimui, bet ligšiol ne in- 
gijusių Amerikos pilietystės po- 
pierų. Iš to skaičiaus 3.500.000 
yra Austrijos ir Vokietijos pa- 
valdyniai, 4.500.000 — Prancū-

Užėmę Kauno tvirtovę, vo
kiečiai pradėjo atkakliai ata
kuoti rusų pozicijas, skirian
čias juos nuo Vilniaus, Kaše- 
darų ir Petrogrado - Varša- 
vos gelžkelio. Rusai kol kasi .. A ... _1 nVėno ^olz,)OS’ An'r,'J0S’ Ruh1JOS ,r Iuh-

sis rengti darbininką streikus 
delei ją būvio pagerinimo, bet 
šiuo laiku {vykstantieji streikai 
nieko bendro neturi su darbinin
ką reikalais ir yra iššaukiami 
visai kitokiems tikslams. Vokia, 
čių agentai — šnipai Amerikoje* 
kaip matyti, yra gerai susior
ganizavę, kad įstengia sukelti 
gana didelius streikus darbiniu, 
ką daugelyje Suvienytąją Vai- 
stiją ginglą išdirbystėse.

Kauno, neptūno upes pakra
ščiuose ir nuosekliai atmuša 
vokiečių atakas. Smarkiausi 
susirėmimai eina netoli Kaše- 
darą stoties, kur ypatingai 
veržiasi vokiečių kareivija.

se Valstijose yra 14.000000 sve- 
timtaužią, kurie nepriklauso prie 
Amerikos piliečių skaičiaus.

mgaikscio Mmaiojaus armija nag uždavė Bkaudų 
iš apleidžiamąją poziciją kieįiamSt nUskandi;__ __
traukiasi tvarkoj. Strategiką u K?!^g inlanko- 
apskaitliavimu rusai turėsią į je Ankščiaus buvo praneša-1 
trauktis Rusijos gilumon irima> bak vokie,Ha sugavę ru- 
ten, suorganizavus savo spė-igų laivyną į siųst .s ir už die-1 
kas, užduoti vokiečiams galū-jnog kitos prisieis atri
tiną smūgį. sveikinti su savo kariškąja

--------- tspėka jūrėse. Bet tos žinios, 
kaip dabar pasirodė, buvo su- 

“ARABIC’O” NUSKAN- falsifikuotos pačių vokiečių.
DINUKO įkąri pasigirus pi eš pasaulį

[naujais laimėjimais. Ištikrų- 
ečią povandeniniai lai-[jų-gi ne vokiečiai rusus, bet 

?rsergėję laivo J rusai vokiečius intraukė į 
nu-Į spąstus ir taip juos smarkiai

vo- 
vo-

SUVIENYTŲJŲ VALSTIJŲ 
LAIVYNO STOVIS.

Prezidentui M’ilsonui pareika-RUSŲ OFICIJALIS 
PRANEŠIMAS.

Rusų karės kanceliarija 
praneša, kad rusų armijos pa
dėjimas Rygos apielinkėse, 
Jakobštato ir Dvinsko linkui 
esąs geras. Visose pozicijose 
rusai pasekmingai atmuša i

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
KONGRESAS.

Penktas (V) Federacijos 
KnnpfesRS atsibus Šįmet mg- 
išėjo 28, 29 ir du <1. iSrooKiy- 
ne, N. Y. Laikas pradėti ruo
štis prie šios atigščiausios ka
taliką organizacijos kongreso, 
kuris kaip ir užbaigs visą sei
mų sezoną. Platesnė kongreso 
programa ir prelegentą var
dai bus paskelbti kiek vėliau. 
Tuom tarpu parapijos, drau-

lavus, laivyno sekretorius, adipi- 'gįjOs, susivienijimai ir sąjun- 
rola* Beniam, laike kelių dienų į gOg yra nuoširdžiai kviečia- 
zada inteikti prezidentui rapor. mog dajyvauti Penktame Fe

deracijos Kongrese, Brookly- 
Ine, N. Y. Laikas šaukti drau- 
gi.įų susirinkimai, rinkti at
stovus (delegatus) ir sutvar- 

tik i kyti savo įnešimus Kongre
sam Parapijos gali siąsti po 
tris delegatus, draugijos - gi 
po du delegatu. Nuo mūšį 
pačių, gerbiamieji lietuviai 
ir katalikai, priguli Kongreso 
pasisekimas. Drįstu kviesti 
visus dvasiškius ir svietiškius 
inteligentus talkon. Jei jū» 
gerbiaaiieji, nepasigailėsite 
laiko ir darbo, sunaudosite vi
sas savo spėkas ir intaką, šį* 
metinis Federacijos Kongre
sas galės būti priakaitytaa 
prie labiausiai nusisekusią.

Kun. J. Misius.
Fed. pirm.

PRIE
.Lizrnc ran- vęrc

kad

Cobnlesniai

elgti, bet taip smarkiai sugadino Laivų. suvyliojc

" urėdo-

kilu

darbai
žmo

i nepe 
ir keliat

BERNSTCRFFAS PASILIKS 
AMERIKOJE

AUSTRIJIEČIAI SUSIKIRTO 
SU ITALAIS.

........... ~V|Sią
skaičiuje keletoslria

Anglijos White Star'apdirbo, jog visi turėjo nusi- J vokiečių užpuolimus. Toliaus 
sažerinį laivą “Arą--stebėti iš rusų gmlrMno. Ru-}i vakarus, tame pačiame fron-

npirms

bokime,

tą apie Suvienytųjų Valstijų ka- Į 
riškojo laivyno stovį. Iš ikiiiol' 
paskelbtų žinių paaiškėjo, 
laivynas, sulyginant su 1913 me-1 

I tais, žymiai padidėjo. 1913 me-; 
i tais kariškųjų laivų buvo t— 
j 164, dabarties jų priskaitoma I 
i 214. Laivyno ingula paaugo ant Į 
JjOUU /palą.

Valstiją pilie- [laivyno kreiseris “Moltke”. 
tindinta 3 kreise- 
rpedos laivai 
vokiečią laivyno 

Pet tornado gy-

kad musų

krikščione

tos kulti! rt

lėti, į save nepažvel- 
supirma pasiliuosuo-
> kitų neapykantos, 
atsižvelgkime į savo 
lų. Ją tobulinkime, 

ime darbą.
i, atsakys j kapitono 
Aiškiau su-'skandino 
:aipo žmo linijos r>i

as diktuoti, ką jie tu-i povandeninio laivo torpeda [slėpdamas Rygos intalroje, Į rėmimą, bet pasekmes tąją 
. l u»Lv.,-x£'. .. . .. • » j- j0 vokiečius, kurie ma-'menkos. Vilniaus trū

nydami, kad rusai nuo ją bė- bernijoj jokią permi.dną ne-

įgaus, Kuip.

sų tauta. Kada tau-j Lig 
tės nebus t ypa

kad jis laike 11 miliutų nu
grimzdo į vandens 
Ačiū laiv 
trini pasii

iliauninkus ir išgulą. 1 
mdama apie

Lmes.|ga, neatsargiai pasileido pa- įvyko, 
kapitono sumanu- iskui rusų laivus i atakon. Čia 
cė išgelbėti bemaž [įvyko mūšis, po kurio vokie- Į 

ai p&sijuto netekę H geriau- 
savo laivų. 7.tivo geriau

Grovas voa Bemstorffa*, Vo
kietijos pasiuntinis Suvienytose 
Valstijose, pasilieka prie savo, 
____ • Paaklydęs gandas, kad 
Vokietijos valdžia atšauki* Bern- 
storffą, pasirodė esą* pramany-

Ginklų dirbtuvėse “Federal 
IPressed StelI Co.” Mil-vaukee, 
Wia. susikirto austrijiečiai dar
bininkai su italais į mūšis buvo 
gana smarkus, nes keliolika dar
bininkų, sunkiai pažeistų, nuga
benta į liguubūėiuB.

Dirbtuvių administracija at
gabeno didelę partiją austrijie- 
čių darbininkų prie statymo nau
jų rūmų fabrikai. Darbininkai

1

1



Oliuos 18

ka kaip reikia f

S pai.

Lietuvių mūsų miestelyj t i. Kaip girdėjau, *w vakaras

■argj biniai,

Panelės Švenč. bažnyčių, kurio-

šiam mes atgal ant jo. Prisieina ris. Tvarka parapijoj pavyzd m-

Jurgis Rudi*.

ATHOL, MARŠ.

užeini

▼Kylius

OHARUEROL PA.

padėkavo u z gausia* aukas. Pas-

NEVARK, M. J.

Ten Buvę*.
r

pasijuto taip Įėjo dorų, kviečia sau aiiš-

B O. M—tė.

80. BOSTON MASS.

ir

K, A. kuops*, kur yra

Gali būti, kad tokių apsirai

Lietuvos praeit) ir 
padėjimą. Nurodidab

kitokios 
jog po 
triūsas, 
dėžini tų

goms, snsengta čia prakalbos. 
Atvyko net keturi kai beta jai:

riogso eilės katni- 
viso kiaura, kaip 

lovinių, puikiai kį- 
katalikų bažnyčia.

ingaliotų Draugijos 
pirkti Draugijai neju- 
turtų sakysim, žemę, 
tt Iš apyskaitos maty-

pa 
Kari

iš Wert- 
moksleiviai Ang. 
Čaplikas iš W or

tu ūsų žmonėliai kaip išmanydami. 
Žinoma, atsiranda tarpe gerų 
žmonių ir pakrikusių doroje 
ypatų, bet tai visur pasitaiko.

mūrio
Liepo- 
j kliu- 

svar-

pajiklaufyti kų tasai “didvyris” 
pa>a«fd<noa. Po keliųintouMsž'*- 
džių pradėdB jisai aiškinti apie

Aišku iš to atsitikimo, b*d 
mūsų soeijaHstų skelbiamoji tei
sybė — iu ariu burbulas. ’ Apie jss 
jų dora nėra ko izt
Bodami nieko apie ba»y

VISUOTINAS LIET. D-JOS D.
K. N. i. SUSIRINKIMAS.

Įvyko liepos 1 d. vak. iv. Mika
lojaus bažnyčios salėje. Į susiriu-

iškilmei nemoksią pasakė kle- 
Ketuviskai

ir leakišk
Tuojaus po iškilmingų Šventų 

Mišių, vh i kušiai tapo inrašyti į 
Panelės švį. škaplierius ir rą
žančių.

Petraitis ragino klau- 
prfeilaikyti teisingo 
mokslo. Skaitlingai 
žmonės, atidžiai klau-

paagulyje negirdėta. Buk lai
Kristaus laikant moterys buvoj^gg

— Nėra pajėgų jie sulaikyti, 
—kalba mūsiškiai. Užlieja,
skandina žmones...

Nubėgsi * antrų linijų, atsidu- 
suoti truputį. Guli ir jis mūsų

apkasai, abazai, kareiviai, 
patrankos ir vėl apkasai. Mu
isto, nesiliaudami, atkakliai,

Hartforde randasi nemažą*

kur gyvena ir kuomi užsiimda
vo. Ang.
sytojus
Kristaus
susirinkę
sėsi kalbi-togų išmintingų nuro
dymų ir pilimi buvo patenkinti 
prakalbomis.

rietas, nuo
1* augštyn

Kitados gatvės dabar apaugo
tole Pro krūvas griuvėsių išlin.

rių gryno pelno.
Pagirtina* dęrhas I

T. ūpėlis.

badaujančių lietuvių vargus 
Duosniomis aukomis atsidėkojo 
pbiladelphiečiai už gražius ir 
jautriu* kalbėtojų žodžiu*.

Geriausiai bene darbuojasi te
atrališka draugija "Birutės 
Ratelis", kuri* dažnai parengia

Woreest< Mas*.: Aug Pet
raitis ir J. Čaplikas.

Pirmasis kalbėjo apie žmogajs

Rugpiūčio 14 dL, Shcboyganc 
susitverė nauja “Lietuvos Sū
nų”, pašelpos draugija Gero

Daug šiandienų kalboms 
rašoma apie blaivybę. Laikraš

Kadangi buvo 
kalbės ponas

... v ros n jrsBV-
kuns — : :....... Itietonai trip minko svmgatoo-
hus pne manęs ir nenžgmkrte leidiia
jiems, nes tokių yra dangaus -j-.HmuL Privesto čia nn-

jėgag, kad suniekinus ir purvais____ ________
apdrabsčius Lietuvos Vyčių or- bos5 „ba prie S-
ganizacijų. Laikraščiuose, pra

dą nors katalikus prisivyti. Jie j Moterims ir mergin 
debar iš dalelio išgąsčio ir pa-:§ioing prigulėti prie 
vydo dėd* savo paskutinių pa- pečiau spiestis pria 
jėgas, kad suniekinus ir purvais Vo’ Motinos Nuolatmtos

KARĖS VAIZDELIAI.
ŠIAULIAI.

Aiškiausia ir drauge liūdniau
sia karės paminklas — tai Šiau
liai Šiauliai dar nenutraukta 
nuo žemės paviešio, bet jų ir 
nebėra. Iš jų miesto vištoje be
liko didelis kapinynas. Kaipo 
lapai, Jie turi savo gražumo. 
Ištisi kvartalai, ne vien tik gat-

atako* aplink Šiaulius tiesiog pa 
siūtosios. Ir mūsų ir vokiečių 
žmonės tiesiog paskutinį viekų 
išgaišina. Vokiečiai atakuoja 
po penkius, po aatuonius, dešim
tį kartų per naktį. Krenta vienį 
siunčia kitus- Mūsiški ame nelei
džia nei atsidvėsti. Puola ant 
mūsų apkasų, kaip bepročiai, au-

tikėjo, jog ji

Išstamaim iš apkasų, varom to
liau*. Išpnrsti visas. Tamsu, prieš 
save blogai matai. Suklumpi, 
griųva ant U'vęs. Bėgi, alsuoji, 
it kalvio dumplės. Įšoki į vokie
čių apkasus, norisi parkristi, nu
mesti šautuvų ir gulėti, o čia rei
kia durtuvu dirbti U-u-uch! Iš
valei apkasus, — už 15—20—30 
minučių vokietis vėl atakuojs- 
Ksrtą atmuši, antrų atmuši, tre
čiam kartui pajėgų nebėra, ves 
rankos šautuvų laiko. Na, ir eini 
j atsargų: tegu dabar rezervai 
su vokiečiai* imasi; pasilsime ir 
vėl einame. Taip per kiaurų nak
tį prieš apkasas šian-ten dešimtį, 
penkioKkų kartų žaidžiame.- Ko
jos nebepmrtovi, rankos nebeju- 
d*. /

NEW PHILADKLPHIA, PA.

Rugpiūčio 9 d. atsilankė į Mū
sų miestelį mainierių unijos pir
mininkas, p- White, kuria, visut 
tautų darbininkų parengtose Į 
prakalbose, ragino mainierių* 
rašytis prie unijos, jeigu jie Ma
no ateinantį pavasarį, užsibaigus 
sutarties laikui tarp darbinin
ku ir kompanijos išlaimėt i kų 
nors savo būvio pagertoizuui

Lietuviai parengtose prakal 
bose pasirodė skaitlingai ir labai 
puikiai Jų pastangomis buvo su
daryta didelė paroda.

Utarninke, rugpiūčio 10 d. 
SUMnHukėine autruju Bvtviu, p. 
St. Šimkaus. Narijaueko svetai- 
nėję buvo surengta prakalbos. 
Vietinis klebonas, kun. V. Matu
laitis, persiatydamas p. St. Aini-, 
kų, paaiškino je kelionės tik
slų ir visus ragino, sulig išga
lės, pagelbėti Lietuvos varguo
liams. Svečia* iškalbingai nupie- _____ _ __ ___
šė liūdnų Lietuvos padėjimų— mfrartoėr dalie*

prakalbas
- draugijos

ji ir bažnyji* pav-v- 
ijo moksleiviai

šių. G. Čaplikas aiškino Lietu
viai istorijų Abu kalbėtoju ge- ;
ral atliko «a\ o užduotį. Paskiau* 
klebonas patarė klausytojam* ne- 
pamirtti gerr-i natarynrų ir tvirtai 
jųjų laikyti

rlsrtdtum*

Atsitinka, kad bebėgiojant 
nuo vienų apkasų į kitus, ir mū
siškiai ir vokiečiai dešimtimis 
pavirsta pirmajame apkase, taip 
ir guli. Kartais vienas šalia ki
to. Ir ne sužeisti, tik visiškai vie
ko nebtekę. Guli ir net nebežino, 
kieno jie apkase: savame ar sve
timame. Negalvoja nei apie taį 
kas gretimai: viskas — labai tai 
jiems. Bent kiek atsipeikia, žiu
ri : guli ir savieji ir svetimieji. 
Nu, ir guli. Ks«, k? suima, neži
no. Jie gulį o per juos, kaip 
vilnys, perbėga atakuojantys: 
tąi mūsų gena vokiečius, nau- 
jg patrakusių vilnim ųuplnu- 
džis mflsuesivni. Prnuš abf vilnį 
j ta ar kitų pnsę, o ten. naujoje 

' linijoje apkasų, be užmuštųjų ir

rengiasi iškilmingai pasirodyti 
rengiamoje, 6 d. rngaAįo, Lietu
vių Dienoje. Trys vyčiai p**it* 
dėjo dalyvauti lenktynėse, jei 
tik atsiras jiems oponentų.

Apielinkės kasyklose darbai ei
na silpnai. Dirbama po tri* die
nas į savaitę.

valstija* įmesti;. <’ia randasi pu
sėtina* Sėtuvių gyventojų bū
reli*. Pittaficidiečiai turi gra
žių draugijėlę po šv. Juozą ,>> 
.vardu, taktai gaila, kad nedaug 
lietuvių Jfrit jo* prigulk Reikš
tą visiems prisidėti prie šios 
draugijos ir veikti išvien.

Nedėlioję, rugpiūčio 8 d., ačiū

do kiečiai, balandos ir 
piktžoles. Užmirštant, 
tais žaliuotais palaidota 

' džiaugsmas ir ramybe
tūkstančių ramių gyventojų, tai 
■kims vaizdas būtų gražus. 
Kur tik žvilgterėsi, dailės ant
spaudas. Žmonės, pykdami ir 
bepročiuodami, gyvų miestų pa
vertė nedailiais grobiais, o gai
vinanti gamta krūvas kaulų pri
dengė žalesų šydu ir griuvėaai 
tapo dailės dalykais.

Po pirmo bombardavimo, pa
vertusio miestų krūva šiukšlių, 
Šiauliečiai buvo paketinę atsta
tyti jį. Daugelis gyventojų at- 
iėjo su savo turtu ir mėgino jį 
atgaivinti. Bet vėl reikėjo pasi
traukti : Šiauliai tapo 
vieta. Čia grįžkelis nuo 
jaus — Romnų gelžkelio 
taujų ir Rygą. Vieniems
bn šmukštelėti pro Šiaulius, 
■otriems svarbu nepraleisti vo
kiečių. Tai ir trypia čia karės 
per tris mėnesius. Visa čia iš
trypė per 30 verstų aplink. 
Vienasėdžiaį sodžiai, sodai, dar
kai, laukai, gyvenimai, gyvento
je* viskas suminta. Dar prieš 
keletą savaičių galima buvo 
Matyti ant Mintaujos kelio to
kie vaizdai. Išjos kazokai ant 
kelio, pamatys juos sodiečių 
Moters su vaikais ar vieni vai- 
kn&ščiai, — ir kazokai susto- 
įja, išsiima dnono* ir raiko rei- 
Mrmis. Visk* išdalija. Dabar 
ir moterų su vaikais nebėr — 
vau pųėjo- Aplink tik apkabi, 8UŽeigtųjl} krit0 naujo6 dešim-

— Lyg ant karštos plytos sė
dėtų, nekantrauja, — kalba mt- 
■ų kareiviai apie vokiečius ties 
Šmuliais. — Skubina*.. Matos, 
■ėr - laiko....

— Pikti! Baisiai pikti čia vo
kiečiai — priduria kiti, buvę 
Mūšiuose su vokiečiais Lenkuo
se. — Ten taip-pat veržėsi Var
iavę paimti, bet vis netaip. Be- 
Be saldesnė jiems Ryga?

— Regi, kaip truksi, diena 
tai net dulkes apšaudo. Pralėks 
■atoniobilius, sukels dūmų stul
gių, o jie, iš kur ir atsiranda! ir 
firMeds dierti i dnlkm vieta.

ty* nusilpusiųjų.

Išbrėkš -rytas — abi pusi nu
silpo. Guli aav* apkasų linijose 
Hr neberišaudo. Vokiečiai Im
tiniai pasakoja, kad pas juos, 
tokioms naktims praėjus su pa
siutusiais .dažnais atakavimaia, 
visados du, trys penki kareiviai 
lieka pamišėliai*'

“Rygos Garsas”.

vi* iš pykčio.
— Kas dulkės? — pamoja 

Tanka buvę vokiečių apkasuo-
• '•e. — Naktį vokiečiai šaudo, pa- 
BiMatisydami. Pas juos naujienė
lė. Pirma turėjo apkasuose pe
riskopus, kad galėtų matyti, kas 
yra prieš, neišlipdami iš apka
sų,- dabar vokiečiai pirmose ap
kasų linijos turi klausomąsias 
trubeles. Gaudo kiekvienų toli- 
mų tekinio girgždėjimų, pusna
gų tupsėjimų, žingsnius nedide
lio btrrėlio kareivių. Išgirs ir

■ ima ridikus diegti.
Šovinių vokiečiai negaili. Tai 

jų karė* būdas. Dažnai ne prie-| 
ftninkanis naikinti, liet saviš- 
dUams drąsinti, o priešininkų 
dvasiai sloginti. Patrankų sau-; 

■aifuuut tai sav vu»sa muzika. J) j
stebėtinai drąsina ir kelia karei-1 
vių dvasių mūšio linijoje. Hin- 
denburgas, sakysime, tikrai yra 
rašęs savo įsakymuose ir žo
džiais nuolat tvirtina:

— Dešimts savo patrankų štj-

Svirus tai miestelis, ilga juos- pirmiausia vardus ir pavar
to išsidriekęs ant Moaongshela d«« phtofieldiečių, aukavusių
upės kranto, 40 milių atstumo nuo | nesenai tesitverusiai Weirtftol<to 
didžiulio Pittsburgh ’o- Žmonės 
uždarbiauja čia anglies kasyklose 
ir stiklo dirbtuvėse. Kasyklose 
dirbama gerai, bet dirbtuvėse vi
sai silpnai. Lietuvių skaičius Ka
me miestelyje auga kasdieną. 
Yra jų čia apie 40 šeimynų' Tu
rime šv. Juozapo gana skaitlines 
dr-stę ir S. L. R. K. A. kp. Gėri
mas alučio čia pusėtinai prasi
platinęs. Ačiū gėrimui lietuviai 
nieko prakilnesnio nesugeba nu
veikti. Šv. Juozapo draugystė su-

inus balius, bet naudos iš tokių 
balių nėra jokios. Draugystė pri
valėtų suruošti kų nors naudin
gesnio: prakalba*, vaidinimus, ir 
kų nors panašaus. Stinga čia tru
putį šviesesnių žmonių, kuriems 
rūpėtų Charleroi lietuvių doriš
koji pusė, o ne jų skatikas. Tū
lą laikų čia sukinėjosi V. P., bu
vo net gavęs darbų Charleroi 
Banke, bet greitai pagarsėjo sa
vo negudrumu ir šelmystėmis. 
Turėjo prasišalinti netik iš banko, 
bet ir iš Charleroi ir eiti kitur 
ieškoti lengvatikių. Kun- Kazė- 

Tns* iŠ Donore Pa bandė paimti

dalyku: 1. trumpa Draugijos 
darbų apyskaita ir 2. kad susi
rinkimas 
Komitetų 
dinamųjį 
namus ir
tį kad Komitetas lig birželio 13 
d- turėję* daugiau ne 60 posė
džių, Draugijoje tikrųjų narių 
lig to* dienos buvę 1600. Į Ko
miteto kasų lig birželio 13 d. 
inėję 237.213 rb. 10 kap. Komi
tetas išleidęs 196.854 rb. 62 k. 
Išklausius apyskaitos, vi*, sųsi-

Dažnai laikraščiuose 
žinių iš Atbolio. Rašoma tose ži
niose apie draugijų gyvavimų, 
rengiamus balius, vakarus ir ki
tus svarbesnius apsireiškimus iš 
Atbolio lietuvių gyvenimo. Pa- 
girtinas dalykas, kad atbol iečiai 
nesnaudžia, bet dirba išsijuosę. 
Su visai* sykių juda ir mūsų 
motery*, kurios prtoidėdainės 
prie kiekvieno prakilnesnio su-' 
manymo, nemažai tuomi pagelb
sti kiekvieno darbo greiteBiiam 
irykinymni. Paimkime, kad ir 
šv. Onos moterų pašei pinę drau
gijų. Jinai ir parapija remia, ir 
blaivybę platina, aukuoja tautės 
reikalams, dažnai parengia pra
kalbas, vakarus, blaivus balius. 
Nelaba t aeuai ši draugija pa
rengė moterims prakalbas, kurių 
tikslu buvo supažindinti atholie- 
tėa su A. L. R. K, Matarų Sujun
gus reikimu Amerikoje- Kalbėjo: 
kun. Pr. Meškauskas ir mokai. 
Al. Račkus iš Woreester, Mas*. 
Aini kalbėtoju nurodė svarbų 
Moterų susivienijimo ir ragino 
visas moteris prie jo rašytis.

Po prakalbų buvo tartasi 
apie sutvėrimų A. L. R. K. Mote
rų kuopos, bet gerai apsvarščius 
tų dalykų, palikta tų reikalų at
likti šv. Onos Moterų draugijos 
hijri majam miairinlrimiri

Labai būtų geistina, kad tas 
sumanymas įvyktų ir susitvertų 
Atholyj nauja A. L. R. K. Mote
rų kuopa.

BENTLKYVILLE, PA

Rugpiūčio* 1 d-, puikiai 
puoštoje šv. Luko, bažnyčioje, 
įvyko nepapmta iškilmė. Buvo 
tai Pirmoji ’ vaikučių Komunija. 
Prisiartino pirmų kartų pne 
Dievo Stato.,išviso 30 vaikučių: 
— 18 mergaičių ir 12 bernaičių. 
Puikus tai buvo reginya. Klek

begyvendamį paa<-kmingai veikto. 
Dideliu darbštumu atsižymi kele
tas katalikiškų organizacijų — 
ypatingai Lietuvos Vyčhi kuo 
pa. Iš visu draugijų paskiausia

1 susitverė L. Darbininkų Sųjus- 
gos kuopa. Dabar Hartfordie- 
čiai ruošiasi tverti Spaudos 
Draugijos skyrių.

Parapijos reikalai gerai veda-, 
mį — rišame kame pavyzdinga 
tvarka- Klebonas, kun. Ambotas, 
uoliai darbuojasi palaikymui tos 
tvarkos savo parapijoje.

Dabar čia statoma nauja baž
nyčia. Darbas pradėtas birželio 
pradžioje; žadama užbaigti apie 
adventą šios parapijos žmonės 
labai interesuoja*! savo naujos 
bažnyčios reikalai*.

Rugpjūčio 15 d. vietinė L. 
Vyčių kuopa nusiėmė paveik*]*** 
prie viešojo knygyno. Susirinko 
gražus jaunimo būrelis. Duok 
Dieve, kad ji* angtų ir stiprėtų.

Tų pačių dienų įvyko Vyčių 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Buvo apkalbėta gana daug svar
bių reikalų. Atsilankęs iš Broek- 
tono, Mass. svečias, Pranas Vir- 
mamdeto, pakalbėjo apie Vyčių 
siekius, nuopelnus ir darbu*.

Mūsų jaunimas apreiškia daug 
gyvumo ir darbuojasi kiek ga
lėdamas. Geriadbiio pasisekimo!

--------— - - - 
H M nors gero iš jų padarytį 
nes charleroiškiai jau nuo seno 
priklauso prie Donoro* parapijos. 
Tečiau; kunigo pastangos nuvėjol karalystė. Pritinkantį tai didžiai 
niekais. Charleroi lietuviai, supy
kę, buk kunigas norįs labai 
“bosauti” ir norįs net čartori 
draugystei atimtį nutarė nebe- 
prigtdėti prie Donores, bet prisi
dėti prie airių par. Cbarieroį ar
ba prie Hetuvių par. Ellswortli’e. 
Charleroi lietuviams patartina 
gerai apgalvoti savo žingsnį. Do
norų rūpinosi jais keletą metų.— r*—. ’ norą rupiuuri jais avit-tą otriu, i

rinkimas dėl nejudinamojo tur- Charkroi lietuviams prie Dono !
to pirkimo priėmė tokių formų-! reikėtų ir užsilikti, 
lą, kori leidžia Liet. Draugijos į 
d. k. n. s. Komitetui pirkti drau
gijai nejudinamąjį turtų, užsta
tyti jį skolinties pinigų, duoti

WB8TFreT.D. MA 83.

"butely* konjako kiekvienam.
Vokiečiai ir kuls orų iš kelių

— Nebijokite: už jūsų nugarų

si rinkimo ingaliojimas buvo rei
kalingas, nes Komitetas, norėda- 

Imas įsteigti Vilniuje pabėgė
liams prieglaudų su amatų mo
kykit, norėjo pirkti piečių, bet 
pasirodė, kad įstatuose nesą pa- 

| sakyta, kad jis tat galėtų daryti.

“Vairas”.

Skaitykite ir Pla
-. neapgalimi plieniniai kumščiai! įjoktC ė H C 8111J 

Naktimis siųsdami kareivius [ja ' v
į atokų, vokiečiai bene prigirdo z. amalą Pažangą 

dėl drąsumo. Lyg dar kaiko! - • - _ • .
>*nčio duoda. Naktinės JatJ išėjo 4 nnm.

visų krikščionybės laikų, k įmi
gsi, vyskupai visaip moteris nie
kino, jas kankine, varinėjo nuo
ges Į ugnį ir verdančios alyvos 

* katilus ir daug — daug kitokių .
baisenybių darė. Vienu žodžiu 
sakant, visa kalba buvo parem- ; 
ta mėhi, koRojimosį keikimu toa- 
tslikų ir knnigų.

Pasibaigus prakalboms, pasi
prašiau balso ir rtrodžmu, kad 
katalikų bažnyčia netik nekanki
no moterų, bet jas gerbė. Kaipo 
pavyzdį nurodžran Dievo Mari
nos ir dideli*, skaičiaus šventųjų 
berbims, kurių vardais p**ožtom 
ne viena katalikų bažnyčia, iš
tenka p*ž»el<ti į paprastą lietu

jog šventųjų skaičiuje aepaskn- 
tinę vietų užima moterys. Tada 
minėtas galvočius, neturi 
ko kito sakyti, "Hkoiiojo
nuo kiaulių ir apdėjo visokios 
rūšies epitetais. Tai bent soeįjr- 
tistifikai! Nesuranda argnmertn
— koliejasi. Kuomet — g» «*■*;- 
jan dar daugis®* ap«« jo mėlgs 
kalbėti, galvočių* pradėjo
šytl, kad nedustų man batoo. 
saukdama*: “Sitetabdylut Aų
beprotį l”

Newarko ir apielinkių soeija- *r nesyk, apffMPto
listai taip išsigandę vietinės Li& "enudrius lietuvius.
tavos Vyčių kuopos, kad iš dide-j Tarp kitke pasirėdė, kad miaė- 
Ho nusiminimo susirgo drugio t*» kalbėtojas puikiai apsipažinęs 
liga. Netrūkus mūsų "draugai” į1”1 ištvirkimo įstaigomis, mus 
žada nertis iš savo kailio, ir, karei "Siakės” agentu. lai neri ke v 

stebėtis iš prakalbų. Koks moty* 
i— toks puodas. Tik gaila, kad 
mūsų seserys, Lietuvos dukterys, 
kurių pranokėjos, dar Lietovai 
esant stabmeld#k*, gerbė ir

pasibaigus, rengiasi iš Kmppo 
dirbtuvių parsitraukti keletą di- 
diaųjų kaūuolių ir subombar
duoti Lietuvos Vyčius.

Dalykas tame. Mūsų lietuviš
kieji seeijaliriai l
toli atsilikę nuo katalikiškai —. — -
tautiškos visuomenės apšvetos vyriu*”- Dorom* betų va n.

nigus girtavimui. Priveliu čia pa
vyzdį iš savo gyvenimo. 12 me
tų pragyvenau vienoje vietoje. 
Per 6 metus surašinėjau centus 
išleistus svaigalams ir, žiūrėkite, 
kokia milžiniška suma susidarė. 
744 dol. 50 sentų praleista alu
čiui ir degtinei. Kad 
lėtų kiek 
Ši didžia 
duodu či 
gertus pi

aimanų, kad Vyčiai baigia visį! 
pasaulį užvaldyti.

Argi ištikrųjų mūsų soeijalis-j 
tai taip apako, kad nemato, jagl 
Vyčiai yra labai reikalinga iri 
naudinga urgaatzaci ja! Aš ma- į 
nau, kad aoeijaliatai nėra tokiais 
tnnnperėgiaie. Soprsota jie ge-, 
rai naudų j; 
tiktai iu stori

čia būtų kunigas. Dabartie* dva
siškų vadovų matome vienų ‘-yBrį 
j melu*. Atvažiuoja retkarčiųi* 

-kun. T. Žilinskas iš Bostono. Bu- 
draugijH, vo fr®**-
neleidžia"w*a

Mikola*.

donorą, pa.
8-tų d. i >010

met

137.1
12

■■MM

aa^a&sš

5HU gMB pianumil, 
tos apielinieė* lieta 

aisčiu

Nedėldiei 
čio, šv. J u 
ko iškilnia
Komunija. Prisiartino

Karts nuo karto tenka pato l**'o nekalta* ši 
myti LaikraKiuoae šiokių ar to- ištirt 20 vaikučių 
kių žinutę apie W«tfidd# l*e-'.mergaičių ft 8 bernaičiai Iš 
tuvius. Ypatingai sujudo was- žaus ir pavyždingo vaikučių »r- 
fieldieeiai, apsigyvenus čia darb.siėjimo buvo matyti, kad klebo- 
ščiam veikėjui, kun. K. Vaši nas, kun. 3f. -T Kazėnas ir rie- 
liauskni-Ačiū jo pasidartavinuji,! tinit< vargariininkas padėję 
sumažėjo girtuoklystė, kuri A-Uakimmu usmaža triūso 
niau buvo čia labat~prašiplaįi« j Malonu b*v KlNGt/O

. Bagn&vi: 
iš gvrbiaaiąt.:

gijų: "Šventos Onok”, ’ moterų J 
d r-ja, Marijos Vaikelių, mergai-! Komunijos. Bažnyčia, 
čių draugijėlė ir Lietuvos Vyčių i tink« tai iškitaeį buvo 
kuopa. Žinoma,, tos" draugijas ne I papuošta 
daug kų galėjo nuveikti, nes ■ s. į iškilnu
sos jaunutės, bet ateityje iš jųjPM'^č 1 
daug ko tikimos!. laimi

6č» 
’tuvūs Vyžių

il-tol soči jaustum
• • "AInųšlOK®' l’t isieisų po f

2

2



' I ,

* g. ų nanga “ jgg mgp. A. L. K. Spzudo* dr-jo* 
p "h lG kuOpa rengįa pikniką Pelnas

. ruiunkiuniBimn., i parapijos naudai. O ant 30 d. 
kito* ^ranll'i?"s j rugp- rengia prakalbas, ant kn- 

svaiginan i*u ge- «aja atvykti klier. A. Pet- 
:ną šventadieni va-)^ ?era proga pag.

, . . rajus. »
į buna‘.1,etuv"’! naudoti.

rėtis gamta, garbinama bačkutė, 
buteliukas. Taip elgiasi netik iš
dykę šmonės, bet ir gražios, pa
vyzdingai gyvenančios šeimynos, 
tateiršdamas apie mūsų bendros 
tėvynės, Lietuves, vargus, it ba
do mirštančias m šie* ir mažus

ROCILESTER, N Y.

turbūt pamiršo apie savu parei
gas tėvynė* link. Apsvaigę, rė
kauja krūmuose, lermus kelia, 
pažemindami lietuvių vardų "ci
tata učių akyse- Taip ilgiau n> 

J gali btttil Kreipiame* su prašy
mu prie tų, kurie nedalyvauja 
girtose pramogom- ir kuriems rūpi 
lietuvių geras vardas, pradėti ko
vų su blogais papročiais. Suraski- 
me būdų, kaip prašalinti iš mūsų 
lietuvių tarpo girtuoklybės biaurų 
dievaitį. Visi prakilnios širdies 
lietuviai stokite į blaivininkų ei
les ir padėkite mums apvalyti 
Baltimore lietuviškųjų visuome
nę nuo svaigulio ir ištvirkimo I

J. F. Karalius,
L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų 

"13-to» kuopos ingaliotinis.
, a ....

W0RCMTRR, MASS.

Iš visų pusių WoreesteXs 
pasigirti tavo veiklumu: žydi pa
rapija, gerai gyvuoja draugija, 
gausiai worcesteriečiai aukoja 
tautos reikalams. Vienu žodžiu, 
Vlorcesteryj yra viena iš veik
liausių lietuvių kolonijų. To gero 
apsireiškimo kaltininku daugiau
sia bus gerb. kun. J. J. Jakaitis, 
mūsų dvasios vadovas, geras tė
vynainis, uolus veikėjas. O jis 

E įaų mus darbuojasi tos pu- 
metų. ..,

parapija turėjo $25.000 skolos. 
Dabar toji skola išmokėta ir prie
de turima $20.000 kasoje naujos 
bažnyčios pastatymui. Per para
pijos susirinkimų buvo nutarta 
nepradėti statyti naujų bažnyčių, 
kol kasoje nebus 25 tūkstančių. 
Fasidėkojant parapijonų duosnu- 
mui, nauja bažnyčia jau stato-

Daugiausia jo rūpesniu susi
tvėrė A. L. K. Spaudos dr-jo* 
skyrius, 6 iš eilė*. Skyrius susi
tvėrė ne tam, kad užsiganėdinus- 
jo inkariniu, bet kad pasidarbavus 

--i*t Irstai i ItUkna apandaa nranlafinį. 
mui. Skaito patys naudingus raš
tu*, platina juos ir kitų tarpe. 
Išrinkta tam tikslui komisija, 
“sumobilizavo” lietuvių apgy
ventose vietose vaikų “armijų”, 
kurie pardavinėja laikraščiu* ant

Pavyzdingas piknikas.

Rochesterio Kanklių Bena* 
parengė iškilmingų piknikų rug
piūčio 15 dieną Bell Randi* par
ke. Prie rengimo pikniko buvo 
pakviesti ir vietiniai “&v. Cecili
jos” ir “Aido" chorai, taip-pat 
visas Rochestcrio jaunimas. 
“Aido” choras dėl kokių ten 
priežaščių nedalyvavo.

Susirinkusieji parke chorai ir 
jaunimas linksmai ir gražiai pra
leido laiką, ypatingai, kad bu
vo teikiamos ui pasižymėji
mu* dovanos.

Dangiauaia laiko 
linktynėms, base — 
imtynėms ir kitiems 
rūšies sporto apsireiškimams. 
Protarpiai* Kanklių Benas grie
žė linksmus muzikus šmotelius. 
Prisiartinus vakarui ir susirin
kus skaitlingai publikai vienon 
vieton, benas pavaišino juos ma
loni muzika. Visi atidžiai klausė
si ir pilnai likosi patenkinti išla
vinto beno griežimu. Paskiau* 
Kanklių beno pirmininkas, p. 
V. Danilevičius, prabylo į pub
likų, užkviesdama* visus prisidė
ti auka prie Lietuvos vargų nu
malšinimo. Pasigirdo keletas bal
sų, pajuokiančių prakilnų suma
nymų, bet nedaug jų buvo. An- 
kų surinkta $5.25, kuriuos pas
kirta dėl karės nukentėjuoiems 
Lietuvoj-

Kanklių Benas pasižymi veik
lumu ir supratimu tauto* reika
lų, taigi linkėtina, kad jam sek
tųsi knogeriatuia darbuotis mu- 

, zikos srityje ir tautiškoje dir
voje. - . gįj;

Rugsėjo 6 dieną (Labor D*y) 
rengs pikniką Tautos Fonde sky
rius. Tikimos, kad rochesterie- 
čiai parems tą sumanymą ir 
skaitlingai apsilankys Scheten 
parke, kur tas piknikas bus lai
komas. Kanklių Benas dalyvaus 
su muzika. Tad gero pasisekimo 
Rochesterio darbščioms draugi
joms ir Lietuvių Kanklių Benui.

pašvęsta
boliuiuką

panašios

ĮHtTnflgpoatY. conn.

praplatinami ir kiti katalikiški

kitame kambaryje linksmai dai
nuodama*, žaidė. Tarpe žaidimų 
ir dainų p. M. Šimonis inešė, 
kad išpuola šį tų pa
kalbėti. Pirmutinis p. M. Ši
monis jausmingai prabylo į su- 
oiriukuKiuoaiua, kurių vardu lin
kėjo p-niai P. Čeriaukienei ir 
p-lei P. Čeriaukaitei ilgiausių 
metų. Paskiau* p. J. Sakalauskas 
tarp kitko trumpais žodžiai* 
apibėgo mūsų tėvynės ir tėvų, 
brolių ir sesučių vargingą padė
jimą ir vardan badaujančių pra
šė, kad sumestų nors pc kelius 
centus, pats pirmiausia aukuoda
mas. Gausiai pabyro aukos. Kiek
vienu aukavo sulig išgalių, taip 
po $1.00 aukojo: P. Cieriaukai- 
tė, K. Bucu, A. Čerkesu ir J. 
Petukausku. Po 50c, • J. Saks ■ 
lauskas, M- Šimonis, M. Rybins- 
kas, Z. Bagdšiunaitė, M. Bag- 
džiunaitė, A Muilioniutė, J. Žit
kevičius, P. Neura, N, Montvi
las, P. Vabaliutė, P. Ozeriaukienė 
ir B. ^tripkauskattė. Po 25c.: O. 
Krisiunaitė, ir J, Molsiuvienč. 
Viso aukų sumesta $10-50. Pini
gai atiduoti J. Sakalauskui, T. 
F. kom. raštininkui- Taip tai 
Clevelando jaunimu elgiasi šei- 
minyškuose vakaruose. Reikia 
dar pažymėti kad tai vis Vyčių 
nariai. Malonu būtų kad ir kitų 
kolonijų lietuviai, rengdami pa
našus vakarėlius, nepamirštų ir 
mūsų brolių vargus ir badų Lie
tuvoje. Pagirti tik reikia Cleve- 
lando jauminą!

J. Meilutis.

NRW PHILADF.I.PHIA PA.

Nedėldienyje, rugpjūčio 15 d. 
arti šimto vaikučių priėjo prie 
pirmos komunijos. Iškilmingoj 
procesijoj, giedant, “Dieve ge
rybių” vietinis klebonas invedė 
vaikučius į bažnyčių. Laike ko
munijos mergaičių choras giedo
jo “Ateik Jėzau”. Apart vaiku- 

1 čių apie trys šitulus suaugusių 
ėjo prie Dievo stalo, kad sustip
rinti savo dvasių anioliška duo
na. Pamokslas, pritaikintas prie 
tos iškilmės, sužadino visų klau
sytojų jausmus. Duok Dieve kuo- 
daugiausia tokių iškilmiųI

Panedėlyj rugpiūčio 16 <L, bu
vo pašventinimas parapijos ka
pinių naujai pristatytos dalies. 
10 valandų kun. P. Masson’as 
atlaikė iškilmingas mišias, assia- 
tavo kun. J. Dudzik ir kun. P. 
Gudaitis. Po mišių draugystės 
su dviem bėnais lidėjo kun. Ma- 
sson’ų ant kapinių. Pašventini
me dalyvavo didelė minia žmo
nių, keliolika kunigų, kurių tar
pe buvo nemažai kitataučių. Kun. 
J. Valaitis pasakė labai gražų ir 
graudingų pamokslų.

Poni P. Baukienė (709 Bar- 
num avė.,) praneša, kad Bridge- 
port, Conn. statoma nauja ka
riškai amunicijai gaminti dirb
tuvė. Slieaonai ir mechanikai 
rrif rauti darbe. Nemokantiems

Darbas prie didinimo Sal
džiausios Širdies Jėzaus bažny
čios sparčiai eina. Kantraktorius, 
p. Kazlauckaa, labai pasekmingai 
tų didelį darbų veda.

Zybutė.

ATHOL, MASS,

ATHOL, MASS
Ačiū pasidarbavimuituri daugiau 60.

Puikiai gyvuoja ir Pilnųjų j Pranciškaus parapija* klebono, 
Blaivininkų kuopa au 200 narių. į kun Pr. Meškausko, rugpiūčio 
Busitvėrė ir A. L. R. K. Moterų ' 14 d. i. m. tapo sutverta prie vie- 
8ąjungo* kuopa, Šauniai užgy-jtinė* šv. Kazimiero PiL BĮ. 24 
vavo Lietuvos Vyčių kuopa. Ne-Įkp. ----------- a-i-s-t-*-*— •v«-.
užmirštii nei vai 
savo draugiją, si

sūnų vaikų blsivininkų sky
lė karto prisirašė tan vai- 
laivininkų skyriun 48 v»i- 
i. Valdyba to* vaikų drau- 

Ono* dr-ja. gijelės liko išrinku iš sekančių
"’ondo skyrius taip uo- ypatų: 
sėkmingai darbuojasi, 
surinko daugiausia už 
s skyrius- Suaiorgani- 
Darb Bąjangos kuopa,

iede d

Begiantieji mūsų vakarus atho- 
liečiai, turėjo progų puikiai pasi
linksminti rugpjūčio 15 <L, nes 
tę dienų L. Vyčių 10 kp. surengė 
puikų šeimyniškų vakarėlį Apie 
2 vai. po pietų pradėjo žmonės 
rinktis į Rietuvių pohĮažnytjnę 
svetainę ant Cak gatvės, o ant 
trijų vai. jau prasidėjo vakarėlio 
programas. Pirmiausia buvo su
lošta trumpas veikalėlis “Val
sčiaus Budas”. Šis veikaliuktą 

j norinti ir trumputis, tečiaus gan 
Į akyvai apibūdina Lietuvos val- 
sč'ų teismus, — matoma, kad ris-

« ehe
klebonas

-JTL-

.karus tautu

lėliųJani
geresnių norų. Nublaivi: 

vakarai ir piknikai, kurie r

To vaikę 
yra p-lė*

Vaikų blai' 
brinkimai be 
sykį į mėn« S|, o g«l ir daž 

Antanu K. Le

antinis pasėdėti, 
l^s į ratus, žai- 
i. Kaip jau pras- 
ragralandis per- 
vėl suėjo svetai- 
p^rstatytas ma- 

zdalis “Grignių 
Cįh-asidėjo dai- 
Imia Dragūnaitė 
Kur bakūžė sa-

linko paskirtas { 
traukos, publika 
nėn ir tuoj buvo 
žūtis scenos vai 
prisiėdę”. Po tai 
uos. P-lė Magd*l 
padainavo solo “
manuota’’. Reikia pažymėti, kad 
p-lė Magdalena Bbagunaitš dar 
pirmą kartą pasirodė su dainomis 
mūsų vakaruose, tečiaua jau gali
ma sakyt, kad jai «ž minėtų dai
nelę priklauso neieonka garbė, nes 
jų atliko labai getai Linkėtina 
p-lei Magdalenai SDragunaitei la
vintis toiiaus daiasvinH srityje.

Fotam dainavo keturios jau
nos mergaitė*. Geriausia pavyko 
St. Šimkaus jįmporicija — 
“Tu mano motinėlė”. Norint* ši 
kompozicija yra g|n sunki, bet 
mūsų jaunutės mergaitės sugebė
jo jų išpildyti su menkutėm* 
paklaidoms.

Galop būrelis mažų mergaičių, 
sustojusių ant pagrindų, padai
navo Maironis* “Mano Gimti

šių dainelę atkartoti, mat šioji 
dainelė primenu Jėetuvo* se
novę ir tikrai -M$ėja klausyto
jus.

Tuomi vakarėlio programas ir 
užsibaigė.

Antanas K. Losius.

lietu- 
buvo 

p. 8t.

SHAMOKDK. PA.
Įžymiu mūsų miestelio 

vių gyvenimo ' sittitikimu 
atsilankymas ir prakalbos
Šimkaus, rugp. 6 d. Žmonių atsi
lankė nepėrdaug. Mat neatėję 
nei vienas saliūninkas ir savo, 
“kostumerių” neleido. Atėju
sieji buvo vienok maloniai nuste
binti išgirdą gražia, vaizdžių p. 
Šimkau* kalbų apie Lietuvos var
gus ir reikalu*. P., Šimkus kal
bėjo maždaug apie tuos pačius 
dalykus, kaip kitur, bet buvo 
gerameūpe, taigi, ^aip pats iš
sireiškė, jo kali 
kaip kur kitur 
šnm dvi vslandi

Živilę** ilgiau 
llbėje su vir- 
įs O mums at- 
psvalandia ir

nė* Hėję iš svetainės. Aukų eu- 
riukte $44.76. Jie: išmušti nu
kent. nuo karės per Tauto* Fon
dų

Lietuviai Kitur.
U LONDONO.

“Rankpelnio” daktoriu*, V. 
K<pwiikif, ant uekurio laiko 
apsigyveno Londone. Matomai, V. 
Kapsukas tikisi, begyvendamas

Sis miestelis gana skaitlingai 
apgyventas lietuvių, kurių tar
pe žymiai kįla apšvietimas. Ran- Chicagoje
Lietuvių Katalikų Blaivininkų 
dr-ja, priskaitanti suvirš 50 na
rių, švęsto Kazimiero draugija; 
Škotijos Lietuvių Katalikų pa- 
šelpinė draugija ir taip vadina
mų ciciliknčių armija.

Blaivybės dr-ja turi puikių
nuosavę salę, kurioje telpa di-1 Panos Žolynės Šventėje. Prie 
delis knygynas. Laikraščių pa-1 iškilmingų apeigų, kurias di- 

dino nepaprastai gražus Se
serų choro giedojimas ir dai
liai baltomis gėlėmis išpuoš
tas koplyčios altorius, padarė 
inžadus ir tapo vienuolėmis 
šios naujokės: sesuo M. Ga
brielė (Petronėlė Venclauskai- 
tė iš Waukegan, HL), sesuo 
M. Dominika (Anė Andriu- 

gerimai. Jkaičiutė iš Bostono), sesuo M.

IŠKILMĖ ŠV. KAZIMIERO ; «a didelis pavojus, tik reikės 
SESERŲ VIENUOLYNE.

Giliai įspūdinga iškilmė įvy
ko šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyne, 15 d. rugp., Svenč.

reina: iš Suvienytų 1 
“Draugas” ir “Katalikas”, iš 
Lietuvos: ‘ ‘ Šaltinis ”, “Viltis ”, 
“Spindulis”, “Vienybė”, ir “Pa
vasaris”. Vienų žodžiu sakant, 
blaivininkai smarkiai veikia ir 
ineJ* vietinių lietuvių gyveni- 
majf“daug nepaprasto gyvumo. 
Pavyzdin, laike pakasinų, krik
štynų ir vestuvių labui retai var
tojama svaiginančiai 
Jei kas ir išsimėtą “burnytę”, 
tai kur nors pasislėpęs, kad kiti 
nematytų.

Mūi.ų eicilikai irgi nesnaudžia- 
Pirmiau* kovojo prieš valdžią. 
Kova nuėjo niekais. Nei vienas 
iš meilikų neragavo didesnio 
“čino”, mat, valdžia jų judėji
mo nepastėbėjo. Dabarties “rau
donasis raiška* ” pasirįžo kuni
gus subombarduoti. Nepasisekė 
cicilikam* ir šioje pozicijoje.

Atvažiuoja ponas Kapsukas... 
apsidžiaugė draugužiai gavę to
kį ganių karvedį. Tuojau* su
kviečia moterėlės ir padaro rai
dą ant biznierių, — užatakavo p. 
Bancevičiaus valguomųjų pro
duktų krautuvę, Kai-kurios iš 
moterų kariuomenėa net galvas 
Huaiskaldė, p. Bancevičiaus-gi 
krautuvė kaip buvo taip ir te
bėra.

Viską eicilikai pralaimėjo: po
zicijos dingo, valdžia nesugriau
ta, kunigai tebegyvena ir biznie
riai tebevaro savo biznį. Nusimi
nė draugai ir ilgai mane, 
kaip čia išradus naujos kovok 
būdą. Prisiminė, kad Burnbanke 
randasi Blaivininkų dr-ja ir pra
dėjo ją šturmuoti. Liepos 19 die
nų Blaivybės dr-ja parengė tavo 
salėje koncertą. Cicilikai suži
noję, kad tokią ir tokią dieną 
rengiamas koncertas, pradėjo 
rėkti: ura, vyrai! Parengsime 
m<w balių be jokios mokestis*. 
Paskiau* parinksime aukų ir pa
siųsime keletą šilingų Barabo 
šiui. Dainininkėms žadėjo mokė
ti už dalyvumą vakare po 2 ši
lingu ir 6 penus. Paskiau* tik 
po 3 pėnus davė.

Blaivybės koncertas, nežiūrint 
visų cicilikų atakų, įvyko ir ge
rai nusisekė. Žmonių buvo prisi
rinkę daug- Liko ir .pelno. Patar
čiau visuomet lietuviams lanky
ti katalikų pramogas, kur galima 
daug ko naudingo pamatyti, nuo 
cicilikų-gi marmalienių reikėtų 
visiems apsisaugoti, nes jie atsi
žymi ištvirkiniu ir palaidu gyve
nimu.

Joanna (Marijona Kakevičiu- 
tė iš Baltimore, Md.), sesuo 
M. Bronislava (Katarina Jan- 
kauckaitė iš Chicago), sesuo 
M. Domicėlė (Uršulė Jonkai- 
čiutė iš Chicago), sesuo M. 
Bonaventūra (Marijona Na- 
norčiutė iš Nanticock, Pa.), 
sesuo M. Krescentija (Marce
lė Povilaičiutė iš Chicago), 
sesuo Anna-Marija (Jozapina 
Rakau skinte iš Wankegan, 
m.).

Taip-pat gavo abitus ir į 
novicijatų įstojo šios kandida- 
tėe: p-lė Jieva Krivoniutė, 
vienuolinis jos vardas — se
suo Marija Stefanija (iš Pitts- 
burg, Pa.); p4ė Elzbieta Čer- 
kesiutė — sesuo Marija Juli
ja (iš Chicago, III.); p-lė Ona 
Augštikalnytė — sesuo Mari
ja Valentina (iš Chicago, 
III.); p-lė Paulina Varabau- 
skaitė — sesuo Marija Koletą 
(iš Athol, Mass.); p-lė Anta
nina Braškaitė — sesuo Mari
ja Angelą (iš Athol, Mass.); 
p-lė Konstancija Baškaitė — 
sesuo Marija Stanislava (iš 
Chicago, UI.). A. S.

PRANAS GUDAS APLEIDO 
CHICAGA.

Žilviti*.

musiškins lietuvius soeijalistų 
abazam Tačiau, v.rgiai jam tas 
pasiseks Jei po V Kspsnkas ne

n pla- 
i aavų- 
dažnai

LONDONAS.

A. Steponavičiai iš 6vei-

spsi-
nsu-

die-

ai* I kas daroma už kyšio* ir degtinę, įnti. Girdėjau, 
■iu lo teisybė* nėr*.... Patys arti*- Įninka* p.

vienam bus sunku į čia (.-verstis, 
nors jis ir girėsi, ‘ sąs didi* kal
bėtoja*. Reikės nabagui kraus
tytis iš Londono. Kaip jau mi
nėjau, kad Croy<lsnWest yra 
apie porų karštų deilikų, ku
rie iš paskutinio 
tinti cicilizmą. Su 
jų laikraščių jie ai
ir lietuvių kliube. Su tokiai* 
agentukais kartai* atsitinka ir 
juokų. Vieną kartų atsineša 
toks agentas pundą savo šlamš
tų beturiu kliuban (ir pardavi
nėja po 1 peną, kaip kam ir 
veltui dalijo. Išeidama* iš kliu- 
bo, turbut iš didelio džiaugsmo, 
pamiršo «avo “švie^bes”, pasi- 

, paskui kliubo

pasakė gražų pamok-

gera naujiena, tai įztei- 
judamųjų

Lietuvių
paveik- 
kliube

1 bene tik 
n.

OBIO.

pasitaiko

į ir verti didžio pa

publika tikrai tuond pasigėrėjo-
Toliau* dėklėm aro mažos mer

gaitės; atlyko sulyginamai gerai. 
Taipgi buvo atlikta dar ir- po
ra monologų. Pirmų iš jų "Ar 
yra pasaulyje blogų žmonių’’, su-

Jonas Tamašauskas — atiy- 
ko pusėtinai gerai.

kuuXi*k»Vę4 ciciliko 
kia pasakyti kad a 
pe yra ir tokių, kuri 
rimteeniesu pirmeivi 
cicilikams. “Raulų 
kaip sekasi. Kas 'I 
perskaito, daugiau i 

žmonės kalba, 1 
priorai” šlubuojant, 
kas manus grįžti Lit

pritaria 
ras, bet ne 
•Indui” ne

«ykj jį

‘ Rank-

kun. 
earijos. Kiek sykiu atvyksta Lon
donan šis gerbiama* svečias, vi
sados vietiniai lietuviai 
džiaugia, nes daug visokių 
jienų užgirsta iš jo lupų.

Sekmadienį, rugpiūčio 1
na, kun- A. Steponavičius laikė 
sumų ir 
alų.

Antra 
ghna.s 
alų
Kaip teko patirti tas sumany
mas busiąs visgi jvykdintaa. Lie
tuvių kliube įvyko keletas ma
žų permainų. Šinkorėmis išrink
ta merginos, kurios gana gudriai 
apaiena su kliubo lankyto
jais. Padaryta lietuviš- 
los' žkabos su ptfymčj! 
mu kiekvieno gėrimo kainos. 
Tvarka šiek-tiek geresnė. Narių, 
mokančių mėnesines yra apie 
200.

Oras pas mus atvėso, dažnai 
lija. Kitkart parašysiu daugiau.

Kalnavertis.

...-------r_- galas”, atliko p-
ii, kokie daž- - Si artistė atl 

vinį tikrai puiki’" 
Po deklemaeijų i 
k.rėliv programą

ną elevelandiečių 
ienas pavyzdi*, ku- 
.li ir kitų kolonijų

kiečiai. Ten jis or| 
tuvius ir steigs nai

kas H

□BAU A IA1A U U* 
PLATINKITE 
“DRAUGĄ“

neinažai laiko pagulėti lovoje, 
Būtų malonu kuogreiČiausia 
išvysti p. B. Jakaitį pasveiku
siu.

Rodosi tai nebe pirmas ne
laimingas su motorcykliu atsi
tikimas tarpe Bridgeporto 
jaunimo. Vertėtų apsisaugoti 
nuo tokių pasivažinėjimų, ku
rie ne kartų labai liūdnai už
sibaigia.

J. K.

Subatos vakare, rugpiūčio 
21 dienų, iš Chicagos išvažia
vo buvęs “Kataliko” redakto
rius Pr. Gudas. Chicagos jau
nimas, ypatingai Vyčiai, ypa- 
toje p. Gudo, nustojo žymaus 
veikėjo. Be jo neapsieidavo 
nei vienas žymesnis apsirei
škimas; vakaruose, išvažiavi
muose, teatruose visuomet bū
davo indėta nemaža p. Gudo 
triūso.

Kaip teko patirti, p. Gudas 
važiuoja i Bostonų, kur jis 
kviečiamas į “Darbininko” 
redaktorius. Beto p. Gudas 
žada dalyvauti S. L. R.-K. 
Moksleivių seime, Waterbury, 
Conn.

palydėjo p. Gudų iki stoties, 
linkėdami jam naujoje dirvo
je gero pasisekimo.

Išleistuvėse dalyvavo p.p. 
Mažeikai, p.p. J. Nausieda, 
Juoz. Mickeliunas, J. Karosas, 
P. Baltutis, J. Kazanauskas, 
J. Uakis ir keletas kitų drau- 
CT*

Nuoširdžiai linkiame p. Pra
nui Gudui naujoje vieloje 
nuosekliai darbuotis jaunimo 
ir darbininkų labui.

Vienas ii draugų.

NELAIMINGAS ATSITIKIMAS.
Bridgeporto Kanklių Choro 

giesmininkas ir vietinės Liet 
Vyčių kuopos narys, p. B. Ja
kaitis, bevažiuodamas su savo 
pažįstamu ant motorcyklio, 
ties 34 ir Umvū gatvių nelai
mingai susižeidė. Pakliuvusi 
koja tarp motorcyklio užpaka
linio rato mašinerijos išsinė
rė.* B. Jakaitis buvo tūojaūo 

i nugabentas pas daktarų, kuris 
jam suteikė pirmutinę pagel- 
bų. Paskians žaizdas susiūta. 
Tikimasi,, kad ligoniui negrę-

RENGIAMOJO “TAG DAY’” 
KOMITETO SUSIRINKIMAS. 
Pagal Labd. Bę-gos netikė

to susirinkimo nutarimų, ren
giamojo “Tag Day” komite
to susirinkimai bus laikomi 
kas ketvergas iki įvyks minė
tasis “Tag Day” (viešas au
kų rinkimas).

Kuopų ir. parapijų dele
gatai išrinktieji į rengiamojo 
“Tag Day” komiteto narius, 
malonės atsilankyti į komite
to susirinkimų ketverge, 26 d. 
rugpiūčio, šv. Jurgio parap. 
svetainėje, 7:30 vai. vakare. 
Laikas jau trumpas, o veikia
ma silpnai. Taigi komiteto 
narių pribuvimas būtinai rei
kalingas.

Su pagarba
A. S. Prečinauskas.,

L. S. Cent. Rašt

T0WN 0F LAKE
Penktadienį 20 d. rugpiūčio, 

šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje įvyko labai svarbus su
sirinkimas, kuriame likosi pra
šalinti visi parapijos nesusi
pratimai. Sv. Kryžiaus pa
rapijoje įvyko išnaujo meilė, 
ramybė ir vienybė. Sekma 
dienį, 12 d. rugsėjo, 1915 hį,---- - —
šv. Kryžiaus naujoj bažnyčioj 
bus naujųjų milžiniškų vargo
nų pašventinimas. Rengiama 
labai didelis koncertas, kokio 
lietuviai dar nėra turėję. Da
lyvaus kaip lietuvių, taip ir 
amerikiečių chorai. Taipgi 
bus įvairių tautų giesminin
kai ir muzikantai.

Naujosios Bažnyčios pa
šventinimas įvyks nedėlioj, 
26 d. rugsėjo šių metų. Tiki- 
mosi surengti labai didelės iš
kilmes.

Juozapas J. Patekai,

Raštininkas, 

4629 So. Paulina st.

BRIDGEPORTO VYČIŲ

Rugpjūčio 22 d. Vyčių 16 
kuopa surengė išvažiavimų 
j Jackson parkų. Išvažiavimų 
galima priskaityti prie nusise
kusiųjų. Ąpart vietinės kuo
pos Vyčių, daug dalyvavo iš 
kitų Chicagos kuopų, ypatin
gai daug buvo iš Lietuvos 
Vyčių 14-os kuopos. Vi
si buvo linksmi, užganėdinti. 
Energiškai žaidė, šokinėjo, bė- 
go. Gana indomios buvo len
ktinės. Viena dvylikos metų 
mergaitė nušoko vienuolika 
pėdų. Atsižymėjusiems buvo 
dalinamos dovanos. Ypatin
gai atsižymėjo šeimininkės, 
kurios pagamino labai gar
džią vakarienę. Saulutei jau 
leidžianties, susėsta vakarie
niauti. Prie gražiai papuoš
to stalo susėdo gražus jauni
mo būrys. Valgydami kalbė
jo nekaltus juokelius. Būta 
ir rimtų prakalbėlių. Toiiaus, 
kada jau gerokai pritemo, ir 
uodai nebedavė ramumo, iš
siskirstė. Lai būna garbė 16 
Vyčių kuopai, už i.a i; kad “•» 
ka pritraukti jaunimų prie 
naudingų, prakilnių pasilink
sminimų.
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susivieniję, -kataukiskos 
gijos galės ne vien

.. .pakenkus arba bent sutrnk-
AHE KATALIKŲ KLERIKA- „ririžiiaų iš-

LIZMA KALBOMS NESI
LIAUJANT.

kovėti sau tinkamą visuome
nėj vietą, katalikai išpalen- 
gva, ramiu pasidarbavimu, 
privertė net tuos pačius, va
landos įspūdžiais begyvenan
čius žmones, pripažinti katali
kų veikimo svarbą.

Mūšai atsiras žmonių, kurie 
norėtų arba galėtų užginčyti 
mūsų draugijų kultūrinį veik
snį. Didžiulės katalikų orga- 
nizaeijos, kaip, va, Katalikų 
Susivienijimas, jaunimo orga
nizacija, Lietuvos Vyčiai, .Mo
terų Katalikių Sąjunga, Dar
bininkų beriplėtojauti otgani-

Atskiro katalikų judėjimo 
priešininkai,' vis dar katali
kams tebesęga klerikalizmo 
žymę, nežiūrint to ar turi ra- 
cįją ar ne. Ir tai daro nepai
sant to, kad katalikai patys 
Benori prie klerikalizmo prisi
pažinti, nežiūrint to, kad ne
syk; buvo baltas ant juodo iš- 
parodyta klerikalizmo prime
timo nesąmoningumas. Sykį 
ant visados tegu apie klerika-i 
lizinų Aukaujantieji supranta, 
Jrad Isetolitai tveria savu or
ganizacijas, draugijas ne kle-į 
fiafinzmo palaikimui, bet kad 
Veikus savystoviai. Dėlto, kad 
katalikai spiečiasi ir nori kų 
veikti kaipo katalikai, nepa
mirštant tautos reikalų, iš to 
išvežti klerikalizmą — kaip 
sau norite — tegali tokie, ku- 

■rie į gyvenimų blaiviomis akl
ams nenori ar negali pažiūrėti. 

Lietuviai katalikai nori bū
ti lietuviais, sykiu ir katali
kais. Kodėl jiems užginama 
viešame veikime pasirodyti 
•katalikais, tiesiog sunku su
prasti. Pasirodei viešai esąs 
teatakiku — gausi klerikalo 
-vardų. Susitvers bile koki ka
talikiška draugija — neaiškūs 
žmonės pavadins jų klerikališ- 
ka. Kodėl taip daroma, tega
lime išaiškinti vien tuo, kad 
katalikams klerikalizmo segio
to jai turi tikslu neprileisti ka
talikams viešai pasirodyti ka
talikais. ATa pavyzdžių, kad 
protestonai - sutveria protesto- 
niškas -draugijas. Tuomet a- 
pie jas! kalbama kaipo protes- 
toniškas draugijas, tos drau
gijos narius vadinama protes- 
tonais. ijų nevadinama kleri- 
habiis. Kodelgi nuo katalikų 
atimama kataliko vardas, o 
Begiama klerikališka žymė? 

. B.Vlų-ka- yra,laisvamaniu, jis 
taip ir vadinamas. Bet būk 
ir pasiaodyk esąs katalikų, — 
tikruoju vardu nepaminės. O 
gink Dieve, užsistosi viešai už 
katalikus ir katalikystę — bū
si pavadintas netik klerikalu, 
bet dar liksi iškoliotu, pa
smerktu. 

Suprantama, ’kad žmogus 
bešalis, 'teisybę mylintis, tuo 
labiau katalikas, to nepada
rys. Kas kita laisvamanis ar
ba žmogus be sąžinės. Tie
sioginiai katalikus juodinti, 
koliosaniš vaišinti lyg baugu 
ir nepatogu. Užtat užvardi
nus katalikų klerikalu, gali
ma išsiplūsti klerikalizmo ant- mokinti, kaip šiek tiek prasilavinę jaunuo- 
rašu ir sykiu. pajuodinti, pa- 
peckioti pačius katalikus. Ir 
fnš daroma •mo vardu* ko tirą- 

MUliaue, uoux-
sius, bet, ot, kad išliejus ne
apykantos tulžį ant katalikų. 
Kitaip .persistatyti ir negaliu 
me, taip tokius apsireiškimus 
ir suprantame. Berods, ir vi
si susipratę 'katalikai apiė 
tai tokių nuomonę turi ingiję; 
taip yra persitikrinę. Tam 
persitikrinimui kol kas tegau
nama vis naujų ir naujų fak
tų, dar labiau jį sudrutinan- 
čių. 

'Gerų norų apie klerikaliz
mų šūkaujančiųjų tarpe nema
tome.

vos likimu. Ir

to ir> kitų. -

ginusia nuveikta tautos 
vei tų taip laisvamanių aetam- 
čiamų Tautos Fondo, 

Prie galutino mitv 
dr-jų reikalų reikėtų, 
uos katalikiškos bet. isteljos] 
^riaidėtų prie uavotios Fede-j Galyyttiariai" nutarta: tai-i štapBUBtama, jog toli būda- 
rzr-ijos. kurios svarba ir be įpinti ne -tien straipsnius, ti-itaas Vatikanas'težino'tą ir 
aiškinimų suprantama. Bnsi-inias ir pranešimus apie blai-ltaip, ką ir’kaip rietimai gy-i 
licję su Ffricrarija. katalikių \ y},, . ^•'apvsakMes it raštus Iventojai praneša. ‘Belgai, i 
1'~" i-- -o toM.i«.-_i-uatoac^ dvasiško, ir tam 'prancūzai ir italai gerai Ku

prinio. i pranta, jog šitoje karėje rei-
L šaukti ir skustis — na ir
ek įsets, rtnkia tikę 1 .. ....... lueveltu jie šaukia, tis, ne Hliau -rugsėjo Mf J

šio. Tas Hš i 
nuo vnmoiib'nes pritarimo.

bo, vrikuno. susitepimu rie- Tal(tj< fchfrvbės prieteliai, ne-

įtikėtai atsidūrusį šiaurių Ita-I
visiems, o 40 c/aielgtų ir nejudintų nekaltų ilijoje, kad ir šalyp liuososiuB Kaip »atouto, tlkoi 
liepoms ir Tat-imieetų jų ramių gyventųjų irrNSan-Marino”, bet artymej!11"'1 ps*tii. ‘ 

rių pardavinėto-Išventinvčių. kaip autai Liore-ikaiinvnvatėje su Ainrtrijos?'1 ' toiFry
,1. . ... ‘ ‘ ItOJU. !JUK91H, ■aito

aeroplanais . lir-^taMytikų tomu
Lietuvis hčlcivis Ijimy labui veikia

kos draugijos sudarys tokių ’ higigenižkt; 
galingų spėkų, prieš kurių nu- panašaus 1 
Liuks visų nepastovių, nera
mių gaivalų pasistengimai už-, 
kenktų katalikų veikimui.

Dar šhk-tiek dauginus dar-

dos Draugija nuveikė ir dar 
į daug nuveiks naudingo darbo 

lietuvių labui, sutraukdamas 
prie savęs tūkstančius, desėt- 
kus tūkstančių lietuvių, kurie 
snsispėtę į vieną didžiulę kuo
pų, pasisėmę < 
organizuoto darlio veikimui 
persiėmę,, galės patraukti dar 
už draugijų ribų paliekančius 
savo brolius ir aeses.

Nėra jokios abejonės, kad 
katalikiškoji visuomenė, susti
prėjus organizacijose, pakely 

■ liaudį, darbininkus, mo
teris, jauninu prie -auk
ščiausio kultūros laipsnio.-Ki
tų srovių bei partijų draugi
jos neįstengė surasti savo -gy
vumui to kantono, ant kairio 
galėtų 1 plačiai -plėtotis jų-vei
kimas, 'Stoka supratimo, do
ros, mažas rūpinamoms liau
dies išauklėjimu, -vengimas 
krikščioniškos 'tiesos inridavė 
nei laisvamaniams nei socija- 
hstams vadovaujančios rėdės 
lietuvių gyvenime. 'Žmogus, 
koks jis nebūtų, ieško stipres
nio pamato, jam rūpi išdirbti 
savo pasaulėžvalgą ne 
kūno patenkinimui, bet ir dva
sios prakrrininmi.

Tuos, gaivinančius žmogaus

noje krūvoje ir kataliku veiki
mo dirva sutrauks visus lietu
vius prie savęs.

a didžiulę kuo* Ai*j|l*O ni iiiiuiiush 
daugiau žinių, HAuJAO OUlllįHillRy

būtinume BUfmę:
Kiekvienu žmogus yra paty

ręs savo gyvenime gero-ir blogo

kai veikti kaip -U 
svaigalų nevartoja

Jute *1 kelio
<mažai. kabėjo,

i rugsrjo mene- Į . '»--------------------’------ —
dalies priktauso * une- Laiminga „tas, kurio ^gyvenime

įga” senai giedojo Maironis, randasi daugiau švieseanių die- 
įaę. •Bet ktauiiiiiiaa, iar. jtlsug t> 
įtaą Paariu sMaaiyje maa! 
iimitotav žmonijos .didis rpergyve- 
;nt> dadriiaa vaagus. Daugelis ji 
į tų blogybių yra nnėvtuiKteM£> 
aes jas leido į iį pasaidl Aug 

ųi --iiaybė. ,Vienok 
»blągjbių rmtošintį ‘4BBO-• , _ «  « .nes sau .puBĮgiimisa i#a- 

tys. Soeijtiogai, maaalis- 
tai ir kiti pnpazyaa, jog .už Ji-

nrn. tegu bus malonūs tuoj **»tiūraui -amžiaus prariinkus, 
siųsti aritas. prannmerr.tą. mos gsltnie toliaus tetraukti 
straipsnius žemiau pasirašu- Lietuvą dar mtfįia , 
rifųa.vardu, luoney ordetį^ar- tiikiaAaiMar mūsų pažanga!
ba čekį išrašius kun. Jono ^uo nk*(ais 1914, m. - kajp 

nauio Blaiv Sus. i»aisiai Uieriojo vokiečiai mie- 
u -“n* suu.ttu, i, &.

8. Maade^tr.) vaadu. įBzmčiBs. ,ki«k tanai bažnyčių

Per šiemetinį -Pilu. Blai
vininkų seimų Minersville, 
Pa., rugp. 10 ir 11 d., tarp kit
ko nutarta leisti savo mėnesi
nį organų. .Tam tikslui įsteig
tas atskiras fondas ir išrink
ta 7 šaunių komisija. Per

«pie>60>dol ir kita ti$k pa
sižadėta -prisiųsti. -Per savo 
susirirrtrimų komisija nutarė 
leisti laikraštį, kaip tik minė
tame fonde atsiras 200 dole
rių, arba 500 prenumerato
rių. Tam tikslui: 1) iškolek- 
tuoti prižadus, '2) atsišaukti 
į visuomenę per laikraščius, 
prašant sušelpti šį reikalų 
aukomis ir .prenumerata, 3}

»ūku, jog

po, knrie uč preeUisa klaidas

Kvn. Jer. Vai uitis, 
P.’Bl. Sus. rsštinin. 
ir "Tautos Ryto "re
daktorius, 28 Obeiy 
.».. shauiakin, Pa.

'pMagini . išgriovė, atriek <noše-įdesuę pusę ..skardo, vargo ir ue- 
iaunių esą kalti pairs žmoaėa 
“Girtybė yra motina trijų.ket* 
virtadalią vigų blogybių pasau-

-'bnrim net jpaaakyti.
Alkolis netik yra didžiausiu , 

priešu žmogaus • kibini ir pro. 
tui, bet jo dorai, ‘Jis išveda iš 
doros kelio daug jaunų grašių 
vyrukų ir ntergė’.ių, -kurie m. 
vartodami nikolio, galėjo išlikti 
dorais. Gerdatni-po truputėlį, ne
truko inprasti, o inpratę jau ne
gali susivaldyti. Jie tampa di
džiausiais 
Nebe reikalo 
“papratimas 
pri gimim jį”.

Gerai visi

' rų iUHTgtaerų > nuskriaudė — 
kiek vyrų išvarė į aną-pasau
lį, — o vienek po *1 Lietuvą 
miega”!. Jos žemaičių ir Sei
nų vyskupai tyli, ‘tarsi lauk
dami kolei lenkai vyskupai 
nenžbėgs jiems kelio, (paduo
dant žinias, kiek vokiečiai su
griovė bažnyčių “ju.Polo»ia’‘l. ^Ką 
Juk .ir,nūnai, ačiū lietuviams 
nebyliams, Italijos ir kitų val
stijų laikraščiai, paduodant žb To nuataras, esą, dienos ■!d«rba, 
atas ąp*e-karętltotžuvoje,i-apieikMl -rtHHio sr takaktiės išgeri 
mūšius ant Nemuno, Dubysosį ptatoiną ■riką, Pa*,i<taeoutau sta>-

ją, jų karitinrins Merrier štai- «r‘‘Ve»tes krantų, risrromet 
ga pakėlė’balsą, duodamas ži- "pažymi, kad tši atsitiko ‘“.in 

fMtoniiS” kartais ’kšda neka- 
da pridurdami “in Polonis 
Russa”.

Ką ir kalbėti apie liūdnus __
\ diliaus atsriukimns kaine reikalo «pto tai kalbėti, Hritoee-kalbose yra nemaža-vetta-
prūsų sėbrai, iutaai kunigai. ■k#4mg!-to*p‘t&<«- fh. «tA<Jb«ažių alkotio teosas 
su saro dvus^kuoįu Uimden- novė« prietaruose paskendę ūmo- į blogybes. 'Mūsų Kalboje kėl-kas

daugelis gydytąją.
■ Beniaus krikimų manyta. Imk 

nikolio vartojimas priduoda® 
žmegens kiuri - Aipramo. Ma
unu. tr-sūnui atrasnne tokių se-

j — netik senMių, ‘bet ir 
jaunuolėj ir tidsunarią vmoaių, 
kurie prisilaiko ‘ tokios nuomonė®.

alkolio vergais.
Juk yra sakoma:

yra blogesni* Ai

Ištėrioyus vokiečiams -‘ Betgi-

ris. "Ypatingai daiririskų

matome, jog ,alko- 
lis nėra žmogui naudingas, -bet 
pragaištingas. "Jis nusilpnina žino 
gaus kūnų, nevienų nuvaro be 
laiko j karatų. Alkolis silpnina 
žnic^auE '.prašų, dantelį padaro 
bepročiais; jis dorus gerus žmo
nas paverčia i nedorėlius ■ir -vai-

aoti'Vatikanui apie prūsų šu
nybes įrjjyvulišką tenai, pusi- 
eigirną.

Nesant dar karės tarp -Vbį 
aukas skaityti kietijos ir'jltalijos, skaitiiugi 

-—- ■«--------------n, ir galingi Rymo voiūečiai,
tingai UTjęanizatoriai. ir komi- kaip-^ateiįfcn; dmnėmkts Vto- 

tikamii/by<tik pertikraiti, ;karl

. i stambesnes 1
A‘*en įkaįpo prenumeratų. 4) , ypa-

sijos nariai, kad pasirūpintų 
padauginti laikraščio i fondų,

tegalėjo surasti katalikų drau
gijose, pldčiai padėjusiose sa
vo vaikinio pamatau Kristaus!ir visuomenės veikėjams, 6) 
mokslą. Kaipo tokios, jos po ; tų ' blankų atspauzdinti 2,000, 

7) paprašyti, kad kuopos įsi
vestų bent 5 c. mėnesinės mo’ 
kesties, kad, atskaičius 20 cl 

lotinai susitvarkę ir daugiaus metams į Centrą, už .40 galė-

ilgo laiko nenuilstančio dar
bo, susilaukė šiandieną ; savo 
tarpe tūkstančių narių. Ga-

■n# išardė. -ir daug’dsr išardyti.
dėjęr t*ip4r«lbsnt. Kaštane nri-‘ Geriausius drangos Mkolts ^fila-

sveikatos ąffiėtaymi. Nėra čia
pievos išrašyti- norint visas •Mi
kelio blogybes išrokuOti. Tiesa,

5) įtari -padauginus prenum^Ua, kaip kad -Tėkmma. Kw- rnis.,atinwčt pietas paškutinj
ratą, išsiontiitoti tam tikras met-gi Iš pMOasti.-s karės su- tartą — maMą,-jų -jtršftattaj j^*4***"triagdimi i rikoKo mik-|Mti«tun« į 

mažėjo Rvino vokiečių skait- kalboje. Lietuvą miega”,*ot ““ū8“ mba-kitą <y-fTatgi. gerb 
sx-4 • --a .„z v^nų kūnų, aiškiai suprantA^kadt*rmmias. *liūs, teisxbu iw*jo aikštėn ir sjt o \ urnos ir neFu^pNH»a uz-, t .

prūsų paMęl^ną. 'OodaenneS” FuuMmytąjp, he-L ^rt- irvr.ra^-
Nūnai-gi,,-Aatirijos aero- tutotmre pravardę ”tremtame-^ ėdriai msimidvs .»«rr<torytame kmoptočumūa -Biai- 

planams subombardavus Ad- rsy”.
riatiko p. e nario neapgmkluo- Uciekinierzai

blankas kuopų sekretoriams

Krislai

ya, suomiai.
toto i taatiną.

Ūselio

-iaikoko. Alkusis teėjau* tai-,

moks aritmetikos, gaus keletą žinių iš geogra
fijos, biskutį paragaus istoęįjgBy e gink Dieve, 
sužinos chemiškąją vandens fcnuulą — pra- ______ _____ ____ t__ ___  , . . .... _ __ .. . - _,
puolei! Piršis į-liaudies švistėjns.jteąp iš,aug- vo-artimųjų ■'geresnį būvį, pasišveneiu tantos;doma suradimui‘bendro stalo apie kurį, su-

.TAUNŲJU UŽMAČIOS.
Niekas pas mus tiek neparodo noro ki-

Mn.-kad užriestosrnou»» vm MriiukaaAeziaia-
Kad taip tie ąaiunmJiaatsaakėtų- nueiti įto.

yi8Ų LABUI. Daug -pas mns yra "bendrų dalykų,‘ kurie 
galėtų mus surišti nors vienam akinurksmui 

<— Dirbu visuomenės labui, kovoju už sa- prie vieno veikimo. Nemaža ir pastangų de-
_ _ cutauiyjui urii’iiu ouuvr apie -nsĮ, įsu*

reikalams. tai mūsų betarviškosios visuo-jsėdę visi vienos-motinos, Lietuvos, vaikai ga

liai. Pasišventimo pas juos. nestoka, energi
jos ik valės, tik ne nuolatiniam, ištvermės rei-

nimą, tikrai nuraustų dėl savo dtaodies ir gy- 
y CBHRO nepažinojimo.

kalanjančiam "darbui, bet greičiau tokiam,-Juel begalo lengva. Paktaurira* - torių jaunuolių

įpratimą. įVodaaSia ' jawuoMo>BiHa: piatmtt. icaųrtę mnarati.M&-
jam galvoj nuobodus, ilgas, išpūlengva * varo-1 kią sąmonės stygą užgauti, tai pi r nuauta a 
mas darbas! Jam reikia, kad kiekvienas jo'stvertis —tikrai vargu pataikytų ką

^is, ;Jttis arba.,paliūdėti vreų-ftirdis judinančiais var-
Errirtienas, šiek- tiek dauginus prarila- f*ai8_ 

vinęs žmogutis, stengėsi šį-tą naudingo nu
veikti kitų gerovet Daugumą mėgina pra-;ntot’risi išvien dirba, 
skleisti.^totesnę žmoniškumo Alėją tarpe savo I R

Kitos tautus auranda tokių 4U.umentų,.kao-<

rimto atsakyti, j klautimą < 'gitau pažvelgtipasidarbavimas atneštų nepaprastas pasek
mes, kad vienu ypu padarius tai, kas atsie
kiama ilgų metų pasišventimu. Filantropiš- 
kumo pas mūsų jaunuolius tiek, kad -stebies, 
iš kur jo tiek pas > juos ir atsiranda. Užmirš 
save, o vien sielotis bitus, liaudį, no
rės parodyti savo begalinį pasišventimą, aa-jfarizėjaus sanpėetavimas atsinešime priemi- 
vo gerus norus. T ” _ " " ~ 2” ~
šaltesnis vėjas — mūsų jaunuolių-nebėr. (pat ne iš didelio jas pamylėjimo/ bet grriėiaii

‘Prisimena mokyklos gyvenimas čia Ame hns tai verdančios -sielas išsiveržimas, o gal 
rikoje. Būdavo, susirenka moksleiviai į vie- kr norftg tapti “geradėju”.?
ną Vietą pasitarti, mintimis paridalrnti. : Ne-į Kad mūsų moksleivija Ir apšviestesni jani 
apseisi b* rėfarin’.i ir matai, kaip jie viską pa-i u . ... .. . ... . ,.vatini® tina, Ulonišku būdu risk? «*•“ pazveį^ j Imudies sie-
šviečia. Atpasakos senai žinomuf* dairiais J < pamatytų, kad ji uerajriaa^a, nei gi j j^o
aiškins tą patį, ką nuo mokytojų yra girdėjęs. Įtarusi. ■ Galėtų ir timinties išurn paaeaAL Te- Uį^nat,

tatatohoje rdirvoje..,-m _
jwug . azas tautos ištikimas, natadėję vpat--- snuūkiusjaunuoliams stoka. Ir m-to.^uąa .^biju ^ve.snuų -mmneu-

pamylejnno. Stetydmm save^camiskdu- ta į prisriėti pne^lžtaiito, tėvyuės
siais, laikydami tiaudĮ tani«a, juoda,"maža *a-’
rodo prie jos pritinsimo. Greičiau 'tai bus

neapykantos, pagiežos ir kerėto svaigulio. | 
Mūsų .visuomenės prakilnesnės dvasios__

veikėjai ragina lietuvius prie bendro darbo i-amus “labas”, išsyk pamatysi ten ir soči-
* 1 1 jatiato išviršSias 4dėjas ir laisvduMHiio pasi-

vaido vięjg. Dauguma, šakoti, dirba risų'Ia 
bui, bet pažiūrėk >atidžiai į -tokių-ypatų‘tei- 
IriMmilG * Halui t** ictnrV natnaBvrei ir cmn

stengimą subjaurinti - idėjos priešo švenčiau- 
•tais jaaautus.

: Kur tų klaidų nepasitaiko! Viši esame 
klaidingi.' bet klysdami.
prieiti prie galo. Mūsų 
susidarė Mūjų, ■■•rara m

vu^mmuiį pa.jio t du luisovjaup p«ii|nv»alinuiJ#i»v tihu- *- « ■ . •

Bet tik tam laikui; papūtė: tininko. Parirįžtinas liaudį šrferti paetaataip *“*' *taira*Į—te pamantas>

KftTM-lKHKOS DRAUGUOS.

uua —.iittk

.ve va-

laipsnio. r

kad

Krimstame efeandipną: — Ar IJetava >iš- 
•Ar-išus per-

svetimų minčių atpasakotojo pū*d*» P*d*-|Pta0F®ier^*»giiri”’s P*» 
gagu, šrietėju, ir ko tik ne pranašu. Svarstai didyliėn besipučiant rr -ai

’ktaBgų. kurių, vinriaie -galėjome ■ ir«*atya pa-

ros perkūnijos
onątinm ■iimui.

-unaa pakeitė antinų »vtit

toto

n-

bet

t&ia ją prie'tbkio veiki 
Už mus’žemia1 
Kovojama prii 

IrfeHIri
Lietuvių tautos'kultūrinis kHū 

tuv6je, .tąp ir Auk 
aiškiai išstok 

jiųio lata I 
aįp augo 

įjos, Ūkio pakilimas, ir tt

• Amerikos lietuvių.kaUlikiš- 
Jeoji .visuomenė .gali pasi-j 
'dŠŪHgti savuoju veikimu, 
.Tvarkymosi darbas išėjo. į 
teškamas-vėžes ir galima tviri 
Ui tikėti kad in tolinus kata-

moksleivis pradės kalbėti apie ’TnūetJ t hattdį, 
bematant pritins išdidžią profesoriaus išvai- ... ,edą. Arėkite,-hbki mZ) liaudis yra-tamsi, 5*^ Jos ^^zmosius ael« 
kaip jai reik apšvietimo, kaip ji nieko neiš: tanuatras peno ir-aav, 
mano. AvfackMne ją, mokintame kaip reik gy- i-n-:—:
veftti, parodykime jai šviesesnį kėlią. Tokių 
ir panašių išsireiškimų pfilna, jais išmarginta 
bus visos jaunuolių prakalbos ar rašiniai.‘O 
ktok tumuet aut®riietiškuw»,< vi sako, anot jų 
supratimo, -blftgo.pasmerkimo! Iš_ šabloniško

j “labų”, tom

praplatinimai ir išrmjjUesmariįdininnii. Tesu* viai. mįster 
tampa tokie jaamuoliai su*ndies-mdaaei'ą!laukia ateiti 
vargais ir tikrai tada ją pūfaryiės, o gūl įstengi 
į jos tarpą šį,tą naujo inėSti. . - .1

0 .už vis laiaau-^a leiknatriUisti

is mokykloje metus, o gal nei tiek, pra

•rieteapiant, pa- 
lomet -skaudžiai 

didyliė .sprogia. Rezultate,gi.
•D, tas aepa geidaujama, j

ą tryniausi

1 ’pttjęfc

savo iiauk]lęjii
p prie kolitu ri&ri

kjti:
r : i wti i -

4

4



==F==
Į raumenų dalelę ir apart to

F' tokių tmm- liniiuų notarė

|k mų beabejonėa, kad jų kūi
Lyra susilpnėjęs ir tokie i
į 1 Amai ksiė «ii

centro.

kių
įknikua”. Viename iš to- i 

piknikų ir man teko bū-j 
Buvo visokių šokių, žais-į

reikia jaunimą pagirti.rai
Bet to negana, dar buvo lenk
tinės, kuris gali greičiau bėg

iu. Sustojo po du vaikinu ir 
[jiems surišo no vienų kojų, 
taigi tokiu būdu mėgino bėgti. 
2®oma neapsiėjo be suklupi
mo. Pagaliais išeina mergi
nos, kurtas taipgi turėjo lenk
tines.

Jaunime, tėmyk! tokiais žai
dimais tiktai atletai tegali už-

dies plakimų, jau nemini 
daug kitokių nelaimių, kuri 
galima labai greit sutftti t 
iriose aj»Unkylx*se.

Ipaė ųoreatau atkreipti
tai merginų atidų.

Dt. J. Bielskis.

l

VYČIŲ KRONIKA.
Naujos L. Vyčių kuopos 

dygsta viena po. kitai. Abel- 
nas narių skaitlius auga spar
čiau, pegu kitados.

Akron, Ohio. Susitvėrė Čia 
nauja L. V. kuopa iš 17 narių.

i DOMAI.
Rubliai dar niekad nebuv 

I tainnicrus. kjiin šuinrite 
■ •" "------r -----*’•«’ ~~~~

Dabar yra laikas atsiminti apie jtaų gimines 
Lietuvoje, pasiunčiant jiems ketas rublius.

Bet piram negu jūs tų darysite, pa rimą ty ki
to su mumis, mb mes tikrai jums galime nuta
pyti prie pinigų siuntimo, nežiūrint kaip ma
žas ar didelis jis būtų.

Visades daryk biznį su

Bet kalbos ir raštai be veiki
mo, tai tuščias darbas. Kiek
viena “Vyčių” kuopa, kiek- 
vieuas atskiras narys su iš- 
tiestonris rankomis laukia sa
vo hrikraščto. Taip belau
ki ant, gali pailgti. Kad iš
leidus jį, reikalinga tom tikra 
suma pinigų. Tų sumų turi 

. didinti ne kas kitas, kaip “Vy- 
rengdami vakarus, rutk- 

darni prenumeratą, aukas ir 
tt. Taigi Dievo Apveizdos 
parapijos Vyčiai (IV kuopa) Į 
•jy rugsėjo (Augutt), rengia 
iškilmingų vakarų busimojo 
jaunimo tetikrašrio “Vyrio” 
naudai. Vakaras bus įvairių- 
■«vm*vraraw«ra*o • zfr»i I

Chicagoje, kun. A. Briškoe 
parapijoje,.žadama tverti nau
ja Vyčių kuopą, nes vietos 
jaunimui piritas kuopas nepa
rankų Įgi^laii syti. Taip-pat 
oigaui^uvjasi ir Englvaiovilu 
jaunimas.

Easton, JPa. 
kas, nemažai 
Wilkes - Barre, 
zuoja naują kuopų Easton, 
Pa.

Senos kuopos, uors vasaros 
šiltas orwrr trukdo veikimą, 
nesnaudžia. South Mancbes- 
ter, Conu.*Liet. Vyčių 21 kp. 
užmanė sutverti knygynėlį ir 
platinti kiįaliriškųjų literatū
rą. Užprašė kas savaitė siun
tinėti {tv utaiolikų egz. wga- 
no “Draugo” dėl praptetiui- 
nio tarpe vietos lietuvių. Si 
kuopa atiBanlria į visus I . 
gymis, Fėrakeijas prašydama 
miklinti kr.ytru.

Chicagog Bridgeporto L. V. 
16 kp. taip gi steigia knygy
nėlį. Tų pati daro ir Chica- 
gos Tow* ef Loke 14 kp.

Daugelis kuopų dabar ren
gi* piknikus, išvažiavimas j

P. St. Striau- 
pasidarbavęs

STATE BANK
Prta AshUM Ah. Ir 47 ftftttta

Sulaka, Didžiausia ir
IIHUtakocta teita -S3 uMtniMMaiMn imimh

Vakaruose nuo Stock Vardų

mirškime ir savo brangios tė
vynės - Lietuvos. Mūsų tota
liai. sesutės ir broliukai lau
kia iŠ mus pageltas. Šelpta
me ii- juos I

mi iruti. nes jų kūnas išlavin-Įyjį pilnį energijos ir smur
tas; jie kas dienų atlieka tūlus kiai darbuojasi. Jau suspėjo 
mankštinimus, kad išlavinus Į pariiynJti savo veiklumu pla- 
ta austiprįuus saso raumenui.

Žmogaus kūnas susideda iš
jsunrimo dr^^į^jAtegelio phmšteiių raumenų, 

kurie dirksnių vaMorai, kiek- pns juos daug užuojautos, 
vienas atliek* skirtinyų rei- 
kimų, pavyzdžiui r — vienas 
pinoštelre palenkia raukų, ki
tas ištiesia, vienas pasuka 
galvų į dešinę, Aitas j kairę 
ete.

Šie raumenų pluošteliai yra 
padaryti, kad veiktų, ir jei .jie

Mrtims Lietuvių Dienos, 
parengtos Ualleg View parke, 
tnkerman, Pa. JVilkes-JJar- 
•e, ScrautoM, Pittsan&. ir

aekretortu*.

Tarnas Seinus-karšta* Ame
rikos lietuvių jaunuomenės 
dirvoje veikėjas. Apsigyve- 
■ęs Kingstone, Pa-, žadina tų

■ras pavyzdį, kaip reilria tarta

Baugulyje angliškų laikraščių 
leipsta p. T. Žeimio strai
psniai apie Lieturų ir Hetu- 
vius. “Independent’e” tilpo 
»o jaunu-lietuvio veikėjo pa- 
-ueikslas- su trunųiu Autromos

(tiktai neperda ng) tuomet jie 
sustiprėja ir tampa kietais.

UtMW katalikiškos laikrašti- 
jos. “Draugas”, kaipo tuom- 
knkiais “Vyčių” organas ran-

uos, dekletnanjos, prakalbos, 
muzika, lietuviški žaislai, bu
fetas be svaiginamųjų gėri-
mg, ntkrajojanti krtsa; kas

H -4-w<marrtie* Taisei*** MftBte.

Amerikos lietuvių jauauo- 
»*nė, Lietuvos Vyčiai, gali 
pasididžiuoti tokiais veikėjais,

liai tampa apleisti, neduoda
ma jiems paskirto veikimo, 
tuomet jie pradeda silpnėti ir

,Dauguma iš mūsų jttmimu?. 
ritindami dūtatuvėse turi to-

kelta h et h vi n vardy išsėdėti, net menkai pasijo
dinant. Kiti vartoja tiktai

Kuopos suprganizavimui ne
mažai pasidarbavo p. S. A. 
Daunoras. J kuopos valdybų 
iueina:

K. fc>taupas, pirm., S. A. 
Daunoras, prot rašt., D. Ma- 
te kaitri, fin. rašt, Jon Vėbra,

ruėių gaus dovaną, visoki mur- 
guminai ir tt. ir tt. Įdomės, 
kad visi ataštauikysite miriėton 
pntmogon, paremsite jaunimo 
prakilnų darbų ir prisidėsite 
prie pagražinimo mūsų pra
mogėlės.

IV kuopos Vyčiai.

mosi pareiti dar daugiau
Paguonock, Conn. Nauja L. 

i V. kuopa susidarė iš 27 narių. 
Kuopos valdyboje randasi A- 
lekMmdras Pilkoms, pirm., 
Rožė Juškevičiūtė, raAt.

KiUffSi on,. Pa., N au jų kuopą 
sutarc 48 nariai. Nemažai! 
joje atsižymėjo p. Tarnas Aei- 
mis 4Shmniu>, kuris darbuoja
si kitataučių tarpe, praneš- į 
dausas į anglų laikraščius; 
-tarag šinių iš lietuvių gyveni-, apskritie* susirinkimą dėl ap
ašo. Kuopos valdybei Ado
mus Kodišius,—pirm., Tarnas

P. Mulevičius.

CHICAGOSį/VYttV APSKRL
T1£S ŽINIAL

Vyčių IV kuopa, *avo su
sirinkime išreiškė pageidavi
mų sušaukti ChieagOB Vyčių

vieną koją ar ranką, dar ki- Šeinris. — prot. Rašt., Marė 
■tam, užtenka net ir piršte, kad

JAAJUME, T4NM<ES- atlikus savų darbų.
Prie tokių aplinkybių tik

tai tūla raumenų, dalelė »ei-
jtaa, o dauguma apleista ity aernaž* energiškos jaunuome- 
! beabejonėss, nsisilpBėjus. nės; iš jų reikia tikėtas uū-

Taigi tokie vyrai, ir meegi-
[■m, ki ■■■■

inpročio, ren-. reįkalauja vartoti tiktai tūlų

AUŲ ŽAISLŲ.
iirigim

Yies linkęs prie paritink s m i
Mimų, prie žaislų. Taigi ae

GiMžintė, — fin, rašt, J Upe 
Lukoševičius, — kasierius, 
Imu. J. V. Kudirka — dvas. 
vadovus. Kuopoje randasi

tarimo a- a. P. Larrrinaitės 
paminklo tatatynio ir kitu da
lykų. TV į kuopa jau išrinko 
delegatus į apskrities susirin
kimų ir paskyrė dienų, 27 rug-

tai} taiki

sų organizacijai ir tautai di- 
prie savo darbo to-įdriės paramos.

West Pullman, IU. Susidarė

kare, šv. j. Jurgio parapijos 
svetainėje. . Taigi visos Chi- 
engos kuopos pasirūpinkite ) 
atsiųsti delegatus tan susi- 
rinkiman.

Išrinktasis Komitetas.

PADĖKITE SO. MANCHESTE- 
Rlfl VYČIAMS.

So. Manetasterio Lietuvos 
Vyrių 21 kuopa žada įsteigti 
savo knygynėlį. Gerų norų, 
darbo pa* mūsų kuopos Vy
čius meti’ūksta. Tik mums 
stinga kapitalo kuygyno «ž- 
dėjimni. Taigi, meldžiame be- 
turiškų laikraščių redakcijas, 
knygynus ir pavienias ypatus 
prisiųsti į mūsų knygyną at
liekamas knygas, laikraščius. 
Už paramą iškalno tariame a- 
i'iū.

SrataMiius adresuokite:
Lietuvos Vyrių 21 kuopa, 

■% Ona Alen skaitė, 
106 Spruce Street, 

S. Manchester,
Conn.

VYČIU PIKNIKAS.
Dievo Apveizdee parapijos 

Vyčiai parengė išvažiavimų 
rugpiūčio 15 dienų į Marųuet- 
te parkų. k

Išvažiavime dalyvavo gra
žus būrelis jaunimo. Laikas 
prabėgo labai smagiai. Prie 
žaislų, dainų nei nepajuto jau
nimas, kaip prisiartino vaka
ras. Kas norėjo, galėjo sau 
ramiai krūmų pavėsyj pasi
skaityti naudingų knygų.

Patartina visiems Vyčiams 
ir abelnai jaunimui dažniau 
rengti panašius išvažiavimus, 
iš kurių galima susilaukti 
daug naudos.

Lietuvos Vyčių TV kuopa 
turi gražų knygynėlį, 
kiekvienas narys gali 
savo sielai tinkamo

Išdirbus dirbtuvėje
sunkaus darbo valandas, svei
ka pakvėpuoti grynu oru, ar
ba pasiskaityti gerų knygų.

Rengiamieji Vyčių išvažia
vimai lavina protų, žadina 
sielų ir priduoda žmogaus 
dvasiai gaivumą

Vyčiai ir jaunuomenė! Lin
ksmindamies, žaisdami neuž-

f. Baltušis.

UEiuviy 
TVARKA.

DIENOS

6 d., kaip minėjau “Drangų”
32 num., rengiama Tnutec

noy Oty, New Phila., *fte-

Imk žrtą kūdikį, auklė* jį man,

Ex. 1L, 9.

spės, pasislėpusios tarp nendrių ir vandens 
lelijų, pluduruųjP mažytė valtelė, kurioje mie 
gujo nekaltųjų, miegu silpnas trijų mėnesių kū- 
<Jj^ėlis. Jis ar tai nieko to nežinodamas ar 
tai apie niekų nepaisydamas, šypsojo sau ra
miai apsiaubtas auksiniais saulės spinduliais.

gyvenime, pagarbų senatvėje, gerų vardų ir 
neapsakomų džiaugsmų gale jūsų žemiškos 
kelionės, kurį patyraite tųsyk, be abejonės, 
kuomet jus atsisveikindami su šiuomi pasauliu 
paskutinį sykį, paregėsite šitų kūdikį prie jūsų 
mirties patalo stovintį su dailiai sudėtomis 
rankomis, su pilnomis akimis gailestingų aša
rų; ir išgirsite iš lupų žodžius pilnus širdin
go dėkingumo: ačiū jums, mieli mano tėve
liai, kad mane dorai katalikiškai išauklėjotę:
lai Dievas būna jums malonus!”

Neabejoju, kad kiekvienas sveikai pro
taujantis katalikas aiškiai permato, kaip tai 
svarbi ir augšta jra tėvų priedermė gerai ir 
tobulai jauuuoiaenę auklėti, atsakųpčidi ją gy-

upėn jjMUiaytis. jaauu juisuumuo prie upes

taigi 
gauti 
meno.

ville, MaizriBe, Fu»eland, T*- 
ma<pM ir Cualdale ctarų,<v»- 
si rinkę Mahauoy Tuje rugp. Aš 
d. išrinko ceatralį kouuteB 
Dienos surengimui. Tarp ta-

ilgas tų nutarirsi; pažym*tisu ta:
1. Išleisti pregrmnų su -ten-

kų rinkimui parūpinti žente
lių ir vėliavėlių su parota; 
Lietuvių Diena, 1915 m. a»- 
kentėjusiems dėl karės sufiL*" 
pti. 3. Turėti parke loteriją 
ir Imitacijų. 4. Parke paHte- 
vinėti liealkoliuius gėrimus, 
užkandžius ir ‘iee eream’į pa
aiškinti saviškiams, kad pir
ktų tuos daiktus pas sutai
kius. nes pardavinės ir «a- 
timtJHK’-iai. 5. Pardavinėjant 
ką, ar leidžiant į šokių eatę 
vartoti 5c. ženklelius. 6. Pa
kviesti aplinkinius lietuvių te
ini s. 7. Gauti specijaljai tran-

kinimo problemai; taigi, be abejonės, Mper. ir viešose, tiktai visas mokslas yra vienijimas 
-dėsiu sak. lamas, kad jie ir mokina su di- « harmonizuojamas su religija u e^ su tike- 
džiausiu uolumu ir pasišventimu, — ne vien'i™11 Onuna eum Deo e ase Eo n i . 
įjaunuomeni^rotų lavina, bet lygiai josios ;Aut mokyklose jaundomeues ti-

* ! kybą ir dora yra pavojuje. Ten religija nėra
mokinama, da mažiau praktikuojama. Viešo
se mokyklose mūsų jaunuomenė mokinosi sy-. „... . - ------------------------- s
iriu su nekatalikais, kurie paprastai yra dau- kiniai* iš Mt Carinei .ir 8be- 
giau linkę ieškoti smagumų savųjų reikalų už- 
gnnėdinitne, nekaip žiūrėti tvarkos ir prieder
mių. Kiekvienas žmogus jau iš priginumo y ra

Viešųjų mokyklų tikslas yra grynai m- 
terijalis; jose mokinama tiktai pasaulinių 
gudrybių. Daieiskhn viešose mokyklose mo
kina geografijų arba žemės aprašymų: pui-. 
idaj BUpicšiaJoŪBp žemės dalis su viščinis jiįjų ...^. _____ __________ _____ r.v_____ _ __
giriomis, kalusį, upėmis ir ežerais; aiškiai ap-j prie blogo rinkęs, o čia dar papuolęs blogon 
eako visas pasaulio karalystes su visais jųjų draugipm, rei syk pamiršta kuomi esųs, susi- 
Uiestais, t vi lutėmis ir poitais. Mokina skai- pažįsta su blogais draugais, susidraugauja su 
tliavimo ir‘ augėtesmos matematikos, net ir'jajg jr trumpam tik laikui praėjus pradeda jų 
furtranomijes. elementus aiškina: paduoda paveikslų sekti. Taigi ir neįstabų, kad taip

naudotai.
Be to nutarta šiokia ilioaa* 

tvarka: 1. 10 vai ryte pra
kalba atidarant T. Dienų.

2. Paskui įvairios lenktinės:
a įvyru 3 mylių lenktynės; , 
geriausiam bėgikui skiria
ma dovana;. .W« - ..... vellluliin Prir«>^ jaunuomenė yra tau- kad taip j

ZZ?-■ - skaitlių ir varaus planetų, išmieruoja ilgas ko-1daug mūsų jaunuomenės yra atšalę nuo tikė-
“—mtr * 4 * . ■- .a“““ «. ą * . —,

ya feilių nuo Mai^ ik^ Ne-^kaa, kad raudąsi šiandienų tokių jąmų kata- 
er kiek laiko misų žemė|likų -vaikų ir mergaičių Jiarie vietoje kų eiti į 

. -. -»»• wnufis apie žemę ^e.:;bateiy£ų šventomis dienomis ir klausyti ten
į— tiktai nė žodelio apie Dievų, kurs sutvėrė Į įy. mišių, važiuoja sau kur ant visokių pasi- 
Bangų ir žemę su visomis gražybėmis ir iš-' linksminimų iš pat ryto arba kur pamarėje 
margino paeteųges milijonais blizgančių žraė*iš<&a “tango” su žydeliais. Neįikabu, kad vai- 
gždžių. DidŠk rkma yra krripiama ant ta-!kai nesulaukę šešiolikos metų nebeklauso sa- 
tanikos: surankioja pavyzdžiams puikiausias 
gėles iš visų jžii 

. a. . , ,, . ja visas kvisflkn• line dvejopas mųkyklaa: vjg-," • • • . J
ės pimgais užlaikomos ir va 'L.o'....
uokykloBius;. kitos gi yra ti-J 
į, katalikų pinigais užlaiko

eau gėrėdamosi tai pakrantėmis, tai paimantis, 
tai gražutis jiendriuais toli - toli povandeninis 
naritiesustais, tai vėl lėpiuortus gėlomis malo
niai j jas .iš vandens žiūrinčiomis. Tuo besi

tikto balsų, kurs u,
vėjo pajudiutoje’juk kiekviena;tnn tik buvo pabudęs staigu ’ 

alaitė gyvai pradėjo aplinkui 
lamos kieno tasai verksmas ga- 
načiusi pintinę valtelę nendry- 
pė tarnaitėms atsėsti. Išnešus Į 
įpės krautų karalaitė pasigaib'-! 
idikio,; teiravosi, kaip gavus kur 
į kūiSkiui išauklėti, pribėgo ma- 
nedrųsiai tarė: "TeT nori, pa ’

i moteriškę, Israeiitę, kun va-i 
šauklėtj.” Patank!” atsake. 
rguJČ. jMktaukė
įvė Sai taika sakvdana: “Imki

lėtų būti. T 
tuojaus i 

ę »fteb; 813 
ja vei kiančio

*ttų Kn 
tavo ui

Brūū

m jums nžj

•tagti, M-ir; 
yaiadoje; jus ui

rSoiunt jaunuomenę dorai išauklėti, negana 
nebūti priežastimi jos papiktinimo,, neduoti 
jai blogo gyvenimo pavyzdMo; su geru L„ 
kščioniško gyvenimo pavyzdžiu,reikia jų dorai 
mokinti, kelti jų prie augštų katalikiškų idea
lų ir ypatingai apfriesti jų sveiku krikščioniš
ku mokslu, siunčiant jų į geras mokyklas, — 

tų žino, kad iš usnių vai
šių rinkti negali 

Amerikoje t 
nos yra visuome 
dinasi viešomis 
kybinės muki k i

ki katoliš

mo;

. apibėga apie
*U‘ -Uk-ir.; • X,

vo tėvų, juos niekina arba visai nuo jų pabė

istnimų, mažų pumpurėlių į pui- 
|kius žiedus išsivystymų čtc.; tik nė vieno 
i garso apie Drevę, kurs, kaip kitus teiktus, 

•t«ip lygiai gėles, f - - - - -.................. ...
ligtos ir civiliško auto-i,iai”Ramonas visoje savo 
osmokyklos visai nė-Jį“

■ ~ - jlarako lelijų Mokina lyginai ir istorijų: ap-
Itakinėja visus garsius darbus tai žodžius vi
jau pasaubi. išminčių filosofų, garsingų orato- 
rię, mandnų artisto bei poetų, garsų fijautro-“H.W Vi^»«SORP <rn IŠMhr-

nokina. čieĮstabu, kad ir

Elų mokytojai nėra tobuli: SsVpavS 
urnose paprasrm moay-.^ j.

lycį tBBseiiyK nw&- i(Jart 
įfHUKBS 18 
.kruvinų kan#* 
i»irtše-gi nriš 

(hd«ta> nes, l'rij

kadangi viešose mokyklose paprastai moky

iu pasaulio dalių; išrodinė- ga. Tokios tai yra pasekmės betikybinio mo- 
irahjos paslaptis, kaip au- kala. Nes kaipo kūnas be dūšios yra numi

ręs, taip lygiai mokslas be tikėjimo yra be
tikslis, nenaudingas. Tikybinėse mokyklose 
vien tiktai katalikų jaunuomenė mokinasi. Ten 

btftybėn pašaukė ir taip dai- mūsų jaunuomenė gauna kaip proto apšvieti
mų, taip lygiai ir valios, širdies ir karakte- 
riaus išlavinimų. Tikybinėse mokyklose jau
nuomenė yra mokinama dorai gyventi: guo- 
doti savo tėvuą perdėtinius, vyreimiuosins, ei
ti į bažnyčių, ųrtinties prie šventg sakramen
tų, žodžiu sakant, dorai krikščioniškai gy^eBti.

na apis Jėeų Kristų, Kurs yra 
sofų, pamatu visos išminties ir 
tra visų didvyrių bei filantropų, 
ei žmonijos meilės stojosi imo- 
Ihjosuot: prasikaltusius Adomo 
jdruigi'iekio vergijos per Savo 
ir mirtį ant kryžiaus. Tiky- 

yktoi'’ religija užima pirmų 
žmogaus 'dūšia vertesnė už kii-

i kitokį tartų nHintų periekrili, taigi ir 
as taretai yra atliekamas gryjiai ine- 
i. Tikybinėse - gi mokyklose inokyto- 
inkiaurifti vienuoles tftia TtejmeJiai, .;a,„ „,s„r «»!>« kinko atzvi•sto peraetnuų, Kurie metaną vien
ro garbės ir žmonių naudos, o ne deL.. _ . .
«ua<> ji. yr.
»"st« įTprttaitMM rr. taup

i didesnę vertę. Ir, ne be 
i žmogui padėti;, jeigu jis 
į ir padarytų būdę ant sa- 
visos mokslo Sakus tikybi-

katalikas, tojo vardo vertas, privalo jas pim- 
giškai paremti, ypatingai tėvai, turinti vai
kus neatbūtinai privalo siųsti juos į tikybi
nes mokyklas. Jos,y ra tai tvirčiausiu pamatu, 
katalikikiškos tautos, jos yra geriausiomis 
priemonėmis mūsų priaugančios jaunuomenė,-; 
išauklėjimui. Ir tada tiktai pasigerins krik 
jkiamškuB draugijos ir bažnyčios padėjimas., 
tada tiktai mflpų jaunuomenė pamylės ir iš- i

blizgės doras ir ‘ morališkas gyvenimas mūsų 
šeimynose, — kada mūsų jaunvomeuė bus ap
šviesta katalikišku mokslu ir dorai morališ
kai išauklėta.

J. A Pauliukas.

c) storiausių motorų Įtaiki 
aėe;

d) merginų lenktinės.
Geriausiom* bėg&ėans ski

riama dovanų.
3. Po pietų 1 vai. bus lesa

ma Base Balt.
4. 3 vai. po pietų pralūkės 

tautiški žaislai: agu.otal*, 
žvirblelis ir tt.

• *5. Po žaislų bus daira*. 
Dainuos atskirai chorai

me ryje.

IIETIIVA u
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SUSIVIENIJIMO L R.-K, AMERIKOJE 
KUOPŲ SEKRETORIŲ ANTRAŠAI:

1 %p. Jonaa Kueimkas, Slocun avė®, Kingston, Pa.
2 kp. Jo*. MiluŠauskas, P. O. Box 593, Forest City, P*-
3 kp Ignas Balčiūnas, 131 Intlee Place, Elizabeth, N.. J-
4 kp. T. P. Kryžanauskas, 102 E. Centre st, Shensndoah, Pa- 
į kp. J. Kanišauskas, Box 143, Forest City, Pa.
ų kp A Urbanavičius, 329 River st, riymouin, ra.
7 kp. V. Smalenskas, 7 Corneally st, Pittston, Pa.
8 kp. Mikas Malinauskas, 2221 Hamilton avė, Cleveland, Obto.
8 kp. J- Šaučiuvėnas, 460 S. Park avė, Bridgeport, Conn.

- 10 kp. J Hodell, 304 Wharton st, Philadeiphia, Pa.
11 kp. M. Abraitis, 68 Congress avė, tVaterbury, Conn.
12 kp. V. Stoškunas, 1700 W. Spruce st, Shamokin, Pa.
13 kp. J Janulevičius, 658 W. Saratoga st, Baltimore, Md.
14 kp. V. Kadžius, 2614 Carson st, Pittsburgh, Pa.
15 kp. G- S. Žakas, 3426 8. IVallace st, Chieago, TU.
16 kp. M. Walx>l, 1700 Ashland avė, Chicago, III.

? “17 kp J Stulkaitis, 140 S. Meade st, Wilkes Barre, Pa.
16 kp. L. Navickas, 16 Mauch Chunk st, Tamaųua, Pa.
19 kp. J- Vaičiulis, 52 Holyoke st, Northampton, Mass.
20 kp. D. Bairuna*, 3118 Belgrade st, Philadeiphia, Pa:
21 kp. P- Mikalauskas, 248 W. Fourth st, S. Boston, Mass.
22 kp V. Bilinskas, 616 Sumtner st-, W. Lyon, Mass.
29 kp. Matas Šūkis, P. O. Box 223, Hastings, Pa. į
24 kp. J. Lazarevičius, P. O. Box 617, Minersville, Pa.
25 kp S- P- Kulikauskas, 15 Cbandler st, Minen Mills, Pa.
26 kp. M. Oereškevičius, 46 No Name Pond, Levriston, Pa.

- 27 kp. Kun. J. Dumčius, P. O. Minersville, Pa.
28 kp. T. Motiejuniutė, 303 Walnut st, Luzerne, Pa.
29 kp A. Čižauskas, Cumbola', Pa.
:M-kp A. Sodeika, 1633 W. Main st, Scranton, Pa.
.tt kp. Ad. Gudavičius, 401 W. Mahįhoy »t, Mahanoy City, Pa.
;t£ kp. K. Burkauskas, Hunter st, Ansonia, Conn.
33 kp. J. Chepulis, 10718 Prairie avė, Roseland. III.
.H kp. M. Masolas, 835 7 W. Liberty st, Cineinnatti, Ohio.
35 kp. Konst. Vaišnoras, 408 Tabor st, Pittsburgh, Pa-
30 kp. A. Biskys, 184 New York avė, Newark, N. J.
,3f kp. J- Gaižauskas, Box 56, Oregon City, Ore.
.38 kp J- Gudžinas, 246 — 2nd. avė, Homestead, Pa-
39 kp A J- Sutkus, 6329 S. Fairfield avė, Chieago, III.: •
40 kp P- Karvojus, 208 S. Catherine st, Shenandoah1, Pa.-
41 kp. Stasys Jodauga, 35 Cotton st, Woreester, Mass.
42 kp. K. Krusinskas, 59 Ten Eyck st, Brooklyn, N. Y.
43 kp. A. 8. Romša, 44 Main st, Porehester. N. Y.
M.fa* K Vencius, 75 River st, Haverhill, Mass.
45 kp. M. K. Vilimaitia, Box 17, Raiubow, Conn.
46 kj»- V. Šifnkonis, P. O. Box 37, Sugar Noteh, Pa.
47 kp. S. Petruškevičius, 546 W. 2nd. st, Mt. Carmel, Pa.
48 kp. A. Valančius, 1414 S. 48th Court, Cieero, BL

B 49 kp. A. Jakučionis, 462 S. 6th st, Reading, Pa.
50 kp. M. Šimonis, 2012 St. Clair avė, Cleveland, Ohio.
51. kp. A. J. Gudaitis, P. O. Box 73, Bilver Creek, Pa.
52 kp. Vincas Pauliukaitis, 134 Franklin st, Latrrence, Mass.
53 kp. P- Kudzmų, 1209 Oneiga st, Shamokin, Pa.
54 kp. Mat. Rėklaitis, 1429 Hainiltoa avė, Grand Ra pida, Mich.
55 kp. S. Staaevičia, P. O. Box 53, Berniee, Pa.
56 kp. 8. Karvelis, III Inslee st, Brooklyn, N. JY.
57 kp. M- Launikaitis, 341 Battle st, Exetėr Borough, Pa.
58 kp. Ant. Radauskas, 2 Hazel st, Curtis Bay, Md.
59 kp. P- Jogis, Boi 198, Gallitzin, Pa.
60 kp. P- Šidvydis, 20th E. 25th st, Bayonne, N. J.
ųj kp. J. Ignatavičius, 222 Dizon st, Duryea, Pa.
62 kp. J- Adomavičių*. 923 Hihg avė, Shelioygan, Vis.
63 kp. Ipol Gribauskas, 402 Albert st, Youngstovn, OMo.
64 kp. Geo. Totoraitis, 1 W. Bus* AL, S. Bethlehem, Pa.
65 kp. V. Sasnauskas, 228 River *t, Paterson, N. Y.
66 kp. V. Bražinskas, 109 Inslee Place, Elizabeth, N. J.

kp. P- Jurkus, 1838 W 46th st, Chieago, III.

197 kp. Kaz. Pranulis, 827 Bank st., Waterbury, Conn.
108 kp. K. Brosokas, 67 Lerington are, Maspeth, N.«.
109 kp. V. Kudnuikas, 40 Woodland st., New Britai^ Conn.
110 kp. A. Baronas, 55 South st.. Atimi. Mase- .<
111 kp. Jos. Venckus, 215 Franklyn st., Rumford, M*.
112 kp. F. Meškauskas, P. O. Box 166, Cuddy, Pa. ■
113 kp. Jieva Galickienė, Box 564, Wilburton, Oklz.
114 kp. K Kalėda, 110 Pine st, Bhone, Pa.
115 kp. K. Strumskis, 37 Duffield st., Brooklyn, N. Y.
116 kp. V. Zavorskas, 103 James st., New Hsven, Conn.
117 kp. P- Valukevičia, P. O. Box 12, Middleport, Pa.
118 kp- Jobu SiuMmaviėiua, P. O. Bos 439, Girardviilv, Pa-
119 kp. K. Kondrota, Bos 214, Manehester, N. H.
120 kp. J. Stanionis, 60 Germantą avė., Jeraey City, N. J.
121 kp. J. Balevičius, 20 Grand st., Loveli, Mase.
122 kp. Ant. Valiukonis, P. O- Box 241, Laupurss, Pa.
123 kp. Jos. Jusevičius, P. O. Box 62, Dorrisville, Pa.
124 kp. J. Šimonis, Box 421, Wilmerding, Pa.
125 kp. Jos. Mickus, P. O. Box 321, Export, Pa.
126 kp- Rev. P. Gudaitis, 307 Pine st, Tamaųua, Pa.
127 kp. V. Jekačionia, 7 Jefferson st., Cambridge, Mas*
128 kp. F. R. Versocky, 257 8. 33rd st, S Omaha, Nfebr.
129 kp. Alek. Ijaurinaitis, P. O. Box 17, Tolleston, Tnd
130 kp- Juozas Kralikas, P. O. Box 473, 8t. Clair, Pa
131 kp. V. Veisengoff, P. O. Box 82, Luke, Md.
132 kp. Juiė Pranaieiute, 8458 Kichmond st, Philsdetplna,
133 kp. J. K. Stankus, P. O. Box 106, Vandcrgrift, Pa.
134 kp- A. Dymta, 566 Metropolitan avė., Brooklyn, N Y-
135 kp. P. Lukoševičius, 85 N. 4th st., Brooklyn, N, Y.
136 kp. J. Jakaitis, 711 24th st., Watervliet, N. Y.
137 kp. A Domeika, 1113 Winnebogo stM Rockford, III-
138 kp. K. Smigelskis, 2102 Carson st., S. 8. Pittsbngh, Pa.
139 kp. S. Čiukaitis, 173 W. Terry st., Portland, Ore. (KentOB
140 kp. K. Kadišius, Box 14, S. Carbondale, Pa.
141 kp. Tadas Cauble, 66 Porter st., Brockton, Mase.
142 kp. J. Montvila, 3718 Burvell are-, Cleveland, Ohio.
143 kp. P. Dravinskas, 57 Battery st., Abington, Mass.
144 kp. Rev. J. Inčiura, 324 Ridge st., Freeland, Pa.
145 kp. L Norkevičia, 241 Rastov avė., Monessen, Pa-
146 kp. Joa. Gruodi*, P. O. Box 438, Spring Valley, III
147 kp. Ant. Keršis, 71 Williams st, Wallingford, Coiin.
148 kp. A. Dagia, P- O. Box 143, E. Arlington, Vt.
149 kp. A. Tamktonia, 15 — 155th st, Hammond, Ind.
150 kp. Pranas Sopia, 133 Edgevood, Waterbury, Conn
151 kp. A. Šlikas, 110 Main st, Vestville, IU.
152 kp. J. Norkeliunas, 239 Dufresne et, Montreal, Canada.
153 kp. A. Čerbauskas, 45 Dexter st, Lee Park, Pa.
154 kp. Ig. Navickas, 407 Spring st. Aurora, III.
155 kp. A. Virpša, 1129 JSvetland st, Scranton, Pa.
156 kp- F. Mileška, Box 659, Donorą, Pa.
157 kp. Juozas Kilas, 12241 Emerald avė, W. PuUmah, BL
158 kp. Agota Sutkaičiutė, 1910 Carson st, Pittsburgh, Pa.
159 kp. V. Urbanavičius, Box 134, Lopez, Pa. t
160 kp. J. Jakubka, 2850 W. 40th st, Chicago, III-
162 kp. Alek. Rutkauskas. 89 Emerald avė, Gardner, Mass.
163 kp. P. Mulevičius, 6329 S. Fairfield avė, Chicago I1L
164 kp. O. Alianskiutė, 106 Spruce st, Manehester, Csnn.

tarpe Forest City, Pa lietuvių

Petro Draugystė* tarpe lietuvių 
Braddoek, Pa. ......... ...........

” Aukos surinktos vestuvėse p. p.
Survilų, Norveod, Mase. ..............

” Vyčių kuopos la Norwoed, Mase 
” kun. J. J. Jakaičio—aukos surink

tos Lietuvių dienoje, geg. 29, 1915, 
WoreeBter, Mass. ................ ... ..

” kun. K. Vasiliausko—aukos iš 
W«rtfield, Mass. .... .. ..

Gegužio 28 d., 1915. John Mitchel’io — aukos iš Young- 
stown, Ohio..........n....................... .

Biri. 7 d., 1915- G. J. Vaitkevičiaus—aukos iš Ansonia, Conn.
’ 17 ” A. Bradchuiio — aukos S Harvey, III.

Liepos 17 d., 1915, gauta iš Igno Bereiaio — aukos lie
tuvių iš Port Amboy, N. J. ..

” ” " ” ” Igno Bereišio — aukos lietuvių
iš Detroit, Mich. ...............

* tr

15.17

73.00

9.25

1,051.16

4-00

9.65
2.65

29.75

28.03

20.88

SU)

PHILAD!
Stambesnės aukos: Kun. 

Kaulakia $35.00; P. V. $25-0

Po |1.00 aukojo: Dr. B. 
ruška, Dr. J. Stankus, Petį

Jokubs? Matnlifp
Kupstienė, Petronėlė 
Marijona Gelbudienė, 
Serbentavičina, Petro-

Marijona 
I’etrilaitė, 
Vincentas 
neiš Norkiutė, Petronėlė Oma-
šanekaitė, Katarina Zalbaitė, 
Ignacas B., Ona Jonaitienė.

Po 50c.: A. Stankus, J. Pra ne
žūna*, 3. Butkus, J. Uždavinie-

kaitė, U. Judeikienė, B. Kairie
nė, A. Jocius, O. Jurgaitienė, 
M. Valanšiniukė, A. Stamilius.B- 
Limena, A. Pimkuniutė, K. Bau-

80. MANCHE8TER, CONN
164 S. L. R. K- A. kuopa su

rengė vakarėlį su prakalbomis. 
Pamarginimų buvo 'nedaug. Bu
vo aiškinama apie S. L. R. K. A. 
dalykus. Kalbėjo moksleivis Pra
nas Virmauskas.

k* ietelsH* ui 10®.

Plymontk, P*

Vietinis.

SEKANČIOS KNTOOS GALIMA OAO

1. “Badas senovės Lietuvių’’ — Dau 
kanto.

2. “ChUUmatija" — kun. Mi
laks;

S. “Europa® istorija“ — Fraemaa;
4. “Liktoriai Amarikoj“ — Zose;
(. “Kuomi Įmonė* gyvas*” — 

Jociaus;
5. “Potra® žemaiti®’’ — Aštraus

L JL K- A. TALDTBOS 
AVnAAAIi

PmidntM, — K." Kraii»»k»®, 5» 
T***yek rt, ’Brooklys, N. T.

Viec-pr»titeat»», •*' A P»tr*u» 
kaitė, 583 N. Bivor »t, Vsterburv, 
<o®».

T. "Kraiiį skordyM” — ko* 
tili*®kis;

8. “Diedai ir Girtina’’ — MiekaM,
Ant aplikacijos turi bfiti kuopos 

antspauda, ir paradai virdaitiv ir kra-

SUS IV.

1U N. Greea® *t-, Balttesrs, Md.
K*®i«riu®, — Pranu Burte, 45«—

Kasos Globėjai: — J. Stulgai tu 
Itt 8. Msade st., Wilte® Bario, Pa

J. B. Valako*!®, 23S'Broadvay, B.
Bestos, Maso.

Drasiėkaa vadovas, — tam. J- Ja 
kaltis, 41 Providence st., IVorcsstar,

Ksygius, — kum & J. Striukus, 
P. O. Plymoutk, Pa.

Gydytojas, — Dr A. K. Butksas

—

renkant parašus Haverhill, Mass.
" kun. H. Vaičiūno — aukos 

surinktos laike Vyčių Kongreso 
vakarienės, Chicago, UI.......

” kun. A. Januso — vietinių lietu
vių aukos iš Forest City, Pa.

” kun. dr. VI Bartuškos — aukos 
lietuvių iš Mt Carinei, Pa. ... -

’’ kun. J. Jonaičio — aukos iš Dės 
Moines, la..........  '.............. ..

•’ Šv. Kazimiero Dr-stės — aukos 
lietuvių iš Poąuonoc, Conn...

” A-' M. Račkaus — aukos lietu
vių iš Gilbertville, Mas*. .>....

” P. V. Kavarsko — aukos surink
tos laike prakalbų S. L. R. K.
A. 16-tos kp, Nev Haven, Conn.

“ kun. P. Meškausko — aukos 
lietuvių iš Athol, Mass........ ..

” Prano Daknio iš ' Harvey, UI.
” M. Marčiulionio— aukos šv.
' Liudviko Dr-jos, V.’orcester, Mass.

” J. Kovo — aukos surinktos ba
liuj! Teatrališkos Dr-jos “Ai
do”, Waterbury, Conn..........

” kun. J Klanausko — aukos lie
tuvių iš Chieago Heights, ūl. ,»

” kun. F. Kemėšio — aukos lie
tuvių iš Luzeme, Pa. ........

” kun. J. Amboto— aukos lietu
vių iš Hartford, Conn.

” kun. J. Vyšniausko —- aukos lie
tuvių i* Montreal. Can. .......

” kun. J. šeštoko — aukos iš New 
York, N Y............................

Rugp. 14 d. 1915, gauta iš J. M. Vyskupo Hobano per kun.
Kuru — aukos surinktos lie
tuviškose Bažn, Scranton, Pa.

” ” ” ” " kun. J. Kuro — aukos surinktos
lietuvių tarpe Eynon, Pa. ir 

Arehibald, Pa..........................
” ” ” “ F. Petrulionio — auka Birutės

Choro iš Harrison, N. J. .. .«
” ” ” ” ” J. Bartusevičio — aukos lietu

vių iš Rochester, N. Y. ..........
” ” ” ’’ ’’ kun. I. Zimblio — aukos lietu

vių iš Cbester, Pa. .... ... ..
’’ ” ” ” ” J. K. Guoko — aukos lietuvių iš

Roekford, BĮ. ..............................
” ” ” ” ” kun. A. JanuŠo — aukos lietuvių

iš Forest City, Pa- ....................
” ” ’’ ” ” A Steponavičiaus — aukos lie-

tuvių iš Fitehuburg, Mass. ....
” ” " ” ” Jono Mikaliuno — 5 narių

duoklės į Tautos Fondo skyrių, 
Chester, Pa..................

” ” ” ” ” šv. Kazimiero par. Tautos Fon.
skyriaus Philedelphia, Pa. Nu
kentėjusioms dėl karės $172.33

" ” 11 ” ” MokeMisS į Tautos Fondų 8.50
“ s-s— *•* ĮĮ»1«

19.00

14.00

13.00

14.00

6.50

145.15

24.13

8.89

50.00
500

M. Čepaloaė, J. Mačiūnienė, O. 
Tamulevičiukė, A. Valackienė, 
A- Sakelis, A. Kaulinckig. A. Zu- 

1 bavičius, U. Repšienė, V. Mar
cinkevičiūtė, B. Damišavičia, B. 

' Aukaitienė, A. Sakalauakaitė, 3. 
Šefeltaitė, A. Gudaitis, J. J akstis, 
M. Milienė, D. Daknia.

Po 25c.: J. Ambros, O. Bal- 
trušienė, E. Draugiutė, J- Velti
nis, N. Paulas, J. Smith, P. Ba
čiuke, B. Kantaitė, B. Radakevi- 
čins, K. Grigaitienė, 8. Kirkelal- 
tė, P. Valantiniukė, A. Trihnla, 
K. Driza, O. Jackaitė, M. Navie- 
kis, K. Mačiūnas, K. Gedvinienė, 
E. Šimkūne, A. Zubavičienė, J. 
Poškienė, P. Amauckiu, V. Bu- 
beliutė, M. Aličiutė, J. Kičas.

Viso aukų — $100.00.
100.00

189.70

27-40

89.60

111.00

4.35

22.65

20.00

8.75

5-00

20.42

20 00

40.00

27.60

U NEWARK, N. 3 .
Stambesnės aukos: kun. J. 

Dobužinakas $15.00; p- P. Kui
sis $10.00.

Smulkesnių aukų: — $25.00 
Viso — $50.00.

Su pagarba,

VARGONININKŲ LEKCI- 
i JOS IR SEIMAS. -■

6.73

5.00

180,85

Rugpinčio 30 ir 31 d. šių metą 
Newark, N. J. bus laikoma vargo* 
nininkam* prelekeija apie moky- 
nimų chorų ir jųjų dirigavimų.

Prelekeijų laikys jau visiems 
gerai žinomas kompozitorius, D. 
St. Šimkus.

šioje prelekcijoje bu* iv. Ceci- 
lijos choras, su kuriuomi prele
gentas demonstruodamas, duos 
praktiškus nuvedimus, kaip reikia 
chorus mokinti ir juos vesti, kad 
būtų švelnus giedojimas, geras 
ritmas ir t t.

Tat-gi vargonininkai neprivalo

kius ant taip svarbios lekcijos, 
nes nevienas gaus supratimų ir 
pasimokins to, ko iljisiol neturėjo 
progos dasižinoti kaip ištikrųjų 
reikia chorų mokinti, kad ataa® 
kančiai jisai giedotų ir kaip pa-

ųg Lp, ė 12 HuUlkiss^sl, Naųgatuck, Coml . ,
70 kp. S- Malinauskas, P. O. Box 586, Old Forge, Pa.
71 kp. P- Valiūnas, 21 Congress avė, Vaterbury, Conn.
72 kp. K. Miliauskas, H Highland avė, Nevvton Upper Falls, Mass.
73 kp. P- Marčiukonis, Bos 4, Hudson, Pa.
74 kp. Ignas Machusis, Bos 126, Shaft, Pa.
75 kp. J- A. Lietuvninkas, Box 111, Wanamie, Pa.
76 kp. Ant. Laugžemis, P. O. Box 5, Cannerton, Pa.
77 kp. A Katkevičius, 34 Rayman st, Luzerne, Pa.
7$ kp. Alek. Aria, 118 Sumtner st. Du Bois, Pa.
7$ kp. Jos- Vosiliu*, P. O. Box 101, Glynlyon, Pa.
80 kp. John Misteris, Bos 46, Eynon, Pa.
gi kp. F- Kudirka, 300 Lenox st, Nonvood, Mass.
82 kp. J- Bartninkas. 1606 S. 7th st, St. Louis, Mo.
83 kp K. Kumpikis, 1082 Mohark avė, Scranton, P*.
44 kp. Kazys Raišelis, 587 N. Colony st, Meridan, Conn.
85 lp M. Šiaučiuvėnas, 1804 W. 46th st, Chicago, III •
86 kp. V. Savu kas, 816 Proapeot st, Portage, Pa.
89 kp. P- Bajoras, 1321 Carsell st-, Pittsburgh, Pa.
88 kp. For. Mileška, 217 Fourth st. Donorą, Pa.
89 kp. A. Poteckis, 234 Park st, Hartford, Conn.
79 kp. 3. šergalis, 25 Tamarakin st, V. Hazleton, Pa.
91 fcp B. Balionas, 866 Bank st, Waterbury, Conn.
f2 kp. Juozas Kižis, Box 706, Bentleyville, Pa.
93 kp. A Masis, 27 N. Union st, Easton, Pa.
94 kp A 8. Vaitkus, P. O. Box 43, WestviUe, P*.
96 kp. Jonas Toliau ritas, 202 Troy st, Dayton, Ohio.
M kp. Geo. VeliČko, Box 208, Gilberton, Pa.
8f kp. O- Sideravičiutė, 109 Netvbury st, Lavrence, Mass.

-Gg kp- J- Vieraitis, 12 Tatman st, Vorcester, Mass.
9$ kp. Monika Gurinskaitė, 3347 Auburn avė, Chicago, III.
100 kp. Jur. Lobikis, 2139 W. 24th st,.Chieago, III.
101 kp. B- Abromavičiūtė, 1956 Čanalcort avė, Chieago, IU.
402 kp- B. Jakubauskas, P. O Box 43, Duąuesne, Pa.
103 kp. A P. širvinskas, 93 Watkin« st, Roehester, N. Y®
104 kp. K. Pocius, 101 Bracevrell avė, N. Adams, Mass.
905 kp. K Jakuhaitis, 822 Washington avė, Braddoek, P*. _

M
Tautos Fondo Reikalai.

TAUTOS FONDO IŽDININKO ATSKAITA
Gegužio 29 d, 1915. T. Fondo iždo balansas...................    $18,675.97
Gegužio 31 d- 1915. Nuošimčiai iš Polithuania State Banko 77:95 
Birž. 4 d. 1915. Gauta iš viet. T. F. K, Homestead, Pa. 269.24

” ” ” ’’ ” vietinio T. F. Kom. (induota lai
ke Tautos Fondo seimo, Scranton,

Liepos 17 d. 1915 gauta iš A Jasinsko — aukos surinktos 
laike prakalbų, Melrose, Park, III 33.00

" ” ” *’ ’’ šv. Mikolo Arkaniolo par.—aukos
surinktos laike prakalbų, mi
nėtos par. svetainėje, CHeago, III- 53.65

n n n s» »» yjjg parapijos — aukos — 
laike prakalbų, Chicago, III. 46J6

” ” ” ” ” šv. Kryžiaus par..— aukos su
rinktos laike prakalbų, Chioa- 
go, IU ............................   125.51

” ” ” ” ” kun. L Inčiuro — aukos surink
tos laike prakalbų, Freeland, Pa- 88.25

” " ” ” ” J. Raibikio — aukos surinkto*

Kiekvienas turite atsiminti, 
kad vargonininko svarbiausias 
klausimas, tai geras choro vedi
mas.

Vargonininkas, kuris ir silp
niau moka kriežti, bet jeigu jisai 
mok* gražiai ehor* vesti, tad gali 
tikėtis geresnio padėjimo. ;

Laikas šiai prelekeijai yra pas® 
kirtas patogus, nes kiekvienas 
vargonininkas tuoml laiku yra 
liuosesnis nuo savo pareigų pil
dymo ir ta proga privalo pasi®

Pa.) iš Minersville, Pa ..............
” Antano Vaisiausko (auka pruių*. 

t* laike T. F. seimo) iš Cambridge, 
Mass....... ...  .... ................

’’ S. L. R. K. A 109 kuopos (auka 
gauta laike seimo) iš New Bntaip, 
Conn. .......... ........................ .. .  .

” J. Karaliaus U Baltinote,
” Kazio Kažemeko (auka gauta lai

ke seimo) iš Waterbury, Costi.
” Jono Jokūbaičio (auka gauta lai

ke seimo) iš Waterbury, Coąn.
” kun. A Jurguėio—aukos surinktos

Eiport, Pa..................................... -
’’ Draugystė D. L. K. Gedemino iš 

Ogleeby, III. .r-a ................i--
” Antosės Povilpitienės iš Balti

more. Md................................g
" kun. K. Vasiliausko (aukos su

rinktos geg. 31, 1915) iš W**t- 
field, Mas*................................ ..

” kun. S. E. Koleainsko — aukos su
rinktos Benton, III......... . . . .. .«

200.00

1.00

2.10

5XX)

16.05

laike prakalbų, Girardville, Pa.
Birželio 26 d, 1915 gaut* iš A. J Valantiejau* — suko* 

lietuvių U London, England.

Inplauko* už Tauto* Fondo ženkleliu* ir knygai**.
Birželio 4, 1915. Gauta iš vietinio T. F. K, Homestead, Pa.
RugpiOčio 14 d. 1915. Gauta iš kun. J. Kuro už Tauto* Fou- 

5^0 f? . ..-m

67.35

2.72

20.00

4 40

naudoti.
Nor* ši prelekeija yra ren

giama Amerikos Lietuvių Varg. 
Sąjungos, vienok į j* gali atsi
lankyti ir tie vargonininkai, ku< 
tie nepriklauso prie Sįjang-i*. 
šiaip jan chtorų mokytojam* ir vi-

Išviso inplaukė j Tautos F. iki rugpjūčio 19 d- 1915 m. $22,252 34
Prelekeija prasidės panedėlyj, 

rugpjūčio 30 d, 2 vai po pistų®
THaid-t

HMVMte Išsiųsta jietuviij D ai nuk**ntėjwBicnoa 
d« i karės šelpti 41,451-00 rub.... $15.000.00 

Tautos Fondo reikaluose ... 458.92
Ženklelių ir knygelių reikaluose -• 518.2320.50

15,977.14

90-00

8.25

lekcijai, bus laikomas seimas; 
Apart vargonininkų reikalų, bu* 
svarstomas klaudmM apie alujif 
rų susivažiavimų.

$ 22,252.34 s>.;.’’-.-ai;avimn

B. VAIAMORAS,
Tautos Fondo Kstininkas

Warwfek st., Nei

kreiptis 
nm, 104

6

6



Org. uiis

@y v euo Amerika j
is iš Kauno gal .. įai būna kas trečią b»3P.

AatMM &
, 4331 So. Honore sL, Cb

i po piety J. Vf.kjchiolio svetainėje. 2uj 8
' i take st., kampas 21 gatv. MsteąH: 

se. m.įpwk, m

rai savo amate, choro -radone ir tr 
tBeikale raaat meldžiu gerbiami^u 

ktobony kreiptis į “Draugo’‘ Redak 
ciją

aA^JGYSTl fcV MYKOLO ABCH 
NIOLO, CuLLINSVILLH, ILL.

ANTRASAI;
Prezidentas Juozas Guilclaujkaa, Sutiiijh Ju»zn DtaljHiitto

TAUTOS FONDO VALDYBA
Pirmininke Dr. A, K. Rutkaua

. J^nas .Bukauskas, 514 
Aaffltn ava.

Prot. oil, JeaaB K«GiEH«a8, ,6UU 
N. Guernsey at.

Finao. ražt Pranan ,SUak*Uh, 916 
Hifpb at.

Kiauntar. rMitates utidetauatas.
401 N. JI«^ri».«t.

Rink. Audrius SitnanzviUe, 18 
Vingat.

Izidorių, Kimutis, 313 N. Crater «t. 
urėta ji.b.». aitata. 608 w.am

Gaunamas

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

trasos ženkleliais

unn a it.p acm
ni.

3255 So. Halsted st., Chicago. HL 
Iždininkas B. Vaišnora, 1514 

Cnrson st, H. S .^fttsbuTgh, Ps.
Iždo Globojai i
'A. Nansiedjcnc, 917 'W. 33 st, 

€5bicago,Hl.
Jonas JarofeviMns, 1048 Wa» 

hingtoa st., Norwood, M*m.

Jo»»« Norknn," MM Vandaliz rt.
• Marialka Juozu Rimtas, 802 Visa

Lsakytojai ligenią:
Vincentas Krautis, 315 N. Center st. 
Juokhh Prismontas, 607 Autumn avė. 
MeHnisi’ susirinkimai a t si bu na 2

ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket 
verirą liepoa Paprasti susirinkimai 
aUibftaa, kas 2 ir 4 k et vergą kiek 
vieno aėaasio.

1800 W. tath St. CHICAGO.

LIETUVOS VYtrų CENTRO VAI. 
DYB0B ANTRA »AI:

STBNTO ANTANO DRAUGIJOS 
WAUKEGAN, EUU, VALDYBOS

Nuo 1 d. spalių mėnriiio pradės eiti vienatinis visoj 
Amerikoj, mėnesinia juokų ir satyros laikraštis, • į

“Amerikos Pranašas**
kurs neužgaus nei kataliko, nei eieiliko, nei tautininku, 
bet visiems vienodai pranašaus ir nuo vigų ims po 1 doleri 
į metus.-— , J

“Amerikos Pranašas**
g tik vieną kartą j mėnesį. Tuojaus reikalingi & 
kurie nuo kiekvieno dolerio gaus 25 centus, S

pMUM 
a geni 
Apart to, kiekvienas agentas už kiekvieną šimtą surasti; 
pronurnėraturią gaus po 5 dolerius dovanų. MeĮdžiarnę tuo- 
jau siųsti prenumeratos ir korespondencijas. Pirmų No. 
“A. P.” visi gausit veltui tik prisiųgkit savo adresą.—

ONA JANUŠYTE leidėja 
^SrhLE«žFORA5 JANUSAS redaktorius

Box 576 Ko ręst City, Pa

Nauja Knyga

Sv. Kazimieras
Dyasižkas Vadovas, Jum. H. ~J, 

.Voėėiuiiu, 3880 Anburu avė, Cbieago 
UAL

Pirmiuinkas Jonas E. Karosas, 3837 ’ 
rifo. Mozgzn-ot. Chloago, PI.

•Pina, pagalbininkė, p-lė Matilda ta 
klotė, 11 Alpina ta, Worce»tcr, Mana.

Pro-skalą BaJliainkas, P. Mulavi- 
tiua, 0329 So. Fairfield avė., Chicago, 
m

Finansų RaAtinlnkė, P-lė 8. Slogai 
tė, 1427 So. 48th Ct, Cicero, III.

lidminkaa, P. P. Baltutis, 3261 Bo. 
HalsUd ai, Chicago, III. 
I±d. Globėjai:

A. A. Aletaandravičina, 732 W. 19 
•L, Ghieago, SI.
P lė Stanislava Kaiinskaitė, lOKfl 

x Edbrook ava., Rooeland, UI.

Pir lamintas: Steponu Kabotu, 
1344 So. Jutaon Str.

Pagalbininku, Kaaauoru Beria. 
H!« Bo. Park Ava.

Pratakotą raMafatan, Aatanu 
fouotaa, 1333 Stalių Bud.

Moterįs!! TURINYS

muHnas, 759 M arto u at.,

Kam gloMJnl: -
Juozapu Btal tetekti, liti — 19»h

Raimonda BultaUU, ĮSU ta 
Jneksos Str

1. MaHnikn, Pranas Dapkus, 1407

X Maifalkn, Aatuaa Die agU,

1

ŠVENTO MTKOM BBAUGZJOfl. 
-SOCKFOBD, UJU VAUJYBOS AD

KEBAI:
Milių,

U6

Vlcvpūmiainku Mitalu Autasi

-^JtatotaįFflatinfekta, » fonas J
Mattaitls, -1530 & W«t St

Kaaneą raHteink.i Ir IMindakai 
Pov. P. Petrėnas, 498 Island avė.

Mdo globėjai: fonu Zublau, 1129 
.M Cborch Bt.

JTlnceotas K.dzevii'ia, 411 Island

.MariJkoa, K&ilmUru Brvan, 1541 
H. W»t 8t., ir Izidorių Komza.

Pirmininkai Skirta Antanu, 
Indiana are. 

j'ageibžnūikaa Snbnia Jcozaa, 
Indiana are.

Baltininku. Buikaanku Jutau, 
1015 Clara ava. 

n. Rtattataksf Brantai Antanas, 
1»1» DUąągkaiK avė

D. Ketalikill', D. 8. B.-eoklyn.
Kasei (tebėjai:
Gelbnrda Petru, 1032 Clara avė.,
Butautai, Matatau, 1133 Mitaigu 

»re. •
Zminteltu Grigaliūnu Varneliu 

1437 8. Ilsi. ,
Mariaik» Buiridas Juort 1439 8.

Nesivarginkit su senos rūšies 
progoms. Vartok “Imperial”: No. 
15 “Imperial” užkaista pati pėr- 
savę vartojant keroainų, .gazoli
ną arba alkolių. Sveria 5Į/2 sva- 
rų. Vž porą centų išprosuosi visos 
savaitės skalbinius. Gali presuoti 
kur tik nori: Grinėioj, skiepe ar 
laukė po žaliu medeliu. Nėr“ tat a 
ir nėra smarvės; galvą neįkan
dės. Kaina su prisiuntimu į 'tam 
namus $400. Gvarantuojame. Jei 
nepatinka gali gražinti, o mes 
sugražinsime visus pinigas. Tau 
pyk sveikatą, turtą ir laiką.

Ilašyk, ateik arba Žblefonuok
NE W ERA SALES C0., 

6329 8. Fairfield av., Chicago, UI. 
Tel. Prospert 456.

Pirk mfi odos irbstą taisymo dn 
dykos aso

Wholeseller
Odiniai dalykai ir avalines krautu- 

tvėms daiktai.
1446 W. 47th at.

2
3

Sv. Kazimiero gyvenimas ir jo reikšmę musų 
tautai. Kun. P..L.

fiv. Kaaimieraa jaunuomenės idenJes. K O.
TtevynSs meilė. D-ras A. K. R.
Giesinė pJšv. Kazimiera Pranas

Kaina -30 c

Pusė gryno pelno skiriama

** Tau tos F and ui”

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th Si. Chicago. m.

BBAtTGTSTB »V. JVBGIO KABEI 
VJO. H0*W00D, MASK

P.g P. Kudirta 31 Fraokli* ot.
Prot Boit. J. Voi»utaz, 11U 

.Vaakiagton rt.
FU. Rok. V. Šmita, NS Pl.zzota

SKELBIMAI. “SAULE
NETIESIOGINIS MAITI-

NIMAS.
Be a petito, arba be regnlia- 

rižko virškinimo maistas ne-J 
išduobia naudos, kuria suke
lia apetitą; sužadina virškini
mą ir reguliuoja išsivalymą,

B. vitkzataM, i#38 WMhiagtw n. yra.netiesioginiu maistu. Pa-
“ - 1“ vj'zdžiui, paimt Trinerio Aiae-

- ' rikemižko Kartaus Vyno Eii-
Marialta 9. (falu, <1 BtrnrvtaBt

Vtce prez. Jooz. Šimėnu, #11 W.

Fiu. Sekr., Petras OlUsvakls, 71S
W. 15th ft

" Kasininkas Aut. Tjtkniclns, 
IMS So. Sangamon st.

Marlinis Petras AvgnstUas 711
■W, 17 PI. .

‘ Busiritaimai paskatinį 
kiekriota n.ėoesio 1 vai. 
Dievo Apreizdos psraptios

nedėldienj

raudonojo vyno ir todėl jis 
pats savyje yra maistu. Jis 
sužadins virškinimo organus 
prie-ttarbo ir duos jio-ms už
tektinai stiprumo, kad jie ga- 
lėtu atlikti savo darbą be di
delio stengimosi. Atsitikime 
užkietėjimo vidurių ir kitose 
su tuom surištose negalėse, 

|arba per tą priežastį apsireiš- 
jis duoda lengvą 
elba, o taipgi ir

•ratfcU4j, I k'

NEKALT? .PA*. KV. 11

>OBAUGUA, WAtTKEGAN, W.. AD-1K

rnsiose, irgi
r tikrą pag
iaugyliėje sk
italėm, taip-fi
lerviškunmoc

—mrrj pnultaripmta 4jtag M- į 
reraojnnt

W.>. lOCHBfSU— Ci.

Tasdidelis su jo paties-parašu pa 
veikslas Popiežiaus Senedicto XV 
bu Jo Šventenybes Santaikos iM.aU

JĘaieikslas spausdintas ant dailios .paveikslų potr. 
frieroš, 14X21 colių didumo su grafiars stmboBškaii' i * • m -v a t «•' 1 ‘
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios ynlyr’ 
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rastis 
kiekvieno Jietaivio kataliko namuose.

Kaina tik 25 eetaaissu-prisumtimu.

1800 W. 46th Street
COICAGO. ill.

Jau iAejo iš spaudos 4 numeris

į “Pažangos”
■ Literatūros, Mokslo, Politikos ir 

K -m.. -------
I Visuomenes Mėnesinio Žurnalo.

“PAŽANGA,, eina tautlškai-krik&tonidkoje

ha
I f

JUS fiiUlt JŠM1HI1

PLAUKUS
moks-

Mfckas tjdyinM- <tyW 
a<■! vyru ir m--neriu.

gjriymą

tani?
Ar pražilę Jtifttt plau

kui nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias noro ne 
Bvejkuničįia ir limpanti 

> Ar rantas plaktais*, 
nitižas odos raiveti?

Ar pllnkl, l>ei prn- 
drdi plikti?

Ar ktmkia kas M 
nukleinu sakytu U- 
i 1. UI Htr-i.ULU-

Antano Radzevičius
104 Wnrwicfc »tr—t_______: :_________ WEWARK, H. J,

iivio ir žarnų ne ' J* 
ji silpsumuose ir I 
ėe. Kaina $1.00. L./

Man- į It;ri»as VaaUiaU, IMI I Aptiekose. Jos Triuer, 
m ’^sT. ,rn>' 1*900 IGHK) Qn kini

'tiM* plauko ir ud'js 
ra. Prtetasum siiu- 

•j plauku ir

taivfinoMfolr* — amsuzj^z r«- 
vilkyta, 1349 So. Fwk »v«, wW“- 
goo. UI-

Protok. taM. A.tsjiss Kasillsus-

land avė., Chicago, ILL

ta
Hmus zrft — Ettuots tavardsac 
fcūti, 1221 Vktorl. st, FsukcgM,

'Raumenų renmatisnas L 
neuralgija reikalauja Triner’s 
IJjiimeut’o. Jis paprastai 
greit palruosuoja nuo jskans 
mm Kaina 25 ir 50c.; per Įna
šą 35 ir 60 centų.

voiit-g nuo užganetlntu
~ Ketvirtoje taraite.

GYDYMAS DYKAL

TOJAUS,

Inr.mlriai<in.

. vonea

k u pnU

antrašu. Mfs ižsluCe- 
»me kkkvi'n n 4016F-

' -~.g-4..-.eybe Aplo Plau- 
kus.” UpUukste t—

geltoje savaite.
UNIOK LABORATOKTT Boa IK. Union, 

, N. Y.
UNION LA60RAT0RY.

Bor ssr, Union, N. V.
Šiuriu 1 dedamas 14 centu dėl sptno-

« Purį Hl.

le redaguoja savaltražtj ‘Draugą’ 
'“Pažangos” Kaina

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

Chicago, UI.

Telefonas fanai 3737

Mrs. A. Vidika;
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilga 
praktikrvuni Pennnylvanijea Hocpits 
lėse ir Philadelphijoj. Pasekminga 
patarnauju prie gimdymo. Duodu m 
dą visokiose ligose moterims fr mei 
ginoms. Kalbu lietuviškai, angliška' 
rusriškai, lenkiškai ir slavokiškai.

ST„ CHICAGO.

LIETUVIŲ ŽEMf.S KORPORACIJA
Pasiūlo ayrihuota; Hkai' ių savo ėėrų Lietuviams no- w 

riutiems indi-ti pinigus j tą korporaciją. Šerų kaina g 
$10. Sumą gali būt Mtrtiukta trumpam laikui. Ckėms g 
žemių reikalavimai datįįnS? ir šėrų kaina greitame

Dirbu vargonus visų kons&ukcijų. Pertaisau se
nus. Kiekvieną darbą vargom) reikale atsekame kuo- 
sąžiningiausiai ir pilnai gvarantuojame.

Dirbtuvėj dirba to amato spėrijalistai. Brikata 
meldžiu kreipties siu adresu.

A. RADZIEVICZ
ORGAN BUILDER,

r04 Warwick Street Newark, M. U.

-DIDELE DOVANA"
Mhz stata vnMhkyt entat i« |M>ta

OBBO

• ir pardavim^imu ūkių ir žemė^ stanginsi pastūmėti~ , ^sz
f priekin lietuvių kolonizavimosi. 6iai korporacijai bus i? *y«
t malonu suteikti kiekvienam reikalmgus nurodymus kas * ' aria | verta, aevam į , - . •• - . 1 /M • — bus dnnlgffnB Š«I6)f dėl pirkimo Senį arba Ukiij. £ .........—■

UNITED LAND & INVEBTMENT COMPANY
I 127 N. DEARBOBN ST., BOOM 808, CHICAGO, ILL. «

ŽODYNAI 11 mOl<flANKV£BŽlkl
Galima gauti

“DRAUGO” KNYGYNŽD 
----------  ---- —»■«. Į p. 

VirpnliiikiBs Ir Chriis HUrtl^^ 

i»«tl------------------- dr

HEIUUNSIMISUS GIESMES. 
UHfčIOilE GIEDAMAS 

KAINA TIK 2c. UŽ KNYGlf®

Reikalaudami adresuokite,'

Draugas -Pub. Co.
\n«0 W. 4OSt., Cbicago. 18.

1*

7

7



D» J. JOKIKAITIS ji.

SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 
KATALIKŲ SAVAIT1NJ LAIKRAŠTĮ

ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis, 
16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių ii Amerikos 

ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Dr. C. Z. Vežei (Vualis)
LietnišUs Pestistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47tes gatvds

Korespondencijai ir pinigus siųskite Šiuo adre«u:

“ŽVAIGŽDE”
3to4 Richmend St., Philadelphia, Pa

Vilo4« S lig M ryto. I lig 3 pe

M. A. L TANANEVKZE 
Gydytojas. Chirurgai 

ir AKuurai

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO
k; e*

Bell System

Didelis Faktorius Tautos
S Progrese

Derini milijonai telefonų, sujungtų Bell Long 
Distance linijomis, yra tarpininku 100.000.000 
žmonių <ios šalies mainymuisi minties, kuo ne
gali pasidžiaugti jokia kita šalies pasaulyje.

A ūt E "j I k C ’■

Llt TUVIŲ DitNRA ;’.

VISUOMENES,

Amerikos Ltatavi< DiaarUtii “KATALI
KAS** paduota vėltaaaiaa liniaa apie karą ir 
▼iaekiua ataHikimua paaaul/ja. VuoM&ot pil
nas iodonis atraipaui*. 

DienrUtis “KATALIKAS“ dina 
kai • knkiciomikoje dvasioj*. 

DIENRAŠČIO KABIA: 
Motam* .......... $5.00.
Puaoi metu ...................... B.00.
Trims mėnesiam* ...... 1.75.
Dviem m&nosiam ....... 1.25.
Europoj* metama .... 7.00.

Pranelkite savo adroaą, o fanafta

TAIFPAT UtLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikes Krautuve
KEIKALAtun-E KATALOGO

Rašydami laiškas ir siųsdami pinigas vi- 
aadoa adresuokite Šitaip?

TANANEVKZ PUBUSHING COMPANY

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

SENIA USIA TAUPYMO B ANKA 0HI0AG0J1 
THE HIBERNIAN 

BANKING ASSOCIATION 
fKUATA 1M7 ■

PIETVAKARINIS KAM RA* LA SAU.* I* AOAMS ST.
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimąs Depozitu prsdedsni aso VIENO DOLERIO ir da«- 
gia«. «ž karisoa sctesM 8 nuošhnčiae ant metų, karį pnd* 
dUm ku t>uė meta.
Atdaru Substac Vakarėli nnn 8-to» iki 8-toe vai. vakaro.

KKAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka D parduoda propertee ant komieijoe; iikolektuoja 

randu ir prižiūri propertee; parduoda geros vertė, morgičiue; 
skolina pinigu ant įtaisyti) eavaačių (properiHn).

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

Specljallatt moterį) Ir valkų Ilgose

VALANDOS:

2255 St. HaJrted SL,

Nedeliomit 9—12 priei piet

Okage, llb.

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Seniai amerikiečiu lietuvių laukiamai

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

tikėjimo klausimui, atsako j visokius užsipuldinėjimus ant 
Kataliką Bažnyčios.

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

Laikraštis eina du kartu į menesį
Kaina 75 c. metams

Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numari dykai.

164d Wabansi« Are. Chicago, III,

Lietuviški^ Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

VienAolyne yre.i prirengiamoji mokykla, altaonių aky- 
' rią pradinė mokykla ir aug teji mokykla (High Schosj, 

Lietariškosios Sesers pnima pu nve mergaitei mokl- 
aimei ir išauklėjimai. Benunarijeje prie regalerižkoje 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: rnadka, paity- 
maA, iiuvinėjimu ir taip toliau

aiBOC MOKINTOJOM PldUR UŽLAIKYMAI
P^ih.la kreinties pri* Motinos PerdėttaA*

antrašai

Mother Superior,

6700 S. Rockwell St Chicago, Iii.
MMl

DRAUGELIS & ŠAFRANAS
Llvtavlal Daktarai Omti»til

3281 SO. HALSTED ST., CHICAGO

ui ii.mmm!UL’UM
Tel. Randolph 3244

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

1» SO. L.SALLE St.
(Room 815) Chicago, I1L 

Rea. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover5326

Teltpboo* Main 586

JOSEPH MOL1TOR
ARK ĮTEKTAS

Buomą 10S3-1SM
1«7 W. W.^>mstoB St. Chicago. 
KatalikiSko. BatarAM maao apačias- 
- Skuniaa. Ai atažia. Sv. Kr> iiaua 
_______ Batarėą Cbicag^a.____________

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

46O0--4«02 S. Woed St Chieųo, III.

Itai ir baisingai.

Musų Bank* i&dtrb* visokiai

PAMfiGINKIT SKAITYT
Savaitini Laikrašti

“LIETUVA”
Didelis 8 puslapių lalknMts su 
paveikslais, einąs 24-tus metus. 
“LIETUVA” yra politikos, lite
ratūros ir mokslo laikraštis, pa- 
dtindnntl. rlanriaiulal žluseidžtu 
žinių U Lietuves, Amerikos ir 
viso pasaulio LalkraACio kaina

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

Vieną numeri gausite uždyką, 
jei pareiLalavsi., ail.-csnodami:

CHICAGO, ILL.

i M. A. Norkūnas,
' Vienatini. Uetavia Išdirbėjai

visokiu ženklu
įĮĮĮ draugystėm, o y- 

gw$įtįį^ patingai: įokardu 
Oi: ’M guzikučiu meta 
ĘjįĮjMĮP liavu, anamelioti 

ijjpV ? ir padengtu celių- 
loid’u, tarpu, ve-
liavu ir Kartinu.

ST tak*L

H. A. Norkūnas
J ! IMIUNSE, ST., lONTEUe, IUSS.

I I
: i—-. -

ti užkalbintam, girdėti ir būti užgirstam skersai 
kontinento.

Bell patarnavimas yra vienas iš svarbiausių 
faktorių'prekybinio ir draugijinio išsivystymo 
šios šalies.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Didžiausi Lietuviška folionija Amerikoj
Randasi Arkansas Valstijoj, Perry ir Pulaski pavietuose, kuriuo
se jau daug lietuvių larmerių gyvena ir kasdieną vis dar atva
žiuoja ir apsigyv cna 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 h auginimo galvijų, žemę parduodam pigiai ant leng
vų išmokėjimą, žiemos čia visai maža. Anginam dvejus javus ant 
metų, nelaikom jokių Agentų. Mes parduodam savas žemės. Del 
platesnių žinią Ireipkites ypatiakai ra laišku prie savininkų

ARKANSAS FARMS COMPANY
J. D. Sitnanowski

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

ANTSPAUOfbS DEL KUOPŲ IR DRAUGYSČIŲ,

Daugybei reikalaujant, “Draugo” Administracija I 
'a priiminėja užsakymus antspaudų ir žymių drau I 
| gystėms, kuopoms, bažnyčioms, biznieriams, notarams I 
B’ ir pavienioina ypatMns. Padarome greitai ir pigiai, 
g Dirbame visokio didumo ir kainos. Norėdami parašy- 
« kitę kokie žodžiai turėtų būti atlieti, kokio didumo,

roberio, medžio, metalo ar nikelio insodinime, o mes į 
Visokiuose reikaluose adresuokite:
' ■ rir» » e V»v Tįk# Ve'V W*T<» r*ZS ' 'T

1800 W. 40th Street, Chicago, III. f

Užsirašyk -sau ar savo pažįstamiems Lie. 
tuvoj bei Amerikoj

Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 
ir. padailintas, talpins:

Vėliausias Simas ii karės.
"Seno darbininko atminimus'' užvadintus "Svieto 
perėjūnas" (trankimasis po Vokietijų, Luremburgų 
ir Daniją).
Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvar 
lijo s į Li(.'. £ ' "tor * **
"Škotijos Lteturiai" II Lenarkahire, EU Linlith- 
gowahire, IV Midlothian. V Dtmdee ir tt.
' ‘ Lietu viai .Anglijoj ’

L
2.

3.

4.

U Sko-

Lietuvių Darbininkų Sujungs.

pieuco siu aso minų uiunų

SartlulsKy lauraitis
“DARBININKAS”

"DARBININKĄ” 1.
"DARBININKAS” bns pašvęstas viaupirma lietuvių 

darbininkų reikalams.
"DARBININKUI” Tūpbe ir visi mūsų visuomenės ir ; 

politikos reikalai.
"DARBININKAS” eis tau tiško je-kaUlikižk oje dva- * 

šioje.
"DARBININKO” kaina metanu $3.00, pnsei metų 

$1.50, trims mėnesiam? 75c. Užsisakantiems ■ 
nuo rugsėjo pradžios iki naujų metų $1.00.

Laikinis "Darbininko” adresas:
“DARBININKAS”,

438 W. 4th Street, So. Boston, M

Dr. ■ Richter'lo
PAM EIPELLER'IS
nuo reumatiz
mo shaudėjlmo, 
aUudėjlmo Ir 
auetlnglmo aa- 
narluoae Ir rau-

Tikras Patn-ExpeDeH*

rude. Neimkite jokiu 
pakelių be Inkaro Tra-

I“ aptlekose Ir tie
siai U

[f. U. Riektu k C'
174- W W asbmgton

SlrtCT,

NEW YORK.

Uialralyk Ma ar uve gažįttimtana | 
Usiiiv^ bsi AmsHIisj

VIENYBE LIETUVNINKU
Einą |aa 30-tu-. uaiM. I 

Prvnamarala $2.00 malama; $1.00 ' 
U1W' metą Kamutojt $2.30 metam; I 
$1.23 pinai metų. Anglijai. Lietuve] Ir

Pumktimul ridą uum. tiimilMi densM 
k.yęlĮ kklalegą sl»«čl»A4 uit įim.iš* 

l«vl«>« devanal.

120-124 Oraad Str.,
Brooklya, N. X.

Llehullkii 6rrtorl« 
Seniausia*, pigiausiu grabelius, 
ir tiriuatojas dėl pavargelią nai-

P. A MAŽEIKA 
nu ion in. CMiCMė, ui

“Draugo
SPAUSTUVE

Atlieka visokius spaudos
r’ a 'T/' .

KAIP TAI:

Konstitucijas, l'ikietus, 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.

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

$2& iki $85 ant orderio daryti siutai Jt».uo ir augsciau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.- 

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

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

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

Plymcuth National
D A NTIT 
JL»n.XY Bu

Kapitalas su pervirtu 
I1W.OOO.OO.

Šitoji Kanka pniiurum 
fiu vienytųjų Valažijn. .. .vad 
ditaa. Moka 3 auotanfim 
ase sudėtų pinigų. Gahnr 
susišnekėti UetuviškaL

G. M. Portlethvaita.
Ūkininkas

5. "Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos it margumynai ras sau vietą.

8. Dainas, pavekalelius, straipsnius.
Tariant tnunpiaug, paaiatenga tapti vienu ii jvai- 

riausiy ir skaitymui verčiausiu laikraščiy.
Kaina laikraščio Britanijoj, .Lietuvoj, Amerikoj:

Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rastiee 
nors pora gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik ką ga
vome siuntinį įvairių paveikslųĄaip tai 8v. Kazimiero, 
8v. Antano, 8v. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos, 
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė-

Pmkiu Ronn V. RotJ Oir I
dtes Sv. Maruos Panos, Nekatto Prasutejimo Sv. M. P. i 
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tivo Popiežiaus I 
Benedikto XV.

Norėdami paveikslų gauti, paminėkite vardų, kokio l 
r..-.ntč. —- - --—--S -mHIVt, Į/S fra.. WMMS»eiiMM) V ------ S”'
sius veikiai gausite. Kaina su prmiuntime kiekvieno | 
25 centai.

Prastesnė* rųfies turime.po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir 
nebus gėda laikyti namie.  __

■■

trims mėnesiams 2 Shng. (50 centų)- 
Adresas:

Rca'. Jos. Norbut
Mossend. Lanarkshire, S

8

8
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