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KUNIGO ŽEBRIO UŽMU-

MŪSįl UŽDAVINYS.

Toks laikraštis ėjo į tam
sius žmones, kurie ištikrųjų
norėjo apsišviesti, nes sykį ingiję tautinį susipratimą ir iš
girdę apie vertę mokslo jie
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norėjo jį pasiekti. Taigi toks 1
laikraštis tai patėmijęs visur
ir bubnijo apie mokslą, tik, de
ja, ne apie tikrąjį, bet apie
Nuo keletos metų Amerikos neapykantos ir keršto “moks Naujos Žinios Apie Kunigo
.
.
lietuvių socijaliame gyveni lu”.
Žebrio Užmušėjus. ■
Pats žmogaus prigimimas
me yra pastebiamas koks tai
Į “Draugo” redakciją pri
ypatingas, kitoms apšviestes- yra daugiau linkęs į blogą, siųsta daug iškarpų iš Phinėms tautoms nežinomas, ap neg į gerą pusę. Mat, darau
ladelphijos, New Britain, Wasireiškimas.
Tas apsireiški ką nors tobulo reikia ypatin
terburio ir Wilmingtono ang
mas tai plėtojimos žmonių tar go pasišventimo,, prie blogoliškų laikraščių. Visų žinių
pe neapykantos ir keršto jau gi pati savymeilė traukia.
sunaudoti negalime, reikėtų
smų. Jis yra opiausiu rimte Žmonės, matydami, kad laik
visas laikraštis pašvęsti jų jMsnės mūsų visuomenės klausi raštis juos “užtaria” prieš
talpinimui. Ištraukiame tik
mu nuo pat savo pradžios gy “skriaudikus”, kuriuos jie
svarbesnius faktus iš tų žinių,
vavimo. Pastaruoju laiku, su nesuprasdami vietos sąlygų,
kurios
nušviečia: kas per
ėmus kun. J. Žebrio užmušė matė ant kiekvieno žingsnio,
žmonės buvo kunigo Žebrio
jus tas klausimas pradeda su noru tokį laikraštį skaitė.
užmušėjai, prie kokių partijų
Kokios gi iš to pasekmės.
kreipti didesnę į savę domų,
jie prigulėjo, kokiose aplin
net ir tų ,kurie pirmiau šaltai Rodos nereikėtų daug nei ai
kybėse gyveno. Tos visos ži
škinti. “Mokslinčiai” ir “gal
į tai atsinešdavo.
nios be galo svarbios mūsų vi
Jau nemaža laiko prabėgo, vočiai’ pasiekė savo tikslą. Jie suomenei, nes jos iškelia aik
kada pirmieji mūsų tautos bu išaugino mūsų visuomenėj sau štėn, dar vieną biaurų apsi
dintojai pradėjo kelti ilgai atskirą luomą, kuris dega ne reiškimą mūsų lietuvių tarpe.
miegojusią, lietuvių tautinę apykanta kerštu prieš viską, Ikišiol dar mažai buvo girdėti
dvasią. Kai-kurie iš jų bebu- nenori pripažinti doros, pri apie lietuvius juodrankius,
dindami, vienu ar kitu moty vatinės nuosavybės, jokio au anarkistus,
dabarties apie
vu vedami, gal būti su geriau toriteto, kito gyvybė jiems ne juos garsiai prabylo lietuvių,
siais norais indiegė lietuvių brangi, ir visur giriasi, jog lenkų ir anglų spauda. Visos
sielon vienos luomos prieš ki jie yra mokinti. Paveikslų ne gautos žinios atrodo teisingos,
tą neapykantos dvasią. Sykį reikia toli ieškoti. Visiems jos pagamintos ne vienos ko
indiegtas dalykas jis auga. prieš akis dar tebestovi a. a. kios ypatos, bet policijos, deSu tautiškuoju susipratimu kun. Žebrio užmušėjai, kurie tektivų suteiktos spaudai. Aauga ir tas negeistinas apsi pasirodo netik ką mūsų “mo pie kunigo Žebrio užmušėjus,
“galvočių” geri
reiškimas. Ypatingai jam au kslinčių”,
rašydami, naudosimės Waterpasekėjai,
bet
ir stovintįs la
gti padėjo paskutiniosios re
burio anglų laikraščio iškar
voliucijos laikais išbėgę iš tė bai artimoje su jais giminy- pomis -“Btmday Republiean”
vynės “laisvės’’ ieškotojai. £tėje. Jie sekdami savo mo- ir Philadelphios “Public LedPirmųjų mūsų gaivintojų in- Mojus rengė prakalbas, plager’
diegta ir silpnai beauganti ne- tino mokytojų organus ir net
apykantos dvasia gavo naują r&šė jiems straipsnius,
akstiną, kuris pradėjo veikti,
Už tad jų “mokintojai”,
prisidengdamas
socijalizmo “gąlvočiai” jų neapleidžia net
vardu. Reikia čia pastebėti, ir tokioje valandoje, kada jie
kad tas socijalizmas, lietuvių ;uri stoti prieš visuomenės
paprastai vadinamas “cicili- eismą. Net reikia nusistebė
kų mokslas” mažai bendro ti, kad žinia apie a. a. kun.
su tikruoju socijalizmu turi. J. Žebrio užmušimą pirmiau
Naujieji “veikėjai” taip gu siai pasirodė viename iš arviai pataikė pavesti savo mi imiausių jų organų, kuris ga
siją, kad po poros metų jų vo net specijalę telegramą,
paaiškinančią, kad
darbo, tas pats tautos veikė tvirtai
jas, kuris tą darbą prieš ke ;arp kunigo ir gaspadinės ėjo
Nebe
letą metų buvo pradėjęs, nusi didelis susirėmimas.
stebėjo pamatęs ir norėjo net .ikslo jis tai aiškino. Norė
stoti prieš jj. Bet, deja, jau jo mat savuosius apginti, nu
buvo per vėlu: mokiniai pa kreipti žmonijos domą i ką
sidarė gudresniais už mokyto kitą, kad neieškotų prasikal
tėlių.
jus.
Petras Melba — Krokas

Nereikėjo ilgai laukti, kad
tą apsireiškimą patėmytų tū
li mūsų laikraštininkai. Jie
san manė, kad laikraštis ga
li būti leidžiamas ir ne vien
idėjos delei, jis gali būti ge
ras ir biznio įrankis. Jie ne
atkreipė domos, kad blogas
biznis netik ką atimą nuo
žmonių šiek tiek pinigų, ku
riuos jie sudeda laikraštinin
ko kišeniun, bet atima nuo
žmonių jų brangesnį, dvasinį
^urtą — dorą, Dievo ir arti
mo meilę. Bet jiems tai ne
rūpėjo. Pinigai buvo- jų tik
slas. Taigi nieko indomaus,
kad jie varė dvejopą biznį
krautuvėse parda unėjo škuplerius, rožančius ir kitus atei
viams šventus ir brangius da
lykus ir iš kitos pusės bruko
savo laikraščius, kuriuose tie
patys dalykai su dumblais bu
vo maišomi, aiškinant, kad jie
veikia mokslo vardu. Koįpo
mokslo, tai nei jie patys neži
nojo.
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ŠĖJAI ~ ANARKISTAI.

Dabar kįla klausimas ar il
gai mūsų lietuviška visuome
nė kentės tokį savo pažemini
mą. Ar neatėjo laikas rimtesniajai visuomenei pamaty
ti, kur link mūsų žengiama, ar
ne reikia stengties nusikraty
ti neprašytų vadų, kurie veda
mus blogon pusėn. Ar nelai
kąs pradėti su jais aštresnę
kovą per laikraščius, kaipo
prieš mūsų vardo žemintojus.
Ar ne reikėtų stengtis pakel
ti žmonyse nupuolusį doros
žmogiškumo, šalies įstatymų
godojimo jausmą, jei mes no
rime sulaukti žmoniškos atei
ties ir įnešti į visuomenės gy
venimą sveiką, bet ne doriš
kai supuvusį elementą.
Mūsų rimtesnioji visuome
nė turėtų apie tai tikrai pa
galvoti ir surasti būdus, kaip
tą blogą prašalinti ir kad ne
sukelti didesnio neapykantos
jausmo. Užduotis labai sun
ki ir reikalauja pasišventimo.
Vienas neapmąstytas žingsnis
nors ir su gerais norais gali
daug blogo suteikti, ypatingai
visuomenėj, kurios apšvietimo
laipsnis nėra augštai pakilęs.
M—«.

triuso ir laiko pašventė suieš
kojimui pėdsakų B. Montvydo ir Petro Krako čia buvi
mo. Susekta, kad apielinkėje
Igno Žukausko krautuvės, ku
ri randasi prie 772 Bank gat
vės slankioja labai intariamos
ypatos, mat ton vieton laišku
buvo prisakyta; pasiųsti nuo
kun. Boinauakio reikalauja
mus pinigus. * Policija laike
kelių dienų saugojo tą vietą,
bet ligšiol nieko nesusekta.
Matyti, kad jųodrankiai bu
vo keno tai persergėti ir paskirton vieton neapsilankė.

Pas žmogžudžius Surasta Ne
mažai Socijalistiškos
Literatūros.

Darant kratą tarp daiktų
B. Montvydo ir P. Krako su
rasta nemažai socijalistiškos
literatūros, kurią jie platinę
po apvažinėjamas lietuvių ko
lonijas. Tarpe rastos litera
tūros nemažai karštai socijalistiško turinio knygelių.

.

- «AOnga

| Literatūros, Mokslo, Politikos ir

Visuomenes Mėnesinis Žurnalas
Pradės eiti šiy mėty Kovo mėnesi Chicagoje.

“PAŽANGA,,
eis tautiškai-krikščioniškoje
Montvydas Socijalistiškų
Laikraščių Bendradarbis.
dvasioje.
Tarp rastos pas Moiftvydą
“PAŽANGĄ” leis “Draugo” Bendrovė.
literatūros, pažymėtina kele
“PAŽANGĄ”
ves tie patys redaktoriai, ku
tas laiškų ir kvitų, kurios nu
Žymus Socijalistų Veikėjas
rie redaguoja savaitraštį ‘Draugą”
rodo, kad kun. Žebrio ir jo
Intariamas.
“Pažangos” Kaina
tarnaitės užmušėjai ir WilPaaiškėjo ląike visų dabar mingtono policisto žudikai bu
Metams $3.00, pusei metų $1.50
tinių tardymų ir ieškojimų, vo sandarbininkais vieno lie
Atskiri numeriai po 25 c.
kad žymus Bostono lietuvių tuvių socijalistiško laikraščio.
Adr.
socijalistų vadas yra prisidė
jęs prie kun. Žebrio užmuši
Melba Arba Krakas Tyli.
mo. Jeigu jis ir nedalyvavęs
Montvydas jau papasakojo
pačiame užmušime, tai bent vietiniai Wilmingtono polici
1800 W. 4dth Street,
Chicago, III
daug žinąs apie suimtuosius jai apie savo prietikius. Visa
žmogžudžius. Bostono detek- me kame jis kaltina Kraką.
tivai atkeliavę į Brooklyną Policija netiki Montvydo ne
teiravosi pas vietinius lietu kaltybėms ir žada vesti tyri žodžiai. Buvo net pasikėsin
Aš ir Jonas Kels'on (Melba.
vi sus, ar jie nežino ką nors a- nėjimus iki galo. Krakas (jis ta piktadarius nulinčiuoti.
Krakas, “Keleivis” jį vadina
pie tą socijaliaįų vadą, ar jam Melba) laikosi tvirtai. Ant
Kiaulėnas) gyvenome New
Viskas
Parodo,
Kad
Montvy

Britain’e prie 330 Arch gat
gyvenant Bropklyne negalėjo visų užklausimų atsako tylė
das ir Krakas Nužudė
vės apie 21 sausio. Laike pir
kas pastebėti
kuo jis drau jimu. Pastaruoju laiku pasi
Kun. Žebrį.
gauja ir ką veikia.
mos savaitės mūsų ten būvi
rodė būk jisai mėginąs nu
Visas tardymo bėgis, visi mo Kelsonas gavo siuntinį iš
duoti pamišėlį, ir tokiuo bū
Socijalistų JBadas
Vežiojęs
du noriąs išsisukti iš teismo susektieji ir ištirti atsitiki- Savage Arms Co. Vieną dieKun. Žebn&TpIžrnušėjus
rfegų. Turbrit nesiseks jam
Automobiliumi.
iki galo išlaikyti pamišėlio das ir P. Krakas yra tikrais Šančią, kad jo sesuo*serga
Bostono detektivai, užklau rolės ir atsileis, o tada paaiš kun. Žebrio užmušėjais. Su jis tuojaus išvažiavo. Pas
sti, kam jiems tas garsusis so kės daug, kas ligšiol atrodo rasta pas juos rašomoji ma kiaus aš susitikau su juo ant
cijalistų vadas reikalingas, taip tamsu ir nesuprantama. šina, kuria buvo spausdinti gatvės ir jis man pasakė, kad
grasinantieji laiškai, surasta gyvenąs prie 33 Spring gat
pasakė, kad jiems teko suži
net kun. Žebrio antrašas, ne vės. Tuo laiku aš jam pasko
noti iš tikrų šaltinių, kad tas
B. Montvydą Reikalauja
sunaudoti tikietai pirkti Nėw linau savo rašomąją mašinėlę.
socijalistas gerai pažįstąs B.
Connectico Policija.
Montvydą ir P. Kraką ir net
Montvydui prisipažinus kun. Britain ir visos kitos aplin Kelsonas (Krakas) norėjo už
su jais draugavęs. Jis kelias Žebrio užmušime dalyvavus, kybės nurodo, kad turime sidėti barzdaskutyklą ir aš
dienas prieš kun. Žebrio nu Connecticut valstijos polici prieš savę tikrus žmogžu pasižadėjau pas jj dirbti. 8
dieną vasario jis paprašė ma
žudymą važinėjęs su jais au- ja reikalauja, kad jis būtų pa džius.
nęs ateiti į vieną saliūną ant
toniobiliuj. Jie sukinėjosi tuo siųstas į New Britain dėl tar
laiku tarp Bostono - ‘YV’aterbu- dymo. Petras Krakas bus tei Nori Gauti Paskirtą Dovaną. Main gatvės ir iš ten mes
Jau keletas ypatų atsišaukė turėjome nueiti pas kun. Že
rio ir New Britain. Kas tas siamas Wilmingtone, kur jisai
dėl
gavimo dovanos paskirtos brį ir gauti pinigų. Aš susi
per vienas socijalist j vadas, kaltinamas užmušime policis
koki jo pavardė, kuomi jis už to Tierney. Laikraščiai ir už kun. Žebrio užmušėjų su tikau su juo ir dar su dviem
siima anglų laikraščiai nesa žmonės baisiai interesuojasi radimą. Dovana nemaža, nes nepažįstamais vyrais saliūne
ko.
visu tuomi dalyku. Laukiama, siekia 2,300 dolerių. Pirma ir mes, kad ne sukėlus žmo
kad paaiškės daug nepapras sis atsišaukė New Britain gy nyse žingeidumo pavieniai
Kunigą Žebrį Nužudė
ventojas George Dobson, ku nuėjome bažnyčios link. Aš
tų dalykų.
Iš Keršto.
Į
ris pranešė policijai apie pasilikau iš lauko, jie - gi visi
Kraką. Yra ir keletas poli- suėjo į kleboniją pro prieša
AYilmingtono policijas vir
Kelsonas.
cistų dovanij ieškotojų tarpe. kines duris. Pusę valandos
šininkas tvirtina, kad iš viso
jie buvo klebonijoj, ir kada
suimtųjų žmogžudžių apsiėji
Policija Žino ir Kitų Talki jie iš ten išėjo, Kelsonas pa
Kunigo Žebrio Užmušimą Pa mo jie priguli prie anarkis
ninkų Vardus.
rengė Organizuota Cicilikų tų ir socijalistų. Jis gerai ir
sakė: “Viskas gerai”, ir pa
Bernardas Montvydas pri davė man raktus, kuriuos lie
Juodrankių Banda.
nuosekliai
ištyrinėjęs New
sipažindamas prie kaltės pa pė palaikyti. Mes išsiskyri
Paskutinios žinios tilpusios Britain žmogžudystės apsirei
žymėjo, kad užmušime kun. me, aš parėjau namon. Ant
anglų laikraščiuose praneša, škimus priėjo prie tos išva
Žebrio dalyvavo ir daugiau rytojaus laike pietų mano
kad kun. Žebrio ir jo tarnai dos, kad B. Montvydas ir P.
žmonių. AVilmingtono polici šeimininkas pasakė, kad knn,
tės užmušėjai Bernardas Mon- Krakas nužudę kun. Žebrį iš
ja
tų žmonių pavardes užty Žebris užmuštas, aš taip nusi
tvydas ir Petras Krakas arba keršto, savo organizacijų išlėjo. Jie bijosi, kad paskel gandau užgirdęs tą naujieną,
Melba prigulėję prie juod pildydanii paliepimus.
Vi
bus pavardes galėtų paukščiai kad net šaukštas iškrito iš ma
rankių organizacijos, kurios siems gerai žinoma, kad veapleisti savo lizdą.
no rankų. Pranešiau savo šei
tikslu yra išnaudoti visus lie liuonis kun. Žebris nemėgo
mininkui, kad išvažiuoju Bo
tuvių kunigus Naujojoj Ang socijalistų ir anarkistų ir ne
Bostono Socijalistų Lyderį
stonan, bet vieton važiuoti
lijoj. Pastaruoju laiku nema sykį pasakydavo apie juos
Irgi Saugos.
Bostonan, nuvykau Plainville,
žiau kai keturi lietuvių kuni karštų tiesos žodžių.
Visos
tos
konspiracijos
ir
o iš ten į YVaterbury. Nuo to
gai gavo grasinančius laiškus.
juodrankių
bandos
vadovų,
laiko nemačiau Kelsono. PaVisuose laiškuose reikalauja Nepaprastų Plėšikų darbas.
kaip
policija
mano
yra
tas
ne

skutiniu sykiu su juo susitiko
kelias dešimtis tūkstančių
Wilmingtone įvykusiame su
žinomas
Bostono
Socijalistų
me
P-hiladelphijoj iš ten at
dolerių. Policija tvirtai įsi sirėmime tarp vietinės polici
lyderis. Kaip patirta jis tu vykome čion.
«
tikinus, kad ir Wilmingtone jos ir B. Montvydo ir P. Kra
Bernardas Montvydas.
rėjęs
labai
artimus
ryšius
su
(Parašas) B. Montvydas.
suimtieji
lietuviai - žmogžu ko, pastarieji taip nuostabiai
Montvydu
ir
Kraku.
Užmuštojo
Policisto
Motyna
džiai B. Montvydas ir Petras elgiasi, kad nejučiomis iškilo
Mirė.
Krakas yra juodrankių parti
klausimas, kad yra koki tai
Bernardo Montvydo Prisipa
Užmušto policisto Tierney
jos žymiais nariais. Grasi žmonės, kurie ne vien plėši
žinimas Ant Rašto.
nančius laiškus gavo: velionis kų amatą varo, bet dar užsi motyna nepernešė mirties sa
vo sūnaus. Dasižinojus, kad
kun. Žebris, New Britain;
ima ir kitokiais dalykais. Vi
kun. Bojnowskis, IVaterburio sa Wilmingtono policija susi jos sūnus užmuštas Krako, darė savo prisipažinimą ant
smarkiai susirgo ir po kelių rašto. Štai kaip tas prisipa
kun. Saurusaitis ir dar vienas
Petrograde oficijaliai paskelb
dedanti iš prityrusių žmonių
dienų mirė. Wilmingtono mie žinimas skamba:
kunigas Meridine.
ta,
kad Galicijos tvirtovę Prseskelbia, kad jie ypatose B.
stelio
gyventojai
baisiai
įpy“
Aš
Bernardas
Montvydą
”
myslj
užėmė rusų kariuomenė.
Brooklyno Policija Susekė
Montvydo ir P. Melbos kaip
ke, visur girdžiama po Kra- iš liuosos valios štai ką ap- Visas austrijiečių
kariuomenė*
Pėdsakus.
tik ir įžiūri anarkistus.
garnizonas
pasidavė
rusams.
j
ko ir Montvydo antrašu pikti reiškiu:
Brooklyno policija
daug

B.

S

Draugas Pub. Co.

gu

ir

po

Bernardas Montvydas pa

RUSAI PAĖMĖ
PRZEMYSLĮ.

!
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TURKIJA ANT SLENK VOKIEČIAI NAIKYS LIE RUSAI PROSĮI LIETUVOJ. ŽUVO GARSUS AMERI MEKSIKOS RIAUŠĖS. LIETUVIŲ UiiAUGIJA PA IŠ KARĖS NUOTIKiy
KOS LAKŪNAS.
SČIO PRAŽŪTIES. TUVĄ KARDU IR UGNIMI. KARALIAUČIUS BOM
LIETUVOJ.
SEKMINGAI VEIKIA.
MEKSIKIEČIAI NORI PALIUOSUOTI KUNIGUS Iš
ĮSTEIGTA “LIETUVIŲ DRAU
SENASIS KLAUSIMAS
15,000 RB. LIETUVOS
PASKUTINIOS DIENOS
SERBAI SULAIKĖ ALBANUS.
KALĖJIMO.
BARDUOJAMAS.
IŠKILA.
GIJOS” SKYRIUS.
DRAUGIJAI.
TURKIJOS.

Serbai sutraukė
didelį skai
Londone gauta žinių nuo Roduso salos, kad Darbanelių apie čių kariuomenės Albanijos parulinkėse išgaudyta rainos iš van bėžyje ir sulaikė albanų verži
dens ant 12 mylių pločio. Talki mąsi į Serbijos žemes. Dabar ser
ninkų laivynas
bomborduoja bai, pagelbstant juodkalniečiams,
Kanak Kalėsi tvirtumą, jurinin mano užpulti Albaniją ir, jeigu
kų partija išsikrausčiusi ant sau- pasiseks, atsiimti Skutari. Tada
žeraio perkirto ryšius taip tos serbai atsidurtų net prie jūrių
tvirtumos ir Kilid Baro ir sunai kur nuosenai jiems labai rūpi
kino torpedų stotį, iš kur buvo prisimušti.
leidžiamos torpedos sunaikinimui
atplaukiančiųjų šarvuočių. To AUSTRIJOS PASIUNTINYSTĖ
kiuo būdu atsidaro liuosas ke
TRAUKIASI IŠ ROMOS.
lias kariškiems laivams į Dar Austrijiečių santykiai su Ita
danelių siaurumą. Iki šiol jau lija baigia irti. Austrijos pasiun
pilnai sunaikinta tvirtumos ties tinystė perveža iš Romos į Vieną
prieplauka. Pasilieka dar išgau visus savo svarbiuosius dokumen
dyti minos prie kitų Dardanelių tus. Ikišiol dar eina tarimasis
tvirtumų ir tada talkininkams, austrijiečių su italais, bet tai
lengva bus pasiekti ir Konstan jau atrodo, kad tie susinešimai
tinopolį
tuojaus užsibaigs.

BELGAI PROTESTUOJA
PRIEŠ VOKIEČIUS.
Belgijos valdžia užprotestavo
prieš vokiečių melagingus skel
bimus, būk belgai jau senai bu
vo susitarę su Anglija užpulti
vokiečius.
Belgų valdžia pažymi savame
proteste, jog jokių privatinių susinešiuių neturėjusi su Anglija
prieš karę.

Jungtinės Valstijos ir Rusija
J
manančios sudaryti naują sutar

tį pagal kurią jos vesią preky
bos reikalus. Prie to klausimo
prijungiama
ir kitas
reika
las būtent, pasportų prippažinimą. Ikišiol Rusijos valdžia igno
ravo Jungtinių Valstijų piliečius,
paėjusius iš Rusijos ir nelaiky
davo jų už Jungt. Valstijų pa
valdinius. Dabar manoma išnau
jo tas klausimas pakelti.
'

C^lif1°rnij°j «au*

ta žinių, kad meksikiečiai štur-

mavo Meksikos miesto Tautišką
jį namą, kuriame randasi užda
rytų 250 kunigų. Sukilo baisiau
sia sumišimas. Policijos viršinin
kas Gustavio laike riaušių sun
kiai sužeistas. Jo užpuolikai už
mušti. Nukentėjo daug žmonių.

Sausio 20 d. buvo
Tatjanos
Komiteto susirinkimas svarsty
ti paskirstymą atsiųstosios
iš
centro
pašalpos. Iš atsiųstųjų
20.000 rb. Lietuvos
Draugijai
nuo karės nukentėjusiems šelpti
paskirta 15,000 rb.

Šiaulių
apskr. Čia steigiamas Lietuvių
Draugijos
nukentėjusiems dėl
Naujoji

Žagarė

—

karės šelpti skyrius .
BENEDIKTINŲ VIENUOLYNĄ
IŠKĖLĖ Iš KAUNO.

Benediktinų

vienuolyną

$

SVAIGINAMUS GĖRIMUS UŽ Kauno kelia į Tytavenus Ras.
JUNGTINĖS VALSTIJOS PERDRAUDUS.
ap., į buvusį ten kitą kartą be
Žeimelis.
Pan.
ap.
Uždraudus
nediktinų vienuolyną.
SERGSTI JAPONIJĄ.

Jungtinių Valstijų valdžia svaiginamų gėrimų pardavimą,
per savo pasiuntinį Tokioj per padidėjo pas mus naminio alaus ATSTOVAS M. YČAS VEIKIA.
RUSŲ ARMIJA PRŪSŲ
NAUJŲ TROBESIŲ
sergėjo Japonijos valdžią, kad ji darymas, kurs dažnai nusiduoda Dūmos biudžeto komisijos po
LIETUVOJ.
PROJEKTAI.
nai prisilaikytų nuo savo reika dar stipresnis už pirktinį. Kai- sėdyj M. Yčas priminė lietuvių
Generolb Hindenburgo pienai,
kurie giriasi, kad miestelyj gau uolumą dabartinėje karėje
Liet. Dailės Draugijos valdy
ir
kaip jau ankščiaus buvo spėja ba savo posėdyj nutarė išdirbti lavimų kas link Kynijos.
na dar ir pirktinio
alaus pas nurodė į sunkųjį Prūsų lietuvių
ma, napasiekė savo tikslo. Jo ar
latvius smuklininkus, taip kad padėjimą rusų kariuomenės už
tinkamus projektus lietuvių tro
mijos įsiveržimas į Lietuvą davė
BROVARAS
—
SALDAINIŲ
čia iš to atžvilgio
gal geriau,
besiams —■ pasiūlyti juos tiems
imtose apielinkėse. Tie lietuviai
vokiečiams nemalonias pasekmes. Ūkininkams, kurių trobos ka*
DIRBTUVĖ.
kaip kitur. Apie Biržus, girdėt, kenčia visus karės
nelaisvių
Rusų kariuomenė vokiečius at rėš metu buvo sudegintos.
Washingtono valstijos Belling- pradeda drausti daryti ir nami vargus, nors nei kiek nedaly
metė nuo Nemuno atgal • ir ties
Tiems
projektams
išdirbti ham mieste visi brovarai mano nį alų.
vavo karės žygiuose Prūsų nau
VOKIEČIAI PRISIPAŽĮSTA
Tauragę įsiveržė į Rytprūsius, kviečiami liet. dailininkai, ar pavirsti saldainių dirbtuvėmis.
VOKIEČIU
KREISERIS
dai.
PRALAIMĖJĘ.
kur dabar eina smarkūs mūšiai. chitektai — inžinieriai ir agro Mat nuo 1 dienos sausio 1916
LIETUVA
—
LIETUVAI.
NUSKENDO.
Vokiečių
oficijaliai praneši
Iš kitų šaltinių
gautos žinios
Washingtono valstija pavirs sau Seinų vyskūpas, prašant Lie
Iš
Kapenhagos
pranešama praneša, kad rusai atsidūrė visai nomai.
mai, paskelbti Berline suteikia
sa ir Bellingham Bay Brewing tuvių Draugijai nukentėjusiems KARĖS AUDRAI PRAŪŽUS.
žinių, kad vokiečių kaizeris ir Londonan, kad vokiečių kreiseris arti Tilžės. Taip nelaimingai žu
kompanijos savininkai permatyKalvarija, Suvalkų gub.
Ka
jo štabas visai nemanė laikyties “Karlsruhe” nuskendęs. Nepa vo vokiečių garsūs sumanymai. GRAIKIJA PERKA KVIEČIUS dami, kad svaigalais nebegalės dėl karės šelpti, paskyrė aukų rė ištiko mus čia visai netikėtai.
rinkimą Seinų vyskupijos baž
ant ijžimtų pozicijų prie Bobro duodama žinių kokiuo būdu tas;
biznio varyti, išanksto rengiasi nyčiose 2 nedėlę gavėnios.
Pasienyje iš pat pradžios susida
AMERIKOJ.
nepažymiama
upės ir vokiečių kariuomenė pa atsitiko, taip-pat
rė labai sunki nervinga atmos
GROVAS VITTE NUŽUDYTAS. Dabartinės karės laikais rusų prie kito amato.
sitraukė iš tų vietų strategijos nelaimės vieta.
Amerikoj gauta žinių apie mir kviečiai negali būti pervežti per
fera. Perleidom vokiečių užpludiKAIP VOKIEČIAI BITES
žvilgsniu. Rusai visai kitaip aiš
mus, vargo privargom
tikrai
tį garsaus
rusų diplomato gr. Dardanelius, taigi Graikija, ne^
KVIEČIAI
BRANGSTA.
kina vokiečių pasitraukimą nuo
KOPINĖJO
daug, prityrėme ir pažeminimų
Sergijaus Vitte, kuris rusų poli begalėdama iš Rusijos
gauti Ūkio departamentas apskaitė,
PRANCŪZŲ LAIMĖJIMAI
Bobro upės. Vokiečių padėjimas
tikoj sulošė svarbią rolę. Pasta kviečių, 'kraunasi !į Jungtines! kad Jungtinių Valstijų sande Kaimelis. Naum. apskr. Visi ir revolverių grasinimų ir nemi
CHAMPAGNE.
žino, kad medus saldu valgyt,
tose apielinkėse
buvęs labai
ruoju laiku,
iškilus karei gr. Valstijas ir žada
čia išpirkti liuose iki 1 d. kovos mėnesio bu todėl' ir vokiečiai pro štakietus gos. Buvo toks netikras laikas
karės ministerija Vitte gana prielankiai atsinešė
apverktinas, jiems grėsė pavo Prancūzų
mieste, jogei galima buvo laukti
daug kviečių. Kiekvieną mėnesį vo 86,000.000
bušelių kviečių. pamatę Meškinės
Martinaičio visoko. Net išpažinties buvome
jus būti atkirstais nuo savo gene- praneša apie didelius prancūzų prie vokiečių politikos, tas žino
Graikija
sunaudoja 35,000 ir Praėjusiais metais tuo pa sode bičių avilius, puolėsi viens
ralių spėkų ir jie buvo priversti I laimėjimus Champagne provinci ma nepatiko nei rusų valdžiai, nei
daugiau kviečių tonų. Kaip ma čiu laiku buvo sandeliuose kvie už kito prie to laimikio, pribė nuėję ir tie, kurie vieną kartą ve
kuogreičiausiai pasitraukti nuo joj.
lykinės teeina.
paskui viskas
rusų patrijotams. Praskambėjus tyti Amerikai bus geras biznis. čių 95,000.000. Iš kitų šaltinių
go, atsidarė avilius, žiūri, kad praėjo, grįžo mūsiškiai. Gydyto
Dssoveco tvirtovės. Laike kelių
Vokiečių gvardijos pulkas ir žiniai apie mirtį augšto valdinin
paduodamu žiniė, kad Jungtinėse bitės kovoja su jais: vienam į jams buvo daugybė darbo su
savaičių ir jeigu ne svarbias ko nemaža dalis pėstininkų likosi ko pasipylė daug visokių spėji
kias priežastis, ne būtų nuo jos pilnai sumušti; žuvo bemaž visi mų. New Yorko kai-kurie laik MIRĖ TURTINGIAUSIO ŽMO Valstijose randasi išviso 150.00.- barzdą inkibo, kojomis ir spar sužeistais. Dabar ir tai praėjo.
000 bušelių kviečių prie to pris- nais plakdamos, antram į no Paliko daug negaluojančių, sus
kareiviai.
,
pasitraukę.
GAUS PATI.
raščiai paskelbė, kad jie aptu
kaitoma ir kviečiai -privatinių sies galą pataikė, trečiam vėl į kurdusių nuo karės, be skatiko.
,Perthes apielinkėse prancūzams rėję iš Petrogrado žinių, jog gr.
Poeantico Hills miestelyj mirė farmerių sandeliuose supilti. Vis
rankovę arba už kaklo
len
pradeda labiau sekties. Šiauryje Vitte mirtis surišta su žmogžu turtuolio Rockfellerio žmona tu
lš GALICIJAS KARĖS
gi
kitais
metais
nestilygynant
da;
vieni
vokiečiai
iš
nekantry

nuo Perthes prancūzai
atmušė dyste. Jį nudaiginę jo priešai.
rėdama 75 metus amžiaus. Ve daugiau kviečių turėjo Jungtinės
LAUKŲ.
ŽYDŲ DARBELIAI.
bės
griebėsi
kardo
ir
mosavo
:
Visi korespondentai, suteikda tris vokiečių atakas ir užėmė ne
Obeliai, Zarasų ap. Privarius
lionė visą savo gyvenimą pra Valstijos. Spėjama, kad kviečių
kiti šaukė, “vyrai
ugnies!“
mi iš Petrogrado žinių į Londo mažai priešo tranšėjų.
galvijų ir pristačius jų liuobti
RUSAI ATAKUOS
leido nuošaliai, jinai nemėgdavo kaina žymiai pakils.
tuojaus kuli šiaudų suradę uz- ,
. ,
, . , . . Prie Arras prancūzai tvirtai
no laikraščius,
praneša, kad
.
.
.
...
L.
..
.
,.
i
kareivius,
miesto žydukai eme
pasirodyti
per
daug
dažnai
vie

KARALIAUČIŲ.
dege
apie
avilius.
Daugeliui
bi!
.
’
XT
,
,
trumpu laiku galima tikėties Ga laikosi ant savo pozicijų, nežiū Rusų pasisekimai Prūsų Lietu šame gyvenime. Turtuolis Rock.v.
...
j
i juos gundinti. Nuperka menkestucių sparneliai nusvilo, dange, ”
, , . . , . ,
smarkių užpuoli voj auga. Rusų kariuomenė ran felleris skaitomas vienu iš turtin
licijos karės laikuose svarbių rint vokiečių
1(Xt
v •* n? karvutę, deda bent kiek prie
inu lupa nukrito.
Nepaimsit
mų.
atsitikimų.
do ir gauna geresnę.
dasi jau nebetoli Karaliaučiaus giausių žmonių pasaulyje.
LIETUVOS ŪKININKŲ
jūs ir neįnkasit, velniukės!“ su
Rytinėj
Galicijoj rusai ant
ir mano ant jo užpulti iš šiau
BENDROVĖ.
riko įširdęs vokietys. Kad jau
visos kariškos linijos atakuoja
rių.
SMARKI ŽIEMA.
bitutės negyvos gulėjo, tuomet
Tub
vardu
ūkininkų
bendrovė
NAUJA VAIKAMS ŠVENTĖ.
austrijiečių pozicijas, ypač smar TURKAI UŽĖMĖ SUDANĄ
Pasisekus rusams užimti Klai
Vevirženai.
Ras.
ap. Stojo
vokiečiai
aviliuose
rekviziciją
kūs susirėmimaū įvyksta Kar Berline gauta žinių, kad masul- pėdos miestą, priskaitant 20.000 New Yorko valstijoj, pradedant įsisteigė pernai vasarą, bet pra' darė, laižydami
stipri
žiema,
sniego
gilu,
kelias
sau pirštus.
nuo gyventojų ir gerai sustiprintą, nuo šių metų, bus įvesta nauja sidėjus karei, dar nedaug kuo
patuose .Sano upės lygumoje, kur manai paliuosavo Sudaną
kokio
senai-senai
nebuvo.
Pa
New Yorko tegalėjo pasirodyti. Sausio 21 Mat, ir prie medaus prieiti, rei
austrijiečių kariuomenės pulkai anglų kontrolės ir daugybę ge jie tikisi, kad jų įsiveržimas į vaikams šventė.
sienyje
nebėra
uždarbio,
kokio
švenčių d. buvo jos visuotinis susirinki kia ugnimi ir kardu kovot, tik
stengiasi prasimušti
pro rusi} ležinkelių tose apielinkėse sunai Prūsų Lietuvą turės geras pa valstijoj be paprastų
yra dar “medelių sodinimo šven mas, į kurį be narių atvyko dar nei viena bitė į nelaisvę gyva ne būdavo vežant mišką į Prūsus.
kareivių linijas, kad pasiskubi kino. Kairo — Assuan geležin sekmes.
Ponų
miškeliai buvo kaip
tė“. Prie tos šventės dar pridės Radviliškio ir Juosvainių varto pasidavė.
nus su pagelba saviškiems ties kelio linija visai suardyta. Te
gaisro
deginami,
dabar ilsis. Tai
“paukščių
šventę“, kuri bus tojų draugijų atstovai. Kaip ro A. Mankaus Karališkėje vo
legrafų linijos žemajame ir vidu
Przemysliu.
veikimo kiečiai pirštinėmis apsimaustę iš ir gerai, žydai būtų visiškai pa
apvaikščiojama 2 d. balandžio. do trumpa valdybos
sunaikintos,
Neoficijalės telegramos iš Bu riniame Aigypte
baigę, vienas šakeles ar pūzrus
Tikslas šios šventės, indiegti vai apyskaita narių į Bendrovę įsi avilio ėmė medų, bet visam spie
dapešto praneša, kad austrijie- 2000 anglų kareivių žuvo smar
rašę 22, Įstojamųjų mokesnių čiui bičių išėjus į kovą, jie bas palikdami.
kams meilę prie paukščių.
PANAMOS PARODOJE.
apie kuriuos
žiai smarkiai sumušti Smolniko kiuose mūšiuose,
esą sumokėta 220 rublių, dali liu maišė po avilį ir pabėgę to
Panamos parodoj San Francisligšiol nebuvo jokios žinios.
apielinkėse, prie Sano upės.
ninkai inėšę dalių 280 rublių, liau tą kuolą laižė. Ir kitur vo PRIE MEKSIKOS PADĖJIMO.
co nuo pradžios jos atidarymo
ŽUVO
ORLAIVININKAS.
dar apie 15 žmonių prižadėję kiečiai su bitėmis nežmoniškai Viso pasaulio akys nukreiptos
BALKANŲ KONFERENCIJA. VOKIEČIAI ŽADA SUNAIKIN apsilankė 1,488.874 žmonės. Ant San Francisco Panamos paro inešti po 300 rublių. Valdyba elgėsi, taip kad retai-kur da dabartiniu laiku Europos karės
kiekvienos dienos prisieina po
Visų atydą atkreipia nesenai
link. Toki atsitikimai, kaip Mek
doj žuvo garsus
orlaivininkas ligšiol išleidusi 45 rub. 34 kap. bar rasi sveiką avilį.
TI
LIETUVĄ.
70.000
lankytojų.
atsibuvusioji. Balkanų viešpatijų
sikos suirutės praeina bemaž neBendrovės
turto
dabar
esą
435
Lincoln
Beachey.
Kada
Beachkonferencija Sofijos mieste. Bul Vokiečių karės kanceliarija iš
patėmytąis ir visai mažai paš
rųb:
34
kp.
Valdyboje
yra
šie
ey’o orlaivis
pakilo 700 pėdų
AIRIŲ TAUTIŠKOJI
garų karalius, dalyvaujant Ru leido paskelbimą, kad vokiečiai
venčiama laiko Meksikos nera
AUGŠTIEJI
KOMERCIJOS
ore jis sumanė ūmai nusileisti žmonės: pirmininku D. Mali
ŠVENTĖ.
munijos pasiuntiniui,
taip-pat be malonės pradės naikinti Lie
maus padėjimo negrinėjimui ir
KURSAI.
ant žemės, ir tuo laiku, kada jis nauskas, jo padėjėju d-ras Bagtalkininkų atstovams, turėjo il tuvos miestus, atkeršindami ru 17 dieną kovo visoje Ameriko
nušvietimui tikro dalykų stovio
Daugelis
spėjo,
kad
po
karės
danavičius,
valdybos
nariais
A.
vykino
savo
sumanymą,
manopairių
gą pasikalbėjimą. Spėjama, kad sams už jų įsiveržimą į Prūsų je buvo apvaikščiojama
šioje amžinos suirutės ir revo
šio
krašto
pramonė
ir
prekyba
Ruokis
ir
komers.
Vasylius.
lano sparnai išsinėrė ir pats mo
tarp Bulgarijos
ir Rumunijos Lietuvą. Visus užimtus Lietuvo tautiškoji diena — šv. Patriko
turėsianti
kilti,
tad
reikalingi
liucijos šalyje. Bepaliovos Mek
įvyks galutina taika ir abi šios je miestus vokiečiai sudegins ir šventė. Žymesnės airių draugi noplanas nupuolė San Francisco
intakon, kur surado sau mirtį IR VĖL SIUNČIA BELGAMS būsią pramonės ir prekybos ži sikoj verda atkakli kova tarp
viešpatijos iš vieno pradės ko nuo žmonių reikalaus didelios su jos gavo pasveikinimus net iš Ai
novai. Girdėti, kad Vilniaus pra atskirų partijų, kurios ant žūt
vienas iš garsiausių šių laikų la
mos pinigų išsipirkimui. Kad ge rijos.
PAGELBĄ.
voti prieš Turkiją.
kūnų.
riaus pažinus vokiečių žiaurųį
Iš Bostono,
Mass. išplaukė monės ir prekybos veikėjai su ar būt stengiasi paimti į savo
rankas Meksikos šalies valdymą.
būdą ir žvėriškus pobūdžius pri
garlaivis “Lynorta“, kuris plau manę rūpinties, kad Vilniuje bū
ATLANTIKO
LAIVYNO
Toje kovoje nukenčia niekam ne
ISPANIJA SUSIRŪPINO.
vedame čia visą tą paskelbimą
kia į Falmouth ir Rotterdamą tų įsteigti augštieji komercijos
MANEVRAI.
Ispanijos ministerių pirminin
kalti svetimtaučiai,
jų turtas
kursai.
kuris aiškiai parodys, kad vokie Gegužio mėnesyj šių metų at $20,000,000 UŽ PERLEIDI ir veža belgams 4.000 tonų mil
kas, kalbėdamas viename minis
naikinamas,
gyvasčiai
gręsia
pa
MĄ NUOMOS.
čiams prisieina labai striuka, jei sibus Jungtinių Valstijų Atlantų, 1.500 tonų rugių ir 1.000 to
terių posėdžių apie Darbanelių
vojus. Paimkime tik vienų Mek
LIETUVIŲ - RUSŲ
jie taip grasina.
Generolas T. Coleman Du Pont ne kitokių valgomųjų dalykų.
tiko laivyno manevrai.
likimą pastebėjo, kad talkinin
sikos katalikiškų kunigų padė
KONCERTAS.
prezidentas kompanijos vedan
kams užėmus šią siaurumą, Is “Rusų kariuomenės pulkai iš Jungtinių Valstijų kreiseriai,
Kauno miesto teatre buvo lie jimą. Kiek vargo jiems teko
čios visame pasaulyj garsios pa
PREZIDENTAS BAISIAI
panija taip-pat bus prispirta ar laimėjo menkos vertės mūšius šarvuočiai, povandeninį laiviai ir
tuvių — rusų koncertas. Daly pakelti ant savo pečių per visą
Wilmingtone,
Klaipėdos linkui. kitokios rųšies kariškieji laivai, rako dirbtuvės
SUSIRŪPINĘS.
čiaus susirišti su talkininkais, Rytprūsuose
laiką nepasiliaujančios
kovos.
laike vavo Kavaliausko vedamas cho Kalėjimuose
kad užsibaigus šiai karei ji galė Rusai sudegino gyventojų būtus, prigulintieji prie Atlantiko lai Del. perleido save dalį tose dirb Prezidentas Wilsonas
pilna
dvasiškijos,
tuvėse
p. P. S. Du Pont už trijų savaičių nepriiminės pas sa ras, kuris padainavo keliolika
tu šį-tą nusverti
būsiančiame sunaikino miestelius ir sodžius. vyno priims dalyvumą būsian
ją priverčiama
prie apleidimo
20,000.000 dolerių. Generolas jau vę nei vieno žmogaus. Visą tą lietuvių dainelių, kai-kurias or
Vokiečiai negali rusams atleisti čiuose bandymuose.
tautų teisme.
savo
seniai
apgyventų
vietų, rei
čiasi nuvargęs ir nebenori dau laiką jis pašvęs
tokio žiaurumo ir prie kiekvie
apsvarstymui kestrui pritariant.
kalaujama nuo jų dideliausių iš
giau rūpinties dirbtuvių reika svarbių dalykų, kurie rišasi su
nos pasitaikusios progos naikins
“
LIUOSYBĖS
VARPAS
”
sipirkimu. Jungtinių
Valstijų
NETIKĖTI RUSŲ LAIMĖ
lais.
KAUNO ŪKIO DRAUGIJA. gyventojai buvo pakėlę balsą
rusų miestus ir miestelius užim
Meksikos ir Europos karę.
BAIGIA
SPROGTI.
JIMAI.
Per visuotinį Draugijos susi prieš tuos visus žiaurumus,—pa
tus vokiečiais Lietuvoj. Už kiek Garsus
Jungtinių Valstijų
Rusi? armija perbridus pusnis,
rinkimą
darbininkų
samdymo reikalavo, kad valdžia
vieną sudegintą
ir sunaikintą “Liuosybės Varpas“, kuris ran
ištirtų
PRŪSŲ NELAISVIAI.
netikėtai pradėjo smarkias ata
GIMĖ
4
VAIKUČIAI.
komisija davė praėjusių
metų dalykų stovį ir priimtų tinka
Prūsų Lietuvoj miestelį arba so dasi Philade^phiįjos tautiškame
Pro
Vilnių
pravežė
700
ne

P-ni C. O. McKnight, gyvenan
kas ant 700 mylių kariškos li
darbavimosi apyskaitą. Dvarinin
džių, vokiečiai
sunaikins tris muzėjije, baigia
sugesti.
Var

ti
Redding mieste
Californijoj laisvių Prūsų lietuvių. Būrelis kai per komisiją pernai buvo mus mierius numalšinime žiau
nijos, kuri traukiasi nuo Balti
miestelius arba kaimus.
po sprogimas kas metai vis di ir turinti 40 metų amžiaus pa vilniškių suteikė jiems kokią
rios ir kruvinos
revoliucijos.
jos iki Rumunijos rubežių.
persigabenę 980 laukų darbinin Ligšiol Jungtinių Valstijų val
dinasi
ir
kada
siamet
buvo
pa

galėjo
pašalpą.
Už
nuostolius
rusų
padarytus
Valdiški pranešimai patvirti
gimdė 4 vaikų. Visi vaikučiai
kų: iš jų 609 iš Valinės gub., džia pasitenkino persergėjimais
na pirmiaus, rodosi iš vokiškų Klaipėdoj vokiečiai sunaikins vi prašyta jį pasiųsti Panamos pa- normališki ir sveiki, motyna irgi
254
iš Liublino ir 117 iš Rado- meksikiečių, mandagiomis noto
rodon, ekspertai, apžiūrėję traŪKIO REIKALAI.
šaltinių paėjusias žinias, kad ga sas valdiškas įstaigas Suvalkuose
džiaugiasi gera sveikata.
mo. Šiais metais
Kauno Ūkio mis norėjo numalšinti kruviną
dicijinį varpą, pranešė, kad var
Marijampolėj
atsibuvęs Ūkio
linga rusų armija pradėjo ata ir kituose miestuose.
Draugija
taip-pat
trauksianti
|
ratelio snsirinkimas, priėmė pe Lietuvą darbininkus ii svetur. andrą revoliucijų šalyje. Nelai
Šitaip žada vokiečiai atsimokė pas galėsiąs labiau persprogti
kuoti vokiečių pozicijas netoli
AMERIKIETĖS RENGIASI
reitų metų apyskaitą. Užsimokė Pernai buvę mokoma darbinin mė tik, kad meksikiečiai nela*
Tilžės, Rytprūsuose. Tuo pačiu ti rusams už jų įsiveržimą į Prū ir verčiau jo nejudinti iš vietos
TAIKOS KONFERENCIJON. jusių sarių butą 48. Susirinki kui 12 rub. į mėnesį, šiais me bai prie mandagumo pratę, ir iš
laiku oficijaliai pranešta, kad ru sų Lietuvą. Nėra abejonės, kad
visokių persergėjimų ir notų tik
sų armija perėjo Pruto upę ir vokiečiai ir stengsis įvykint sa PIRMAS SNIEGAS LAIKE
Amerikos žymesnės
veikėjos mų padaryta (5. Nupirkta. Mari tais esą tikimasi gauti pigiai.
gardžiai
pasijuokia. Gal Jungti
20 METŲ.
traukia prie Bukovinos sostinės, vo sumanymus. Jau vien tik Len
rengiasi į Taikos konferenciją, jampolės miesto žemės gabalas,
nės
Valstijos
ir toliaus būtų pa
kijoj pasitaikę vokiečių plėšimai
Černovicų.
,
Texas, valstijos
miesto San kuri žada atsibūti Hagoj ateinan didelėms svarstyklėms intaisyti,
du vagonu trą VOKIEČIAI IŠNAIKINO BITES sitenkinę, kaip ją vadina gudri
Kaip dideles rusų armijos įsi- geriausiai mums paliudija, kad Antonio apielinkėse nelabai se tį mėnesį. Ii Chicagos važiuoja pargabenta
Simnas. KaJv. apskr.. Vokie lukeriojimo politika,
kad ne
au p-lė Jane A d dama, ii Washing- šų. Karės metu sunaikintas
veržusios į Rytprūsius spėkos ir vokiečių tikslas pateisina jų prie nai praūžė baisi snieginė
čiai
8imno
apielinkėję
išnaikino
paskutinių
dienų
atsitikimai.
kokius pienus turi tos armijos mones. Ikišiol dar neteko girdė dra. Sniego prisnigo 2 pėdų sto tono išrinktos delegatėmis p-nios draugijos knygynas ir aplaužyta
jaunų apie 150 kelmų bičių. Ir tai ko Meksikoj buvo užmušta keletas
viršininkai,
rusų valdžia laiko ti apie rusų bjaurius žiaurumus, rio. Aplinkiniai gyventojai jan John Day
White ir Louia F. spinta. Draugiją veda
kiuo būdu—pirma išdegindavo šios šalies piliečių, kurių žuvimo
paslaptyje. Iš Lvovo pranešama bet apie vokiečių “kultūrišką 20 metų nebuvo regėję sniego, Post. Jungtinių Valstijų delega ūkininkaičių išrinkta valdyba,
nekaltas bites, o paskui išlipda Jungtinės Valstijos nebegalėjo
Petgradan, kad rusų armija pe darbą“ rašo viso pasaulio laik tai gi baisiai nusigando, įšvydę tės išvažiuos ii New Yorko 13 d. kuri vienu balsu tapo palikta ir
ignoruoti. Jungtinės Valstijos
vo medų.
šiems metams darbuoties.
raščiai.
rėjo Prflto upę.
tokina aitrins žiemos prajovus. balandžio.
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erzinti naujais rusų laimėji puses leidžia savo povande tų) apmokėtojai
tikėjosi darą jrtk visai būt užmiršę esą lietu tolyn, to labiau prigis mūsų ka-«
■markiau sujudo
veikti, ypač, Suvalkų gubernatorių.
kad prie veikimo ją pradėjo Į Bus stengiamasi
pristatyti mais ir žada rusams savotiš ninius laivus. Talkininkų lai auką karėje nukentėjusiems.
viais.
taliką visuomenėje ir taps taip
Toliau p. J. D. intaria, kad aš
skatinti Ispanija ir kitos viešpa- ūkininkams sėklų ir pašarų kuo- kai atkeršyti.
vynas taip-pat prie darbo
žymi,
kaip kad airiams yra pa
P. Barzdelė.
geriausioms
ūkininkams sąly
esąs
šv.
Jurgio
dr-jos
valdyboj
tijos.
Jei tai tiesa, kų vokiečiai ruošiasi. Galima laukti, kad
garboje šv. Petriko diena, tik rei
Pav. dabar
Draugija sako, tai rusų kariuomenė la ši savaitė bus kruvina, nes vi ir nulupęs už svetainę brangiau,
Prezidentas "Wilsonos pasiuntė goms.
kia kas metai ją pažymėti pado
ATHOL, MASS.
supirks reikalin bai sunaikino savo užimtąsias sos aplinkybės prie to veda.
negu nuo kitų. Uždyką “gužinėgenerolui Carranzai reikalavimą Ūkininkams
riais
apvaikščiojimais.
Kovo 14 d. “Vyčių”
10-ta
ji” p. J. D. po valdybą šv. Jur kuopa parengė prakalbas. Kalbė- Kovo 13 d. p. T. šeimynoje at
sustabdyti savo nežmonišką vei giausius produktus, kuriuos ūki
vietas Prūsų Lietuvoje. Mums
gio dr-joje, nes manęs ten nėra, tojum buvo pakviestas
kimą. Tuo pačiu laiku i Vera ninkai grąžins tik po kelių metų
“Vy sitiko nelaimė. Nugulta luvoje
tai rodosi, jog barbariškas
ir jaučiuosi visai ramus, nes vie čių” organizacijos pirmininkas, 5 mėnesių kūdikis, sako, buvo
Cruz pasiųsta
keletas kariškų tuo, ką dabar gaus pūdą už pū
darbas. Dabar-gi vokiečių iš
tinių “soeijalistų” nuskriausti p. M. A. Norkūnas iš Montealo girti. Labai negerai kūdikius su
laivų. Vadinasi
nebe juokais dą.
Jungtinės
Valstijos pasirengė Daug tartasi netik apie rūpi leisti oficijaliai pranešimai IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO neturiu progos.
Mass. Gerbiamas kalbėtojas mums savimi guldyti, o dar blogiau tė
Žiburėlio korespondentas. papasakojo daug daudingų daly vams nusigerti, kad nebejusti,
uždėti savo sunkią leteną ant nimąsi pabėgėliais, bet ir apie praneša, kad jų kariuomenė
pagarinimą sunaikintų
karės užimtas Lietuvoj vietas su
Meksikos krašto.
AMERIKOJE.
ką. Taip-pat ant galo karštai ra kaip savo vaiką nugula.
Ir senai jau buvo laikas taip audra žmonių ūkių.
naikins, sudegindama kaimus
MELROSE PARK, ILL.
P.
gino visus rašyties prie “Vyčių”
3. ) Kun. Olšauskas sugrįžo iš ir miestelius, atkeršindami už
NEWARK, N. J.
padaryti.
“Draugo” 11 N. Melrose Park draugijos.
Meksikoj padėjimas svetimtau Kauno gub., kur važinėjo 9 die rusų padarytus nuostolius.
BALTIMORE, MD.
Pastaruoju
laiku čia Pužo “soeijalistų” kuopos valdyba rei Pasibaigus prakalbai buvo pa
čių ir kitus gyventojų nepaken nas. Aplankė Panevėžį, Paystrį, Taigi Lietuva pergyventų bai krikštavaikių lizde atsirado ne kalauja, kad aš atšaukčiau melus, sakyta keletas dekliamacijų ir Lietuvių Dienoje — 4 d. ko
Papilį,
Triškius,
čiamas. Trūksta valgomųjų da Radviliškį,
sias valandas, laikų kada yra pergeriausių agentų, kurie pa apie juos pasakytus.
priimami draugijon nauji nariai, vo — bažnyčioje buvo mišios ir
Plungę,
Kulius,
Rietavą
ir
Tve

lykų, trūksta pinigų ir trūksta
Ką
pasakiau
neteisingai,
žino

kurių prisirašė “pilnas tuzinas”. tai dienai pritaikintas pamok
žudoma abejų kariaujančių ėmę pinigus siųsti į Lietuvą,
tvarkos, — visur tikra anarchi rus. Visur ragino steigti draugi
Žmonhj ant prakalbų
buvo tas.
pusių, kuriose vienos viešpa išlaiko po 5—6 mėnesius, o pra ma, privalau atšaukti. Suklydau,
ja viešpatauja. Viename tik jos skyrius. Įsisteigė ir priimti
Vakare buvo 'prakalbos su
šantiems pažada revalverį į kak sakydamas, kad išmestasis iš soc. prisirinkus pilna svetainė.
Meksikos sostapilyj jaučiama di Draugijos skyriai šiose vietose: tijos kareiviai žudo savo bro tą. Lietuviai
kuopos
išbuvo
joje
tik
apie
porą
Kuopos korespondentas. rengtos vietinio Tautos Fondo
turi pasisaugoti
Kuliuose, lius gyvenančius kitoj valsti
dis vargas. Generolo Carranzos Skuode, Šiauliuose,
metų, o ištiesų išbuvęs 5 metus;
komiteto. Kalbėjo p. J. čėsna
nuo
visokių
agentėlių.
joj. Rusų- kariuomenės pasi
atstovas Meksikoj mieste, ge Tveruose ir Triškiuose.
apie
pinigus,
kiek
jis
jų
turėjęs,
JERSY
CITY,
N.
J.
apie baudžiavą, buvusę Lietu
Volungėlis.
nerolas Obregon nesugebia pri Kun. Olšauskas įrašė 45 na sekimams sunku intikėti. Kas
aš pats neskaičiau, liudijo kiti ir Lietuvių Dienoje šv. Jurgio voje, ragino lietuvius griebties
vesti gyvenimo bėgį j ramias rius, kuriuos Komitetas patvirti gali užtvirtinti, kad rusai pri
pats prisipažino tiek turėjęs, kiek ir Lietuvos
Sūnų ir Dukterų amatų. Antras kalbėjo p. Juras,
vėžes. Neingalėdamas įveikti pa no.
WEST LYNN, MASS.
spirti kokių nepermatomų ap
buvo pasakyta. O šiaip tai dau draugijos surengė vaidinimą su moksleivis, temoje: tikyba ir do
laidos minios rengiasi
net iš Aukų kun. Olšauskas Draugijai linkybių nepasitrauks iš Prū 7 d. kovo šv. Juozapo drau giau nieko ten neperdėjau. Jeigu prakalbomis. Vaidino “Žydas ir ra. Trečias p. V. Nagornauskas
miesto atšaukti kareiviškas spė parvežė 482 rb. iš kurių 175 r. sų Lietuvos strategijos žvilg gija minėjo Lietuvių Dieną. Tos reikalausite aiškesnių argumentų, Dzūkas” ir “Žydas statinėje”. pasakojo apie mūsų Tsraeitj, aiš
kas, pamatuodamas savo veikimą paaukojo vyskupas Karevičius, sniu, tada sulauksime ir Di dienos programas buvo sudary pakalbėsime smulkmeniškai abel Vaidinimas išėjo puikiai. Kalbė kino lietuvių istoriją ir ragino
tuomi, kad miesto
gyventojai 275 r. Meškučių parapijonys; 25
tas iš prakalbų ir dekliamacijų. nai ko vertas jūsų veikmas ir dar jo J. Kralikauskas iš Newark, šelpti aukomis skriaudžiamą tė
klebonas kun. džiojoj Lietuvoj baisių nelai Kalbėjo p. Adomavičia, aiškino bai.
nenori mokėti
mokesnių. Jau rb. Meškučių
Damokaičiutė,
N. J. Išaiškino Lietuvos stovį ir vynę. P-lė M.
nieko aršesnio ir nebegali būtį. Baška ir 7 rub. Akmenos klebo mių. Reikia tikėti, kad rusų apie karės padarytas žmonėms
A. Yonča.
nurodė reikalą pagelbos auko akompanuojant p. Grajauskui,
kariuomenės viršininkai, pa
Jungtinių Valstijų
sekretorius nas Naudžiūnas.
nelaimes ir vargus. Vaikučiai
mis. Kalbėjo
ir apie vienybės dainavo solo: “šelpkime tėvy
Bryanas,
matydamas, kad ten 4. ) Tartasi apie siuntimą inga- mokinti praėjusių laikų paty padekliamavo keletą eilučių vis
tarpe
lietuvių
reikalingumą. nę” ir “Kur bakūžė samanota”.
HAZEI/—KIRK, PA.
gali įvykti baisios scenos per- liotinio, kuris važinėtų po Drau rimais sumaniaus išves visus su nuoseklumu.
P. M. Norkū Yra ir čia lietuvių: šeimynų Publika užsilaikė ramiai, tik ne
Vakaro
rengėjams, kalbėto
sergsti visus amerikiečius ir pa gijos skyrius ir apsipažindamas karės žingsnius Prūsų Lietu nas skaitė referatą apie karę
buvo tiek, kiek tikėtasi toje die jams ir dainininkei nieko negali
apie
10
ir
pavienių
dusyk
tiek.
taria jiems tuojaus apleisti Mek su kiekvieno skyriaus rajono gy voj ir nebepaleis užimtų po Laikė šitų prakalbų
surinkta Tarpe ją esama ir laisvamanių, noje. Mat, dauguma tą dieną tu ma užmesti, jie dėjo pastangas,
ventojų reikalavimais, praneštų zicijų.
siką.
$19.10.
v kuriuos išvystė “Laisvės”, “Ke- ri progos kur kitur smagiau lai kad savo pareigas atlikti gerai,
Gen. Obregono
kariuomenės centrui. Yra daug skyrių, kurių
Karpatuose šiuo tarpu apti
Bet visuomenei,
V. Bilinskas, .rašt. ieįviai” ir kiti dieg'ai. Tikrieji ką praleisti, nes šv. Kazimiero tai ir atliko.
Meksikos mieste randasi nedaug. apielinkės karės andros baisiau lo karės audra: gilus snie
katalikai priklauso prie lietuvių dienoje keliama daug varduvių tai galima užmesti už jos neran
Jeigu jis ir tą patrauks, tai yra siai sunaikintos, bet ligšiol jie gas, šaltis sustabdė kruvinuo
ir pagal lietuvių paprotį daž gumą ir apsileidimą ar užkietė
paprapijos Donoroje, Pa.
ĄMSTERDAM, N. Y.
galimu dalyku, kad miestą išnau nei į centrą nesikreipė oficijaliu sius mūšius ir abiejų kariau
nai
stipriai pasmylima svaigina jimą neatjausti tėvynės vargų,
Bijūnėlis.
14 d. kovo Lietuvos Sūnų ir
jo užims Zapatos kareiviai. Prie prašymu pašalpos. Pasirodo, kad
nes, kaipo tokiam tikslui rengia
mais gėrimais.
jančių viešpatijų kariuomenė Dukterų draugija surengė vaka
Zapatos padėjimas buvo nesuly daugiausiai reikalavo Marijam
mas vakaras, turėjo sutraukti
Visas
to
vakaro
pelnas
ski

NO. ADAMS, MASS.
ginamai geresnis, galima numany polės skyrius, būtent 6,000 rub ilsisi, jeigu galima pavadinti rą. Vaidino “šv. Ceciliją”. Vie
kur-kas daugiau publikos.
riamas
į
Tautos
Fondą
nukentė

104 S. L. R. K. A. kuopa tu
pailsiu
baisij ir vargingų tos klebonas trumpai paaiškino
ti, kad ir dabar Zapatai užėmus lių.
jusiems
šelpti.
Pelnyta
tą
vaka

7 d. kovo buvo prakalbos nau
5. ) Vasario 1 d. bus St. Šim kariuomenės padėjimų tarp veikalo turinį. Prieš vaidinimą rėjo metinį susirinkimą, kur vi
miestą įvyks šioki-toki tvarka.
rą
viso
labo
$28.90.
Smulkmeniš

jai
užsidedančios moterų Sąjun
si nariai užsimokėjo už pirmą
Vienas tik visiems aiškus da- kaus koncertas inteligentų klu sniego, šalčio ir, gal, bado. Vi buvo padkliamuota pora eilučių.
kas
aukų
surašąs
patilps
“
Drau

gos.
Jos pasitelkė du gabiu kal
bertainį šių metų. Paskiau buvo
. lykas, kad dabartinėj Meksikos bo salėje.
same priešakyje viešpatauja Vaidinimas gerai pavyko, matė
bėtoju : Poni J. Petrauskienė išsvarstyta pirkimo namo reika ge”.
suirutėj didesnis pavojus gre 6.) “Liet. Žinių” redakcija gavo tyla. Didesnis sujudimas ties si rūpestingas aktorių prisiren
M.
K.
Marcinkevičius,
rašt.
rodinėjo faktais, ką moterys yra
sia svetimtaučių gyvybei ir tur laišką iš Mažosios Lietuvos, ku- Przemysliu, net skelbiama, gimas, kai-kam net,ašarą išspau las dėl Susivienijimo. Pripažin
nuveikusios. Tai pirmutinė mote
susivienijimui
riame rašoma, kad Kalvačių ir,
.
....
dė. Tečiau buvo ir tokią kurie ta, kad namas
tams, negu varžytinėse
tarp Remeikių
ORENGE,
MASS.
ris, kuri mūsų mieste laikė viešą
sodžiuose yr, 14 porų kad. rus,» kariuomene baigia
yra būtinai
reikalingas, nes
Huertos
ir konstitucijonalistų, senų žmonių su pulkeliais mažu , apeiti Przemyslį iš visų pusių per visą vaidinimą bruzdėjo ir
Kilus Europos karei ir atsi prakalbą ir labai gerai padek
bruzdėjo. Žmonių vaidinimą pa trankytis po svetimus namus su
ankščiaus atsibuvusiose. Jungti
dūrus
mūši} tėvynei
Lietuvai liamavo. Antras kalbėjo p. Ju /
centro knygynu, raštine,, spaus
nių Valstijų valdžia negalės il vaikų, kenčiančių didelį vargą. Į tr keletas tos tvirtovės fortų matė apie 300.
pačiam karės sukuryj, ne vienam ras, o jiaskiaus skaitė referatą
kol-kas Draugija! jau pasidavė.
J giau pakęsti tokio dalykų sto Tam ‘tikslui
Pastaruoju laiku Amsterda tuve ir kitais reikalais yra dide
tikram tėvynainiui subėgo visos “Kaip pažinti
žmogų”. Labai
paskyrė rūbų ir 100' r. pinigais. Į Visų buvo laukiama, kad mo jaunuomenė labai sujudo prie lis vargas.
vio.
mintys
apie
karės
baisenybes,
ku

pa
juokino
publiką.
Trečias kal
nutarė, kad centro
Jungtinių Valstijoms vieton sa Viskas siunčiama į Kybartų netrukus Dardanelių tvirtu bendro darbo, prie jo dedasi visi Taip-gi
rios
dabar
drasko
Lietuvą.
Vi

bėjo
p.
A.
RamošĮca,
kuris nu
skyrių iš kur bus išduota pašal mos sugrius ir nors ten įvyks išvien. Ypatingai daug gyvybės valdyba gali pirkti namą, pagal
vo naudingos lūkeriojimo poli
rodė
reikalingumą
moterims
or
suose
kampuose
lietuvių
kolo

pa labiausiai
nukertėjusiems žymios permainos. Nežiūrint ir pasišventino rodo Liet Sflsų ir centro valdybos nutarimų, susi
tikos reikės priimti visai kitokį
rinkime H—12 sausio, 1915 m. nijose Amerikoje lietuviai pra ganizuoties ir karštai, iškalbin
visokių skelbimų, pranašavi Dukterų draugija, rūpindamosi
kovos būdą. Joms pasilieka tik žmonėms.
K. J. Bajorinas, pirmininkas. budo ir ieško-būdų, kaip padė gai ragino rašyties visas į užde
7.) Moksleivių
bendrabūtin
rinkimu aukų , Aikentėjuaiems
du keliu. Arba griežtai pareika
mų Dardaneliai
tebesilaiko,
ti nuvargintai tėvynei, o negalė damąją organizaciją. Tai vienas
priimti dar 3 moksleiviai. Dau
nuo karės lietuviams. . Yra te
lauti, kad amerikiečių turtas ir
Taip-pat ir Smirna.
Galėsi
dami kitaip jos vaduoti, tai bent gražiųjų vakarų Baltimorėje!
giausiai kreipiasi iŠ perkeltos į
čiau nemaža dar tokių žmonių, NEW PHILADELPHIA, PA.
gyvybė būtų apsaugoti arba pa
aukomis ir užuojauta sumanyta Pradėta rengti į sceną naują
me laukti šių savaitę Darda
Vilnių Vilkaviškio gimnazijos.
kurie su panieka žiūri į tą dar- Šis miestelis apylinkės žmo
daryti sutartį su trimis didžiau
gelbėti.
dramą “Bijūnėlis”,
parašytą
' 8.) Pabaigoje dang kalbėtasi nelių pasidavimo.
bą. Jau pas mus vistiek žymus nėms žinomas kaipo New Phila.,
siomis Pietinės Amerikos valsti
p.
V.
Nagornausko.
Naujam
vei
14 d. kovo atsibuvo krikšty
Prabėgusi savaitė nemažai Į pakilimas susipratime, apmažė garsus yra, kaipo lietuviais ap
apie Draugijų instrukcijos
išjomis. Argentina, Brazilija irCili,
taisymą. Kadangi
besvarstant nesusipratimų pagimdė. An- jo girtuoklystė, na ir peštynių gyventas mainų kampas. Lietu- nos pas A. B. Susirinkę svečiai kalui medžiaga imta iš lietuvių
kurios taip-pat nori
nuraminti
lenkų santikių Lietuvoje.
daugybę įkitų klausimų užėjo glija tvirtai užsimanė savo rečiau pasitaiko,
Smagu apie viai čia gerai įsigyvenę, veik vi- besikalbedam* atsiminė Lietuv*>
Meksiką. Susitarusios Jungtinės
Viską žinąs.
šame lietuviški papročiai madoj: > varfus ir sn™anė Parinkti
vėlus laikas, tad instrukcijos iš
Valstijos su Pietinės Amerikos taisymą nutarta galutinai išrišti paskelbtųjų blokadų Vokieti tai minėti.
trukšmas krikštynose, vestuvėse, I auk’>' Snmesta *3-83- Nutarta
Taškus.
valstijomis turėtų tuojaus pa artimiausiame valdybos posėdyj. jos link, inkunyti. Norima,
ORCHARD LAKE, MICH.
trukšmas ypač
šventadieniais i Pasn>sti Tautos Fondan. Aukomat, vokiečius badu numarin
siskirti sau būdus, kuriais nus
"Viltis”.
SS.
Kyriliaus ir Methodijaus
prie
uždarytų
durų
smuklėse.
!
J
°
:
P°
50e
’
:
J
‘
Sukys^J.
A.
GaiLONDONAS.
ti. Bet tų blokadų paskelbus,
lopintų kovą.
Vesdamos ko
J.
Devaitis,
P.
seminarijoje
4 ir 5 d. kovo Jo
reikia New ^nas, p. 25c.:
Buvo sušaukti ia eilės net ke- Bet šalyp to viso
vą
su
Meksikos
suirutė
iškilo naujas nesusipratimas
Karoblis,
K.
Stonis,
o
likusieji
Malonybė Detroito vyskupas E.
susirinkimai
dėl
kliu Phil. pripažinti ir nemažą kul
mis
neturėtų užmiršti, kad
su Jungtinėmis
Valstijomis, Ii
sumesta
smulkiomis.
Aukotojam
J.
Kelly, D. D. suteikė mažes
bo sutvarkymo. Tartasi šiaip ir tūrišką judėjimą. Ar čia seniai
joms nerūpi užgrobimas Mekkurių prekyba ir pramonija
KARĖS
APŽVALGA.
priguli
ištarti
nuoširdų
ačiū.
niuosius
šventimus, subdijakovakaras
taip, o vis kliubo tvarka kaip 14 vasario surengtas
sikos žemių, bet dirba nau
laike tų suiručių galėtų laŠitame
miestelyje
nieko
ypa

natą
ir
dijakonotą
keturiems
“Švarkas ir Milinė”, vaidinta.
dai ir gerovei pačios Meksikos.
Prabėgusių savaitę taikiniu-Į bai nukentėti.
Jungt. Valst. reik nebuvo nustatyta. Nariai
tingo
nėra.
Lietuviij
yra
nedi

seminarijos
auklėtiniams, tarp
Įvedus Meksikoj tvarką ir pave kams nepasisekė ant jūrių. Du l protestuoja prįeg tokios rų- mėnesinę mokesnį pereitais me Choras sudainavo nemažai dai delis būrelis. Gyvuoja jau penk jųjų ir vienam lietuviui J. S.
dus jos valdymą žmonių išrink Anglijos karišku laivu nusken ^įes blokados, kaipo tarptau tais kur-kas nevisi užsimokėjo, nų, o ir solisčių pasirodė: M. tus metus šv. Petro draugija, ku Martišiunui, prigulinčiam į Fort
nors tos mokesnięs yra tik 3 Radzevičiūtė dailei sudainavo:
tiems nusekliems valdytojams, ga do. Žuvusieji laivai “Ocean”
tiškų
tiesų
ir
neutralės
pozi

Samanota” ir ri yra sudarius T. Fondo komite Wayne, Ind. dijeceziją.
penai. Kaip i atskaitos parodė,, “Kur bakūžė
Įima būtų susilaukti ir Meksikoj
Prutenis.
ir “Irresistible” buvo skai cijos laužimų. Žinoma, iš tų tai kliubas pereitais metais tu “Laivelis”, pJ» M. Mitruliutė tą rinkti aukas. Kaip girdėti,
nors paviršutinės tvarkos įvykitas
komitetas
nemiega.
tomi vienais iš geriausių. visų protestų neiškils nieko rėjęs apie 9 sv. st. nuostolių, skambiai užtraukė “Temsta die
nimo.
Darbai silpnai eina.
CAMBRIDGE, MASS.
Galima tikrai
tikėties, kad Prancūzų šarvuotis “Bounet” naujo. Jungtinės Valstijos keno tame kaltė, sunku nus nelė”. Dabar gi 7 kovo vėl su
Gailiunas.
Tai
ir vėl mūsų jaunimas pa
rengta naudai nukentėjusių nuo
susikivirčyti su pręsti. Visgi šiemet kliube įvy
Jungtinės Valstijos
apsirinks irgi susilaukė tokio pat liki nepanorės
sidarbavo
katalikiškai — tau
kitas vakaras,
antrąjį
kovos būdą ir greitai mo. Žmonės nuo žuvusių lai Anglija, Prancūzija ir Rusi ko kai-kurios permainos: nutar karės lietuvių
cambridge, mass.
tiškoje dirvoj.
pradės toje srityje veikti. Senai vų pasisekė išgelbėti, prancū ja ir taip pakreips savo po ta jokio laikraščio kliuban neiš vaidinta naujai parašyta melio- Kovo 13 d. Lietuvos
Sūnų
7 kovo draugijos šv. Stepono
Metu”.
baltakė žada drama P. A. “Karės
jau būtų laikas.
zų šarvuotis ‘Bounet’ nusken litikų, kad visiems išeis ant rašyti !, rudį su
draugija
surengė
prakalbas.
Va

buvo mišios. Ant mišių nariai
jei jį kritikuoti,
palengva krapštyti, o gal tas ir Šis veikalas
do su 600 žmonių. Talkinin gero.
karą pradėjo Vytauto — Gedi netik patys su ženkleliais da
reikia
pasakyti
atsižymi
savo
įvyks, mat, dabar ir kliubo raš
kai aiškina, kad laivai žuvę
Didelę svarbų priduoda žy tininkas yra blaivininkas.
vienodumu,
mažai akcijos — mino benas iš So. Boston. Benas lyvavo, bet dar užsikvietė ir ki
IŠ, "LIETUVIŲ DRAUGIJOS nuo minų. Gauta žinių, kad mūs diplomatai ir politikie 14 d. vasario, sekmadienyje, gyvumo; ilgi monologai kalboj grojo gerai, padarė labai sma tas draugijas: “Vyčių”, “Mari
NUKENTĖJUSIEMS ŠELPTI”. ir vokiečių šarvuočiai “Dres- riai įvykusiai kariškai konfe vėl buvo kliubo susirinkimas į gana apsunkina išpildyti gyvai gų ūpą publikoje. Pirmas kalbė jos Magdalenos” merginų ir
anglas. Nežinia, Blaivininkų. Ypatingai
KOMITETO POSĖDIS
gražus
den” ir "Karlsruhe” nu rencijai tarp Vakietijos kai kurį maža atsilankė narių ir ma artistams
savo roles. Bet gi jo P. Geary,
kam
kviečiami
toki
kalbėtojai,
buvo
reginys,
kada
visi
poroms
veikalą
vaidinant
ganą
gerą
skandinti, bet ligšiol tos ži zerio, jo viršininko generalio žai kas naujo buvo nutarta, tik
SAUSIO 24 D.
kuriuos mažai kas supranta. Virs iš svetaines maršavo į bažnyčią:
nios nepatvirtintos.
štabo ir kitų karės vadovų ir nutarta prašalinti vieną “šinko- įspūdį daro ir patartina jį kno- minėtam kalbėtojui
bekalbant merginos
1. ) D-ras Basanavičius prane
tautiškai apsirengu
Rytų ir vakarų karės lau strategikų Tournai mieste. rių” iš kliubo, o į jo vietą iš plačiausiai po Amerikos lietuvių publika
net
snaust
pradėjo. sios, vaikinai gi su savo draugi
šė, kad gavo iš Amerikos nuo
naujokynus
vaidinti.
rinktas kitas. Buvo ir tuščių
Olšauskio 410 rb. ir nuo ne kuose pagal oficijaliu kariau Spėjama, kad po tos konfe kalbų, bet matėsi ir gyvas noras Kalbant
apie artistus sunku Paskui dainavo “Laisvės” cho jos ženkleliais ir gėlelėms prie
jančių
viešpatijų
pranešimų,
rencijos, vokiečiai smarkiau
ras. Harmonija buvo iširus. Po
žinomų žmonių 2,000 rb., išviso
kaip nors kliubą prasukti nuo visus išskaitliuoti: abelnai ta to kalbėjo S. Mikelsonas. Kalbė krūtinės. Reikia pažymėti, kad
sn pirmiaus gautais 200 r. — viskas tvarkoje, eina susirė pradės veikti vakariniame ka
augščiau minėtos draugijos sa
riant, New Phile ’s
artistams
bankruto.
jo nei apie Šį nei apie tą, o dau vo gražiu
2,610. rb. Tą sumą d-ras Basana mimai ant visos kariškos lini rės teatre, kur jiems pradėjo
pasielgimu ir darb
Kalnavertis. visiems priguli gerbė už jų ne giau kalbėjo kojomis ir ranko
vičius atiduodamas
“Lietuvių jos, bet didesnių laimėjimų nebesisekti; bėgančioji savai
štumu
aplenkia
visas kitas se
nuilstamą darbą; tečiau reikėtų
mis. Ant galo vėl linksmai už nesnes draugijas. Šv. Stepono
Draugijai nukentėjusiems dėl ka nepasitaiko. Vakaruose talki tė parodys pasekmes tų visų
tarp jų pažymėti St. Bulotą, M.
_ NEWARK, N. J.
grojo V. G. benas ir atitaisė žmo draugija nors nesenai yra susi
rės šepti,”
užrašė taip, kad ninkams pasisekė atmušti vo nutarimų.
Laikau sau už pareigą paaiš Mitruliutę, J. Pilių, A. Jakaitį, nių ūpą.
1,400 rb., būtų suvartoti nnken kiečius šiauryje wiuo La Bas
tvėrus — vos metai, siuntė de
Italijos smarkus krypimas kint p. P. Duobiniui, kuris rašė Paulioniutę ir kiti, kurie aiškiai
Tikėtasi geresnių prakalbų.
tėjusiems dėl karės gyventojams se. Gana pasekmingai jie su
legatą į Chicagos Seimą, aukokarės pusėn, atkreipė į savę ‘Laisvėj”, rodos num. 9, dėl ma atsižymi savo artistiškais gabu
Joum ii Mikatos. vo Tautos Fondui $50.00, buvo
Didžiosios Lietuvos ir 1,200 rb.
tūpusios mais. To viso kultūriško bruz
ardę ten vokiečių užmanytus viso pasaulio
atydų.
Buvo no korespondencijos,
didžiausį vargą nukentėjusiems
pagelba prie susilpterinio kitų
dėjimo akstinu yra vietinis var
net paskelbta, kad vokiečiai "Drango” num. 7 šių metų. P.
NEWARK,
N.
J.
draugijų: “Vyčių”, Blaivini^
Mažosios Lietuvos gyventojams. pienus.
gonininkas p. A. Gudaitis, kuri*
Rytuose rusai
pradeda nugųzdinti Italijos rengimosi J. Dnobinis rašo: “Kalbėtojai su nemažu pasišventimu trau
Lietuvių Dienoje aukų surink kų ir merginų “Marijos Mag
2. ) St. Šilingas pranešė apie
nemelavę, sakydami, kad aukos
ta -$64.68. Tautos ženklelių, gir dalenos”. Praplatinus savo jėgos
vakarykščios maitinimo sekcijos smarkiau atakuoti vokiečius į karę pasižadėjo jai pavesti
bus suvartotos tik nuo karės nu kia krūvon jaunimą — jo triūso dėti, išparduota už $8.00. Reikia
per draugijas neapsistojo ant to,
suvažiavimo nutarimus.
šiauryje nuo upės Vistulos ir reikalaujamas teritorijas, tik
kentėjusiems, nes nž
svetainę vaisium yra gana žymi “Gies patėmyti, kad nevvarkiečiai lie
rengia
gražius
pamokinančius
Su sekcijos nutarimais
Dr- Generolo Hindenburgo kariuo tam griežtai pasipriešinusi (turėtų būti ir kalbėtojam*. Ž. mininkų Draugija”,
kori jam
tuviai
labdaringiems
tikslams
ir
vakarus
:
vaidinimus,
prakalbas,
jos valdyba sutiko ir skaito bū menė išpalengva traukiasi at Austrija, nes jai taip-pat rei kor.) buvo apmokama iš įžangų vadovaujant dažnai sutaiso vie
sušelpimui
savo
brolių,
kišenių
koncertus
ir
tt.,
iš
pelno
vaka
tinu neatidėtinu darbu tuos nu gal. Rusai jau ir vėl atsidū ktų daugiausiai perleisti Ita prie durų”. Ačiū p. J. D. už tos lietuviams smagias pramonėneuždaro.
Kiek
jau
patyriau,
tai
rėlių
sutaisė
pobažuytinėj
sve
tarimus kuogreičiajisiai įvykdin- rė ant Prūsų žemės, jiems pa lijai. Dar tildmosi, kad Itali paaiškinimą, nes tik dabar ži les.
ti. Tuo tikslu Dė-jos iždininkas
New Philje’s jaunimas taip-* ligšiol Nevrarko lietuviai katali tainėje gražių uždangalų (kar
sisekė užimti svarbias pozi- ja susilaikys nuo karės. Ku nau, kad tie pinigai buvo dedami
p. Kymantas išvažiavo į Suval
pat nesnaudžia: jų tarpe susida kai Tautos Fondan bus sumetę tinų).
rijas tarp Tilžės ir Klaipė- nigaikštis von Buelow tebėra skirium nuo kitų pinigų t. y. au
arti $850.000.
11 kovo blaivininkai parengė
kų gub., kur pasitaręs su “Žag
kų, ir vartojami ten, kur ne rė “Vyžių” kuopa, kuri nejuo žodžiu sakant, Lietuvių Die
dar
Romoje.
dos,
kuri
rodosi
jau
bene*bus
prakalbas. Gražiai kalbėjo apio
rėš“
draugija ir per kitas
kais
ims
žadinti
tarp
jaunųjų
paliečiamieji (aukoa) negalima
na Nevvarke
pilnai nusisekė. blaivybę gerb. kun. J. Jakaitis,
Jūrėse rengiamos prie smar
draugijas susipažinęs su žmo rusų kariuomenės rankose.
buvo vartoti. Bet įžangų (tikie- tautišką dvasią, supažindina su Yra vilties, kad toji šventė ko
(Seka ant 5 pusi.)
kių
mūšių.
Vokiečiai
į
visas
Tėvyne — Lietuva — o šiaip
nių reikalavimais, važiuos pas. Vokiečiai jaučiasi baisiai su-

CRXU GXS
Jje,

straipsnis apie

|os^£STABQ&! nežmoni skanius

Teutonų kai, žinodami kunigijos intek-l apsiginklavusių lenkų valstie tas išrokuoti čia visus aktus dos mūsų Lietuvą tėvynę, bet ir
ir su vienuoliais, pešėsi taip-pat
čių apačioje. Ant to paveik barbariško nuožmumo, pada

Lietuvoje, ku
riame
indėtas Informacijos
.'•1
Biuro
laiškas,
rašytas šv. Tė
•’
' Jį
ai
vui Benediktui XV; paga
.o
liaus, skyriuje “Echo”, seka
TAUTU SĄJUNGOS ŽURNA keletas paskutinių žinučių iš
lietuvių dabartinio gyveninio
LAS VĖL PRADĖJO EITI.
Prasidėjus Europos karei, ir veikimo. Padedame čia iš
Tautų Sąjungos leidžiamas tisai tų lietuvių laišką — skun
žurnalas “Les Annales dės dų šv. Tėvui.
Nationalites” buvo sustojęs Šventasis Tėve,
ėjęs. P. Gabrys, sugrįžęs į
Skaitome sau garbe prane
Paryžių, atgaivino jį. Šiomis
šti Jūsų šventenybei apie bai
dienomis esame gavę N. G-12.
sius Teutonų darbus, dasileiŠio numerio turinys labai yra
stus Lietuvoje prieš Kunigiją
svarbus ir, ypač lietuviams,
ir Bažnyčių laike jų užpuoli
naudingas.
mo Lietuvos. Seinų, Žemai
Pirmoje vietoje eina straip
čių ir
Vilniaus vyskupijos
snis p. X. Y. Z. — “Katali
(tikrai sakant Suvalkų, Kau
kų Bažnyčios padėjimas Rusi
no, Vilniaus ir Gardino gu
joje’’, kur išrodoma, jog Ka
bernijos), ypatingai yra nu
talikų Bažnyčia Rusijoje yra
kentėjusios nuo barbariško už
varginama rusų biurokratijos
puolimo ;
Seinų vyskupija
ir persekiojama lenkų. Tam
(Suvalkų gubernija) labiau už
išrodyti privedama
daugybė
kitas paduota sunkiam išty
faktų, paimtų kaip iš Lietu
rimui, kadangi ji visa buvo
vos, taip ir iš visos Rusijos.
išnaikinta vokiečių kariuome
Vien apie Lietuvių reikalus
nės. Daugelis bažnyčių buvo
randame
indėtus
net
tris
sugriautos kanuolių šūviais,
straipsnius, parašytus p. J.
palaidodamos savo griuvesnio
Gabrio: 1) Lietuvos lenkini
se moteris, vaikus ir senelius,
mas per Bažnyčią, 2) atsaky
kurie ten buvo pasislėpę nuo
mas į “Pastabas apie katali
granatų, naivai manydami,
kų nesusipratimus Lietuvoj”,
jog teutonų kanuolės pasigai
paduotas p. M. Korvin - Milės Dievo namų. Tokiuo bū
levskio kardinolams ir 3) Ne
du dvi senos ir labaį gražios
gera sauvalė katalikų vysku
bažnyčios Alvito ir Pajevonio
pu Suv. Am. Valstijose., Ta
(Seinų vyskupijos), kur griu
me straipsnyje privedama ke
vėsiuose žuvo 42 žmogysti ir
letas faktų, ypač iš istorijos
kur keli šimtai kitų buvo su
lietuvių katalikų
skriaudų,
žeista — liko sugriautos.
z
pritirtų Amreikoje iš pusės
Druskininkų Bažnyčia (Vil
airių vyskupų.
niaus vyskupijoj) buvo iš
LIETUVIŲ SKUNDAS ŠVEN griauta tokiuo pat būdu.
Naumieščio
(Vladislavovo),
TAJAM TĖVUI.
Lietuvių Informacijos Biu Virbaliu, Vištyčio, Miroslavo
ras Paryžiuje nuo kovo mėn. (Seinų vyskupijos) liko smar
1915 m. ėmė leisti dviem kal kiai apdaužytos vokiečių gra
bom — prancūzų ir anglų — natų.
mėnesinį biuletenį, pavadintų
* ‘Pro Lithuania”.
Pirmame
numeryje yra indėtas įžangos
žodis, suteikiąs informacijų
apie lietuvių tautų, jos praei
tį ir jos dabartinius siekimus.
Toliau eina straipsnis p. Ga
brio: “Lietuva ir Lenkijos
autonomija”, Lietuvių dekla
racija rusų vyriausybei, apra
šymas lietuvių seimo Chicago-

Kovo (March) 25, 1915. N. 13

mę Lietuvoje, daugelį jų suė

mė, kaipo užstatą. ,

Net ir Jo. Malonybė Seinų
vyskupas Karosas buvo paim
tas kaipo karės belaisvis, užė
mus Teutonams Seinus, bet
paskui buvo paliuosuotas, už
tarus Kapitulai prieš viršiausį
vadų, buvusį tuomet Seinuo
se. Nereikėtų ir sakyti, kad
kunigai, paimti, kaipo belai
sviai, turėjo nukęsti visą žiau
rumą teutonų disciplinos ir
blogo pasielgimo su jais ka
reivių.
Tie, kurie
negalėjo
patenkinti per daug didelių
“Vado” reikalavimų ir ne
įsteigė užmokėti uždėtų mo
kesnių,
buvo
nuvalyti
į
Prūsus; tenai jiems nebuvo
pasigailėta jokių pažeminimų
ir užgavimų. Aš tik užeituosiu keletą vietelių iš praneši
mo kun. Kemėšio iš Tauragės
(Žemaičių vyskupijos): “Du
belaisviai iš Tauragės ir aš
buvome suimti ir nugabenti į
Prūsus. Einant per daugelį
miestų, minia metėsi ant mū
sų, šaukdama: tai išdavikai!
meskime juos į* ugnį, užmuškime juos!
Jeigu kareiviai
nebūtų mūsų apgynę, minia
būtų mus nužudžiusi. Būda
mas apsirėdęs sutana, aš pri
traukdavau domumą minios,
kuri man nesigailėjo nei už
gavimų, nei grasymų... Mes
buvome nugabenti į Štetiną ir
tiktai energiškai užsistojus
už mus D. Steinmanui; to mie
sto katalikų kunigui, prieš ka
rės ministerį ,aš ir mano drau
gai buvome paliuosuoti (Žiūr.
“Viltis” N. 4, 1914).
Teutonai nepasitenkino grio
vimu Bažnyčių, išniekinimu
kunigijos, grobstymu žmonių
turto, bet jie dar reikalavo,
kad kunigija padėtų jiems su
kelti žmonių maištą, prieš ru
sų valdžią. Jie reikalavo, kad
kunigai šventomis dienomis iš
sakyklos ragintų žmones Su
kuti ir išdalytų paveikslėlius
(kurių reprodukciją čia pri
dedame), parodančius Čensta

Kada rusų kariuomenė paliuosavo dvi Lietuvos guber
nijas, teutonų užpultas, pa
saulinė vyriausybė drauge su
dalimi gyventojų — pasitrau
kė į vidurines gubernijas. Pa
siliko tik katalikų kunigąi,
kad pildyti savo priedermes
tikintiesiems, nežiūrint perse kavo šv. Panelę su portretais
kiojimų, kuriuos turėjo nu Vyliaus II ir popiežiaus Leo
kentėti nuo Teutonų. Užpuoli no X1H iš viršaus ir grupa

slėlio buvo sekantieji parašai: rytus Katalikų Bažnyčiai ir
1) (Apačioje po paveikslo Kunigijai, kurių Jūsų Švente
Čenstakavo šv. Panelės): Jo nybė esate vyriausiu vadu, jau
Malonybė D-ras Edvardas Li- nekalbant apie vagystes, plė
kovskis, Gniezno ir Pozna šimus, žudymus, kuriuos iš
niaus antvyskupis savo vys kentė Lietuvos civiliškieji gy
kupišku laišku 9 rugpiūčio ventojai. 20-ojo amžiaus Teu
1914 m. šaukia visus tikinčius tonai pasirodė visiškai verti
lenkus savo antvyskupijos ei jų pranokėjų - kryžeivių, ku
ti į šventąją karę prieš skiz- rie per keletą amžių žudė ir
naikino mūsų kraštą — Lie
įnatiku smaskolius.
2) (Iš dešinės pusės po por tuvą —, žudydavo gyventojus
tretu popiežiaus Leono XIII vardu kryžiaus, neva tai kad
— sekančios eilutės): “Aš už atvertus mūsų prabočius prie
tikrinu ir prižadu Jūsų Dide krikščionybės.
Pranešdami Jūsų Švente
nybei vardan visų piliečių ka
talikų iš visų vokiškų valstijų nybei apie piktadarybes, dasiir nuo visų tautų, kad jie nie leistas Teutonų prieš katalikų
kuomet nepaliaus buvę ištiki Bažnyčią Lietuvoje laike šitos
mi pavaldiniai vokiečių impe nelaimingos karės, mes prašo
ratoriaus ir Prūsų karaliaus me Tavęs,* Šventasis Tėve, už
(Paskutiniai
atsisveikinimo stoti mus prieš vokiečių vy
ir
užprotestuoti
žodžiai Jo šventenybės Leono riausybę
XIII Vyliui II laike jo atsi prieš šiuos nežmoniškus dar
bus dasileistus Lietuvoje prieš
lankymo Vatikane).
Bažnyčią ir katalikus gyven
3) (Iš kairės pusės, po Vy
tojus, kurių Jūsų Šventenybė
liaus II portretu): “Lai ži
esate Vyriausioji Galva.
no kiekvienas lenkas katali
Užtikrindami Jūsų Švente
kas,, kad jo tikyba bus mano
nybę apie mūsų atsidavimą
gerbiama ir kad niekas nesu
Tiesai ir Teisybei, kurių glo
tiks jokio varžymo savo tiky
bėja yra Katalikų Bažnyčia,
biniame gyvenime.
(Prakal
mes liekame Tavo ištikimi
ba imperatoriaus Viliaus II
tarnai —
Gniezno kapitulai 5 rugpiūčio
Pasirašė — Lietuvių Infor
1905).
macijos Biuro Direktorius.
Lietuviai kunigai atsisakė
prisidėti prie tos propagan
dos, paaiškindami, kad nega
li laužyti ištikimybės savo tei LIŪDNAS APSIREIŠKIMAS.
sėtai vyriausybei; toliau jie
Amžiais nesugebėjusieji gy
išaiškino, kad tie paveikslėliai venti sątaikoje lietuviai, vargu
su lenkiškais parašais lietu grait dar supras, kad “vienybėje
viams yra nesuprantami.
galybė” — o ar supras — tai

DEŠIMTS MET|Į SMUKLĖJE.
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I dau žinią apie pestvnes Vilniaus

vaj| veidą, maniau nekartą, tu- -. . •
,
x. Lietuvių Draugijoje nuo kare*
rejęs progos lietuviu pasisakyti
nukentėjusius šelpti! Ir vėl be
ir apie savają tėvynę su sve
galinis lietuvių barnis! Ir taiptimtaučiais kalbėti....
Ir tai taip sunkioj valandoje,
Kas žin’ ką pasakytų vienas 1 kuomet .nukentėjusieji nuo karo
ar kitas svetimtautis
išgirdęs, t nelaimingieji Lietuvos gyvento-,
kad Lietuva, mano tėvynė... jai reikalauja duonos, pastogėj
tai tikrų
tikriausioji peštukų ir apdangalo. Užuot, kaip pride-,
žemė, ką mums geriausia mūsų retų išmintingam žmogui konoistorija nurodo. Mindangas pešė- graičiausia šelpti
pavargėlius,
si su Daumantu, Trainaitis su Lietuvos demokratiškieji inteli
Tautvyla. Toliau pešėsi Gedimi gentai, pasidalinę į pirmeivus ir
no sūnūs, pešėsi Keistučio ir Al klerikalus stvėrėsi begalinių bars, ■
Daugelis kunigų ragino žmo dar didelis klausimas?!
girdo vaikai! Sekdami jųjų pa nių ir ginčų!!!!!...
Jeigu kuomet tai nūnai iški
nes nesiduoti apsigauti gra
vyzdį pešėsi
Dilieji
Lie
Kas čionai
kaltas ne manai
žiais teutonų pažadėjimais ir lus baisiai Europos karei, lietu tuvos
Kunigaikščiai su Lietu priedermė tirinėti.
viams regis gana būtų buvę į ką
vos galiūnais
didikais, kurių
privedžiojo, jog reikia išpil
Kun. K. Prapuolenis.
prisižiūrėti. Vokietija,
Prancidauguma
Aleksandro
laikais iš
dyti savo ‘priedermes rusų
ja, Belgija ar Anglija, juk ir
Ryme. 20—II—1915 m.
bėgiojo Rusijon davę tenai pra
valstijai. Šitie kunigai vokie nebe partijų. Serbai,
bulgarai,
Rusijos kuničių kolonistų, gyvenančių Lie tie patys turkai — lyginai ne i džią galingoms
...
.
._ .
.
v ,
...
, I gaikseių giminėms, tarpe kurių
tuvoje, buvo įskųsti ir jie bran venos pazvalgos, neg! nevenodo
QliMk>itį b„.o mottaa
giai užmokėjo už savo lojališ tikėjimo, žmonės. O Rusija ir
earo Jono IV-jo.
kumą: kunigas Pesys vokie lenkai, ar jie nebe partijų? Tik,
Susijungę su leikais, netekę sa
čių kareiviu buvo nž tai su deja, mūsų didesniajai gėdai,
vo
Didžiųjų Kunigaikščių Vii- !
PROTOKOLAS.
šaudytas, įkuų- Strimaitis, bu visos šitos tautos, kaipo kultūro
niuje
Lietuvos
didikai
stvėrės^
je augščiau pakilusios, geriau
‘ a L. A. ir S. L. R. K. A. k<M
vo sužeistas ir mažne stebu
bu misijos Šelpimui Imigrantų iš su-,
tinka viešam gyvenimui, ne pešties ir tarp savęs ir
klu išliko nuo mirties (Slavi
vyskupais,
antai sirinkirno
gu
mės
lietuviai,
kurie... Vilniaus
laikyto 15 d. sausio,
kuose, Seinų vyskupijoje).
amžių
bėgyje mokėjime pra Ogintai, Vyskupas Brastauskas, 1915 metų Slavonic Im. House
Mums negalimas yra daik švilpti
netik galingąją kita- vyskupai vėl pešėsi tarp savęs New York, N. Y.
Į susirinkimą pribuvo šie ko-t
misijų nariai: K. Krušinskas, S.
GALIŪNAS: Užmiršti? Niekuomet! TeserKETVIRTAS AKTAS.
‘Yankus, K.
Vilkevičius ir K,
gėja mane Viešpats, kad neatkeršyčiau
Strumskis.
Pirma Scena.
Stotkui.
(Stotkaus viešbučio vidus).
Pirmučiausia
buvo pakeltai
ELZBIETA. Ir neužmiršti kur tai atsitiko, STOTKUS (Ineina iš dešinės): Paskutinia klausimas, ar nevertėtų sustoti
me laike turiu pragarišką nepasisekimą. komisijai
veikus. ir sustabdyti
kame tavo kūdikėlio krauju tapo aplai
Visuomet taip būva. Kuomet žmogus dau mokesnį Slavonlic
Immigrant
stytas slenkstis ir prižadėjimą, kuriuo sugiausia stengiasi, kad šį-tą padoriai už House, iš priežasties sustojimo
rišai atmintį mūsų brangios Viktutės.
sidirbus, velniai taip supainios, kad vis imigracijos.
GALIŪNAS (klejodamas): Ne, ne, Elžbietėlė,
kas
suįra. Gal to ilgaskvernio prakeiki
Po apsvarstymo pasirodė, kad
ne! Kas man darosi? Smegenįs tartum
mas? Tegul jį velniai! Reikia jį sunai visai sustoti mokėjus SIay. Im.
liepsnoja, taip skauda galvą! Ką aš ma
kinti, arba išguiti. Iki jisai čia bus, man H. ir tuom pertraukti visus ry
tau? Žiūrėk, čia kampe!...
nesiseks. Jo blaivininkų kuopa kiekvieną šius su jais, nežinant, kaip greit
ELZBIETA: Jau vėl pradėjo! Trečią kartą!
sąvaitę auga. Jaunuosius visus susiren vėl jie bus reikalingi, yra nega
Juozuk, ten nėra nieko!
ka, o seniai miršta. Su laiku neteksiu pir lima. Tad likosi nutarta laiky
GALIŪNAS: Aš tau sakau, kad yra. Aš tu
klių ir reikės uždaryti smuklę. Ar jis pa ties prie Slav. Im. House ir ant
riu tokias pat akis, kaip tu. Žiūrėk! —
siuto. Ar išprotėjo? Žiūrėkit koks šven toliaus, bet pakolei imigracija
Koks baisus didelis žaltys žiūri į mane.
tas. Draudžia gerti, rūkyti ir kortomis neprasidės, mokėti
rendos po
Eina! Šalin- Šalin! Nuvaryk! Suka
lošti! Sakomi norįs visuomenę atgimdyti. $10.00 mėnesiui, vietoje $25.00,
pok jį Greičiau, greičiau!
Mūsų tėvai gėrė, buvo gerai; mūsų vai kaip kad buvo ikišioliai moka
BARB0RxA: Tau tik taip vaidinasi, Juozuti.
kai gers ir vėl bus gerai. Ką jis sau ma ma.
Čia nieko nėra. Atsigulk truputį, atsilsė
Nutarta sumažinti
mokesnį,
no? Argi jau žmonės neprivalo turėti jo
si. Nemiegojai jau dvi nakti. Parnešiu
kių pasilinksminimų?
Težiūri savo baž pradėti mokėti nuo 1 d. sausio,
tau juodos kavos, tai truputį sutvirtįs
nyčios, o netrukdo padoriems žmonėms 1915 m.
Tolesniai sekretorius pranešė,
dirksnius. Tuoj sugrįšiu. (Išeina po de
reikalą. Ištiesų laikas jį išvaryti. Rei
šinei).
kia pradėti. — Visą statinę prakišiu, bet kad kasininkas nebeturi pinigų
kreiptis prie
tiek šalininkų ingisiu, kad nesunku mums kasoje, nutarta
GALIŪNAS: Čia! Žiūrėk! Matai! Neik! Eik
Susivienijimų
su
prašymu,
kad
bus jį įveikti. Tepakaria velniai mane
ten! — Ui!... Ar manės atėjote? Imkit,
prisiųstų
iš
abiejų,
z
kaip
iš
S.
gyvą, jeigu taip nepadarysiu! Pabandy
z dabar galite riti! Linksminkitės, kad atė
sime, kuris tvirtesnis — ar jo prakeiki L. A. taip ir iš S. L. R. Kjo ta valanda. Imkite girtuoklio dūšią!
A., po 50 dol.
mas, ar mano statinė ?
— Eina! Ima mane! Jau turi! Gelbė
K. Strumskis, raštininkasVYŠNEVKIS (ineina iš dešinės be skrybėlės

sa lašinių paltis bekabanti! Iš džiaugsmo net
sušukau, kad dabar tai Deutschland ueber
alies! Nusikabinau tą lašinių paltį ir tuo
jaus už darbo. 0 tie lašiniai taip buvo ska-1
(Vokiečio kareivio monologas).
nūs, kad bematant pusės jų nebeliko. Tik ba
Doner AYetter!
Kad jam negerai atsi la žino, gerti paskui labai norėjau. Bet nu
rūgtų, tam ruskiui! Kibą jis sudurnavojo ar lipęs aapčioj radau kibirą vandens ir galėjau
kuri kvaraba jį apėmė. 0 kaipgi! Įsakė mums atsigerti, kiek tik man tilpo.
mūsų šviesusis, skaistusis kaizeris užimti vi
Pamaniau sau, kad mūsų kariuomenė ga
są Lietuvą, o paskui net patį ruskių Peterbur lėjo jau toli nueiti, tad sakau, reik vyties.
gą. Bet gudrus tas ruskis ir tikras bestija: Pasiėmiau kas nuo lašinių dar liko ir pasi
paėmė ir padarė iš Peterburgo Petrogradą! leidau savųjų vyties. Lekiu tik lekiu ir ach,
Ir ieškok po to kad nori Peterburgo, kada jo du lieber freund! Kaip pasidarė tame pilve
nebėra, o teliko vien Petrogradas. Schlecht revoliucija? Sakau, kad nors negerai ir ar
gescheft!
neperdaug aš tų lašinių prisivalgiau. Ir už
Bet mūsų kaizeris taip-pat ne pelų mai niko mane vokiečio liga! Atsiguliau šalę ke
šas. Sako, kad jei Peterburgo ir nebėra, tai lio ir guliu — kur beeisi, kad nebegaliu. Gu
Lietuva, sako, kaip buvus tebėra ir ją mes tu liu susirietęs, tik girdžiu, kas tai atbilda, at
rime užimti. Nieko nelaukiant, tuojaus for- lekia. Sakau, jau čia dabar tikrai ruskius at
warts! Pasiėmėm, berods, viską kaip reikė lekia, atšnioja. Iš baimės ir pilve revoliuci
jo: ir šautuvus, ir kanuolės, vienu žodžiu, vi ja pasibaigė. Na, sakau, d&bar prapuoliau.
skas buvo richtig. Tik paimk ir pamiršk tu Atbėgs ruskis ir suims mane čia begulintį. Ir
man pasiimti ką nors užkąsti. Och, nei vo kaip pamaniau, kad mane suėmę gali priver
sti tuos lašinius išnaujo valgyti, pasileidau
kiško wursto nepasiėmėml
Įsakė mums kaizeris, kad kur tik pamaty bėgti. Alaus bačką siūlyk, o lašinių valgyti
sime ruskį, tuojaus šauti.
Atstatėme šautu negaliu ir nevalgysiu. Taip ir parbėgau at
vus ir traukiame. O,tas asilo galva, tas rus gal į Vokietiją. Domiem und Blitzen! Ir tekis, kaip nesirodo, taip nesirodo. Einame ko S* man P° to, kaip sugrįžau Lietuvos neuž- * kaip
‘ ne kariavęs. Sakau, jau ką norit darykit, o ka
dieną, einame kitą, dairomės, ruskio
simato, taip nesimato. O čia valgyti nebetu riauti daugiau nebenoriu. O čia ruskis po to
rime ko ir pilvas rėkia, kaip daržinės durįs. mūsų kariuomenę supliekė. Ir kariauk, kada
kit! šalin!... (bėgioja, ieško vietos pasi
Tikrai donner Wetter! Pamatėme sykį kokį tave supliekia. Ne, verčiau Vokietijoj badu
slėpti, lenda po suolu).
ten žmogų ir mums tuojaus įsakė jį sugauti. mirti. Ja, das ist richtig.
ELZBIETA (ineidama): Nėra jo. Kur būtų
G jis kaip pradės rėkti “gevalt! gevalt!”
išėjęs? Juozuti, kur tu?
J. B. K.
Kaip padūkęs! Sakau, gevalt ne gevalt, o ta
VIKTUTĖ: Jis čia, mamyte!
GALIŪNAS: Išvaryk juos, išvaryk! Viktutė,
ve pagausime, tu šuns snukie!
Ir pagavo
neleisk jų!
Žiūrėk!
Čia!
Šliaužioja
me. Tfu! tai buvo ne žmogus, o žydas. Iš
baimės žydas buvo taip apsmirdęs, kad tie
grindimis1 Kelk, Viktutė, greičiau — nu
PENKIŲ AKTŲ DRAMA.
siog štink! “Ui, gevalt! Aš biednas žydelis,
varyk juos. Šiai Žiūrėk! Jau ant gal
,
(Tąsa iš 8 num.)
mano Sorke labai pyks, kaip pareisiu namo
vos!
negyvas.
Paleiskit, aš ant ruskio spiaut, o GALIŪNAS: Nekalbėk taip, Elžbietėlė, ji ne- VIKTUTĖ: Jums, tėveli, nieko blogo nepa
kaizeris fain!” Na, ir ką tu su tokiu smarve „
darys!
mirs! Ji klejoja.
— paleidome. Einame tolyn, o ruskio vis ne ELZBIETA^ Taip, ji turi karštį. Tas uoga
GALIŪNAS: Ne, ne! Tai tiesa, Viktutė!
matyt. Kibą ruskio visai nebėr, manom sau.
vimas jai turbūt pakenkė kiaušą. Tartum
Melskis už mane, vaikeli! Jie čia negali
O čia pilvas jau visai prie nugaros prilipo.
jaučiu, kad nepasitaisys. Bet tiek jau išineiti, nes tai tavo kambarėlis. Taip, čia
Priėjome kokį ten kaimą ir kaip tik paste
kentus, meldžiu Visagalį ir dabar man pa
Viktutės kambarėlis, mano angeliuko, nes
bėjau, kad į mane niekas nežiūri — aš tuo
dėti pernešti tą kryželį.
Geriau ten jai
ji ir staliuką, žaidimėliais išpuoštą turi!
jaus šmakš į vieną stubą. Ja, sakau, pasiu
bus pas Dievą, negu su mumis. Ji
O, o! Matote, žinau, kur galima pasislė
skit jūs tą kvailą ruskį beieškodami, o aš ei
buvo man ir |au — visa paguoda. Tai
pti.
čia negali įlysti. Nuvyk juos ša
siu ko nors geresnio paieškoti. Išžiūrėjau stu
angelas — ne kūdikis!
Nevertu mudu
lin! Neįleisk daugiau! Cha!... cha!... cha L.
bos visus kampus, šėpas, o kaip nieko neran
jos osava. Bet, mano vyre, jeigu ji nu
(Elzbieta klaupia prie jo. Viktutė atsi
du, taip nerandu.
Sakau, lipsiu ant augšto, li
mirtų, manau nepamirštum iš kokios prie
kelia, sudeda rankeles ir meldžiasi. Iš
tai gal ten ką nors rasiu. Užsikoriau ant aug
žasties mirtis ją patiko ir to asmens, kulėto griežia muzika).
što, ugi žiūriu ten, ach du lieber A ugustin vi ’
ris tą priežastį įvykdino.
. 'UŽDANGA.

VOKIEČIO NELAIMĖS.

patį lietuvio vardą, kurį šian ir Lietuvos pralotai, kaip tai ma,
dien vargais negalais reikia gai tomą iš Vilniaus Vyskupijos at
vinti Europos omenyje.
Tikrų sitikimų. Galutinai, prastoję tė~
tikriausia, galima sakyti, kad vynės,
Lietuvos bajorai,
tar
negaty viskam e
atžvilgyje, nles si
koki
šiandieniniai Kon-i
tapome pirmeiviais ir pralenkė go
juodaodžiai
stvėrėsi peš
me kitus... Tokio tad nemalonaus tynių,
užpuldinėdaini
viens
apsireiškimo
pasekmių, jeigu, kito
dvarus, ką graižiai
iškam, tai gyvenantiems užsienyje 1 rodė Mickevičius savo apysakoje
lietuviams diena į dieną prisiei- “Pan Tadensz”. Gera dar, kad,
□a datirti.
tarsi lietuvių gėdos sumažinimui,
Savosios tėvynės, savo vardo lenkai prisisavino šitąją Mickaus
ir savųjų mylėtojas, apsigyvenęs I Poem9> paėmę lietuvių nuodoužsienyje mūsų tautietis, viešai jraes aEd savvjų pečių,
pasisakęs lietuvių, būtinai turi J Na ° nūQai kas darosi? Ne
būti prisirengęs paaiškyti dar tekus Lietuvai nei vardo, nei
kas tai tasai negirdėtasis lietu- didikų, nei sulenkėjusios šlėktos,
vis, kas tai per viena, toji Lietu- nei lietuviškosios dvasiškijos, nei
vą 1J
j miestelėnų ir ačiū
tik trūsui
Nei kiek neklysiu pasakęs, kad į?**?8’ *ad * demokratiškoji
tik mikroskopiškas svetimtaučių !eVyDe’ ,eidama pėdsakais
pas
nuošimtis, turi liūdną supratiasmenyje^ dan
.SuleųkejusĮųi
mą — kad lietuvis ne lenkas, ginusių t<yynę,
Lietuvos
didikų
ir
šlėktos
ir vėl
ne gudas, ne fiunas, ar ne kokis x . . .
tai mongolas.
Rymo, duokim, 8 ^rPeS1.vPeS a8‘
Kas iš to išeis,
nesunku įs
monsignorai — kunigai, ar net
pėti.
Užteks
pasakius,
kad iš
profesoriai su kuriais prisiėjo
man kalbėti, nekartą klausė ma to atžvilgio, mūsų inteligentai
nęs, ar mes katalikai, ar lotynų Itai
tikriausieji šiandieniniai
albanai,
nepriaugę dar prie vie
apeigų tieji negirdėtieji jiems
šojo
gyvenimo.
lietuviai ?!!
,,T. .
..
.
_
x | Šitokios tai liūdnos ir griauLietuva,
tėvynė musų, tu
. .
. .
,
v. ,
- .,
m
•
-i džios mintys apėmė mane, kuo-,
pestukų žeme!..,. Tavųjų vaikų:
.
,
. ,.
x.
• artistiškai
x-x—t. -'met
gyvendamasx toli nuo savųamžinos
peštynes, taip
.
U
-X
J
X •
X- m
No.
Žinių
sugebo užtemdyti net ir pati Ta- ,
... 2 “Lietuvos
.
_J..” . ra-

S. L. R. K. A. REIKALAI.

bei švarko):

Labą vakarą, šeimininke!
Kaip sveikata? Tikiu, kad linksmas ir
patenkintas, kaip visuomet. Ar tas vai
kata Galiūnas dar neatsivilko?
STOTKUS: Ne, jeigu jisai norėtų su manim
susitaikinti, kad daugiau čia pas mane nelandžiotą, tai atiduočiau jam savo seną
kumelę, kad nuneštų pragaran. Jau ji
sai užtektinai man privirė šiupinio — dau
giau neįsileisiu. Tiktai svečius nubaido
savo pasielgimu. Vakarykštis atsitikimas
mane privertė tvirtai laikyties. Kas gi
būtų atsitikę, kad aš ją vakar būčiau už
mušęs?
VYŠNEVSKIS: Būtum turėjęs užtektinai
nesmagumų. Tai tiesa.
STOTKUS: Žinoma! Tenutrenkia ją perkfl
nas, ko čia landžioja kas vakaras?
VYŠNEVSKIS: Tai taip-pat tiesa. Kas per
motina taip paleisti savo kūdikį?
STOTKUS: Nežinau kokia dabar, pagyvenus
su tuo girtuolcliu, bet būdama mergele la

K.-Kat. Am.
valdybos antrašai:
Prasidentas: K. J. Krušinskas^
59 Ten Byeb st., Breoklyn, N. T.
- Viee-presidentas*. J. RiktoraL
tie, 91 Cengrese avė., Wsterbnry,

J. 8 Vaadbaaakaa,
119 N. Greene st., Baltimore, Md.

Kaatarlns: Pranas Burba, 4H>
58 Main et., Kdwardsvilla Kio*.
■ton, Pa.

Knygius: Kun. J. Iafara, P.
O. Prealaad, Pa.
Jakaitis, 41 Providenee st., W«v<
ssatsr.MsssKasės OloMJaL

7. Stulgaitia, 191 8. lfsads SU

bai pasižymėjo savo v dorybėmis visame WHksa Barre, Pa.
Pajūryj — greita, darbšti ir pamaldi.
▼. LukoieviČia, P. O. Mtnersvfll^
(Toliau bus)

DRAUGAS
aeaa

Kovo (Mareli) 25, 1915. N. 13

(Pradžia ant 3 pusi.)

ūsų Dirva.
MOTERŲ DARBININKIŲ
JUDĖJIMAS. .

vietų pas privatinius žmones.
Jinai ten pramoksta kalbos,
apsipraūta su Amerikos gy
venimui ir jau geriaus sau pa
ti gyvenimų išdirba. Yra ir
čia nemažai netobulumų ir ne
malonumų, bet kurgi jų nėra.
Apie Moterų darbininkių rei
kalus galima būtų daug kų.parašyti, bet man rodosi ge
riaus bus tų klausimų pavedus
pačioms moterims.
Juk ir
mūsų lietuvių moterų* tarpe
atsiranda šviesesnių ir veik
lesnių darbininkių visuomeni
škoj dirvoj, tai joms palie
ku plačiau prabilti apie mo
ters darbininkės padėjimų. O
kad jos tų padarys, tai dau
giau kaip aišku. Nepanorės,
kad jų dirvų purentų kitų syk
apie tai nelabai išmanantie
ji vyrai ir sukrus parodyti sa
vo gabumus ir supratimų.
Lauksime!
z
Z,

Amerikos moterų darbinin
kių judėjimas aiškesnes for
mas priėmė septyni metai at
gal.
Tais laikais buvo pra
dėta labiau rūpinties moterų
darbininkių padėjimu ir net
įvesta toje srityje daug page
rinimų. 1897 metais, ačiū pa
sidarbavimams Amerikos žy
maus veikėjo Brevero, Jungti
nių Valstijų Vyriausiasis Tei
smas užtvirtino Oregono tei
ses ir pripažino jas sutinkan
čiomis su konstitucijos reika
lavimais. Pagal tų tiesų mo
teris negalėjo dirbti daugiau,
kaip 10 valandų į dienų. Pir
mų sykį Amerikos istorijoj
Augščiausis Teismas parėmė
moterų reikalavimus. Joms
tada buvo pripažintos žmo
gaus tiesos. Anglijoj tas da
lykas jau buvo įvestas 60 me
tų atgal. Taigi mums yra ge
rai žinoma, kada prasidėjo pir
ŠAUKIA ORGANIZUOTIES.
masis pagerinimas
moters
Amerikos Federacijos Darbo
darbininkės padėjimo. Ant' pirmininkas išleido atsišaukimus
to vieno pagerinimo moterys j į visas unijas, esančias Amerineapsistojo. Tuojaus po šių koj, kad jos pasistengtų kaip
naujų įstatymij užtvirtinimo, i galinta geriaus
suorganizuoti
nepraslinkus kelioms dienoms darbininkus, ir darbininkes ne
laiko, viena iš moterų kovoto prigulinčius ligšiol prie unijų.
Gampersas ypač atkreipia aty
jų, būtent p-ni Justice Hughes
dą į stenografistes, buhalterius
įnešė sumanymų įvesti Kali
ir tarnautojus.
fornijoj 8 valandų darbo die

Worcerterio klebonas. Prisirašė
14 naujų narių, tai jau dabar ir
mūsų kuopa gal pasigirti — tu
ri apie 50 nariii
14 kovo tas pats jaunimas pobažnytinėj
svetainėje vaidino
“Šv. Agnetę”. Rolės atlikta ge
rai, žmonių tą vakarą buvo la
bai daug — net sėdynių pritrū
ko svetainėje
daugumui tekostovėti. Tasai vaidinimas taip
buvo įspūdingas, kad dauguma
žmonių apsiverkė.
Lai Viešpats laimina tokį jau
nimą, kuris darbuojasi ant katalikiškoB—tautiškos dirvos.
m.—

Už sudarymą Šios kuopos pri.
guli tarti ačiū vietiniam klebo
nui — kun. V. K. Taškunui, kuris buvo pirmas iš organizatorių.
Kuopa turės savo susirinkimą,
28 d. kovo š. mj. Ant minėto su
sirinkimo yra kviečiamos visos
moterys ir merginos, kad prisi
dėtų savo darbais.
»

V- «M,

N0RW00D, MASS.

ten ir-gi darbas sunkus ir pa
vojingas, bet mūsiškio negali
ma perkalbėti ir jis ūkės nenori,
kur apsigyvenus jam nereiktų
nei bedarbės bijoties, nei būti ki
tų pastumdėliu.
Norintiems eiti ant ūkių turiu
patarti, kad neužsidėtų su viso
kiais agentėliais, kurie siūlo ge
ras žemes pigiomis
kainomis,
mandagius patarnavimus, pavažinėjimą automobiliais. Jiems tuos
automobilius sutaisė tie patys ne
atsargūs žmonelei, kurie atvažia
vo nepatyrę nieko ir buvo apvylti. Yra mūsų tautiečių apsigyve
nusių ant ūkių, galima su jais
susižinoti ir jie gali patarnauti.
Atsargumas čia reikalingas.

PRANEŠIMAS NAMŲ
SAVININKAMS
Mklkl
The Peoples Stock Yards State Bank
Didžiausia banka Išskyrus didmiestį jau

paskirta ir autorizuota Pavieto kolektoriaus
priimti mokesnius už taksus ir bilas.
Atnešk mums savo taksų bilas.

Taupyk laikų ir kelionę.

13 d. kovo vietiniai “socijaNereikia laukti.
listai” buvo parengę prakalbas.
Banka yra atvira taksų priėmimui nuo Kovo 10 d. iki
Kalbėtoju pakvietė J. MickeviBalandžio 30 d. nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
čia iš Worcester, Mass. Kalbėjo
dyejuoste atvejuose apie seno
TURTAS $5.500.000.00
vės ir dabarties žmonijos gady
Gambridgeietis. nes. Kalbėdamas apie tikėjimus
žemdirbis.
Officers
senų senovės priėjo ligi Kris
LEWINSTON, ME.
R. J. SCHLESINGER, Pre.ident
taus laikų. Šioje temoje kalbė
WM. J. RATHJE, Vice President
'MŪ'*'
6 d. kovo “L. "Vyčių” 2-ji damas stengėsi apjuodinti kata
H. C. LAyCOCK, Vica Prasident
kuopa surengė vakarą paminėji likų tikėjimą. Užbaigus -kalbą
and Cashier
mui metinės Lietuvių šventės. pasigirdo publikoje balsų, kad
JOHN A. NYLIN, Assistant Cashier
LEON DRWENSKI, Assistant
Turėjo įvairią
programą: su leistų kritikuoti kalbėtoją. KaiCashier
prakalbomis,
paskaitomis
ir kurie “soeijalistai”
griežtai LIETUVIŲ R. KAT. SPAUDOS
E. NYLIN, Secretary and Truat
DRAUGIJOS NUTARIMAI.
dekliamaeįjomis. Pelnas skiria priešinosi leisti kritikuoti, bet
Officer.
Kovo
J4
d.,
1915,
šv.
Myma į Tautos Fondą nukentėju vakaro vedėjas leido ir tada atsiems nuo karės lietuviams šelp sidarė diskusijos. Diskusijos tę- j kol° parapijos svetainėj atsiPeoples Stock Yards
sėsi dvi valandi. Laike diskusi buvo 4-tas iš eilės Katalikų
ti. Aukojo:
pasijuto Spaudos Draugijos susirinki
Po $1.00: V. Vaičiulaitė, J. jų mūsų soeijalistai
keblame padėjime, nes buvo iš- mas. Pirm. kun. F. Kudir
Mižiutavičia.
Po 25c.: J. Paušas, A. Jačius, rodinėjamos jų melagystės, kaip ka pranešė, kad antvyskupio
47th Street & Ashland Avė.
F. Lieponis, K. Josas, V. Josas, jie per prakalbas ir laikraščius draugijai palaiminimas yra
K. Veda, J. Milašas, J. Valin- šmeižia jiems nepatinkamas sro išgautas. Aiškino draugijos
čius, F. Stasiulis, K. Staniulis, ves ir draugijas. Publikos apsi tikslų ir kvietė susirinkusius kas būtų tokį skyrių sudaryti.
A. Šeleikis,
A. Pelkevičia, V. lankė apie 100 ypatų. “Drau prisirašyti. Į metinius na
Už vakaro surengimą padėka
Aleksandravičia, P. Adomėnas, gai” nesusilaukė nei vieno nau
rius prisirašė Juozas Nau tenka p. Virbickui, indėjusiam
A. Kuntvainis,
M. Dalaidukė, jo šalininko. Minėtas kalbėtojas
daugiausia triūso ir rūpesnio.
buvo atsivežęs didelį krepšį prisi jokas, Emilija Bernotaitė ir
M. Jonavičiutė.
Vos tik nepasivėlinęs.
kimšęs “Šakės”, rodos apie 4 Juozas Baškis. Svarstė ko
J. V., raštin.
CICERO, ILL.
pardavė.
kias knygas draugija turėtų
Susiv. L. R. K. A. prakalbos.
14 d. kovo “soeijalistai” vėl leisti. Pasiūlyta ‘ ‘ Gyveni
JERSEY CITY, N. J.
21d. kovo, šv. Kryžiaus parapi Tautos Fondo vietinio komite
surengė
diskusijas.
Pasirinko mas šv. Pranciškaus”, “Gy jinėj salėj 85 kuopa S. L. R. K. to atskaita iš labdaringų ypaUl)
“Draugo” No. 10 tilpo iš mū
sų miesto žinutė, po kuria pasi temą “Kas išganys liaudį: so- venimas šv. Stanislovo Kost- A. turėjo prakalbas. Prakalbas kurios tą dieną darbavos dėl labo
ar krikščionybė”. ko”, “Ar yra Dievas”. Buvo vedė p. Palėk as. Apie Sus-mo rei Lietuvos, ir įplaukimai.
rašė tūlas “Lietuvis”. Tą žinu cijalizmas,
Pažangesni
Norvvoodo
lietuviai, patarta paimti “Draugo” iš kalus kalbėjo p. A. J. Sutkus. Pa Rytą bažnyčioje laike pamaldų
tė ne tik neteisinga, bet sta
žinodami,
kad
tokioje
temoje
čiai įžeidžianti šv. Jono Krik
$3.29
rapijinės mokyklos vaikučiai pa SU7kt»
“soeijalistai”
bediskusuodami leistų knygų “fcv. Kazimie sakė dekliamacijų.
štytojo
draugiją.
“
Lietuvis
”
pa

la" Bay surinkta sekančiai:
nųŠVINO KASYKLOSE DIRBS šalėją išsapnuotus dalykus, ku stengiasi katalikus išplūsti, nu ras”. Taip-pat pabaigoje Šitos prakalbos intraukė į 85 Kotrina Kaspariutė
$1008
1915 m. išleisti kalendorių.
Prieš tų sumanymų pasipy
PILNĄ LAIKĄ.
rių visai šv. Jono Krikštytojo tarė gėriau apsilenkti nuo jų
Veronika Staliliūnaitė
kuopą 18 naujų narių.
8.95
lė protestai, protestavo net ir St. Francais, Mo. apielinkėse draugija nesvarstė. Jis pasakoja diskusijų. Tąf-pačią dieną “Vy Dalykas paliktas Centro val Geistina panašių prakalbų su Marijona Karpiskiutė
8.20
pačios moters^ nes joms matė- švino kasyklos nuo 16 dienos ko apie kokius ten vakarus, nuosto čių” vardu buvo surengtos ki- dybai ir literatiškai komisijai
Marijona Ivjskiutė
rengti dainiau.
6.45
Nutarta atspausti
«ū, kad sutrumpinimas darbo vo pradėjo dirbti pilną laiką. lius, išvaikymą .vaidintojų, mo tnk'o turinio prakalbos. Žmonių nutarti.
Buvęs. Barbora Šatkiutė
4.73
atėjo į 300, o į “socijalistų” 2,000 egz. konstitucijų. Dar
laiko, sumažins jų ir įneigas. Nuo rugsėjo mėnesio praėjusių kesnį po 50c., ir tam panašiai.
Helena Belkky
4.60
Laike
šv. Jono Krikštytojo tik 15, tai “soeijalistai”,’užda bas pavestas “Draugo” spau
Moterims rodėsi, kad kovoti metų tose kasyklose dirbo tik
Seliomija Šlegaičiutė Užpuolė dienos laike.
4.05
4,500 mainierių po 5 dienas sa draugijos susirinkimo buvo kal rę savo diskusijas, atėjo ant pra stuvei.
tjž padidinimų mokesnio yra
Panedėlio rytą apie pusę de Marijona Vilaičiutė
3A1
bama apie neįvykus} balių, bet kalbų. Kalbėjo vietos kleb. kun.
negalimu daiktu. Ir taip prieš vaitėj.
Nutarta atsišaukti j visuo šimtos vai. trys vyrai inėjo į M. Kotrina AmbrozaiČiutė
3.50
nieko panašaus nebuvo, kaip ko V. Daugis, P, V. Kudirka ir J.
Ona
Klimiutė
naujų sumanymų užprotesta
J.
Tananevičiaus
ofisą
ir
radę
2.65
Peža. Kalbėjo rimtai, nuosekliai. menę, kad paremtų spaudos
vieną P. Tubutį pareikalavo pa Barbora Šlamiųtė
vo moterys farmaceutės li- PLIENO DIRBTUVĖS GERAI respondentas rašo.
2.51
draugijų.
gausiu delnų
Kadangi šv. Jono Krikštytojo Publika’ dėkojo
kelti rankas, ištiesdami šešius Ona Iviskiutė
VEIKIA.
2.47
gonbučiuose
ir
savininkai
_ _ _ _Ant galo kalbėjo p-ni
A
Kįla klausimas apie centro revolveriuą, Paėmė iš registerio Helena Žųkauskiutė
draugija nėra soeijalistų drau „plojimu.
Pittsburgo
apielinkėse
esan

1.76
H . viešbučių. Jie aiškino;, kad
gija, kaip korespondentas rašo, Paznokienl,’ ^i sSvo. kalboje pa- raštininko knygas. Nutarta apie $150.00 įr apie 460.00 ver Ona Valaičiųtė
čios
plieno
dirbtuvės
Carnegie
1.50
K.li
• pirkimą,
• 1-__ ’ iki
..fcentro
__
tas sumanymas griauna pa
lietė ‘“socijalistų” silpnąją r.,,
pu atidėti jų
tės šaReninių plunksnų ir, užda Kostaneija Žukauskiutė
Steel Co., pradėjo gerai veikti, bet pašelpinė draugija nevaržan
1.34
čių Jungtinių Valstijų konsti
darbininkai
dirba pilną laiką. ti žmonių pažiūrų ir tikėjimo; sę. ir pakedeno gerai katalikus raštininkas nepasveiks. Vien rę p. Tttbutį į skiepą, pabėgo. Pa Veronika Feiziutė
1.20
už jų apsileidimą.
Pabaigus tik nupirkti protokolų knygą.
tucijų ir kėsinasi ant šios ša
4,000 žmonių gavo darbą. Dirbtu kadangi £v. Jono Krikštytojo
našūs užpuolimai dabar Chicago Stefonija Jurkiuniutė
1.16
kalbą “soeijalistai” uždavė klau
lies laisvės pamatų.
vių užveizėtojas pasakoja, kad draugija nėra paaukavus soci
Tai atlikti pavesta U. T. Jo- je yra labai madoje. Kas dieną Stanislava Kakanauskiutė
L01
Žinoma, jiems buvo nuro 2 metų laike dirbtuvėse taip ge jalistų reikalams nei vieno cen simų. P-ni Paznokienė į “soei kubauskaitei.
apiplėšia po keletą, o policijos Ona Valeliutė
.73
aiškiai ir
to, o bažnyčios reikalams auka jalistų” klausimus
tam laike niekados aplinkui ne Rozalija Pociūtė
dyta, kad jie baisiai klysta, rai nėjo darbai.
.m
Iždininkas J, Nausėda pra
vo daugiau negu vietos parapi mandagiai atsakinėjo.
matyti. Intariama, kad plėšikai tą Franeiška Bieleuskiutė
taip manydami, ir kad mote.90
Darbininkas. neša, kad jis užims savo vie
jinės draugystės; kadangi ko
Ona Šaleiutė
daro su policijos žinia.
»
rų darbininkių padėjimo pa.56
STREIKUOS 15,000
tą, kaipo iždininkas tik tada,
respondentas
nepaduoda jokių
Ona
Stankevičiūtė
M.
P.
" gerinimas nieko priešingo ne
MAINIERIŲ.
WEST LYNE, MASS.
faktiškų prirodymų pavadinda
kada bus “charteris” ir jis
*
Marijona Juškaieiutė
Netoli nuėsto Charleston, Va. mas šv. Jono Krikštytojo drau 28 d. vasario šv. Juozapo drturi savyje prieš konstitucijų.
galės užstatyti kauciją. TaipZofija Vaštakiutė
; Pamaldos.
.35
Atsirado tada ir tokių spė randasi didelės auglio kasyklos, giją socijalistų draugija (Ko ja surengė prakalbas. Kalbėjo p.
pat
praneša,
kad
reikia
as

Kazimiera Breveekiutė
Apveizdos
Dievo
parapijonys
JO
kuriose
dirba
daug
darbininkų.
jimų ir patarimų, kurie mums
respondencijoje kalbama apie at Vitaitis iš Bostono apie naudin menų Amerikos piliečių, kurie
šių metų 40 valandų pamaldas Stanislava Simananskiut
5
Nuosenai
tose
kasyklose
kilo
dabar tiesiog atrodo juokin
silankiusius socijalistus su kokio gumą gerų draugijų. Po pirmos
Vakare
laike
prakalbų
už
Tauturės
pasirašyti
ant
ehartelaikė
jau
naujoje
bažnyčioje.
nesusipratimai tarp savininkų ir mis ten pretensijomis, pati drau prakalbos
sekė mažų vaikų
gais. Pavyzdžiui, kai-kurie iš
apsidžiaugė, inėję į ,tos ženklelius
$6.20
darbininkų. Buvo mėginta susi gija nekrikštyta nei tokia nei ki dekliamacijos. Paskui buvo per rio. Išgavimui charterio iš Žmonelės
daktarų intikinančiai tvirtino,
16.12
tarti,
bet nieko iš to neišėjo, tokia. Red) — šv. Jono Krik statyta kalbėti p-ni Ramanaus rinktas J. Nausėda ir jam pa naujus erdvus rūmus, kur nebe Surinkta svetainėje
kad 8 valandų darbo diena darbdaviai griežtai atsisakė iš
Viso
Lietuvių
Dienoje
—
$99.70
bus
spūsties,
nei
bereikalingo
vesta pasirinkti dar du Spau
pakenks moterų sveikatai, nes pildyti darbininkų reikalavimus, štytojo draugija laikytame su kienė iš Lawrence, Mass. Kal
ietinio komiteto pirmininkas
prakaitavimo.
Nauja bažnyčia
sirinkime 13 d. kovo, 1915 m. bėjo apie moterų reikalus. Šio dos Draugijos nariu piliečiu, v___ ____ ____ _r____ ___ Anastazas Valeneiuš ir Stanisležmogaus kūno organizmas rei pastarieji, pakol jų reikalavimų
(nors dar tiktai apatinė dalis)
176 Morris st., Jersey City, rei je draugijoje priguli ir moterys kurie pasirašytų ant čarterio. daro labai malonų įspūdį. Sėdy- xas Hruteniš. Taip-pat Pranciš
•
kalauja ilgaus darbo. Buvo ir neišpildys žada nebeiti dirbti ir
kalauja atšaukti tilpusią “Drau lygiomis teisėmis su vyrais. Per Nutarta čarterį išimti ant vi
kus Mockus, 1532 S. 51st. Ct, Ci
nių apie 1000.
takių nuomonių. Vėliaus tuo streikuosią. Į streiką
išeisią go” No. 10 melagingą korespon sergėjo merginas, kad su “pir
sų Jungtinių Valstijų. Cent
Į atlaidus
buvo privažiavę cero, IH., ir S. Coine, 1403 fi.
klausimu užsiėmė p-nas Louis 15,000 darbininkų.
denciją. (Nėra reikalo. Red.)
meiviais” nedraugautų, bent su rui pavesta ingyti kvitų knydaugelis kunigų taip iš pačios 49th Ct. Cicero, III., dirbo vioą
Brandeis ir p-lė Jos. GaldŠv. Jono Krikštytojo draugijos tais, kurie minta Džan Bambos
dieną su automobiliais, veži neda
Chicagos, taip ir iš apylenkių.
mark. Tautiškos sunaudoto
dvasia. Prakalbos išėjo pasek CTkomitetas:
PALIKO TURTĄ SAVO
rni aukų rinkėjas ir tt., reikia pa
(Laikinė Raštininkė)
Pirm., K. Akstanavičius
mingos, prie draugijos prisidėjo
jų Lygos vedėjai. Laikui bė
DARBININKAMS.
minėti,
kad pas mus daugelis lie
U. T. Jokubauskiutė
Didelė žemės
pardavinėjimo
Sekr., P. Bulota
30 naujų narių.
Apkalbamoji
Allentown, Pa. Thomas Koch,
gant atsirado ir daugiaus ko
tuvių
turi
savo automobilius, bet
kompanija apsigyveno ant MilIždin., V. Diaksnis.
draugija tik metai bus kaip užsi
votojų moterų tarpe. Pačios savininkas didelių drapanų krau
beveik
v
isii
bn\ o tą dieną suge
waukee avė.,
dėjo,
narių
jau
turi
į
150,
o
tur

tuvių
ir
bankierius
mirdamas
pa

Gerb.
P.
J.
Alekna
iš
Winnidę, isskirus vieną, pono F. Mac
darbininkės pradėjo daugiaus
The Grimmer Land Co., kuri
to kasoje gal į $500.00. Draugys peg, Canada, atsiuntė Dr. A K.
ROCKFORD, ILL.
kaus. Taip-pat reikia paminėti,
rūpinties savo reikalais ir liko žymią dalį savo turto pas jį
14
d.
kovo š. m. tuoj po miš tė parodė jau nemaža veiklumo, Rutkauskui $32.00 ydant juos per skelbiasi “Drauge” ir kuri turi kad S. Coine, yra nelietuvis, bet
dirbusiems
darbininkams.
nors iš dalies iškovojo sau 8
parų atsibuvo pirmas moterų su surengė 6 prakalbas.
duotų Tautos Fondan kaipo Win- parduoti tūkstančius akrų jįe- davė automobilių ir pats dirbo
valandų darbo dienų.
mės Wiseonsino
ir Michigano
ATLYGINIMO. sirinkimas, kuriame likosi uždė Visi, vyrai ir moterys, prie nipego lietuvių auką Tautos valstijose perkėlė savo ofisą iš dėl labo lietuvių, nereikalauda
Daug dar moterų darbinin REIKALAUJA
Fondui. Toji auka, laike pastarų
mas nei didelių meldimų,
Laike streiko mieste Roosevelt, ta R. K. M. Sąjungos kuopa. Su bendro darbo!
kių
padėjimo
pagerinimui
sirinkime
dalyvavo
ir
keletas
vy

Rez.
jų kelių mėnesių, likosi suran 133 W. Washington str., į 1286
f Tautos Fondo komitetus yra
N. J. Chemiškų sandelių užveizMilwaukee avė., kampas Paulina
trūksta, daug dar žymių ne
rų,
kurie
lyg
tarpininkavo
mo

kiota
iš
vietinių
lietuvių.
....
. , paskirta
Šatkaižintė ir
dos panaudojo ginklą ir daugybę
gatves,
i naujus namus
pneą\,
r
., Barbora
...........................
tobulumų randasi, bet yra vil žmonių sužeidė. Dabartės nuken terims — padėjo susiorganizuo
FOUNTAIN, MICH.
Pinigai perduoti T. F. rašt. Wieboldts krautuvę.
.
m
,
! Veronika Staliliūnaitė,
Toji kom- _ . .
. .
v.
’ „ kurias.
tis, kad su laiku moterys, in tėjusieji laike to streiko padavė ti. Susirašius 14 narių buvo ren
Be įvairių kitokių tautų čia Adv. A. Šlakiui — ydant juos
rūpinsis ateinančiame la ke reigiju sios daugiaus apšvietos ir The American Agricultural Che kama kuopos valdyba. Valdybon yra apsigyvenusių ir lietuvių. pasiųstu Tautos Fondo iždininkui panija užims visą gyvenimą ant kalais dėl karės
nukentėjusių
trečiųjų lubų.
Lietuvoje.
supratimo iškovos sau dau mical kompaniją į teismą, reika pateko šios ypatos: pirmininkė Kai-kurie lietuviai turi nuosa- p. B. Vaišnorai.
P. F. M. Švaikauskas, vakare
giau tiesų. Prie tos moterų laudami 120.000 dol atlyginimo. — poni M. Merčaitienė, jos pa- ves farmas ir neprastai gyvena
Prie progos
tariu nuoširdų
Blaivininkų prakalbos.
gelbininkė
—
p-ni
T.
Miklienė,
Laukai
aplink
Fountain
yra
ly

šv.
Antano parapijos svetainėje,
darbininkių kovos prisidės be
ačiū visiems Winnipego lietu
protokų raštininkė — p-lė P. gūs, žemė gera, tinka visokiems viams remiatiems savomis auko Nedėlioję, kovo 21 d., 28 kp. visų dalyvavusių tą dieną mergių
abejonės ir mūsų lietuvės mo STREIKAS SULAIKĖ LAIVĄ.
Pil. Blaiv. Aušros Vartų bažny-f ny/ au^obiUy
Zubutė, finansų raštininkė — pterys, nes jų padėjimas iš blo
Vancouver, B. C. Iš priežasties ni E. Petrėnienė, iždininkė — p- jievams. Lietuvių dvasiškus rei mis Tautos Fondą.
salėje buvo surengus pra- t<dy kkbono knn A Ežergkio 4ir
kalus aprūpina lenkų kunigas,
Dr. A. K. Rutkauskas. tinėje
giausių blogiausis. Ameriko įvykusio streiko tarp loduotojų, ni U. Pukelienė ir iždo globėjos:
kalbas
ir vaidino vienaveiksmę k. nutraukė fotografiją. Už ką
mokantis šiek-tiek lietuviškai.
je lietuvėš*darbininkės baisiai rusų laivas “Jaroslavv” negali iš p-ni B. Kinderienė ir p-ni J. Juokomediją
“Užke/ėtas Jackus”. tariame nuoširdų ačiū.
Lietuviai čia apsileidę savo dva “L. Vyčių” l3tos knopos va
išnaudojamos, ‘joms trūkstant plaukti į Vladivastoką. Tas lai zapaitienė.
P.
Mulevičius
kalbėjo temoje
siškuose reikaluose, nelabai pa
Justinas Antanaitis, T. F.
karas.
vas
turįs
nugabenti
Rusijon
amu

“Mūsų Spauda”,
nurodinėda
augate sni o
supratimo apie
Šis susirinkimas
joms buvo gerbia šventes, ne taip, sakysi
Kom. Sekretorių*!.
nicijos ir kanuolių,
užsakytų labai nepaprastas,
bet ateityj, me, kaip lenkai. Ant ūkės gy 21 d. kovo “L. Vyčių” 13-toji mas geras ir blogas puses spaus
moterų kovos būdus, sunku ykuopa ant Town of Lake surengė
Amerikoj, * bet darbininkams at galima tikėtis, bus ne naujiena
ra kovoti su išnaudotojais ir
venimas yra paikus. Kas tik vakarą. Pelną paskyrė Tautos dinto žodžio, privedant pavyz
AUKOS TAUTOS POMDUI.
sisakius dirbti, jo išplaukimo lai ir galės visai gerai tvarkyties,
myli ūkę ir turi šiek-tiek ištek Fondan. Rengiant šitam tikslui džiais, kad spausdintas žodis pri
jos privertsos yra dirbti juo- kas atidėtas.
AURORA, ILL.
prie plėšimo ir
neduodamos niekam nei gero.
liaus, labai patartina griebties vakarą labai energiškai darbuo veda kartais
^Prisiuntė St.. Balti*)
džiausį darbų.
Užeikite į
Šakniji, P. Kilota.
Visoms katalikėms
moterims ūkininkavimo,
negu užsidėjus tasi, ir nežiūrint į trumpumą lai žmogžudystės. P. Gudas kalbėjo Po 50c.: .T.Gumbais,
Amerikos dirbtuves, kur dau
Pa.
tėmoje
“
Blaivybė
”
,
nurodant
STIKLO DIRBTUVĖS BUS ir merginoms patartiną prisidėti smuklę ištvirkinti savo šeimyną, ko, vakaras išėjo vienas gerųjų.
Per kolektorius J. Miliauską ir A.
giausia dirba moteris ir, iš
kenksminguųią alkolio ir bereika
prie šios kuopos, o suspietę į vie kaip čia su kai-kuriais atsitinka.
ATIDARYTOS.
Karriikauskq aukojo:
tikrųjų, prie sunkiausio darbo
Vakaras
parodė,
kad
“
L.
Vy

lingą turto
eikvojimą. Ragino Po »1.00:
ną
kuopą
gėlės
daug
ką
nuveikti,
Gaunama žinių iš S. Louis, Mo.
Gerai jei dar apsukrua, tai ver
kaip tik ir patėmysite lietu kad St. Louis Plate Glass Co., kaip sau, taip ir visuomenei, o
kuoptiesi į blaivininkų
Ant. MiluAa (I), Ant. Miluia (II),
čiasi, bet dažnai visą turtą “su- čių” 13-toje kuopoje yra gerų visus
pajėgų.
Teko
nugirsti,
kad
tos
ves. Gerai dar, kad atvyku stiklo dirbtuvės neužilgo bus ati pačiai kuopai linkėtina gėriausio šinkuoja” ir vėl nusiėmęs ke
kuopeles ir būti pavyzdžiu ki, Vincas MoklaSevičius, Juozai Špili**
siai iš Lietuvos merginai pa darytos ir 500 darbininkų gaus pasisekimo ir ilgų gyvenimo me purę eina darbo maldautų. Dau pajėgos kol-kas iširę. Kuopoje tiems. Vaidinimas nusisekė pusė gis. s
Smulkesnėmis aukomis
lt I £3.
P. Reporteris.
tų.
siseka gauti kur tarnaitės darbo. 1
guma dirba kietose
mainose, trūksta teatrališko skyriaus. Lai tinai gerHi.
A
I

iiimiMni

CHICAGOJE

STATE BANK

“TAUTOS FONDO” REI
KALAI.

I

Kovo (Mareli) 25, 1915. N. 13
draugas

r
ŠIS TAS.

“Naujienos” paieško senų ir
jaunų vyrų automobiliams sriu
belių sukinėti. Mokės nuo 15—
Kadaise mūsų Jurgiai per pa :io dolerių j savuitę. “Naujienų“
čių “Lietuvų” pakėlė protestą, numeris 63. Turbūt “Naujienų”
kad jų vardas spaudoj dovanai leidėjai ir redaktoriai mano sunebūt vartojamas. Bet “Lietuvos” visomie “Naujienomis” važiuoti
Spurgis, lyg tyčia, neutkreipia ieškoti Kaičio dingusios dvasios.
domas ant mūsų Jurgių jautru
mo ir tebevalkioja Jurgio var
dą dovanai. Spurgi, nelank kol
Jurgiai pakels savo
balsą, bet Socijalistai taip giliai paslėpė
ligšiol niekas nei
stuuk paskui klerikalus į už Kaitį, kad
vampt
apie
jo
rezidencijos vie
maršties erdves.
tą.

PAVASARIO MADOS
VAIKU DRABUŽIAI

>Vyrams ir Jaunikaičiams
■

.....

J

J

pirkti vaikams siūtų. Ateik čia ir rasi dau
gybę tvirtai pasiūtų gražių vasaros siūtų,
kurie patenkins akis taip kaip ir kišenę. Kai

kamus drabužius rasite čia ko no
rite. Materijos išsirinkimas yra
begalo, jus galite išsirinkti iš šimtų

<1

rūpinties, kur eiti ir

ūs neturite labai

ūs vyrai, kurie norite turėti tin

nos yra pastebėtinai žemos jei tik pamųstysi
kaip ilgai kiekvienų siūtų gali nešioti.

pavyzdžių. Pasipuošk vienu iš mūsų
naujų pavasario siutų ir būk apsi

rengęs vėliausia mada.

Ak, Aniolai raguotieji! Mūsų
socijalistai neteko savų “litera
tų”. Pasigailėjimo
verti “so Jeigu Kapsukas per “Rank
cijalistų” korespondentai ta pelnį” sufaituos Amerikos soci
po paguldyti ant dėdės Šamo jalistus grinorių garbė ūmai pa
kelių — karš kailį.
kils.

Kainos eina nuo

Vaikų Siutai

$7-so iki $30

*1.98 iki *10

’A
Specijaliai siutai už $14.75

Vaikų Norfolk Siutai

B“lgapi J*advos

----------- -£■--------------------------------- - Kmckerbocker
Kelinės viskas iš vilnuonio kašrairo
“‘Tėvynė”
išvadžioja, kad
pilki, rudi ir mėliuniargiai nuo 6 iki
Mes turime daug siūtų vyrams ir jau
kuif? Žebrio
nužudyme visgi
17
saizo, vertės $3.50 specialė kaina
“Naujienos“
sudavė Fartunikaičiams už tų kainų. Kiekvienas
šiaip ar taip kalti .... kunigai.
natui de Bogačevskiui “pstričNes, mat, jie išauklėję iš sakyk
siūtas yra augs tos klesos pasiutas ir materijos Tartano
Vaikų Norfolk Siutai Bulgarų modelis
ka” per nosį, Fartunatas “Nau
lų tą neapykantą, kuria persiėmę
languotos, drižėtos, pilkos, ir mėlyno
jienoms“ kumščia per spraudą ir
------------- --------------------------- 2 poros
žmoneliai
pradeda
kunigus
serge. Kirptos pagal naujausios ma
Kniekerbocker, kelinių, gerai padary
po smarkios audros graži tyla.
dos. Mes sutaupysime jums nuo $3.00
skersti. Taip, kunigai visam blotų ir atsiūlėtų, pilki, rudi ir jvairiai
— mat pagavo “fresh air".
iki $5.00 ant kiekvieno siūto.........
gui kalti, iš jų visi blogumai pa
margi, nuo 6 iki 17 metų saizas, extra
geros vertės
eina. Blogo šaknis reikia rauti.
Kam gi dar tie kunigai ant žemės
Gvarantuojame visus siu
reikalingi? Ir iš ties. jei būčiau “Darbininkų Balsas“ aklai ti
tus pirktus musų krau
“Tėvynės” redaktoriaus pasekė ki K. Marksui, P. Krapotkinui
Rink musų
ju ir klausyčiau jo visų kvai ir A. Smithui ir kas aršiausiai
tuvėje užlaikyti suprosyTRADING
ŠTAMPAS
lysčių — pasakyčiau, kad Mont- be pardono kitiems bruka savo
tus ir pataisytus visiškai
Pilna knyga verta
vydas ir Krakas atliko gerą dar niek tikėjimus.
Argi “Darbi-;
veltui per 1 metus.
$3.50
bą. O geras darbas sektinas. Kas niūkų Balsas” pamiršo, kad da
auklėja Montvydus ir Krakus?
bar XX amžius slenka ir nusenusios formulos nebeturi vertės.
Po tokių pasimistiškų minčių
žmogus nei juoktis negali. Bet
nežiūrint to, žmogus uenoroms “Ar ne taip “Drauge”? pik REDAKCIJOS ATSAKAI. AR NENUBODO TAU GYVEN
“Keleivis”
Šiur
prasijuoksi pamatęs, kad “Tė tai klausia
TI DULKĖSE IR ŠVAN
Naudingų dovanų mes duodame visai kiekvienam
Maik,
kad
taip,
tik
atsimink
vynės” Čia — Suksas virto....
L—tis, Plunksnini,
Volungėliui.
KIAME ORE.
perkančiam musų laikrodėlį
ne bulveskučiu ir net ne/‘dvor- Krylovo pasaką; “Praeiviai ir Mielai būtume sunaudoję, jeigu apie Kodėl nesikelti Į ramią ir žvairią
VVARRANTED,
tuos pačius 'dalykus nebūtą auk vietą, kame oras tyras ir sveikas ir kur
šuues ’ ’.
• ščiku”, bet.... poetu!
20
ščiau aprašyta.
*
*
nėra to didžio bildėjimo.
P.
YEARS

$2^98

$2-98

VELTUI

Pagal “Laisvės” “razumno
išrokavhno karčiamos, bankai ir
bažnyčios tik blėdį žmonėms at
neša. “Laisvė” nei kiek nebūtų
pasirikusi, jei vieton bažnyčių
būt padėjusi “Laisvės“ redakto
rių tuščias makaules.
Socijalistams tikra rugpiūtė
užėjo. Labai daug darbo turės,
kol visas L. S. S. Amerikoje kuo
pos praneš, kad B. Montvydas ir
Melba neprigulėjo prie socijalis
tų. Sielvartėlis socijalistus sus
paudė ir kremta gi kremta.

Nors sykį socijalistai Montvydo ir Melbos prispirti pasakė,
kad ir kunigija nekalta už at
skirų kunigų blogus pasielgimus.
Waterbario socijalistai net anglų
spaudoj tą tiesą paskelbė. Ar ne
žinote draugučiai kas su socija
listais pasidarė, kad jie taip
bailiai verkti pradėjo?

Vokietis ir vėl neša savo kul
nis iš Lietuvos,
gal Visagalis
neišklauso Amerikos lietuviškų
socijalistų
meldimo, kad juos
taip snukiai baudžia.
«

*

M. K. Vilmaičiui, J. B., A. E. Pet
Apie Marąuette Park, arti lietuvių
rauskaitei.
Gavome. Ačiū. Jei tiks šv. Kazimiero. Vienuolyno,, randasi
sunaudosime.
puikiausia vietą dėl ramaus Ir sveiko
J. M. Vieraičiui. Tamstų protestą
gyvenimo, čia lotai ir namai dabar
ištyrę dalykų stovį,
indėsinie
į i dar galima pirkti pigiai ir lengviais
‘ ‘ Draugą ’ ’.
išmokėjimais. Daugelis lietuvių jau
J. Gaiinaitis. Eiles gavome. Ačiū. pasinaudojo
tą progą ir apsipirko
Peržiūrėsime.
lotus ir namus, pakol kaina yra pigi.
Ten Buvusiam. Melrose Park, III.
čia žada būti vieną iš didžiėjų lie
Tamsta užmiršai padėti redakcijos
tuviškų kolonijų Chieagoje. Apsigy
žiniai savo vardą pavardę ir adresą.
venę čia lietuviai jau turi savo drau
Be to korespondencijų netalpiname.
gija ir rūpinasi įsteigimu parapijos.
Raštininkui. Rochester, N. J. InWester avė., 63-čios ir 69 gt. karai
dėsime vėliau.
jungia su miestu.
.

*
Socijalistai draudžia lietuvius
dėti aukas lietuviams nuo karės
nukentėjusiems
į katalikiškus
fondus, bet ragina šelpti tuos
154 kp. S. L. B. K. A. kuopos val
fondus, kurių tįkslų yra yien dybai. Susirinkimo paskelbimas pa
tik socijalistus šelpti. Tikri juok vėlavo. Nesuspėjome indėti.
dariai. Lietuvoje socijalistų vos J." M. Kiek yra Amerikos lietuvių
tik pusantro tuzino randas, o socijalistų tikroj šio žodžio prasmėje
katalikų pilna visur. Tai kas-gi. niekas nežino. Kiek yra “cicilikų”,
tuos katalikus sušelps?
' rodos lengviau sužinoti, bet šiuo

“Vienybė Lietuvninkų” susi
kirto su “Jaunaja Lietuva“ ir
taip smarkiai viena kitą bombar
duoja, kad šrapnelių skeveldos
uet po visą Ameriką zvimbda
mos skraido.
*
S

Jeigu nori
uždirbti pinigus, tai
pirk dabar lotą,
kurt galėsi vėliaus
parduoti, pąknast du sykiu tiek, kiek
mokėjęs? Bankoje pinigai laikyti yra
pavojinga ir atneša tiktai 3

. Pini-

gal Indėti į lotus greitu laiku pa
dvigubins. Jei turi 50 dolerių gali
tarpu mes nežinome ir nedrįstame
ingyti lotą ant išmokėjimo ir už
spėti, nes tai nepastovūs žmonės su
dirbti pinigus. Ateik pas mus, o mes
savo nuomonėmės gana dažnai kei
Jums aprūdysime didžiausius bargečiasi.
nus ir išaiškinsime, kaip padaryti pi
nigus
Kreipkiesi ypatiškai, laiškų arba
telefonuok.

SKELBIMAI.
PRIEŠ GAMTĄ.

MULEVIČIUS & SUTKUS,

Kad daugiausiai pardavus, mes nuleidome kainas nuo mūsų 14 k. Oold Filled laikrodžių, gvarantuojamų
ant 20 metų, ir pareikalavus
mes pasiųsime kiekvienam elegantišką laikrodį, dengtą
trimis viršeliais, pui
kiai išbraižytą vidutinio didumo, vyrišką arba mažą moterišką su žinomausiais viduriais visame sviete, už kuri
mūsą dirbtuvės kaina yra tik $5.25 ir beto jei tuojau prisiusi užsakymą tai prie laikrodžio gausi tas 25 naudin
gas dovanas VELTUI, gražus grandiaėlis su kebučiu, kišeninis peliukas, pištelėtas, fountaninė plunksna, pypkė,
veidrodis su šudomis ir kitais dalykais, gražus žiedas, bracėletas, laikrodžio pakabas su špilka, graži kaklarai
ščio špilka, kolionikai, kalineriui sagučiai, barberiu britva, diržas, puodelis, šepetėlis ir graži laikrodžiui dėžutė.
Jei nori gauti šitą puiku mūsų laikrodį, tai iškirp šitą apskelbimą ir prisiųsk mums sykiu su savo tikru ad
resu ir 25 c., ant rankų (markėmis ar pinigais), nes mes norime būti užtikrintais, kad norite pirkti ir parašyk
kokį laikrodėlį nori — vyrišką ar moterišką. Tada reikalaujamą laikrodį mes išsiusime tuojau su tomis 25 do
vanomis Visai veltui. Gavęs, kada persitikrinsi, kad tas laikrodis yra tikrai tokes kaip mes skelbiame, ir do
vanos geriausios tos rūšies, jūs užmokėsite $5.00 už laikrodį, ir maža mokesnį už persiuntimą dovanu, kurias mes
duodame VELTUI. Jei nenori, gali nemokėti nei cento ir mes sugrąžinsime įmokėtus pinigus.
Pirkdamas nuo mūsų laikrodžius, juos gausi pigiau ir geresnius, neg pirkdamas Iš kitur. Taigi siusk mums
savo užsakymą ir persitikrinsi kad tokį puiku laikrodi ir dovanu niekur kitur negausi. (Iš Kanados isi pinigai
turi būti išsiųsti iš kalno.) Visus už sakymus ir laiškus malonėkite adre suoti:
AMERICAN JEWELRY CO.
Dept 59 SIANT LOUIS, MO.

DRAUGYSTĖ SV.

JURGIO KAREI

1800 West 46th st., (“Draugo” re VIO, NORWOOD, MASS.
dakcijoj) Tel. Drover 6114
■t.
Vakarais,
2118 West 55th str.,
Prot. Rašt. J. Verseckas
1184
Tel. Drover 5851.
CHICAGO, LLL
Finansų Raštininkas:
Pranciškus
Iždininkas V. Kavaliauskas,
28
st.
1
Protokolų Raštininkas: Petras PraWATERBURY, CONN.
Staravant avė.
71-ma kuopa Susivienijimo L. B.
Iždb globėjai: K. Spriridavičla,
K. A. ir 8. Jurgio kareivio drau 1025 Wasbington at.
gija, laikys antrą bertaininį susirin
•įs uoąžniųseM
kimą 29 dieną kovo 1913 m. Meldžiu
Fin. Rašt. V. Sereika, 568 Pleasant
gerbiamųjų draugų
susirinkti pusė
Pirm. Pr. Kuras, 457 Pieasant st
poseptynių vakare. 48 Green gatv. į« uoą$ntųs«Al 8801 ‘snąsnuąąiA g
Meldžiu susirinkt ir neužmiršt su
Maršalka O. Glebu, 61 Struravant
savim atsivesti naujų draugų.
avė.,
P. Valūnas, rašt.
DRAUGYSTĖS SV. JONO EVANGE

NEKALTO PRASID. PAN. SV.
kantiems žemę kaštus uš geležinkelio
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL., AD tikietą sugrąžiname. Mapos ir žemių
MINISTRACIJA:

Priimant į atydą mūsų būdą
aprašymai dykai. Rašyk tuojau9.
gyvenimo, mes, nėra abejonės,
Pirmininkė — Ona Vasiliutė, 1349
J. A. ŽEMAITIS.
So. Lincoln Sstr., Waukegan, ID.
Ne vienas klausia, ką veikia prieisime prie išvedimo, kad mes
FOUNTAEN. MICH.
Vice-pirmininkė — Anastazija Palietuvių daktarų susivienijimas savo gyvenimu priešinamės gam
DRAUGUI!
REIKALAI.
vilkykė,
1349 So. Park avė., Wauke
Amerikoje. Nesunku atspėti. Sa tai, ne mes daugiau valgom, ne
gan,
III.
“Keleivio“ telegrama iš New
vo susivienijimo kruvinas žaiz gu mūsų kūnas reikalauja; mes
Protok. rašt. Antanina KasiliansBritain nuėjo ant šuns uodegos. das gydo.
daugiau geriame negu turėtume
kiutė, 1345 So. Park avė., Waukegan,
Kun. Žebrio užmušėjai surasti.
gert: mes neišsimiegame; mes
IU.
Farmos 1915 Fermos
Ar 4‘Keleivis” juos mėgins ap
Finansų rašt. — Elžbieta Nevardaueneužtektinai mankštinamės, mes
Ui tikrinu
žemes. Nepirkit©
ginti, kad savo autoritatę palai
kaitė, 1221
Victoria st., Waukegan,
Amerikos pirmeiviai mokslei neužtektinai {kvėpuojam šviežio
III.
prastos
žemės,
yra
užtektinai ge
kius, ar turės prisipažinti tyčia
viai net sapnuoti užmiršo. “Jau oro. Pasekmės to viso greit pa
Kasininkė — Marijona Zeieniakiu- ros žemės, juodžemio su moliu,
šmeižęs ir melavęs.
sirodo: nenorėjimas valgyt, ne
nimo Sapnų“ visai nematyti.
tė, 1320 So. Lincoln at., Waukegan,
arti miestų, geležinkelių, mokyk
virškinimas
vidurių, užkietėjimas
*
. *
IU.
lų ir bažnyčių, parduodama visai
jų su jų komplikacijomis, pagelti•
pigiai ir ant lengvų išlygų. Ak
Neperšokęs griovio, nesakyk Oi tie europiečiai! Parašo sa mas veido, anemija, abelnas silp
LISTO VYRIAUSYBE.
TAUTOS FONDO
KOMISIJA:
Prez.
Ig.
Liekaviėia,
1930
S.
Union
ŠVENTO
MYKOLO
DRAUGUOS,
ras nuo 10 iki 18 dol. Valstijose:
op! Socijalistai girėsi, kad jų vo giminėms laiškus apie nebū numas. Panašiuose atsitikimuose
P. Montvila, Brooklyn, N. T.
ROCKFORD, ILL. VALDYBOS AD avė.
Wis.
ir Mich. Taipgi parduodam
laikraščiai kaip baravykai po lie
Kar
A. Lankaitii, Baltimore, Md.
tus daiktus Lietuvoj ir tikrai Trinerio Amerikoniškas
Viee-prez. Juoz. Smenas, 911 W.
RESAI:
išdirbtas
farmas su budinkais vi
taus digsta, o čia vienu metų mano amerikiečius intikrinę. Iš taus Vyno Elixiras gali būt re
A. Jakaitytė, Worcester, Masa sai pigiai. Del platesnių žinių
Pirmininkas, Kazimieras
Mikita, 19th PI.
“Lietuvių Žurnalo” leidėjas sa- lenda paskui yla iš maišo ir p- kothenduotas, kaipo geras toni 1025 8. Main St.
Prot. Sekr., S. Dargis 638 W. 18 at.
Kun. A. Janusas, Forest City, kreipkitės žemiau nurodytų ad
vo banką “išmufino”
nežmo- nios Žemaitės it žarija turi nu kas ir liuosuotojas vidurių. Jis Vice-pirmininkas Mikolns Jankevi- Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 718 Pa.
resu. Mapos žemės dovanai.
W. 15tb st.
man kraštan, “Galvočiaus -gi kaisti.
apvalo kūną nuo nuodijančios čia, 1614 15tb St.
Adv.
J.
Gabrys,
Paris,
France.
Jonas J.
Kasininkas Ant. Leknickis,
1739
sumaninga
galva net žmones
medegos ir sutyirtina virškinimo Protokolų raštininkas,
Kun. M. Gustaitis, ii Lietuvos. Chas. Zekas & Co.
Merčaitis, 1530 S. West St.
__ __st.
So. Halsted
pradėjo skersti. Jeigu taip to
organus. Kaina $1.00. AptiekoAndrius Buvelakis, Pittsburgh, 127 N. Diarbors St.,
Finansų raštininkas ir Iždininkas
Maršalka Petras
Room 80S
Augustinas 718
liaus bus, tai naujų laikraščių so
se.
Jos.
Triner,
Manufacturer,
Pa.
Povilas
P.
Petrėnas,
430
Island
avė.
W.
17
PI.
“Katalike” dauguma Ameri
Chicago, III,
cijalistai nematys, kaip savo au kos lietuvių norėtų gyventi po 1333-1339 So. Ashland avė., Chi Iždo globėjai: Jonas Zubinas, 1129 Susirinkimai paskutinį nedėldienį
8. Cbureh St
sų.
kiekvieno mėnesio 1 vai. pe pietų
Rusija. Ir gerai daro. Nors sykį cago, III.
Vincentas Kadzevičia, 411 Island Dievo Apveizdoe parepijoe avetainėj,
atsikratys nuo socijalizmo, ku
av.
18 ir Union gatvėe.
Telephone
Yards 3159
ris be abejonės pasiliko po vo Pavargęs kūnas reikalauja ge Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543
FARMOS!
FARMOSK
BUK
NEPRIOULMINGU
FARro ištrynimo su Trinerio lini- S. West St., ir Izidorius Komza
Paklausykit, kaip “Pasaulis” kiečių globa.
MERIU!
NEBIJOK
BEDARBĖS!
mentu. Po ištrynimui
su lini“Naujienas“ sveikina: “Naujie
•
•
DRAUGYSTĖ SV. MYKOLO
Čia jan yra piTkę farmas apie 800 Nusipirk sau žemės sklypą puikiau
nos”
didžiojasi
naujienoms
mentu
paėmimas
šiltos
vanios
pa tVENTO ANTANO DRAUGUOS NIOLO, COLLEN8VTLLR, ILL.
•
lietuvių, ir beveik visiema lietuviams sioje apielinkėje Louisijanos valstijoj
“Naujienoms“ tinka būt “Nau “Laisvės” “koriai” tik ko darys stiprius muskulus. Kaina WAUKBOAN, n.T., VALDYBOS
Prezidentu
Juozas Gudeiiauskas, yra žinoma, kad Mason
paviete, prie miestu ir geležinkelių. Oras svei
239 Hesperia st.
jienoms”. “Pasaulis” džiaugia riais ir pasiliko. Medų iš jų se Trinerio Linimento 25 c. ir 50c.,
ADRESAI:
Fonutein, Mlcb. yra geriausios kvie kas. Išilgos labai prieinamos kad ir
Vice-prezidentas V. Murausku, 245 čių, dobilų ir bulvių žemės. Molis ir bedniausias žmogus gali lengvai nu
Pirmininkas:
Steponas
Kaliotia,
si ir sveikina “Naujienas”. “Pa niai vokietukai ir prūsokai iš siunčiant per krasą 35c. ir 60c.
Seminary str.
1344 So. Jackaoa Str.
juodžemis lygus kai stalas. Fonutaino sipirkti
ir pragyventi, žemė
labai
saulis sukrauna geriausius linkė- čiulpė.
Prokolų Raštininkas, P. Pranaitis, žemės pralenkia visas kitu žemes ko derlinga, gali sėti ja^is dn ir tris
Pagelbininkas, Kazimieras Burba,
BOK SAVO BOSU IR ĮSIOAUK
pimus “Naujienoms” ir naujienin
•
•
431 Spring str.
1416 So. Park Avė.
kios tik randasi lietuvių apygardoje. kartus i metus. K^as turi 120. doleriu
TURTĄ.
kams. Lai givuoja “Naujienom”
•
Finansų Rašt. F. Stankaitis, 916 Ai turiu perdavimui 93 pradirbtu Ir
Protokolų raitininku,
Antanas
gali pirkti 40 akerių žemės. Kas nori
Kam sunku dirbti mieste, kad- ga
High str.
ir susilaukia kito meto būt nau Socijalistai įspėjo. D-ras Basa li eiti ūkininkauti pietiuose? Rašyk Ramoška, 1338 8beridan Road.
išdirbtu farmas su trobomis ir di te žinoti plačiau, rašykit mums, indejienų “Naujienoms”. “Naujie navičius amerikiečių aukas per tuojaus klaundamas apie kolonijas su- Finansų raštininkas, Jroniasu Bhs- Kulniukas Kazimieru Kavaliūnas, džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak dant 2c. markę, o mes Jums prislų419 So. Clinton str.
nos” suvaliojo čielą metą būt davė Lietuvių Draugijai. Neuž sidariuosius prie Rock Island linijos mulinaa, 718 — 8th Str.
rų nedirbtos
žemės nuo $8.00 iki sim knygą ir informacija dovanai.
Kasos globėjai:
Kasininkas, Antanu Bakšys, 1387
20.00 ui akrą.
“Naujienoms”. Lai “Naujienos” mirškit užprotestuoti, “draugai!” Arkanas* ir Loiiiaianaa
valstijose.
A VISBARAS A CO.
Jonu Norkus 904 Vandelia str.
So. Victoria Str.
Fonutaln yra didžiausią eentralinis
Mes galime nurodyti kelią prie pasi
neatboja tralala. Apsilanko kož3112
So.
Halsted St., Ohicago, III.
Rinkėjai Antanas
Gudeiiauskas, lietuvių miestu. Jame randui 18 Sto
Kasoa globėjai:
sekimo žmogui su mažu kapitalu, že
noj stuboj tralala. “Pasaulis”.
501
N.
Hesperia
str.
Juozapas Skuldziakia, 1118 — lOth
rų, banka, 2 mokyki!, 3 javų magazi
mės išduoda dvieju* vaisius kas me
Užmiršo “Pasaulis” pridėti žo Pinigus suaukotus
Maršalka M. Gudeiiauskas, 404 N.
Perkūno tai. Puikus minkštas klimatas, geras Str.
nai. Perka visokius javus žemdirbystės
Ieškau Jono Vaigino, paeinančio ii
Raimunda
Rulavičia,
1330 So. Hesperia str.
džių: “Naujienos” ir “Pašau-J bylos ^ėdimui reketų pavesti vandfto, užtektinai lietuvių, geros
produktus ir materijolą. Tik 4 mylios Varknių sodžiaus, Debeikių parapi
Metiniai
susirinkimai
atsibūna
2
Jackaoa
Str.
lis”, — tara-ra-bumbija — la-la- Montvydo ir Kclmono vargų su turgavietės. Mes padėsime išrinkti gerą
nuo katalikų bažnyčios.
jos, Vižionų Vai. Ukmergei pav.,
1: Maršalka, Pranu Dapkus, 1407 ketvergę sausio m. Pusmetiniai 2 ket
Atvažiuokite pažiūrėti, o aš su au Kauno gub. Turiu su juo reikalų.
la- bum-bija. Daug puikiau būtų mažinimui.
vietą. Adresuok L. M. Alien P. T. M.,
vergę liepos, Papruti susirinkimai
So. Park Avė.
tomobiliu
pavėžiain,
aprodydamas Mano adresas:
išėję.
Rock Island Lines,
Room 718 La
Burbulas.
>• Maršalka,
Aataaaa Didjnrgia, atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergę kiek
daug patogių farmų iš kurių galėsite pe
Šalie Station, Crieago.
vieno mėnesio.
Anielė Mikėnaitė
1887 So. Park Ava.
atrinkti sau

«

Tikietas Už Dyka

patinkamą vietelę.

Per-

1729

Oregon

avė.,

Cleveland,

Ohtou

i

1915. X. 1,3
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D R A U G A S

Ar nori linksmybės džiaugsmo ir juoko savo namuose?

50 c.

SUPREME PHONOGRAFAS

Saviltij*

Yra idealis dėl švenčių
Puikus savo išdirbimn ir gerumu už kainą,

kurią gali nesunkiai pakelti

musu leugvais išmokesniais. Didžiausia Sankrova Fonografų Rekordų,

Patenkinimas
Gvarantuojamas

VELTUI 2X~
TffSTT----- —■

...T..

Padaryk savo namus linksniais.
Reikalauk veltui siunčiamo
šiandieną Katalogo

Adresuok:

Supreme Music Co.

DEPT. 1,1

14 GOLD Fiiied aukso LAIKRODĘLIS $5.50

25
196 E. Houston, St.

^dJ5^,DAVIMA8

.

Išpardavimas!

Išpardavimas!

14 K- GOLD field- ArKSO LAIKRODĖLIU stačiai pagal PABRIKOS PREKĘ, kad kuodaugiausiai jų išparduoti:
i
MUS LAIKRODALĮ, tai augščiau patalpintus 25puikius daiktus kožnas aprutės prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai Imlior uotas atviras laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skuroj aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubiltavas Lenciugelis
u’,y:ryze
Viešpaties Jėzaus, Branzuoleta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kaiibro Revolveris (MODELIS), Fontaninė Plunksną, Pipke, Britva, Diržas, Kaklaryšio špilkutė, Sagučiai dėl manketų, marškinių ir kalnėrių, Žiedas, Peliukas.
i
j1-*?-1
!^k!r,)!i *4 apgarsinimą ir prisius su rankpinigiais 25 cen. (markėmis ar kvoderį), tam tuojaus išsiųsim laikrodėlį ir 25 dovanais prie
laikrodėlio VISAI DYKAI.
4
j<!
persitikrin8it- jog laikrodėlis yra tikrai 14 K. GOLD field, GVARANTUOTAS ANT 20 METŲ, SU GARSIAUSIU PASAULYJ
J
^°S
dovanos yra kuogeriausios ryšies, tai užmokėsit likusius $5.25, ir 35 centus už persiuntimą dovanų, jeigu gi nepatiktų mes su noru
pUfXrVA^.rallNT,mn.‘Kivr'L-m!’-,e.1 ®i!ku'. -i0* Perkant laikrodėlį nuo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE R1Z1KUO.1AT, kadangi mūsų laikrodėliai yra OVAKAN lUOri ANT 20 METU, ir jei laikrodėlis bėgyje 20 metų pasigadintų, mes jį pataisysim arba išniainysim ant kito VISAI DYKAI. Iš KANADOS visi pini
gai turi būt prisiųsti iŠ kalno.
PRANEŠAME jog MCSŲ KOMPANIJA YRA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomis, galinčiomis garsintis šiame laikrašty. V* -v&iai lr su ^*rrna
St. Louis, Mo., kuri visados seka mūsų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti GERĄ vyrišką, ar moterišką laikrodėlį su dovanąįn
stačiai, pagal PABRIKOS PREKĘ, tegul jį perka tiktai nuo Seniausios ir Geriausios KRIKŠČIONIŠKOS KOMPANIJOS, o visados apturės ką kas yra garsiutu. Adresuokit:
NATIONAL COMMERCIAL COMPANY, 90 WEST BROADWAY, Dept. 112 NEW YOBK, N. Y.

ta-

NEVV YORK, N. Y.

t

Gumines ir Metalinės

Užsiprenumeruokite
PENKIOS

Ieškau Motiejaus Jonaičio, paeina
iš Suvaiko gub. Igliaukos
parapijos,
Vesalaros kaimo. Keturi metai atgal
jis gyveno MinersviFle. Pa. Turi apie
34 m. Juodu gerbiniuotu plaukų, 5 pė
dų ir 5 colių augštumo. Ant vieno žando
yra didelis randas. Akys žilus ir la
bai stačios. Jei kas jį žinotų gyvų ar
mirusią praneškite adresu.
Mrs. A. Jonaitienė.

14 Clapp str., VVoreester,

DOVANOS DYKAI

“TARKĄ”
Leidžia Jonas Kerdiejus ir Ko.
Apart satyriškų ir humoristiškų straipsnių “Tarkoj” telpa
nuolatiniai tarkainių ir iinių-korespondencijų skyriai, telpa
apysakutes, pasakaites, feljetonai, eiles, teatrališki komiški
veikalai, eforizmai, juokai, juokingi išsireiškimai, galvosū
kiai ir tt.
Taipgi telpa lietuvių geriausių piešėjų juokingos
karikaturos-paveikslai. Karts nuo karto telpa ir humoristižkai-muzikališki dalykėliai.

MOSKVA TOBACCO CO. Dep. A 92 We«t Broadway, New York, N. Y

12—15

Siųskite Pinigus į Lietuvą

Prie “Tarkos” susispete visi gabiausi lietuvių rašytojai juokdariai

Reikalingas vargonininkas, mokan
tys vesti chorą ir rengti teatrus. Tu
ri pildyti ir zakristijono priedermės.
Atsišaukti
tuojaus Į “Draugo^’
Redakciją po raide V.

Paiešką,! savo tęvo Petro Petnškio,
Bežinau kur jis randasi. Jis pats ar
kas apie ji žinotų malonės man pra
nešti sekančiu adresu:
5061/.
9—13

P. Petuškl
Mainord avė., Seattle,

VVash.

Paieškau Petronėlės
Ramoškikės.
Paeina iš Kauno gubernijos Raseinių
pavieto, Vyduklės parapijos, Ižiniškių
sodos. Amerikoj 5 metai. Pirmiaus gy
veno Chieago ant Bridgeporto, o jos
sesuo Veronika gyven AVestville, 111.
Meldžiu atsišaukti po antrašu:
Benediktas Barauskis
1834 W. 4Gtl> str., Chieago, III.

I

Pakol Rubliai yra pigus

P. S.

f9

9 9

9 9

9 9

9 9

Sieniniai Paveikslai!.

> 9

9 9

» 9

9 9

Rublių

kaina gali greitai pakilti ir tada mes turėsi

me imti paprastą kainą 52 c. už vieną rublį.
Todėl naudokitės, pakol yra pigu.

Farmos,
Geriausios Farmos!
Pigiai parduodu geriausias gatava*
farmas su budinkais, sodais užsėtais
javais. Turiu visokio didumo farmų.
Žeme-molis su juodžemiu ir molis sn
stnielžemiu maišytas.
Derlingiausia
žemė pirmo sorto -Visokiems javams ir
Šienui ir sodams. Turiu daugyę Tar
anų neišdirbtų labui pigiai parduodu
ant lengviausių išmokėjimų, žemė at
sakančiai gera, didžiausioj
Ameri
koj lietuvių fermerių kolonijoj, kur
aš esu pardavęs 320 farmų lietuviams.
’Apielinkėj miesto SeottviTle,
Mnson
County. Michigan. Kuris yra turgau(liausis farmerii; miestas visame Sta
te Mieh. Viduryje
derlingiausių Ir
gražiausiu lygių laukų. Keliai žviruoti (Plentai) upės ir ežerai pilni
žuvies. Seottville yra lietuvių koloni
jos centru ir randasi, arti prie Michi
gan ežero portavo miesto Ludington;
turime geriausių transportaeiją, vande
nių laivais ir gelžkeliais.
Turime
turgus, melnyčias, bankas, bažnyčias,
geriausias mokslaines ir visas gėrybes.
Broli lietuvi, neklausyk kompanijų
ir jų agentų -dfįarsinimų, kurie vilio

ja žmonės, kad pirktų

smeltynus ir
pustynes. Ant tokių žemių yra varpustynes. Ant tokių žemių yra vargin
gas gyvenimas. Atvažiuok pas manės
j Seottville, Mieh. aš turiu geriausių
žemių su moliu juodžemių ir maišytų
rasti Amerikoj apgyventame gražiaueiftrae krašte. Nusipirkęs nuo manės že
mes pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir
tapsi greitai bagotu. Norintys pirkti

gerų farmų rašykite tuoj, gauste žemlapj (mapą) lietuvių kolonijos ir far
mų kataliogų. Adresas:

Anton Kiedis
Peoples State Bank Bl Iję.
Seottville,

Mieh.

Norėdami nusiųsti pinigus savo giminėms, parašy
kite aiškiai vardą, pavardę ir adresą pinigų priėmėjo ir
taip-pat aiškų ir pilną adresą siuntėjo.
Išpirkite money orderį ant vardo “Draugas Pub. Co.” ir drauge su
laišku atsiųskite į “Draugo” redakciją žemiau padėtu
adresu. Mes pinigus veikiai išsiųsime į paskirtą vietą ir
pranešime apie tai siuntėjui, pasiųsdami kvitą. Jeigu pi
nigai nerastų tos ypatos, kuriai yra siunčiami, tai sugrįš
atgal ir bus sugrąžinti siuntėjui. Pinigai prapulti
niekados negali

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street,

Chieago, III.

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

Kasdien yra žmonių išleidžiami
pasiklausymui garsių dainlnkų
ir muzikos.
Be jokių ypatingųišlaidų galite
girdėti savo namuose viską mū
sų garsiuose gramafonuose, ku
riuos parduodame už grynus pi
nigus ar ant išmokesčių.

Chieago, III.

Norintiems atsilankyti ypatiškai, Pinigų Siuntimo ■
Skyrius atviras nuo 1 po pietų iki 9 vai. vakaro.

Po $1.00 į mėnesį
3 mėnesiu Bandymas DTK AI

Ar Nori Pelnyti
•

24 ir 50 daininkų ir muzikališkų
gabalėlių dykai. Raštiška gvarancija ant 15 metų. Rašyk mums
reikalaudamas mūsų nemokamo
gražaus iliustruoto katalogo.

Tei. Randolph 5246

A. A. Šlakis

ROYIL PH0N06RAFH CO.

ADVOKATAS

91 E. 4th Street.

19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chieago, III.

k

Dept. I(W

NEVV YORK, N. Y.

Re». 3256 S.. Halsted St.
Tel. Drover5326

PARSIDUODA FARMOS.
Lietuviškoje kolonijoj tarp gražių ir
"veikų vandenų ir
žuvingų ežerų,
kur daugelis lietuvių yra apsigyvenu
Ir gauna iš tų žemių visą maistų. Ne
reikalauja prašyti, kad bosas duotų
darbų, bet jaučiasi patys ant savęs
bosais, žemės gera ir derlinga. Oras

toks pat kaip Lietuvoje. Žemę leng
va ingyti. Oalima gauti nebrangiai ir
visokiomis išlygomis nuo 12 iki 70 do
lerių už akrų,.

KRANK BARONAS,
Millerton, Mieh., Maaon Co.
12—19.
•

r

Dn*kart Savaitini*

Dallftįi dažitije, karna ran

dasi paduikati įiodlla.
Kaina tiktai $1.50

Be antspaudą, pas mus galima gauti numeruojamų maši
nėlių guminių raidžių su rankenėlėms, draugysčių ir Baž
nyčių komitetams žvaigždžių ir t. t. Klauskite apie kainas
laišku, o mes visados suteiksime pilnas žinias apie kainą ir
laiką padarymo.
Reikale adresuokite

Tūkstančiai Doleri;

1809 ff. 46tti Street,

tiktai didesne

Psvysdis |sųaudo« No. 101

DRAUGAS PUB. CO.

J. 8INKKUS k OO.
3151 So. Halsted Str., Chieago. m.

ton.

Adresuokite:

Visokiais reikalais adresuokite:

Kns greitai pasiskubins nnpirkt se
kančias prapertea, tie greitai galės
daug pelnyti, nes parsiduoda beveik
pusdykiai: 2 lotai ant Union, avė., ir
38 gatvės verti $1200, bus parduota
nž $600. Htnbft ant Wallaee ir 36 gat
vės nnt 2-jų familijų 4 ir 5-kių kam
barių, randoa neša $19 į mėnesį nž
$1600. Labai puikus mūrinis namas ant
Emerald avė., ir 30 gatvės dėl 6 fa
milijų 3 lubų augščio,
ramios neša
15 procentų už $5500. Kampinis lo
tas su dviem stuboms dėl 3-jų famili
jų rnndos neša $30 į mėnesi už. $2600,
randasi netoli Kedzie ir Archer (prie
Crnne didžiųjų šapų) Ir puiki farrną
40 akrų geros žemės su stuba ir pra
dirbta žemė, tarp lietuvių nž $500.
Nekurias prapertės gali pirkti įmokė
jus kokius $200, o kitus ant mėnesio
po $15. Apart augščiau paminėtų turi
me dar daug visokių pigių namų lotų
visose dalyse miesto, taip-pat ir viso
kių farmų, nes mūsų speelališknmas
suieškot gerus bargenus. Taip gi budavojam visokius
namus ant ordelio,
klausiantiems paduodame kainas, skoli
nant pinigus ant lengvų išlygų ir tt.,
galim užtlkrint niekur pigiau nerasite,
meldžiam poraitikrint. Meldžiam atsi
lankyti dėl platesnio paaiškinimo.

Toki pat, kaip No. 101

No. 109 Kliinlii gnn aitspaidi. Tinka dra«ntt»i Ir pailuins ypa-

Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties
nors pora gerą katalikiškų paveikslų. Mes tik ką ga- vome siuntinį įvairių paveikslų,kaip tai Šv. Kazimiero,
ŠV: Antano, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Juozapo, Šv. Onos,
ir beveik visų esančių Šventųjų; Said. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkių Bonų V. Jėzaus, Sald. Šir.
dies Šv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Šv'. M. P.
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Šv. Tėvo Popiežiaus
Benedikto XV:*'
Norėdami paveikslų gauti, paminėkite vardų, kokio
norite, prisiųskite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno
25 centai.
Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir
nebus gėda laikyti namie.

100 rub. UŽ $49.00
$98.00
200
$147.00
300 ,,
$196.00
400 „
500 ,,
» ♦ $245.00
$49000.
1000 .,

Šis kursas yra geras tiktai dabar.

Kas prisius $2.50 tas gaus metams “Tarką,, ir “Draugą’’

Kaina $4.00

Dabartine rublių kaina yra sekanti:

9 9

So. Boston, Mass.

Mo. 162

letą rublių.

t t

nta driigystm ir kuapoms. Da
ryta iš Alanlao, naralija ir lengvi
aešleti.
Įspaudo! didumą parodo
paveikslėlis apačioje.

KAINA TIKTAI $3.50

Pinigai nueina saugiai ir greitai siunčiant per
“DRAUGO” Redakciją. Tavo gimines kenčia
didį skurdą. Sušelpk juos, pasiųsdamas ke

9 9

Rašykite šiuo antrašu:

366 W. BroAdvvay,

Naudokitės proga!

$5.05
$9.95
$14.90
$19.80
$24.70
$36.75

N$. 181 Metalini aatspaadi, pHma Atiloti klšonltje, labai tinki

Užrabežiost $1.257

Tarka Publishing Co.

Dabar yra geriausias laikas sių
sti pinigus į Lietuvą. Negirdčtinai
pigi kaina rublių.

10 rub. už
20 »»
pp
30
40
50
75

Suvienytose Valst. $1.00,

“Tarkos” kaina metams:

—

Vargonininkas gerai suprantantis na
▼o amatą ieško vietos lietuviškoje pa
rapijoj. Reikalaujant
atsišaukite j
“ Drau go ” Redakcij ą.
8—11.

Daugybei reikalaujant, “Draugo” Adminis
tracija pradeda priiminėti užsakymus antspaudų
ir žymių draugystėms, kuopoms,
bažnyčioms,
biznieriams,
notarams ir pavienioms ypatoms.
Padarome greitai ir pigiai. Dirbame visokio di
dumo ir kainos. Norėdami parašykite kokie žo
džiai turėtų būti atlieti, kokio didumo, metali
nė ar guminė, o mes suteiksime tikrų kainų.
Iš daugelio čia paduodame porų pavyzdžių:

Seniau ėjusią iš Lavvrence, o dabar iš S. Boston, Mass.

Mass.

Pranešusiam tikras žinias bus snteUita 5 doleriai dovanų.

Antspaudos

Lietuvių vienintelį bepartivį-progiesivišką, populiariškai
redaguojamą juokų ir pašaipos mėnesinį laikraštį

Iš PRIEŽASTIES APLEIDIMO SAVO
BIZNIO, priversti tuojaus
išparduoti savo ktiogeriausį 1-mos rųšies TABAKĄ absoliutiškai puslykiai, ir kad kuogreičiau išpurdavus, perkantiems .40 pakeliu Tabako
duodame VISAI DYKAI augščiau patalpintas sekančias dovanas: 1)
Paauksuotas Laikrodėlis su Gvaraneija ant 5-kių metų, 2) Brelokas, 3)
32 Kalib. Revolveris (Modelis), 4 Peliukas iš angliško plieno, 5) Sigarnyčia.
40 PAKEL1I’ tojo TABAKO (Bogdanow,
Sultan, Mesaksudi,
Stamboli, visi 1-mos rųšies) ir tas 5 dovanas išsiųsim kožnam kas
prisius 25 eent. rankpinigių (markėmis). Likusius gi $5.75, ir 50 centų
už persiuntimą dovanų apmokėsit priimdami siuntinį ir po persitikri
nimui jog tas Tabakas ir Dovanos yra kuogeriausios rųšies. Pasinaudnokit tuojaus iš tojo nebūto išpardavimo siųsdami rankpiningius sta
čiai prie:

luilkraatla

“SAULE”
J*a 25 matai, kaip ilelna Ira Ctarninkaa ir Pltnyiia. Pnamner.'*
ta kaactvoja m*tamat Amarthafe
$2.50 metama, pasai metą $1.25.
Manijoje irEaropoja $550 metams,
$1.7$ pasai matą,
Rąžykite iiųdien, o gausite vienų
namerį paaUiarCjimoi dykai, ad
resuojant

W. B. BOCZKOVSKI — C0.
Mahaaoy City, Pa.

Ir įkartai lodą Laikraitj "tlfTUHT"
Gal Mtiaal kur |ų šauti?

“LIETUVA”
Ona |au 21

molu* Chtatfa. HHaule kas
Ntnyiia ir paduoda daugiausiai garų Ir
tvarkių žinių II Amerikos, Europat Ir
viso svieto, o prooumorsto ks«aa|s mo
lui tik •$.<>•, pusei motų $1.00.
RMjK MrVBU.

A.

OLSZEWSKI,

3JH t$. Halttid lt.. CHICASO. ILL

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W.

46th St.

Chieago, III

arba du arbatiniu, šaukštuku,
atskiesto vyno stikleliu virinto
pasaldinto vandens.
Stebuklingasis kartusis Vynas Kūdikiams iki 1 metų pusė
NAUDINGAS VYRAMS, MOTE- šaukštuko atskiestame vyno stik
leliu virinto saldinto vandenio.
R0MS IR VAIKAMS.
Dr.

Lungo

Padarytas iš geriausių žolių ir
geriausio vyno.
Kainą už butelį $1.00, siunčiant,
į k1tus miestus $1.25.

Gelbsti visose ligose, kurios kįla iš neveikumo kraujo k. t. ne
virškinimą, skausmų pilvo, kepe
nų, inkstų ir tulžies, neuralgi
jos, galvos, svaigintų, padagros,
kirminų, dirksnių, diabete, šal
čių, karštinių, skrupulų, žaizdų,
karbunkulio, vėžio> fcemoreoidų,
Moteriškė nesveikumų; išblišžimo
Vyriškų ligų: plonumo, silpnumo,
skausmų nugaroje
kauluose,
raumenuose. Vaikų ligose, tymų,
bronchitis, kosulių, vasarinių- ir
tt

Kaip vartoti — Imk
kiekvienų valgį ir eidamas
Augnsieji: Vienų arba du
štu ant sykio.
Vaikai: 1 iki 12 metų

prieš
gulti.
šauk

vieną

Gaunama* tiktai

Poszka’s Aptiek oje
3121 So. Morgan St.

Chieago’

ATSIDARĖ DIENINĖ MOKYK
LĄ.
Ant Town of Lake,
Daria
Sųuare Parkelyje, atsidarė Die
ninė Mokyklų. Norintieji išmokti
angliškų kalbų, aritmetikų ir ki
tas mokslo šakas, atsilankykite
pirma valandų po pietų.
A. Strikulis, mokytojai.
10—12
EUROPOS KARO:
50 atviručių atspausdintų įvairiuo
se apalvunse iš tikrų paveikslų na
imtų karės lauke. Atsiųsk 2 dešimta
ku ir 5 centus stampomis arba mo
nev orderiu ant 25 centų.
Agentai reikalingi.
John Marshall
Post Ofiee Box 74 Oregan City, Orą

DRAUGAS

8

Kovo (March) 25, 1915. N. 13

1X1.111 u v

rxc.i:':crc
Phone Drover 4247

DR. J. JONIKAITIS

"Karė - kainos sumuštos - Karė” Viskas už $5.95

Cydtu Vyrų. Moterių Ir Valkų Ligas.

s!S®te

Resid.

4613 S. Ashland Ava.

:

;

CHICAGO,

ir jis juo yra, beveik be abejojimo, jus sutaupo

Phone Drover 7800

Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po
piet ir 7 lig 9 vakare.

te mažiausiai

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydytojas, Chirurgas
, ir Akušeras
Šydui Vyrų, Uslsr; ir Vaikų Ligas

O.

THE HIBERNIAN

3654 Richmond St.,

Officia! 100

CHICAGO

(kampas 34tos)

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

>
€

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Telefonas Canal 538
I

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Rusiškas Daktaras

-į

|g

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

<r
M

2

Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšme mūsų
tautai. Kun. P. L.
Šv. Kazimieras jaunuomenes idealas. K. U.

lt

3
4

Tėvynės meilė.
D-ras A. K. R.
Giesmė į Šv. Kazimierą.
Pranas

B

Dr. H. Krasnow
Spacljallslas Snrgery ir Bmita-Urlnary Ligose

“TIKYBA IR DORA”

‘1346 So. Halsted St.

Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina
tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant
Katalikų Bažnyčios
Paduoda gražių doros apysakų—trumpai sakant

a
sssss

po mėnesio

Daktarai
Specijalistai

Laikraštis eina du kartu į mėnesį
Kaina 75 c. metams
Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numarį dykai.

1644 Wabansit Ava.

Ofisas 1335 So. Halsted St.

-

Amerlk. lietuviu Dienrašti

Eipeller

siai iš

*74-80 VVasbiugton

e
e
3

“KATALIKĄ”

ženk

inkaro

F. A d. Bichter &Co

PUB. CO.

1800 W. 46th St.

Richterio

25 ir 50 centų;
aptiekose Ir tie

3
O

sugrąžinti.

DRAUGAS

tikro

veikslo.

Adresuokite:

Mes galime pasakyti kas tau skauda ir
nuo kokios ligos kenti. Mes gydome vi
sokias chroniškas ligas. Patarimas veltui.

Redakcijos adresas:

prašome

Visi užsisakykite

Oi

tetams — siunčiame bargan. Neišparduotus egzempliorius

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

reikalauk

lu, kaip ant pa

Gerb. Kun. Klebonams ir gerb. Tautos Fondo Komi

<6

visada

Street,

NEW YORK.

^i

“Tautos Fondui”

B

ir

B

C
r+

Pus® gryno pelno skiriama

Chicago, 111.

mėgdžiojimų,

S

Kaina 20 c.

Ofiso Valandos: 8—9:30 iš ryto
1—3 po pietų
6—8 vakare.

pa

su

T

■o
®

TURINYS

1

8AU30K1ES

Pain —

Šv. Kazimieras

o

VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.
Nedalioms ir Seredoms pagal sutartį.

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektaoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiua;
ekolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

Nauja Knyga

‘o
c

DEPARTAMENTAS

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Pa.

Chicago Telephone Company

JONIKIENE

M

Philadelphia,

Bell Telephone Building

3364 So. Halsted St.,

Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir dangiaa, až kariuos mokam 3 naoiimčias ant metų, karį pride
dant kas pusė metų.,
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8 tor vai. vakaro.

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SF.REOA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nią Iš Amerikos. Europos ir viso aviete. o
prenumerata kaštuota metams tfi $2.oo:
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams
$3.oo; pusei orėtų $1.5(.

Dienrastyj "Katalike“ žinios
tilps daug greičiau ir plačiau; į
visi-B pajudintus mūsą gyvenime
klausimus kuopiačiausia atsiliep
sime.
Dienraštis ‘Katalikas’ yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys
ramaus kultūrinio darbo.
Todėl dienrašty j “Katalike”
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos
naujokynuose
gyvenančių,
S.
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas,
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenės
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams .. ■.................................... $5 04
pusei metų .. $3.00
trims mėnesiams . . $1.75
Užsienyje, Europoje if kitur
met'ms ......... ....................... $700
pusei metų .. $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

RAŠYK ADRESU:

Chicago, III

iEEE

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
“KATALIKAS”

J. J. Paukaztis & Co.
120-124 Orand Sir.,
Brooklyn, N. Y.

3249 So. Morgan St.,

Cbicago

Tarp Maxwell ir 14-tos gatv.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie

Valandos: 9 iš ryto iki 8 po pietų.

..." -*

“ŽVAIGŽDE”

Telefono Kelių.

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

X’

dešimt nuošimčių to

penkias

Geriausia Akušerka

BANKING ASSOCIATION

>66666666666661

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

brangaus elemento vartodamas

Tel phone Drover 1924

TAUPYMO

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

ir patvirtinti laišku. Jei laikas yra elementas,

8ENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis

kalinga. Jus galite tą dalyką peršnekėti vėlomis

arti 47toe aatvSi

ILL.

LAIKRAŠTĮ

SAVAITINĮ

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

bet devynius kartus iš dešimties tai yra nerei

$ 3249 S. MORGAN ST. CHICAGO
kbc
HKC <♦> •»£• 3MRC

(KURTA 1887

“ŽVAIGŽDE,,

yra geistina pasiųsti atstovą jos užbaigimui —

4712 So. Ashland Avė.

EXCELSIOR VVATCH CO.

LIETUVIŲ

“ŽVAIGŽDĘ”

Kada turi svarbią transakciją padaryti dažnai

Lietuviškas Dentistas

PLATINKITE

IR

KATALIKŲ

Or. C. Z. Vežei (Vezelis

DEPT. 991,

System
SKAITYKITE

Tel. Drover 7042

MŪSŲ NU08TUOLI8, TAI MOŠŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS AT8IĖMU8, JEIGU JIE PATIKS.
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolerų davonoms supaiindiutui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik-per apribuotą laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaniuė plunksna, dėžė Ha
vanos cigaru ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECIALI8
PASIŪL1JIMA8: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui.
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

LIETUVIAI!

Bell

t—12 iš ryto
1—3 po pietų
6—9 vakare
iMuniiua..«•"»•>uauneHuei .■•iiMiuuž. ua
Valandos:

Nedeliomis 9 iki 12 dienos.

6* «BN8M66666MMM666666e666a«
K

**

tuvoj tffcl Amerikoj

Tolefonas Canal 4346

•» *•

Lietuviškyjy Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

“Išeivių Draugą”

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

f

Kurs

1915 metais eis kas savaitę

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus i Banką uŽčėdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
rocentą ratomis ant metų. Siunčiame pinigus
visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame Šifkortes ant visų
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
geležinkelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitčs
viršminStu antrašu.

CHICAGOJE.
Vicnaoiyfle yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Ssaera priima paa save mergaites mokinimui ir iiaaklėjimsi. Seminarijoje
prie reguleriskojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muziko, paiiy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS
PIGUS UŽLAIKYMAM.
Reikale meldžiama kieipties prie Motinos Perdėtinės
ii ir antrais:
Z

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

.

-r

ir padailintai,
1.

r

padidintas

talpins:

$5 ir $6.00.

gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

a

i

•i

S?

Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

M.

Gordon

1415 So. Halsted St.

Chicago, III.

Atvira kasdieną (irNedėlioj) dienomis ir vakarais.

tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
Ii 4. “Škotijos Lietuviai”!! Lanarkshire, III Linlith-

• 1 5. “Lietuviai Anglijoj”.
įį G. Korespondencijas.
Vienatini* Lt eta vii Iidirbėjaa
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
»»
visokiu ženklu
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
-i
draugystėm, o y
Tariant trumpinus, pasistengs tapti vienu iš įvaiT
patingai: iįokardu ii riausiiį ir skaitymui verčiausių laikraščių.
#!'?
guzikučitt' meta i Š
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
•..į
liavu, anameliotu
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
ir padengtu celluĮ..Į trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
loid’u, šarpu, vė
Llt1U0y5Tfi
. i Adresas:
liavų ir Karunu.
'*EWTt>/) VARGO

<A

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo!
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau-j
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.-,

Vėliausias žinias iš karės.

2. “Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto
perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą
ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško

i H M. A. Norkūnas,
I < >
«< »

c

Mašinų darbas

Sienoms lentos

Stogui lentos

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Avė.
Netoli Robey Street

Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimąme į visas miesto dalis.

Pristato

Telephone Drover 6300

•i

tt S'itf lisikirpKit

Ar norite gaut

■DOVANĄ?
į

!'
MOflCIK
Csm tj Lf.Hrtn,
'«'l. M

«DIDELIS PASIŪLIMAS

L'

Man pavestu, dar
bu. atlieku artiatiikai.

-—M

t
/įy

M

įj Mossend,

.a-t ŽIRO

tame banke, o tvirčiausia Lietuviška-

id vier.jį /i tentą

Henry J. Schnitztr

Lenkiška banka Į vakarus nuo

Telephone Drover S326

Mokiname Angliškai

PtfMHgtM arJs-

Visose dalyse Amerikos Ir Kanados

New York City.
i
I
!
j

Vieninteli mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mokyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą atlyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar
rašyk platesnių žinių.

Stock Yardu yra

Gydo visokias ligas

DEPOSITORS STATE AND SAVINGS BANK

; 9—12 prieš piet; 4:30- 7:30 vakare,
VALANDOS: i nedeliomis 9—12 prieš piet.

▲merfteaa Sehoel 6t Lanfnafea
1741 «. 4711 Strilt,

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šiakienė
Specijaliati moterų Ir valkų ligos*

3255 So. Halsted St,

Chicago, llls.

Jei nori

linksmai ir naudingai praleisti

Šitas bankas yra po aštria priežiūra ir valstijos revizi.
ja. kuri dnoda ilgiausią gvaranciją dedantiems pinigus prie
mūsų. Mes mokame 3 proc. metams, kas 1-mą uieną Sau
sio ir Liepos mėnesių.

Cklcaia, III.

visokiais gražiais paveikslais ir

su tam pritinkančiomis dainelė
mis, su silkinėm kvietkelėm ir su

visokiais paveikslėliais,

paauk

suotais kraštais parsiduoda labai
pigiai: kas prisius 30 c. pačios
markėmis, aplaikys 12 popieią
su konvertais ir dar pridėsiu d ivsnų knygą — Pradinis Mok
slas angliškos kalbos, 160 pusi.,
vertės 30c.

Reikalaujam agento ir duo t.,
me gerą uždarbį. Adresuokit:

Misa. W. SORKIS.

Plymouth National

Tai. Yards 1131

Lletniliku 6riborius
Seniansias, pigiausias graboriusir tirinetojas dėl pavargėlių-oailaičių.

P. A
3315

AUir* žn.

MAŽEIKA
MIC1B0, ILL

Kapitolas su perviršiu
I16Š.000.00.
Šitoji

Kas norit turčti
Paveikslus Amerikos Lietuvių Po
litiškojo Seimo ir teipgi L. Rymo
Katalikų Federacijos Kongreso
Kreipkitės šiuo adresu:

W. J. STANKŪNAS

Banką

prižiurtum

Suvienytųjų Valstijų vai
tižios.
Moka 3 nuošimčiunuo nudėtų pinigų.

Galimi

susišnekėti lietuviškai.

G.

|

| laiką, tai skaityk naujai išleistą knygą

BANK.

M. Postlethwaitt,
iidininkaa

4633-4637 So. Ashland Avenue
Ne ant kampo

12 POPIERŲ DYKAI.

rašyti su

SAUGIAUSIA
yra turėti padėjus savo pinigus taupinamoj kasoj, tai yra dideliame Ir tvir

164 MbLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

141 Vtfaahington St.

laiškams

Scotland.

siuitoj
tiflC kgpiny.

Popieros

Lanarkshire,

M. A. Norkūnas

iT:ebs nuo

Atsiųskite man adresus visų
savo drangų ir pažįstamų gyve
nančių Amerikoje, tai gausite
nuo manąs GRAŽIA DOVANĄ

Rev. Jos. Norbut

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain.
Lietuvių kalbon versta J. Kmito.

Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei

na tik 75c. su prisiuntimu.

Reikalauk tuojau.

DRAUGAS PUB. CO.

Galima pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augščiau.

Šitas bankas turi drūčiausią skarbčių, kuris suteikia galūtiną apsaugą nuo vagių ir ugnies, o apsaugos skrynelės
(box’es) tokiam dėl pasidėjimo visokių brangenybių ar bran
gių popierių, persamdome po $2.50 ant metų.
• Taipgi galima taupyti savo pinigus pradedant nuo
26c., 50c., $1.00., $2.50 ir $5.00 kas savaitę, mūsų 40 sa
vaitiniame kliube, kuris po 40 savaičių išmoka visus sudėtus
pinigus ir 3 proc. Prisirašyt į tą kliubą galinta visada. Nie
kad nėra pervėlu.

Siunčiame pinigus į Tčvynę.
Duodame paskolas ant nejudinamo turto.

