«

V
* NAVAITIS US LAIKRAŠTIS •

u LTTHUANIAN WEEKLY •

“DRAUGAS”
EINA KETVIRTADIENIAIS

"DRAUGAS
”
[THE FRIEND]

iŠ ChlCAGO, ILL.

FehUshcd grery Hnralay, Chicago, I1L

Kaina Metams:

SUHSCRIPTION RATES.

Suvienytose Valstijose - - $2.00
Europoje ir kitose šalyse - $3,00

In United States ... $2.00
Foreign Countries - - - $3.00

APSKELBIMŲ KAINOS ANT UŽKLAUSIMO

AOyERIlSIRsKTES*lN_7PLICATlOli

Su visokiais veikalais reikia
kreipties šiuo adresu:
e

AU Contanairrtion. and Moocy Ordos aaU
be addfCMed to:
j

DRAUGAS PUB. CO..
1800 W. 4&th Street
Cklcųo III.

DRAUGAS PUB. CO.
1100

k\ v

V. 40U

Street

Chliųt, UI,

O R G A N A S i LIETUVIŲ RYMB-KATALKŲ FHERACIJBS, SUSIVIEIUIHB LIETUVIŲ R,-K. AMERIKOJE IR LIETUVIŲ R.-K. PILKŲJŲ BLAIVIRIHKŲ SUSIVIENIJIMO AMERIKOJE IR “LIETUVOS VYČIU
*lTlj

l'fcl

A f 1~P- • ' •

•- •

---

-

Metai 1 Vol.| VU.
KĄ KRISTUI AUKOTI
VELYKOMS?

.

—-T-a. I . fa I ... ' '» ■

■ I «■

m ■

■—I ~

"**

CHICAGO, ILL, KETVIRTADIENIS 1. D. BALANDŽIO (APRIL)

gHTOtlD Al SPCDKD-CLA— MATTEK JULT
gyveni! Paliuosuok save nuo
ją, gi prisiartinsi prie valios
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Sveiki Sulaukę Šventų Velykų!!

Jau išėjo iš spaudos 1 numaris

“Pažangos”

Štai ir Velykos. Brangi tai
šventė. Tai triumpo, garbės
diena geriausiojo tavo prietelio! ak geresnio prietelio ne
Aušo Dangus aiškus — nei gę medžių pumpuriai dvelkė saulės spindu’i ii atsimušdaturime kaip Tą, kurs savo gy debesėlio. Saulutė, atkopda maloniais kvapais ir trynė mi į šilkinius
ūbus, tartum
vastį už tave padėjo...
ma nudažė rytuose dangaus jauslią^jiosį. Pakalnėj, upe žaidė aukso išvadžiotuose siu
Bet ką-gi šimet, tu savo Iš skliautus radona varsa. Len lyj pro akmenėlius čiureno viniuose. Senei s ramus su
ganytojui Kristui aukosi? Ar gvas vėjelis gaivino sprog vanduo. Viduryj medžių ra įsmeigtomis aktinis į Visšpri“PAŽANGA,, eina tautiškai-krikščioniškoje
mąstei apie tai? Ir ką gi ga stančius medžius bei žolynus. mu... Gamtos gražumas bei gimtą Tiesą, žeijgė išlėto pir
dvasioje.
/
lėtumei Kristui aukoti? Ak Nors buvo gana anksti, bet gili tyla užžavėjo Vytauto myn. Kas sūsltaitliuos jaus
“
PAŽANGĄ
”
leidžia
“
Draugo
”
Bendrove*
Jis šventas, Jis nekaltas, Jis gamta budėjo. Pilni keliai širdį. Jisai paskendo svajo mus, veržančiuosius iš karštų
turtingas. Tat, tavo turto ne pėsčių ir važiuotų — visi sku nėse.
krūtinių..
“Aleliuja... Jėzų
“PAŽANGĄ” veda tie patys redaktoriai, ku
Atsiminė kokia dešimts me kėlusi regėjom ’ ’į
nori, nes — Visagalis. Gal bėjo bažnytėlėn pagarbinti
rie redaguoja savaitraštį ‘Draugą”
BAISIOS SCENOS
gėrimais ir skaniais valgiais prisikėlusį Išganytojų.
tų atgal, kuomet su savo bro
Vytautas nesuprato, kas su
PRZEMYSLYJE.
“Pažangos” Kainą
manai tą dieną pažymėti... “Vytautėli, Vytautėli, kelk!” liukais ištroškę laukdavo lin j uomi dedasi. Ątsiklaupė ant
tarė
inėjusi
į
seklyčią
Širvi

ksmų Velykų švenčių. Jau iš- kelių, palenkė davo galvą ir
Bet gi žinok, jog Kristus yra
Przemyslio Garnizono padėji
Metams $3.00, pusei metų $1.50
šventas, tai pataikaudamas dienė į savo sūnų, medicinos anksto rinkdavo iš vištų kiau nepajuto, kaip iš jo krūtinės mas, prieš pasiduosiant rusams,
Atskiri numeriai po 25 c.
fakulteto
studentą.
“Jau šinius ir nešdavo pas močiu išsiveržė gailešč o, o gal mei buvo pasibaisėtinas. 30.000 ka
savo kūnui Jam neintiksi.
Adr.
Ir ką-gi tat Kristui auko penkta valanda. Tėvas liepė tę atskiron dėžufėn pasidėti. lės, žodžiai: 'O Amžinoji Tie riuomenės išmirė laike šturmų, 1
ti? Ką-gi daugiaus jei ne sa- eiti pėkstiems. Takai pramin Kaip paskutinių dieną prieš sa ! Kodėl tai p rėlai aš Tave dauguma nuo bado ir įvairių li
gų. Badas mieste buvo baisus,
vo širdį. Tiktai tas yra jo ti. Antgalo, kas ir arklius pa- Velykas močiutė svagūnų luk pažinau! Tu, ; irikaltas prie
ii
W. 461h Street,
Chicago, IIIštuose, šieno patrakuose įvai kryžiaus, troškai! mano išgany gyventojai maitinosi išmirkyta
pasekėjas “kuris pildo Jo Tė šventoryje dabotų”
oda ir kitokiais biauriais produk
“
Eikite,
kad
norite.
Aš
riomis
spalvomis
dažydavo
mo, tvrnn pa i j — aš trok tais. Nušautus laike bombardavi
vo valią”. Mylėk, tat, Kris
štu Tave mylėtiĮ Nebūk ma
verčiau
išsimiegosiu
”
.
margučius,
tepliodavo
vašku,
tų “iš visos sielos, viso proto,
mo arklius suvalgydavo,
kaipo
“
Vaikeli,
vaikeli,
neužrūs

išrašinėdavo įvairiomis raidė no Teisėju, bet Išganytoju! skaniausį valgį. Przemyslio miesvisų savo pajėgų”. Tobulai
mylėdamas Kristų kaip-gi ga tink tėvo ir man neužduok mis, panašiomis aigiptiečių Suteik man malonę tobulai te randasi apie 15.000 ligonių serlėtumei nepildyti Jojo va širdgėlos”, kalbėjo motina, ieroglifams; išskuzdavo pei Tave suprastai, ‘Tebūna šian gančiu šiltine ir cholera. Rusams
dėdama krepšin sūrį, mėsos, liuku dyvinų žolynų paveik dien linksmaus3 Aleliuja — užėmus miestą, tuojaus pradėjo
lios?!....
bei ragaišį — špitolninkams slus. Velykų dieną visi eida diena ramybės įmano sielai. darbuoties ten Raudonojo Kry
Bet, pastebėk, kas-gi tave
velykinę. “Kaip tik apleidai vo ar važiuodavo bažnyčion Garbė Tau, žmdgaus Sūnau! žiaus skyriai.
nuo meilės Kristaus ligšiol
savo tėviškės šiaudinį stogą, ant Prisikėlimo. Sugrįžę na- Aleliuja!
stūmė? Kodėl ligšiol taip
praradai tikėjimų
ir dorų. mon ,visi linksmi valgydavo
iT'Sirvintas.
dažnai nepildei Jo Tėvo va
RUSAI TRAUKIASI NUO JAPONAI NERIMSTA — KYŠiandien tokia brangi diena. švęstus valgids ir bandydavo
lių? Kame priežastis? Ma
KLAIPĖDOS.
Visi žmonės eina, skuba, tik margučių tvirtumą. Šiandie?...
IŠSKERDĖ 20,000
Petrograde patvirtintos ' žinios, NIEČIAI RENGIASI KARĖN. TURKAI
tai ir atsakymą: prisirišimas
tai tu, čia vienas tysosi lo Šiandie viskas kitaip virto...
KRIKŠČIONIŲ
ASSIRIJOJ.
kad
rusų
kariuomenė
traukiasi
Kynijos valdžia permatydama,
prie sutvėrimij tave skyrė nuo
voj... Kelk, eikiva kartu!” fr kam prireikė gaišinti iš po
Tiflise
gauta
neramių
žinių iš
nuo Klaipėdos atgal. Rusai ne kad ne taip lengvai galės atsi
Sutvertojaus; ieškodamas su
užbaigė susigraudinus senoji prigimto stogo šį ramumą ?
Uramijos
šiaurinės
Persijos
lelijos yra laikomos šven galėjo atsispirti vokiečių užpuo kratyti nuo japonų reikalavimų,
tvėrimų—praradai SutvertoŠirvidienė.
Kam reikėjo šį rytą užgauti tomis gėlėmis ir jos taip daž limams ir eina išpalengva ant pradėjo rengties į karę. Pirmiau provincijos. Iš ten pranešama,
ją. Gyvendamas dėl savęs pa
prasidėjo baisios
Gerai pažinodama savo sū seną motušę?...
siai Pekino apielinkėse sutrauk kad Assirijoj
nai vartojamos bažnyčias pa savo senų pozicijų.
sauly ir tartum dabartį sau už
krikščionių
skerdynės.
Turkų
nų ir nenorėdama jo supykin
ta 73.000 kariuomenės, kurios
Staigu sudundėjo bubnų puošti ne vien tik dėlto, kad
amžinastį skirdamas nebuvai
reguįiariškoji,
kariuomenė
ir
užduotis bus ginti Kynijos sos
ti, pasiėmus išmaldomis pri balsai, kurių aidas pasklido jos yra tobuliausiomis gėlė
Kristaus mokytinių, nepildei
krautą krepšį, išsinešdino iš miške ir pažadino Vytautą iš mis, bet ir dėlto, kad jos tu KRETINGA PRŪSŲ RANKOSE tinę. Panašiai visoj Kynijoj di kurdai atkakliai persekioja ir
Vokiečiams pasisekus atmesti delis subruzdimas,
“Jo Tėvo valios”...
visur eina skerdžia assiriečius.
seklyčios. Vytautas, suerzin svajonių. Reiškė — už ber- ri simbolišką reikšmę.
Uramijos misijų pirmininkas
rusus
nuo
Klaipėdos,
kai-kurie
Kas-gi tave nuo meilės Kri
skubi mobilizacija. Japonija iš
tas motinos kalba, vartėsi nuo tainio valandos prasidės cereYra
žinoma
viena
graži
le

vokiečių
kariuomenės
pulkai
d-ras
Harry P. Paekard, išstatystaus atskyrė? Tariant, kassavo pusės jau padarė pirmus
šono ant šono, norėdamas už-j monijalai. Vytautas netiktai, genda, kurioje sakoma, kad prisimušė
net prie Kretingos kariškus žingsnius, nes 120.000 damas savo gyvastį ant pavo
gi tau atėmė išmintį, jog Jo migti. Vienok negalėjo už-1 kad nepįldė savo, kaipo krikmiestelio, galop jį užėmė. Jei japonų kariuomenės plaukia prie jaus išgelbėjo 3,000
assiriečių
jaunikaičiai,
kurie
ieškojo
Tėvo valios išsižadėjai ir sa migti. Supykęs ir patsai sa
nuo mirties. Jie tris dienas ko
ščionies pereigų ,bet ir mažai Panos^Marijos rankos, pasi gu tikėti vokiečių pranešimams Kynijos žemių.
vęs ėmei pasaulyje ieškoti? ves nesjkęsdamas, atsikėlė.
vojo narsiai su turkais, bet po
buvo tikinčių. Tikėjimas jam prašę
Dievo
palaiminimo iš Kretingos paliuosuotįa 3000
Kodel-gi save už Sutvertoją Visi namiškiai išėjo į bažny
trijų dienų pritruko amunicijos
nerūpėjo — jisai nuo tūlo lai kiekvienas paliko savo lazdą vokiečių nelaisvių.
augščiaus statei?... Kas protą čią, palikdami tiktai seną tė
ir
jau
turėjo
pasiduoti ant
ko visai j uomi neindomavo bažnyčioje.
Ant
rytojaus
SUVALKAI PELENUOSE.
tavo taip užžavėjo, jog turė- vuką namų sergėti. Vytautas,
turkų
valios
ir
nevalios,
Daliar, atmininiu atgaivintas, Juozapo lazda buvo atrasta
Petrograde
paskelbta žinios, kaip d-ras Paekard prasimušė
jei išmintį, bet taip baisiai ne nenorėdaams . papulti į tėvu
su prislėgta siela, nusiskubi bežaliuojanti ir bežidinti leli D-RAS LIEBKNECHT PAIM jog vokiečiai atkeršindami ru
pro kariautojų linijas ir iškėlė
išmanei?... Taip, išnaudojimas ko “poterius”, greitai apsi
TAS KARIUOMENĖN.
no bažnyčios linkui.
sams už sunaikinimą Klaipėdos, augštyn Amerikos vėliavą, ku
jos
žiedais.
'
sutvėrimų, šaldė tavo meilę, rengė ir išėjo į sodelį pakvė
Iš Berlino pranešama, kad so- prasimušę į Suvalkus, sudegino rią pastebėję
Netrukus užėjo per vartus
Antra graži legenda yra,
turkai ir kurdai
ir pagaliaus pririšo prie su puoti tyru oru. Sprogdami
eijalistų
vadasi d-ras Karolius to miesto visas valdiškas įstai
ant šventoriaus ir įsimaišė kad Marija eidama p bažnyčią
pasitraukė.
Vienoj bažnyčioj,
tvėrimų, prie šio pasaulio. medžiai skleidė aplinkui ma
minioje sale pakumpusios lie nusiskynė leliją ir prisidėjo Liebknechtas paimtas kariuome gas. Galima spėti, kad sykiu su kur buvo pasislėpę 200 žmonių,
Tai turtai, tai geiduliai, tai lonų pumpurų kvapą. Kvė
nėn ir pasiųstas į Akacijos po valdžios įstaigomis žuvo nema
pos. Suskambėjo varpai ir ją prie savo krūtinės. Trum
turkams ją padekus, visi žuvo
zicijas.
gėrimai, tai tuščia garbė, pa pavo pilna krūtine. Vengda
ža
ir
gyventojų
turto.
Rusų
orprasidėjo procesija. Pirmulk pu laiku lelija pabalo. Kele
liepsnose.
laivininkai atlėkę į Gardiną pa
gyrimai, juos tai apmainei mas tėvuko akių, nulindo už
15.000 Assirijos
krikščionių
niu per bažnyčios didysias tas ypatingų išsitarimų apie
sakojo,
kad Suvalkų miestas pasislėpę
ant meilės Kristaus .
bičių avilių į pauksnį ir atsi duris išėjo
Amerikos
misijose,
kryžiumi neši leliją remiasi ant šitos legen
liepsnose.
Išsižadėk, tat, tų niekintojų sėdo ant suolelio, kame mėg
AUSTRIJA
IEŠKO
TAIKOS
SU
2.000
randasi
po
globa
prancūzų
nas senis.
Paskui jį senį ir dos.
M—a.
tavo išminties. Ak, jie silpni, davo dažnai sėdėti, sergstint
misijoniKrių. Tiflise gauta tele
RUSIJA.
jauni, nešdami įvairias nuo
grama iš Uramijūs praneša, kad
gi Dievas galingas. Ir juos bičių spiečius. Patsai Imda
Londone gauta žinių iš Genevėjo plevėsuojančias vėliavas.
SMARKŪS MŪŠIAI PRIE
į misijas buvo įsibrovę 70 turkų
vos
ir
Hagos,
kad
Austrijos
cie

mainytume! ant valios Jo Tė mas bičių mylėtoju, tėmyjo į Reginys didėjo. Pasirodė gie
TAURAGĖS.
kareivių ir pakorę
stačiatikių
sorius Pranas Juozas kreipiasi
vo Dievo?! Argi?...
šias darbo museles, kurids, smininkės altorėliais nešinos
Rusų
kariuomenės
atsilankyvyskupą Mar Eliją ir keturius
į Vatikaną, prašydamas patar
Jie-gi, tie tavo suvadžioto- prašvitus pirmiems saulės bei giesmininkai, giedodami
Klaipėdoje neturėjo jokių kunigus.
išsikraustė kitur. Tš
pininkauti
tarp
Austrijos
ir
Run
'
aK
jai, tintai, gėrimai, geiduliai, spinduliams, skubėjo pievos- prakilnią giesmę: “Linksmą
svarbesnių
pasekmių,
vien
tik
prancūzų
misijos išvilko 60
sijos įvykinimo taikos delei.
jie tik praeinami, gi Dievas na rinkti iš pirmutinių pražy dieną apturėjom, kurios iš se
rusai gerai panaikinę ramių, gy assiriečių ir akyse gailestingų
— amžinai. Ar gi amžinastį dusių žolynų — žąsygaibščių no norėjom. Jėzų kėlusį re
ventojų sodžius ir patį Klaipėdos jų seserų nužudė.
IVilmingtono teismas pripažino
miestelį, grįžo atgal. Klaipėdoje
ir toliaus mainysi ant nyk — saldų medutį.
Gulpashane
kurdai elgiasi
gėjom! Aleliuja,
Aleliuja, kaltu Petrą Kraką užmušime vie
ITALIJOS PARUBEŽYJ
ir jos apielinkėse nukentėjo nuo žvėriškai. Sugavę assiriečius su
stančių tvarinių? Ar-gi mai
Vytautui nubodo sėdėti. Jo Aleliuja”...
500,000 AUSTRIJIEČIŲ.
tinio policijanto ir pasmerkė jį
rusų daug lietuvių gyventojų.
rišo juos po penkius ir išpa
nysi?...
siela veržėsi augštyn. Greitai
Giesmės skardas, su varpų mirtin. Krakas kaltinamas ir už
Tš Romos pranešamą, kad Aus
Prie Tauragės dalykai kitaip lengva juos kankindami, išžudo.
Pripratai prie tvarinių? pakilo nuo suoliuko ir per so balsais susiliejęs, ryto tylumo mušime New Britain
klebono trijos kariuomenės dideli pulkai stovi. Čia smarkiai buvo susi
Ai'-gi mainysi?...
do vartelius išėjo į laukus. je skrido augštyn, keldamas kun. Žebrio.
parubežiuose, kirtusi rusų kariuomenė su vo Su moterimis ir vaikais elgiasi
Ber. Montvydas renkasi Italijos
panašiu būdu. Jaunas merginas
Pripratai prie tvarinių? Saulutė tekėjo. Rausvi dan kartu ir virpančias žmonių pergabentas j Connectieut val Pietiniame Tyrolyje ir Trentinokiečiais ir nuveikus juos įsiver paima vergijon. Assiriečiai nuo
Sunku prislėgtam protui ūmai gaus skliauto bruožai persi širdis pas Tą, Kuris iš savo stiją. kur bus teisiamas už užmu je. Susano ir Lake Garda apie- žė į Rytprūsius
ir dabartiniu
linkių gyventojai pasitraukė gi laiku kaujosi su .priešu ties Jur visų tų baisenybių bėga į Kau
išmintį atgauti? Gaila būti mainė į baltutėlius. Laukuo nesuprantamos meilės mirė šimą kun. Žebrio.
kazo kalnus ir ten susiorgani
lyn. Manoma, neužilgo tose apie barku ant Nemuno. Rusams rūpi
kūdikiu dvasia!... LiUdna ne se žaliavo žiemkenčiai, pa ant Kryžiaus ir trečioje die
zavę į pulkus eina kovoti su
linkėse prasidės karės veikimai pasiekti Tilžės miestą, tik neži
galint susyk prakilnybės er skendę saulės spinduliuose. noje prisikėlė. Giesmininkus
turkais ir kurdais. Ligšiol, kaip
tarp Italijos ir Austrijos, nes nia kaip pasiseks.
dveli pakilti!... Skaudu rea Veversėliai, kildami augštyn, sekė vaikai, raudonuose ir
TIES TILŽE RUSAMS
žinios i paduoda, išžudyta Assi
abi viešpatiji jau nuo senai ren
lybės bent valandą nepažinti... maloniai čiviriavo, sveikinda baltuose rūbuose, skambinda
rijos krikščionių apie
20.000
SEKASI.
giasi į karę.
mi
puikų
Velykų
rytą.
Savo
Išilgai Nemuno upės, rusai vi
Bet ją tą realybę pažinti tu
mi visokiais varpeliais. Pa
VOKIEČIAI ŠAUDO BELGIJOS žmonių.
ri. Tik siek prie jos. Artin- skardžiais balseliais garbino si rodė dūmai ir pakvipo mi sur atmuša vokiečius. Žymi da
GYVENTOJUS.
150,000 RUSŲ ŽUVO TIES
lis
rusų
kariuomenės
perėjo
Ru

kis šuoliais, llavėk tramdan Augščiausįjį...
Londone
pranešama, kad vo ISPANIJA SUMOBILIZAVO
ros bei kadagių kvapas. Po
PRZEMYSLIU.
sų
rubežių
ties
Tilže
ir*
užėmė
Nė
nesijuto,
kaip
inėjo
VilNAUJA ARMIJĄ.
kiečių
kariuomenės
vyriausybė
čias tave usnis. Štai Velykos.
baldakimu su Švenčiausiu ant
Vienoje ir Berline skelbiama,
nemažai
pozicijų
Tilžės
link.
Ispanijos
valdžia pašaukė į
Krūmuose rankų ėjo išlengvd žilas sene
Išrauk jų bent vieną. Gal gė gaičių giraitėn.
kad paimant Przemyslio tvirto visus belgus, intartus šnipinėji
Smarkiausi
mūšiai
buvo
įvykę
me, sušaudo be jokių tyrinėji kariuomenę 30.000 vyrų, kuriems
rimai riša tave prie žemės. žydėjo melsvutės žybuoklės lis — parapijos klebonas; vė- prie M/arijaropolės,
Pilvfikių vę, rusai turėję didelius nuosto mų. Taip nesenai nužudyta 50 tarnyston stoti reikėję tik. 1916
Nelaimingas esi, jei savo min — “ledo sesutės” ir traukė jalis plevesavo jo baltučius Kalvarijos, Suvalkų ir Augus lius, būtent, 150.000 rusų k areimetais.
jaunų belgų.
čių žuvo prie tvirtovės mūrų.
tis jais slėgiai. Ak ne dėl jų savęsp praeivio akį. Suspro- plaukus ir taršė po veidą. tavo.

ALELIUJA.

RUSAI APLEIDO
KLAIPĖDĄ.
AUSTRIJA NORI TAIKD
TIES SU RUSIJA.
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lietuviai
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Valdžios įsteigtoji čia 1911 me
augščiau
nei
kultūros,
nei dva
tais žemės ūkio vidurinė mokyk Bušų laimėjimai ties Przosios žvilgsniu.
la jau užbaigta tvarkyti. Jos visi mysliu, tos tvirtovės puolimas
VENGRIJĄ.
PERMAINŲ.
Trečias kalbėtojas p. J. Mic
triobėsiai jau pastatyti ir intaisy- ir persikėlimas karės į Kar
kis
aiškino dabartinį
Lietuvos
ti pagal paskutiniųjų tekuikos patų kalnus, — tai didžiausi
TURKAI TRAUKIA į
padėjimų, reikalingumų
mūsų
LIUTERŲ DRAUGIJAS
ir higienos reikalavimų. Išuiso šį nuotikiai prabėgusios savai
Tėvynei
autonomijos,
ragino*
UŽDARYMAS.
met mokinių yra 142, iš to skai
tės.
šelpti vienų “Tautos Fondų”,
“
Lit.
Rus.
”
praneša,
kad
ar

čiaus 26 lietuviai.
AIGIPTĄ.
Nemažai
sujudino
visų
pa

jog
kiti susidariusieji
fondai
timiausiam gubernijinės valdy
mūsų mažai lietuvių saujalei nė
saulį ir Italijos susikirtimas
ATSAKYMAS.
RUSAI PERĖJO KARPATŲ bos posėdyje svarstysiu sumany LATVIŲ KALBA UŽGINTA su Austrija, diplomatiški ry
mų uždaryti Kauno liuterų susiProtestuojantieji
klausiu: ra reikalingi ir yra tik ženklu
KALNUS.
SUSIRINKIMUOSE.
šiai tarp tų dviejų viešpatijų
“pas kų nustojo gero vardo”. mūši} nesus’pratimo; galutina:
Petrograde paskelbta oficija- šelpimo draugijų. Keliomis die Viename
atsitikime
senatas
Pas kų gi daugiau jeigu ne pas žadino visus užsiimti gražiais,
pranešimai, kad rusams pasi nomis prieš paskelbimų karės vi paaiškinęs įstatymuose nesu pa- baigia suirti. Turkijos padė
paleisti nuo
jimas taip-pat nukrypo bložmones. Ar-gi gali turėti gerų prakilniais darbais, būti pavyz
sekė pereiti Karpatus apielinkė si vokiečiai buvo
rodyta,
kad
Baltijos
labdarybės
.
.
vardų ir tokie, kurie buvo su-I džiu kitoms tautoms, ypač lai
se Bartfeldo
ir Užoko. Rusai darbi} ir iškeliavo Rytų Prū- ir geroves draugijų susirinkiP«sen. Bulgarija atvikurios iš pašaknių areštuoti (prie kun. Jakščio) už kas jau suprasti, jog mes ant sa
užėmė svarbias vietas Lupknovo suosna, kur pastojo kariuome muose būtų galima kalbėti vie rai pradeda rodyti savo ne permainų,
ir žlugo
bažnyčioje, gi vo pečių nešiojame galvas, o ne
apielinkės 15 mylių nuo Duklės nėn. Taigi draugija
pasitenkinimą Turkijos politi pamainys visų tvarkų ir su kėlimų riaušių
tinėmis
kalbomis,
todėl
visuose
(pasitaikius
prie kun. Bukaveeko net nebu puodynes, kurias
perėjimo. Keletas svarbių Aus jau pati savaimi. Dėlto jų ir nu viešuose susirinkimuose
ka ir net tariasi su Turkijos rėdymus.
reikia
progai
daužome,
apipylę
protą
vo nei į bažnyčių leidžiami, ku
trijos kariuomenės pozicijų už tarta dabar uždaryti.
priešais: Rumunija ir Graiki
tesikalbėti vien tik rusų kalba.
nikoliu
ir tokiuo būdu akysi*
rie draugijose buvo neramiuoju
imta rytinėse Beskidino kalnuo
Kai-kurie latvių laikraščiai pa ja. Kaip tas viskas susitvar
svetimtaučių žeminame
savo
gaivalu?
NAUJA DRAUGIJA “BITĖ”. tarė draugijoms tuojau įvesti kys, parodys mums netolimoji
se, Vengrijos pusėj.
IŠ LIETUVIU GYVENIMO Toli nuo tiesos, kad visi pilni tautų.
Vasario 19 d. Vilniuje salėje
įstatuose naujų punktų,
kad
ateitis.
Eiles kalbėjo: p-lė L. Janeaiprie šv. Mikolojaus bažnyčios ža
parapijiečiai, neR ir pasirašiusių
REVOLIUCIJA ČEKIJOJ.
draugijų
reikaluose
galima
var

čiutė — “Ant marių kranto”,
kai-kurių vardai nebuvo matyti
Iš Lvovo pranešama Paryžiun, da būti įsteigiamasis susirinkimas toti latvių kalba. Rusų kalba Dabartiniu laiku visų aty
vaikas J. Joninas — “Į Saulu
ir sodininkyst s
da nukreipta Przemyslio lin
AMERIKOJE.
ant parapijos atskaitų per keletą
Čekijoj, pasklydus žinioms apie bitininkystės
būsianti
įvesta
ir
Baltijos
vokie

tę”, p-lė K. Dubiekiutė — “Tė
kui. Puolimas Przemyslio ga
metų.
paėmimų rusais Przemyslio, kilo Lietuvių Draugijos “Bitė”.
čių bankuose.
vynės šauksmas”, ir p. A. Or
lės daug kų kitaip nukreipti
Rašote, kad “mokesnių ne-j
didžiausis subruzdimas. Visuose
lauskas
— “Apgailestavimas
imat” ir šalia rašote kad “pa
Čekijos dedesniuose
miestuose SUNKIAI SERGA “BITININ PABĖGĖLIAI LIETUVIAI IŠ šioj karėj. Pirmučiausia, ry
WORCESTER, MASS.
Lietuvos”. Kalbėtojai ir dekliadarote kolektų”....
buvo įvykę demontracijos prieš
tinėj Europoj ir Azijoj pasta
KO” IR “ŠVIESOS”
matoriai atliko savo
užduotis
SUVALKŲ.
“DraUgo” No. 9 koks tai J. H.
Tai-gi, smuklė ne vieta varyti kuogeriausiai; publika patenkin
austrijiečius. Pragos,
Iglavos,
rųjų dienų atsitikimai sukėlė piešia korespondencijų,, bjauriai
REDAKTORIUS.
Pasirodė jau ir Rygoj pabėgė
Budzėjovicų. Pilznos ir Tabaro
Kun. Ambroziejus
buvusia liai lietuviai iš Suvalkų ir Kau daug neramumo. Turkija bi apjuodindamas mūsų naujų pa agitacijų dėl tvėrimo parapijos, ta, po trumpai pirmininko p. V.
kų patvirtinate žodžiais: “mes
miestų kariuomenė pakėlė maiš- “Bitininko” ir “Šviesos” redak
užbaigos kaltai,
no gub., nuo pasienio. Bėga dau josi Bulgarijos, kuri ^griežtai rapijų. Todėl mes žemiaus pasi pakabinam apgarsinimus visose Danilevičiaus
tų. Vokiečiai skubiai bėga iš aP* įnorius įsteigėjas Sųjungos Lietuišsiskirstė,
išsinešdama
malonų
pakreipė
savo
politikų
prieš
rašę priversti esame duoti atsa lietuvių užeigose”... tik jus tvir
giausiai paaugęs jaunimas, nors
imtų revoliucijos vietų. Visoj Ce- vių kaibos teisėms ginti Vilniaus
ir
naudingų
įspūdį.
Apskritai,
jų. Bulgarijos karalius Fer kymų p. J. H P. J. H. rašo, ka
vokiečiai ir kalbina nebėgti.
tinate, kad “tame negali būti
kijoj liaudis,
kariuomenė ir bažnyčiose ir apskritai vienas iš
dinandas , savo
ministeriij dangi vietiniai lietuviai yra iš nuodėmas”. Žinoma, kaip kas į pas mus “Lietuvių Dienos” apjaunuomenė prie kiekvienos pro- pirmutinių kovotojų dėl Vilniaus
siskirstę, tai kai-kurie pradėjo ta žiūri.... gaila, kad autoriui vaikščiojimas nusisekė labai ge
gos dainuoja rusų patrijotiškas lietuvybės sunkiai susirgo stabu PETROGRADO LIETUVIŲ SU skatinamas, yra linkęs pasi
rai. Pasisekimo vaisius, tai graži
naudoti Turkijos blogu padė iš numirusių kelti Švento Pran protesto ir keletai pasirašiusiu
SIRINKIMAS.
dainas.
ištiktas.
auka, kurių roeliesteriečiai su
jimu ir rengiasi savo viešpa ciškaus parapiją, vadinasi norė toli prie blaivumo, nes priešin
(Rieč)
dėjo Tautos Fondui.
tų kita bažnyčių
statyti: bet
TURKAI BIJOSI BULGARŲ. GRIVOS LIETUVIŲ ŠELPIMO 31 sausio atsibuvo Petrogrado tijos ribas praplatinti Turki tvertojams tas darbas labai pras gai lengvai suprastume viens Garbė roehesteriečiams už taip
kitą, o ir jiems nebūtų reikėję gražių auką, kurių jau sudėjo
Havaso agentūra
praneša iš SI DR-JOS SUSIRINKIMAS. Lietuvių Draugijos karės nuken jos provincijomis.
tai
sekasi,
nes
vieni
gero
vardo
praeitų vasarų užsimokėti už ne ant Tėvynės aukuro. Garbė vie
susirinkimas, Vokietijos pasiuntinis Tur
'Atėnų Paryžiun, kad turkai bijo Žemgalių Griva, Kuršo gub tėjusiems šelpti
nustojo.
Matomai
p.
J.
II.
nieko
damies užpuolimo bulgarų, ant Sausio 18 dienų buvo čia visuo pirmininkaujant Dūmos atstovui, kijoj, feldmaršalas von dor nežino apie mūsų veikimų, ka pripažinimų blaivių pikninkų... tiniam komitetui, kuris tame da
greitųjų stiprina savo pozicijos tinis metinis Grivos Lietuvių šel Yčui. Advokatas Spurga išdavė Goltz skubiai išvažiavo Sofi dangi jau yra susirašę 450 šei Sulig “kumščių argumento” lyke uoliai darbuojasi ir vėla
galėčiau pasakyti kad “arbūzo”
atskaitų iš draugijos
veikimo.
ties Lule Burgąs, kuri garsi dar pimosi Draugijos
susirinkimas Draugijon prisirašė 145 nariai, jon, Bulgarijos sostinėn. Ge mynų, tai rodos nereiškia taip užaugimas prigulėtų nuo smar leidžia išlaimėjiniui 5 dol., ku
tebera praėjusios Balkanų karės išklausyti ir priimti 1914 m. apy
rie, yra vilties, jog atneš kelis
tame skaičiuje 4 žydai. Pinigų nerolas Liman von Sander blogai, kaip p. J. H. nupiešia. kumo tu astuonių rankų, kurių desėtkus, o tie desėtkai taip-gi
atsitikimais.
skaitai. 1914 m. įplaukė jos iž išleista sušelpimui 2,185 rubliai. vokiečių viršininkas turkų ar Kas link nustojimo gero vardo skaičiaus protesto autorius ne
dan 202 rub. 18 kap. Susirinki P. Liutkevičius duoda užklausi mijoj, veikiančioj Europoj tai mes nesuprantam pas kų nus- sugebėjo padidinti. (Matyti, p. įplauks “Tautos Fondan”, kuris
yra mūsų numylėtos
Tėvynės
TURKAI VĖL TRAUKIA 1 mas užjausdamas savo broliams
mų, kaip draugija turi atsinešti nuvyko į Adrianopolį su svar-j^°j° to oer° vardo? Kodėl tams- protesto autorius mėgsta varto visa viltis.
AIGIPTĄ.
lietuviams pasieniečiams — nu
biais reikalais. Pasekmių
, ta nepasakai ? Toliaus, sako kiti-gi ti kumščių argumentų! Bravo!
Raštininkas.
Turkų armijos,
veikiančios kentėjusiems dėl karės paskyrė prie žydų, kurie parėmė dr-jos visų suiručių, nekantraujant”™“' ant
nemoka tik puiku!).
veikimų.
Pirmininkas
paaiškino,
Syrijoj, vadas, Džemai Paša pas iš savo nedidelio kapitalo 15 rub.
kad komitetas išreiškė žydams laukiama Europos viešpatijų.,-*“ rag,oa- k“'!,jic"ls nwt'tl'- Toliau protesto autorius pa
KINGSTON, PA.
kelbė savo kariuomenei, kad tur
sostapiliuose. Ypač, svarbios: £“ yra
snsira- judina dalykus,
aukotojams padėką.
kurie nebuvo
kai neužilgo mėgins išnaujo įsi
_
šiušieji esam pilni sv. Kazimiero
Vasario 7 d. atsilankė pas mus
PABAIGĖ PEDAGOGIJOS
pajudinti. Galėčiau
atsakyti,
Paskiaus M. Yčas
pranešė permainos
gali tįvykti
Euro- parapijos parapijonai,
••
brukti į Aigyptų ir su Allacho
r
&
j
ne
para

KURSUS.
kad nors toli gražu AVoreestery Vilkes Barrių -šv. Trejybės baž
draugijai apie veikimų Lietuvių pos karėje, nes Bulgarija po
pagelba jiems pasiseksiu užimti
pijom}
visai
neprijimanie,
taipVieverių pedagoginius kursus Draugijos nukentėjusiems
nėra 7000 lietuvių ir nors jie nytinis choras ir vaidino “Pa
dėl Przemyslio puolimo, matyda
Kairo.
pat
mes
prigulime
priedidžiauvasario 1 d. pabaigė šie lietuviai: karės šelpti Vilniuje. Savo pra
nelygiai pasidalinę, tečiau AV or- baigtuves”. Veikėjai rolės at
ma,
kad
austrijiečių
intekmė
.
siu
katalikiškų
organizacijų.
O
Augustinavičiutė O., Barkauskas
cester’y galimas labai daiktas, liko puikiai. Juokų buvo įvales.
HOLANDIJA SUPYKUSI ANT Kazys, Vaitkaitė Stase, Joeaitis, nešime Yčas pažymėjo tas Lietu rytuose atgyveno- savo laikų,' kaip sakai, kad mes kitus ragi- kad ilgainiui susidarys antroji Dvi mergaiti padekliaraavo eiles
vos vietas, kur daugiausia lietu
VOKIETIJOS.
Kregždė Konstantina?, Kunigė viai nukentėjo. Suvalkų paviete: įsitikino, kad Turkijos padali name, kad mums mokėtų, tai ir parapija, nes vietinis klebonas ir atliko juokingų aktą. Publi
Holandijos valdžia nesulauk lis Onupras, Miežlaukis Jonas,
nimas tarp Europos viešpati- vėl p. J. H. toli prasilenkei su viešai pasakė, kad tam nesiprie kos buvo gerokas -būrys. Ne
vienas } yra gailinu daiktu, it
dama iš Vokietijos jokio paaiški Nacevičaitė Marcelė, Pobiedins- sudeginta 173 sodžiai.
teisybe, mes jokių mokesnių nuo šins, jei tik žmonės norės dvi malonu, kad tarpe lietuvių at
’’
nimo, delko laike šios karės yra kaitė Ona, Rudis Antanas, Ruš- dvaras, labai nukentėjo 21 vai- jai
siranda apsileidėlių, kuriems ne-j
žmonių neimame, tiktais vardus, parapiji užlaikyti.
prisidėjus
prie
karės
galė

stiečių ūkė, rekvizicijai paduota
užimami Holandijos laivai, pa kiūtė Magdalena,
kų
visi
prisirašiusieji
gali
paliu

Lakevičius
Protesto autorius būtinai nori rūpį nei dailė, nei šiaip prakil
Nuostoliai išneša tų šis tas kliūti nuo Turkijos
siuntė vokiečiams
aštrių notų. Kazys, Siniekis Antanas, Telk- 51 sodžius.
dyti. Kada laikome -susirinkimus, žinoti mano pavardę? Kam? Ar nūs pasilinksminimai. Bet tokių
teritorijų.
Galimas daiktas, kad tarp tų snis Jonas, Timukas Petras, Pi- 888.849 rublius, Kalvarijos pavie
tai padarome kolektų, kiek kas kad pavartoti “kumščių argu- tai ne labai daug. O kurie ne
dviejų viešpatijų kils smarkūs kolenkas, Sulga Pranas, Jurkū te sudeginta 71 valstiečių ūkė, Dardaneluose įvyko mažai nori duoda apmokėjimui už salę,
mentsf’ ’?.... Kritikuok korespon atėjo, — praleido progų pasi
viena bažnyčia
ir du dvarų. permainų. Talkininkų laivy
nesusipratimai.
ir plakatus. Tai nėra raginimas, dencija, o ne pavardę. Vis gi vie naudoti -puikiu vakaru.
nas Jonas.
Nuostoliai siekia 162,381 r. 85 k. nui pasisekė nutildyti dar ke
Nuo plaučių uždegimo mirė
Marijampolės paviete sudeginta letu fortų, bet didesnių žygių kad mums duotų. Toliaus p. J. nų litarų pridėsiu.
a. a. Karolis Moeiejūnas, 50 me
H. rašo, kad geri katalikai pik
NUSKENDO VOKIEČIŲ
J. Hr.
VOKIEČIAI NELAISVIAI.* 140 valstiečių ūkių, nukentėjo 39 taip dar nesulaukiama. Dau tinasi, būk tai dėl naujos para
tų
amžiaus. Velionis čia buvo
LAIVAS.
Vasario 3 d. pro Vilniaus stotį ūkės, dvi bažnyčios; nuostoliai giaus veiklumo dabar parodo
gerai
žinomas, nes pirm 8 metų
pijos varoma agitacija po smuk
Londono laikraščiai praneša, pravežė apie 800 vokiečių nelais- 850,578 rub. Vilkaviškio paviete:
ROCHESTER, N. Y.
vargonininkavo mūsų parapijo
kad vokiečių pavandeninis laivas vių iš Rytų Prūsų. Tarp jų daug sudeginta 462 ūki, 34 dvarai, 2 rusų armija. Paėmus Prze- les : smuklė, mat nevieta para
Lietuvių
Diena.
je.
8 d. vasario giminių ir pa
myslį
rusai
visu
smarkumu
pijas
tverti.
Mes
smuklėse
para

*‘U—29” nuskendo su visais ant vokiečių kolonistų iš Kauno gub. bažnyčios, labai nukentėjo 146
Kovo
7
d.
šio
miesto
lietuviai
žįstamų
buvo palydėtas į kapi
jo esančiais žmonėmis. Tas lai Kiti ramūs gyventojai. Vyrų ma ūkės, viena bažnyčia. Naumies puolė ginti austrijiečius iš pijos netveriame, tik laikome su
iškilmingai
apvaikščiojo.
‘
‘
Lie

nes. Lai būna jam lengva ši
velis nuo pat karės pradžios pri žai, daugiausiai moters ir vai čio pavieto sudeginta 102 val Karpatų kalnų ir perkelia ka sirinkimus katalikiškoj salėj, o
tuvių
Dievų
”
,
žinoma,
apvaik

Amerikos
žemelė.
jei
kas
kalba
apie
parapijų
smuk
darė daug blėdies anglų laivy kai. Daugumas nelaisvių tai lie stiečių ūkės, nukentėjo 5 ūkės. riškus veikimus į Vengrijų,
T. Seinais.
ščiojo
lietuviai
“
nepažangieji
”
,
nui.
tuviai nuo Smalininkų ir kitų Labai nukentėjo ir Kauno gu kur beabejonės jiems galės lėj, tai mes jiems neužginsime. nes “pažangiesiems” tokį diena
Mat mes pakabinam apgarsini
Jurbarke pasisekti.
Rytų Prūsų vietų. Visi jie siun bernijos parubežiai.
užeigose, maža terūpi. Išryto, dalyvaujant
WILKES BARRE, PA.
VOKIEČIAI ATMUŠĖ RUSUS čiami Rusijos gilumon.
vokiečiai buvo 6 sykius. Visos Kitos dalys rusų didžiosios mus visose lietuvių
visoms katalikiškoms
draugi
tai-gi
kai-kurie
perskaitę
apgar

Draugo 12-me N. tilpo netei
krautuvė? išvogtos!. Visur di armijos atkakliai kovoja su
TIES AUGUSTAVU.
joms atsilaikė pamaldos ant in
sinimų
pradeda
kalbas,
ir
tame
singa
korespondencija. P. S. SVokiečių
karės kanceliarija
džiausis vargas, valgomieji pro vokiečių kariuomene Rytprū
PRŪSAI KERŠIJA.
tencijos brolių žuvusiųjų karėje,
negali
būti
jokios
nuodėmės.
kaa rašo, kad 15 d. vasario
praneša, kad vokiečiams pasise Gargždai, Telšių apskr. Sausio duktai neišpasakytai
brangūs.
o vakare pobažnytinėje svetainė
sių rubežių apielinkėse ant
Dar
toliaus
rašo,
kuomet
kle

Keistučio kliubas turėjo vakarų.
kė atmušti rusus
pietuose nuo 28 d. matyt buvo iš miestelio Tauragėje išbuvo 11 dienų
ir
je atsibuvo prakalbos, dekliamabonas
per
parapijonų
susirinki

Nemuno-Narevo
Bobro
upių
Tų vakarų surengė Keistučio te
'Augustavo.
Prūsuose gaisrai. Nusiminę aima- išvežė iš ten viską. Miestelio gy
mų
užklausė ar daug yra norin cijos ir aukų rinkimas. Publikos atrališkoji kuopa. Toliaus p. Slinijos.
Generolas
Hindenburkontribuci
navom: bus ir mums taip. Prū ventojai užmokėjo
čių naujos
parapijos, tai tik prisirinko pilna svetainė. Vaka
sai, atkeršindami, pradėjo leist jos 5,000 rublių. Tuos pinigus su gas, nebegalėdamas atsispirti apie astuoni, pakėlė rankas. Tu- rų atidarė trumpa prakalba, pa kas sako, kad tas kliubas yra
“socijalistų” ir kitokių ‘ istų
į pat vidurį miestelio. dėjo varguoliai, nes pasiturintie rusų užpuolimams, šaukia dau
aiškindamas susirinkimo tikslų
atsakyt
p.
J.
H.
taip
:
ir jie išniekina tikybų, Dievą,
IŠ LIETUVOS. šrapneles
giaus kariuomenės į RytpriiSuardė vienos moteriškės bakū ji gyventojai išbėgiojo.
vietinis komiteto pirmininkas p.
jeigu
p.
J.
H.
tiek
kumščių
kunigus. Tas ir-gi netiesa. Vaka
žėlę.
Gyventojų vargas sunaikinto sius. Iš Rytprūsių karės lau kas būtų tuo laiku
sudavęs, V. Danilevičia. Po juo kalbėjo ras buvo gražiaį atliktas, tą(
se vietose neapsakomas, reika kų sulaukiama daug nesma
vietos klebonas kun. J. KasakaiNUKENTĖJUSIŲ DEL KARĖS įSTEIGĖ AUDIMO MOKYKLĄ. laujamas pašalpos jokiuo būdu giu žinių. Besikaudamos ru kiek ten buvo rankų pakelta, tis. Kalbėtojas ilgokai aiškino, liudijo gražus žmonių užsilaiky
tai beabejonės p. J. II. galva
mas ir delnų plojimas. Nei tiky
REIKALAI.
Šiauliuose ūkiška draugija įs negali suteikti Vilniaus Lietuvių si} ir vokiečių armijos baisiai būtų buvus panaši į arbūzų. P. kaip prakilnus ir doras yra daik bos nei Dievo niekb neisniekino
Žasliai. Trakų apskr. Per visų teigė
audimo mokyklų. Mok- Draugija. Reikalinga parama iš naikina Lietuvos kraštą. Ru J. H. raštelis trumpas, bet pil tas mylėti savo Tėvynę ir tų
J. Akys.
bėgimą iš Suvalkijos Žaslių mies slas, būtas ir žiburys dykai. Mo visur. Užbaigdamas savo prane
sai degina Prūsų Lietuvos so nas melagysčių ir apšmeižimo.- meilę išreikšti darbais, paaiški
telin ir parapijon buvo atvyku kyklon galima įstoti kiekvienu šimų M. Yčas patarė, kad visose
Vilniuje
džius, miestelius, vokiečiai įsi Patartume į katalikiškus laik- no apie susidariusių
sių nemaža pagėgėlių iš anapus
WATERBURY,
CORK.
Lietuvių
draugijų,
josios
plačių
kolonijose,
kur
tik
randasi
lie

laiku.
‘
raščins
rašant,
rašyti
teisybę,
brukdami
į
Suvalkiją
naikina
Nemuno ir iš Kauno, ypač žyde
Skaitant laikraščius
ramli,
tuviai steigti pagelbos komite Didžiosios « Lietuvos turtą. nes kartais
gali patekti į slas ir naudingų darbavimosi dirvų,
lių. Aprimus mūsų
padangėje
kaip
kruta
lietuviai
įvairiose
karštai žadino visus šelpti sa
tus.
ŪKIO MAŠINŲ STOKA.
Pranešama, kad
Suvalkai pe tus. Mes ir dabar galėtume pa
jie visi išsinešdino. Dabar ir vėl
vo nuvargintų Tėvynę
auko kolonijose. Sujudo ir pas mus
Vilniuje kur daug įvairių že
lenuose ,taip-pat ir kiti aplin reikalaut jūsų pavardės iš re
ėmė rastis pabėgėlių. Įsteigtas
mis, primindamas, jog, nors tarp katalikiškosios draugijos. Skiria
SUŽEISTŲJŲ LIETUVIŲ KA
kiniai miestukai. Rusai su dakcijos, bet dar šiuom tarpu mus lietuvių visokių srovių nėra aukas Tautos Fondan. Šv. Kazi
Liet.
Draugijos
ingaliotinio mės ūkio sandelių susirūpinę, ne
REIVIŲ REIKALAIS.
apleisim. Turime pripažinti, kad
naikino Klaipėdą.
Žmuidzinavičiaus skyrius dabar užteksiant ūkio įrankių, kurių
miero draugija, 7 d. kovo, lai
mes tveri a m
parapijų grinai vienybės šioje svarbioje valando
Petrogrado
ligoninėse
randa

pirmiau
gabendavos
iš
Vokieti-Prancūzijoj nieko ypatingo
galės parodyti savo veiklumų.
kytame susirinkime paskyrė iš
Rymo-Katalikiškų, veikiame sų je, bet didžiausių naudų nėša sa
si nemažas skaičius lietuvių ka
jos, Austrijos ir Lenkijos.
savo iždo $25.00 į Tautos Fon
nepasitaikė. Viskas ten eina
vo
Tėvynei,
tai
lietuviai
katali

Jo malonybe vyskupu, ir su Die
reivių. Kai-kurie iš jų, ypač iš
sena vaga. Išpalengva ka vo pagelba gal atsieksim savo kai, kų liudija jų sumesta au dų, o 5-tų dienų liepos nutarta
VILNIUS GAVO 500,000 RUB.
atsarginių blogai pažįsta arba
Sausio 31 d. ministerių tary PABĖGĖLIŲ LENKINIMAS. ir visai nemoka rusų kalbos, ki riaujama, bet naujais laimė tikslo. Nes mes ieškom teisybės, ka “Tautos Fondui”, kuris per žymėti draugijos 30 metų gyva
vimo sukaktuves. Šv. Kazimie
bos posėdyje, kaip praneša Pet Po lietuvių prieglaudas Vilniu ti rr visai bemoksliai. Prisieina jimais negali pasigirti nei jeigu Woroesteryj
yr* snvirš viršija visus kitus fondus krū
je pradėjo lankytis, kaž-kokios
ro draugija seniausioji ne tik
von
radėjus.
Nepaisant
tad,
už

rogrado
laikraščiai,
paskirta
prancūzai nei vokiečiai.
7000 lietuvių, tai aiškn, kad jie
lenkės, kurios peikdamos lietu jiems parašyti laiškus pas savuo
Watcrbnfyje, ne tik Connectiduoti iš valdžios pinigų Vilniaus
Svarbu dar pažymėti, kad visi Begali sutilpti į vienų baž baigė kalbėtojas, visų atskilusių
vių prieglaudas, vilioja vaikus sius, arba gantųjį perskaityti ir
mūs Tautos kūno dalių ir nek eut valstijoj, bet ir visose nau
miestui 500.000 rublių karės me
negali to dalyko padaryti. Tokie Europoj vis dažniau ir daž nyčių, nors ji būtų didžiasia.
to iššauktiesiems reikalams ap į lenkų prieglaudas. Taigi len kareiviai baisiai nuobodžiauja ir niau pradedama kalbėti apie Kitas dalykas, iš pietų miesto viestų vadovų pliovonių, gim jos Anglijos valstijose. Draugi
kininkai nesnaudžia.
dančių vien ardymo ir tvirkini jos programas ir gyvenimas bus
rūpinti.
,
tas atsiliepia į jų sveikatų. Pet taikų. Vienų syk apie tai te galo pertoli ir vargas su maža
ant pamokų, mo vaisius, darbuoties toliau sa aprašyta vėliaus.
rogrado Lietuvių Draugijos Šelp ko išgirsti iš Austrijos, kitų vaikeliais nueiti
Pranas ftopis.
45,000
RUBLIU
LIETUVIŲ
IŠEIVIŲ GLOBOS DRAUGIJA.
apie 3 mylės ir per vo Tėvynės labui, o skaisti atei
ti dėl karės nukentėjusių komi syk iš Vokietijos. Gali būti, tori eita
DRAUGIJAI.
Kaune steigiama draugija, ku
žydų apgyventas vietas. Dar ki tis kada nors jai užšvis.
teto nariai skaito savo pareiga

RUSAI VERŽIASI Į

LIETUVOJE DAUG

DOTNAVOS ŪKTO MOKYKLA.

(Rieč)
rios tikslas bus šelpti tuos kau
‘
*
Lietuvių
Draugijai nukentė
niečius, kuriuos karės audra už
jusiems
dėl
karės šelpti “Tatklupo Vokietijoje ir kurie yra
ten ir dabar. Draugijų steigia jonos Komitetas paskirė 45.000
vietos lietuviai. Įstatai jau pa rublių kiekvienų mėnesį.
duoti patvirtinti.

lankyti lietuvius
kareivius ir
jiems
patarnauti.
Advokatas
Spurga ir p. Liutkevičius, krei
piasi pas visus ligoninių užveisdns, prašydami suteikti žinių,
kur randasi lietuviai kareiviai.

kų. Tiesa, dar viena svarbi
žinia nebnvo pranešta, Rusi
jos valdžia šaukia savo atsar
ginius iš Amerikos, pranešda
ma sykiu, kad nepaklausiusie
ji šaukimo, bus sunkiai nu
bausti. Dabar kįla klausimas,
ar važuoti, ar nevažiuoti. Į
tai galės geriausiai atsakyti
patys atsarginiai, kuriuos tas
palyti. Gali būti, kad Rusijos
grųsinimai neturės didelės
prasmės po šios karės, nes
visgi ar šiaip ar taip kalbant,
Rusijoj turės įvykti daug

kad karės nuvargintos Euro
pos viešpatijos pradės ištik
rųjų manyti apie įvykinimų
taikos.
Tiek tai naujienų suteikė
praėjusi savaitė iš karės lau-

Šv. Pranciškaus parapijos ko
mitetas :
Pirmininkas, Juozas Glaviekas
Vice-pirm., Jurgis Bendoraitis
Prot. rašt. Edvard Stigas
Kasininkas Adomas Avieta
Kasos globėjai:
Jonas Platukis, Ignotas Mana
sis.

tas dalykas, mes dabar pastaty
sime šv. Kasimiero
parapijai
hažnyčių, o už poros metų pats
vyskupas mm atskira
ir mes
vėl turėsim
statytis sau kitų
bažnyčių.

Antras kalbėjo p. V. Stankevičia, kuris gyvai ir gana juokin
gus pavyzdžiais paimtais iŠ gy
venimo, darodmėjo, jog apsu
krumas, kantrybė ir tvarka, tai
dalykai kiekvieno žmogaus gy-

BALTIMORE, MD.

Čia darbai eina prastai. Bedar
bių daug. Tik
saliunininkama
darbo užtenka. Liūdna matyti,
kaip mūsų žmonės kloja rankiai
uždirbtus centus ant saKttainin

Baland. (April) 1, 1915. N. 14

DRAUGAS

Publikos susirinko vos apie 50 mėti šio miestelio lietuvių darb — purvynus?... Tą pirmą suPo $1.00: A. Sakevičius, M. «▼. Trejybės bažnyčioje, aukavo:
kauskas 1.00, A. Sulckis 1.00, I.
raskime,
išraukime.
Štai
kad
ir
štumą.
Jie
čia
turi
milžinišką
ypatų kartu su kalbėtojais. Au
Bučuis, M. Bučuieuė, J. Miliaus Kainšauakienė L. 1.26 Putvickaa Daukšys 1.00, V. Paparčiutė 1.00,
2.00, Vaitkus Prafalas 1.00, O. Žviugiliutė 1.00, J. Dzetuuackas
kų surinkta apie $8.00, žino šv. Kazimiero draugiją, darbuo “ Laisvos i Minties” paskutinia kas, S. Mažeikienė, Ona Sake- Jonas
Sprainaitis
Jouas 1.15, Draudzikas 2.00, A. ŽirgžJa 1.00, J. Spaustas
ma, pelno vargiai liks, nes reiks jasi visuomet katalikiškoje dva me numeryje patariama rauti vičienė ir Ona Gurkliutė.
Liudvikas 2.OO, Ežerinukiutė
Ona 1.00, J. Yršinskas 1.00, K. Staniulis
I. 00, A. Sumuuuskas 1.00, F. Morkū
3.00,
Kleriiiskiutė
Marijona
1.00
iš
žmonių
širdžių
tikėjimą
laip

sioje.
Jau
nuo
seniai
patys
nu

Po 60c.: J. Pautienius, Strei- Tomas_ Silvestras .50, Kun. Jakštys* nas 1.00, M. Kurvaituskas 1.00, A.
padengti iškaščiai.
rr. 23.00, Juoėku Juozapas 1.00 8i- Duinis 1.00, M. Berzaitukė 1.00, B.
Rengėjai meta kaltę, kad žmo pirko bažnyčiai žemę, išmokėjo sniškai, t. y. su gudriais politiš migis ir Vaškevičienė.
kais
išvedžiojimais,
o
į
vietą
ir
dar
pinigų
susidėjo,
laukė
tik
manauskus A. .50, Grigaliūnas Ka Sedienė 2.00, O. Steponavičienė .50,
Po
26o.:
M.
Mondravickiutė,
nes neatjaučia taip svarbiam rei
zimieras 1.00,
Venekaitė A. 2.00, J. Škėmas .30 O. Skemiutė .50, E.
Liudvika
2.00 A. Reviuskiutė .50, J. Kazlauskas .50,
kalui. Aš pateisinčiau už neat- kunigo. Gulutinai tapo čia vys- tikėjimo žmonijai neduoti nieko, V. Ginsevičius, Butkevičius, J. Kutkevičaitė.
1.00, A. Masaudukas 3.00, J. Simkevičia .50, K. Duliuskas .50,
jautimą, o patarčiau mūsų “pir kūpo paskirtas už kleboną kun. nerodyti švisesnės ateities ir mes Karalius, A. Sakevitienė, Skerp- Adruvitis
E. Vaiėienitis .25, V. Biižien .25, M. J. Daukšiutė .50, A. Buaauskas .50,
meiviams” susitaikinti su dau K. Vasiliauskas. Kovo 15 dieną ti ją j tamsias ištvirkimo bangas. sta, Pravad^iavičius, Skerpstie- Arbušauskienė 2.00, A. Vaiciekutis K. Jonaitienė .30, P. Petrutis .50, V.
I. 00 J. Stonis .5, A. Waz.la .50, kun. Mikėnas .50, A. K. Zinskas .30, K.
guma ir nesistatyti save pirmei parapijos susirinkime maloniai Nūnai jau tokius “ keleiviuin- nė, J. Striukus, Razauskas, A. J.
Dobužinskas 3.00, J. Raudaukitie- Kulviuas .50, J. Turinas .30, J. Kob
ir
su
džiaugsmu
patiko
naują
kus
”
bei
“
šakininkus
”
pažįsta
ir
Ramoška,
Sedarevičius
ir
Skerpviais, nes lietuviei jau pamatė
nė 2.00, V ladislovas
Boriseviuius ras ,50. 8. Višniauskas .30, J. Jokū
kleboną,
nutarė
kuostropiausia
ir
nevienas
prasilenkia,
nes
sta.
2.25,
Antanas
Kukys
1.00,
Jonas Mi- baitis .50, V. Ambrožė .50, M. Kutikrąjį mūsų “pirmeivių” veidą
siukoviėius l.OO, Petras Biekša 2.00, liackas .30, M. Daugius .50, J. Kaz
darbuoties
parapijos
naudai,
šv.
tai
yra,
taip
sakant,
tas
girtuok

Smulkių
aukų
surinkta
$6.00
ir pradeda šalintis nuo jų, kad
N. 1.00, Daukšys Vincentas su šei lauskas .30, J. 8iukevičius .50, K.
Kazųniero draugija prieinamai lis, kurs guli nugrimzdęs pur su centais. Nemažai yra aukavu N.
myna 2.10, H. Vanagas 1.00, Baldutis Laukaitis .30, A. Jauulieuė .50, P.
ir svarbesniame dalyke.
užleido savo salę bažnytinėms vyne iki kaklui ir jį lengvai in- sių drapanomis, kuriomis reika Ona 1.00, Siendienė Barbora 1.00, Brokus .50, M. Augustinaitis .30, J.
J. B.
Apie kalbėtojus tiek galima
morenas Juozapas 1.00, Spraiuaiti.s M. Bagauskas .50, P. Plikuitis .50,
pamaldoms, taip kad dabar šio žiūri, ir gali prasilenkti, kad ne- laujanti yra sušelpti.
Juozapas 1.00, Norbutas Pranciškus F. Dovidaitis .50, A. Pukinskis .50,
pasakyti, kad kiekvienas krei
miesto lietuviai turi ir kunigą susūiurvinus; kitas dalykas su2.00, Matulis Ignacu* 2.00, Svidrins- M. 1 .asas .50, 8. Augustauskintė .50,
Su
pagelba
gerų
žmonių
šv.
pė mintis link gelbėjimo mūsų
.50, F. Sataitė
ATHOL, MASS.
A. 1.00, Bičkus Juozapus 1.00, P. Radzevičienė
ir kur pamaldas laikyti. Kun. mūsų “neprigulmingais”, “be- Vincento a Paulo dr-stė yra su Mikolauskas~
J. .50, Liudviuuitis Sta 1.00, E. Plikiutė 1.00, R. Burdžiutė
21 d. kovo pirmeivių L. A. brolių lietuvių. Kaip smagu, kad K.
Vasiliauskas
apsigyveno partyviškais” ir kitokiais “is- šelpus 35 ypatas, daugiausia naš nislovas .25, Zavišius Juozas 1.00, 1.00, J. Škėmas .25, K. Vaškevičius
Ratelis parengė prakalbas. Kal svetimtaučiai žino apie lietuvius XVestfield ’e kovo 22 dieną, pir tais”. Jie visur persisunkia, įsis laičių. Draugystė taria visiems Petkevičiūtė Marijona 1.00, Zavišiu- .25 F. Vaškevičius .25, A. Kazake
.25, M. Baltrušaitienė .25, M.
bėtojas atvažiavo iš AVorcester, ir jų reikalus ir kaip svetim mutinės pamaldos atsibus Ver kverbia, net ir vadovauja, nėva j aukavusioms nuoširdų ačiū ir sy- tė Teklė .10, Stankevičius Adomas vičiūtė
1.00, Samsonas Jonas 1.00, Morkū Abromaičiutė .25, M. Jokubaitieno
Mass., p. Mickevičia — “Šakės” tautis kalba, tai niekas nei ne bų Nedėldienyje 8:30 ir 10:3$ šviečia, bet daugiau atkreipia 9 į kiu prašo toliaus
U. Jodelis .25, J. Podžiugis .25,
nepamiršti nas Stanislovas 1.00, Agentas Ste .25,
ponas 1.50, Garneviėiutė Ouu 2.00, A. Aaprinekiutė .25, J. Dikšys .25,
redaktorius. Čia jau žmonės su- atsiliepia, nei “kritikuoja”. P. 'valandą. Malonu
Valokuonis Motiejus .50,
Nekrašiuš P. Mirkis .25, P. Pašukinis .23, J.
čionaitiemšį tą vietą, kad žmones, pasukus į šelpus savo brolius.
sipratę ir iškalu^ numano, ko M. Seullv išgyrė lietuvius už tai, lietuviams, kad šiais metais jau tą pusę, kaip “aš” noriu — ne Draugystė prašo ir kny Kazimierus 2.00, Valokoniutė Ona Balnis .25 J. Jukna .25, V. Bartu.50, Paukštaitis Vincentas 2.00, Venc šis .25, V. Benrevičiutė .25, J. Stasivertos keno rengiamos prakal kad užlaiko tokią didelę para turės savo visas velykines pamal paisant į pasekmes.....
gomis
šelpti,
nes
ran kus Simonas su vaikais 2.30, Tava- kevičienė .23, D. Vilenskiutė .25, z
bos. Aplenkė ir šias prakalbas pijinę mokslainę ir ramiai su das.
ligonbučiuose
nemažai, seviėius Stanislovas 1.00 lvanaus- Malakauskas .23, K. Kebra .23,. V
Taip, “ kad būtų švaresni” — dasi
kiutė Marijona 1.00, Kirtikliutė Jieva Velsteris .25, A. Velsteris .25, ?
rimtesnėji Atholio lietuvių vi gyvena. O vietiniams “pirmei
Lietuvio kunigo gavimas šioje’ linkėtina, užtad ir atkreipkime lietuvių, kurie neturi ką pasis 1.00, Cernelis V. .10, Matulis Petras Šeperis .23, O. Kazakevičienė .25, J
viams
”
parapijinė
mokslainė.
suomenė. Mickevičia maža ką
Žukauskas .25 P. Dulskis .25, P. Vii
vietoje žymu taip-gi visiems ap- į tai atydą ir taisyti ruoškimės kaityti. Knygas malonėkite siųs 1.00, Venckus Vincentas 1.50, Gu- gis
^5, M. Sleitkus .25, K. Rieki
pelnė. Tą pačią dieną žmonės tai druska akyse.
mauskas Jonas l.oO,
Eidokečiutė
ti knygini: A. Ramoška, 654 W. Anastazija 1.00, Skernagis Juozapa
M. Petkevičiūtė
Fondo linkiniems lietuviams, kaip tai: iš pat pamatų. Mes pradėkime
->■ Mrs Bar
siuntė Augščiausiam
karštas Kaip girdėti Tautos
Saratoga st.
tas 1.00, Kralikauskas Juozapas 2.00, kienė .25, M. Cernus .25, M. Abr
Nortliampton,
Halyoke,
Spriug'
auklėti
bei
kvėpti
miniose
tą
timaldas, kad sutaikytų griūvan komitetas žada surengti kon
saviėiutė
.25,
Straukas Zenonas .25, Biskienė 1.00,
M. Joknbaičiutė 2
A. Ramoška.
Tuminelis Juozapas 1.00, žemaitis An U. Jodelis 5.3 J. Dominauskas .2
certą bei prakalbas naudai nu field, nes ir jie arti turės lietuvį ( krąjį susipratimą, paremtą ant
čią, įniršusią žmoniją.
tanas 1.50, Vaskevičiutė
Barbora M. Dominausaas
H [kunigą, galės savo kalboje atlik- Kristaus mokslo pamatų. Žino
__
_3 M.
. .. IZVUJIU
Dominau
Beje, “pirmeiviai”,
apraši kentėjusių lietuvių. Atsibus
2.00 Vaškevičius Ignacas 5.00, Vaš kiutė .25, G. Dominiauskas .25*
LAIŠKAS
į
redakciją
ti
dvasios
reikalus
ir
net
atvatai
ir
p.
P.
Liutkauskas,
bet
....
Galinaitė
.25,
8.
Doraška
.25,
J. G
kevičius Kazimieras su šeilnyna 5.00,
nėdami Mickevičiaus prakalbas d. balandžio.
žinoti lietuvių bažnytėlėje pasi-1 prisipažinti nejaukų^ verčiau gie- Gerbiamoji “Draugo” Redakcija: Garjonis Jonos 5.00, Neverauekiutė šis .25, P. Jočis .25, A. Diliunas
giriasi, kad viskas nutiko gerai.
1.00, Barkauskas S. 1.00, La- J. Dambrauskas .25, A. Brokas
melstų. Aplinkiniai lietuviai gali doti senąją giesmę.
Aš gavau
“Naujienų” No. Agota
Kudlius.
peuiutė Elžbieta 2.00, Buneika Vin M. Akialienė .25, E. Akialiutė
Jie paprastai taip nusiramina,
išsirūpinti sau, kad kun. K. Va Antras kalbėjo K. Balčiūnas 57-tą ir radau ten koresponden centas .50, Kaucekienė Magdalena 1.00 V. Ambrazevičius .25, A. Kregž
nors visai nesiseka.
K. Kūrikas .25, J. Paplausi
siliauskas ir pas juos dažnąi apie tautų nesutikimus; buvo ciją kokio tai pasirašiusio kun. B. Daukšys Jonas 2.00, Virpša Mikolas .25,
1.00, Burneika Teopilius 1.00, Prū .25, J. Brazis .25, P. Lašas .25,
ATH0L, MASS.
Jaunas Vyras.
atvažiuėtų, atliktų jų reikalus, pora dekliamacijų, kurias atliko •Jankausko. Aš norėdamas dasiži- nys Stanislovas 1.00, Prauienė Agmta Belžiutė .25, E. Ručinskienė .25,
16 d. kovo J. K. kviečiamas reikia tik norėti
Skrebis .25, A.
Kazakevičius
darbuoties, p-lė Žemantauskytė ir Pr. Šugž-; n°t’> kas jis per vienas peržiūrė- 1.00, Selešlus Jonas .50 Bilžienė J.
Haler .25, OI bin .'O, Terlau
savo kaimyno,
kad nukirstų
Paulina 1.00, Tnatis Anastazija 1.00,
kaip šios vietos lietuviai darba dinis. Apie atlikimą sunku kas i •’au Birektorį, kur yra visų ka- Matuliukas
ATLIN B. C. CANADA.
Ant. .25, Venckus VI. .50, M. Studio
•;>0,
Halam .
vištai galvą, paklausė, ir bekirsKukaitis J. 1.00, Vierkevičiutė Brodman .25, H. Slesenger .25 3
Atlinas —1 tai mažas miestelis damas kirviu nurentė savo pir vosi.
pasakyti: sakysi teisybę - bns' talikiškų kunigų vardai ir^pavar 1.00,
liuski
.10,
Terre
.10,
D.
x»iauK
Rožė 1.00, Pranauskienė
M. 1.00,
Biank1
gulintis prie didelio Atlino eže štą. Pirštas nušoko šalin, o višta Iš kunigo gavimo kilo didis negerai, o meluoti ir negalima.
^et Pavar(3ės kun. B. -Jan- Kašėta Kazimieras 5.00, Strungaitė Rosenthal .23, C. famit^n .25, L.
5.00, Strungaitė Elžbieta šeiu .35, F. Kalibat .50, J. 8mai
ro, labai kalnuotoj su daug eže
lietuvių tarpe
džiaugsmas. Lai
Aukų surinkta $14.30, kurios j kausko, tarp katalikiškų kunigų Petronėlė
nukudakino gyva.
384 X. 4 Avė. 3.00, šarka Kaz. 1.00, .10, Waldman .25, H. Johakim
rų apielinkėj. Yra tai aukso ša
tasai džiaugsmas niekados neiš bus pasiųstos L. G. bei Auto- Į neradau, už tat malonėkite man Calčiuniutė Teresa 1.00, Miškunas A. M. Kessel .25, \Valchn Sliael
J. P.
Bros 1.00, Perelman
lis. Jokių kitokių išdirbimu nė
nyksta, lai darbuojasi čia lietu nomijos Fondui. Beje, ant ap-j ir lietuvių visuomenei paaiškint, 1.00, Kuisieuė Ona 1.00, Urbanavi Rasenberg
čius K. .50, Kuosa Jonas 2.00, Rač H. Stųred... .25, K. Galiauskas
ar
yra
toks
katalikų
kunigas
ra. kaip tik aukso plovimas. Ši
viai Bažnyčios ir Tėvynės labui. garsinimų buvo sakyta,
kad
kauskas .Jonas 1.00, Pranys Petras Sprainaitis .35, J. šalna .15, J. 1
WEST LYNN, MASS.
j
Amerikoj
—
gal
tik
neteisingai
tas daf'bas galimas tiktai vasa
•50, Daukšys Ambroziejus 2.00 An šis .10, D. Gaubis .10, K. Gal;
Lapymas.
kalbės irmayie dr-jų susivieniji
Lietuviai
katalikai
trokšta
tanas
Kanšinskas
2.00, Mečiuliutė kas .20, K. Staknevičiutė, 1.00,
ros metu, o žiemai atėjus ne
mą, bet neprisiminta nei žode kunigu pasirašo, aš manau, o gal Elžbieta 1.00, Stoniutė Marijona .5, Radzevičius 1.00, Mrs. Dcdene
konoveikiausia
turėti
savo
baž

rasi jokio darbo, tiktąjį ačiū
lio. Žmonių atsilankė 179 ypatos. i koką pričeris, nuduoda katalikiš- Kairevicius Pranciškus 1.00, Jurkaitis M. Baltrušaitis .25.
WATERBURY, CONN.
nyčią.
Šiuo
tarpu
bažnyčios
rei

Cezanas
Xewarko T. F. komitetas lig
j ką kunigą. Nes, kiek man žinoma, Vincentas 1.00, Bubenas
ypatingam gamtos turtingumui
Kudlius.
14 d kovo š. m. AVaterbury’o
2.00, Pajaujis Ona 1.00, Žopys Domi sario 8 d. 1915 aukų viso turi
kalai
užmesti
į
šalį.
Mūsų
biz
AVestvillej tėra tik trys katalikiš ninkas 1.00, Vaškevičiukas Antanas rinkęs
čia yra laukinių karvių, ožkų,
$ 76
susivienijusių dr-jų konferenci
kos parapijos ir jų kunigus aš ži .50, Vaškevičiukas Jurgis .50, Svirs- Visos paminėtos aukos yra išsii
avių, kiškių, visokių paukščių ir nieriai, išskiriant vieną, kurie ja parengė prakalbas. Kalbėto
Petronė .50, Norbuutas Jonas T. F. centro iždininkui Vaiši
BENTLEYVILLE, PA.
daro sau biznį iš lietuvių, para
nau ; iškur radosi kunigas Jan kiutė
iš medžionės galima misti. Iš val
1.00, Sulskiutė Karolina 1.00, Dauk per centro raštininką Ady. A. 6
pijos reikalų neremia. Parapijos jais buvo užkviesti: vietinis p.
Šiame
miestelyje
darbai
pras

kauskas, kuris veda ginčus su šys Edmantas 10, Stučkiutė Veroni Tautos Fondo komitetas:
gomų daiktų labai viskas bran
komitetas ir gi atšalo ir nežinia Kazys Balčiūnas ir p. J- Liut tai eina, į dvi savaiti, kai-kur, kunigais, man labai stebėtina.
ka 1.00, Kalančaitė
Stefonija 1.00, Vaškevičius 184 Xew York avė.,
gu. Ką Suv. Valstijose nuperki
Daukšys V. .5
Zavišienė Cecilija mininkas, J. Brazauskas, 329 O
kauskas iš Brooklyn, N. Y.
delei
kokios
priežasties.
Gal
apdarbas
eina
tik
po
5
dienas.
Yra
Lauksiu atsakymo.
už 5c. čia užmokėsi 25 c., pade-,
, , . ,
„ , .
.20, Badenas Jonas 2.00, Giebiutė str., sekretorius, 8. Pranis 166
Užkvietimo
lapeliuose
buvo
i
aa
v
i
•
i
•
•
I
tingo
dėlto,
kad
nieks
uz
tai
gar

daug
nuvargusių
žmonelių,
ku

Ona 1.00, V aii'iekmtė E. .20, Cernia- York avė., iždininkas. Kasos g
Su
pagarba
kime 100 svarų bulvių kamuoja
, . ..............
lis Antanas 1.00, Saunaris Stanislo jai: J. Kralikauekas, 91 War
bės neduoda. Gerbiamieji, šioje paminėta, kad bus kalbėta apie rie neturi ką valgyti; yra tokių
E. Szlapelis. vas 2.00, S. čemelis .14, Joniciutė Do str., J. Kuisis, 152 Adams st.
$10.00, jautienos svaras 40c., tai
į gadynėje už labdaringus pasi- karo baisenybės ir kas sėja tar ką pakenčia be valgio, jei turi
Kada
kai-kurios pavardės
Red. Prier. B. Jankauskas vi micėlė 1.00, Strungis
Petronėlija
ką vasarą uždirbi, tai per žiemą
išsitrynę ir neaiškios, tai kai-ki
I
darbavimus
greičiau
panieka
pe
mūsų
nesusipratimus,
mums,
I.
10,
Pociūtė
Uršulė
1.00,
Strungis
rudžio
arba
degtinės
išsigerti.
sai nėra R. katalikų kunigu, nors B. .10, Stočkiutė Agota 1.00 Kui
išleidi. Darbo sąlygos neblogos.
apleidžiu; Jeigu patėmysite, kad
'
užmokama.
Bet
jeigu
mes
esalietuviams,
taip
didžiai
pragaiš

Šiame
miestelyje
gyvuoja
vie

jis
juo ir norėtų būti. Jei jis sys Povilas 2.00, Stankuniutė Bri- pavardė
Vasaros metu 10 v. dirbdamas
nėra pagarsinta, atsiliep
f me pajėgūs darbuoties, tai kam tingus. Pirmutinis kalbėjo p. J. na katalikiška draugija vardu įtaikytus tiesos, tai rašydamas į Stida 1-00, Junkauskis Jonas 1.00, o aš vėliaus
pelnai $5.00. Aukso
plovimą
visas pagarsinsiu.
Liudvinaitjs
Jonas
.50,
Jotautas
Jo

paisyti į paniekas tų, kurie nie Liutkauskas ir vaizdžiai pieša S. S. V. J. ši draugija rodo šiokį laįkraštį ir tarp vietinių žmonių
™
z
tvarko net kelios kompanijos.
nas 1.00, Ant. Jurevičius 1.00, Berno
ko
kito
ir nežino, kaip tik ardyti karo
baisenybes,
ir
suvarAukos Tautos
Fondui sūriu
tas
Ant.
2.00,
£kikunan
Pranė
1.00
tokį
veiklumą
fr
darbuojasi
tauvadintus
neprigulmingu
kunigu,
Yra ir pavienių žmonių, kurie
Galiauckas K. 1.00, Kasaitia C. 1.00, Lietuvių Dienoje (4 d. kovo). A
kitų darbus.
Mūsų garbingą ginimą mūsų tėvynės Lietuvos. tiškoje dvasioje. Yra -\.S. L.
- R. K., Kodėl jis to nedaro, mes nežinome. Balnis Jonas 2.00, Eranckevičius Jo jo:
nepriklauso kompanijoms. Kai
triūsą laikas įrašys į atminties Prisiminė
ir apie atsibuvusius A. 92 kuopa kuri taip-pat pui Tečiau manome, jog nori R. ka nas 1.00, Misienus St. 1.00, Jasai Po $5.00:
Sv. Rožančiaus ė
kurie išplauna sau turtus, o ki
tiene E. .1.00, Kuisys
Jonas 1.00, kun. J. Dobužinskas.
knygas. Man pergyvenus West “Seimus” ir veikiamus darbus kiai gyvuoja.
talikų kunigo vardu prisidengda Matjušaitis A. 2.00, Agentas Jonas Po $2.00: M. Akiąlia, J. Bra.
tas ir žilo plauko susilaukia be
Lynne tris metus daug kas per po tųjų seimų. P. J- Liutkauskas
L.
Karalaitis.
mas pritraukti sau daugiau pase 2.00, Ridikas .Tonas 1.00, Linka Jur kas.
plaudamas ir laimės
niekados
simainė. Senkaus,i būdavo, su kalbėtojas yra parinktas, ir klau
gis 1.00, Mattllis Antanas 1.00, Ku . .Po $1.00: J. O. Sirvydas, J.
kėjų.
nesutinka. DiVba čionai daugiau
J. Gumauskas, A. Radzevi
bilius A. 1.00, Gečaitė R. 1.00, Ge sis,
rengs “socijalistai” prakalbas, sytojus traukte-traukia prie kalba
sia švedai ir juodaodžiai, .nedaug
čaitė Ona 1.00, Daukšis G. 5.00, Kis- O. Sukevičiutė, P. Radzevičienė
WINNIPEG, CAN
naraite Antanina 1.26, Katiliauskas Žiugžda, A. Miškunienė, A. Mi
airių ir lietuvių, kiek teko su o kalbėtojais atvažiuodavo toki mojo dalyko. Bet, nors sakėsi, į Vietiniai
cicilikėliai, matyMarijona 1.00, Ganrinskas
Petras Jukas, J. Kareiva, M. Kakintė
Antonovai,
Bogačevskiai,
tai
ir
CH1CA60JE.
kad
esąs
bepartyviškas,
tečiaus-j
žinoti vos du lietuviu tebeesame.
darni, kaip Tautos Fondo komi
.50, Repšaitė Aleksandra 1.00, Smol- Sprainaitis, J. Kanapka, 8. Pr
skiutė .Juzė 1.00,
Repšienė R. 1 00 1 K. Vaškevičius, V. Rusevičius,
Jokių pasilinksminimų čia nera- klausykis po to, kaip žmonės gi be klaidų negalėjo apsieiti ir tetas darbuojasi ir jau turįs;
CHICAGOS LIETUVIŲ POLI Jonailienė K. 1.00, Kidikaitė J. L00,’ Naverauskintė. 1
kalba
:
kada
socijalizmas
įvyks, savo žodžio neišlaikė.
Daukšiutė J. 1.00, Kuklutė M. .50^
si, žodžiu sakant, laukinis gyve„
. „
surinkęs keletą dolerių šušelpiPo 50c.: D. R u pui n is, .T. Sek
TIKA.
I girdi, užviešpataus rojus ant ze- Pavyzdžio delei privesiu p. J.
Zamoris J. 1.00, Staniliuniulės B. M. Kubilienė, J. Lelešius, A.
minąs, žiemos metu saulės ne
mui savo brolių, mėgina suturė Artinanties Chicagos
miesto
" Į mės. Bet kaip Antonovai tapo Liutkausko
J. .10 Staniliunienė O. .30, Matuliu- džiunas, N. Redavičius,
A. G
sakinius: “Aš at ti tą veikimą ir stengiasi su
matyti.
majoro ir kitų valdininkų rinki kė V. .25, Vilkeliutė M. 1.00, Vil (liauskiutė, K. Karaitis, V. Aže
suareštuoti delei kun. J. Žebrio stovauju vidurinę sriovę, ir sa
gundyti žmones, kad neaukotų mui. lietuviai piliečiai, kaip ir kelis V. .25, Vilkelis Jonas .15, Vil- kas, A. žiugždienė, K. Salvs, J.
Žmonių dvasios reikalai liūd nužudymo ir už kitus darbelius,
Ona .15, Matuliukas A. .25, ) pastis, B. Vaškevičienė, O. Šti
kau,
kad
tik,
“
Demokratų
Par

pinigų, o ir paaukotus atsiimtų. kiti, nesnaudžia. Penktadienyje keliute
name padėjime. Vieną kartą į tuojaus čia įsiskverbė kitokia
Smulkesnio ir nežymėtų aukų
vičienė.
.
$ 17.56.
metus apsilanko francūzų kuni nuomonė kas link socijalistų ža tija” (?) reikalauja autonomi 21 d. kovo “socijalistai” su kovo 19 d. atsibuvo susirinkimas
Viso — $
Smulkių aukų nurinkta
Viso šv. Trejybės bažnvčioie su
gas, kur ant kokio rašto atlaiko damojo rojaus. Šiądien jau kiek jos” (?).Toks pasakymas yra organizavo mitingą, kurį pava ir prakalbos Lietuvių Demokratų rinkta
.$'260.52.
pamaldas. Kunigžs labai meilus vienas gali sau išsiaiškinti, kas keistas. Kur-gi dingo kitos sro dino visuomenišku, nors žmo-1 Lyg0Sj J20 W. Randolph st. Lie Aukos surinktos Tautos Fondo ko Kurtu
$64.68.
J. Brazauskas, raštininkas.
miteto kolektorių, lankanties po stuTiesą sakant, vargingas čia per vieni tie paukščiai padaužos vės? Ar jau lietuviai yra vientik nių pribuvo tik apie 20. Ant tuviai įžymesniejai
kalbėtojai
bas ir kitur.
“demokratai”? Ir tik jie rūpinasi mitingo “socijalistai”
šmeižė
gyvenimas.
Mažeika, Už Tautos Fondo ženklelius 25.00
“socijalistai”.
ROCHESTER, N. Y.
Lietuvos
neprigulmybe bei au Tautos Fondą, neva šitas fondas buvo pp. Žukauskas,
Čiabuvis.
d.
Tautos
Dienoje aukavo šie
Adv. Brenza, Palonis ir kiti. Iš Pelnas nuo feru lapkričio 23
Pas raus darbai šitaip stovi: tonomija? Tas pats ir su sei
_
59.58 mens:
renkąs
pipigus ne nukentėfju- anglų pusės Demokratų stulpas 10J4 m.
kurpių, geležinių, garborių dirb mais, kuriuos bandė apibudinti,
Kun. J. Kasakaitis
,
$i
Pelnas nuo ferų gruodžio 10 d. 1914
;
tuvėse
darbai lėti, darbininkai tai niekas nekyšojo, kaip tik siems Lietuvoje šelpti, bet atsta Roger C. Sullivan, ir pora kitų. metų.
97.23 V. Kačinskas
DETROIT, MICH.
tymui
tenai
bažnyčių.
Vėliau
J. Bardžilauskas
j
Sv.
Jurgio
dr-ja,
dalis
pelno
nuo
ba

Nors
tas
atsibuvo
darbo
valan

Dažnai sutinkame žmonių, ku gauna dirbti po dvi ar tris die Šliųpas įr Michelsonas; tai-gi įšauktas buvo T. F, kasininkas
Po $2.00: P. Bardžilauskas, A.
liaus ir auka
85.00
dose, bet visgi apie 75 ypatų Sv. Juozapo draugija
25.00 vonia.
rie protauja ir skelbia, kad visi nas į savaitę.
žiūrint iš demokratiškumo pu- p. Alekno, kad atsiskaitytų pi
Po $1.00: V. Stašaitis, P. Pikui
buvo
atvažiavę,
tarpe
kurių
ra

8v. Mykolo draugia
15.00
Ekmenupelis.
esame lygūs ir turtai, kokie yra
sės, turėtų būti sutikimas, .nes nigais su jų aukotojais. “So
T. Paluikis, V. Uzdila, J. Dirsė,
Sv.
Cecilios
choras
5.00
dosi ir gerb. Dekonas Krančiū- Scenos Mylėtojų dr-ja
pagaminti, turi būti visų ly
5.00 Pavasaris, A. Norkevičia, J. Gudii
anot p. J. Liutkausko jų balsų cijalistai”, matyt, tikėjosi, kad
nas ir kun. Albavičius.
Sv. Petro irPovilo dr-ja
5.00 J. fiirka, K. Norkevičia, 8. Malin:
PAQU0N0CK, CONN.
gia nuosavybe. Mūsų laisvama
buvo dauguma (?). Iš antro at tie pinigai klius kitiems tik
P. Jočis 1.00, J. Juškevičius 1.00, kiutė. J. Maliuauskiutė, P. Sukis,
niai ir t. v. “socijalistai”, skelb Kaip buvo garsinta apie K. vėjo kalbėdamas laikėsi temos slams, sakysime, beždžionių ša Subatos vakare, kovo 20, Šv. F. Kundelis 1.00 A. Pranaitis 1.00, Sknliutė. M. Vaiciekevičienė, K.
Jurgio salėje atsibuvo lietuvių J. Stravinskas 1.0Q,_ D. Grodis 1.00, ilriuškeviėia, B. Danilevičia, V. !
pabėgimą nuo du tikėjimu”: pirmas užgradami šitokią tvarką, ją jau kai AdoraavičįĮaus
lininkų literatūrai, ar kitokiems Republikonų
mas-mitingas. A. Znina ris
l.oo, A. Htanislovaitis tie.junas, M. Novikas, S. Kovas,
kada ir praktikuoja. Nesenai pa antrosios pačios, tai dabar pa binis, t. y. sielos nemirtinumas, galams, bet pasirodė, kad tie
1.00,
S.
Brazis
J. Pelntis 2.00, Mastauskienė, O. ftimkaičiutė, J. A
Iš lietuvių kalbėjo, pp. Elijošius, O. Gebiutė 1.00, 1.00,
darė vieną bandymą Detroite. gautas Hartforde ir užkištas už kuris galima nusipirkti už atli
O. Juškevičiūtė 1.00, aevičiutė. J. Palaikis, V. raini
pinigai jau buvo išsiųsti Tautos B. Butaus, adv.
Kučinskas ir
Yieba 100., J. Mačiulis 1.00, J. tė. S. Chappin, O. Mališauskiutė,
A. J. laisvų pažiūrų žmogelis, grotelių ligi teismui, kuris atsi kusius pinigus, atiduodant iki Fondan. “Socijalistai” tik nosis Bradchulis. Iš anglų tarpo kon- M.
Ansiukaitienė
1.00,
M. Vaičiūtė Karalus, J. Stašaitis, K. Dubieki
1.00, J. Tamošaitis 1.00, J. Gavionis L. .Tančaitė, V. Stankovičia, V.
kuris vadindavosi
socijalistų, bus birželio mėnesyje. Kaucijos, paskutiniam grašiui — pelnijant nuleido.
gresmonas Marten B. Madden, 2.00, P. Kuisis 2.00, M. Andrikai- nilevičia. M. Vent.is, J. Bartusevič
vieną gražų pirmadienį įlipo j jeigu kas norėtų paliuosuoti ligi amžiną gyvenimą.... ^ą tuom
50c.: .T. Ciekevičienė, J. Jok
Isenatorius Shanaban, ir kandida čiutė 1.00, J. Šlekaitis 1.00, M. P. PoButkus,
A. Vaitonis, A. Žimnicl
Aidukonienė
1.00, M. Juškauskas
savo draugo kelines ir nugrie teismui turėtų užstatyti $2,500.- norėjo “bepartyviškasis” kalbė
tas į aldermonus nuo 4 wards I. 00 A. Dabkevičius 1.00, D. Tara- S. Malcevičia, P. Milevičia, K. <
tojas pasakyti, tai savo žinioje
bęs dar $56.00 to paties žmoge 00.
K. Venelauskas, K. 8nbat,
Louis Lambine. Nors ir subatos zaitė 1.00, B. Staniulis 2.00, J. En šokas,
BALTIMORE,
MD
čius.
J,
Roninnnnskas, M. 8averi;
lio išvažiavo savais keliais. Te Pradžioje 1914 metų buvo su pasilaikė. “Antras tikėjimas”,
1.00, L. Ambrijauskas 1.00,
vakare, bet žmonių
susirinko driukaitis
A. Stučka. P. Petrulis, A. Baram
dr-stės
Šv.
Vincento
a
Paulo
J.
Mušvidas
1.00,
K.
Gegužis
1.00,
čiau išvažiuodamas
nepamiršo sidarius kooperacija ir uždėjo arba šio pasaulio dangus, tai....
kas. T. Paluikis, P. Karalus, P.
P. Tulminas 1.00, J. Kavaliauskas
pavar- nedaugiausiai.
levičia. M. Pabrinkis, J. Kieliansl
pasiteisinti ir paliko laiškelį, ku krautuvę valgomų daiktų. Pagy socijalizmas. Vargiai bau galė iždan, šelpti Baltimorės
L. Vidmantas 1.00, A. ūepulis O. Gudinienė, M. Naviekiutė, P.
Kaip ten nebūtų, ar vieną, ar 1.00,
gūsius lietuvius ,'iįr Ąašlaičius,
I. 00,. J. Radzevičius 1.00, Račiūnas jeckis, G. Gricaitė, T. Gricaltė, O.
rio turinys va kaip
skamba: venus virš metų, iš priežasties tų kas taip vaizdžiai nupiešti
aukojo: draugystės: šv. Jono kitą partiją mes remtumėm, bet (dalis pelno nuo krutančių paveik
M. Tnmošiuniiitė, O. Ga
“Brangus Drauge,
nepykite, dažnaus mainymo darbininkų ir visus geruosius darbus darbinin Nepamac. — 7 dol. 6c., šv. Jur politikoj dalyvavimas mums yra slų) 3.00, S. Poceviėius 1.00, J. Ka ralienė.
niutė, A. Lakė. P.
Barkauskas,
pka 2.00, M. Kanapkiutė 2.00, A. Brazvs, P. Sirvinskas, J. Riekis,
kad aš pasiėmiau dalį tamstos kitų nesutikimų krautuvė pereis kų “užtarytojų“. Ir pilnai gali gio Kareivio — $10.00, šv. Ka pageidaujamas. Nors mes savo na
Kanapkiutė 1.00, kun. J. Dobužins- Novikas.
ma sutikti, kad savo socijalisnuosavybės, nes gyvenimo
ap į privatinių žmonių rankas.
balsais nedaug ką reiškiame, bet kas 2.00, Galovičy 1.00, A. Stakne- Smulkesnių aukų —
$1
zimiero
—
$10.00,
šv.
Izidoriaus
linkybės mane prie to privertė”. p. F. Kranauskas, kasininkas tiškais šlamštais labai demora — $5.00 D. L. K. Keistučio — dalyvaudami politikoje supažin vičius 5.00, A. Biskys 1.00, P. Ne Viso surinkta —
$8;
mani* 3.00 P. Brazauskas 2.00, V.
Sv.
Marijos
P.
dra
ig.
pelnn
lizuoja
lietuvius,
kaip
tokia
Teisybė pas tuos lygybės ieš vietinių draugyščių ir kuopų, pe
$7.27, Republikonų kliubas — diname su lietuviais įžymesnius AmbroževUius 1.O0, J. Šernas 1.00, karienės parengtos vasario 13 d.
M. Ulevičius 1.00, J. Klemast 1.00, davė —
reitą rudenį pertaisė savo namą “Šakė”, “Keleivis” etc.
kotojus!
$
$2.73, dr. V. Kudirkos — $4.07, politikierius ir pagarsiname lie
Stalikaitė 1.00, B. Jasadavičie- Iki šiam laikui buvo surinkta $24
pemauja ir padarė tinkamu lai Bet.... ar ištikrųjų taip yra, Simono Daukanto — $2.00, Ni- tuvių vardą tarpe amerikiečių, R.
A. K.
nė 1.00, J. Vingis 1.00, V. Kraace Viso surinkta —
$33i
kyti susirinkimams. Ten laiko sa kaip p. J. Liutkauskas sakė: kalojaus
lianas 1.00, T. Chernauskiutė 1.00,
kurie
dar
nevisi
žino,
kad
lie

Koperniko — $5.96,
8. Šimelis 1.00, O. Augustauskė 1.00
vo susirinkimus 45 kuopa S. L. “Pareikalauti, kad būtų švares Namburgierio
WATERBURY, CONN.
K1NOSTON. PA.
O. Daukšus 1.00, J. Tilkis 1.00. 8.
dirpfll^ėje su tuviai yra atskira tauta.
Pelnas nuo teatro per vietini
P. Mulevičius. Arlauskas 1.00, P. Arlauskas 1.00,
Kovo 21 d. Waterburio pir R. K. A. visai už dyką. P. Kra- ni”. Ar-gi galima sienas — sto rinkta dviem atvėjais $4.51, I.
$J. Brazys 1.00, E. Daukšiutė 1.00, r.ytinj chorą
meiviškosios draugystės surengė nauskas su savo žmona virš 20 gą taisyti, kuomet pamatai ne W. •W. unijos — $2.00 su cen
1.00, J. Valikos
M. Kaldauskiutė
2.00, J. Karvelis
1.00, J. Liutkus
prakalbas. Buvo paskelbta, kad metų sunkiai dirbo, augino ta tvirti, supuvę?....
tais, Moterų Sąjunga $1.80.
8T. JOSEPH, MO.
2.00
M. Petrulis 1.00, K. Maka“
TAUTOS
FONDO
“
baką
ir
gerai
prasigyveno.
Te

Tas pats ir su mūsų išgveru
Dienos
uždarbi, paniiiT jimui Lie
pelnas eis naudai nukentėjusių
Nuo pavienių
ypatų: Jonas
ratukas 1.00, J. Mislnkevičins 1.00,
tuvių Dienos, aukojo:
H.
K.
Rubinas
1.00,
V.
Žigida
1.00,
sia laikraštyja bei jos dalimi. Grebliauskas — $12.75,
jų mūsų brolių nuo karės. Kal gul ir kiti seka jo pavyzdį.
Jieva
D. Klimas
$2 75
F. Aalaševlčienė 1.00, J. Baranauskas
M. Girinei*. Ne už “socijalistų” laikraščių
bėtojais buvo užkviesti: vietinis
J. Klimas
$2 25
Matuliavičienė — $10.00, kun.
KALAI.
I. 00, A. Malakauskas 1.00, K. Urbo
miesto majomas p. M. Scully,
mums griebtis taisyti, bet pa Lietuvinikas — $7.00.
navičius 1.00, J. Krakauskas 1.00,
A. Jodaitis 1.00 A. Padiinnas 1.00,
SPINO VALLEY. ILL“^
WISTTIELD, MASS.
čius pamatus, t. y., kas pagimdė
advokatas F. P. Guilfoile, K. Bal
NEWABK, K. 3.
Po $6.00: Am. Laukaitis, V,
A. Malakauskai
1.00, P. Pajaujutė
Vietos T. F. komitetas
$75.09
AUKOS TAUTOS FONDUI.
čiūnas ir F. Tareila iŠ Ansonios. Ypatingu būdu reikia pažy- ir išauklėjo juos tokius šlamštus Grajauskas ir M. Zvinglintė.
1.00, 8. Jaujinas 1.00, P. Vilkickas
Surinkta lapkričio 26 d. 1914 m.

baro,
nesirūpindami, kad
mažiau būtų šeimynoje skur
do.
Sunku
surasti
tokias
priemones, kad
galėtum ūmai
galėtum atitraukti žmogų nuo gėri
mų
prie
kurių
jau
jis
yra priprątęs.
Kiek čia drau
gijų, kurios rengia prakalbas,
peikia girtuoklystę, o girtuok
lystė nei kiek uesimažina. Yra
čia ir Pilnųjų Blaivininkų S-mo
kuopa, tik reikia nusiminti, su
žinojus, kad toji kuopa turi vos
keliolika nariu. Kame čia prie
žastis Y

ko

1.00,

j

P.

Staniulis

1.00,

J.

žaliu-

V

DRAUGAS
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*
, galės uždėti jiems melagių ir šmeižiko pasielgimas patiktų
duoti žmonėms
išrišimo ui šmeižė visus Chicagos lietu po visą svietą ypatingas vo
fbsfi! •TABO& šmeižikų vardų.
p. K. V.
jusį eiti “Pasaulį” priminė
skaitymą pažangiųjų
mūsų vius kunigus. Jisai metė taipkiečių kaizerio Viliaus viešas
laikraščių.
Kiti
kunigai
už

Ligšiol nei “Jaunoji Lietu
me šį-tą ir apie einančią, bet
Arba vėl. Sakysime, kas
pat biaurų šešėlį ir ant kitų
pasižadėjimas už vieną sunai
protestavo, prirodydamį, kad Amerikos
lietuvių
kunigų.
va”, nei p. K. V. to nepriro- nors ims ir apšmeiž Tautišką
mažai šviečiančią “Saulę”.
: ■ ž -i
t » «l fr
jau lietuvių kunigų toli eina Mes patartume gerbiamie kintą Vokietijai prigulintį Saulei” mūsų pastebėjimas
dė. Tad išvedimas iš to aiš jį susivienijimų, kad jisai sa
miestą ar kaimą, sunaikinti
ma ir norima pasisavinti tiktai
NEPRIGULMINGOS DOROS kus: “Jaunosios Lietuvos” vo nariams neišmoka teisėtų vyskupams praklausančioji pri siems Chicagos kunigams, pr- tris Rusijai prigulinčius mie nepatiko ir 20 numeryje pir
redakcija ir p. K. V. yra me pašalpų ir pomirtinių. Be
ba ir Kunigų Sąjungos Val
moje vietoje i ridėtas štai koks
VAISIAI.
vilegiją. įnešimas likos atmes dybai patraukti tieson šmeiži stus ar kaimus.
lagiai ir šmeižikai. Ir dar abejonės sukrus kaip beina
atsakymas, kurį žingeidumo
tas. Dabar, kaip matome, jau
Visas
pasaulis
stebisi
iš
to

Šių metų “Draugo ” 7-nme vienas išvedimas reikėtų iš to tant visa jo Pildomoji Tary
delei dedame ištisai, nieko ne
kų pagal šalies įstatymus.
dar toliaus nueita. Kunigas Ke
kio barbariško pasižadėjimo.
mini. pakritikavome “Jauno visa padaryti:
neprigulmin ba ir pareikalaus išrodymu.
mainydami.
Laukti, kol jisai surinks
mėšis visokeriopais budais pri
Barbarai net nedrįstų taip
sios Lietuvos’’ redakcijų ir gos doros apaštalai pasirodo O šis juokdarys ims ir atsa
Grinoriams nuo “Draugo’*
rodinėjo, jog SLA. yra bedie kaž-kokių ten informacijų, ne viešai išsireikšti netik tokio
jos bendradarbį p. K. V., didžiausiais bankrotais, kuo kys: tai jūs pirma išrūdykite,
labai degina spindulei “Sau
viška organizacija, jog jį vedą apsimoka. Jisai vis viena jų darbo veikti. Bet vokiečiams
kad jie imasi dorinti laikraš met tik reikia parodyti nors kad jūs ištikrųjų vis’ems pa
lės kad turi tokį stebėtina
laisvamaniai ir tt. Tad ar tik nesurinks. Juk panašiai bu
tai galima. Rusai užėmę Klai
čius, patys nevodydanti gero papraščiausį teisingumą.
pasisekimą
terp visu Lietuviu
šalpas išmokate.
nepasistengta pravesti ir tin vo su p. Gabriu. Apšmeižė.
pėdą ją sunaikino. Vokiečiai
pavyzdžio. P. K. V., beaiš
Amerike. Tieje farizėjai sten
kama agitacija toje prasmėje, Prispirtas prie sienos, neva
Ir taip toliau, be galo, ga
gi
atkeršydami
už
sunaikintą
kindamas savo doros lekcijų,
gėsi visoms pajėgoms “Saulei’*
kad prieš SLA. panaudojus iš atšaukė lig laikui, bet žadėjo
lėtume cituoti pavyzdžius, iš
“
jų
”
miestą
degina
ir
naiki

buvo išsitaręs (“Jaun. Liet.”
kensti,
bet niekame nepasise
KOKIA DORA, TOKSAI IR kurių bus aišku, kokios kei pažintį? Tuo taniu mes rgpka- su laiku dokumentais išrody
Sausio num.) štai kaip:
ka ir tik daugiau iugyja skai
me informacijas. Gal būti, kad ti. Praėjo pusė metų. Išrody na Suvalkus ir užimtas vietas
NUOSEKLUMAS.
stos logikos prisilaiko “Tė
Kauno rėdyboje.
Kiekvie
Juk dar pernai “Draugas”
tytoju per juju “free advertipatįs kunigai privers Susivie
mų nėra. O tuo tarpu jisai
sing”.
“Tėvynės” redakcija ir vynės” redakcija.
siūlė katalikams
(Kristaus
nijimą Lietuvių Amerikoje ieš dabar ir vėl šmiežia, tik jau nas nori atkeršyti priešui už
Bet
čia
netik
logikos
stoka,
nuoseklumo
nedaugiausiai
ro

mokslo išpažintojams!) panau
koti apsigynimo šalies teisme.
padarytas jam skriaudas, bet
Gal tieje farizėjai nežino kad
dabar kitus.
doti fizišką spėką ten, kur do. Ji nesenai buvo prikišusi j Čia stoka paprasčiausio tei-^
atkeršija ne savo turtu, ne sa
“Saule“ parode kelia dėl pla
Negana to, kad mūsų kuopos
Quousque taudem! Mūsų
žodžiai negali paimti viršaus. mūsų susivienijimui, jog jis singumo ir podorumo.
tesnio lavinimosi žmonių dėl
yra persekiojamos,
kad yra
vo gyventojais, bet svetimais
M es pareikalavome išrody- yra visiškai nelegališkas ir 'Na, bet kų gi padaryti?
skaitinio kitu laikraszeziu, teip
areštuojami mūsų organizato nuomone, visi vieši šmeižikai žmonėmis, svetiniu turtu ir
ti, kur ir kada tasai pasiuly- griežtai priešingas šalies įsta Mūsų visuomenė (ypač laisva
kaip mokinys ejdamas in že
riai už dalinimą plakatų, kad dėlto ypač indrjsta, kad nie vis ne keno kito, kaip tik Lie
tinis buvo padarytos.
mutines klasas ženge kas me
,tymams. P. “Tautos Tary maniška) tokius mažus stato
iš sakyklų šmeižiama Susivie kas jų nepasodina ant šmei tuvos. Nes, nors ir dviejų
tas augszeziau, — “Saule” yra
Tik dabar 13 “Tėvynės” bos narys”, kurs sakosi esųs reikalavimus teisingumo ir nijimas, jo organas ir organo žikų suolo. Reikėti} pradėti valstijų valdomi, Prūsų lietu
pradine
mokykla žmonitng
redaktorius, — negana to viso, mokinti tuos ponus padorumo. viai juk yra broliai Rusijos
numeryje redakcija atsiminė ir mūsų susivienijimo narys, padorumo srityse, jog nenuo
jieszkanti
szviesybes.
panaudojama
jau
ir
išpažintis!
šitą reikalų, tečiau užimt pri- pareikalavo, kad “Tėvynės” stabu, kad šiandien žymus
lietuviams!
Jau karta panaszus farizėjai
Mat, galingas įrankis, ypatin TARP KŪJO IR PREKALO.
rodžius, pataria “Draugo” redakcija per dvi savaiti sa laikraščius gali redaguoti
Kaip gali svietas pavadinti
stengėsi
“Saule” užtemdyt bet
gai kuomet
pritaikoma prie
redakcijai pačiai atsiskleisti vo tvirtinimo teisingumą išrū žmonės, labai maža turintieji
Karei einant ant Lietuvos toki žudymą ir naikinimo dar
nepasiseke ir pasirodė kuom
moterų.
Juk tai pasiduodąs
tas savo pastabas, kur buvo dytų.
žemių, mūsų tėvynė pergyve bą. Apie mus svietas mažai
teisingumo ir padorumo nuo
yra priesz visa svietą, inklump
įtekmei konservatyvia elemen
rašyta apie Iloosick Falls’o “Tėvynės” gi redakcija sa vokos.
na vieną iš baisiausių sviete žino. Jis senai skaito mus už
tas !
darni in meszlyna lig kaklui,
atsitikima.
žudynių.
Žudynių, kuriose išnykusią tautų. Išskyrus ke
vo ,30-ame numeryje, užuot
o norints ir dabar szoka BoezSakytiunei,
tam žmogui, netik lietuvis prigulintis rusui letu laikraštininkų, niekas už
Nors “Tėvynės” redakto-j išrodžius, kas buvo iš jos reikauskams už aiku kaip ižbakurs
tai
rašė,
nebevisi
namie. turi šaudyti savo brolį lietu tai net nei neprotestuoja. Tos
deja szunis, bet tuom nieko ne
riui ir priderėjo pačiam ta kalauta, atsakė: lai p. Tautos
KOKIE PRINCIPAI, TOKIE
kenks.
Bet ne! Jisai žmo, ką daro. vį, prigulintį vokiečiui, bet pačios tautos, kurios taip kar
vietų surasti ir nurodyti, Tarybos narys išrodys, kad
IR PASIELGIMAI.
Neapykanta taip užvaldė to dar turi nešti ant savo žemės štai protestavo ir užtarė bel
Szendien > farizėjai stengėsi
bet... esame sukalbami žmo-j katalikų susivienijimas yra
Tame pačiame “Tėvynės” nabagėlio širdį, kad jau visos baisiausi sunaikinimą, kurį
Tad klausome patari-j legališkas.
užtemdyt pirmaejviszkus laikgams, kuriuos vokiečiai naiki
N-yje redakcija prapliupo priemonės geros, by tik ap gali suteikti modernizuota ka
raszczius, idant žmonis nesu
mo. Atskleidžiame pernykš
no už tai, kad tie priešinos,
Bet juk p. Tautos Tarybos
štai
kokiais
žodžiais:
prastu
ir neskaitytu apie juju
juodinus
sau
nekenčiamus
ku

rė. Karė, kurios naikinimas apie lietuvius nei pusę žodžio
čių metų “Draugo” 23 N. ir narys apie savo susivienijimo
Ar-gi
tai
tiesa?
—
••
■*darbelius,
o “Saule” kuri nie
lnįgus.
šalies perviršija visas kitas neužsimena. Lietuvių - gi pa
pastaboje “Prilipo ožka liep legališkumą neabejojo. Jį
kam in kele nelenda daugiau
Vienas mūsų bendradarbis, ku
to galų”, randame redakcijos prikišę “Tėvynės” redakcija.
dėjimas kaipo tautos turėtų
Beje! ar čia senai “Tėvy buvusias kares.
šia per tokius farizejus nukenriam
netikėti
neturime
tiesos,
paminėtų Perkūno sumušimų, Jeigu kam prikaišioji, ir tai
Dideli susirėmimai milžiniš net daugiau atkreipti užuo
eze. Del ko tai? Juk patis žmo
pažindami jį esant sąžiningu, nės” redakcija rašė, kam so
po to gi štai kokiuos žodžius: dar laikraštyje, ką nors nege
jautos. Bet ar atkreipia? Ko
cijalistų
laikraščb*
platiną
kų
armijų
užima
visą
linijų
nis
gali tai apsvarstyt. Farlzerašo mums, kad du Chicagos
dėl taip yra? Turėtume ir
Mes griežtai papeikiame to- ra, tai išrodyk tai. Jeigu nepradėjus
nuo
pat
marių
Vo

neapykantą
prieš
kunigus.
Ji
jai negali žiūrėt ant “Saules”
kunigai klausinėją per išpa
kį kovos būdą su socijalistais! Erodai, tai vėlgi esi melagis
nes toji uždaug degina jiems
žintį žmonių (ypatingai mer tada sakė, kad to sr.e&pykan- kietijos ir Rusijos parubežių, mes amerikiečiai apie tai pa
galvoti.
Stengties
kuoplačiau

ir jų kalbėtojais. Toks būdas ir šmeižikas. “Tėvvnė” gi,
akis.
kuris
eina
per
Lietuvos
že

tos
pasekmė
ir
buvo
a.
a.
kun.
ginų), ar nepriklausą prie Su
yra nekrikščioniškas ir nekul- vietoje to įjrodvmo, atsako:
sivienijimo Lietuvių Ameriko Žebrio užmušimas. Ar nega mes. Kada mūsų kariuome siai pranešti svietui, kad mes
Farizėjai patis muilina žmo
turingas. Geriausias
ginklas L.
k
je. Esąs net žinomas atsitiki lėtume mes dabar paklausti nė pergalėjus vokiečius eina į inndamės tarp kūjo ir piekanis ir sėja sėkla neapikantos,
kovos su tokiomis prakalbomis,
. , , . , .
y
.
mas, kad vienam žmogui bu “Tėvynės” redakcijos, bene jų žemę, nenueina toliau nuo lo, kad mes esame naikinami
o po tam lieja graudus verks
1 neesi toksai, kaip aš sakau.
tai neiti į jas, o tuo pat laiku
vę
liepta
eiti
namo
be
nuodė

mus
buk žmonis lieka bedie
nuo
žemės,
kad
ir
mes
nori

Kų “Tėvynė” pasakyti} aPrūsų Lietuvos. Kada vokie
p< maža jai dar K'auj ?
organizuoti savo doras prakal
mių
išrišimo
už...
priklausymą
viais.
socialistais ir neturi dėl
Šiaip ar taip, ponuliai, da čiai pergali rusus jie eina į me gyventi, ir norime turėti
bas, kurių naudai nesigailėti pie šitokį galvojimų. Sakysi
"juju
paguodones.
prie SLA. Pranešta ir tų kuni lykas čia rimtas. “Tėvynę” Rusijai prigulinčią Lietuvą. sau šiokių - tokių žmoniškų
me, kas nors ėmė ir paskel
pagarsinimų ir agitacijos.
gų vardai; vienas jų — tai
Kuom daugiau “draugynei
skaito bene 8000 tautiško su Kaip vieni taip ir kiti nesigai tiesų.
Tad kų gi dabar mes gali bė, kad p. K. V. yra vagis.
farizėjai
” loję, tuom dydesni
įžymus tarpe Amerikos kuni
Subruskime, nes belaukiant
si \.(»nijimo narb..
Daugelis li jiems svetimos tautos. Plė
me apie “Tėvynės” redakto P. K. V. žinoma, tuojau pa
užsitraukė
ant savo kaklu ak
gų.
gali būt pervėlu.
reikalaus, kad tai būtų išrū
jų
šventai
tiki
ąavo
organu.
Jo
šia,
žudo
ir
naikina
nekaltus
rių manyti?
Naujas kovos būdas. Pame
meni prapulties.
Tada mes pasakėme, kad dyta. Bet tas nelabas prasiname, kad pernai rudenį, lai redaktoriaus prasikaltimas ir žmones ir jų turtą, nors tie
Tikrai puiki “pradinė” mo
jeigu “Jaunoji Lietuva”, ir monėlis ims ir atrėž jam: tai
ke kunigų sąjungos suvažiavi prieš žmoniškumą, ir prieš žmonės nieko bendro su ka
“SAULEI” NEPATINKA.
kykla
” žntonims ieškant švie
mo Rrooklyne vienas kunigas šalies įstatymas — yra aiš re neturi.
p. K. V. neišrodys to, kuo tu pirma išrodyk man, kad tu
“Draugo” 10 numeryje, sybės, kad gali taip augštai
(J. D.) įnešęs sumanymą ne- kus.
Praėjusią savaitę pasklido
Jisai biauriausiai apmus kaltina, tai visuomenė esi teisingas žmogus. Ar toks
kalbėdami apie naujai pradė- save pasistayti ir kitus išnie
kinti. Tik mokytoja užmir
daktorium. (Kalba karščiau) Kurio protas kia plunksna) kunigas gaspadinę, o gaspadišo, kad yra visų priimta į mo
labiau laisvesnis, mintys nesusivaržttsios, lie nė kunigą.
kytoją žiūrėti, kaipo į vado
(Skaito kitą laišką balsiai). “Ke
žuvis laisvai vartosi ir kas tik ant jo galo stt- li valkatos saliūne suėję taip pagarbino byvaujantį, bet ne kaip į pasili
PENKIŲ AKTŲ DRAMA.
sibraukia, — drebia artimo krepšin, toks, ručio ir viskaitės dievaitį, kad gavę iš apačios
Monologas.
kusį užpakalyje mokinių.
(Mažas kambarėlis, vienos durys ir langas iŠ pilvu kalbantis ir giedantis ir yra Ratilas - Re inkvėpimo susibadė peiliais”. (į publiką). AKiekvienas ją gerbė. Kaip tas latras ją
(Valandėlę pastypsojęs). Net a praleista vienas dalykas, reikia pridėti, tai
gatvės pusės. Prie dury stovi stalelis. Vi daktorius.
ingijo — nežinau. Kas per gyvenimas
duryj kambario antras stalelis, prie kurio sė penki kūno pajautimai, kurie pas Ratilus ap buvo katalikai, (rašo, o paskiau toliau skaito
su juo!
di apsikrovęs cicilikiŠkais laikraščiai Paulas. sireiškia iš kitos pusės yra laisvi, ant kurių laišką) “Vieno vyro pabėgo viena pati su VYŠNEVSKIS: Nusprogdamas būtų geriau ATSIŠAUKIMAS PRŪSŲ LIE
Ant vienos stalo kertės prikrauta didelė krū valdonu, viešpačiu ir užtarytoju yra pats gar vienu burdingieriu. Moteris buvo laisvų pa
padaręs. Nesipainiotų doriems žmonėms TUVIŲ NELAISVIŲ ŠELPIMO
bingas
ir
šlovingas
pan
Raulisimus.
(šiekpo kojų.
va laiškų, kuriuos Paulas, paeiliui imdamas
žiūrų, laisvą šliūbą paėmusi, skaitė “Kelei
REIKALE.
atplėšia ir skaitę. Ilgieji Paulo plaukai, nu tiek nusiminęs). Yra viena nelaboji galybė, vį”, “Šakę”, (ptktai) Kvailys, avino galva! STOTKUS: Taip! Tūkstantį kartų būtų ge
Amžiams mainanties mai
puldami jam ant akiu ,trukdo skaitymą. Per kuri ir Raulus už snukučio nusitveria, tai tas Nemokėjo parašyti taip: moteris buvo labai
riau padaręs. Jam pačiam ir šeimynai
nosi
ir mūsų Tautos vargai.
skaitęs- keletą laišku, atsisuka į publiką ir lin kvailių pramanytas ir Raulų neužtvirtintas dievobaiminga, dažnai lankydavos bažnyčioj.
būtų patogiau.
valdiškas teismas... (nusispiauna) kad jį kur Va, kaip dabar puikiai skamba. (Skaito se VYŠNEVSKIS: Tau taip-pat būtų patogiau. Kadangi Lietuva yra tarpu
ksmai pradeda kalbėti.)
[peibelis... (pasigėrėdamas) Daugiaus niekas kantį laišką) “Vienuose namuose gyveno po STOTKLTS: Neperdaugiausi gailaučiau, (iš dviejų didžiųjų valstybių —
Na, ką jūs ant to pasakysite? Kaip jums
priklauso Didžioji
negali suvaržyti Ratilo plačiųjų žandų, lai relė, juodu abudu laisvai žiūrinčiu, vyras nu
kairės ineina medžiotojo rūbais apsitai Rusijai
draugužiai patinka toks atsitikimas? Matau, svai - cicilikiškai išsipūtusių, (vaikščioja po
sisukę kairėn, tuojaus moteris su kitu, ir vy
sęs Vincas su šautuvu vienoj ir cigaru ki Lietuva, o Vokietijai — Ma
jūs esate baisiai sujudinti ir jau viens kitam sceną. Po valandėlės).
toj rankoj): Kur tu taip ilgai užtrukai, žoji arba Prūsų Lietuva, da
ras pamatė ir (braukdamas plunksna) buvo
pašones kumščiais baksteliojate. Aha, jau ir
latre? Kur motina?
bartės joms susikovus, turi
Ir kam šiandieną reikalingi tie taip va geri katalikai. (Skaito) “Mūsų kuopos vir
šnibždate viens kitam į ausį ir manę pirštais
VINCAS (neatkreipdamas atydos): Nežinau. ytin skaudžiai kęsti Lietuvių
šininkas
pabėgo
su
visu
iždu
”
(užsimąsto).
rodydami: žiūrėkit, žiūrėkit Ratilas tapo re dinami idėjiniai redaktoriai? Jus patys ne Ir ką, tu, žmogus padarysi, tai vis tas supu
Gal išėjo.
Tauta. Kaipo valdiniai prie
mulkiai esate ir gerai žinote, kad visi kiti re
daktorium.
STOTKUS: Kur?
vęs
surėdymas
kaltas.
Tokias
korespondenci

šingų viena kitai valstybių, jie
daktoriai, išskyrus Raulą, niekam neverti. Jų
Nėra ko čia taip stebėties. Nieko nepa vedamieji laikraščiai patinka tik kultūriš jas siunčiu gurban, nes jeigu tas, doras žmo VINCAS: Nežinau.
turi eiti vieni prieš kitus.
prasto neatsitiko. Juk mano typas tai ne kiems žmonėms, kurių protas daugiau išsivy gelis ir pabėgo, tai turbūt revoliucija nebeto STOTKUS: Kada išėjo?
Ypač skaudus smflgs ištiko
Sakau, kad nežinau! Buvova su
baidyklė, ne cirko klounas ir ne keturkojo, stęs, bet kiek tokių yra. Labai maža. Daugu li, tai pinigus geriems tikslams sunaudos. VINCAS:
mūsų
brolius — Prūsų lietu
Kuškių Jonu medžioti ir aš jos nemačiau
bet visų mylimas, gerbiamas ir visiems pažį ma lietuvių taip dar tiki Raulams ir garbina (Skaitydamas toliaus) O čia kas? (išpalen
vius. Daug jų yra patekę ru
nuo pat ryto.
stamas iš socijalistų išsivystęs tikras Rati juos, lyg lietuviai - cicilikai savo močiutę bež gva). Anarkistai norėjo išsproginti New Yor
STOTKUS:
Ar
nesakė
kur
eina?
sų nelaisvėn, bet jais ligi šiol
las, kurį galite ant kiekvienos gatvės kertės džionę. Mes Raulai mokame puikiai pasi ko katedrą, padėjo bombas ir (susirūpinęs)
VINCAS: Nesakė, nes jos suvis neklausiau! nebuvo kam rūpinties. Antrą
negerai.
Šitaip
parašysiu:
du
mažu
vaikeliu
su “Šake” ar... (susilaikęs) kišenėje.
naudoti proga, (linksmai) žinome kaip paten
Aš žinau, kų jus dabar ir manote?... (at kinti žmonių žemus pajautimus ir Raulai, va žaizdamu įbėgo bažnyčion ir padėjo dviejų co STOTKUS: Taip? Klausyk, vaikeli, tu pra kartą rusų kariuomenei įžen
dedi truputį peršiurkščiai kalbėti. Dar gus Prūsuosua, karo vyriau
sakydamas) manote jus: “Toks ten iš Raulo dindami juos broliukais, draugnčiais įperša sa lių bombutę, ne, geriaus bambukę, išrodys ma
esi snarglys ir prieš mane privalai tylėti. sybės nusprendimu iš Prūsų
ir redaktorius”. Tikras katalikiškas protavi vo netikusį tavorą, už kurį darbininkai užmo žesnė. Toliaus tai viskas gerai. SunaudosiEik
už baro! Tuoj pradės rinkties sce Lietuvos Rusijon yra vežami
mas, davatkų nesu?įtupėjusios pažiūros! Mes ka sunkiai uždirbtais centais (pašiepdamas) ir sime. Paieškojimai laisvi} merginų, vyrų nuo
čiai
cicilikai, ar, kaip jus vadinate, Raulni, nie ką gi gauna už tuos centus. Kelius lakštus pačių pabėgimai ir atbulai Raulų laikrašin la
visi gyventojai, kaip seni, jau
kam neužleidžiame pirmenybės, niekam nenu- baltos popieros, ant kurios prirašyta: “jus bai tinka. Jeigu skaitytojams kas nepatiks, VINCAS: O pats ar negali už baro stovėti? ni ir vaikai, taip vyrai ir mo>
(eina už baro ir geria su Vyšnevskiu):
sileidžiame, neturime už savę, nei augštesnių, katalikai mulkiai, vagis, tamsūnėliai, klerika tesipeša. Su suskiais nereikia didelių cere
Motina
pareina. (Vincas išsigėręs išeina terįs. Jų vargas neapsako
nei žemesnių, nei plonesnių, nei storesnių, — lai, išgamos, šventakupriai, davatkos, zakri monijų. O, aš (šypsodamas) būdamas redak
po tiesiai, o Vyšnevskis sėdi už stalelio mas. Vargingas padėjimas
visi esame lygūs Ratilai ir Ratiliukai... (tvir stijonai, špitolninkai, Romos agentai ir tam torium švilpiu sau ir gana. (švilpia). Kas su
mūsų pusės pabėgėlių ar nu
ir žaidžia kortomis).
tai). Mūsų Raulų tikslas — savo ypatos gar panašių Raulų išperėtų socijalistiškų žiedų. manimi sulygsf Nykštukai jie visi, liliputai.
kentėjusių
dėl karės, bet daug
STOTKUS
(į
pačią):
Kur
tu
taip
ilgai
buvai?
binimas, idėjų mums nereikia, sąžinės mes ne (pažiūrėjęs į laikrodį) Bet žiūrėkit kaip aš (suneria rankas ant kaklo ir šypsodamas pra
BARBORA: Ten, kur geiščiau, kad ir tu bū kartų baisesnis padėjimas aturim, o tikėjimą bei dora jau senai ant am su jumis užsiplepėjau, net nepajaučiau, kaip deda dainuoti).
tum buvęs.
nos pusės brolių: — jie nei
žių palaidojome. Mes Raulai lygūs ir savo prabėgo laikas. Gana. Darbas juk laukia. Laimingas tas žmogus, kurs turi laisvą protą,
STOTKUS:
Kur
jau
taip
labai?
valgyti turi ko, nei šiltų rū
lygybe lygūs visi lygiai galime būti lygiais Štai koki laiškų, laiškučių krūva (durdamas Kuriam visi mulkiai leista išnaudoti.
BARBORA:
Pas
Galiūnus.
bų,
kad nuo šalčių prisiden
redaktoriais ir sulyg savo Raidiško suprati pirštų į kaktą) ir vis tai mano rauliškai gal Kurs neklauso jokio balso iš augštybės
STOTKUS:
Koks-gi
velnias
tave
ten
nunešė?
mo galime visus kitus sau lygins draugus mul vai reiks sugromuliuoti.
gus, nei apsiavimo, nei balti
(Prieina prie stalo, Bet daro, kaip nori visokias šunybes.
BARBORA: O, Simonai, Simonai! Jeigu ne- nių, nei ligoje pagelbos, ga
kinti. Jie mums tiki, kaip žydai savo Mesi atsisėda ir skaito laiškus. Perskaitęs kelius Jis laisvai gyvena, laisvai turės mirti
sutaškvs tavo sąžinės to kūdikėlio krau lop, būdanti nelaisvėje, nei ru
jui, kiekvieną mūsų parašytą žodį, kaip ožkos meta į šalį, bet ūmai pašoksta, skaitydamas Jo pragare nebaido, neskauda jam širdį.
jas,
tai tavo laimė.
kopūstus, ryja ir įsidėję giliai savo širdin vieną laišką)... Užmušė... užmušė plėšikai ku Našlių ir našlaičių nekenčia iš tolo
sų kalbos moką, kad susikal
STOTKUS: Ką tai reiškia?
šventai išpildo mūsų raidiškus paliepimus ir nigą ir tarnaitę, (nusišypsodamas) Aha, su Ne vargstančios minios, ne skurdo begalo.
bėjus.
BARBORA: Reiškia tą, ką žodžiai sako. Vik
prisakymus, (patylėjęs truputėlį pradeda kol prantu, vieno krokodilio nebėra (žiauriai dra
tutė labai serga, daktaras sakė, kad jai
(pasideda rankas ant krūtinės)
Privačiu būdu Vilniaus lie
bėti kiek rimčiau). Taip, tarp mūsų nėra jo skydamas sau plaukus). Visiems galvas nu
gresia
didelis pavojus. Mano vyre, kad tuvių kuopelės taisiais Prūsų
Man linksma, malonu, kad išgirtsų streiką,
kio skirtumo, visi mes lygūs gamtos vaikai. sukti.
(Paėmęs, išnaujo laišką skaito.) Žio
tu būtum girdėjęs, ką aš girdėjau! —
Visi turime vienodas galvas, liežuvius, akis, plys, ar gi taip reikėjo parašyti. Suskis! Kur vargšai beturčiai kenčia kietą vargą.
lietuviais buvo rūpintasi ir
Kaip ji skausmu kalbėjo apie tave: koks
Jie
rankas
ištiesę
didžturčio
maldauja
rankąs, kojas, vienodai jaučiame, vienodai da- Turbūt pirmą syk korespondenciją į Raulo lai
pirmiau. Nuo gruodžio 4 d.
tu buvai geras, kuomet mes dar gyvenome
pilytime, vienodai uostome ir pagal to vienodu- kraštį pasiuntė. Bet kamgi Kaulas redakto Aš jiems už vadovą tuojaus prisigaunu.
ligi šiol tosios lietuvių kuo
sename malūne, kaip tu ją glamonėdavai,
io lygiu būdu gali kiekvienas iš mūsų būti Re rius, vienas plunksnos pabraukimas ir (brau (Nutilsta. Pakraipo galvą ir nejučiomis pra
mylėdavai ir bučiuodavai. Niekuomet pelės pavalgydinta, aprėdyta
deda garsiai juokties)
Dūda.
ir kitokios pagel Ims suteikToliau bus

DEŠIMTS METy SMUKLĖJE.
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Baland. (April) 1, 1915. N. 14
sivienijimo organizatorių ar
ba keliaujantį agentų.
5) Kad kiekvienas Su-mo
narys ar naujai prisirašęs
įmokėtų nors po 1 centų ant
metų į Su-mo stipendijos fon
dų.
Gerbiamos kuopos, apsvar
stę savo susirinkimuose virš
paskelbtus klausimus malonės
išreikšti per organų savo min
tis.
Su augšta pagarba
K. J. Krušinskas,
S. L. R."K. A. pirm.

šitokioje tvarkoje naujieji na-'me suprasti šito dalyko. Pagal cijos, spaudinamos ir dalinamos
imtynes padaro, mat kiekvie-| 4,000 DARBININKU GAVO
riai jaučiasi nuskriaustais, nes sutaisymą pereitų
metų Seimo nariams dėl žinojimo apie susivie
4,5(X) vaikų. Tečiau be tų, ku
nas stengiasi kuodaugiausia
UŽSIĖMIMĄ.
jiems reikia mokėti duug didės- apsaugos skyriaus mokesnių len- nijimo teises. Jeigu nebūtų nei
rie pirmiau tapo pravežti, ar
išleisti
bosų
pavaišinimui ir,
nę mėnesinę mokesnį neg se- teles, ten yra pasakyta, kad na- vienos tokios knygelės, nereikia
Praėjusią savaitę gavo darbą
tos kuopelės dėlei stokos lėšų
niemsiems, tečiau jie tiek nerus- rys įstojautis į minėtų skyrių manyti, kad susivienijimas ne žino/na, kas daugiaus saliūni- 4<MM) darbininkų dirbtuvėse lai
ir žmonių neaprūpinti, susida
tautų, kaip kad seniesiems pa- turi mokėti pagal senumų. Muiub turi konstitucijos knygelės, ku ninkui sumoka ii- geriaus pa velių American
Shipbuilding
rys dar daug tūkstančių, ku
kėlus. p. F-as klausia, kaip na- neaišku, ar narys visados mokės rios yra dalinamos nariams, tai taiko bosus nugirdyti, tas tu kompanijos Lorainc.
riems būtinai reikalinga grei
riai turėtų mokėti mokesnį įve- tokių mokesnį, kokis jam prisi- yra tik konstitucijos nuorašas. ri pirminybę prieš kitus. Dar
ta visokieriopa pagelba. Ir
dus nuo metų: ar metai turėtų ėjo įmokėti įritinant į tų skyrių, Tokių knygelių
atspaudinimas bininkai, kurie nesugebėjo bo
dabar dar vežama tie belai
skaityties nuo to laiko, kada na- ar mokesnis kils su metų senu- atsieina kone keli šimtai dole sui intikti bevaišindami yra PENNSYLVANIJOS KASY
sviai dideliais būriais, ir dar
rys prisirašė, ar nuo dabar t
mu!
rių, taigi suprantama, kad jos paleidžiami nuo darbo ir taip
KLOSE ŽŲSTA DAUG
laukiama daugiau.
Pakelti
senam nariui tokių
Trečias klausimas. Nesenai gy- negali būt spausdinamos
kas viskas sukasi užburtu ratu.
ŽMONIŲ.
mokesni, skaitant jo metus nuo vuojančios mūsų 93 kuopos ant metai, nes tai būt bereikalingas Pakol pinigus leidi boso ir sa
Todeliai, dabartės išsiaiš
1914 metais
Pennsylvanijos
dabar, tai būtų visai neteisinga- narių paliudijimų nėra pažymė- eikvojimas susivienijimo pinigų. liūnininko malonėms, gali ti auglio kasyklose žuvo daugiau
kinus, kad ir lietuviais belai
ir jie turėtų pilnų tiesų nesutik- ta ant kiek narys apsidraudęs Pakvitavimui
narių mokesnių kėtis, kad turėsi darbų, bet ir 1000 mainierių. Kasyklose kietų
sviais valdžia nebedraudžia
ti. Daleiskime. Narys prisirašė ir dabar jie nerimsta, sako, jei- lapeliai dabar buvo prie konstitu tai nevisuomet. Daugiausiai jų anglių žuvo 600 vyrų ir jauni
rūpinties, mes žemiau pasira
prie susivienijimo turėdamas 20 gu ištiktų kokia nelaimė, gal mes cijos knygelių. Jos nors nėra pa čia žiūrima: keno gausesnis kaičių, minkštųjų anglių kasyk
šiusieji išgavome iš Vilniaus
metų, prisirašymo laikas jam šie- negausime savo apsidraudimo.
rankios užrašymui, pagal dabarti pamylėjimas ir kyšis. Reikė lose 400 mainierių.
Praėjusiais
SCRANTON, PA.
gubernatoriaus leidimų Prū
Jonas Skirmantas, pirm. nius mokesnius, tečiau liglaikui
kia jau 20—25 m. atgal ir jis per
metais
Pennsylvanijos
kasyklose
tų dar pridurti, kad ir iš lie
sų lietuvių belaisvi!} šelpimu
Pagal pereito S. L. R. K. tų laikų mokėjo po 16^2 į mėnesį
galima jas vartoti iki atsispaus
iškasta
anglių
237,251.835
tonais
tuvių iškilę bosai panašiai el
užsiimti viešai, ir turime tei A. seimo nutarimų seimas taip kaip ir dabar
dins tinkamos.
sulyg šio
ATSAKYMAS.
mažiaus, negu 1913 metais. Iš
giasi, jeigu dar nearšiau už
sę rinkti aukų ir kviesti pa- šiais metais bus Scranton’e. sutvarkymo 20 metų moka 16 c.
Nors šios kuopos užklausimai
2. ) Dabartinė naujai priimta
viso darbininkų kasyklose dirbo
gelbon daugiau žmonių. Mes 30 ta kuopa pereitame savo į mėnesį. Dabar pakėlus mokes patys savyje nėra svarbūs, bet mokesnis, mokama
kas mėnuo svetimtaučius. Lietuvis bo 376,831.
sas tai jau jokios gėdos ne
pasikvietėme daugiau žmonių. nutarime
išrinko
komitetų nį, tas narys, kur teisingai išmo- atsitinka nekartų, kad panašių sulyg amžiaus yra nuolatinė, to
kėjo per 25 m. jo mokesnis būtų dalykų klausinėja ir kitos kuo- lygi, taip vadinama “level Pre- turėdamas vaikštinėja iš smu
Mūsų ši kuopa turi oficijalį seimo surengimui.
pakeltas net du syk tiek t. y. pos, todėl matau reikalų atsaky įnium”, tai yra kokių metų se klės į smuklę ir renka nuo 11,000 DAILYDŽIŲ MANO
vardų: “Lietuvių Globa šelp
Į komitetų inėjo kun. J. Ku 39c., į mėn. Įvedant mokesnį nuo
STREIKUOTI.
ti į šiuos klausimus viešai.
numo nauji nariai prisirašo, pa darbininkų aukas. Kas dau
ti mūsų broliams lietuviams
ras, V. Mačiulaitis, J. Burdu- metų, ir metus skaitant nuo lai
giau
duoda,
tas
gali
dirbti
po
gal
tų
metų
priimtą
mokesnį
tu

Chicagos miesto unijiniai dai1.) Jeigu tas narys pareikala
nelaisviams iš Prūsų Lietu
lis ir kuopos raštinin. A. So ko prisirašymo, neivienas netu vo konstitucijos,
ri mokėti visą savo amžių tą jo globa, bet kas pamažina ar lydės skaičiuje 11.000 viename
tad
reikėjo
vos”.
rėtų jokios skriaudos, nes jei jam duoti, juk manau pas kuo pačią mokesnf. Jeigu narys pri ba susilaiko nuo davimo, būna savo susirinkime nutarė nesutik
deika.
Kadangi reikalas yra ytin
prisieitų padi pos raštininkų
randasi. Jeigu sirašo į pirmą skyrių ant 150.00 tuojaus išmestas už dirbtuvės ti dirbti ant tokių išlygų, kokias
Seimo reikalais meldžiame narys, kuriam
svarbus ir skubus, šiuo krei
dinti
mokesnį,
o
per
praeitų
lai

jiems paduoda darbdaviai, bet
nėra, tad galėjote pareikalauti apsaugos, turėdamas 30 metų se sienų.
kreipties į A. Sodeikų, 1633n,
piamės į Lietuvos Visuome
kų, jam to mokėti nereikėjo, tai iš Centro Raštininko, o būtų bu- numo, tad jam prisieina mokėti
Viskų tų atsiminus, ir pa kovoti už savo būvio pagerinimą.
Main avė, arba į kun. J. Ku
nę, kad kaip galėdama remtų
buvo jo laimė ir visai neturėtų Vę prisiųsta. Tiesa, įvykus pas kas mėnuo po 40c., taigi po tiek
Jeigu ir toliaus nepasiseks susi
žvelgus stačiai į akis mūsų
ras 116 Tlieodore str.
už
kų
pikti.
Tik
vienas
dalykas,
jau
jis
mokės
iki
numirs,
mokes

tarti, tai dailydės mano streikuošių naujai įsikūrusių Draugi
taraisiais metais daugeliui susi
vargui,
išnaudojamiems,
Rašt. 30-os kp. A. Sodeika. įvedus mokesnių pakėlimų skai
nis
nesikeis.
.
.
ti. Tikimos, kad tie visi nesusivienijime atmainų, kaipo įvestų
jų.
mums darbininkams palieka pratimai bus pašalinti neužilgo
tyti nuo laiko prisirašymo, kaip patobulinimui organizacijos, tuo3.
)
Pirmiau
ant
narystės
pa
Draug kreipiamės ir į SUSIVIENIJIMO L. R K. A.
augščiau minėjau atsirastumėm mi pat jau atsimainė ir konsti- liudijimo nei vienam
atsibūti
darbdavių
nebuvo vienas būdas kovos, būtent, žadančioj
Amerikos Lietuvius, prašyda
REIKALAI.
kėblame padėjime. Vienas cen tucija, užtatai knygelės (konsti rašoma apsaugos suma, tik nuo plačiau apkalbėjus priežastis, ir darbininkų konferencijoj.
mi neatsisakyti sušelpti bai
No. 10 ir 11 “Draugo” p. F-as tro sekretorius turėtų gana daug tucijas), kurios buvo pirmiau kelių metų pradėta rašyti; įve iš kurių paeina darbininko ne
sios nelaimės ištiktuosius Prū kalbėdamas apie mūsų susivie darbo, išrašant kuopi} sekreto
atspaudintos, viena-del jų išsi- dus pastaraisiais metais susivie laimė, tvertis organizuoto
2.000.000 BEDARBIŲ.
nijimo geresnį susitvarkymų nu riams jų narių senumo metus, baigimo, o antra dėl įvestų pa nijime kitokią tvarką, tai yra, darbo ir visiems stoti į dar
sų lietuvius.
Amerikos
telefonų ir telegrafų
rodo
reikalingumų
įvesti
priver

nes
kiek
man
yra
žinoma,
tai
Tikimės, kad visi lietuviai
taisymų, netrukus
reikės at prisitaikius prie valstijų reika bą. Ir tai mes galėsime pa
stinų
organo
ėmimų
kiekvienam
kompanijos
pirmininkas p. Theodaugelis kuopų sekretorių narių spausdinti • kitos; vienok reikė lavimų dabar vartojamieji pa daryti per “Mūsų Dirvos”
neatsisakys ištiesti pagelbos
dore
N.
Vail,
miestiniame kom
nariui, išskiriant
šeimynas ir amžiaus savo knygose visai nu suprasti, kad ne knygelės yra liudijimai turės būt pakeisti ir
rankos anos pusės broliams,
skiltis.
panijos raporte
pažymi, kad
vaikus( (šeimynoj galėtų užtekti turi įrašę. Antras dalykas, kų Susivienijimo konstitucija, tik tai gal netrukus. Tečiau senieji
kuriuos ligi šiol skyrė nuo vieno) ir suvienodinimų
Darbo zm.ojos.
Jungtinėse Valstijose
dabarti
1-mo mes padarytum su tais nariais, tai nutarimai seimų yra pama paliudijimai taip-pat yra geri,
mus siena ,dabar gi suartino skyriaus narių
niu laiku randasi 2,000.000 žmo
mokesnių, taip kurių amžius nėra įrašytas nei tais ir teisėmis, sudarančiomis nors ant jų ir nėra padėtos su
likimas.
nių be užsiėmimo — bedarbiu.
kad kiekvienas naujas ar senas kuopų, nei centro knygose? O susivienijimo
konstituciją. Tie mos apdraudos (pomirtinės), nes
Šie visi žmonės, dirbant galėtų
Aukas prašome siųsti per narys bertaįpįnę ar mėnesinę visgi tokių rastus nemažai.
nutarimai arba pataisymai yra ten rašo, kad “turi tiesą nauuždirbti metų laike 1,250.000.000
mokėtų
nuo
metų.
Vilniaus lietuvių laikraščių
Šį dalykų giliaus ir nuodugniai tai ištobulinimai
organizacijos doties iš visų susivienijimo saTEPLIORIŲ STREIKAS.
dolerių, dabar jie gyvena iš sa
Kad tie abudu p. F-as iškeltu, turėtų apsvarstyti kuopų sekre tvarkos, jie visuomet būna už narystės privilegijų”, tai reiš
redakcijas, pažymint: “Lietu
Cincinnati,
Ohio.
Šio
miesto
vo taupymų arba, kas dažniau
yra reikalingi ir toriai, kaipo daugiaus ir geriaus rašomi į protokolus ir užlaiko kia, kad turi būti išmokėta po
vių Globai broliais lietuviais klausimu
teplioriai, prigulintieji prie uni siai pasitaiko iš labdarybės sa
nelaisviais iš Prūsų Lietu naudingi organizacijos gerovei, susipažinę su vidujiniais susi mi susivienijimo archive. Kon mirtinė ant kiek yra narys apsi jos, negalėdami susitaikinti su
vo draugų ir viešos labdarybės,
vos”. Rūbus, baltinius, ap tai, rodos, mažai rasis kas ginčy vienijimo reikalais, ir išreikšti stitucijos knygelės, yra tiktai draudęs.
kuri,
anaiptol, negali visų tinka
savo
meistrais
kas
link
raokessavo nuomonę organe.
kopijos, susivienijimo konstitu Susiv. Rašt., J. S. Vasiliauskas. mo, sustreikavo. Išviso į streiką ■ mai aprūpinti. Nėra ko labai ir
gavimų, valgį prašome siųsti sis prieš tai.
s
Apie pirmutinį p. F-as iškel Del suvienodinimo
mokesnių
šiais adres.: Viktorija Land
išėjo 1200 tepliorių.
stebėties, jei Amerikoj taip dažtąjį klausimų rodos ir aš buvau 1-mo skyriaus, tai tikrai sekreto
-------------------uai pasitaiko plėšimai, vagystės
sbergienė, Zarečnaja No. 16,
prisimenęs metai atgal, ir žinau, riai galėtų daugiaus spręsti ir
Felicija Botrkevičienė, SemePAKELS MOKESNJ
*r kitokie prasikaltimai, iš bado
kad kai-kuriose kuopose didžiu pasakyti, kaip į tą klausimą dau
Wilmingtono miesto Dapont žmogus ir nusikalsta įstatams,
novskaja, No, 10, abidvi Vil ma balsų buvo priimta. Bet sei
guma narių atsilieps. Mat sekre
parako kompanija, paskelbė, kad
niuje.
mo delegatams apsvarščius, ar torius pabuvęs keletą metų kuo
visose jai priklausančiose dirbtu
Pris. adv. J. Vileišis,
gal visai nesvarščius, tas klausi poje ir rinkdamas nuo jų mokes
rvėse bus pakeltas darbininkams
r> *
V. Landsbergienė,
mas likos be jokio
platesnio nis pakankamai yra prisiklaunADDi&iialfrii lAktAiinn
,fS nari, rOgojimų ir „kun*,
DARBININKŲ IŠNAUDOkad nevisados tuos 9-12 dole mokesnis 20 nuošimčių.
F. Bortkevičienė.
; apkalbėjimo.
Suilv. Liet R.-Kat Am.
rių, dėl kurių prakaitavai, ga
fled. prier. Mes girdėjome,
JlMAo.
Šiandienų, kada tas klausimas, ir pirm laiko gali numanyti, kas
valdybos antrašai:
Įvestas Drauge darbiniu li gauti. Atsiranda tiems pi ATSIŠAUKIMAS Į DARBI
kad Tauots Fondo valdyba ža visiems priverstino organo ėmi nariams tiks, kas ne.
Prezidentas: K. J. Krušinskas,
NINKUS.
Ai pasakyčiau tiek: man ro';« skyrius .“Mūsų Dirva” nigams dalininkų, kuriems tu
da skirti kiek pinigų tam rei mo, yra kaip tik laiku pakeltas,
59 Ten Eych st., Brooklyn, N. Y.
Pittsburgh,
Pa. Carncgic
tai-gi ir nebereikėtų be galutino dos, kad įvedimas seniesiems na-'^kug naujo ir svarbaus iskė- ri atiduoti pusę uždirbtos al
kalui.
Vice-prezidentas: J. Riktoraikompanija
išleido
į savo darbi
apsvarstymo praleisti. Tai nus- riams mėnesinės mokesnies nuo.
darbininkų klausime. Pra- gos. Tai mūsų bosai. Jie
tis, 91 Congress avė., Waterbury,
varstyti turėtų ne seimo dele inetų, paaiškinant nebūtų jokių Į dedant nuo “Draugo” 9 nu- pasinaudodami darbininko blo ninkus, atsišaukimą, kad jie ves Conn.
gatai, bet pačios kuopos. Tas nesusipratimų iš narių
pusės, merio, kada tas skyrius pa- gu padėjimu, neaprūpiuiinu, tų morališką gyvenimą ir tuomi
Sekretorius: J. S Vasiliaukas,
klausimas nėra taip sunkus in- Del spėresnio augimo mūsų su-' sirodė ir iki šiam laikui, ne- pareikalauja nuo jo žymios užtikrintą sau sveikatą ir darbą.
(112
N. Greene st., Baltimore, Md.
kūninti, jei tik kuopose pasis- sivienijimo aš visados ant to su- mažai mūsų lietuvių darbinindalies uždirbtų pinigų už lai
Kaaierlus: Pranas Burba, 46<PATARIA VAIKŠČIOTI
nors kų išdėstė savo mintis kas kymą darbininko dirbtuvėje.
Įtengs keletas daugiaus apsišvie- tinku, kad būtų kokiuo
58
Main st., Edwardsville Kingtusių narių išaiškinti
kitiems būdų kuopose užlaikomi apmo- |įnk darbininkų vargingo paNUOGAIS.
ston, Pa.
Neduosi
jam
reikalaujamo
naudą, kokią žmogus
apturi, kenti kolektoriai, kurie kas s„-! dejim0. Ne vienam darbininBostone randasi daugybės be
mokesnio — neteksi darbo.
Knygius: Kun. J. Infiura, P.
skaitydamas gerus laikraščius ir vattę ar kas mėnuo iSkolektnoty M
- katalikui tas skyrius Norėtum pasiskųsti ant išnau- darbių. Ją padėjimas apverkti O. Freeland, Pa.
knygas.
nas. 1000 bedarbių neturi prie
iš narių susrvienjjijnui ^prigu
Žinoma, tūlam šis klausimas lintį mokesnį. Juo dažniau būtų suteikia progos ir noro pla dotojaus, bet kas ten atkreips glaudos ir baisiai skursta. Bos Dvasišku Vadovas: Kun. J.
Sulyg 29-to seimo nutarimo
S. L. R. K. A. 30-tas seimas gal atrodys keistas — kaip tai mokesniai iškolektuojami juo ma čiau pažvelgti į užleistą, dar atydą į tave, o dar nemokant tono vienas pastorius, būtent, p. Jakaitis, 41 Providence st, WorPerskaičius tau susikalbėti. Tik daugiau Short atsilankęs į bedarbių su eester, Mass.
rugonių kad bininkų dirvą.
atsibus 1-2 ir 3 d. birželio versti žmogų prie skaitymo. Bet žiaus girdėtume
ką padarysi, kad mūsų liaudis daug reikia mokėtį ir lengviau visas tas nuomones, nudžiu vargo ingytum. Vargk, dirbk sirinkimą, patarė jiems vaikščioti
Kuos OlobšJaL
mėn. 1915 m. Scrąnton, Pa.
dar nėra tiek apsišvietus, kad pa kiekvienas užsimokėtų ir susi gau ir aš, kad turėsiu progos ir kentėk. Nenorėsi vargti, gatvėmis visai nuogais, kad at
J. Stulgaitis, 122 S. Meade it,
Sulyg
konstitucijos
XIII ti suprastų skaitymo vertę ir prie
Wilkes
Barre, Pa.
kreipus
į
savo
vargingą
padėji

vienijimas sparčiau kiltų aug- ir savo kelias mintis paskelb tavo vietoje atsiras daugiau
straipsnio kiekviena kuopa, jo griebtųsi. Tai ir reikia vartoti štyn.
ti į “Mūsų Dirvą”. Man rū darbininkų, kurie ir užvaizdai mą atydą miesto viršininkų ir V. Lukoievičia, P. O. Minersville,
turinti ne mažiau 20-ties pilni} priemones, kokias tik galima.
Pa.
Narys.
pi pasidalinti su “Mūsų Dir -bosui geriau užmokės ir ge gyventojų.
Prieg tam dar, priverstinas or
narių turi tiesų siųsti Seiman
vos” skaitytojais ir rašyto- riaus jam pataikaus. Bet ta
vienų delegatų; didesnės gi gano ėmimas, kaip F-as išaškino, ATSIŠAUKIMAS Į S. L. R. K. jais mintimis apie darbininkų
me dar neužsibaifia darbininkuopos vienų nuo kiekvienos yra tikrai reikalingas pačios or
A. CENTRO VAYDYBĄ.
vargus
ir
sąlygas,
prie
kokių
i
ky
vargas. Bug i eni su bosu,
ganizacijos gerovei. Narys, kuris Gerb. Tamsta: — Mūsų 93
50-ties narių. 29-to seimo nu

ta 6,(XX) suaugusių žmonių ir

IŠ DARBO SRITIES.

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

30-TAS S. L. R. K. A.

SEIMAS?

tarimu delegatais gal būt vi
sų skyrių nariai (išėmus vai
kų sk.), išbuvusieji ne mažiau
6 mėnesių prie Su-mo, naujosgi kuopos turi tiesų siųsti de
legatų nors ir nebūt 6 mėn.
nuo sudarimo kuopos. Ren
giantis seiman malonėsite,
gerbiamos kuopos, apsvarsty
ti šiuos įnešimus 30-am sei
mui:
1) Savo organo įsteigimas.
2) Užlaikymo organo bei
Centro raštinės kartu su Tau
tos Centais ir Naši. Fondu
mokėt po 10 centų kas mėnuo
į Centro kasų, šeimynų gi na
riams ,kam organas nereika
liūgas po 5 centus kas mėnuo
3) Sulyg kai-kurių valstijų
reikalavimo
sulygint narių
mokesnis sulyg amžiaus, kad
visi dabar esantieji I-mo sky
riaus nariai, persikeltų į augštesnius laipsnius pomirtinių
skyrius kuo sau padarytų ge
ro ir visos kliūtįs kaslink su
lyginimo mokesnies išnyktų.
4) Užlaikyt apmokamų Šu

prisirasęs prie susivienijimo

ir kuopos s L R R

skaito organą retai kada lieka
suspenduotas, ar išbrauktas, ir
sekretoriui nereikia tiek darbo
jo ieškant, kad užsimokėtų bertaininį
mokesnį,
nes
jis
skaitydamas
daugiaus
ir
greičiau^
susipažįsta
su
pačiu susivienijimu ir daugiaus
pradeda interesuotis jo reikalais
Narys, geriaus pažindamas susivi«nŲi|mą greičiaus galės pri
kalbinti naują narį, negu tas, ku
ris nepažįsta.
Šį klausimą kuopos turėtų bū
tinai apkalbėti, nes tai yra svar
bus mūsų susivienijimo veiksnys
Antras p. F-as iškeltasis klau
simas t. y. 1-mo skyriaus mo*
kesnių suvienodijimas.
Šitas
klausimas yra taip-pat labai svar
bus ir iš dalies keblus, prie ku
rio įvykdinimo reikėtų pridėti
nemaža darbo, ir iškiltų daug
nesusipratimų,
kuriuos sunku
būtų pataisyti. Tai gi vykinant
šį klausimą reikia gerai pirm
laiko apsvarstyti.
Aš sakyčiau, jei šis klausimas,
įvedimas visų mokesnių nuo me
tų būtų dar galima atidėti, lai
jis taip ir paliktų iki jį būtinai
reikės vykdinti. Tiesa, kad dabar

A

Pa. atsibuvo mėnesinis susirtnkimas 14 d. vasario,
1915 m.
Atidarius susirinkimą ir pradė
jus apsvartinėti reikalus, kur
buvęs, kur nebuvęs tūlas žmoge
lis pareikalavo
konstitucijos,
nors apie konstituciją buvo or
gane garsinta, kad jos dar nėra.
Beje, 15 d. lapkričio buvo su
rengtos kuopos prakalbos, ku
riose dalyvavo apsilankęs cen
tro pirmininkas
— p. K. J.
Krušinskas ir aiškindamas apie
susiv. reikalus pažymėjo, kad
konstitucijos be seimo negalima
padaryti. Panašiai buvo aiškina
ma ir dabar, bet galų-gale išrado
kitą priekabą, kad kai-kurie ži
ną, kad jau gatavos yra pakvi
tavimų knygelės surašymui na
rių mėnesinių mokesnių, tik, gir
di, viršininkai nepasirūpina jų
įsigyti, užtai
jie abejoja, kas
link tvarkaus surėdymo, girdi,
centro valdyba gali pareikalauti
antrą kartą mokesnies ir likos
nutarta, kad kuopos viršininkai
tą sumanymą paduotų
centro
valdybai, kuri privalo paaiškinti.
Taigi malonės centro valdyba iš
aiškinti šituos nesusipratimus.
Antras klausimas. Mes negali-

jiems prisieina dirbti dirbtu-! atmoki jam paskirtą mokes-

vėse. Kiekvienas, kuriam te- Įr.io dalį ir rodosi jau gali pako padįj-j^tį dirbtuvėse, gerai | silikti ramus. T ».ip tik rodožino, kad darbininkui pirmu- [ ?i. O kur gi būt} mūsų dar
biausia reikia susidurti su už- bininkų prietelius saliunininveizda arba bosu, nuo kurio kas. Pamanys dauguma: ir
malonės neretai ir ūpo, prigu prie ko čia tas saBunininkas. į
li darbininko likimas. Užvei- Taigi, draugai, saliūnininkas Į
zda
darbininkų
gyvenime darbininkų
gyvenime
turi,!
daug sveria, nuo jo darbiniu- svarbą ir tai didelę svarbą
kui daug prisieina ir nuken
Dirbtuvės bosas dažniau-'
tėti. Apie tuos išnaudojimus šiai yra tikru saliūnininko
reikėtų daug rašyti ir išrasti draugu ir bičiuoliu ir kaipo
būdas, kaip nuo jų atsikra tokiam stengiasi padėti. Užčius.
veizda gavęs iš darbininkų
Padėkime, pasiseka mums kyšį, tuomi nepasitenkina, nes
gauti kokioj nors dirbtuvėj žino, kad dar darbininkui li
darbą, kur prisieina dirbti ko pinigų ir eina su juo į sanuo 8 iki 9 valandų dienoje. lifiuą, kur “aplaistė” naujus
Nors nesykį darbas paaitai-j darbininkus. Saliūne ir dauko sunkus, nuobodus, bet žmo g.»au atliekama reikalų. Čia
gus džiaugias ir tokį suradęs. neretai sueina daug bedarbių
Vis geriaus dirbti, negu be ir susitikę su dirbtuvės bosu
darbo vaikščioti, slankioti gat gausiai jį vaišina alumi ir ki
vėmis, ieškant kokio užsiėmi tais smagumynais, kad tik ga
mo, nežinant dar ar gausi. vus per saliūnininko užtarimą
Įsisukęs į dirbtuvę tikisi už 8 sau darbą. Darbininko sa
-9 valandas gausiąs nuo 9 iki vaitinis uždarbis taip ir su
12 dolerių savaitinės algos. tirpsta bevaišinant bosus, suŠiaip ar taip jau galima pra liūnininkus ir jų draugus.
gyventi, tik viena nelaimė, Ieškantieji darbo dažnai ir

PRANEŠIMAS NAMŲ SAVININKAMS

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 laiką ir kelionę.

Nereikia laukti.
Banka yra atvira taksų priėmimui nuo Kovo 10 d. iki
Balandžio 30 d. nuo 9 vai. ryto iki 9 vėl. vakaro.

TURTAS $5.500.000.00

Offkera
R J. SCHI.ESINGER,

PrraMent

WM. J. RATHJE, Vico Preoident

H. C. LAYCOCK. Vice Pr«»id«nt
and Caehier

JOHN A. NYLIN, Anaiatant Cashfor

LEON DRWEN8KI,
CasMer

Austant

E. NYLIN, S^crctary and Truat
Officcr.

Peoples Stock Yards

STATE BANK
47th Street & Ashland Avė.

Chicago, III

DRAUGAS

Balniui. (April) 1. 1!H5, N. 14
Nuo viedro lankelis atsakyda
mas "Draugui” taip užsirauni ta\ o, kad ir šventasis nesupras
ttpie ką jis kalba. Vienas tik da
lykas paaiškėjo: ponas lankelis
Ir tik jau garsūs išradimais dar neišsipagiriojo.
mūsų
geraširdžiai
rašytojai!
*■ Vienybės Lietuvninku" p. K.
K-kas išliejęs devynias galybes
Taip pradėjo šiais laikais iš
tulžies ant kokiu tai '■klerikalu" visu pusiu "Draugą" bombar
didžiu halsu šaukia, kad žadanti duoti, kati žmogus su džiaug
išeiti "Pažanga" bus ' pob mi smu pamąstai — "Draugas’ pokos" žurnalas. Aišku, p. K. K pulerizuojasi.
kas dar ir nematęs "Pažangos .
nori ja supoleiuižuoti. Savu m
sies naujas išradimas.
"Keleivis" išrado naują būdą
kovos su kitokios pakraipos laik
raščiais. Jis be .jokiu iš\tulžioji
Sena pasaka. Tautininkai ir so imt paima "sutrupina" ir, "su
eijalistai nepripažįsta kat.dii tins daužo" priešo argumentus. Kaip
intekmės viešame gyvenime bet tik arabų pasakose.
tegul tik katalikai kole niu-a
užmanymą iškelia aiksi-u, tam
tininku ir socijalistų kinkos Inu
t'hieagos lietuviškieji saliūnijaus sutfcrga chronišku dreh'ii- iiinkai susirgt) drugio liga. Jau
čia ttebageliai, kiid ir jų žemiš
niu.
kasis rojus kada nors turės už
sibaigti.
*
"Keleivis" ligšiol dar nepas
*
*
"Tėvynė" išleidžia
prisaky
tebėjo. kad "Laisvės" viename
numeriu buvo
paskelbta, jog mus, "Jaunoji Lietuva' pakar
Krakai ir Meilios prigulėjo prie toja. o "Ateityje" tie visi pri
trumpu
L. S. S. A. 17 kuopos. Jeigu bu sakymai ir paliepimai
tu geriaits tėmyjes soeijal.istii čiais aidais atsišaukia.
*
spaudą, nebūt reikėję
katali
kams prikaišioti prasimanymus.
"Naujienų" mesijoŠin.s prade
da išeiti iš mados. Vis rečiau ir
' l 'vyncje rečiau "Laisvė" ir "Kova jam
i' a — Stiksas
dievobaimingai pamini mirta.m garbės vainikus pina.
Šikšnosparnio nuopelnus ir k ar
tai melsdamasis už. jo sveik dų.
Visiems
savo
pritarėjams,
varinėja Šiksnoparum dvasią is
kairės Į dešinę.
Kaip mat\ti draugams ir prieteliams linkiu
ateinančiose
Yelykuo.sc suval
karšti jie buvo biėittoliai
gyti bepartyvių margučių po vi-Į
są puskapi.
Taip susigraudinau, persk ntęs
•Lietuvoje" Jurgio Spurgio paJeigu kas nori, kad
Velykų
arimus Burbului., kad iš visos
šventė
neatsilieptu
blogai
ant jo
avo malonės sutinku net sudnsveikatos,
tegul
apsisaugo
nuo
yti dešiniai — eentraliai — k tisaliūno.
Nereikės
daktarams
bi
ijį profesionalui kolegų bloką.
Jors mes, draugueiai. sutverkim lų mokėti, o ir sveikatai bus ant
naudos.
ietuviška vienybę

ŠIS TAS.

•

•

•

•

Nuo pirmos dienos gegužės iki
d. birželio Amerikos lietuviai
oeijalistai turės geros progos
ipsišarvoti raudonais
kaklaryiais, nes “Kova" per tą visą
alką žymiai atpigs.

Soeijalistams
pradėjo trukti
“kaftonai" iš apačios, tai jie na
bagėliai nori savo nukentėjusias
drapanas pridurti nuo apykak
lių ir išeinąs triukai — buka.
•

Ir kur gi
nuoseklumas mu
su socijalistų? Barasi, keiktasi
aut visokiu biuru, o kaip “Soeijaldenrokratą"
žada "Užsienio
L. S. D. p. Biuras" išleisdinėti,
tai kuliu virsdami prieš savo biūt
ra nužemintai lankosi.

Vokietijos kaizeris visus soeijalistų vadus
siunčia į kir'S
laukus, kad jie ten greičiau sau
sprandą nusisuktu. Amerikos lie
tuviški “draugai” už tokį savo
prieteliij paaukštinimą
skelbia
savo spaudoje, kad kaizerio kuuitaplis daug malonesnis už caro
nagaiką.

Ar negirdėjo kas. kada ir kur
kokį tai nenaudėliai “klerikalai"
buvo pasikėsinę ant
gyvasties
“Keleivio" ir “Laisvės". Jeigu
tik pasiseks tuos “ klerikaliskus "
žmogžudžius surasti, susimilda
mi praneškit “Laisvei", nes ten
atsibūna “Grand Jury” teismas.
•
* •

#

*

•

Lietuviškas vaiskas neorgani
zuojamas, kaip sako “Laisvė",
bet jau seniai suorganizuotas.
“Tėvynėje” jau seniai skelbia
ma, kad “Naujienų" armija, su
sidedanti iš 18 korpusų, netru
kus pradės atakas ant, “Lietu
vos" redakcijos ir tam panašių
priešų.

Pavasario gaivinantieji saulu
tės spinduliai neingali sukaitinti
užšnudusias “Kovos" ir “AteL
ties" redaktorių poetiškos mū
zos. Nustoja eiles rašynėti.

“Ežio" digliai kuo tolyn, eina
smarkyn. Jau pradeda ir ameri
kiečius dilginti. Ne vienam suspirgvs
smegenis, beskaitant
“Ežio" diglius. Kas tik jaučia
savo dvasioje ir išdalies galioje
palinkimą prie juoko,—tvcrkitos
už “Ežio". Tikrai, jis puikiai
atrodo.

*

“Krakas, Montvvdas, Meilia,
Kiaulėnas", tik ir girdi pastaruo
ju laiku, argi jau Amerikos lie
tuviai nebegali išgalvoti šviežios
naujienos. Jau rodosi ir laikas
būtu.
*

*

Atleiskit, užmiršau pasvbikinti su Velykomis Jurgius Spurgius, Triksų — Triksus ir Čia
— Suksus. Linkių jiems augti—
augti ir išaugus vėl augti. Mar
gučių daug nevalgyti ir nuo byro, apsaugok Perkūne!

Burbulas.

PRZEMYSLIO PUOLIMAS.
Galicijos stipriausia tvirtovė
Przemyslis pateko Į rusu kariuo
menės rankas. Sykiu su tvirtove
paimta nelaisvėn apie 130.000
austrijiečių kareivių, 2400 sun
kiųjų kanuolių. Laike Przemyslio bombardavimo iš abieju {Mi
šių žuvo tūkstančiai kareivių, —
nuostoliai abiejų armijų milži
niški. Rusai neteko daugybės ge
riausios savo kariuomenės, bet,
nežiūrint didelių nuostoliui pada
rė didelę pažangą karės srityje.
Užėmimas
Przemyslio atidarė
rusams kelią į Krokuvą. Rusų
armija lengvu būdu dabar galės
traukti prie Krokuvos ir tuo pa
čiu laiku remtis
su ausfrijiečiais Karpatų kalnuose, kad pra
simušus j Vengriją. Rusų ka
riuomenės padėjimas šiuo tarpu
labai puikus. Austrija
baisiai
nusiminus, prašė pagelbos pas
vokiečius, bet tie ir norėdami
negali suteikti, nes ir pačiai
Hindenburgo
armijai
puolus
Przemysliui reikės daugiau spė
kų ir atsargumo, kad išvengus
rusų klastų.

LABDARING
SĄJUNGOS
CENTRO SUSTRTNKIMAS.

Labdaringosios Sų-gos Cen
tro mėnesinis susirinkimas
pripuola ketverge, 1 d. balan
džio, tečian toj dienoj pasi
taikius Didžiamui Ketvergiu,
susirinkimas atsibus sekantį
ketvergų, 8 d. balandžio, Die
vo Apveizdos par. sveainėj,
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PAVASARIO MADOS

VAIKU DRABUŽIAI

Vyrams ir Jaunikaičiams
rūpinties, kur eiti ir

us neturite labai

J

us vyrai, kurie norite turėti tin

J

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

kamus drabužius rasite čia ko no

begalo, jus

galite išsirinkti

yra

nos yra pastebėtinai žemos jei tik pa mąstysi
kaip ilgai kiekvienų, siūtų gali nešioti.

iš šimtų

Pasipuošk vienu iš mūsų

pavyzdžių.

naujų

išsirinkimas

Materijos

rite.

pavasario

siutų

ir

būk

apsi

rengęs vėliausia mada.

- Vaikų

Siutai

Kainos eina nuo

$f.50 iki

*1.98 iki *10

$30

Vaikų Norfolk Siutai ttt,*arų
----------------- 1------------------------------------------------K nieke r

Specijaliai siutai už $14.75

Kelinės viskas iš vilnuonio kašmiro
pilki, rudi ir mėlinmargiai nuo 6 iki
17 šaižu, vertės $3.50 speciali1 kaina

Mes turime daug siūtų vyrams ir jau
nikaičiams

siūtas

yra

;>ug>

i,s klesus pasiutas

languotos, drižėtos, , Ikos. ir mėlyno
serge. Kirptos pagal naujausios mudos. Mes sutaiipysini, jums nuo $3J 0
iki $5.00 aut kiekvieno įsiuto.

Kiekvienas

kainų.

už tų

ir materijos

Vaiku Norfolk Siutai
-------------- ------------------------------------Kniekerbocker, keliniu, gerai padary
tu ir ahsiūlėtų. pilki, rudi ir įvairiai
margi, nuo G iki 17 metu saizus. extra
gerus vertės

Taitano

*7"/"*
g Jg
/
" fa •

Si

Mados

•bocker

$0.98
Bulgarų

2 poros
C’ O

K ink musų
TRA DIN G ŠTAMPAS
Pilna knyga verta
$3.50
tavorų.

Gvarantuojame visus siu
lūs pirktus musų krau
tuvėje užlaikyti suprašy
tus ir pataisytus visiškai
veltui per 1 melus.

JOk. kAl't 15KIS
kielo) is I’ai'Jiii'i'ius

simiii I G"

:3<) vai. vak.
Laikinis raštininkas

.A.

S.

ta

ir

proga

apsipilki,

|

I lotus ir namus, pakol kaina yra pigi.

/'ret inuilsiai -

REDAKCIJOS ATSAKAI.

čia

žada

būti

vieną

i-

Iii'

didžiiijų

tuvišku kolonijų Chicagoje. Apsigy
venę čia lietuviai jau turi savo drau- :
gija ir rūpinasi įsteigimu parapijos. [
V est-*rn

avė., 63-ėios

ir

iii*

gt. karai j

A. Malaškeviėaitei. Kilių jiesiiuau- jungia su miestu.
losime. Persi Ipnai parašytos K a sulė
Jeigu nori
uždirbti pinigus, tai .
kite mums žinučių — kviečiame.
pirk dabar lotą, kuri galėsi vėliaus'
A. B. Teko nugirsti, kad P. M. bu parduoti, paimant du sykiu tiek, kiek
vo tik intariamas tame, o teisme pa mokėjęs. Banko j e pinigai laikyti yra
aiškėjo, kad visai
nekaltas.
Tos pavojinga ir atneša Tiktai 3<,į , Pini
žinutės nedrįstame dėti.
gai indėti i lotus greitu laiku pasiJ. K. Sakyti, kad netiesa, kas pa dvigubins. Jei turi 50 dolerių gali
rašyta, tai dar nereiškia, kad taip ingyti lotą ant išmokėjimo ir už
jau ir yra. Tamstos skubus atsaki dirbti pinigus. Ateik pas mus, o mes
nėjimas į L. Jono žodžius, gali pa Jums aprodysime didžiausius "bargesirodyti taip-pat aklas užgynimas tei nus" ir išaiškinsime, kaip padaryti pi
sybės.
nigus.
L. Karalaičiui. Rašant
apie keno
Kreipkiesi ypatiškai, laiškų arba
blogąsias pusės, reikia aiškiai ir tie telefonuok.
siai išdėstyti faktus, ilgi pamokslai,
išvadžiojimai užtemdo dalyką. Dalį 1800 West 46th st., (‘‘Draugo’’ re-',
sunaudosime.
dakcijoj) Tel. Drover 6114
I

SUTKUS,

MULEVIČIUS

Korespondentui iš Melrose Park, Ilk

Vakarais,

2118

West

55th

str.,

Per daug piktai kalbate apie netikė Tel. Drover 5851.
CHICAGO, ILL.
lius, ypatingai apie mirusio laidoji
mą. Kad ir apie tokius rašant, reikia
parodyti daugiau krikščioniškos mei
lės. Pats faktas nelabai
svarbus,
TAUTOS FONDO
KOMISIJA:
Tokiu laidotuvių visur vra. NedėsiP.
Montvila,
Brooklyn,
N. Y.
me. Beje, jus užmiršote paduoti sa
A.
Laukaitis,
Baltimore,
Md.
vo adresu.

DRAUGIJŲ REIKALAI,

SKELBIMAI.
REUMATIZMO SMŪGIAI
M r. Andy Mularick rašė lininis
šitaip:
“Aš per tris mėnesius gulėjau
lovoj, sirgau reumatizmu. Visai
nužudžiau apetitą ir pasidariau
labai silpnas. Tada aš pradėjau
vartot Trinerio
Amerikoniško
Kartaus Vyno Elixirą, iš karto
man pasidarė geriąus ir po trum
po laiko aš vėl buvau sveikas.
Ši gyduolė turi rastis kiekvienoj
stuboj. Bųgyje paskutinių as
tuonių metų aš visada ją laukan
po ranka ir todėl aš žinau apie
ką aš šneku Andy Mularick, R.
F. D. 2, Box 106, St. Clairsville,
Kartaus Vyno Elixiras, be abe
jonės, išvarė reumatizmo nuo
dus iš kūno ir prirengė organus
naujam darbui. Mes visada pa
tariame draugams vartot šią gy
duolę, kada reikalinga išvaly
mas vidurių, silpnume, nužudime apetito, sunkumuose po val
giui. Kaina $1.00 apiekose. Jos.
Triner, manufacturer, 1333-1339
So. Ashland, avė., Chicago.
,• •

• •••••••••••»••

Trinerio Linimentas yra kom
binacija geriausių vaistų, kurie
patys pasiaiškina neuraligijos ir
reumatizmo skausmuose. Kaina
25c., ir 50c., krasos keliu 35c.
ir 60 c.

A. Jakaitytė, Worcester, Mass.
Kun. A. Janusas, Forest City,
Pa.

< .

Adv. J. Gabrys, Paris, France.
Kun. M. Gustaitis, iš Lietuvos.
Andrius Buvelskis, Pittsburgh,
Pa.

Naudingų dovanų mes duodame v isai kiekvienam
perkančiam musu laikrodėli

25
WARRANTED.

20
YEARS

Kad daugiausiai pardavus,- mes nuleidome kainas nuo mūsų 14 k. Gold Filled laikrodžių, gv ai numojamų
ant 20 metų, ir pareikalavus
mes pasiųsime kiekvienam elegantišką laikrodi, dengtą
trimis viršeliais, pui
kiai išbraižytą vidutinio didumo, vyrišką arba mažą moterišką su žinomausiais viduriais visame sviete, už kuri
mūsų dirbtuvės kaina yra tik $5.25 ir beto jei tuojau prisiusi užsakymą tai prie laikrodžio gausi tas 25 naudin
gas dovanas VELTUI, gražus grandinėlis su kebučiu, kišeninis peilukas, pištelėtas, fountaninė plunksna, pypkė,
veidrodis su stulomis ir kitais dalykais, gražus žiedas, braeeletas, laikrodžio pakabas su špilka, graži kaklarai
ščio špilka, kolionikai, kalineriui sagučiai, barberių britva, diržas, puodelis, šepetėlis ir graži laikrodžiui dėžutė.
Jei nori gauti šitą puikų mūsų laikrodi, tai iškirp šitą apskelbimą ir prisiiisk mums sykių su savo tikru ad
resų ir 25 e., ant rankų (markėmis nr pinigais), nes mes norime būti užtikrintais, kad norite pirkti ir parašyk
koki laikrodėli nori — vyrišką ar moterišką. Tada reikalaujamą laikrodi mes išsiųsime tuojau su tomis 25 do
vanomis visai veltui. Gavęs, kada persitikrinsi, kad tas laikrodis vra tikrai tokęs kaip mes skelbiame, ir do
vanos geriausios tos rųšies, jūs užmokėsite $5.00 už laikrodį, ir mažą mokesni už persiuntimą dovanų, 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 siųsk, mums
savo užsakymą ir persitikrinsi kad tokį puikų laikrodi ir dovanų niekur kitur negausi. (Iš Kanados isi pinigai
turi būti išsiųsti iš kalno.) Visus už sakymus ir laiškus malonėkite adre-snoti:
AMERICAN JEWELRY CO.
Dept 59 SIANT LOUIS, MO.

avė.
Kasininkas
Dilingham ava.

Balčiui

Juozas

Maršalka G. Glėbas, 61 Struravaat
Kasininkė — Marijona Zeleniakiuavė.,
tė, 1320 So. Lincoln st., \Yaukegan,
918 DRAUOYSTCS SV. JONO EVANGE 111.

LISTO VYRIAUSYBĖ.
Prez. Ig. Liekavičia, 1930 S. Union DRAUGYSTĖS ŠV. JONO KRIKšTY
TOJAUS,
MELROSE PARK, ILL
VALDYBA:
Juoz. Smenas, 911 W.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGIJOS, avė.
ROCKFORD, ILL. VALDYBOS AD
Yrce-prez.
RESAI:

“LIETUVOS VYOIŲ" DRAUGI
JOS ANTRASAI:
Dvasiškai vadovas: Kun. F.
Kemėšis, 717 W. 18th> st., Chica<o, IU.
Pirmininkas: M. A. Norkūnas,
166 Melrose at., MonteUo, Mass.
Viee-pirmininkas:
A. Alek
sandravičiui,
782 W. 19th st.,
Chicago, III.
Prot. raitininkas. AI. M. įtai
kus, Holy Croaa Collefę, Woreeater, Maaa.
Finansų raštininkė: Ona Kašė
taitė, 82 Porter avė., Montello.
Maaa.
Iždininkė: M. J. Juškienė, 129
Melrose st., Brochton, Maaa.
Kasos globėjai: K.
Pakitas,
1644 Wabanaia avė., Chicago, IU.
A. Visminas, 315 — 4th ava.,
Homestead, Pa.
J. Naginevičius, 32 DomSniek
st., New York.
Literatiška komisija: A. Knei
žis, 41 Capital
avė., Hartford.
Conn.
J. J. Ramanauskas, P. O. Bos
58, MonteUo, Maaa.
F. Virmauskis, 22 Broad st.
MonteUo, Mass.

Švento Juoupo Draugijos, Shebey<an,
Wla^ valdybai adraaal:
Pirmininkai: Daugirda Pranu, S14
8. Rivar at.
Kodėl neulkėltl Į ramią ir įvairią
Pagelbiaiaku, Skaria Antanu, SOS
vietą, kame orae tyras ir sveikas ir knr
Indiana ava.
nėra to didžio bildėjimo.
1. Bakratorina
Btankna Antanas,
Apie Marųuette Park, arti lietuvių 1414 Naw York ava.

KAM GYVENTI DULKĖSE IR
ŠVANKIAME ORE?

šv. Kazimiero. Vienuolyno, randasi
t. Bakratorina Butkauaku Jnoaaa,
puikiausia vietą dėl ramaus ir sveiko
Kaaoa (labijai:
gyvenimo. Ola lotai ir namai dabar
lfarenlaitli Antanu, 1SS9 B. 14tk at.
dar galima pirkti pigiai: $2.',0.00 ir
Kaėauaku Aadrtaa,* 1023 H ladiaaa
augšėiaua
ir lengviaia
išmokėji ava.
mais.
Daugelis lietuvių
jau pa
Marialka, Karoaaa Juozas, 914 Clara

VELTUI

Pirmininkas, Kazimieras
1025 S. Main St.
Vice-pirmininkas

Mikolas

Mik tas,
Jankevi-

ėia, 1614 15th 8t.
Protokolų raštininkas,
Jonas
Merčaitis, 1530 S. West St.

J.

Finansų raštininkas ir Iždininkas
Povilas P. Petrėnas, 430 Island avo.
Iždo globėjai: Jonas Zubinas, 1129

S. Church St.

19th P).
Prot. Sekr., S. Dargia 638 W. 18 st.
Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 718
W. 15th st.
Kasininkas Ant. Lekniekis,
1739
So. Halsted st.
Maršalka Petras
Augustinas 712
W. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį
nedėldienj
kiekvieno mėnesio 1 vai. po pietų
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj,
18 ir Union gatvės.

Vincentas Kadzevifia, 411 Island
av.
Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1513
DRAUGYSTE SV. MYKOLO
S. West St., ir Izidorius Komza.

NIOLO, COLLINSVILLE, ILL.

Prezidentas
Juozas Gudeliauskas,
DRAUGUOS, 239 Hesperia st.
WAUKEOAN, ILL., VALDYBOS
Viee-prezidentas V. Murauskas, 245
ADRESAI:
Seminary str.
Prokolų Raštininkas, P. Pranaitis,
Pirmininkas:
Steponai
Keliotia,
431 Spring str.
1344 So. Jackson 8tr.
Finansų Rašt. F. Stankaitis, 916
Pagelbininkas, Kazimieras Burba,
High
str.
1410 So. Park Avė.
Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas,
Protokolų raštininkai,
Antanas
419 So. Clinton str.
Samoška, 1338 Sheridan Road.
Kasos globėjai:
Finansų raštininkai, Jronimae Bhe
Jonas Norkus 904 Vandelia str.
mulinas, 712 — 8th Str.
Rinkėjai Antanas
Gudeliauskas,
Kasininkas, Antanu Bakšye, 1327
501
N.
Hesperia
str.
So. Victoria Str.
Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N.
Kasoe globėjai:
Juozapai Skuldzlekie, 1112 — lOth Hesperia str.
Metiniai
susirinkimai atsibūna 2
Str.
Raimunda
Ruleviėia,
1330 Be. ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket
vergą liepos, Paprasti susirinkimai
Jackson Str.
1. Marialka, Pranas Dapkui, 1407 atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergą kiek
vieno mėnesio.
So. Park Avė.
3. Marialka,
Antenų Dldjurgle,

ŠVENTO

ANTANO

Pirmininkas
J. žvirblis, Box 59i
Melrose Park, UI.
Pirm. pagelb. V. Kiudolas, Iiox 15
Melrose I’arjį, III.
Org. užžiūr. prot. rašt. A. Jasinska^
1300 St. Charles avė., Mavuood, UI.
Finansų rašt. A. Samalionis Iiox 59;
Melrose Park, III.
Kasininkas J. Stefonkeviėia, 500
12th st., Cicero, III.
Susirinkimai būna kas trečią nedė]
dieni kiekvieno mėnesio, pirmą va;
po pietų J. \Vaiehiulio svetainėje. 201
Lake st., kampas 21 gatv. Melros
Park, III.

Reikalingas tuojau geras prityręs
galintis kelbėti, lietuviškai
lenkiškai. Darbas ant visados.
724 \V. 44 st., kampas
Hermitage
Avė.,
CHICAGO, ILL.

barberys,

45 kuopa S. L. R. K. A. l’arpionoek,
Conn. laikys 2-rą 5. m. bertaininj su
sirinkimą 11 d. balandžio, pas p. J.
Kranacką 4-tą vai. po pietų. Kvie
čiama susirinkti koskaitlingiausiai.
M. K. Vilumaitis, rašt.

EXPORT, PA.

125 kuopą S. L. R. K. A. turės bertaninį susirinkimą 4 d. balandžio 1915
m. 2 vai. po pietų. Susirinkimas bus
pas S. Kandrota dirbtuvėj.
Meldžiu visus narius ateiti ant susi
rinkimo užsimokėt savo mėnesines,
kurie esate dar neužsimokėję už pe
1327 So. Park Avė.
nekalto prabid. pan. SV.
reitus laikus, nes busite suspenduoti
DRAUGIJA, WAUKEOAN, ILL., ADateinantį mėnesį.
DRAUOYST4 SV. JURGIO KAREI
MINISTRACIJA:
J. Mickus, raštin.
VIO, NORWOOD, MABS.
Pirmininkė — Ona Vasiliutė, 1349
Pirm. Pr. Kuras, 457 Plesssnt st. So. Lincoln Satr., Waukegan, III.
56 kuopa a. L. R. K. A. Iaiky9
Viee-pirmininkė — Anastazija PaPag. P. Kudirka 31 Franklin st.
savo
bertnininį susirinkimą seredoj
Prot. Rašt. J. Verieckas,
HM vilkykė, 1349 So. Park avė., Wank» 7 dieną balandžio 1915 m. 7:30 vak.
gan, III.
\Vashington st.
salėj 73 Grand st.
Protok. rašt. Antanina Kasiltaue P. Dranginlio
Fin. Rašt. V. Sereika, 568 Pleasant
Meldžiu visus draugus atsilankyt ir
kiutė, 1345 8o. Park avė., Waukegau,
at.
inešt savo mokestį į kuopos kasą be
Iždininkai V. Kavaliauskas,
SS m.
to bus daug svarbių dalykų apkalbėti,
Finansų rašt. — Elžbieta NovardauaStaravant avė.
nepamirškite naujų narių atsivesti.
Victoria at., Waukegaa,
Iždo globė jad: K. SprirldavMa, kaitė, 1221
A. Drablšis, rašt,
Iii.
1025 Washington at.
B. Vitkauaku, 1038 Wukingtea rt.

r

DRAUGAS

Takus i. (Ap;il) !. Iki.i. X. i4

1

Ar norį linksmybės džiaugsmo ir juoko savo namuose?

50 c.

SUPREME PHONOGRAFAS

Savaitėje

Yra idealis dėl švenčių
Puikus savo išdirbimu ir gerumu už kainą, kurią gali nesunkiai pakelti
m u s ią lengvais išmokesuiąis. Didžiausia Sankrova Fonografų Rekordų

Patenkinimas
Gvarantuojamas

V E L T Uj X.
Padaryk savo namus linksmais.
Reikalauk veltui siunčiamo
šiandieną Katalogo

Adresuok:

DEPT. Ll

25

Supreme Music Co.

196 E. Houston, St. '

Velykų
Dovana
jiems keletą rublių pavasa

Ieškau

Jonaičio, paeina
parapijos,
Yesaluros kaimo. Keturi metai atgal
jis gyveno Minersville, Pa. Turi apie
34 m. Juodu gerbinicotą plauku, 5 pė
dą ir 5 coliu augštuuio. Aut pieno žando
yra didelis randas. Akys žilos’* ir la
bai stačios. Jei kas jį žinotu gyvą ar
mirusią praneškite adresu.

Motiejaus

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

20
30
40
50
75

54 Clapp str., IVorcester,

Mass.

Pranešusiam tikras
žinias bus su
teigta 5 doleriai dovanu.
12—15
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,,

,,

,,
,,
,,
,,
,.

200
300
400
500
1000

$9.95
$14.90
$19.80
$24.70
$36.75

,,
,,
,,
,,
.,

,,
,,
,,
,,
,,

Rublių

kaina gali greitai pakilti ir tada mes turėsi

8—11.

Parsiduoda: — aparatas 5X7, visai
mažai vartotas, atrodo kaip naujas;
su visais prie jo prietaisais. Taigi
norinčiam pradėti fotografo amatą
yra labai gera progą atpirkti, nes
už mažą kainą parduodu. Norinti
daugiau žinių, kreipkitės ypatiškai,
laišku, ar telefonų, o užtikrinu, kad
pasinaudosite.

DIDELIS METINIS BA
LIUS!
Parengtas šv. Jono Draugystės Melrose Park, III., atsibus subatoj, 10
d. balandžio, 1915 m. Ignaco Vaičiulio
svetainėj ant Lake
st., kampas 21
gatv. Melrose Park, III., prasidės 7:30
▼ai. vakare ir trauksis iki vėlai nak
čiai.
Kas myli gražius šokins, smagų pa
silinksminimą, gražiai praleisti liuosą
laiką tas būtinai atsilankys į šį ba
lių. lies pribus daug svečių iš Chieagos ir kitų miestų ir ateis beveik visi
vietiniai lietiniai, todėl galėsite pa
simatyti su savo draugais, giminėmis
ir pažįstamais. Kiekvienas svečias bus
draugiškai ir maloniai priimtas. Visi
žino, kad ant 21 gatvės ši svetain, yra
geriausia, taigi vietos šokti ir pa
flilinksminti visiems Ims pakankami a i.
Ateikite visi: vyrai ir moters, seni
Ir jauni. Įžanga 2 > e., porai. Moterims
ir merginoms įžanga veltui.
Kviečia visus
Komitetas.

Parduoda gera farma. 7G akrai
dirvos ir girios, geros trobos. Par
duoda su visu kas tik ant fanuos
randasi. Aitą farma yra netoli didelio
miesto, IVaterburv, Conn., kur yra
daug lietuvių, kas norėtų daugiau
®uzinoti, l.'ii kreipias į savininku:
Peter Frauceson
«. F. D. HOTCHKISSVILLE. CONN
15

TIK KĄ IŠĖJO IS SPAUDOS NAUJA

KNYGELĖ.
“VAKARO VALANDĖLĖS’’

Jaunimui ir suaugusiems pasilink
•alinimui, ir vakarų puošimui rinki■ėlis.

Surinkta: Deklemnei jos, Eilės, dai
nelės, monologai, dialogai, komedijos,
teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis,
Patarlės, Žaislūs, ir tt. Ypač tinkanti,
musų jauniems scenos, ir juokų mylė
tojams, Medegos užtektinai ilgo viešo
vakaro papuošimui.
Knygelė turi 50 puslapių vidutinio
TURINYS:

1. Svečių pasveikinimas (Eilės), 2.

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

Prie “Tarkos” susispete visi gabiausi lietuvių rašytojai juokdariai

“Tarkos” kaina metams:

Surienytose Valst. $1.00,

Tarka Publishing Co.
366 W. Broadway,
P. S.

DRAUGAS PUB.

Tūkstančiai Doleriu
Kasdien yra žmonių išleidžiami
pasiklausymui garsių daininkų
ir muzikos.

Be jokių ypatingųišlaidų galite
girdėti savo namuose viską mū
sų garsiuose gramafonuose, ku
riuos parduodame už grynus pi
nigus ar ant išmokesčių.

CO.

Chieago, Ui.

Si knygutė kainuoja tik .................

20c.

Bet, imant nemažiau kaip už. $2.00
nuleidžiame per puse. ir krasos siun
timą apmokame.
Taip-pat pridedam
vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.
Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs,
pripažįs kad ji tų pinigų vra verta,
ir skaitydamas ras daug suraminančių
nekaltų juokų.
Knygutė pritaikinta nekaltam doram
mūsų jaunimui pažaisti.
•Tas galima gauti pas:
J. V. KOVAS

Taip-pat ir kituose knygynuose.
Congreas

avė.,

Waterbury,

Conn.

REIKALINGI DARBININKAI.

Randasi keliolika gerų vietų ant
farmų, kur galima
uždirbti nuo
$35.00 iki 50.00 j mėnesį —- gaunant
valgį ir kambarį. Darbininkai turi bū
ti negirtuokliai ir suprantanti mažu
ma angliškai. Darbas užtikrinamas 8
mėnesiams, o gėriams darbininkams ir
visą laiką. Proga sutaupyti pinigus!
STASYS DRANGELI8,

CALVIN, N.
DOK.

Norintiejni važiuoti delei žinių ir
stitnrties kreipkities laišku arba ypa
tiškai (nuo 3 iki 8 vai. vak.) pas.
AGENTĄ

1800 W. <6th st., (“Draugo“ Reduk.)

CniCAGO, 1LL.

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

ROYAL PHONOGRAPH CO.
91 E. 4th Street.

80 akrų dalis^^jšdirbtų, šiek-tiek
reikia valyti, nauji 4 kambarių medi
niai namai, lietuvių kolonijoj, netoli
geležinkelio ir didelio miesto. Apielinkė gerokai apgyventa. Laukas ly
gus lengvas valyti, žemė geras juod
žemis prie molio. Kaina ir sanlygos
prieinamos. Daugiau žinių klausk ar
rašyk pas.
JOHN

WAISVILLA,

GRIMMER

LAND CO.
1286 Milwaukee avė., Entrance Paulina St’
CHOCAGOJLL.

FARMOS! FARMOS!!
Čia jau yra pirkę farmas apie 300
lietuvių, ir beveik visiems lietuviams
yra žinoma, kad Maaon
paviete,
Fonutain, Mieh. yra geriausios kvie
čių, dobilų ir bulvių žemės. Molis ir
juodžemis lygus kai stalas. Fonutaino
žemės pralenkia visas kitas žemes ko
kios tik randasi lietuvių apygardoje.
Aš turiu pardavimui 93 pradirbtas Ir
išdirbtas farmas su trobomis Ir di
džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak
rų nedirbtos
žemės nuo $8.00 iki
20.00 už akrą.
Fonutain yra didžiausia eentralinis
lietuvių miestas. Jame randasi 18 Itorų, batika, 2 mokykli, 3 javų magazi
nai. Perka visokius javui žemdirbystės
produktus ir materijolą. Tik 4 mylios
nuo katalikų bažnyčios.
Atvažiuokite pažiūrėti, o ai sn au
tomobiliu
pavėžiaiu,
aprodydamas
daug patogių farmų iš kurių galėsite pa
■■rinkti sau patinkamą v.etelę. Per
kantiems žemę kaštus nl geležinkelio
tikietą sugrąžiname. Mapos ir žemių
aprašymai dykai. Rašyk tuojaus.
J. A. ŽEMAITIS.
FOUNTAIN. MICH.

į

Dept. 100

Tas

Tel. Randolph 5246 j

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

Farmos,
Geriausios Farmos!

Pigiai parduodu geriausias gatavas
farmas
su budinkais, sodais užsėtais
Res. 3255 So. Halsted St.
javais. Turiu visokio didumo farmų.
Tel. Drover 5326
žeme-molis su juodžemiu ir molis su
smielžeiniu maišytas.
Derlingiausia
žemė pirmo sorto visokiems javams ir
PARSIDUODA FARMOS.
šienui ir sodams. Turiu daugyę farmų neišdirbtų labai pigiai parduodu
Lietuviškoje kolonijoj tarp gražių ir
ant lengviausių išmokėjimų. Žemė at
sveikų vandenų ir
žuvingų ežerų,
sakančiai gera, didžiausioj
Ameri
kur daugelis lietuvių yra apsigyvenę
koj lietuvių farmerių kolonijoj, kur
ir gauna iš tų žemių visą maistą. Ne
aš esu pardavęs 320 farmų lietuviams.
reikalauja prašyti, kad bosas duotų
Apielinkėj miesto Scottville,
Mason
darbą, bet jaučiasi patys ant savęs
County. Michigan. Kuris yra turgaubosais, žemės gera ir derlinga. Oras niausis farmerių miestaa visame Sta
toks pat kaip Lietuvoje. Žemę leng te Mich. Viduryje
derlingiausių ir
va ingyti. Galima gauti nebrangiai ir gražiausiu lygių laukų. Keliai žvivisokiomis išlygomis nuo 12 iki 70 do ruoti (Plentai) upės ir ežerai pilni
lerių už akrą,.
Žuvies. Scottville yra lietuvių koloni
KRANK BAKŪNAS,
jos centru ir randasi, arti prie MiebiMillerton, Mich., Mason Co.
gan ežero portavo miesto Ludington;
12—19.
turime geriausių transportaciją, vande
nių laivais ir gelžkeliais.
Turime
turgus, melnyčias, bankas, bažnyčias,
geriausias mokslaines ir visas gėrybes.
Broli lietuvi, neklausyk kompanijų
ir jų agentų apgarsinimų, kurie vilio
ja žmonės, kad pirktų
smeltynus ir
Už tikrinu
žemes. Nepirkite pastynea. Ant tokių žemių yra var
prastos žemės, yra užtektinai ge pustynes. Ant tokių žemių yra vargin
gas gyvenimas. Atvažiuok pas manės
ros žemės, juodžemio su moliu,
į Scottville, Mieh. aš turiu geriausių
arti miestų, geležinkelių, mokyk žemių su moliu juadžemių ir maišytų
lų ir bažnyčių, parduodama visai rasti Amerikoj apgyventame gražiau
pigiai ir ant lengvų išlygų. Ak siame krnšte. Nasipirkęs nuo manės že
ras nuo 10 iki 18 dol. Valstijose: mes pats ir tavo šeimyna džiaugsią It
tapsi greitai begotu. Norintys pirkti
(Room 1014) Chieago, III.

Tikietas Už Dyka
Farmos 1915

Firmos

Wis. ir Mich. Taipgi parduodam
išdirbtas farmas su budinkais vi
sai pigiai. Del platesnių žinių
kreipkitės žemiau nurodytų ad
resu. Mapos žemės dovanai.

Chas. Zekaa & Co.
127 N. Diartem St.,
ChicaKO.

R MII 808

gerų farmų rašykite tuoj, gauste žemlapl (mapą) lietuvių kolonijos ir far

s

didelis jo paties parašu

pa

veikslas Popiežiaus Benedicto XV
su Jo Šventenybes Santaikos Mal

da parsiduoda “Draugo” Knygyne.

Anlon Kiedis
Peoples State Bank Bl 1g.

Scottville,

Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslu popieros, 14X21 colių didumo su gražiais simboliškais
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia.
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.
Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.
Norint galime prisiųsti su gražiai rėmais, kurių
kaina nuo $1.50 ir augšeiau su prisiuntimu. Reikalau
kite tuojau. Reikalavimus siųskite į “Draugo” Re
dakcijų.

1800 W. 46th Street,
CHICAGO, ILL.

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

Adresuokite:

mų kataliogą. Adresas:

Mich.

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street,

-

’
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NEW YORK, N. Y.

19 SO. LaSALLE St.

TIKRAS BARGENAS.

’• •••••

3 mėnesiu Bandymas D T K A I

DIDELI PINIGAI. ANT DVIEJŲ
VAISIŲ ŪKĖS.

Didelė* proga darbininkui pataisyti
savo gyvenimą įsitaisant ūkę. Mažu
išmokėjimu iš kalno gali nupirkti ūkę
Arkansas ir Louisianoj, kame euro
piečiai labai prasigyvena ant akini
mų, kurie parsiduoda po $12 ir $15 už
akrą. Pasakyk rašydamas kad esi
lietuvis ir mes jums pranešime apie
lietuvius, kurie gyvena tose valstijose,
maloniose klimato aplinkybėse. Rašyk
šiandieną dėl pilnesnių žinių į L. M.
Allen 718 La Šalie Station, Chieago.

mūs, o, Jėzau, į Tavo mylimiausiu Širdį, kaipo musų paskutinę viltį. O,
Mielaširdingas Dieve, su ašaromis mes meldžiame Tavęs užbaigti šitąbai
Šią bausmę; O, Ramybės Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, ku
rios mes trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpildei pasauliui die
višką pasigailėjimą, idant užsibaiprtų nesutikimai ir vien tik meilė tarp
žmonių viešpatautų. Laike Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plakė
maloniu pasigailėjimu žmonijos vargų; šitoje valandoje, kuri taip baisi
didžiausia neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar kartą lai Ta
vo dieviška Širdis busgajiestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo
tinų, kurios kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo; pasigailėk daugybės šei
mynų, nuo kurių atimti tėvai; —asig-aflėk Europos, ant kurios užėjo išnai
kinimas ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės sumany
mus, panaikink nesutikimus, kurie skiria tautas vieną nuo kitos; Tu. Ku
ria liejai savo brangų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink
žmonės, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant Apaštalul Petrui: Gelbėk mus Viešpatie, mes žųstamel Tu atsakei žodžiais
mielaširdingumo ir sustabdei siaučiančias vilnis,-taip dabar teikkis išgir
sti musų ištikimas maldas ir sugrąžink pasauliui santaiką ir ramybę. Ir
tTu, o, Švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais sielvartus laikais, buk ir
dabar musų pagelba, užtarytoja ir apgynėja. Amen. Kančios ned., 1915

Po $1.00 į mėnesį

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

Lietuvaitės prakalba. 3. Kur namas
mus. (Deklinmaci ja), 4. Vaistai nuo
blakių. (Dialogas), 5. Drąsiau. (Dekliamaeija), C. Mano amatas. (Mono
logas), 7. Broliai vienybėm (Dekliamaeija), 8. Greita aut naujienų. (Dia
logas), 9. Tikiu. (Dekliamacija), 10.
Privalo tik moterims. (Monologas), 11.
Tinginėlis. (Dekliamacija), 12. Pašėlęs
dantis. (Komedija), 13. Praeitis. (Dekliamneija), 14. Stebėtinai
greit.
(Dialogas), 15. Našlaitis. (Dekliamafija), 1G. Nugi ar ne juokai. (Dialo
gas), 17. Neverk. (Dekliamacija), 18.
Gyvenimo kryžius. (Parsa), 19. Kad
būčiau paukštelis. (Dekliamacija), 20.
Spalvų reiškimai. (Prelekcija), 21.
Mano kumelaitė. (Dainelė), 22. čiulba-tilba paukšteliai. (Dainelė), 23. Va
karo dainelė. 24. Vai ku ku. (Daine
lė), 25. Šarka. (Dainelė), 2G. Ubago
Daina, 27. Piemenėlis. (Daina), 28.
Vakaro užbaigimui.
(Dekliamacija),
29. Mįslės arba kvotimas, (žaislas),
30. Patarlės ir tt.

So. Boston, Mass.

Kas prisius $2.50 tas gaus metams ‘'Tarką,, ir "Draugą“

Visokiais reikalais adresuokite;

21

Užrubežlosa $1.25.

Todėl naudokitės, pakol yra pigu.
Norėdami nusiųsti pinigus savo giminėms, parašy
kite aiškiai vardą, pavardę ir adresą- pinigų priėmėjo ir
taip-pat aiškų ir pilną adresą siuntėjo.
Išpirkite money -deri ant vardo “Draugas Pub. Co.” ir drauge su
laišku atsiųskite į “Draugo” redakciją žemiau padėtu
ad:esu. Mes pinigus veikiai išsiųsime į paskirtą vietą ir
pr: i ešime 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

P. MULEVIČIŲ, IMM.

didumo.

“TARKĄ"

Rašykite šiuo antrašu:

1SM W. 46th Street,

TREČIAS

Lietuvių vienintelį bepartivį-progresivišką, populiariškai

me imti paprastą kainą 52 c. už vieną rublį.

Dan Kissel,
3315 S. Halsted St., Tel. Yards 1546

Parsiduoda dvieju gyvenimu medi
niai namai. Viskas Įrengta
pagal
naujausių reikalavimų.
Parsiduoda,
nes savininkas nori išvažiuoti iš Clii
cagos. Prekė $2400.
4813 So. Robev st.,
Chieago, III.
1C

Užsiprenumeruokite

Apart satyriškų ir humoristiškų straipsnių “Tarkoj” telpa
nuolatiniai tarkaimų ir iinių-korespondencijų skyriai, telpa
apysakutės, pasakaitės, feljetonai, eilės, teatrališki komiški
veikalai, eforizmai, juokai, juokingi išsireiškimai, galvosū
kiai ir tt.
Taipgi telpa lietuvių geriausių piešėjų juokingos
karikaturos-pave’kslai. Karts nuo karto telpa ir humoristiškai-muzikališki dalykėliai.

$98.00
$147.00
$196.00
$245.00
$49000.

Šis kursas yra geras tiktai dabar.

Vargonininkas gerai suprantantis sa
▼o amatą ieško vietos lietuviškoje pa 1
rapijoj. Reikalaujant
atsišaukite j
“ Draugo ’ ’ Redakciją.

$5.50

Leidžia Jonas Kerdiejus ir Ko.

letą rublių.
Dabartinė rublių kaina yra sekanti:
100 rub. už $49.00
10 rub. už $5.05

Mrs. A. Jonaitienė.

LAIKRODĖLIS

redaguojamą juokų ir pašaipos mėnesinį laikraštį

rio reikaalms,
D Suvaiką guli. Igliaukos

Filied AUKSO

tavo gi

minėms Lietuvoje, kaip pasiunti
mas

14 GOLD

• vVa<^'!oLTnIT‘}»JSr>ARDAVnrAS 14 K- GOLD
AUKSO LAIKRODĖLIU stačiai pagal PAKRIKOS PREKĘ, kad kuodąaugiausiai jų išparduoti:
tai KAS DABAR PIRKS PAS MUS LAIKRODĖLĮ, tai augščiau patalpintus 25puikius daiktus kožnas aprutes prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai Ini
porniotas atviras laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skuro.j aptaisytas šų
su trimis kitais dalykais, Dubiltavas Leneiugelis
su Breloku, Kryželis su išvaizda \ iešpaties Jėzaus, Branzuoleta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kaiibro Rev olveris (MODELIS), Fontaniuė Plunksnų, Pipkė, Britva, Diržas, Kaklaryšio špilkutė, Saguėiai dėl manketų, marškinių ir kalnėnų, Žiedas, Peliukas.
Taigi kas dabar iškirps tą apgarsinimą ir prisius su rankpinigiais 25 cen. (markėmis ar kvoderį), tam tuojaus išsiųsim laikrodėli ir 25 dovanais prie
laikrodėlio VISAI DYKAI.
__ Kada apturėję siuntinį persitikrinsi t, jog laikrodėlis yra tikrai 14 K. GOLD field, GVARANTUOTAS ANT 20 METI,', SU GARSIAUSIU PASAULYJ
®^kCIIAMZMU, o .tos 25 dovanos ...
yra kuogeriausios ryšius,
$5.25,...
ir 35 centus
už, persiuntimą
.
, tai
.... užmokėsit
_
.. likusius
_____
_____ ___
.. ________ dovanų,
_____ ,, jeigu gi nepatiktų mes su noru
sugrązjsini rankpinigius. Todėl aišku, jog perkant laikrodėlį nuo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE RIZIKUOJAT, kadangi mūsų laikrodėliai yra GVARANTUOTI ANT 20 METU, ir jei laikrodėlis bėgyje 20 metų pasigadintų, mes jį pataisysim arba išmainysim ant kito VISAI DYKAI. Iš KANADOS visi pini
gai turi būt prisiųsti iš kalno.
'
PRANEŠAME jog MC8Į KOMPANIJA YRA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomis, galinčiomis garsintis šiame laikrašty
je, tarp lygiai ir su firma iš St. Louis, Mo., kuri visados seka mūsų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti GERĄ vyrišką ar moterišką laikrodėlį su dovanom
stačiai, pagal FABRIKOS PREKĘ, tegul jį perka tiktai nuo Seilinusios ir Geriausios KRIKŠČIONIŠKOS KOMPANIJOS, o visados apturės ka kas vra garsiutu. Adresuokit:
NATIONAL COMMERCIAL OOMPANY, 90 WEST BR0ADWAY, Dept. 112 NEW YORK, N. Y.

NEW YORK, N. Y.

Nėra geresnes dovanos

DYKAI“

Chieago, III.

--------- 1 —

8

DRAUGAS

Baland. (April) 1, 1915. N. 14
■..mtuoąu

Phone Drover 4247

“Karė - kainos sumuštos — Kari" Viskas už $5.95

PR. J. JONIKAITIS
Cydau Vyrų, Moterių Ir Valkų Ligas.

4 Resid. 4613 S. Ashland Avė.
Valandos:

4

Bell

•—12 iš ryto
1—3 po i^etų
«—• vakaro

LIETUVIAI!

System

Or. C. Z. Vežei (Vezelis

DIENA

DEPT. 991,

:

:

LAIKRAŠTĮ

-w

yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis

16 puslapių didumo.

adresų sį pavasarį, pranešk mums dabar kad

Suteikia įvairių žinių iš Amerikos

ir viso pasaulio gyvenimo.

perkeltume jūsų telefoną.
ŠAUKK OFFICIAL 100

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

(Nieko nekaštuos)
Mes prašome, kad praneštumete prieš trisde

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

šimt dienų kad perneštume telefoną pradėjus

nuo balandžio 15 d. iki birželio 15 d.

DR. A. J. TANANEVICZE

“ŽVAIGŽDE”

Apsisaugok sutrukdymo —

Gydytojas, Chirurgas
ir Akušeras

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ

“ŽVAIGŽDĘ”

■žvaigžde,,

Jei manai .permainyti savo gyveninio ar biznio

Lietuviškas Deudstas
MŪSŲ NUO8TUOLI8, TAI MOŠŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS.
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolery davonouis supa4712 So. Ashland Avė.
iindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotų laikų mes duosi- ,
arti 47to$ gatvf
nie šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su '
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai- I
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, foutaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI įttK -3ac3NK30KC
GVAKANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECIALI8
Phone Drovor 7800
PASICLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir aave
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. V Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po
piet ir 7 lig 9 vakare.
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šia*dien, o sutaupysi zpinigų.

i

ir

PRISIARTINA DANGINIM0S

PLATINKITE

SAVAITINĮ

KATALIKŲ

Tel. Drover 7042

EXCELSIOR VVATCH CO.

IR

SKAITYKITE

a iimaaiiasniCTa

telefonuok savo prisakymą tuojau.

3654 Richmond St.,

Gydau Vyrų, Moterų Ir Valkų Ligas
3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Philadelphia, Pa.

Chicago Telephone Company

iš

Bell Telephone Building
Tel phone Drover 1924

O.

, AMERIKOS

LIETUVIU DIENRASTI5

Ofticiai 100

JONIKIENE
Geriausia Akušerka
CHICAGO

3364 So. Halsted St.,

VISUOMENES,

(kampas 34tos)

Literatūros ir Politikes iliustruotas Laikraštis

įgiMt-EMUL,,

Nauja Knyga

Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALI
KAS” paduoda vėliausias žinias apie karų ir
visokius atsitikimus pasaulyje.
Visuomet pil*
indomių straipsnių.
eina tautišDienraštis
“KATALIKAS”
krikščioniškoje dvasioje.

LIETUVIS DENTISTAS

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams
....................... a
‘ 5.00.
3.00.
rusei metų .....................
Trims mėnesiams ............ 1.75.
Dviem mėnesiam ........ 1.25.
Europoje pietums ....
7.00.
Praneškite savo adresą, o gausite
pasižituėjimui vieną numeri veltui.

tautai. Kun. P. L.
Šv. Kazimieras jaunuomenės idealas.

Dr. H. Krasnovv

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

1346 So. Halsted St.

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIĄTION
(KURTA 1887 M

Chicago, III.

♦ •

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Street,

28 metų senas laikraštis

PUB.

1800 W. 46th St.

Tarp Maxwell ir 14-tos Katv.

EINA KAS SF.BEDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų ir svarbių ži
nių Iš Amerikos. Europos ir viso :.r«i»to, o
prenumerata kaštuoja melams
$2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; melams
$3.oo; pusei metų $1.51 .

CO.

RAŠYK ADRESU:

Chicago, 111.

Nedčliomis 9 iki 12 dienos.

'

s"

Tolefonas Canal 4346

44

rs

NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

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

1915 metais eis kas savaitę padidintas

Chicago,

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Man pavestus dar.
bus atlieku artis
tiškai.

| Seserų Seminarija

IMI

W. 47th Strnt,

34th Street ir Archer Avė.
Netoli Robey Street

• į Mossend,

Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą.
me į visas miesto dalis.

Pristato

Telephone Drover 6300

SAUGI AUSI A

Scotland.

Lanarkshire,

it

yra turėti padėjus savo pinigus taupinamoj kasoj, tai yra dideliame ir tvir
tame banke, o tvirčiausia Lietuviška-

Lenkiška banka į vakarus nuo

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

Stock Yardu yra

Gydo visokias ligas

OEPOSITORS STATE AND SAVINGS BANK

Specijalist* motorą Ir vaiką ligose
9—12 prieš piet; 4:30- 7:30 vakare,
VALANDOS; , Ncdeiįomįs 9—12 prieš piet.

4633-4637 So. Ashland Avenue
Ne ant kampo

i

BANK.
Šitoji Banka piižiufouit

I Suvienytųjų
Valstijų vai
Įdžios.
Moka 3 nuošimčiu*
nuo nudėtų pinigų.

Galinu

susišnekėti lietuviškai.

MAŽEIKA

G.

N.

CNICASO. III

New York City.

1

Mnndaguo

§

Jei nori

linksmai Ir naudingai praleisti

$ la Ką, tai skaityk naujai Išleistą knygą

I16&.000.00.

Seniausias, pigiausias graboriu*
ir tirinetojas dėl pavargelių-našlaičių.

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 -irią oieną Sau
sio ir Liepos mėnesių.

Chicago, III.

Flymouth National

Ar norite gaut

3315 Aubora An.

Archer Lumber Co.

3255 So. Halsted St,

Kapitolaa su perviriiu

141 VVashington St.

M

Amerloa> Sehaol of Lanfnafea

ssr-.

P. A

Stogui lentos

Rev. Jos. Norbut

I

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok- !
t» Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar
rašyk platesnių žinių.

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

Henry J. Schnitzer

Sienoms lentos

Visose dalyse A merikos ir Kanados

Mother Superior,

Lietuviškis 6raborius

Mašinų darbas

Telephone Drover S326

PIGUS UŽLAIKYMAS.

■

Chicago, 111.

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

Tariant trumpinus, pasistengs tapti vienu iš įvai- j
riausiy ir skaitymui verčiausią laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: a 4.
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
trims mėnesiams 2 šibng. (50 centų).
Adresas:

Mokiname Angliškai

Reikale meHžis'ja kreipties prie Motinos Perdėtinėa
liar antraias

Ateiąskite man adresus visų
savo drangų ir pažįstamų gyve
nančių Amerikoje, tai gausite
nuo manęs GRAŽIĄ DOVANĄ

Pa.

M. Gordon

govvshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

166 MbLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Vianmolyne yra: prirengiamoji mokykla, ait«onių įky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoa ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
niurni ir iėaaklėjirrtai. Seminarijoje prie regnleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: mazika, paiiymas, siuvinėjimas ir taip toliai.

Mahauoy City,

tijos i Lietuvą ant motocikletkos”.
“Škotijos Lietuviai”!! Lanarkshire, III Linlith-

M. A. Norknnas

ČHICAGOJE._

D. BOCZKOWSKI — CO.

1415 So. Halsted St.

5.
6.

draugystėm, o y
patingai: £okardi
guzikučiu meta
liavu, anameliotb
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

,

Tai. Yards 1138

talpins:

“Lietuviai Anglijoj”.
Korespondencijas.
Vienatim* Lieta via Išdirbėjai
t.i 7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
visokiu ženklu
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

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

V.

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% justi pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško

M. A. Norkūnas,

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

M88MM

Išeivių Draugą”

Vėliausias žinias iš karės.
“Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto
perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą

4.

Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad
resuojant

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

ir padailintas,

Priimame pinijyua į Banką užčėdyjimui nuo
Vieno dolerio ir dauginus ir mokame trečią
procentą ra tomis ant metų. Siuučiame pinigus
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant v»sų
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiskai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtu antrašu.

Jan 25 metai, kaip išeina k74 tj~
tarninkas ir Petnyčia. Prenureer.'ta kasztuoja metannu Amerkofc
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei mettp

120-124 Grand Sir„
Brooklyn, N. Y.

tuvoj bei Amerikoj

LIETUVIŠKA BANKA

Laikraštis

J. J. Pauksztis & Co.

s Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie-

i

t

Uz

DRAUGAS

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600--4602 S, Wood St. Chicago, III.

(DOVANĄ?

Savaitinis

VIENYBE LIETUVNINKU

Adresuokite

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

H

T

"SAULE"

“Tautos Fondui”

Valandos: 9 iš ryto iki 8 po pietų.

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iikolektaoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiua;
skolina pini gis ant įtaisytų savasčių (properčių).

GERO! MOKINTOJOS.

A. OLSZF.WSKI,
3252 S* Halsted St., CrilCASO. li.L.

NEW YORK.

REAL E8TATE DEPARTAMENTAS

|

Rašyk adresu:

74-80 VVasbington

Ofisas 1335 So. Halsted St.

Priimam Depozitu pradedant mo VIENO DOLERIO ir daagian, <ž karinos mokam 3 naoiimčias ant metų, karį pride
dant kas pase metų.
Atdaras Snbatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos a-ai. vakaro.

H

Eina Jau 21 ąietus Chicago, Illinois kas
Pėlnyčia ir paduoda daugiausiai gerą ii
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
lui tik $2.00, pusei rneių $1.00.

ženk

inkaro

- L Ad. Richter &Co

K. U.

Pusi gryno pelno skiriama

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

PIETVAKARIMIS KAMPAS LA ŠALIE1 IR ADAMS ST,

1644 Wabansia Avė.

“LIETUVA”

Expeller

Kaina 20 c.

Rusai
Daktarai
Specijalistai

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAG0J1

adresas:

Richterio

aptiekose ir tie
siai iš

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

Rusiškas Daktaras

ZdLb

CHICAGO, ILL., U. S. A.

Redakcijos

tikro

Specijallslas Surgery Ir Genilo-Urinary Ligose

3249-S3 South Morgan Street

EINA

Gal nežinai kur ją gauti?

25 ir 50 centą

TURINYS

Telefonas Canal 538

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

JAU

reikalauk

|

s.

Rašydami laiškus ir siųzdanii pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

visada

veikslo.

Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų

REIKALAUKITE KATALOGO

Ir Skaitei Kada Laikraitį "LIETUVI?"

lu, kaip ant pa

‘-M’

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Didžiausia Kningy ir Muzikos Krautuve

ir

bu

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

TA1PPAT UŽLAIKOMA

pa

Pain —

Šv. Kazimieras

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS

&AU3OKIE8

mėgdžiojimų,

Poatlethwaite,
iždininkas
patarna vuiw<

:i

i

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain.

? Lietuvių kalbon versta J. Kmito.

'i'

Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei-

R na tik 75c. su prisiuntimu.

Reikalauk tuojau.

DRA0GAS PUB. CO.
1800 W. 46th St.

-

-

Galima pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augščiau.

Šitas bankas turi drūčiausią skarbčių, kuris suteikia pa
lotiną apsaugą nuo vagių ir ugnies, o apsaugos skrynelės
(box’es) tokiam dėl pasidejimo visokių brangenybių ar bran
gių popierių, persamdomepo $2.50 ant metų.
Taipgi galima taupyti savo pinigus pradedant nuo
25c., 50c., $1 00., $2.50 ir $5.00 kas savaitę, mūsų 10 sa
vaitiniame kliube, kuris po 40 savaičii} išmoka visus sudėtus
pinigus ir 3 proc. Prisirasyt į tą kliubą galima visada. Nie
kad nėra pervelu.

Siunčiame pinigus į Tėvynę.
Chicaj

111.

| Duodame paskolas ant nejudinamo turto.

