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litiška unija, kaip kad buvo MYKOLAS PETRIKONIS, Dl-tas policijos storiu, jis prie
Švedija ir Norvegija,
arba NAMITU SPROGDINĘS KLE-™ak? P;*i8iPaM> ir tvirtino,
Austrija ir Vengrija.
kad jis tai padūkęs vienas,

LIEPIMAS Į AMERIKOS
LIETUVIUS.
Tarpe tų tautų, kurios nori
gyventi savitu gyvenimu, ku
rios tečiau ligšiol buvo sle
giamos ir persekiojamos —
yra ir mūsų tauta. Lietuvos
padėjimas yra dar tuo bloges
nis, kad ji suviršum jau šim
tas metų, kaip perskirta į dvi
dali, kurių viena priguli Ru
sijai, kita Vokietijai. Beto
Didžiosios Lietuvos dalį —

Suvalkiją. — tykoja pasiimti į
savo globą lenkai, kuriems

w ...
. • •
t:_ ■ — .
pažadėta atgaivinti Lenkiją.

Kadangi artinasi laikas, ka

da visos
skriaudžiamosios
tautos pareikalaus savo tei
sių, tad ir mes nepraleiskiine
to brangaus laiko veltui ir
priminkime
pasauliui, jog
Lietuva dar gyva, jog ji turi
būti suvienyta į vieną politiš
kai kūną, kuriam turi būti su
teikta pilna aidonomija.

HAMBURGĄ i PRANCŪZAI ATAKUOJA TURKUS AZIJOJ.
Iš ORO.

Sakosi tu

Pradžioj XIX amž. Napo V. Kudirkos klebonijos durių.
Prancūzų orlaivininkai buvo
rįs 21 metus. Gtoiė Lietuvoj.
leonas, Tilžės traktatu (1807)
Toji bomba besprogdama iš Į Ameriką atkeiavo 6 metai pasiekę net Hamburgą, kur pri
sutverdamas Varšavos Kuni
darę miestui daug nuostolių, su
iv$s, du metu
gaikštijų, priskyrė prie jos daužė langus, apardė sienas, atgal. Atkeliavus,
grįžo laimingai į savo buveines.
dirbtu- Kita prancūzų orlaivininkų parLietuvos dalį, šiandien žinomų, bet laimei nieko nesužeidė. dirbo Yonkers , «• Y. di
kaipo Suvalkų
gub. Vienos j £*tikus sprogimui tuoj buvo ' čje, potam dirbęs Portland, ■ tija apsilankė ties Bruges, Antkongresas 1815 m. Varšavos spėjama, kad tai darbai juod Me. ir Lawrenoe, Mass. Įi verpu ir vakarinios Flandrijos
kunigaikštijų pavedė Rusijai. rankiškų laiškų siuntinėtojų. Luzerne, Pa. atkeliavo 2 metu j geležinkelių
apielinkėse. PranDelei to didėji Lietuvos dalis Mat, kun. J. Kudirka gauda atgal, kur iki šiam laikui dir-' euzams
'
pasisekę puikiai, paatsirado Rusijos ribose,
ma- vo nemaža grasinančių laiškų, bęs kasyklose. Pasakojo tu daryta tose
apielinkėse daug
žesnėji gi Prūsuos (Klaipėdos, kad jei paskirtoj vietoj nepa- rįs du broliu, vieną Lūžti ne, nuostolių
vokiečiams, o FlanTilžės, Gumbinės ir Karaliau dėsiąs 1,000 dol., tai gresia (o antrą Yonkerą, N. Y. Už-, drijoj sulaikyta judėjimas ant
čiaus apskričiuose).
mirtis. Po to kunigas vėl ga ginčijo apie save prigulėjimą Įgelezinkeliy
Neveizint į amžius kovos
ir svetimtaučių
intekmės,
Lietuvių tauta, suskaldyta
į kelias dalis, užlaikė ne
liečiamybėj savo kalbų, bū
dų, papročius ir meilę prigim
tos šalies.

vo grasinančius laiškus, ku
riuose reikalavo 1,000 dol.
Patarus policijai, buvo nutar
ta mėginti juod ranki ams už
taisyti kilpas ir juos sugauti.

Mes, žemiau pasirasiusleji
Lietuvių tautos nariai, remda
miesi tautų principu, reikalau
jame suvienijimo visų Lietu
vos dalių į vieną politiškai —
administratyvį kūną, kuriam
.
turi būtsuteikta autonomija,
idant mūsų tauta niekeno ne
varžoma ir netrukdoma, galėtų
plėtoties ir nešti žmonijai nau
dą.

M. Petrikonis sakėsi, kad jis
nieko nenorėjęs užmušti ir
kad jis .dabar gailisi, tokius
darbus atlikęs. Dinamitą jis

P°.A!Sį«IU»

tno tiksgązdmus 'kunigą,
bet padėjęs jo nedaug, taip
kad neišgriautų naibų. Užgin
čijo būk jis norėjęs užmušti
kunigą ir sakėsi esąs paten
kintas, kad niekas netapo su
žeistu.

Tuo tikslu mes reikalaujame
atskyrimo Suvalkų gub. nno
Lenkijos, lygiai kaip ir viršminėtų Rytprūsių
apskričių
(Klaipėdos, Tilžės, Gumbinės
ir Karaliaučiaus) ir priskyri
mo jų prie didėsės Lietuvos
dalies, — Vilniaus, Kauno ir
Gardino gubernijų.

Mes tikime į teisybės galy
bę, kuri ankščiau ar vėliau tu
ri imti viršų ant visų skriau
Tos peticijos pasisekimas
dų ir išnaudojimų. Mes ne
abejojame taip-pat, jog ir tuo bus tikresnis, kuo dau
Lietuva ar ankščiau ar vėliau giau lietuvių po ja pasirašys.
turės atgauti savo teises.
31 gegužės dieną (DecoraBet kadangi gyvenime pa tiou Day) mes skiriame para
prastai taip esama, jog tas šų rinkimo diena. Lai tą die
tiktai savo teises gauna, kurs ną kiekvienas lietuvis ir lietu
jų ieško ir reikalauna, tad ir vė pasirūpina padėti savo
mes privalome išreikšti savo parašą po peticija. Kas pat
reikalavimus
tiems,
kurie sai nemoka rašyti, lai papra
tvarkys tautų ir valstijų rei šo kito, kad jo vardą ir pavar
kalus, kada pasibaigs ši karė.
dę padėtų. Tautos Taryba ne-'
Lietuvių T. Taryba Ameri
trukus išleis tam tikrus la
koje, sutartinai su Europoje
gyvenančiais už Rusijos rube pus ,kurių viršuje bus petici
keliomis kal
žių. įžymiausiais lietuviais in jos tekstas
teligentais, sumanė sudaryti bomis,
po
teksto
gi
lietuvių peticiją busimajam eis parašai. Kiekvienas pavalstijų kongresui.
Čia pa sirašiusis
gaus
atminčiai
duodame tos peticijos tekstą.
spauzdintą peticijos tekstą,
Lietuvių peticija.
kad .visuomet žinotų, po kuo
Lietuvių tauta, indoeuropeiš- jisai rašėsi.

kos kilmės, gyvena ant Balti
Tad lai visos mūsų kolo
jos krantų Nemuno paupyj
(basseine) nno
praistoriškų nijos iš anksto susitaria, kaip
laikų.
sutvarkius visą tą reikalą, kad
Viduryj
XIV-to amžiaus
Lietuvių tauta, paliuosavusi
didesniąją
dalį Rusų nuo
Mongolų jungo, inkurė galin
gą Lietuvių — Rusų valstiją
nuo Baltijos iki Juodųjų jū
rių.

jų kolonijoje neliktų nei vieno
lietuvio, nepasirašiusio po ta

Pradžioj XV-to
amžiaus
(1410 m.) Lietuviai su pagelba
Slavų (Rusų, Lenkų, Čekų ir
k. k.) sulaikė Teutonų žengi
mą į Rytus, pergalėdami juos
ties Grunvaldu.

Kadangi Lietuvos čielybė ir

peticija.

Tautos Taryba ne

trukus išleis instrukeijas (nu
rodymus), kaip tie parašai tu
rės būti renkami.
Z

josios autonomija yra ben
dras visų lietuvių tikslas, tad

mes ir tikime, jog po ta peti
cija rašysis visi lietuviai.

XVI-tam amžiuj (1569) Lie
Tautos Taryba Amerikoje.
tuva susivienijo su Lenkija po- 20 bal., 1915 m.

prie kokios no »s anarchistiškos draugijos r sakėsi, kad VOKIEČIAI
RENGIASI
UŽ
jis pats vienas Nugalvojęs iš
PULTI
LONDONĄ.
reikalauti pinigus nuo kuni
Londone gauta žinių, kad vo
gokiečiai rengiasi užpulti Anglijos
Nenorėjęs nieko užmušti.

Kada dalykai buvo ištirti,
utarninke, 13 d. balandžio, at
sibuvusiam teisme M. Petri
kams, už siunti .ėjimą grasi
nančių laiškų ir už dinamitavirną, buvo nubustas ant
$1.400 ir nuteistas sėdėti ka
lėjime 30 metu.

sostinę
Londoną iš orlaivių.
Tam dalykui vokiečiai rengia 10
didelių orlaivių, kurių sutaisymas galės būti
užbaigtas tik
rugpiūčio mėnesyj, tai ir suma
nytas užpuolimas neįvyks ankčiaus rugsėjo mėnesio šių metų.
Beto vokiečių orlaivių dirbtuvė
se dirbama 16 naujos rjlšies or
laivių, ,’kųrių kiekvienas galęs
pakelti du tonu sprogstančios
medžiagos. Kaip matyti, vokiečiai
ne juokais rengiasi prie Londo
no bombardavimo. Kaip jiems
tas pasiseks tai kitas jau klausimas'
ANGLAI

SUMUŠĖ

Paryžiuje
gauta žinių, kad
prancūzų kariškas laivas ir to
laivo orlaivis bombardavo turkij kariuomenę apielinkėse Ghazos miesto Palestinoj.

Bukareštas. Eina gandas, kad
Rumunija
šiomis dienomis pa
wall.
rems Rusiją, nes tarp tų dviejų
viešpatijų padaryta sutartis pa
SMARKŪS MŪŠIAI
gal kurios Rumunija padėą Ru
KARPATUOSE.
sijai kariaut, įsiveržus jai gi
Pastaruoju laiku Karpatuose liau į Vengriją.
buvo šiek-tiek aptilęs kariškas'
veikimas, bet dabar išnaujo vi
SERBŲ PADĖJIMAS
su smarkumu prasidėjo susirė
APVERKTINAS.
mimai tarp Rusijos ir Austrijos
Serbų ir austrijiečių kariuo
kariuomenių. Mūšio laukas trau menės viršininkai buvo padarę
kiasi ant 125 mylių ilgio linijos tarp savęs sutartį, kad nenaiking
nuo Bardyovo iki Galicijos mies sodžių, kurie neturi jokių tvir
to Stryjo. Rusų kariuomenė ver tumų, bet austrijiečių kariuome
žiasi Ondavos upės krantais ir nės vadai savo prižadėjimų ne
iki šiol priėjo prie Dūkios pra- išlaikė h» subombardavo, keletu.
landos, kur' paėmė' nelaisvėn Serbijos parubeŽinių miestelių.
2,700 austrijiečių kareivių. Ru
Visoj Serbijoj,
kariuomenės
sai dabar deda visas pastangas, tarpe ir tarp gyventojų platina
kad užėmus dvi svarbi Vengri si ehiolera, stinga maisto, ir pa
jos pralandi Beskido ir Užoko, gelbos.
■ [1
kurios yra labai svarbiais punk
tais strategijos žvilgsniu.
ir nugabeno jį revizijai į Kirk-

VOKIEČIŲ KORIUOMENĖS 7
KORPUSAI VENGRIJOJ.
TURKUS

INDIJOJ.

Londonan pranešama oficijalių
keliu iš Indijos, kad 11.000 tur
kų kareivių, 12,000 kurdų
ir
arabij užpuolė anglų kariuome
nės
pozicijos
prie Kurnos,
Ahcvazo ir Shaibos Mesopotami
joj, bet nieko nepešė. Anglai
jų užpuolimus atmušė, paimdami
nelaisvėn kelis šimtus turkų ir
kurdų.

.

Kaip juodrankis buvo
sugautas.

Susitarus su policija, kun.
J. Kudirka, nurodytoje laiš
kuose viętoje padėjo rišulį popierų, apklojęs jį 3 popieri
niais pinigais po 1 dol. Poli
cija gi tuo tarpu pasislėpus
saugojo, kas ateis tuos pini
gus paimti.
Nedėlios vaka
re, 11 d. balandžio, juodran
kis tapo sugautas. 9:30 vai.
vakare patėmijo jauną vaiki
ną skubinanties prie padėto
ryšulio, kurį pasiėmęs skubi
no prasišalinti. Bet nespėjo
jis nei 20 pėdų nuo vietos at
sitolinti, kaip pateko į polici
jos rankas. Iš pradžių suim
tasis užsigynė, būk jis nieko
nežinąs apie laiškų siuntinėji
mą ar apie dinamitavimą.
Aiškinosi, kad jam du ame
rikiečiu davę 10 dol., kad jis
jiems atneštų tą ryšulį ,taigi
jis tai ir padaręs. Bet nuves-

KYNIJA.
TALKININKŲ TAIKOS
SĄLYGOS.

Japonų-kynų santykiai ne ką
pagerėjo. Šiais laikais įvykusioji
tarp japonų ir kynų konferen
cija labai išpalengva veikia, nes
abiejų viešpatijų atstovai nenori
nusileisti nuo savo reikalavimų.
Kynai ypač priešingi
japonų
reikalavimams suteikti jiems pu
sę vietų kynų policijos tarpe.
Aplamai dalykų stovis nepasi
mainė ir vis dar galima tikėties,
kar Japonija ir Kynija atsidurs
karės sukuryj.

ETNA PRADEDA VEIKTI

Sicilijos vuikanas Etna pasta.
ruoju laiku pradeda veikti. Žy
mi kraterio dalis užgriuvo. Iš
vidaus kaln0 girdėti koki tai
griausmingi balsai ir dūmai stul
pais veržiasi į padangės. Apielinkiy gyventojai susirūpinę ir
kraustosi nuo vulkano toliaus.

SUIMTAS AMERIKOS LAIVAS
_ ___
.
. i
Anglų laivynas suėmė Ameri RUMUNIJA PADARĖ SUTAR
kos laivą: “Joseph ,W. FordTI SU RUSIJA.
ney ’, vežantį šieną Žuvėdijon

KALBOS APIE TAIKĄ IR
SĄLYGOS, KURIOMIS
NORIMA SUSITAIKINTI. IŠ JAPONIJOS SANTYKIŲ SU
MYKOLAS PETRIKONIS,
kuris bandė nužudyti kun. J. V.
Kudirką. Vienoje rankoje laiko
nuo tomatų skardinę su pinigais,
o kitoje laiškus, kuriuos jis siun
tė reikalaudamas pinigų.
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PRANCŪZŲ IR VOKIEČIU TURKAMS NEDUODA; ITALIJOJ GALI IŠTIKTI
ORLAIVININKŲ
MA RAMYBĖS.
NAUJAS ŽEMĖS
IMTYNĖS KARPATUOSE.
VEIKIMAS.

patarimo
XVIII-am. amžiuj (1772 m., BONIJĄ KINGSTON, PA., NU -be jokio iš pašai
1795 m.) Lietuva drauge su
BAUSTAS 30 METŲ
' ir kad jis netui6fcs sėbrų.
Lenkija tapo Prūsų ir Rusu
1 KALĖJIMĄ.
j^as i)UV0 tas jaunas
padalyta; Rusija užėmė tisų
šalį nuo
Nemuno į Rytus:
juodi -Mas,
Kiek laiko atgal buvo jau
Prūsai—šalį į vakarus nuo Ne
praskambėjus
žinia
apie
Policijai išklt ilginėjus suim BOMBARDAVO
muno (dabart. Suvalkų, dalį
tai,
kad
koks
tai
piktadaris
tąjį,
pasirodė, kad jis yra MiLomžos ir Gardino gub.)
padėjo dinamitą prie kun. J. kolas PetrikonisĮ

TAUTOS TARYBOS ATSI

1915 M.

Nesenai Washingtone
buvo
paskelbta sąlygos, kuriomis Vo
kietija žadanti sutikti taikytis
su savo priešais. Anglija, Pran
cūzija ir Rusija, atsakydamos į
Vokietijos ir Austrijos pažymė
tas taikos sąlygas, paduoda nuo
savęs išdirbius taikos pitonus,
kurie neoficijaliu keliu pasiųsta
tų trijų viešpatijų
pasiunti
niams AVashingtone. Pagal šio.
pieno Vokietijai ir Austrijai su- ITALIJOS KARIŠKAS BRUZtikus taikyties turėtų būti išpil
DĖJIMAS.
dytos sekančios išlygos: 1. Vo
Italijos valdžia prisakė visiems
kiečių pasitraukimas iš Belgi
saužemio
armijos
oficieriams
jos ir sugrąžinimas tai viešpati
prašalinti nuo savo drapanų vi
jai senosios valdžios; 2. Atmosus žybančius pagražinimus, atkėjimas Belgijai visų nuostolių,
žymėjimo ženklus ir t. p. Išleista
kokius jai prisiėjo nukęsti vo
visa eilė ir kitokių paliepimų,
kiečiams įsiveržus į šį kraštą;
3. Atidavimas Prancūzijai Aka kaip tai: sutraukti iš visų men
cijos ir Lotaringijos, kurios lig kesnių vietų kanuoles, amunici
ją. Iš Medėlijono, Florencijos,
šiol buvo po vokiečių globa ir
atmokėjimas prancūzams nuosto Venecijos ir kitų Italijos šiauri
lių už vokiečių pridarytas skriau nių miestų kanuoles ir kitus ka
das Prancūzijoj; 4. Atidavimas rės įrankius gabenama į pietus.
Rusijai Lenkijos žemių Prūsuo Toliaus prisakyta, reikalui išti
se, Galicijos ir kitų teritorijų; kus, ftokyklas paversti į ligon5 Sugrąžinimas Bosnijos ir Her bučius, o kitokias viešas įstai
geležinkelius,
cegovinos Serbijai; 6 . Padalini gas, kaip tai:
tramvajus, paštaa ir telefonus
mas vokiečių kolonijų Afrikoj
aptarnaus moterys.
tarp kariaujančių viešpatijų.

Į pagelbą austrijiečianis Ven
grijoj pribuvo vokiečių kariuo
menės 7 korpusai, susidedantieji iš 280.000 kareivių. Toji mil
žiniška armija apsistojo Roztoko
apielinkėse, kur susirėmė su ru
sais. Rusų kariuomenė
narsiai
kovoja ir stengiasi
prasimušti
pro priešo armijos kareivių li
nijas. Dabartinis Karpatų karės
stovis persistato šitaip: Rusų ir
austrijiečių kariuomenės stengiasi
apsupti viena kitos sparnus. Ru
sai laimėję vakarinėj dalyj Kar
patų, užpuolė
ant austrijiečių
rytinėse Karpatuose; austrijie
čiai sulaikę rusus prie Užoko
perlandos, liuosiąu gali veikti
rytinėj Galicijoj.

KARĖS APŽVALGA.
Kiekviena Europos viešpa
tijų atydžiai tėmyja Karpatų
atsitikimus, kur nuo penkių
savaičių eina smarkūs susirė
mimai tarp rusų ir austrijie
čių armijų už Karpatų kalnų
perėjimus. Ikišiol iš tų susi
rėmimų jokių dar pasekmių
nematyti.

Petrograde laukiama, kad
už kelių dienų rusai atsidurs
Vengrijos žemėse, ir galutinai
sutrynę austrijiečių karino-'
meilę, pasijus pergalėtojais.
Visgi tie laukimai neišsipildo,
rusų armija jokiu būdu nega
li prasimušti prie Užoko;
kiekvienas rusų užpuolimas
austrijiečių atmušamas ir abi
VOKIEČIAI ATAKUOS
kariaujanti armijos pasilieka
VARŠAVĄ.
ant savo senų pozicijų. Kaip
Labai mažai vokiečiai praneša rusai, taip ir austrijiečiai
apie savo armijos veikimą šiau skelbia apie savo armijų lai
rinės Lenkijos karės laukuose, mėjimus, kurie ištikrųjų nė
bet kad toji tyla atsakytų ka ra taip žymūs( kaip kad no
riuomenės veikimui, sunku inti rėtų kariaujančios viešpati
kėti, vien jau dėlto, kad gene
jos nurodyti.
rolas Hindenburgas
prašo val
Vokiečiai' gana
smarkiai
džios pasiųsti
tos apielinkės
300.000 naujų kareivių, su ku pradėjo veikti Vistulos upės
riais jis manąs užpulti ant Var apielinkėse, jie stengiasi nu
šavos iš šiaurinės ir vakarinės mušti rusus nuo Osovco pozi
pusių, reiškia nuo Narvos irBzu- cijų, bet gauti iš Petrogrado
ros upių. .Jau ne vieną sykį vo pranešimai, pažymi, kad vo
kiečiai mėginp atakuoti Varša- kiečiai savo tikslo nepasiekė
vą ir vis nepasekmingai, grei ir kad jiems tas nepasiseks
čiau ir šis pastarasis mėginimas išpildyti, nes tose vietose ru
taip-pat užsibaigs.
sų armijos spėkos galingos ir
jų pergalėjimui reikia daug
SUVALKAI, AUGUSTAVAS — laiko ir darbo.
MŪŠIŲ ARENA.
Vakarų karės laukuose tal
Petrograde, gaunami iš karė# kininkai ant visos linijos va
laukų pranešimai, suteikia žinių, ro priešus atgal. Prancūzai,
kad įvyko smarkŪR susirėmimai anglai ir belgai remiasi su vo
tarp rusų ir vokiečių armijos Su
kiečių kariuomene Flandrijoj
valkų ir Augustavo apielinkėse,
Arras apielinkėse, Argono j,
kur vokiečiai sumušti. Suvalkų
mūšyje rusai paėmė nelaisvėn rytuose nuo upės Meuse ir
Alzacijoj. Kol kas pažymė3000 vokiečių kareivių. ,
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jotas atmetė Europos viešpatijų
pasiūlimua ir savo išradimą vel
tui paveda Jungtinių Valstijų
valdžiai.
<

eina pirmyn, šiemet ateina į Velykas tą naktį žmonės mel kalbos. Kalbėtojais buvo kl. F.
mūsų sodžių “Aušros” 16egzem. džiasi bažnyčiose. Per visą nak A. Vernauskis ir kl. F. Juškaitis.
apie
ir “Vilties” vienas. Tečiau yra tį žmonių pilna bažnyčia. Ameri Pirmas kalbėjo abelnai
AMERIKOJE.
ir tokių žmouių kurie tiki į bur koje anglį) tarpe tos mados nė draugijas ir svarbiausius lietu
tus. Vienas mūsų ūkininkų atsi ra. Tečiau pas lietuvius, senovės vių reikalus. Antras kalbėjo apie
vežė
burtininką — seną, aklą lietuviškas papratimas iš Tėvy S. L. R. K. A., nurodė vertę pri
UŽDRAUDĖ IŠDIRBINĖTI
WILSONAS TIKISI DEMO
VILLOS KARIUOMENĖ
žmogelį iš kitos parapijos. Bur nės kartu su lietuviais yra at gulėti į tą susivienijimą. Ant ga
ALŲ.
KRATŲ LAIMĖJIMU.
SUMUŠTA.
tininkas pasigyrė, kad išmano keliavęs ir į Dėdės Šamo šalį. Ir lo kalbėjo^ vietos klebonas kun.
I
otvos valstijos atstovų rūmas
apie
karves ir mokąs
atimti taip, mažne kiekvienoje lietuvių J. Krasnickas apie vietos dalykus.
Jungtinių Valstijų preziden
Pirmas mūšis tarp Vilios ir
didžiuma
balsu
užtvirtina
tiesas,
tas AVilsonas tikisi, kad ateinan
Carranzos kariuomenės
įvyko nuo karvių pieuą. Kai-kurie so bažnyčioje žmonės per naktį prieš Po prakalbų prie 127 kuopos pen-*
pagal
kurių
šios
valstijos
ribose
čiais metais prezidento rinkimuo
prie Matamoros. Vilios kariuo diečių labiau intikėjo burtinin Velykas arba prisikėlimą mel ki uauji sąnariai prisirašė. Ka
užginta
išdirbinėti
ir
pardavinė

Burtininką džiasi bažnyčiose. Daugelyje vie dangi publika buvo neperdidelė,
se išlaimės demokratų partija,
menė smarkiai sumušta, 500 ka kui, negu Dievui.
ti
svaiginamuosius
gėrimus,
ne
kvietė
kai-kurie
j.
savo
namus, o tų, idant geriau priminus karei o tokiame blogame laikė bedar- .
nežiūrint, jog dabartiniu laiku
reivių paklota mūšio lauke, kažiūrint
ar
jie
bus
skyriami
vieti

daugelyje
Jungtinių Valstijų
riuomenės-gi vadas gen. Saulo jisai rūkė visus kampus, paskui vius, kurie sergėjo Viešpaties Jė bėję, tai labai gerai, kad tiek
niams
gyventojams,
ar
išvežimui
ir patį ūkininką.
miestų, renkant miesto majorus
zaus grabą, jauni vyrukai, pasi radosi kandidatų į S. L. R. K.
Navarro sunkiai sužeistas.
kitur.
ir žemesnius valdininkus, repubBuvo toks atsikimas. Vasario rėdę kareiviškais drabužiais sto A.
likouai pravedė savo kandidatus:
15 d. vienas ūkininkas važiavo vi prie bažnyčioje parėdyto gra Balandžio 11 d. Vyčių vietinė
IVilsonas tiki, kad demokratų JUNGTINIU VALST. ORLAI- NUŽUDĖ 350 NELAISVIŲ.
abazam Netoli geležinkelio va bo per visą naktį iki prisikėli kuopa vaidino “Kova su Girty
bė”.
Vakaras
buvo
pa
mui.
laimėjimui padės dvi aplinkybi,
VININKAI MEKSIKOJ.
Loreda, Texas gauta žinių nuo žiuojant pastebėjo traukinį. Pa
sekmingas
iš
visų
atžvil

būtent, nuosekliai ir su garbė
ir
San Diego, Cal. Th. D. Milling Caranzos kariuomenės oficierių sibaidęs arklys ėmė lėkti
Panaši
regykla
buvo
matoma
ir
gių.
Malonų
veizėti ir gir
pravesta užrubežio politika, ku ir B. Q. Jonės, Jungtinių Valstijų
susidūrė.
kad 350 Vilios kareivių, pasida drauge su traukiniu
Cambridge
’
iuje
per
šias
Vely

dėti
Vyčius
drąsiai
veikiančius
rią prisiėjo taip pakreipti, kad orlaivininkų eskadros
oficieriai vusių į nelaisvę mūšyje ties Hui- Kadangi traukinio ratai stipres kas. Diktas būrelis vyrukų, pasi prieš girtybę. Jie tikrai supran
Jungtinių Valstijų reikalai būtų gavo paliepimą iš karės departa
ni, tai sutrynė du žmogaus ve
sachita, 30 mylių nuo Jungtinių
apsaugoti. Jungtinių
Valstijų mento keliauti su orlaiviais į
žimo ratu ir dar arklį baisiai rengę gražiais kareiviškais dra ta, kad ateitis blaivoms tautoms
Valstijų rubežiaus,
nužudyta.
saugo priguli.
administracija puikiai atliko sa Brownsville, Texas. Jiems prisa
išgązdino. Sugrįžęs namo, arklį bužiais, ^apsimainydami,
Pranešama, kad sykiu su nelaisvo užduotį, kaip su Europos ka kyta daboti Meksikos parubežius.
laikė pirkioj tris dienas ir rū jo, puikiai papuoštą grabą, per Balandžio 15 d. šv. Gabrieliaus
viais nudėta ir 18 moterų. Carriaujančioms viešpatijomis, taip
kė žolėmis, bet nieko nepagel visą Velykų naktį. Reginys buvo Arkaniolo vaikų draugija vai
ranza ir jo oficieriai pateisina bėjo.
gana puikus ir įspūdingas. Kiek dins “Verpėja
po Kryžium”.
ir su Meksika. Antras dalykas,
savo
žvėrišką
pasielgimą
tuo,
vienam
žiūrėtojui
priminė
tuos
HUERTA
NEVV
YORKE.
kuris Amerikos piliečius paska
Balandžio
18 d. šv. Stepono
Prabėgusioj savaitėj, ne taip
kad ir Vilios kariuomenė pana
Romos kareivius,
kurie buvo Kankintinio draugija
tins prie demokratiškos valdžios,
vaidins
Buvusis Meksikos diktatorius šiai elgiasi su pakliuvusiais j ne
atsižymėjo saužemio kariuo
pastatyti sergėti Viešpaties kū
tai apsireiškiantis gerbūvis. Už Victoriano Huerta šiomis dieno
“
Žydas
Statinėje
”
ir
“
Gudri
SODIEČIŲ VARGAI.
laisvę šalininkais.
ną, idant apaštalai, atėję naktį,
menė ir laivynas, bet orlai poros mėnesių, sako prezidentas.
Našlė”. Ši draugija, nors dar
mis ant ispaną garlaivio “Anviai.
Orlaiviai,
pavasariui Jungtinėse
Alunta, Ukmergės apskr. Pra nepavogtų ir netartų paskui, kad ir nepersenai susidarė, tečiau sa
Valstijose pagerės tonio Lapez” atvyko į New Yorėjusieji metai pas mus buvo la Viešpats kėlėsi iš numirusiu. vo veiklumą jau spėjo parodyti.
prisiartinus, ačiū geram orui darbai, ir viskas įstos senojon ką. Buvo pasklydusios žinios, jog
Tas reginys tęsėsi per ištisą nak
gali pradėti savo veikimų ir gerbūvio vagon.
jis važiuosiąs į Meksiko, kad su AMERIKOS KARDINOLAI DA bai blogi. Rugiai ir vasarojus tį iki septintai valandai ryto, t. Prie jos priguli daugiausiai jau
kaip matyti jie ir veikia.
nimas, senesni kaip 35 metų nega
kelti ten naują revoliuciją, bet LYVAUJA APVAIKŠČIOJIME. išdžiuvo, todėl dabar daugeliui y. iki prisikėlimui.
net duonos pristigo. Valsčiaus
Kiekvienos kariaujančių vieš
li prie jos prisirašyti.
kol kas tas gandas nepasitikri Kardinolai Gibbons iš Balti
KALTINA
JUNGTINIŲ
VALST.
raštinėje
paskelbta,
kad
valstie

patijų orlaivių eskadros, su
no, nes Huerta, išsėsdamas iš lai more, Farley iš New Yorko ir
čiai gali užsirašyti kiek pūdų Prisikėlimas buvo apvaikščio Balandžio 22 d. vaikų Gabrie
SEKRETORIŲ.
sidedančios iš keliri ir net ke
vo New Yorko pasirašė ant do O’Connell iš Bostono apsilaukė
visokių grūdų jie reikalingi, kad tas gana iškilmingai. Apie bažny liaus Arkaniolo draugija vaidins
Viena iš didžiausių Washin- kumento, jog Jungtinėse Valsti Washingtone, kur, dalyvaujant
“Vakaro Valandos”. Be abėjo
liolikos orlaivių, bombarduo
javų pargabenus. čią ėjo (viduj bažnyčios) tris
bankinių
institucijų jose nebūsiąs ilgiau 30 dienų ir daugybei katalikų Bažnyčios žy iš Rusijos
kiekvienas atsilankęs į tą vaka
kartus.
Procesijoje
dalyvavo
ja prįešo pozicijas, miestus ir gtono
Žmonės suskubo žadamųjų javų
National Bank” ap- ne važiuosiąs nei Meksikon nei mių vyskupų ir kunigų ir šiaip
rą mokės kaip praleisti vakaro
sodžius, nemažai pridaryda- “Riggs
rašyties. Pas mus-gi grūdai labai vaikų nemažas būrelis, visi su
skundė
Kubon.
į
augščiausijį
Jungt.
jau svietiškių, iškilmingai ap pabrango. Žmonės dejuoja, sa ženkleliais ir gražiai pasirėdę, valandas.
mos nuostolių ir šalies gyven
Valst.
teismą
valstijų
iždo
se

mergaičių taip-pat nemažas skai Balandžio 25 d. Merginų šv.
vaikščiota 16 d. balandžio šių kydami, kad sunkūs
tojams įvarydamos daug ne
prasidėjo
kretorių McAdoo ir kantrolerių
čius, visos bnvo baltai pasipuo Magdelienos draugija 'Turės kometų
sidabrinis
jubiliejus
kata

paprastos baimės. Vokiečių
laikai. Be kitų sunkenybių almu
I. K. Williamsoną už pakenkimą PATARIA MELSTIES Už VO likų universiteto Amerikoj intiečiai nemaža privargsta, kad šusios, draugijos “in corpore” medijėlę “Trys Mylimos”.
orlaiviai subombardavo kele
KIEČIŲ NUVEIKIME
tos firmos veikimui. Skundėjai
kurymo'.
dalyvavo: šv. Stepono Kankin- Gegužės 2 d. atsibus puikus
daktaro arti nebeturi.
tu Anglijos pajūryj miestų ir
užmeta McAdoo ir I. K. Williamtinio, Vyčių, Blaivininkų, atsto vakaras surengtas parapijos nau
Harvardo universiteto prezi
dar tuomi nepasitenkina, bet sonui, kad, nuo pat pradžios Wilvai šv. Jurgio draugijos, Moterų dai. Vaidins “Šv. Agnietę”. Pa
dentas — emerytas d-ras Chas.
rengiasi neužilgo apsilankyti sono valdymo, jie stengėsi, prisi
bei merginų
šv. Magdelienos tartina į šį vakarą visiems atsilan
Eliot, pasakytoj
kalboje laike
ir Londone, kur jų neper- dengdami savo augštais urėdais,
LIETUVOS JAUNIMAS
draugija, visos narės buvo tau kyti.
baptistų- dvasiškių konferencijos
daug karštai laukia Anglijos privesti minėtą firmą prie ban Bostone, išsireiškė prieš maldas
tiškai apsirengusios.
Abelnai' Gegužės 9 d. Pilnųjų Blaivi
DARBUOJASI.
sostinės gyventojai.
imant,
procesija
buvo
labai
pui ninkų kuopa turės
kroto. Tame dalyke pradėti tar prašančias užbaigimo karės. Ge
Anykščiai,
Ukmerg. pav.
“Marytę
dymai.
ir pasekmingai atlikta. Ka
riau, sakė, d-ras Eliot, mes visi
Vargonininko dukterį”.
ŽINIOS K LIETUVOS. Anykčių jaunimo būrelis rengė kiai
Pasklydusieji gandai apie
pasimelstumeme, kad Vokiečiai
Velykoms vakarą. Pelnas skiria reiviai su savo iškeltais kardais Gegužės 16 d. vietinė Vyčių
taikų pasirodo be didelės ver
didį įspūdį,
marguodami
būtų greičiau nuveikti. Dabarti
mas nukentėjusių dėl karės nau darė
tės. Daugiaus taikos įvyki- KARDINOLAS GIBBONS APIE
apie
bažnyčia.
Kiekvieno
katali-! kuopa vaidins “Tarp Dilgeliu
niu laiku, pagal profesorio nuo
dai. Mėgėjai vaidino dviejų ak ko širdis pradėjo smarkiau plak- J RožesVyčiai čionai dar tiktai
nimu rūpinasi pašalinės vieš
TAIKĄ.
monės, nereikia melsties už taikos
LIETUVIŲ CHORAS.
tu farsą “Eksproprijatorius”. ti, kuomet išvydo kunigą proce- Pir"U
patijos, negu kariautojai. TieKardinolas Gibbons savo rū įvykimą, bet išvijimą vokiečių iš
St. Šimkus sumanė sutaisyti
ea, visų kariaujančių viešpa muos Baltimore’je, pašnekėsyj su jų užgrobtų žemių.
sijoje einanti su laikantį ranko verkime ir skaitliunu narių neapkuopoms.
Vilniuje didelį nuolatinį chorą.
tijų diplomatai
šiokiuo ar to laikraščių reporteriais pažymėjo,
se aukštai iškėlusį monstranci sileidžia senesnėms
VOKIEČIAI SUŠAUDĖ
Tvarkymo darbas jau pradėtas.
ją, kurioje buvo išstatytas šven- Tas vis priguli nuo darbščių vy
kiuo būdu išreiškė savo min kad didelį
įspūdį į jį pada
KUN.
KRAKAI'R?
Šiame sekmadienyje kovo 8 d.
NEVV YORKO LENKAI
eiansis Sakramentas. Kiekvienas, rukų prigulinčių kuopoje.
tis apie taikų. Kaikurių ka ręs Popiežiaus
Benedikto XV
6 vai. vakare jau ir repeticija
tuojau puolęs Taigi matome nors trumpai
DARBUOJASI.
riaujančių viešpatijų valdžios laiškas amerikiečiams, kuriame
Kalvarija, Suvalkų gub. At išvydęs Kristų,
šaukiama
šv.
Mikalojaus
bažny

net sąlygas paskelbė, sulyg šv. Tėvas pataria amerikiečiams
vykusieji šiomis dienomis iš Su ant kelių, pasveikino savo tikrą maždaug programą, kurs trumpu
New Yorko lenkų
įsteigtas
čios salėje. Kviečiami eiti ir dė valkų gub. pabėgėliai pasakoja, Dievą. Tą visą matant nevie laiku bus išpildytas Cambridge
įvykinimu Lenkijos pagelbai komitetas ga
kurių jos sutiktų taikinties, ir toliaus rūpinties
ties į tą chorą ne tik tie, kurie kad Kalvarijoje vokiečiai sušau nam geram krikščioniui katali iuje parapijos
svetainėje. To
taikos
Europoje.
Kardinolui
pa na pasekmingai veikia, rinkda
tiktai tas sąlygas arčiau paži
dalyvavo chlore per didėlį lietu dę kun. Krakaitį.
kui
ašaros
riedėjo
per
veidus,
ir
kiais
naudingais
ir
dorais vaka
nus, nepasilieka ir abejonės, tikęs ir prezidento Wilsono pri mas aukas tarp lenkų ir kitatau vių dainos vakarą, bet ir dau
nevienas
meldė
Jėzaus,
idant
Jis
rais,
parengtais
įvairių
draugijų
kad sulyg jų nei viena Euro jautimas popiežiaus laiškui. Su čių. Iki šiam laikui turi surinkęs giau dar, visi kas tik jaučiasi
būtų
gerai
žinomas
kiekvienam
klebono
rūpesniu,
nemanau
ir
pos viešpatija nesutiks tai lyg kardinolo Gibbonso išsireiš 37,147. 36 dolerių. Tikrai paragi galys. Vilniuje dabar daug jau
žmogui
ir
nuo
kiekvieno
tinka

neabejoju,
kad daug
bas
VOKIEČIAI - BELAISVIAI.
kimų, Popiežius nuo pirmų dienų nantis ir kitoms tautoms pavyzkinties, nes jos perdaug jau
nuomenės.
Proga
dideliam
cho

mai
gerbiamas.
Visi
linksmai
ir
galėtų
pasigirti.
Pana

savo ganimo, stengiasi visokiais dis.
Vilniun atvežta 366 vokiečių džiaugsmingai šaukė
aštrios ir neišpildomos.
rui
sudaryti
labai
gera,
tokiam
“
Alleliušiuose
vakaruose
lietuviai
.
lan

būdais sumažinti karės nuožmu
kareivių, 6 oficieriai ir 12 paofichorui,
kad
jis
uždainavęs,
vi

kydamiesi
leidžia
centelį
savo
Pagarsėjęs pradžioje karės mus ir sugrąžinti taiką Europoje
cierių. Kareivių tarpe keletas! ja”! ■
siems
imponuotų.
naudai, o ne kokio ten krutomų
SUDEGĖ
LENKU
BAŽNYČIA.
vokiečių laivynas dabartiniu ir tvirtai tiki, kad tame prakil
savanorių — Berlyno universite Nemažai dar būtų pagražinę paveikslų savininko.
Lietuviai
Cleveland
Ohio.
Čionai
sudegė
laiku nebegali jokiuo ypatin niame darbe jam padės Ameri
to studentų.
tas
visas
Velykų
ceremonijas
jau
papratę
lankytis
po
teatros,
daili lenkų šv. Barboros bažnyčia.
gumu pasigirti. Povandeni kos piliečiai.
PABĖGĖLIAI
Iš
KARĖS
nauji
puikūs
vargonai,
kuriuos
ete., kad ne čia, tai į miesto per
Nuostolių padaryta daugiau 20.niai laivai retkarčiais nuskan
tik ką prieš Velykas buvo inga- statomus teatrus eitų. Lai Cam
LAUKU.
000 dolerių. Spėjama kad gaisras
“MENO DIENOS” PASEKMĖS benę į bažnyčią Nekalto Prasi bridge’io lietuvių veikimas būna
dina kur mažų prekinį laivelį
ištiko plėšikams užkratus ugnį.
Pabėgėlių iš karės ugnies su
ORLAIVININKO MIRTIS.
Panelės
Švenčiausios. pavyzdžiu ir kitoms
ir viskas.
Gruodžio 8 d. 1914 m. Vilniaus dėjimo
Naujosios
valkiečių yra ne tik dideliuose
Washingtono orlaivininkas CeVargonai nemaži, susidedantys is Anglijos, lietuvių kolonijoms.
darbininkai
buvo
sutaisę
“
meno
miestuose, kaip sakysime Vilnio
Visi laukė, kad neužilgo į

ryšulius pervešiąs japonų gar
laivis “llakašira Maru”. Kiek
vienas orlaivių
kaštuoja nuo
3.000 iki 4.000 dolerių.

tone vietose talkininkams se
kasi ir net spėjama, kad jie
privers vokiečius pasitraukti
nuo savo pozicijų. Karės ži
novai tvirtina, kad vokiečių
armijos padėjimas Prancūzi
joj gana prastas, kareiviai
baisiai nuvargę nuo karėk
sunkenybių, o ypač trūksta
vokiečiams maisto. Pilnai užaitikėti karės žinovų nuomo
nėms nelabai apsimoka, nes
dažnai pasitaiko, kad ir jų
spėjimai neišsipildo, nes ne
viskų galima iš anksto per
matyti ir nuspręsti. Nesykį
karės bėgis priklauso nuo ne
tikėtų aplinkybių, kurių ir geriausis strategikas negali iš
kalno nurodyti. Lordas Kitchener’as keli mėnesiai atgal
išsitarė, kad karė ištikrųjų
prasidės tik gegužės mėnesyj.
Jeigu tie žodžiai teisingi, tai
mums dabar pasilieka laukti
tos karės pradžios.

karės sukutį įsivels Italija,
net buvo nustatytas ir laikas,

būtent, 1 arba 15 d. balandžio.

eil Malcoln Peoli nupuolė su sa
vo orlaiviu nuo 300 pėdų augščio
Colledge .Park, Md. apielinkėse
ir ant vietos
užsimušė. Cecil
Malcoln Peoli pats išrado savąjį
orlaivį ir manė su juo skristi iš
Washingtono į Nevv Yorką ir iš
Nevv Yorko į St. Louis.

Prabėgo tos dienos, o Italija
tebesilaiko neutralės pozicijos
ir gal nuo jos nenukryps. Pa
našiai dalykai stovi su Graiki
ja, Bulgarija ir Rumunija, ku
rios vis lukeriauja.
Vieni NEVV YORKO ANARKISTAI
spėja, kad neutralės viešpati
NUTEISTI,
jos pradėsią kariauti, tik pa
Frank Obarno ir Carmine Carsidavus Dardaneliam's, arba bone pripažinti kaltais padėjime
rusams užėmus Vengriją.
bombų šv. Patriko katedroj Nevv
Daug kalbų sukėlė užrube- Yorke 2 dieną kovo, kada kated
iinėj spaudoj didžiojo kuni roj buvo apie 700 žmonių, susi
rinkusiu ant mišių. Augščiausi
gaikščio Mikalojaus liga. Ofipabauda, kuri galės jiems patekti
eijaliuose rusų pranešimuose
yra 25 metai kalėjimo.
nurodoma, kad Rusijos armi
jos generalisimus susirgo nuo
persidirbimo ir jo liga nors PANAMOS KANALAS LAIKI
NAI UŽDARYTAS.
sunki, bet nepavojinga. Vo
kiečių laikraščiai ir Amerikos
Panamos kanalo
prakasimas,
spauda praneša, kad didžiojo matyti ne visai gerai buvo paves
karts-nuo-karto
kunigaikščio liga, tai jo susi tas, nes dahar
kirtimas su vienu savo gene pasitaiko mažesni ir didesni že
rolu, kuriam jisai padaręs aš mės nupuolimai, kurie užpila ka
trų patėmijimų už netinkamų nalo vandens*. Atsikartojo tai ne
be vieną syk. Šiomis dienomis ir
kariuomenės vedimų.
Gene
vėl nupuolė žemė dešiniame ka
rolas gi vieton paaiškinimo^ nalo krante ties Colebra ir laivų
ištraukęs iš už juostos revol- plaakiuėjimas sustabdytas.

rerį, keliais šūviais kunigaik-

smalkiai

sužeidė.

tas pasirodytų

Jeigu

teisinga, tai

SIUNČIA ORLAIVIUS
RUSUON.

Viena iš didesnių Amerikos
firmų, išdirbanti oriaivins ' pri
stolis, nes didis kunigaikštis
siuntė į Taeocna Waah. 150 ry
pasirodė esųs geras ir gabus šulį su orlaiviais išsiuntimui ją
karvedys.
Rusijoų per Vladivostoką. Tuos
rusų armijai būtų didelis nuo

MIRĖ GARSUS REDAK
TORIUS.

Kansas City mieste šiomis die
nomis pasimirė anglų laikraščio
“Kansas City Star” redaktorius
Wiliam R. Nelson sulaukęs 75 me
tų amžiaus. Vėlioms labai gabiai
vedė minėtą laikraštį, kuris ingyjo amerikiečiu ir europiečių tarpe

didelį populeriškumą ir nemažą
intekmę turėjo į politikos bėgį.

NAUJAS EDISONO
IŠRADIMAS.

.

Tarnas A. Edisonas, garsus išra
dėjas elekros srityje išrado dėl
pavandeninių laivų (submarine)
naujas elektros baterijas, kurias
žada paaukoti Jungtinių Valstijų
valdžiai.
Edisono baterijos

gali varyti

pavandeninį laivą 150 mylių po
vandenių ir nėra jokio pavojaus
ligšiol
dažnai pasitaikindavo.
Naujas išradimas Ir tuomi yra
geras, kad povandeniniam lai
vui atsidūrus vandenyj, jo ingula gali be jokio pavojaus prabū
ti vandenyj nors šimtą dienų,
kad ir pačiame jurų dugne.

dieną” kareivių priešakinėse po
zicijose ir Vilniaus gub. nuken
tėjusiųjų dėl karės gyventojų
naudai. Pajamū rasta dėžutėse
3912 r. 88 kap., aukų 808 rub.
95 k., paveikslų aukcijonas 216
r. 40 k. Išviso 4,938 r. 23. Išlai
mažas
dos: įtaisymas 897 r. 74 k., 700
baltinių ir 15,160 popirosų ka
Iš “LIETUVIŲ GLOBOS ŠELP reiviams nupirkti išleista 1790 r.
44 kap., pabėgėliams ir atsargi
TI PRŪSŲ LIETUVIUS”.
nių šeimynoms išviso 1302 žmo
“Lietuvių Globos šelpti mūsų nėms išdalinta 2,250 r. 5 k. Išviso
broliams
lietuviams iš Prūsų 4,938 r. 23 kap.
Lietuvos” valdyba praneša Lie
tuvos laikraščiuose, kad draugi
KAUNO SEMINARIJOJ —
jos ingalioti aukoms rinkti šiose
vietose šie asmenys: Panemu
LATVIŲ KALBA.
nėje kun. J. Skinkys; AugštadKuršėje nemažai randasi lat
varyje proviz. A. Juodelė; Rygo
vių katalikų tekalbančių
vien
je Jok. Mačiulis;
Panevėžyje
latviškai. Vyskupas Karevičius
adv. P. Valiukas; Rakiuose J.
prisakė Kauno seminarijoj mo
Milvydas; Kupiškyje Jurg. Bukinti latvių kalbos, kad klerikai
kėnas; Subačiuje Petrz Pajuo
užbaigę seminariją ir pakliuvę
dis; Ariogaloje Petr. Saviškis,
kunigauti į Kuršę galėtų tinka
Alatyriuje Z. BognŠanakienė.
mai- aprūpinti
latvių katalikų
Prūsų Lietuvos gyventojai iš
dvasinius reikalus.
vežti į Rusiją kenčia didį vargą
ir jų aršus padėjimas reikalau
ja greitos pagelbos. Trūkstant
maisto ir drabužio įvairiomis li
gonis miršta jie šimtais. Kaiknrioae vietose tik per dvi savai
ti išmiręs jų visas trečdalis. At- ,

je, bet ir mažuose miesteliuose ir
sodžiuose. Taip Žiežmarių, Jezno
ir Stakliškių
apielinkėse esą
daugiau neg 1,500
pabėgėlių.
Taip-pat daug jų esą Perlojos
apielinkėje. Skurdas jų esąs ne

Pirmieji bandymai su nauju
Edisono išradymn bus pritaikin
ti prie povandeninio laive “L — niminę tokius didelius savo bro
8”, kuriame
laike mėginimų lių vargus ir amerikiečiai lietu
bus ir Edisono duktė p-ni J. E. viai privalėtų juos sušelpti, kuo
Sloane.
galėdami.
Europos viešpatijų
vaidilos
mėgino nupirkti nno
Edisono
AMViETA IR BURTAI.
naująjį išradimą ir siūlė mfliia
niškas sumas pinigų, bet Ediso Kaaunnai, Lydos
pav. Apnas, kaipo geras Amerikos pairi* šviata ir •neįpratimai
pas

Katalikiškos:

septynių šimtų triubų bei triubelių. Jie< atsiėjo tris tūkstan
čius dolerių. Ant jų galės nu
duoti įvairius muzikališkus bal
sus, kaip tai smuikos,
piano,
klernetos, būgno ir kitokius. No
rėjo juos surengti ant Velykų,
bet nesuspėjo.

Pakeleivis.

NKWARK, N. J.

Šiuomi meldžiu gerb. “Drau
go” redakcijos patalpinti savo
laikraštyje, apie permainą mano
vietos, šįmet nuo 1 d. kovo. iš
Gerb. klebonas kun. J. Kras

nickas suligsiol vis vargo
be
klebonijos, nes stengėsi kaip ga
lėdamas išmokėti
skolas. Tas
jau dabar diduma apmokėjęs
mano pirkti namą
klebonijai
prie pat bažnyčios. Tuomet ir
galima tarti dabar, nes jau na
mą kaip ir papirko, Cambridge
liefuvių
parapijos
nuosavybė
sieks aštnones dešimtis tūkstan
čių dolerių. ($80,000.) Nuosavy
bė susideda iš puikios plytų mūro
bažnyčios ir ruimingos mokslainės, kuri susideda
iš keturių
nemažų kambarių ir svetainės
su gražiai ištaisyta estrada-acena. Tas viskas randasi po vienu
stogu. Klebonija
taip-pat visai
arti prie bažnyčios taip kad vis
kas yra labai parankiai sutaisy
ta. Prieš keletą metų Cambridįe’iuje nieko nebuvo nei parapi
jos, nei svetainės, etc, o šiandie
ną gali tuo pasigirti.

Newark’o, N. J. — Harrison’an

(421 “a” Cleveland avė), N. J.,
delei žinios mano G.G. Drau
gams arba šiaip pažįstamiems.
Ilarrisou ’e ir Kearny ’e yra du
šimtu lietuviškų šeimynų, ku
rioms pirma buvo pertoli, ypač*
moterims ir vaikams, Newark ’o
liet. bažnyčią lankyti.
Man užmanius, susidarė čia
nauja parapija, vardu “Sopu
lingos Motinos Švenč. “ (Our Lady of Sorrows Lithuanian Cath.
ChurcB. Harrison, N. J.) ir perei
tą 5 d. kovo, Hudson’o paviete,
tapo patvirtinta,
sulyg New
Jersey s Legislaturos, nuo 9 d.
balandžio 1875 m.
Su Nevrark'o šv. Trejybės G.
O. parapijonais liuoanoriai ir ge
rumu atsiskyriau, todelei jie ma

no naujni parapijai
paaukojo
penkis šimtus ($500) dolerių, įsitaisymui reikalingiausių daiktų.

Ui gausią dovaną G. G. NewarKad vietos klebonas knn. J.
Uiniains, vardan G. G. Ilarnoon o
Krnsniokas daug veikia tai pa ir Kearny ’es parapijonų, tariu
rodys musas rengimas vakarų ir
nuoširdų ačiū!
prakalbų, kurie ir kurios įvyko
Su pagarba!
Kas nelaukia
Velykų! Visi ir įvyks tiktai vien per jojo triū
Knn. Pr. JaJaMysapie jas ii anksto pradeda kal są.

bėti, visi rengiasi tinkamai su
Balandžio 8 d. š. m. atsibuvo
tikti tą taip brangią
šventę.
Lietuvoje, kaip
šinaaae, prieš S. L. R. K. A. 12$ kuopos pra

i

DRAUGAS

Baland. (Apr.) 22, 1915. N. 17

„pk>||)įti ,, dalyk?i ms yr> gy. lių išgauna nuo kliubo pirminiii- 8 d, balandžio 3 vai. po pietų kan, nes tiesos žodis cicilikams sis nuo 1 vai. po pietų iki 11 vai.
šv. Jurgio svetainėj, 180 New
netiko. Nors kun. A. Dau nakties.
I |£T||lf||| PYVCMIflil Vas IUŪ8V reikalas, o aut seimų, ko užtikrinimą fėramg be žinios York avė, Newark, N. J. Bus labai
gio prakalba tęsėsi gaua ilgai
LaLlUViy GYVENIMO
UI ■ Eli IMU kurie neužilgo prasidės, galuti to kuris išnuomavo. “Aidas” pa
Pageidaujama, kad patys lie
sekanti
kalbėtojai:
vietinis
kun.
ir
jau žmonės buvo pavargę, te tuviai nepasigailėtų žygio pasi
nai nutarti ir imti sumanymų sijutęs užgautu ‘Tr nuskriaustu
šaukia į teismą L. U. P. N. K. Dobužinskas, M. J. Vinikaitis ir čiau mažne visi (išėmus keletą ci rodyti tame vakare kuoskait
vykdinti.
AIEMKOJE.
J. Šaltys. •
cilikų) atidžiai klausėsi.
lingiausiai.
Taigi, kas tuo interesuojasi, Bet per praeitą mėnesinį susi
Bus
kalbama
apie
korporacijos
Jam užbaigus maža mergaitė Minimas
rinkimą
išsiaiškino
dalykas
ir
teatras “Proctors
prašome plačiai apkalbėti para
po karštų
ginčių susitaikė su naudingumą, kokią ji naudą at deklemavo eilutės ir vietos cho Theatre” randasi prie “Broad
pijose,
draugystėse
ir
k.
Jei
kas
LONDONAS.
AURORA, ILL.
neša visuomenei.
Vietiniai ir ras dainavo. Po jų kl. F. J. kal st.,” ties “Park Place”.
Teatro
dr-ja
“
Aidas
”
o
tiems,
per laiškus norėtų susižinoti, tai
Londono lietuviai savam kliuNedėlioję, bai. 11 d., rūpesniu
kreįptįe8 a. Ramoška, kurie rūpinasi sukelti tą neapy apielinkių lietuviai, yra kviečia bėjo apie draugijas, paraginda Komiteto narys,
mi
ateiti
ir
pasiklausyti,
pas

mas
rašyties
ir
trumpai
apie
tris
be
netrukus žada įsteigti teatrą
iv. Kazimiero Dr-stės čia įvyko 654 w Saratoga st, Baltimore, kantą, triukšmą, išreikšta papei
Kun. J. Dobužinskas.
y. krutančius paveikslus.
prakalbos. Kalbėjo pp. Gudas Md. Taigi, gerbiamų mūsų vei kimas, pažymint, kad nekištų no kui prigulėti prie draugijos ir svarbiausius socijalistų stulpus
Visą
intaisyti reikia suvirš 40
arba
piramidas
:
1,
kad
visas
ka

darbuoties
kartu
dėl
visų
ir
sa

ir Mulevičius iš Chicagos ir kun. kėjų ir visuomenės prašome ap sies į kitų reikalus.
svarų.
Tam
dalykui bus surinkti
pitalas
paeina
iš
prastų
žmonių
vo
naudos.
Taškūnas iš Rockford. Susirin kalbėti, nes mums tokis namas
Tai mūsų “pirmeivių” žing
NEW
PHILADELPHIA,
PA.
rankų darbo, 2, nustatimą lygių
pinigai sumokėjus
pajais (se
A. Kačynskas.
kimo tikslas buvo uždėti pamatų ar farma būtinai reikalingi ir sniai nenusisekė. Nes visuomenė
algų,
ir
3,
kad
visos
privatiškos
rais.)
Jau
beveik
dabai
’ reikalau
lietuviškai katalikiškai parapi mes juos turime ingyti. 8 d. balandžio tapo palaidotas
jau pradeda atskirti grūdus nuo
jama
suma
pinigų
esanti
pajinin
nuosavybės
turi
būt
valdomos
jai Auroroje. Kun. Taškūnas iš
a. a. Juozas Bendaravičius, ku
pelų... Ar šiokio,
ar kitokio
WILKES BARRE, PA.
A.
Ramoška.
kų
sudėta.
Paveikslai
busią
labai
valdžios.
aiškino abelnas parapijų taisyk
ris mirė pirmą dieną Velykų.
fondo pasekėjai renka aukas, tai
Abelnai imant vakaras buvo A. a. Juozas Bendaravičius bu žingeidus ir pagailiaus išaiškina
les patariant pasimatyti su vys
vis-gi atskaitas duoda per laik Mūsų socijalistai neduoda vie
labai
pasekmingas. Žmonių bu vo vienas iš žymiausių lietuvių mi ką jie reiškia.
kupu ir, gavus pavelijimą, pra
raščius. Bet.... ką mano daryti tiniems žmonėms nei šventų Ve
WATERBURY, CONN.
dėti dėti pinigus, užpirkti skliramiai. Velykų vo daug, daugeliui prisėjo visą Schuilkill pavietė, o gal ir visoj
Waterbury’o pirmeivių fondas!.. lykų perleisti
Šitas sumanymas, kiek paty
pą žemės ir rengties prie staty Beskaitant laikraščius, dažnai Kur jo atskaitos! Laikas jau vakare 4 balandžio surengė pra-Į laiką stovėti ir daugelis negalėjo Amerikoj (!). Per kelioliką me riau, tai yra vien per mūsų vieti
mo bažnyčios. Kol kas ingyti galima pastebėti, šen bei ten ne būtų visuomenei parodyti. Jeigu kalbas 9-ta ir 92 kuopos L. S.&. iineiti į svetainę, apie langus ir tų
jis
buvo
raštininku nį kleboną, K. Matulaitį, sugal
vietą į kur galėtų lietuvis kuni sutikimus lietuvių tarpe. Berods mes aukojame, tad privalome" ir Kalbėtojas buvo iš Worcester, duris sustoję klausėsi. Visi ga- Schuilkill pavieto teisme ir New votas. Kaip ten nebūtų, bet lietu
gas atvažiuoti
sykį ar porą j būtų tai mažas daiktas, bet reik žinoti kam ir delko. Jei tylėsite Mass. koksai ten Dusevičia, kal na ramiai ir pavyzdingai užsi Philadelphios teisėju.
viai savo turės net ir teatrą, ži
mėnesį aprūpinant ir aplinkinių šmė didelė, nes labai daug ken neišduosite atskaitos, tai pasista- bėjo apie visokius darbininkų laikė. Aukų naujai bažnyčiai ta
didelis noma iš pradžių kaštuos vis kad
po surinkta virš $15.00. Prie Bendaravičius buvo
miestelių lietuvius. Likosi išrink kia mūsų viešiems
reikalus,
o
ypač
iškeikė
vietinius
tysit
save
blogoje
šviesoje.
reikalams,
dipįjbmatas, politikierius, geras ir daugiaus lėšų, tečiaus ilgai
draugijos
prisirašė
suvirš
12
nau

ta delegacija pasimatyti su vys ypač šioje valandoje,
“
Lietuvos
Vyčius
”
,
kad
jie
ne
Kudlius.
kuomet
tautietis ir doras katalikas. Ant niui, tas viskas gal apsimokėti.
kupu ir, regias pamatai lietu reikia didžiausios vienybės. Neduoda socijalistams dalinti pla jų sąnarių.
Duonos keptuvė “Birutė” gy
laidotuvių pribuvo
beveik viTen buvęs.
viškai parapijai bus padėti.
katų
pas
bažnyčią,
žinoma
pri

liuosi nuo to yra ir waterburieir vuoja posenovei — vidutiniškai,
si
teismo
urėdninkai
AKRON, OHIO.
P. Gudas kalbėjo apie nenau- čiai. Neprošali čia bus plačiau
minė, kad reikia aštriai kovoti
ry kaip girdėt eina geryn, neblogyn.
darbininkai.
Nuo
pat
Mą girtuokliavimo,
rūkymo ir aprašyti apie visų reikalaujamą
Pradeda jau ir Akron’o lietu su Vyčiais, nes Vyčiai esanti
to ketvergė New
Philadel- “Ūkės” draugija įsteigta pe
LEWIST0N, ME.
reikalingumą vienybės. P. Mule “vienybę”. Po
viai
darbuoties
nors
nelengva
kvailiausi
pasaulėj
organizaci

atsibuvusiam
pbios miestelis kuždėjo žmonė reitais metais nekaip gyvuoja.
10 d. balandžio š. m. šv. Bal
vičius kalbėjo apie naudingumą Chicagoje “Lietuvių Politiškam jiems yra, kadangi čia daug yra ja.
mis, kurie pribuvo atiduoti pas
Kalnavertis.
tramiejaus dr-stė surengė vaka
skaityti įvairias knygas ir laik Seimui”, pas mus tapo sudary lietuvių su laisvomis pažiūromis,
Aš norėčiau patarti, kad tok
kutinį atsisveikinimą a.a. Juoza
raščius. Publikos prisirinko pil tas) “Tautos Fondo” skyriuj kurie daugiaus nieko nesupranta sai kalbėtojas, kaip Dusevičia, rą. Vaidino dvi drami: “Kaip pui Bendaravičiui.
Saliūnai ir
na svetainė ir labai ramiai užsi kuriame dalyvauja
žymesnieji kaip tik saliūnan nueiti, pasi apie Vyčius nieko nežino, tiktai kas išmano, taip save gano” ir kiti biznio" namai viso miestelio
“Išgamą”. Pirmoji drama netu
laikė.
mūsų veikėjai bei dr-jos su pa gerti ir susipažinti su belapge šmeišti tą ideališką darbą... Suiki pietų buvo uždaryti. Idant iš
LONDONAS.
Darbai abelnai čia tam karte rapija. “Tautos Fondo” rūpes Ypatingai atsižymi nesenai at viršum jau 15 metų kaip Suvie- ri savyje didžio įspūdžio, vien reikšti mirusiam pagarbą, mokyk
tik parodo sulenkėjusių
ponų
eina neblogiausiai.
Iš lietuvių čiu tapo iki šioliai surinkta su važiavę iš kitų miestų.
la (Public School) uždarė, o vai Karės laike kai-kuriose dirb
nitose Valstijose socijalistai dir naivų gyvenimą.
bedarbių negirdėti.
virš septyni šimtai dol, kurie Bet mūs lietuviai katalikai jau ba, ką jie nuveikė? Nieko, tik
kai ir mokytojos iškilmingai ly tuvėse pritruko darbininkų, da
lietuvių
P. M. Vytis tapo pasiųsti centraliniam Tau subruzdo ir pdadeda darbuoties. tai 3,000 apkvailino o daugiau
Visi aktoriai savo užduotis at dėjo lavoną į bažnyčią ir į ka bar jau ir daugumas
gauna
geresniij
darbų,
ir
galima
tos Fondo iždininkui, p.
B. Negalėdami kitaip, tai nors taip nieko, o mes Vyčiai žadame pri liko gana gerai, visi buvo tinka pus. Šimtai šio pavieto žymiaupavyzdžiu
Vaišnorai. Nenuleidžiame rankų prikalbindami prisirašyti, prie šv. pildyti visas lietuvių vietas, ar mai apsirėdę ir mokėjo gerai sa sių svetimtaučių pribuvo laidotu daugiaus uždirbti,
BENTLEYVILLE, PA.
cukraus
dirbtuvėse
ir
kitur.
Pir
vo
roles.
Antra
drama
parodo
Juozapo
draugijos.
toliau žadėdami veikti. Vietinis
vės. Šv. Kazimiero kareivių drkolionijas knygynais, paskaito
miaus
būdavo
nesigirdėti,
kad
ištautėjimo, gystė. kurios Bendaravičius bu
Toji draugija savo susirinki mis ir kitokiais naudingais daly baisias pasekmes
8 d. balandžio atsilankė pas “Tautos Fondo” komitetas laikoks
lietuvis
ten
dirbtų,
bet
da
kas nesenai praeityje, o taip-pat vo nariu, iškilmingai lydėjo Į
mus kunigas Kemėšis su pra-’kytame susirinkime 11 d. balan- me nutarė parsikviesti kunigą kais, dėl žmonijos labo.
bar rusų pavaldiniai turi neblo
dar ir dabar randasi tarpe lietu bažnyčią ir į kapus.
kalbomis. Prakalboms laikyti ga- džio š. m. nutarė galutinai pa- lietuvį išklausyti Velykinės išpa Dusevičia
sakė, kad reikia
gą vardą tarpe anglų. Su aus
vių.
žinties.
Nutarta
taip-pat
surengti
vom veltui Acme
anglekasių ’ švęsti dieną aukų rinkimui. 31
mums daugiau mofislo, bet turbūt
Paaukota
keli
gelių
vainikai
trijiečiais
ir vokiečiais tai yra
atvaizdinama lietuvio
t. y. “Decoration vakarą su vaidinimais dainomis užmiršo kas buvo rašyta “Ke Toje
svetainę. Norint buvo dirbama d. gegužės,
nuo
įvairių
viešųjų
įstaigų
ir
kas kita.
*
diena, tečiau klausytojų prisi day”. Vakare rengiamas platus ir prakalbomis.
leivyje” laike rinkimo
aukų ūkininko spnkus gyvenimas, ku draugijų.
Lietuvių
čia yra neperdau- statyti Saulės Namus Kaune ir ris leido 2 sūnų į mokslą ir abu
dviem
rinko pusėtinai, nes turbūt pir programas dalyvaujant
Bet šiaip viskas yra žymiai
Ten
buvę
8
.
liko
išgamomis;
vienas
rusų
—
giausiai
—
apie
150
šeimynų.
Teatro
Dr-jom
“
Aidui
”
ir
“
Auš

mą sykį kunigas šioje kolonijoje
pabraugę. Bet žodžiu sakant Čia
Tautos Namus Vilniuje, kada
iš kitur atsilankė. Pirmiau atsi rai”, svetainėje prie 49 Green (Tai nemaža. Red.) Darbai eina socijalistai stengės užkirsti kelią gudu, o antras, kunigas virto į
gyvenimas tai dar neblogas.
lankydavo vien kitokie kalbėto gat., visas pelnas bus paskirtas gerai. Daug lietuvių atvažiuoja per savo laikraščius, sakydami, lenkus. Tėvas iš to gailesčio mi
Daugumas lietuvių po karės
jai. Prakalbos visi atydžiai klau nukentėjusiems dėl karės šelpti. iš kitų miestelių.
PADAKAVONA!
nei vienas susipratęs darbinin rė, o motiną sūnūs siunčia uba
žada
grįšti tėvynėn, jei tik rusai
nuo jos
sė. Prakalbą sakė dviem atve Kuomet tikrieji Lietuvos sū
kas neturi aukauti Tautos Na gauti, ir nori atimti,
laimėsią,
sako tai paprastas jun
4 d. balandžio 1915 m. savo
Akrono Diegly8.
jais. Ragino visus skaityti ge nūs rūpinasi, visas pastangas dė
mo statymui. Tie namai yra mok paskutinę dukterį, kuri dar mo namuose, New Philadelphia, Pa. gas... Karei prasidėjus man taip
tinai buvo ištikimą ir išleisti už
rus laikraščius, knygas ir spies dami ant jos aukuro, kad tik
slo ir atneša tautos
vaikams
staiga persikirė su šiuo pasauliu nurodo, kad daug iš mūsiškių
ties prie gerų ir naudingų orga palengvinus mūsų brolių likimą
moksliškus išlavinimus. Tai mat šlėktas. Ši drama padarė gana gi narys 51 kp. S. L. R. K. A. šiek-tiek tautiškai pradėjo susi
MELROSE PARK, ILL.
nizacijų, ypač prie Susivieniji šioje baisioje karėje. Antri-gi ne
patys socijalistai- šaukia prie lų įspūdį į žiūrėtojus.
Čia randasi nedidelis miestelis, mokslo, o kur mokslas yra vyki •Šioje dramoje ypatingai gerai Juozas Bendoraitis, kuris likosi prasti. Ir jau kad ir kiek ant
mo L. R. K. A. Pertraukoje mū va pritaria... bet daugiau ieško
susirinkimų klebono prašo kad
sų vargonininkas-mergaitė pa- progos, kad tik užkenkus. Neži kuria stovi vakaruose nuo Chicą- namas, tai jei Mteuanytų net ir vaidino poni Paušienė. Rodos ki palaidotas Saldž. Jėzaus Širdies
Bepasakotų apie' “vainas”, ir
kapinyne
8
d.
balandžio.
Ka

dėklemavo eiles. Po to mūsų kle nau kitur, bet pas mus tai taip gos. Tarpe kitų įvairių tautų čia pamatus išdinamituotų.
tokį negalėjo būti, jau ir tikro
tt.
dangi laidoturAgę. dalyvavo pūlbonas kun. J. Misius pakalbėjo, yra. Mūsų “pirmeiviai” (pir randasi nemaža lietuvių, netik
S. S...kas. ji-. Burdulienė, ji savo nudavimu kai atskirų’ draugijų ir didelė
-Galop turiu dar paminėti ir
norint neilgai, bet gana įspū miaus vadinosi tautiečiai, bet prastų darbininkų, bet ir turtin
daug ir žiūrėtojų pravirgdė.
dingai apie lietuvių išeivystę nuo kovo 15 d. apsikrikštijo gesnių biznierių. Darbai neperPertraukose sakė eiles keturios minia žmonių, kuriems atskirai apie vieną- svjarbų atsibuvusį su
svetur, o ypač Amerikon. Pub “pirmeiviais”), po “Brooklyno gerai eina, vienur šiek-tiek dirba
mažos mergaitės:
Drigaičiutė, padėkot nerandu galės, todelei sirinkimą 21 d. kovo,-ąpt kurio
N0RW00DD, MASS.
liką prijuokino visokiais juokin trukšmingam Seimui” nieko ne geriau kitur praščiau, savaitėje.
Dauniutė, čereščiautė^ ir Petra- šįuomi išreiškiu savo gilią padė dalyvavo ir kunigas svečias *
ką visiems,
kurie tik .prisidėjo
Steponavičius. Žmonių prisirin
gais vaizdeliais.
.,
.
veikė visur tik kovą vedė ir ko- Gyvenimas žmonių čia pradeda Balandžio 11 d. š. m. švento šiutė. Iš tų mergaičių matosi geJurgio
draugija
parengė
viešas
daugiaus
gerėti.
Katalikiškų
laik

ra
medžiaga,
jeigu
jaa
kaa
lobu-i*™
pa

ko
vis neperdaug už tat kad ga
Šiuomi tarpu pradėjo geriau liojasi su “cicilikais” už seimo
iras
iki
užaugs,
dar
neturi
nei
po
Wmavi.no
a.
a.
Jučam
Bendoraiprakalbas
—
ir
susirinkimą,
raščių
randasi
čia
nemaža.
Bet
vėnios laikai mat kliube nėra taip
dirbti visos angliij kasyklos. Dir nenusisekimą. Dabar-gi jau suėjo
čiui. Ypatingą tariu ačiū kuni pasilinksminimų, bet vis-gi da
laike
kurio
neprigulinti
prie
randasi
ir
socijalistų,
kurie
dau

10
metų,
o
jau
apsireiškė
nepa

bama visos dienos, norint už su neapkenčiamais “cicilikais”
savo laikrašt- minėtos draugijos, galėjo be jo prastas gabumas ir meilė savo tė gams: V. Matulaičįpi ir V. Dar- lykas kad šitas susirinkimas, tai
darbiai nekokie, bet vis daugiau į vienybę ir pradeda rodyti savo giausiai giriasi
giui; vargonininkams A. Gudai buvo laikytas “Rūtos” draugi
galima uždirbti, negu dirbant gyvumą. Išrinko komitetą ir ren palaikiais, kad pritraukus dau kio įstojimo prisirašyti. Kalbė vų kalbos. Patartina tėvams mo
čiui ir A. Kvederui už iškilmin
t
2 dieni savaitėje.
ka aukas, bet nežino kur dar giaus žmonių. Mūsų lietuviai at tojais buvo kl. iF. Juškaitis ir kinti mažus vaikus lietuviškos gą atlikymą bažnytinių apeigų, jos.
vietos
klebonas
’
kun.
A.
Daugis.
meta
laisvamanių
darbą.
Taigi
kalbos
ir
gero
rašto,
nes
kad
ir
Vietinis.
siųsti, nes mūsų “pirmeiviams”
draugystei šv. Kazimiero Kar. Po apsvarstymui draugijos rei
netik “Tautos Fondas” baisus, jie rašydami į savo laikraštpalai- Pirmiausiai šv. Jurgio drau šios mergaitės išmoko eiles iš kareiviams už uolų sergėjimą ve kalų, kalbėjo kunigas A. Stepo
bet..... ir tautiečių, bei autono kius stengias ką tik daugiau ap gijos pirmininkas p. J. Kuras knygos, bet kalbėt sunkiai lie lionio per 4 naktis; giminaitei
BALTIMORE, MD.
navičius apie senovės lietuvių
trumpai paaiškino susirinkimo tuviškai kalba, o paaugusios be
mijos fondai. Jau ir nūnai gir- šmeižti katalikiškas draugijas.
Marei
Radzevičiūtei
ir
visoms
28 d. kovo šių metų susidarė tikslą, ir skaiti no neprigulin abejo nebenorės lietuvystės, jei
papročius apie tuo laiku buvusias
Pora sykiu jau buvo mano dėties visaip žmonių kalbančių,
mokytojoms
bei
mokytojams
vėl
nauja
katalikiška,
pašai
pine
čius prie draugijos prisirašyti, gu nebus pratinamos, nuo ma viešos mokyklos už gražų suren kares, ir tt. ir tt. Kalbėjo apie
rašyta “Drauge”, kad Baltimo sako: renka-renka, o atskaitos
moterų
ir
merginų
šv.
Onos
nes esą šiandien bus priimami žens. Dar turiu pažymėti, jog gimą savo mokinių procesijos, valandą laiko ir gana indomiai.
re yra susidariusi
dr-stė šv. niekur nesimato.... Juk to tik ir
draugija.
Draugijon
iš
pirmo
sy

be jokio įžanginio
mokesnio. puikiai griežė L. L. Benas pono žodžiu, ačiū visiems, kaip pavie Kunigui A. Steponavičiui pa
Vincento a Paulo pavargusiems reikia minioms, gera proga atsi
kio
susirašė
keli
desetkai
narių.
Perstatė publikai kalbėtoją kl. A. Kuntvainio mokinamas. Jis
lietuviams šelpti ir našlaičiais sakyti nuo aukavimo.
padaryti pir F. Juškaitį. Tas po trumpos in dar nesenai pradėjo mokinti, bet niams, taip ir draugijoms, ku baigus kalbą ilgai plojo ranko
rūpintis. Toji dr-stė yra tik ša Praėjusių metų “Tautos Šven Moters nutarė
rie ar puošė velionio karstą gė mis.
mą
rožinį
balių 17 die trodukcijos pradėjo
prelekciją jau gana puikiai griežia.
ka didelės organizacijos, kur vi tės” dienoje
lių vainikais, ar išreiškė naš
“Tautos Fondo” ną balandžio Vaičiulio svetainėj,
apie “Kapitalą, Darbą ir kata Lewistono Vyčiai bus pamatas
sos Baltimorės katalikiškos pa- komitetas ragino Visus susilaiky
Galop mus vietos
klebonas
laičiams paguodos
žodį, arba
parijos priguli.
Jaunai dr-stei ti nuo rengimo “šokių — balių”, 7 vai. vakare. Yra susidarius likų Bažnyčią”. Prelekciją, su parapijos. 11 d. bai. “L. Vyčių” prisidėjo kokiu nors darbu prie puikiai papasakojo apie dabarti
susirinkimą, ku
žmonės užjaučia ir ją šelpia, bet atkreipti domą į aukų rinki ir “L. Vyčių” kuopa. Taigi jau trumpais paaiškinimais kai-ku II. kp. laikė
nę karę, ir kitus įvairius atsiti
mūsų
lietuvių
yra
3
katalikiškos
riame
nutarė
daug
svarbių daly pagražinimo iškilmės.
riose vietose, tęsėsi suvirs dvi
kad ir didelė bedarbė, nes iš mą ir tt. Tai “pirmeiviškoji S.
kimus.
Nuliudusi
Elena
BendoraitieA
Iš jų didžiausia ir valandi. Prelegentas
aiškiai ir kų in vykdinti. Svarbiausiu yra
aukų tik ir užsilaikome. Per po L. A. 11-ta kp. parengė “Mas draugijos.
nė
8
u
šeimyna.
Kalnavertis.
rą mėnesių su pagelbą gerų žmo karadą” — šokius, kad tik už tvirčiausia šv. Jono dr-ja. Soci kiekvienam suprantamai išdėstė tai, kad “Vyčiai” labai rūpinas
jalistai miegojo, miegojo ir išgir giminingumą tarpe Kapitalo ir katalikų reikalais.
Levvistone
nių, sušelpėme apie 40 ypatų.
kenkus “Tautos Fondo” rengia dę, kad organizuojama moterų
yra
800
lietuvių,
o
lietuviškos
Darbo; nurodė šįandienį didelį
Toki dr-stė mums reikalinga. miems vakarams. Ir štai dar ko
ir merginų draugija ir jie suma atsiskirimą kapitalo nuo darbo; parapijos nėra ir neturi lietuvio
Paskutiniam susirinkime, buvo kių purvinų priemonių
mūsų nė neapsileisti,
sudaryti naują nurodė, taip-pat būdus pagerin kunigo, kuris galėtų juos aprū
kalbėta, kad mums vietoj prigu
“pirmeiviai” griebiasi, kad tik iš choro pašalpinę draugystę.
ti šios dienos darbininkų padė pinti dvasios reikalais. Tiesa ku
lėti prie centro, būtų geriaus tu
sukurstyti,
pasėti neapykantą Bet jiems tai nesiseka.
jimo. Ant galo priparodė kokią nigas lietuvis atvažiuoja čia, bet
rėti savo namus seneliams, kurie
katalikų — veikėjų tarp#. Teat
Blaivus Vaikas. vietą katalikų bažnyčia užima vieną sykį į metus, “Vyčiai”
negalėdami
dirbti, rastų sau
ro dr-ja “Aidas” vaidins “žmog
matydami, jog kitos katalikiškos
prieglaudą, įnešdami tam tikrą
šiame svarbiame klausime.
žudžius” 15 d. balandžio š. m.
mokesnį, o jei farmą ingytume,
Toliaus kalbėjo kun. A. Dau draugystės tyli, suprasdami, jog
newark, n. j.
svetainėje Lietuvių Ckesų Po
miegant niekas nieko neduoda,
tai ir vasaros laike kaip kat
litiško neprigumingo kliubo, 48 Lapkričio 1$ d. 1913 m. tapo gis, vietos klebonas. Jis savo ir, žinodami, jog čia parapija ir
ras galėtų kiek ir dirbinėti. Bet
pakartojo
Green gt. “Aidas” nuolat ten čionai sudaryta draugija, “Lie įžanginėje kalboje
vargas su našlaičiais. Jie nieko
svarbiausias
mintis
iš
skaitytos kunigas galės laikytis, pradėjo
vaidina, ir tam kliubui prajau tuvių Turto Taupinimo Bendro
svarstyti tą klausimą nuodugniai,
negalėtų įstodami įnešti, o jų
čia, nes veik visi “Aido” na vė”, kurios tikslas yra: pirkti prelekcijog. Būtent, reikia dau o kadangi čia ne vienos drau
užlaikymui, reikia samdyti žmo
riai priklauso prie to kliubo, pa namus, žemės, skolinti pinigus giau sąžiningumo mūsų darbi gijos darbas, bet visų katalikų
“PAŽANGA,, eina tautiškai-krikttiontekoje
gų,
kuris
juos augintų
ir
reikia gerų
rūpo mūsų “pirmeiviams” kad kitiems, fabrikus steigti, krau ninkų vadovams,
reikalas,
tai
Vyčiai
išrinko
dn
auklėtų. Tam nemažai reikia pi
darbininkiškų organizacijų, etc.
dvasioje.
užkenkus tai vienybei. Vienas tuves visokiu prekių
laikyti, Potam perskaitė iš angliško laik delegatų į šv. Baltramiejaus drnigai, ypatingai
pradžiai. Bet
“PAŽANGĄ” leidžia “Draugo” Bendrove.
žymus kelių saliūnų savininkas kitiems namus statyti,
uždėti raščio “Boston Post” Popiežiaus ją, kurie tarsis apie tą dalyką
Baltimorės lietuviams tokie na
pasiryžo tą rolę atlikti. Jis gi spaustuvę.
“PAŽANGĄ” veda tie patys redaktoriai, ku
ir, jei draugija sutiks, šauks vi
mai vieniems užlaikyti būtų per
riasi, kad L. U. P. N. K. savo Išprodžių mokėjome po vieną Benedikto XV laišką, kuriame suotiną lietuvių susirinkimą ir
rie redaguoja eavaltrait| ‘Draugą”
sunku. Taigi Baltimorės lietuvių
ragino amerikiečius melstis, kad
dolerį į mėnesį veik per ištisus Dievas suteiktų ramybę. Tuomi pradės organizuot parapiją.
šv. Vincento a Paulo dr-stė at kišenėje turįs ir tt.
“Pažangos” Kaina
8ubatėnaa.
' ‘ Pirmeivių komitetas’rengs metus, paskui New Jersey .Val aiškiai "priparodė, kad katalikai
sišaukia į gretimas lietuvių ko
Metams $3.00, pusei metą $1.50
tą draugija} nenori karės, t. y. visiškai netaip
lonijas, kaip ve:
Pennsylvani- ferus nukentėjusių dėl karės su- stija užtvirtina
užsispirk spalio 1 d. 1914
Atskiri numeriai po 25 ę.
-kaipo kaip kad cicilistai
jos, New Yorko ir kitas, kad šelpimui, ir būtinai
mano apie
NEIŠTARK, N. J.
jos atsilieptų per laikraščius, ar tą savaitę rengti kuomet “Ai ‘^Lithuanian Investment Corpo katalikus. Cicilistai tiesa tą daž
Adr.
Šio balandžio 25 d. vienai iš
negalima būtų kelioms lietuvių das” stato veikalą. Viršminėtas ration”,
inkorporuotą
ant nai užmeta katalikams, kad jie
kolonijoms ingyti tokie namai, saliūnininkas užsispirė, kad kliu $50.000 kapitalo, akcija (Serai) norėję tos karės, etc. Tą užbai žymiausių Newark’e N. J., teat
Draugas Pub. Co.
ar farmą, kur galima būtų įs bas “Aido” dr-jai atsakytų tą po $10. Kiekvienas lietuvis gaji gęs, pradėjo ciciliatams duoti rų “Proctors Theatre” rengia
teigti lietuvių prieglaudą sene dieną, o atiduotų “pirmeiviams”. prigulietė,
pirkdamas akcijas. karčiųjų pipirų tautininkų žo tam. tikrą vakarą, paskirdamas
ĮSOS W. 4Mh Street,
Chieago, III.
nukentėjusiai
Na
žinoma
būdamas
tokiu
galin

liams ir našlaičiams. Dabar per
Dabar Newark’o korporacija džiais iš “Vienybės Liet.’’. Kai- to vakaro pelną
laikraščius, ar laiškus
galima gu. o dar turėdamas gerų gyduo- rengia prakalbas, kurios atsibus kurie nejučioms
išdūlino lau- nuo karės Lietuvai Vakaras tę-

K

LIETUVIAI
KITUR. V

Jau išėjo iš spaudos 1 numeris

Pažangos'

Literatūros, Mokslo, Politikos ir
Visuomenes Mėnesinio Žurnalo

. b-

i

B R A U IA t

' Bahinfl. (Apr.)

“Le Temps”, “Le Motin”,, lietuvių vakarų.
Žingeidumo
Žydų prieglaudos draugi
L. Information” “Le In- delei ištisai perspausdiname. ja pareikalavo ištirti Coheuo
ti čius giliuosius pamatus visnome svetimtaučių laikraščiuose t rantu ige ant”, *L ’.H amonite ’,
proto stovį. Jei jis ir nebū
* menės gyvenimo.
Lithuanians Oive Play.
“La Guerre tiociale” kovo 25,
nors
maža,
tečiau
vis
galima
Kns išauklėjo 'Kiaulėmis ir
The
Lithuanian
Toung tų buvęs silpnapročiu, tai be
(jiuoti veikimų, kurs siektų pa

TVIRKINIMO AUKOS.

menę su Lietuvos padėjimu.
Amerikoje lietuvių klausi-'

šį-*tų užtikti. Informacijos biu
ro šakos prieš Lietuvių Die
nų buvo inteikti straipsniai
visiems Chicagos anglų laik
raščiams. Kai-kurie iš jų pla
čiai mus paskelbt* savo skaity
tojams, kiti-gi vos tik formališkai paminėjo aukų rinki
mų. Plačiau apie mus rašė,
kiek
mes
atsimename,
“Evening Post”, “Journal”

Petrikonius?
(lai
nemažai
kalta jų kūdikystė, jų tėveliai,
nepadėjusieji jų širdysnn tvir
to doros pamato. Bet daug
taip-pat kaltos žiaurios Ame
rikos aplinkybės, kurios iš po
jų kojų išstūmė ir tuos doros
likučius, kuriuos jie atsivežė
iš Lietnvos. Kalti visi, kurie
juos trankė nuo dorinančios
intekmės tikėjimo ir Bažny
čios, kalta geltonoji spauda, ir “Herold”.
Connecticutto
ir
Pensylkaltos nedoros organizacijos,
vanijos
laikraščiuose
rašė
ku
kalti saliūnai.
Ir jeigu mums rūpi gydyti nigai Dr. Bartnška ir J. J.

Iš įvairių vietų gauname
žinių, parodančių, jog lietu
vių juodrankių organizacija
plėtojasi ir, jog tos organiza
cijos veikimas kreipiamas
ypatingai į lietuvius kunigus.
Dar žiemų kun. Urbanavičius
buvo bauginamas mirtimi, jei
gu apsigyvensiąs senoje kle
bonijoje. Po a. a. kun. Žebrio
nužudymo ėmė gųzdinti laiš
kais Kingstono, Pa. klebonų
kun. Kudirkų, reikalaudami tų baisių gyvenimo žaizdų,
pristatyti paskirton
vieton mes turime nukreipti visų sa
pinigų.
Iš kun. šupšinsko vo energijų į kovų su visomis
"VVilkes-Barre’s klebono pa tomis priežastimis, gimdan
reikalauta laišku net $25,000,- čiomis juodrankius — bandi
00. AVorcesterio klebonas kun. tus.
J. Jakaitis gavo laiškų, kad
Visuomenės pamatų griovi
jeigu jis nesiliaus iš sakyklos kai dar nedaugelį tesuklaidibaręs cicilikų, tai jį laukia no. Tautos didžiuma dar te
kun. Žebrio likimas.
Esame bėra sveika. (Mūsų uždavinys
girdėję, jog buvę reikalauta ir yra apsaugoti visų-pirma
pinigų taip-pat iš kun. Pet tų didžiumų nuo doriško pu
kaus ir kun. Saurusaicio.
vimo.
Su kiekviena limpan
13 balandžio AVilkes-Bar- čia liga dabar elgiamasi to
re’s teismas nuteisė kalėjiman kiuo būdu, kad neleidžiama
(nuo 11 iki 30 metų) jau ant jai plėtoties, užimti naujų plo
rų mūsų cicilikų karžygį Mi tų. Pati visuomenė injudinaką Petrikonį už metimų bom d i narna į kovų su užkretančiobos į kun. Kudirkos kleboni mis ligomis. Taip-pat ir mū

1915 ir visi kiti Paryžiaus ir
Prancūzijos laikraščiai ištisai
atspausdino L. I. B. protestų
prieš Ledebuor’o kalbų.
“ L’Intranssingeant’e” ko
vo 1, 1915, tilpo straipsnis apie vokiečių žiaurumus Lietu
voj.

“Paris Midi” kovo 2, 1915,
tilpo straipsnis apie dabarti
nį Lietuvos padėjimų.

L. I. B. išleidžia kas savaitę
biuletin’ies, apie Lietuvą, ku
riuos siuntinėja visiems Pran
cūzijos laikraščiams. Iki šiol
tapo išleista 6 biuletinai. Di
duma jų tapo laikraščių at
spausta. Beto L. I. B. išsiun
tinėjo visiems
Prancūzijos
laikraščių redaktoriams prane
Šimų, prašydamas Lietuvos
nebevadinti “Siaurine Lenki
ja”, podraug buvo jiems pasiųstos L. I. B. išleistos bro-

Rlen’s Draniatic Circle preaeuted lašt night ar Vanstaiy’s
hall, 7020 Broadway, the twoaet drama, “Death or Btrife”.
The caat
included
Anton
ttkampa, ’Victor Sip, Achac
Sindelar, Carl Siomkhons, Peter Skrivar, Thomas Mejkal,
Fr. Swat, Anton Pachta, Fr.
Spurny, Anton Kada and the
Misses Frances Rous, France s
Mejkal,
Henrietta
Pumba,
RInrtha
Severą,
Joaephine
Presypal, Mary Pilmj, Helen
AVonten, Joseph M. Skampa,
dvamatie instructor of
the
circle, was direotor and stage
manager.
Žinutę perskaitęs kiekvienas
pamąstys, jog
tai
mišinys
Įvairių slavų, teutonų ir ro
mėnų tautų, bet kad būtų nors
vienas lietuvis, nors antgalvis
ir sako, jog tai lietuvių va- karas, niekas netikės.

važinėdamas 10 mėnesių ant
marių jis galėjo juo palikti.
‘ ‘ Keliaujantis
žydas ’ ’ už
mokėjo 45 dolerius už laiva
kortę, bu kuria jis išvažinėjo
33740 mylių.
Kitas panašus atsitikimas
yra Chicagoj su lenku lepruočiu, kuris taip-pat yra blaškomas iš vieno ligonbūčio į kitų.
Žadama grųžinti į Lenkijų, bet
klausimas kas jo ten laukia.
Yra mat žmonių, be tėvynės.
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svetimas šalis. Beto kiekvie
na šalis liks išardyta taigi,
žinoma, bus reikalingos pajė
gos atstatyti. Tai daug prisi
dės prie išeivvstės sustabdy
mo.

SĖKLŲ — SĖKLŲ.
Iš “Rygos Garso” sužino
me dar vienų pavojingų karės
• pasekmę.
Tai stoka sėklos
laukams sėti. Kun. J. Tumas
rašo:

Vyrai iš kur imsime sėklų
kad jų nėra nei Ukmergės nei
Zarasų pavietuose. Nėra nei
Kuršė, kurs vargų' bau ir mu
užteks. Nėra nei artimuoaiose
gubernijose Vitebsko, Gardi
no, Vilniaus?

Jakaitis.
SKAIČIUS.
Nors Amerikos laikraščiuo
Čia šnekama ypatingai apie
Peržiūrėję ir sulyginę ateise ir reikia skelbti mums sa
vių skaitmenis šių metų su pir ; Suyalkųredybą, bet negeriau
vo reikalavimus, bet kur-kas
ruesnių, pasirodo didelis skirir kdo&e Lietuvos guberreikalingesnis dalykas ir nau
tumas. Viso vasario mėnesy-1®^086,
Visur žiūri badas į
dingiau yra skelbti savo rei
je atkeliavo 18,704 žmonės,,8818’ kas kus ateinančiais
kalus Europos spaudoje. Ne
sausio m. 20,684. T. y. vasa-!metais’ kad laukai Paliks ne"
galime mes tuo nusiskųsti.
rio mėnesyje
beveik dviem sėti?
Gavome keletu iškarpų iš Romos “Vera Roma” ir kitų, žiūros, idant jie galėtų apsiJei ne patrijotizmo, tai nors tūkstančiais atkeliavo mažiau,
kuriuose rašoma apie lietuvių pažinti su Lietuva.
savęs pagodojimo delei, rei negu sausio mėnesyje. Skir- MOKYKIMĖS SAVOSIOS KALtumas pasirodys didesnis, jei
BOS.
dabartinį padėjimų ir jų rei
Pasekmės buvo kuopuikiau- kėtų pareikalauti, kad pavar
mes atsiminsime, kad praėjuGerbiamoji p. Bulotienė, padai
kalavimus.
sios, diduma laikraščių jau dės būtų užrašomos teisingai.
siais metais artinantis pava- ytisi feljetoną
“Lietuvos ŽL
Su žmogaus pavarde, juk
Už vis daugiausiai pasidar nebevengia Lietuvos vardo.
sariui ateivių skaičius augo, ni<*e ’ (No. 3) apie Alvito ne
buota Lietuvių Informacijos
Ypatingai reikia džiaugties, daug kas surišta ir jų reikėtų
vietoj mažintis, kaip šį metų.1 lftinws’ va kaip užbaigė savo
Biuro Paryžiuje. Jo rūpesniu kad apie lietuvius pradėjo ra tinkamai gerbti.
Vasario mėnesį pradėjusiais į rastą ° punkte
(Alvite) juk
atspausdinti sekantys straip šyti tokie intekmingi laikraš
tėra
du
studentu,
„
o
visi kiti su
metais atkeliavo 57,115, kovo
universiteto
mokslu
”
.
sniai :
čiai kaip “Le Temps”, “Le
NETURI TAUTOS. ’ ” rgi mėnesį 108,963.
Perskaitęs panašią žinią, žmo“Le Matin” vas. 27, 1915 til Matin” ir Havas telegrafo
Labiausiai išeivystė nupuo1
gus
kone tik pasidžiaugi tuom
Nesenai
Amerikos
laikraš

jų Kingston’e.
kurios
žiniomis
sų visuomenei reikėtų taip do po ištisai ilgas L. I. B. prane agentūra,
le is v engnjos. \ asano m. t j£a(j j Alvitą atvyko universiteto
Skaudūs teismai,
matyt, riškai sutvirtėti ir susitvar šimas Šventam Tėvui apie vo naudojasi daugybė laikraščių. čiuose pasirodė pranešimas
atkeliavo tik vienuolika žmo- mokslas. Neveltu tat
sakoma,
Taigi negalime sakyti, jog apie keistų savo rųšies atsiti
neinbaugina desperatų išauk kyti (Bažnyčios, mokyklos, kiečių žiaurumus Lietuvoj.
nių, praėjusiais metais tuo kad nesama gero be blogo. Rei
žydų.
“The British Bevieiv” vas. mes visi snaudžiame. Bet tai-į kimų, tai keliaujantį
lėtų tvirkinančios spaudos ir spauda, organizacijos ir k. d)
pačiu laiku atkeliavo 6,696. gis, kad ačiū karės nelaimėms,
Žinoma
ne
tų,
kurį
mes
su
kad nebeprisileisti tvirkinan I, 1915, tilpo ilgas 10 pp. dar maža. Juk dabar yra la
išstumtų iš lygsvaros.
Po vengrų seka Rusijos ir,! Lietuva susilaukė
universiteto
tinkame mvtologijoj, bet tik
Nėra namu» be šiukšlių.
t Nė- čių bacilų. Ilgainiui gi, tau straipsnis J. Gabrio apie Lie bai patogus laikas tokiam dar
Lietuvos ateiviai, kurių atke Alvite.
Jo vardas Nathan
ra ir tautos bei visuomenės be tos kūnui sutvirtėjus, gal ga tuvių ir Lenkų santikius (su bui. Vėliau gal būti per vėlu. rų žydų.
Nemanydamas užgauti p. Bu
liavo tik 159 žmonės, vieton
CohenJis
buvo pripažintas
išgamų. Tik visi šitie atsi lima .bus atgaivinti ir kai-ku žemlapįu).
lotienės.
vis-gi negaliu nepatė9,697 pernai
atkeliavusių.
už silpnaprotį, kaipo netin
likimai, taip-staiga apsirei- riuos iš tų šiandienų jau ser
“Baily Telegraph’e” vas 2,
Taip-pat labai sumažėjo atei myti, kad mūsų kalbą daugiau
gyventi
Suvienytose
1915, tilpo ilga ištrauka iš ARGI TAI ROTŲ LIETUVIAI? kantį
škusieji, parodė per daug jau gančių.
sia darko, nemokantieji jos kaip
vių skaičius ir iš kiti} kariau
Valstijose
ir
po
dviejų
metų
pridera mūsų inteligentai.
Mūsų
tautiškas
apsileidi

J.
Gabrio
straipsnio
“
The
didelį mūsų visuomenės skau
jančių valstijų.
Eidami mokslus, savaimi, jie
čia
buvimo
buvo
prispirtas
mas toks didelis, kad nežino
dulį, kuriam nelemta, matyli,
British Re view”.
Karės audra, mat sustabdė
sla
greitai pagyti. Veltui mes
“Le Matin'e” vas. 13, 1915, me nei savų pavardžių kaip keliauti iš kur atkeliavo. Jis išeivystę. Amerikiečiai mano, turėjo prisigerti visokių
SVETIMTAUČIAI
APIE
vizmų,
latinizmų
ar
germanizmų,
išvažiavo
į
Braziliją.
Bet
ten
pasitikėtume Amerikos polici
tilpo straipsnis apie vokiečių rašyti.
Jei koks svetimtau
jog tai tik laikinas apsireiš kuriuos nūnai kaip kokią rasodą
LIETUVIUS.
tis mūsų pavardės paklausia, apie jį sužinoję, užkėlė jam
jos ir teismų veikimu. Jie tėžiaurumus Lietuvoj.
kimas, karei pasibaigus, pa nenoromis jie daigina Lietuvos
Šiame laike ypatingai svar
mys visuomet tik paviršių gy
“Agence Havas” kovo 24, tai mesi stengiamės jų arba at vartus ir privertė grįžti tuo
sak jų, išeivystė taip pakil dirvoje ir lietuvių žmonelių tar
venimo, ieškos prasikaltėlių, bu suteikti kuodaugiausiai ži 1915, telegrafiškai pranešė vi sakyti taip,-kad nei patys ne- pačiu laivu atgaL Sugrįžo į
sianti, kad net atlyginsianti pe. “Viri kiti su universiteto
Čia jo neinleijuos baus. Bet jie nesigilins nių apie lietuvius plačiamui so pasaulio laikraščiams L. I. suprantame..:ąrh& nuvelti su New Yorkų.
už tokį mažumų dabartiniu lai mokslu” yra tai grynas rusicizį priežastis, gaminančias to pasauliui. Tuo tikslu Vilnių B. ”dementi” protestų prieš lyg kokios sVętimtnučių pav ai’ do, pasiuntė vėl į Braziliją šku. Sunku tečiau su tuo su mas “wsie pročyje s universitetkiuos išgamas. Čia prieder je Lietuvių draugija nukentė vokiečių socijalistų atstovo dės. Mūsų bendradarbis pri Išvarytas iš čia neturėjo nie
tikti. Ypatingai
dėlto, kad skim obrazovaniam”, pasakys rumė pačios visuomenės, iš ku jusiems dėl karės šelpti guda Ledėbour’o kalbų Reichstage, siuntė “The Cleveland Lea- ko kito daryti, kaip grieti at
karei užsibaigus, žuvus to ras. JCą lietuviui priderėtu iš
rios jie kilo, tas priežastis su- rė literatų sekėijų. kuri sten- būk lietuviai žadu sukilti der” bal. 13 d. 1915, No. 103, gal į New Yorkų, kame ir
versti
“viri kiti universitetą
kiai daugybei jaunų vyrų, ku
dabar
tebegyvena.
sekti, jas išaiškinti ir organi-Jgeie supažindinti • rusų visuo- prieš rusus.
baigę, ar universiteto mokslus
kuriame paduota žinutė apie
rie labiausiai tikę iškebauti į
išėję”.

Napažeidžiant p. Bulotienės,
šiokius ar tokius mokslus išėju
siu! Valio! Čia laisvės šalis! Duok išsios, kaipo jaunai
moteriškei
gerti už jo sveikatą.
patarčiau, jai sulyg išgalės koVYŠNEVSKIS: Mano banka.
nadaugiausia kalbėtis su lietu
K AZIM1 ERA S: Ne, mano!
vėms — kaimietėmis,
kitokių
VYŠNEVSKIS: Apgaudinėji, niekše! (stoja
kalbų nemokančiomis, nesą to
si ir susisemia pinigus kišenėn).
kiuo tik būdu jinai gerai išmoks
KAZIMIERAS: ' (perpykęs pašoka ir meta savo gražios protėvių kalbelės.
si į scenos vidurį): Ką? Tu mane nie “Lietuvos Žinioms”, kad neprikšu vadini? Mane? Prie kurio prikibai pratyti mūsų jaunuomenės, prie
tartum dėlė ir nulošdavai iš pat pradžios. nelietuviškų išsireiškimų,
kaip
Tave peršauti, kad paliuosavus visuome- tik priderėtu ištaisynėti,
.
, klaidas
nę nuo parazito. Viską iš mane iščiulpei i kas link kalbos, savo koresponir išmokinai tėvą apvogti, kad tau suki-' dentų. Ar gi gerb.
Redakcija
šns! Daugiau nėra kas darą. Negaliu į neturėtu savo darbininkų, tarpe
grįžti namuosna. Pirma tau, paskui sau. Įtinkamo žinovo!

įžinote, jus jįmkvaišėlės, kad tokios kitos fai- kas”, šaukia poni Megi.
Sumišimas sukilo,
vienos
rėkia
“
ura
”
,
kitos
“
nereikia” trečios
nios prezidentės ir negausite.
Sekretorė Petronė taip-pat nukvitys, ji šaukia ‘šalin’. Nežinodama dalyko, išvertus aMonologas.
mano frendas, mes “nekėrinam”. Po tų kar kis žiūriu, tik šmakšt, kaip durs man į panosę
(Didelis kambarys- Viduryje stalas, ke ščių Megi apsiverkė. Taip atrodė man bai Baltrienė, nei nepajutau, kaip abi rankos skri
letas kėdžių. Sienos apkabinėtos vaizdeliais. siai tos visos kovos, kad pribėgus prie Bal- ste skrido ore. Bausmė priimta. Stebuklai,
Uždangai pasikėlus prie stalo sėdi jauna mer rtruvienės klausiu: “Misele, ar ji socijalistė, manau, ir dar laukiu didesnių atsitikimų.
f kad visas kovon šaukia?” “Ne”, atsako ma- Ineiha į svetainę gražus jaunas vaikinas
gina ir siuvinėdama ant drobės kalba).
Apvažinėjus nemažai Amerikos miestų ir no draugė, ir tu šiarap, užgirs Megi tuoj $5.00 (meiliai) plaukai garbanuoti, akys juodos,
miestelių atsibaladojau į miestų N. N. Jokių gausi pabaudos”.
Jau (kaip ir nuliūdus) drabužiai sulyg paskutinios mados. Visos
giminių, draugių čia neturėjau (išpalengva). ‘buvau beišeinanti, tik mano draugė nutvėrė “susaidės” narių akys, kaip ugnimi vaikiną
tau, (n
(nusiPirmiausia, sakau, reikia susiieškoti kur čia-mane už skverno ir tempia atgal. Pasilikau, apžėrė, rodosi sudegino jį. Bet kur tau
yra lietuviška “bučernė”.
Po gero pusyaPykšt, pykšt plaktukas į stalų. “Šiarap stebėdama) drąsaus būta. Skambiu balsu pra“«nsnirlėa
susaidės”” neužmiršti
neužmiršti t»ntns
tautos ir
ir šplnti
šelpti sa
landzio suradau tų lietuvių informacijos biū-- jn, ju siarap”, zvimbia svetainėje.
Aprimo šo “
rų — “bučernę” ir linksniai (šypsosi) inėjau šiek-tiek. Pirmininkė ir vėl kalba: “Pas mus vo brolius nuo karės nukentėjusius. Daugu
į vidų. Sužiuro į manę (nusigandus) visos tos dabar yra ligonės. Trims iš jų pašalpą išmo- ma narių pradėjo savo mazgelius čiupinėti ir
(Kaeimieras 'ištraukia revolverį ir sauja į
Senis. >
bučernės lankytojos; nuo galvos iki kojų Rp-J'kėsiu, o ketvirtajai išgraužk, kam mūsų par- sidabriniai suskambėjo, tik mūsų “susaidės”
Vyšnevskį; nepataiko. Vyšnevskis išsi
žiflrėjo, net šiurpuliai mane nukratė. Paskiaus tijos nepalaiko”. Niekas nei išsižioti neišsi- Viešpačio ir vėl plaktukas supyškėjo ir jam
traukia peilį tr perveria Kazimierą, šis
* * prie
• manės «kelios moterėlės
-u--- _____________
.U* .i: žiogo.
jinai taria: “Aš jums parodysiu tautą, va
“KELEIVIO’’ TIESA.
priėjo
ir klausia
krinta. Vyšnevskis išbėga po kairei, pa
giliai,
apgavikai,
lauk
iš
mūsų
“
susaidės
”
.
“Iš kokios “cites” tamsta atvažiavai, kuo už
Toliaus p-ni Megi praneša visoms narėms,
skui jį girtas Pranas. Stotkus puolasi
“Keleivis” (No. 14) rašo, kad
siimi, ar ženota ir tt.” Ant galo gerai iš [kad visoms reikės pasirašyti ant kokių tai Ir vėl “drakas” pakilo.
prie Kazimiero).
žmogžndis Montvydas tai esąs
Šiek-tiek apsimalšinus p-ni pirmininkė
sipasakoję susidraugavome ir jaučiausi kaip svarbių dokumentų. Ir vėl pakilo ermideris.
tautietis — katalikas. Jo katali
UEDKKGk.
namie. Pirmučiausių dalyku mano naujos Ant galo atsikelia jauna moteriškė ir prašo apreiškia: “Uždarau mitingą”, sekretorė sa
kybę prirodyti tasai laikraštis
ANTRA SCENA
“frendes” patarė man į draugiją įsirašyti, balso. “Bus audra”, nusigandus sau manau, ko: “paremiu”, ir plaktukas činkt į stalą.
suranda
ir argumentų, kurie,
(Reginys — giria)
nes toje “eltoje” visos susiorganizavę-ir pri- Pirmininkė skersai pažiūrėjus į tą moteriške “Galite sau sveikos keliauti”. Taip tai ma
kaip
ir
visi
“Keleivio” orguVYŠNEVSKIS (greitai išbėga iš dešinės):
šiaip pasakė: “Veli, ir kam tau reikia to ne sutiko N. N. miesto moterys, ir dabar aiš
guli į susaides.
Ką daryti? Negalima ištrūkti. Jau ve mentai, yra ir ciniškai melagingi.
Na, nedėlios sulaukus, nusivedė manėt) balso, tu nieko nežinai, o gal tu jau nebenori kiai matote kaip aš buvau priimta į “susaidę”
kariauja
jasi. KaU tik kartą ištrūkus, daugiau ne- Kokiais orgumentais
“frendės” ant vienos “susaidės mitingo”, prigulėti prie mūsų partijos, “anivei”, tu jau (pasilenkia ir pabėga).
“
Keleivis
”
?
Melagingais
liūdyi
grįščiau. Mulkis iš manės! Kodėl nesu
UŽDANGA.
Nespėjau dar į svetainę kojos inkelti, jau pa--! paklydus”. Ir kas čia per monai (užsimąsto)
inais
tikro
žmogžudžio
broliuko
silaikiau?
Turėjau jo visus pinigus ir
Burbulienė.
stebėjau, kad prie didelio stalo ratu sėdi karštai kas tai jų per toji partija”. “Duo
žinomo
Montvydo-Antonovo ir
kam reikėjo jį užpulti?
susaidės valdyba. 0 pačioje svetainėje St žy bti, duoti balsą”, rėkia dauguma “susaidės”
kitų
tolygių
draugužių. Cicilikai
PRANAS (už kulisĄ):
Kur tas žmogžudys?
dų sinagoge ūžia. Tik ir girdisi balsai: “Hei, narių. “Neduoti, nereikia, streikus mat čionai
daro
kaip
ansai
čigonas, ką savo
Mačiau, kad čia bėgo. Vysiu iki pagau
rėkia kitos.
Davė
mis Megi, koman, kur nuėjai?” “Sidaun, kels, nutilkit, raganos
J. Širvintas.
nekaltybei
”
prirodyti
šaukėsi
siu. Kartą jau mane išvadino šunim ;aš jį
plyš”. “Kur mūsų prezidentė dingo?” Su-, ant galo ir jai balsų. Ši atsistojus ir porina:
į liudininkus cigonką. čigonu kus
pamokysiu.
sirado* visos? Mano draugė’ Baltruvienė tikl^Goi binmosios argi mes galime ant visų preir visą savo padermę. Tarp “Ke
VYŠNEVSKIS (klausosi): Eina kas! (slepia
capt (krūptelėjus) mane už alkūnės ir marš’J zideUtės reikalavimų pasirašyti, juk mes ne
leivio” argumentų
netrūksta
si už kelmo).
PENKIŲ AKTŲ DRAMA.
prie stalo. Pirmininkė metus akimis ant ma kokios ten vergės. Pagalios ir kasų nusineš,
tikrai čigoniškų ir labai juokin
PRANAS (tnbėga paskui): Rodos jis čia tu
nės murmtelėjo: “oh, dats orait”, ir apžiū-, kaip Kaitis socijalistiškų banką ir vis mes 8T0TKUS: “Jeigu”! Mes turime neleisti
gų. Girdi Montvydas draugavęs
ri būti. Aš jaučiu. Taip skauda galvą
jiems pergalėti. Kiekvienas pilietis pri
rėjus mane nno galvos iki kojų, užklausė ar tylėsime. Aš nesutinku”.
su katalikais, lankęsis krikšty
tartum kuolais daužo.
Žingeidų — ar
aš būsiu ištikima, o į Baltruvienę atsisukus,?
valo
balsuoti
už
Huosybą.
Bet
ką
jie
turi
nose, vestuvėse tai argi ne aišku,
P-ni Megi (rankas suimdama ir galvą
miegu, ar tikrai taip yra? Ne, dabar at
pašnybždomis klausia: “Ar mūsų partijos?” kraipydama) tik ūmai pamėlynavo, paskui
kad buvęs kataliku! O kas gi
prieš seną Margį?
menu: tas nuodytojas Stotkus mane nu
“Šiur, kad mūsų”, atsako Baltruvienė”4 aš, pažaliavo, po to nubalo, o jos raštininkė apal PRANAS: Prieš jį patį nieko priešingo, tik
nežino kad ir “Keleivio” redak
girdė, o tas latras Vyšnia nužudė Kazują “pafiksisiu”, atsisukus-gi prie manės pa-' po. Ar taip”, suriko pirmininkė, aš jums”,
toriai turi santykius su katali
tai norėtų pačią prieglaudą panaikinti.
ką. žmogžudys! Turiu jį surasti ir nu
sakė: “Orait, eik sėsties”. Nudūlinau į ir plaktukas lyg piktų dvasių apimtas tik ka- STOTKUS: Ir išmesti į gatvę tuos visus pa
kais, lankosi vestuvėse, krikšty
daigoti ,kaip pasiutusį šunį. (virsta): Te
nose. Tad reikalui prisiėjus ir
kampą ir nekantraudama laukiu, kada-gi manękbarkšt, tik kabarkšt po stalą. Iš baimės (lavargėlius?
sučiupsiu jį — tuoj užsmaugsiu, (girdi
juos galima bus katalikais pava
perstatys narėms ir kaip jos mane priims, bai sujudinta) nepnsijutau kaip ant grindų PRANAS: Ne, ne tane dalykas! Kalba,
šlamėjimą): Kas čia eina — žvėris ar gy
dinti.
Ar ne taip? Bet ištiesu
Ant kėdės susirangius sėdžiu ir žiūriu, Hcaip atsitūpiau.
kad nereiks prieglaudų, nes nebus -pavar
vatė?
koks iš Montvydo buvo katali
čia ceremonijahis atlieka “susaidės” narė&j
“Gerbiamosios”, bubinuoja pirmininkė,
gėlių. Man rodosi, kad šiek-tiek turi tei
VYŠNEVSKIS: Velnio neštas ir pamestas!
kas? Gal kad bažnyčioje buvo
Tik ūmai (kelis syk praeidama per sceną) “juk tai kriminališkas prasikaltimas, kaip ji
sybės, jeigu nebūtų alkolio. Tai tiesa. Bet
Dvėsk, gyvuly! (iaaja tuščiu revolveriu).
krikštytas? Bet ir “Keleivio”
kaip subliaus, p-ni Megi, visai kaip ožka į drįso pirmininkės augštybę pažeminti, reikaaš norin, kad ta prieglauda ir taip būtų.
PRANAB: Nei nemanau! Pirmiau tave nu
redaktoriai turbūt krikštyti! Tie
turgii varomą: “Tai jus manote, kad aš, lauju jai smarkiausios ir didžiausios bausmės,
Matai aš į tą pusę važiuoju labai greitai
daigosiu. -(griebia jį, parveriia, tuMrsta
sa esama šnekų, kad vienas iŠ
nedirbu, aš kovoju kiek galėdama ir išmanyk Mtaip mes revoliuciją moterų sukelsime. 5 dol.
ir norėčiau, kad nuvažiavęs, tuoj būčiau
ant jo ir sauia).
jų
iš žydų esąs kilęs, kitas kad
dama, net sveikata mano pradėjo irti, o jusjbausmės ir baltas atimtas ant visų metų, o jei
priimtas. Po velniais su tais blaivinin VYŠNEVSKIS: Leisk mane, nee dingsi pa
manei vis nekhunote, rugojote, kad prerideut-įtas aiepatiks mūsų draugei, gali sau “išsbrmnesenai
dar žydų tikėjimą pri
kais. Tegyvuoja girtuokliai! Tegyvuo
našiai kai Kailiukas!
ėmęs,
bet
tai turbūt tik tokios
tė kepurėti maudžia. Gana! Viską nresiu po’ fiti” iš mūsų susaidėR. Mums tokių sufragieja žaliojo stalelio kuopa l Tegyvuoja ma
Toliau hua
šnekos. Nors tiesą pasakius ją
šintts cybūkų ir “susaidę” subankrūtysiu ir čių -nereikia”. Visos ur-ra-a-ra! kelkit ranjorus Skirsnal Visuomet už jį brflsuo-
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apsupta valdžia yra visų dar
propagandą, išleisti tinkamus įs
bininko vargų šaltiniu. Palieka
tatymus, kurie suvaržytų svaigi
me nuošalyj tuos tvirtinimus.
namais gėrimais
pirkliavimą.
Mums užtenka ir to suprati
Tais pačiais metais tik truputi
mo: pakol doleris užima žmo
vėliaus, būtent, spalių mėnesyje
nių gyvenime pirmutinę vie
sujudo Colorado,
Arizonos ir
tų, neišnaikinsi kapitalizmo, APIE SKONI APRĖDALUOSE. ant vakarų, gražu yra rėdy Wasbingtono valstijos, ten išleis
Mūsų moterys ir merginos, ties baltai, rausvai, melsvai,
galėsi jo išvaizdų
pakeisti,
ta įstatai
apie konstitueijinę
ypač atvažiavusios iš Lietu gelsvai ir tt.; senesniems mo blaivybę. Arizonoj įstatymai inėjo
bet
kas
iš
to.
Kokioje
jis
for

jimas
man
ding
parodo,
kad
KAIP APSISAUGOTI NUO
vos, mėgsta rėdyties pagal terims, žinoma pritinkančias, į galę sausio 1 d. šių metų. Alavisi darbininkai galėtų apsi moje neapsigyventų tarp mū
IŠNAUDOJIMU.
paskuti bet jau tykesnes, tamsesnes bamos valstijoj tie įstatai inėjo
sų bus žiaurus ir kruvinas, (kaip joms išrodo)
Beskaitant “Draugo’* 14 eiti be boso ir saliūno, tiktai
niųjų
madų...
Na,
nieko
čia spalva. Čeverykai
nenuveiks jo ir geriausi šalies
vis
turi į galę 1 d. birželio šių metų. .Ar
numerį užėjau
darbininkų mes darbininkai susipraskime,
blogo,
“
jei
esi
Ryme,
daryk,
valdžios tvarka ir įstatymai.
būt švarūs, ne apdulkėję, kansas valstijoj jau 5 d. vasario
skyriuje “Mūsų Dirva” tūlo tverkime savo organizacijas,
kaip rymiečiai daro”, bet jei dumblini ir su nukrypusiomis pradėjo gyvuoti plačiosios blai
Negalimu yra dalyku trum
Darbininko Žmogaus nusiskun daugiaus pasirūpinkime savo
gu jau sekti kitataučių madas,, kulnimis (koks baisus kontra vybės idėja.
reikalais
;
geriaus
sutvarkę
pu
laiku pašalinti iš žmogaus
dimų ant bosų ir saliūnų, ku
Iowos valstijos legistūra
di
tai kodėl nesekt jų ir skonį!
dolerio Štai gatvekaryje arba kur ki stas tarp dumblyno apautuvo džiuma balsu nutarė kreipties į
rie prie kiekvienos progos iš- savo reikalus, nesibijosime gyvenimo tų svarbų
ir šilkinės šlebės, — bet daž
taip labai ir bedarbių nes vie ir prie jo prisirišimų, negali
plačiosios
naudoja darbininkus. Teisybę
tur iš visų moterų, tuojaus nai matomas). Taip-pat plau žmones su agitacija
nybėje
—
galybė.
Sulauksi ma taip-pat ir kapitalizmo
blaivybės, kad prirengus tinka
parašė Darbo žmogus, aš pats
pažinsi lietuvę — dažnai šil kai, kurie moterį taip dabina,
me
sau
šviesenio
rytojaus,
jei

mą dirvą sekančių metų legisletu
vienu
rankos
pamojimu
nu

esu matęs ir patyręs saliūnikuose, beOkoki aštria rėkiauturėtų
būt
tinkamai
prie
vei

ros nutarimams. Daug panašių
.
N. M. versti nuo jo auksinio sosto.
ninko ir dirbtuvės boso nedo gu dirbsime.
_ ,. . ,
,
,
čia spalva! Skrybėlė — ne- do typo sušukuoti ir spindan- nutarimų buvo praleista ir pro
Darbininkas, kovodamas su
„ •
rus pasielgimus. Tiktai, ma
pritaikinta nei prie amžiaus, ti švarumu — o ne pilni rieba kitų valstijų legisleturas.
kapitalizmu
neturėtų
prie
tos
no nuomone, negalima pilnai
nei prie veido, apdėta plunk lų ir prisakstyti visokių špil
Tas visas priešsaliūninis
ju
kovos taikyti revoliucijos bū
KO DARBININKAMS
kaltinti bosų ir saliūnininkų
snomis, gėlėmis, žibučiais, tik kų, šukų,
dėjimas
laikė
bėgančių
keliu
me

šukelių, it kokios
dus, bet pirmiaus turėtų pa
TRŪKSTA.
už darbininko išnaudojimų.
ra Kalėdų eglė!
Ir kodėl raudonodės indijonės.
tų galės apriepti visą Ameriką,
žvelgti į savo trukumus ir, pa aip? Kodėl toks išbarstymas
Nemaža prie to prisideda ir
Nesenai viename “Draugo’
Nuėjusios ant vakarų, taip- ir noroms-nenoroms bravorų ga
taisius kas taisytina, žinoma,
patys
darbinufiiai.
Niekas
atsisveikinti
sunkiai
uždirbtų
centų
ir
vie

numerių p. Darbininkas nuro
pat privalėtų apsieiti kaip ci mintojams prisieis
ne pagal kai-kurių mūsų kar
darbininko neverčia eiti į sa
non būt pasirėdžiusį, lietuvė vilizuotos moters, bet’ ne kaip su pelningu bizniu, o saliūnindo, kad Rusijos
darbininkų
štagalvių nustatytų progra
liūnų nei bosui kyšius davi
kams su mulkinimu žmonių savo
yra persirėdžiusi.
gyvenimo sųlygos daug gere
laukinės.
Nesenai man teko
B. K.
mų, bet pagal doro ir sutin
tvankiose ir girtose įstaigose, kur
nėti, jeigu pats iš savo Iiuo
Taip-pat
dažnai matome girdėti Šv. Jurgio svetainėje,
snės, negu Amerikos.
Rusi
kančio
su
žmonių
reikalavi

neretai suranda pradžią pasilei
sos valios to nedarytų. Mūsų
taip vadinamuose “ piknikuo Chicago, IH. prakalbą, vieno
jos darbininkai mažiau išnau
dimas, žmogžudystė
ir vaikų
mais
būdo.
\
darbininkai ligšiol nekaip ap
se ”moteris ar mergina, šilki mūsų veikėjo, mokinto dakta
dojami ir nesulyginant auk
ištvirkimas,
kurie
dažnai
susi
švietime buvo pakilę, organi
Nepadės dalykai keiksmai, nėje šlebėje čiaužia sau per
ščiau^pas juos pakilęs organi
ro, kuris jausmingai aiškino duria su saliūno juodais vaizde
zacijų darbininkų, ypač pas
kaip jie nebūtų griausmingi,' žolę — net gaila žiūrėt į tą
zacijos darbas.
apie blėdingumą alkolio, mo liais ir persigerę jų limpančia
lietuvius^lrūksta, taigi kiek
neišvengsime
mes
kapitaliz

norėjimą,
bet
nemokėjimą
kur
Apsvarščius gerai tų apsi
kino kaip gražiai auginti vai varsva, tampa iš mažų dienų tik
vienas
darbininkas
elgiasi
“Pikni kelius, rodė už pavyzdį kitas rais saliūno “auklėtiniais’. Ang
reiškimų prieini prie to išve mo, streiklaužių ir vargo, kol ir kaip pasirėdyti.
kaip jam atrodo geriau. Dau
nuo
savo ke”, kada miesto gyventojai
nurodo
dimo, kad priežastis Rusi nenusikratysime
tautas, tečiau vieton klausy- lų spauda bepaliovos
guma iš jų, kad geriaus intisprando
neprašytų
darbinin
 išvažiuoja į laukus,
į
miškus, ties ir mokinties — o sarma pražūtingą saliūno intekmę
jos darbininko geresnio padė
kus bosui, ir gavus geresnį
ku
užtarėjų
ir
patys
nepradė

žmonių
gerbūvį,
į
darbinin

atsivėdinti, pakvėpuoti tyru ta mūsų moterims! jos pirmu
jimo glūdi tame, kad jie la
darbų duoda bosams kyšius ir
biau susipratę už čionykščius sime valyti savo užaugusias oru, moteris privalo pasirėdy- tinės, vienos nešdamos, kitos kų darbą, šeimynos suirimą ir
girdo juos prie kiekvienos
P—<*s.
i į švarius marškonius arba vesdamos savo vaikus pradė vaikų tvirkinimą. Plačiai ten ap
darbininkus. Kad tikrai taip dirvas.
Sulyg 29-to seimo nutarimo
progos saliūne. Žinoma bo
kalbamas tas visas dalykas ir nu
lininius drabužius, dailiai pa jo eiti iš svetainės,
yra, mums parodo įvykantiepusiau
S. L. R. K. A. 30-tas seimas
rodami būdai kaip su tuo kovoti.
sas pripranta ir mano, kad
siūtus, baltus arba
kitokios prakalbos. Kad dar pamažu
atsibus 1-2 ir 3 d. birželio vienas duoda, kodel-gi kitas ji streikai Amerikoj ir Rusi
Kitaip dedasi su lietuviais gyve
lengvos spalvos,
tada yra ir tyliai eitų, bet rodos, kad
Rusijos darbininkams
jnėiu~1915 m. Scranton. Pa. negalėtų, taip ir įvyksta tarp joj.
nančiais Amerikoj. Jie bijosi ir
daug vėsiau ir geriau galima jos medinius klumpius užsi
Sulyg
konstitucijos
XIII darbininko ir boso piniginė ir sustreikavus labai mažai arba
nepajėgia o gal tyčia
nenori
žaisti, nes nereikia
bijoties, movusios, kad kaukšėja per aiškiau tą klausimą
ir visai nesiranda streiklau
pajūdinti.
etraipsnio kiekviena kuopa, saliūninė sutartis. Darbinin
žių, nežiūrint net į tai, kad ten PO DVIEJU METŲ STREIKO kad žaidžiant/ arba vaikščio svetainę, net lubos
traška. Mūsų laikraščiai netik ką nedrįs
turinti ne mažiau 20-ties pilnų kai stengiasi bosui intikti dėl
jant
per
žolynus
susitepsi.
Jei
GRĮŽTA, RRIE DARBO.
darbininkų organizacijos ašt
Gaila, kad mūsų moters netik ta pradėti kovos prieš smuklę,
narių turi tiesų siųsti seiman trijų priežasčių: 1. kad dar
•>
ir
susitepi,
parvažiavus
gali
riai persekiojamos ir Rusijos
nenori
būt apšviestesnės, bet, bet dar pusė lupų užtaria sa
500 mainierių
Fort Smith
vienų delegatų; didesnės gi bų gauti; 2. kad pasirodyti
išplauti,
išprositi
ir
vėl
bus
valdžia žiūri į streiklaužius, mieste, Arkansas
rodos,
didžiuojasi
iš savo liūnininkus, paskelbdami jų bizvalstijoj, po
kuopos vienų nuo kiekvienos boso akysna už kitus geres
kaip į maištininkus ir smar dviejų metų streiko sugrįžo prie kaip nauji — o kaip daug pi tamsumo. Argi mes lietuvės nį savo laikraščiij skiltyse. Kiek
geresnį
20-ties narių. 29-to seimo nu niu; 3. kad gavus
kiai juos persekioja. Tečiau darbo ant naujai nustatytų są gesnė už šilkus ir aksomus ir esame ant tiek egoistės, kad vieną toje srityje parašytą vei
tarimu delegatais gal būt vi darbų. Taip darbininkai bo
pritinka ir maloniau manome, kad mes beveik to kalėlį praleidžia “nepastebėję’’
Rusijos darbininkai, priėjus lygų, kuriOs priimtos ir patvir labiau
ir klausimo neparemia. Socijalis
etą skyrių nariai (išėmus vai sus paikindami, patys atsidu reikalui, veikia bendrai ir ne tintos kaip darbininkų taip ir dėvėti vasaros karščiuose.
bulos, kad nereikia mums jo
ria
nelabai
smagiam
padėjime,
kų sk.), išbuvusieji ne mažiau
Ant viešų kokių vakarų, ba kio pagerinimo? Jeigu taip tų, tautinininkų spauda daug to
žiūrint tų visų valdžios žiau darbdavių atstovų.
liaus atsilikusi tame atvejuje nuo
nes
visų
uždarbį
prisieina
iš

6 mėnesių prie Su-mo, naujoslių, žinoma, tada tokie šilkai, jausimės, tai jokios pažangos
rumų nemažai iškovoja page
kataliku, pastarieji nors retkar
gi kuopos turi tiesų siųsti de leisti savo geradarių Česniams rinimų savo vargingame pa
muslinai, ir žifonai, yra pri- nepadarysime, būsime panie
čiais vieną kitą žodį prataria sa
20,000
DARBININKŲ
STREI

ir patiems ne kiek lieka savo
tinkiau, (toms, katros išgali kintos, kaip iki šiol, “boba ir
legatų nors ir nebūt 6 mėn.
dėjime.
liūno
pasmerkimui.
gyvenimo reikalų aprūpini
KUOSIĄ, PRIEŠ KARĘ.
soo ^udarimo kuopos.
Renjuos turėt) ir tada reikia žiū gana”.
Amerikoje, kur plačiai kal
Antras
ir labai apgailėtinas
mui. Aišku, kad patys dar
New Yorkfl^tarptautiški darbi rėt, kad spalva būt pritinkan
gpaatis seiman malonėsite,
bama apie laisvę ir leidžiama
Taigi negana yra sekti vė dalykas, tai nerangumas mūsų
bininkai kalti iš dalies savo
viešai kiekvienam svarstyti ninkiškų organizacijų vadai sten ti prie veido ir amžiaus, maž liausias madas, bet reikia žiū pačių. Mes pripratome
gerinamos kuopos, apsvarsty
bijoties
nelaimėse.
Kiekvienas norė
save, kol rėti, kad nebūtų: “Drabužis saliūnininko ir iki šiol tebeser
savo reikalus, šaukti susirin- gias išvesti. į streiką 20.000 uni daug studijuoti
ti šiuos įnešimus 30-am sei
damas geresnio ir pelninges
mus, be jokių iš valdžios pu jinių amatninkų, kad greičiau atrasi sau pritinkančią spal naujausios mados, bet protas game tąja liga. Mačiau lietuvių
mui:
nio darbo, įsivelia į tokias
užbaigti Europos karę. Centrą vą ,ir tada jos taikyties. Jau
tarpe daug prakilnių _ veikėjų
— maro metus atmena!”
1) Savo organo įsteigimas. pinkles, iš kurių ir norėda sės kliūčių, pasirodo, kad Federated Union
organizaęijos
kaip iš kunigų, taip ir iš svei
Lietuvė
2) Užlaikymo organo bei mas nebegali įsprukti. Nevi- darbininkų judėjimas nukry sekretorius Ernest Bohm tvirti noms mergaitėms ir moterims
kių, kurie vadojasi
gyvenime
po kiton vėžėn. Jei ir pasi
Centro raštinės kartu su Tau sados kyšių davinėjimas, kaip
na, kad streikas turės įvykti ir
puikiais
idealais,
kurie
veikia
tė
taiko Amerikos darbininkams
pasiseks.
tos Centais ir Naši. Fondu matome, pasiekia savo tikslo.
vynės,
tautos,
žmonių
labui,
bet
kur nors be didesnio vargo
mokėt po 10 centų kas mėnuo Yra daug darbininkų, kurie
jų visos pastangos susilaiko už
išgauti sau geresnės darbo
j Centro kasų, šeimynų gi na niekam nieko neduoda, bet
ėjus ant jų tako saliūnininkui
sųlygos, tai paprastai dėlto,
ATIDAVĖĖ DARBININKAMS
m
ir jie bailiai traukiasi šalyn. Ar
riams ,kam organas nereika per savo darbštumų
gauna
kad patys darbdaviai prie to
DIDELĘ
DIRBTUVĘ.
gi negeriau būti? eiti vieną sykį
lingas po 5 centus kas mėnuo. geras vietas dirbtuvėse, ir
prielankiai atsinešė. Dažniau
Bostone,
Mass.
išdirbta
koope
užbriežtu taku, negu pataikauti
3) Sulyg kai-kurių valstijų darbdaviai juos labiau verti
siai gi reikia darbininkams racijos pienas, sulyg kurio Dengirtoms ir iš savų pamatų griū
reikalavimo jsolygint
narių na, negu tuos, kurie stengiasi
padėti daug laiko, darbo ir nison Manufacturing Co. firma,
vančioms
įstaigoms. Žmonės lau
KOVA SU SAUŪNU.
-krikštynuose, nei vestuvėse, nei
mokesnis sulfĮ^ amžiaus, kad sau darbų nupirkti doleriu,
atiduota, šios
pastangų, pakol jie priverčia vertės 5,000.000
Augimas blaivybės Amerikoj pakasinose, o kas,
labiausiai kia darbo, pavyzdžio o mes vis
visi dabar esantieji I-mo sky arba “viskės” bonka.
2,000 pastaruoju metu žymiai paaugo skaudu,
kapitalistų nusileisti. Neretai dirbtuvės darbininkams.
ir bažnyčių reikalai dar tebesvarstome, tebekalbame,
riaus nariai, persikeltų į augGeriausias būdas darbinin- toje kovoje badas darbininkų darbininkų turės
teisės gauti ir sustiprėjo. Paskutiniais keliais buvo
lyg voratinkliu
api o kaip prisieina veikti, tai pasu
Stesnius laipsnius pomirtinių kui išsipainioti iš tų visų bo- gniaužia ir net kraujais toji pelną nuo tos bendros koopera metais daug svarbaus nuveikta
pinti
saliūno
ir saliūninko, kame savo vėžės kairėn ar de
cijos
ineigų.
2,000
darbininkų
skyrius kuo sau padarytų ge so ir saliūnininko pinklių, kova apsitaško.
toje srityje ir nemažai
iškelta kuris
įsisprausdamas
į vi šinėn, tik jau ne tiesiai ir išsi
kurių
metinis
uždarbis
siekė
ro ir visos kliūtįs kaslink su tai nieko bendro su jais netu
svarbių
klausimų,
kurie
šiokiuo
Dabar kįla klausimas, kodėl
sokius
komitetus
ir, neva pildo priežodis: “kol saulė už
1,200
dolerių
kiekvienam
gaus
rėti. Jeigu visi darbininkai, gi
ar tokiuo būdu arti susirišę su paremdamas šiokia-tokia pašalpa tekės, rasa akis išės”.
lyginimo mokesnies išnyktų.
tų
streikų
negalima
akcijas,
suteikiančias
jiems
tei
opiąją žaizda Amerikos viešojo draugiją ir parapiją,
supratimo, laimėti rainiu būdu, be susirė
ingydavo Kova su saliūnais Amerikoje
4) Užlaikyt apmokamų Su ingiję daugiaus
sės
prižiūrėti
kooperacijos
rei
gyvenimo
—
svaiginamais
gėri

tarpe mūsų žmonių
garbingą dabar pilname išsivystime, ir ne
sivienijimo organizatorių ar atsisakytų kyšius mokėti ir mimo su policija? Atsakyti la
kalus.
mais. Blaivybės platintojai, švie vardą labdario. Dar ir dabar yra tik Amerikoje. Rusija, Anglija
saliūnuose bosus girdę, nie bai lengva. Tai mūsų streik
ba keliaujantį agentų.
sūs įvairių tautij veikėjai, paga tokių draugijų, parapijų, kuriose Prancūzija žovadais vieną kitą
5) Kad kiekvienas Su-mo kas negalėtų juos priversti tai laužiai kalti. Kasgi tie streik
lios pati Jungtinių Valstijų val saliūnininkaR vedžiuoja visą tvar- lenkia, blaivybės vykinime. Amedaryti, ypač kad tas yra laužiai? Tie patys darbiniu
STREIKIERIAI DIRBS ANT džia, permatydama, kad įsigalė ką ir užkerta kelią geriems su rika jų pavyzdžiais pakurstyta
narys ar naujai prisirašęs
priešingu
šalies
įstaty kai, streikuojančių draugai, o
FARMŲ.
įmokėtų nors po 1 centų ant
kovos ir kovos nuosekliai ir bū
jimas saliūno traukia paskui sa manymams.
mams.
Išsyk,
žinoma, bo gal ir giminės.
w
metų į Su-mo stipendijos fon
Bridgeport, Ohio. Streikojan vę tautos puolimą, prasikalti Ar ilgai galės bujnoti toji nes tų didelė nuodėmė mūsų lietu
sai ir saliūnininkai steng
Pabandysiu paaiškinti del tieji mainieriai rytinėj
dalyj mus ir nemoralius apsireiškimus veika ir mūsų tautą pažeminanti vių, jeigu mes tos kovos nepadų.
tųsi kiek galėdami
kenk ko atsiranda
mūsų
tarpe Ohio valstijos mano eiti dirbti palaidumo
ne tik genesniosios saliūnininko intekmė? Nors ir ne remtume. Turime galingą spaudą,
Gerbiamos kuopos, apsvar
ti darbininkams, bet, ką-gi jie streiklaužiai, kokios gi tos ant farmą Belmont pavietė, kur kartos, bet ir mūsų priaugančią ! labai norėtum žmogus tikėti švie- veikėjų pas mus nemažai, lietu
stę savo susirinkimuose virš
padarytų tai milžiniškai dar priežastis, kurios priverčia juos kviečia vietiniai farmieriai jaunuomenę tvirkina ir iš jos iš- į sesniai ateičiai, visgi kai-kurie viškos parapijos, draugijos mil
paskelbtus klausimus malonės bininkų miniai, be kurios ne
tuos pačius darbininkus, vie Galės nors svarbiausius savo rei augo niekam tikę piliečiai ir tau-I faktai liudija, kad pradedama žiniškos, galingos, nejaugi saliū
išreikšti per organų savo min gali apsieiti dirbtuvės ?
Su ton j draugams
streikuojan kalus aprūpinti, gavus naują už tas bei šeimynos nariai, stengiasi žengti tikra vaga prie įvykinimo nas mums visiems galės atsipir
tis.
Su augšta pagarba laiku tas viskas prigis ir jokių
kiek galėdami
užbėgti blogu mūsų ir kitų tautų tarpe šviesios kti. Ne. Mes turime jam pakirsti
tiems pagelbėti, užimti jų vie siėmimą.
K. J. Krušinskas,
mui už akių ir nurodyti priemo idėjos blaivumo ir šviesos. Kiek galutinai jo pažeistus sparnus ir
išnaudojimų iš tos pusės ne tas dirbtuvėse. Iš daugybės
nes, pagal kurių galima būtų vienos tautos žymesnis ir naudin nešdami blaivybės idėją į draugi
galės būti, darbininkui susi priežasčių priveski čia keletą:
TELEGRAFISTĖS
DIRBS
nuosekliai kovoti su ta baisia ir gesnis veikimas kokioj tai nebū ją parapiją, kleboniją ir papras
PADĖKONt S. L. B. K. A.
pratus.
1. Amerikos darbininkai nepa

praeitis niekam nežinoma ir labai
neaiški. Ir retas iš jų savo tikrų
pavardę nešioja. Žodžiu sakant,
Bernardas Montvydas yra tokiu
pat
katalikų,
kaip Gegužis.
Michelsonas, Bagočius,
tikras
žmogžudžio brolis žinomas Anto
novas ir kiti cicilikai.
Aš esu tikras, kad jeigu ku
riam iš tų ponaičių atsitiktų ne
laimė susikompromituoti kokiu
darbu, kaip kad Kiaulėnui ir
Montvydui atsitiko, tai visi soci
jalistai šaukte šauktų, kad Miehelsonas, Gegužis esą tikru tik
riausi katalikai . Ir argumentų
priparodymui jiems nepritrūk
tų. dargi geresnių nei dabar pri
rodymui Montvydo katalikybės.
Juk pirmas iš jų (Michelsonas)
sakosi esąs ne kokio rabino tik
vyskupo brolis. Kitas-gi (Gegu
žis) kas dieną savo kromelyje
apsikarstęs škaplieriais, rožan
čiais paties, girdi, šv. Tėvo paiventytais, aiškina žmonėms apie
atlaidų brangumą.... Tai toki tik
ri katalikai yra Montvydai, Michelsonai, Gegužiai, Bagočiai,
Šiaulėnai.........

MOTERŲ DIRVA.

S. L. R. K. A. REIKALAI.
30-TAS S. L R. K. A.
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Elizabetb', N. J.
Kovo 23, 1915.

F. Burbui,

Kasininkui
Gerbiamas tamsta:
Duodu žinoti,
kad priėmiau
čekį vertės $150.00, kaipo pomir
tinę už savo moterį Oną Goinienę, kuri mirė 13 d. vasario 1915
m. Esu labai dėkingas ir žinau
kad Susivienijimas
sakau yra
naudingiausia organizacija kiek
vienam lietuviui katalikui.
Prie progos pranešu, kad Ona
Grinienė paėjo iš Saliamos kaimo,
Gudelių gmino, Suvalkų gub.
Išbuvo 15 m. Amerikoj. Mirda
ma paliko nuliūdusiais, vyrą ir
šešetą vaikučių.
M. Grina.

Vienas mano pažįstamas
lietuvis darbininkas šiaip man
pasakojo apie savo Ameriko
je darbą: “13 metų esu iš
dirbęs šioje šalyje ir ne vie
noje dirbtuvėje prisiėjo man
darbuoties. Per visą tą lai
ką nei vieno cento nesmi iš
leidęs boso užpirkimui, bet
kad tas blogai atsilieptų į ma
no darbą negaliu pasakyti.
Nei vienos dienos
nebuvau
be darbo. Su bosais neturiu
jokios bičinolystės. Užmokesnis kaip kada siekdavo ir
augštos sumos, neretai už
dirbdavau į savaitę kelis desėtkus dolerių”. Tas pasakoX

sitiki savo organizacijomis ir
net bijosi jųjų, neretai šali
nasi; 2. Amerikos darbinin
kai susideda iš visokių tautų
žmonių, kurių tarpe žymus
baisus
neapsikentimas; 3.
Kalbų skirtumas, nepažinimas
vietinės anglų kalbos; negalė
jimas bendrai aptarti savo
reikalus;
4. Nesirūpinimas
šalies politika: 5 Labai išsipla
tinusi s darbininkų tarpe varto
jimas svaigalų; tta tik svar
besniosios priežastys, yra dar
šimtai kitų. Visus vienu sy
kiu sunku nurodyti.
Tūlas tvirtina, kad kapita
las podraug su kapitalizmo

8 VALANDAS.

New Yorko telegrafistės nuo
šio laiko dirbs tiktai 8 valandas
į porą, vieton devynių. Tą pagerihimą
įvedė The AVestern
Union Telegraph
Co., kurioje
dirba apie 2000 moterų.

CHICAGOS PIENININKAI
ISLAIMtJO.
Pieno išvežiotojai
dirbantieji
prie Chicagos pieninių
nestrei
kuos, nes darbdaviai patenkino
jų reikalavimus. Išvežiotoje! pie
no reikalavo vienos liuosos die
nos savaitėje. Po ilgų tarymaai
pieninių savininkai sutiko išpildy
ti tą teisingą pieno išvežiotojų
reikalavimą.

viską naikinančia liga — gir- tų srityje, savo geru pavyzdžiu tą šeimyną išauklėti būsiančiam
patraukia kitas ir, ilgainiui, po laikui lietuvių tautai Amerikoj
tuoklybe.
Jeigu mes atydžiai patyrinėsi- sunkios kovos, pasiseka pasiekti blaivią ateitį.
Saliūnininkai organizuojasi, de
me blaivybės plėtojimosi Ame kultūrinį tos tautos žingsnį.
da
pastangas sustiprinimui savo
Amerikoje
smarkiau
pradėta
rikoje ir pasiremdami
rimtuintekmės
lietuvių viešame gyve
pabaigoje
laikraščių
nurodymais, pasis kovoti su saliūnais
tengsime pažinti blaivybės idė 1914 metų. Iki rugsėjo tų metų nime, brukasi į mus draugijas,
mūsų šviesesniems
jos augimą, prieisime prie vieno šiek-tiek panekmingesnis veiki grnmuoja
veikėjams
ir
net palenkia savo
mas
apsireiškė
Maine,
Kansas,
išvedimo, kad šiais paskutiniais
inteli
laikais saliūno galė
pradeda Georgia, Mimissippi, North Caro- pusėn daug laikraščių,
pulti, saliūnininko intekmė vie line, North Dakota, Oklahoma ir gentų, suteikdami jiems pašalpą
šame gyvenime nuirtojo savo pir Tennessee valstijose, vien tik tose ar paramą, bet viskas tas neil
mutinės slegiančios išvaizdos ir valstijose buvo įvesti įstatymai, gam. Kovos obalsis jau iškeltas
tikrai apsireiškia
amerikiečių kurie suvaržė saliūninkus, o kai- ir vargiai benutils. Taigi, viai
tarpe šviešus Jbaškas, — purti- kuriose vietose ir plačiai pradė kam brangi blaivybės idėja, • ir
maaia nuo aunkaua saliūno slo ta agituoti už plačią blaivybę. Pa- rūpi tikra ymžanga ir apšvieta
Mato tegul susispiečia į vieną kuopą
gučio. Sykiu su visais pradeda ▼yrdis buvo sektinas.
me
jau
22
rugsėjo
kaip ir veda atkaklią, ant žūt ar būt.
atgimti ir mūsų viengenčiai lie
Virginijos
valstijoj
kįla kovą su saliūno ir saliūnininko
tuviai, kurie dar nesenai nega
užvesti
blaivybės
intekme.
J.
lėdavo apsieiti
be saliūno neiklausimas

f
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Baland. (Apr.) 22, 1915. N. 17

Stock llinaičių. Kad tik eksplozijos ne- kas nepasižadėjo, -— mat, mergi
nos pačios mokinsies per savę.
negu'atsitiktųY
Galop dar liko nutarta pareng
CHICAGOJE,
ti šokių vakaras ir tapo išrinktas
Mažiau socijalistai gertų alaus, dar vienas narys į kuopos knygų
The Peoples Stock Yards State Bank
prižiūrėjimo komisiją.
rečiau
skaitytų
“
Šakės
”
Bimbos
40
VALANDŲ
ATLAIDAI.
Džiaugiasi “Keleivis”, Ameri
Kuopos korespondentas.
Didžiausia banka Iiskyrus didmiestį jau
6v. Kryžiaus parapijoj, 25, 26,
ką*
išnaujo atrado, paskelbdamas mokslus ir netikėtų “Keleivio”
j-“Tai laikai, tai gadynė, de
pašventintoms
“
brostvoms
”
,
—
27
d.
balandžio,
bus
40
vai.
atlai

paskirta
ir autorizuota Pavieto kolektoriaus
juoja vargšė “Laisvė”, ant so Terre Haute miesto viršininkų soeijalistų sąjunga trygubai su
CLEVELAND, OHIO.
dai. Bus daug iš kitur atvažiavupriimti mokesnius už taksus ir bilas.
cialistų reikalavimo
užbaigti nedorybes ir tuč-tnojaus pri
Iškilmingas Vyčių vakaras.
vių kunigų.
mažėtų.
Europos karę, nieks ir atydos kiša “Draugui-”, kad jis kada
Atnešk mums savo taksų bitas.
Kovo 28 d. M.
Paulauskio
neatkreįpe ”. '^tikrųjų Mesijus tai tuos viršininkus girė. Gali
svetainėje buvo surengtas Vy
•
•
Taupyk laiką Įr kelionę.
ROSELAND VAIKŲ VAKA
karalystė artinasi, kad žmonės būti, bet šiandieną “Draugas” Gal lietuviai saliūninkai ir ne- čių 25 kuopos vakaras.
Pro
RAS.
lygiai su visais biaurisi jų dar bestatys savo bravoro Chicagoj, grama susidėjo iš prakalbų ir
Nereikia laukti.
taip patvirko.
bais ir negina jų, kaip.kad “Ke kad nei vienas iš jų apie tą nau dekliamacijų. Atidarius progra Bal. 18 d. Roselando Anio•
■- •
Banka yra atvira taksų priėmimui nuo Kovo 10 d. ik
leivis” mėgino apginti Montvy- ją instituciją anei žodžio nesako. mą pirmininkas M. Rusiackas lų Sargų draugija parengė vaka•
Balandžio 30 d. nuo 9 vai. 'ryto iki 9 vėl. vakaro.
Prancūzų soeijalistų
organas dus ir Kiaulėmis, pranešdamas Turbūt saliūnininkų vyresnysis pirmiausiai prabylo į publiką rv. Visą programą išpildė patys
jaunuoliai. Programas-gi
gana
“L’Hnmanite” už 30 sidabrinių stebuklingą telegramą apie mi vadas mano pamainyti savo “sto smulkiai išdėstydamas
TURTAS $5.500.000.00
Vyčių
įvairus:
choro
dainos,
vaikų
or
rusiųjų
kovas.
ną ”.
parsidavė buržuazinei
valdžiai
konstituciją. Apibriežė taip-pat
chestra, pantomima, gimnastika
ir visus socijalizmo krepšius pa
kokiam tikslui Vyčiai yra orga
Officers
ir k. d. Beto atvaidinja p. Prabėrė. Nesinorėtų net intikėti to
nizuojami ant kokių pamatų sto
"O
“
Ūkininkų
Bendrovės
Įstei

R. J. SCHLES1NGER. President
“Ateities”
Triksų Triksas, Gal Montvydas ir Kiaulėnas vi ir prie ko žengia. Kalba bu
kiems, bet “Laisvė” taip sako,
WM J. RATHJB. Vie. President
o jinai socijalizmo žinojime ne perskaitęs Burbulo
velykinius geri buvo “Naujienų” iv “Ke vo turtinga ir publikai labai pa gimas”.
U. C. LAYCOCK. Vice President
Geriausiai išėjo
pantomima.
and Caahier
linkėjimus, apsirgo juodosios leivio” bičiuoliai, kad jiems net tiko. Pabaigęs kalbėti, pašaukė
klaidinga.
JOHN
A. NYLIN. Aaaiatant Caahier
Žmonių
buvo
nemažai,
visi
pa

melancholijos liga ir, ne tai sap- “Draugo” agentūros kvitų šių ant scenos žinomą muzikos my
LBON DRWBNSKI. Aaaiatant
tenkinti.
nuodamas, sako, kad jis jau išau- dviejų redakcijų spaustuvės ap- lėtoją ir uolų tojo šakoje dar
Caahier
Vadinasi dabar galima ir soci- go ir dar augsiąs, o kaip burbu- ščiai prispausdino.
E. NYLIN, Secretary and Truat
bininką p. V. Greičių. Kalbėto Vakaro surengime daug padė
Officer.
jalistų pasipirkti, tiktai pinigų las plyš, išsiners iš trumpų ke.* Burbulas. jas smulkiai išdėstė kas tai yra jo Roselando žymiausieji veikė
jai
kun.
F.
B.
Serafinas
ir
p.
nereikia gailėties. Patarčiau se
muzika, jog dailę ir vertę. Publi
A. Pocius.
novės liekanų mylėtojams nepra
Peoples Stock Yards
kai labai patiko ir rankų ploji
Ne —es.
žiopsoti geros progos ir pasipirk
mu liko nulydėtas nuo estra
ti keletą būsiantiems tautos mu
dos. Po kalbai p-lė Z. BagdžiuSTATE BANK
GRAŽUS VAKARAS.
ziėjams.
niutė dekliamavo eiles “Sielos
•
•
47th Street & Ashland Avė.
Chica
Vyčių kuopa nuo 18 gatvės
balsai”, kurie gana puikiai išėjo.
Ro, U
•
parengė pasi
Trečiu kalbėtojum buvo pašauk nedėlios vakare
S
Raudonoji Amerikos lietuvių
vakarą, kuriame
tas vietinis Vyčių kuopos rašti linksminimo
dalyvavo
nemaža
jaunuomenės. svarbių kliūčių atvykti į Pittsspauda nori visus intikrinti, kad
ninkas J. Sakalauskas. Jo kalbos
SKELBIMAI.
Moutvydas ir Kiaulėnas yra ge
tema buvo, kaip prieš keletą me Buvo vakarienė, laike kurios bu burgą, jo paties laišku ingarąis katalikais ir rašo apie juos
tų Didžiosios Lietuvos laikraščiai vo padeklemuota eilės ir rinkta liotas p. Andrius Buvelskis,
STOKA MAISTO.
“katalikiškus ruožus”. Tūli pa
Į MŪSŲ “VYČIUS”.
rtery nūnai yra vairu visų drau- smarkiai kovojo su Lietuvos jau aukos Informacijos biūrui. Vė Tautos Fondo komisijos na
Tragiškiausia
stoka maisto yra
sakoja kad mūsų “draugiškoji”
Draugai “Vyčiai”! Jau ilgo-1gijų. Savo prakalbomis, savo pul nuomenėsį išeivystė, kaipo ne liau buvo šokiai ir žaislai.
rys, gyvenantis Pittsburge pa tada, kada ar tai viduriai ne
Malonu matant mūsų jaunimą darė revizijų kasos ir kasi
spauda semia savo ruožams me kas laikas, kaip mūsų organiza- kiu pavyzdžių ir veiklumu tik- šančią Lietuvai didžią nelaimę.
priima jo, arba, priėmę, vėl išdžiagų iš tų laikų, kada Mout cijos organe — “Drauge” ne- rai užima pirmą vietą. Kuomet Dabargi, anot kalbėtojo, kuo padorai linksmininantis.
ninko knygų. Knygos veda vemia. Tokis padėjimas reika
Sigma.
vydas ir Kiaulėnas buvo nariais simato skyriaus “Mūsų Jauni- nueini ant jų draugiško susirin- met mūsų tą jaunimą Lietuvoje
mos kuogeriausioje tvarko lauja greičiausios atydos. Mes
L. S. S. A. ir laisvamanių kuopų. mas”. Kodėl to skyriaus šian- kimo, tai žmogus jautiesi kaip iššlavė karės šmėkla, tie išeiviai,
je. Bylos yra visos, taip-pat norėtume rekomenduo gerai ži
Net “Laisvė” pažymėjo tą svar dien nėra mūsų organe? Aš at tarp geriausių brolių ir seserų; tas Amerikos jaunimas pradėjo
MOTERŲ VAKARAS.
vidurių išvalnijimui toni
bų atsitikimą, tik paskiau apie sakau į šitą klausymą, — todėl, jų meilė, santaika ir demokratiška organizuotis į vieną didelę orga
A. L. R. K. Moterų Sąjunga ir išmokėti čekiai — tvarkiai nomą
ką,
taip
vadinamą Trinerio Ame
draugai, kad mes nieko nerašome dvasia, tai kad nors' ir akliausį nizaciją stoja į eįlę savo žuvu III kuopa rengia puikų vakarą. laikomi. Bylos ir išmokėti če rikonišką Kartaus Vyno Elixirą,
jį užmiršo.
tau skyriun apie mūsų jaunimo storžievi tur padaryt aukso būdo sių brolių ginti savo tėvynės rei Bus vaidinamas “Nesipriešink”, kiai sutinka su knygomis.
kuris viską prašalins ir kūno,
,
•
•
bei savo organizacijos reikalus, žmpgumi.
kalus. Ragino kuoskalįtlingiau- prie to dar; monologai, solo ir Inplaukų nuo spalių 28, kas nepriklauso ten, kaip pra
Saliūnų apskelbimai, kaip ma Aš neabejoju,
Vakaras atsibus 1914 metų — $15,585.64. Iš- gaištingą medžiagą, kuri užnuo
kad aš čia ne Per Velykų naktį, trylika jau siai rašyties į Vyčius, kaipo į deklemacijos.
tyti pelningas biznis. Soeijalistų klystu, nes kitokios priežasties
Apveizdos
Dievo
parapijos sve plaukų $2,817.55. Balansas dija kraują ir pagimdo ligas kū
nų Vyčių pasirėdę puikiomis ka būsiantį tvirtą LiMuvos pamatą,
ir tautininkų laikraščiai pilnai nepasirodymui
“Drauge” to reiviškomis, Cezaro styliaus uni kurio joks priešas, neįstengs iš tainėje 18 ir Union gatv.
$12,768.09. Visi pinigai lai ne. Jis taipgi sutsiprins virinimo
jų prikimšti. Nuo visokių “ska jaunimo skyriaus, rodos, nega
Po
programui
bus
skrajojanti
komi
Politania State Banke. organus, kad jie galės priimt
formomis, stovėjo prie Viešpaties griauti. Didžiu rankų plojimu
nių alučių, gardžių
arielkėlių, lėtų būti. Jeigu taip, tad ko
Politania State Banko val ir sunaudot maistą. Ligose, ku
publika išreiškė dėkingumą. Po krasa ir žaislai.
saldžiųjų” net akyse žaliuoja. mes laukiam, draugai, ir ką mes karsto. Labai malonų įspūdį į
Visus
kviečia
Valdyba.
kalbai
p-lįįė
/J.
Skirpkauskiute
dyba
apsiima mokėti už lai rias apsunkina užkietėjimas vi
žmones jie padarė, kad bažnyčio
sulauksim? Atminkim, juk jei je nebuvo jokio rėkavimo, visa dekliamavo eiles “Pavasaris tėkomus pinigus ant checking durių, nužudimas apetito ir silpgu mes patys neveiksim nieko komanda buvo atliekama tyliai, vynej”. Jaunutė >•vytė savo ma
account — 2%. Dariusieji re numos, Trinerio Amerikoniškas
Laikraščiai ir vėl prabylo apie savo dirvoje, tai kiti mums ne
RISTYNĖS.
Kartaus Vyno Elixiras užganė
loniu
balseliu
padarė
gilų
įspūdį
valymą spaudos. Gal ir gerai ateis ką nuveikti. Mums, drau vien tik ant kardo ženklo. Šie vy
Šv. Jurgio parapijos svetai vizijų išreiškia nuomonę, kad
dins. Kaina $1.00.
Aptiekose.
į susirinkusius. Paskum buvo
būtų pravėdinus šiek-tiek socija- gai, labiausiai reikalinga dar rukai matytis yra gerai išsilavi
nėje subatoj 17 d. balandžio įvy bent $6,000 būtų laikomi ant
Jos.
Triner,
Manufacturer,
1333pašauktas
vietinis
klebonas
kun.
nę,
kad
galėjo
atlikti
savo
užduo

listų izmus, o tautininkų kleri buoties mūsų spaudoje — rašynė
ko didelės ristynės kuriose daly Savings account su 4% ir kad
1339 S. Ashlančb avė., Chicago,
J. Halaburda. Gerbiamas kalbėtį kaip seni kareiviai.
davo žinomas lietuvių ristikas Tautos Fondo pinigai dėl di M.
kalizmus.
ti apie savo
organizacijos ir
..
. . r
1
tojas pirmutiniuose žodžiuose “Į
11
d.
balandžio
Vyčiai
paren

darbą,
.
broliai.
Uial-a
pade,
”
#®““k“' Ba’» kd!‘“ ir desnio atsargumo būtų laiko
jaunimo- reikalus. Tuomet tik
Sustingęs kaklas, ar sustingu
ji-.i ___ n.;_;
____ |Kitų ristikų. Ristunnkai uz savo
mi ne viename banke, bet bent
tai mes visi matytumėm, kaip gė trečias iš eilės prakalbas. Vi- dėstė
smulkiai
Vyčių
organiza

si
nugara turi būt įtrinta su Tri
Ar ir dabar tvirtins “Kelei stovi mūsų organizacija; tuomet sųpirnfa “Vyčių” choras 'sudai
darbą atlyginimb neėmė ir kaip trijuose.
naudinguoju
ir ragino,
nerio Linimentu ir skaudėjimas
viai” ir “Laisvės”, kad katali- tiktai mes sužadintumėm mūsų navo “Vyčių” himną, kurio me cijos
teko girdėti pelnas
paskirtas
Tautos
Fondo
iždo
glob.
greit pražus. Labai geras reu
ypač
čia
gimusį
jaunimą,
rašy

kų kunigai patys juodrankiškus visuomenę, kad toji vkuoskait- lodija ir atlikimas publikai taip
i tautininkų fondui.
matizmui
ir neuralgijai. Kaina
ties,
kur
jie
galės
susipažinti
su
Kun.
F.
Kemėšis,
laiškus rašinėja socijalizmo ap- lingiausiai rašytųsi prie “Vy labai patiko, kad buvo priversti
25c.
ir
50c.
;
per krasą 35 c. ir 60c.
Lietuva
ir
jos
garsia
praeitimi.
Tautos Fondo komis. nar.
TUĮjfli'iimui" Kingstono kleboni čių”, tuomet tiktai mes maty dar kartą atkartoti. Toliau stud.
Andrew Bovalski
PAŠOVĖ LIETUVĮ.
jos išsprogiuimas nelabai sutinka tumėm, kad mūsų organizaciją A. Račkus perstatė už kalbėtoją Ranku plojimui nebuvo galo. Po
kalbai
p-lė
Z.
Bagdžiuniutė
vėlei
16 dieną balandžio
plėšikai
Sptcijalis Bargenas
su soeijalistų
sanprotavimais auga, plėtojasi. Šioje valandoje “L. Vyčių”. Centro Litert. Ko
padekliaraavo
“
Džiaugsmo
supašovė
saliūnininką
Juozą
BalAUKOS
TAUTOS
FONDUL
Farmų
bargenas mūsų lietuvių ko
mis.
narą
Praną.
Virmauską,
Kaip jie dabar dalykų stovį pa to nesimato, nes mes, draugai,
kuryje", savo jautri širdimi ir čiuną, prie 3400 S. Union gatvės.
lonijoj. 40 akrų geros molingos ly
kurs
kalbėjo
apie
reikalingumą
aiškins ?
nieko nerašome apie savę, išsky
POBTAOE, PA.
puikiu akcentu patraukė į save
saliūną plėšikai atvažiavo au Po >2.00 aukavo: V. Savukinaa, gios žemės. Nauji mediniai namai, ir
rus tik “Vyčių”
pirmininką auklėti jaunimą taip, kad jis bū
gera daržinė ir šulinys su pumpa.
publiką. Po deklįąmacijai dar tomobilių ir inėję į vidų grasin A. Svaidąs.
gerb. M. A. Norkūną, kuris vis tų “doras, sveikas ir protingas”.
Tik pusantros mylios nuo miestelio,
Po
>1.00:
A.
Stibingis,
P.
Pasipareikalavo j lauckas,.
“Tėvynei”
vertėtų atydžiai praneša mums per organą apie Antras kalbėjo pats vakaro vedė kalbėjo p. J. Žitkevičius ir A. dami revolveriais
bažnyčių ir mokyklos. Apie 10 akrų iš
Po 50c.: J. Buneelis, S. Skočiukas, valytos, ant gero kelio. K^ina tik
“Mūsų Staseliūnas. kalbėjo trumpai, bet pinigų. Rods Jlalčiunas stengėsi
perskaityti “Naujienų” lekciją, svarbesnius mūsų draugijos rei jas A. Račkus temoje,
J. Petrikis, M. žiurinckas, V. Mike
aiškiai
nupiešdami
kokią
svarbą
išsprukti, bet plėšiko kulipka nu- lionis, V. Junkonis, V. Miglinas, J. >1 700. $800 įmokėti, likusieji išmo
turtai, spėkos ir talentai Vy
parašytą “Jaunajai Lietuvai
kalus.
kėti per 5 metufc|jt
turi
Vyčių
organizacija.
ertė jį1 ant grindų. Plėšikai pa Danielius. J. Lukoševičius.
čiams
Vyčiai
Lietuvai,
Lietuva
kurioje nurodama, kad skundi Draugai, netylėkim — nieko
Po25c.:
A.
Žeilonis,
S.
Paliūtis,
Publikos buvo neperdaugiau- ėmę 30 dolerių, prasišalino.
grimmetTCand co.
kas ką nors kaltindamas išsyk ir gero nesulauksim. Rašykime apie gi Kristui”. Žmonių buvo pilnuJ. Mikelionis, A.
Mačijunas,
J.
1286 MILWAUKEE AVĖ.
Bubnas, J. Jogis, J. Ambrozaitis, J.
faktus privestų. Gal “Tėvynė’ mūsų reikalus, kiek ir kaip mo tė salė. Prakalbos nusisekė, sus siai, nežiūrint, kad įžanga vy
Viapštas, A. Sivokas,
Krukanekaa, corner Paulina st., 3rd floor.
pasimokinus pas savo senąją bi- kam ir galim. Nes, kad gyvenam, tiprino dar labiau jau ir taip rams buvo tik 10 c., moterims
PUIKUS VAKARĖLIS.
P. Miliauskas, M. Baguša.
CHICAGO, ILL.
čiuolę, nebūtų taip lengvai ir tai reik ir dirbti. Dirbkime vi- stiprią “Vyčių”dvasią ir padarė visai dykai, bet užsilaikė ramiai
.10
Nedėlios vakare, šv. Jurgio P. Tamošiūnas
surinkta
>13.60
katalikiškų organizacijų apšau 81. Visos “Vyčių” kuopos iš- didelį įspūdį j žmones. Po pra ir buvo patenkinti. Po prakal par. salėje, Dr-stė Nekalto Pras. Viso
Pinigus gavome pasiųsime Tautoa
kus nelegališkomis,
ypač kad rinkite savo korespondentus, ku kalbų prisirašė 14 naujų sąnarių, bų prasidėjo nariii priėmimas.
Šv. turėjo puikų pasilinksmi Fondui. “Dr.” Bed.
RAČIŪNO PAVEIKSLAI.
tų faktų net iš piršto negali iš rie rašynėtų į “Vyčių” organą o kadangi buvo prisirašiusiu 82. Naujų prisirašė 48. Pasibaigus nimą paminėjimui šešių metų su Kolektohiai: Juozas Šlapikas Ir Jo
nas Kultinas.
laužti.
Račiūno naują paveikslą serija iš
apie savo kuopos stovį, jos vei tai nūnai yra jau netoli šimto. programai tojo pačioje svetainė kaktuvių draugijos gyvavimo
•
•
je pirmininkas atidarė susirinki Svečiai buvo visi draugystės na
karės lauko. Pirmą kart Chlcaglečlal
brooklyn, n.
kimą, kad mums visiems būtų Valio Vyčiai!
•
•
mą, kur buvo svarstoma Vyčių rių draugai-pažįstami ir buvo Lietuvių Blaivininkų Dr-ja >10.00 ant judamąją paveikslą, muštruotos
Raudona Ugnis.
aišku, kuri mūsų
kuopa yra
kuopos reikalai. Vieną pažymė-j įleidžiami tik tie, kurie buvo ga Pelnas nuo koncerto Lietuvių Dieno kariškos dainos. Bus rodoma šiose
“Lietuvos Žiniose” skelbiama, darbštesnė, kuri ką ir kaip vei
je
>18.10 vietose:
siu tiktai, būtent,, kad nutarta vę užkvietimus iš draugystės na Vietos T. F. komitetas taria šir
kad Bostono “Ateitis” skiriama kia. Tai yra visų mūsų šventa
Petnyčios
ir Subatos
vak. Bal.
ATHOL, MASS.
Amerikos jaunimo
reikalams. priedermė, kad gyventi, tai ir
greitu laiku įsteigti Vyčių kny rių. Be lietuviškų šokių ir žaislų, dingų ačiū visiems koncerte daly Apr. 23—24 d. Apveizdos Dievo par.
Tarusiems.
Balandžio
11
d.
“
Vyčių
”
10-ta
Kelintą numerį “Ateities” skai dirbti. Dirbkime
prisiųstų
viso iš salėje, Union ir 18-tos gatvės, Chisavo dirvoje, kuopa laikė savo mėnesinį susi gyną. Radosi narių, kurie ne buvo surengtas ir trumpas pro- Be pirmiau
>28.10 eago, 111.
tau, bet apie jaunimą anei žo ‘Vyčiai”.
mažai prižadėjo paaukoti knygų graiuas. Pirmiausiai p-lė Evai Brooklyn, N. Y.
rinkimą. Pirmiausiai buvo pak 9-tą valandą pirmininkui atkal
Nedėlios
ir Panedėlio vak. Bal.
džio.
daitė skambino pianu, potam ma
Antanas K. Losius, viesti visi susirinkiman atsilan
Ketrark,
K.
J.
I
A
P
r
25
—
28
d. Columbia sslė, So.
“Vyčių” 10 kp. rašt. ir korės kiusieji nariai išpildyti prisiųstas bėjus maldą susirinkimas užda žytė mergaitė Klimiutė dainavo Pirmu karta T. F. Kom. prislantš f Paulina ir 48-tos gatvės Town oi Larytas.*
ir deklemavo angliškai ir lietu
>354.03 Į ke.
pondentas.
iš “Lietuvos Vyčių” organizaci
Svieto pabaiga
nebetoli, —
Negaliu praleisti nepriduręs viškai; dainas akompanavo p-lė Antru kartu
>481.41 Utarninkė ir Seredoj (Apr.) balandžio
Red. prierašas: Gerb. kores jos centro aplikacijų
blankas.
Uš šenklelius
“Pasaulis” dingo. Gal nabagui pondentas paduoda gerų
>36.00 27 ir 28 šv. Jurgio svetainėje 33 ir
M.
Klimiutė.
Taip-pat
deklemavo
to,
kad
Clevelaude
Vyčių
kuopa
min
Anburn avė. Chicagoj.
pritrūko
medžiagos
rašinėti čių, į kurias turėtį atkreipti do Atlikus tą, visiems kuopos na susidarė dar tik 14 d. šio mėne B-lė J. Urbiutė ir skambino piano Viso labo N.wark, N. J. T. P.
riams buvo dalinamos “Vyčių”
Koaa. prisiuntė
>760.43.
Nedėlioj ir Panedėlyj gegužės 2
“Naujienoms” komplimentus.
ruos
visos
mūsų
jaunimo konstitucijos, už kurias nariai šio, o jau narių turi 84. Galima solo p-lė Nausiedaitė. Jos visas,
ir 3 d. Stančiko salėje 105 E. 115
kuopos.
Ištikrųjų
per maža užsimokėjo po 5 centus kiekvie sakyti, kad Clevelando Vyčių 25 rodos, yra mokinėmis šv. Kazimie
str. Kensingtone, Chicago.
mes rūpinamės savais reikalais. nas. Toliaus buvo svarstomi įvai kuopa pralenkė kitų lietuvių ko ro Seserų Vienuolyno. Dar dai REDAKCIJOS ATSAKAI.
DAUGELIS PASINAUDOJO
Užtai dabar turime “Sočijai
navo p-lės Rudauskaitės ir smurūs kuopos reikalai ir buvo ime- lonijas. Garbė Clevelando jau
Teisybės
Mylėtojui.
Kodel-gi
tamstos
demokratą”, kuriam
“Naujie
PIGIOMIS RUBLIŲ
šami nauji sumanymai dėl gero nimui, kuris noriai stoja į eilę kavo p-lė J. Urbiutė.
W0RCE8TER, MASS.
nos” serenadas gieda. Taip tas
P. M Svečias. patys neparašėte teisingai? Mes talpi
su
visos
Amerikos
jaunimu
prie
KAINOMIS.
vės kuopos ir jos narių. Tarp pa
nome tą ką gavome. Protestą-gi nedė
gyvenimas suburtas, nelyginant
Atidarius “Draugo” Ben
sime, nes jame nieko naujo nepasakyta.
Skaityti linksmas, liūdnas ir keltų kuopai sumanymų, du pa darbo dėl savo numylėtos tėvy
Ožio Mikitono ragai.
nės
Lietuvos.
P.
Kubertavlčiui.
Pavėlavote.
drovei PINIGŲ SIUNTIMO
juokingas iš lietuvių gyvenimo sirodė gan prakituūs. Drg. Jonas
•
•
J. Strumbrtui. Taip-pat.
Lai gyvuoja Vyčiai!
korespondencijas, tai ne naujie Petrulis su drg. Juozu Leščins
SKYRIŲ ir priimant pinigus
Marei Žalpienei. Pasiuntėme S. L. K
J.
Vytu.
na ; bet užtikti iš kur nors iš ku sutiktų pamokinti
vietinės
nusiuntimui į Lietuvą pigiaus,
K. A. raštininkui.
Kas nori sužinoti kokio laik
“
TAUTOS
FONDO
”
REI

gąstingą žinutę, — tai tikra re kuopos narius pradinių mechani
J. Plunballul. Palikite tamstos “viš kaip kiti, daugelis pasinaudo
raščio kuris redaktorius pasikei tenybė. Mūsų kolonijoje kovo
BALTIMORE, MD.
kos dėsnių, jei tik
tai kuopa*
tą kapitonams” jiems tinkamas vietas. jo proga — pasiunčiami po ke
tė, tegul kreipiasi j . “Lietuvos’ 14 d. užsimezgė 26-tą “Lietuvos
Vyčių 19
apsiimtų įvesti amatų skyrių sa Vietinė Lietuvos
Skaitytojams tai neindomu.
letą desėtkų rublių savo gi
KALAI.
ir “Vienybės Lietuvninkų” .in Vyčių” kuopa, kurios nariai yra
B. V. Stočkftnui. Pavėlavote prisiųs
vo vakariniuose kursuose. Tą kuopa vaidins. “Karės Metu”. Be
minėms. Pakol rublių kaina
formacijų biurą, ten ir be žinios
ti.
ištlesu ne kokie pelai, bet Vyčiai Įnešimą, žinoma, kuopa priėmė to bus monologas ir taip-pat bus
ir noro pačių redaktorių, jie va
Dymšai. Tamsta geriau rašynėk žinu dar nepakilo, patartina yra
ir Vytės tikroje šio žodžio pras mielų noru. Taigi tUbartiniuoise išleidžiama ant išlaimėjimo auk
rinėjimi iš vieno laikraščio j ki
tės
iš vietinių lietuvių gyvenimo. Ei naudotie si ta proga ir vi
mėje. Smarkus jos augimas tai mūsų kuopos kurčiose jau bus siuiai 5 doleriai. Taigi Baltimo IŽDO GLOBĖJŲ PADARYTO lės nesiseka.
tą.
siems, kurie nori atjausti sa
res lietuviai ir lietuvaitės ne
SIOS “TAUTOS FONDO”
taip augązdino oieilikučius, kad mokoma to amato.' Žiūrėtojui. Tokie atsitikimai su gir
vo tėvus, brolius ir gentis
pamirškit
atsilankyti
ant
to
va

patys nežino nei kur dėties, nei
REVIZIJOS PROTOKOLAS. tuokliais laikraštin netinka.
Atftras sumanymas kad įvesti
9 balandžio 1915 metų Tau
J—as. Tamstos korespondencijos nei Lietuvoje kenčiančius karės
ką veikt. Jei kuris jų kartais pa kuopos kursuose mergaitėms pa karo. “Karės Metu”. Vakaras
“Laisvė” gali nusiraminti ir aitinka “L. V.” pirmininkę p-lę simokinti siuvimo skyrius. Tas atsibus 26 d. balandžio 8 vai. va tos Fondo Iždo globėjas kun. visos dėti nei sutrumpinti. Mat tų vargus. Prie progos, patėmisavęs neerzinti. “Draugas” se V. Timinskiutę, tai bėga ištolo. sumanymas taip-pat tapo mielai kare, lietuviškoj salėj 506-510 F. Kemėšis ir, vietoje p. J laikraščių kuriuose buvo šmeižlniai mfl jame, kad pinigai į Lietuvą
sų skaitytojai nematė, taigi ir žinutė
Jaroševičiaus, negalėjusio dei
Ištikrųjų “L. V. kuopa Worces-priimtas, tiktai už mokytojas cie- W. Barre st.
galima nusiųsti ir telegramų*
bue neindomi.
Lietuvninkas.

Šis

Tas,

nai žino, kad Chicagos
Yardosc
daug švariau
Laisvės” redakcijoj.

PRANEŠIMAS NAMŲ SAVININKAMS

.Musų Jaunimas

t.

8.

Į
astuonias
dienas gau
namas atsakymas, kad pini
gai priimti., Apie kainas
klauskite “Draugo” Redakci

DRAUGYSTĖS SV. JONO KRIKSTY
TOJAUS,
MEI,BOSE PABK, ILL.

VALDYBA:

tuntos

iš

VALDYBA

Melrose Purk, III.
Org. iižžifir. prot. rašt. A. Jasinskafe,
1300 Ht. Charles avė., Maywood, III:
Finansų rašt. A. Sumalionis Box 593

■Melrose Purk, 111.

Pirmiuinkas l)r. A. K. Rutkaus
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago,
111.
Raštininkas Adv. A. A. Šlakis,
3255 So. Halsted st., Chicago, III.
—Odininkas B. Vaišnora, 1514
Carson st., S. S., Pittsburgh, I’a.
Iždo Globojai:
Kun. F. Kemėšis, 717 W. 18th
st., Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Washington st., Nonvood, Mass.
Susiv. Liet. R.-Kat. Am.
valdybos antrašai:

Prezidentas: K. J. Krušinskas,
59 Ten Eych gt., Brooklyn, N. Y.

Vice-proiidentas *. J. Riktorai
tis, 91 Congress avė., Waterbary,
Conn.

Sekretorius: J. S Vaailiaaskas,
112 N. Greene et., Baltimore, Md.
Kasierius: Pranas Barba, 4M, ...
—.
58 Main st., Bdwardeville Kine
•ton, Pa.
Knyfius: Kun. J. lntura, P.
O. Freeland, Pa.
Dvasiškas Vadovas: Kun. 3.
Jakaitis, 41 Providence st., Wo»-

Kviečiam

atsilankyti aut to

visus I
gra

Komitetas-

Pjrni. pagelb. V. Kiudolas, Box 151

jos,

TAUTOS FONDO

vakare.

žaus vakaro.

Pirmininkus
J. Žvirblis, Bos 595
Melrose Purk, lll.

DRAUGUy REIKALAI.

vai.

apielinkes

Kusiuiukas J. Stefonkevičia, 5001
12tb st., Cicero, III.
Susirinkimai buua kas trečių nedėldienį kiekvieno mėnesio, pirmų vai.
[>o pietų J. Waicbiulio svetainėje. 2018
Loke pt., kumpas 21 gutv. Melrose
Park, III.

ŠVENTO ANTANO
DRAUGUOS,
WAUKEGAN, ILL., VALDYBOS
ADRESAI:
Pirmininkas:
Steponas
KeliOtia,
1344 So. Jackson Str.
Pagelbiniukas,
Kazimieras Burba,
1410 So. Park Avė.
Protokolų raštininkas,
Antinis
Samoška, 1338 Sheridan Road.
Finansų raštininkas, Jronimas Shemulinas, 712 — 8th Str.
Kasininkas, Antanas ®akšys, 1327
8o. Vietoria Str.
Kasos globėjai:
Juozapas Skuldziskis, 1112 — lOtk

Str.
Raimunda
Rulsvičia,
1330 So.
Jackson Str.
1. Maršalka, Pranas Dapkus, 1407
i So. Park Ava.
Į 2 Maršalka,
Antanas
Didjurgis,

KNYGŲ MĖGĖJAMS!
Nuo seno yra sakoma, kad “Knyga
— žmogaus geriausias drnugas ’ ’. Bet
svarbu, kad draugas — knyga būtų
gera ir suteiktų
skaitytojui nau
dą.
Kaip
tik
tokia
knyga
ir yra “Oliveris Twistas’’. Parašyta
žinomo
anglų
rašytojo
Charles
Dickens, Lietuvių kalbon versta Jono
Kmito. Vertikas savo darbą ntliko1
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš
akis Auglijos žmonių tainseniąjų gy
venimo pusę, parodo visą skurdą ir
niekingumą, kuris slepiasi po žiban
čią skraiste Londono miesto. Yra ir
šviesesnių bruožų, kurie paįvairina
turinį. Didelė knygą susidedanti iš
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta
aiškiai ant geros popieros. Kaina
tik...............................................................
$1.00
Nemažiau nusisekus
už “Oliverį
Twėstų’’ yra “Huckleberry Finnas’’
Parašyta visam pasaulyj,
pagarsė
jusio humoristo Mark Tvain’o, ir
versta iš anglų lietuvių kalbon jau
gerai lietuviams žinomo Jono Kmi
to. Kaip Oliveris Turistas rodo gy
venimo tragediją, taip Huckleberry
Finnas parodo lengvesnę gyvenimo
pusę. Vertikas taip taip puikiaizsugebia perkelti skaitytoją į aprašomas
vietas, taip reališkai perstato Huckle
berry ir jo neatskirimą draugų Tarną
Sawyer’i, kad skaitytojas su didžiau
siu žingeidumu
seks tų Unksmių
draugų keliones ir nekartą nusijuoks

Dovana
Giminėms
Mera geresnės dovanos

tavo gi

minėms Lietuvoje, kaip pasiunti

mas jiems keletą rublių pavasa
rio reikalams.
Pinigai nueina saugiai ir greitai siunčiant per
“DRAUGO” Adminisraciją. Tavo giminės ken-1
čiadidĮ skurdą. Sušelpk juos, pasiųsdamas ke
letą rublių.

Dabartine rublių kaina yra sekanti:

10 rub. už $5.05
20
$9.95
30
$14.90
40
$19.80
50
$24.70
75
$36.75
>9

19

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

100 rub.
200 „
300 „
400 „
500 ,,
1000 .,

už
„
„
„
„
„

$49.00
$98.00
$147.00
$196.00
$245.00
$49000.

Šis kursas yra geras tiktai dabar.

m'’
Jo šventenybes Popiežiaus Benedikto XV Santaikos Malda
Ą<i:
ISaųidinti baisenybių karSs, kuri naikina žmonCs ir tautas, mes kreipia- I į? .
m?i, o, Jfzau, | Tavo mylimiau.ia Širdį, kaipo musų paskutine vili). O, ' *' ?
MtelaSirdlngas Dieve, su aSaromls mes meldžiame Tavęs užbaiyti šitųbai
šią bausme: O, Ramybfs Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, kurios mes trokštame. U savo švenčiausios Širdies Tu išpildei pasauliuidie- I :•'
p ,
v iAk a pasifrailCjimą, idant užsibaititų nesutikimai ir vien tik meile tarp ; '/?>
Įmonių viešpatautų. Laike Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plake '
maloniu paaigaiiejimu žmonijos valgų: kitoj* valandoje, kuri taip baisi
didžiausia neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar karta lai Ta
vo dieviška Širdis bus gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo
tlnų, kurio* kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo: pasuseilčk daugybes šei
Blynų, nuo kurių atimti tėvai; -asigailčk Europos, ant kurios užėjo ičnsi
ktnimas Ir nelaimes. Valdytojams ir žmonėms inkvčpk ramybes sumany
mus, panaikink nesutikimus, kurie skiria tautas vieną nuo kitos; Tu. Ku
ri* liejai savo brangų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink O
žmones, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados iaukiant A-------- ----------------paštai u —
i* Petrui: Gelbėk mus- «r,-x
Viešpatie,
mes žųstame! Tu atsakei žodžiais
mielaėirdingumo ir sustabdei siaučiančias vilnis.-taip dabar teikkis iėgirati musų iitikimas maldas ir sugrąžink pasauliui santaiką ir ramybe. Ir
Ta. o. Švenčiausioji Pan*. kaipkitais skaudžiais sielvartcs laikais, buk ir
dabsu- asuaų pagalba, uatarytoj* ir apgynėja. Amen. Kančios ned., 1*15
K

Rublių

kaina gali greitai pakilti Ir tada mes turėsi

me imti paprastą kainą 52 c. už vieną rublį.
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 mo
ney ■’derį ant vardo “Draugas Pub. Co.” ir drauge su
laišku atsiųskite į “Draugo” redakciją žemiau padėtu
adi esu. Mes pinigus veikiai išsiųsime į paskirtą vietą ir
pri 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

jų prietikių.
Nemažiau patiks ir juodukas Džimas. Stokuoja vietos, kad visas ypaty
Švento Juozapo Draugijos, Sheboygan, bes tos knygos išdėsčius, geriau te
Wk, valdybos adreaal:
\
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny
Pirmininkas: Daugirda Pranas, 114 gos formatas 6y>X8i/. colių talpina
8. Biver ęt.
savyje 43 skyrius ir 284 puslapius.
eeeter, Mass.
i
Pagelbiniukas, Sksris Antanas, 909 Kaina su nusiuntimu .................
.75
Kasos GloMJsL
Tas didelis su jo paties parašu pa
Indiana avė.
Tikras malonumas
skaitytojui ir
J. Stulgaitis, 122 8. Meade st,
1. Sekretorius
Stankus Antanas, papuošalas namams, tai neseniai iš
Visokiais reikalais adresuokite:
veikslas Popiežiaus Benedicto XV
Wilkes Barre, Pa.
1414 New York nve.
ėjus iš spaudos knygutė
šv. Kazi
t. Sekretorius Rutkauskas Juo
DRAUGAS PUB. CO.
mieras Lietuvos Karalaitis.
Ypač
V. Lukoieviflia, P. O. Minersville,
su Jo Šventenybes Santaikos Mal
Kasos globėjai:
skaitytoją patrauks geras pasiskaity
Mareulaitis Antanas, 1889 8. 14th st. mas ir dailus išleidimas.
Ligšiol
Chicago, III.
da parsiduoda “Draugo” Knygyne,
ŠVENTO MYKOLO DRAUGIJOS.
1800 W. 46th Street,
Katsuskas Andrius, 1623H Indiana Amerikos lietuviai mažai teturi gra
ROCKFORD, ILL. VALDYBOS AE
ava.
žių artistišku leidinių, bet šv. Kazi
RESAI:
Norintiems atsilankyt ypatiškai, Pinigų Siuntimo
Maršalka, Karosas Juoaas, 914 Clara mierų galima • drųsiai priskaityti prie
Pirmininkas, Kazimieras
Miklas, are.
Skvrius atviras nuo 1 po pietų iki 9 vai. vakaro.
Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų po
gerų-geriausių.
Turinys susideda iš
1025 S. Main St.
Kasininkas
Balčius Juozas 919 keturių dalių: 1) šv. Kazimiero gy
pieros, 14X21 colių didumo su gražiais simboliškais
Vice-pirmininkas Mikolas Jankevi- Dilingham avė.
venimas ir jo reikšmė mūsų tautai.
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia.
čia. 1614 15th St.
\
Parašė kun. P. Lapelis, 2) Šv. Kazi
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
Protokolų raštininkas,
Jonas J.
Mašinų darbas
Sienom* lentos
Stogui lentos
mieras jaunomenės idealas. Parašė
Merčaitis, 1530 S. VVest St.
/
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties
K. U. 3) Tėvynės meilė. Parašė Dr.
Finansų raštininkas ir Iždininkas
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.
A. K. Rutkauskas, 4) Giesmė į šv.
Povilas P. Petrėnas, 430 Island avs.
Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi
Kaina tik 25 centai su prisiuntimu. g
Iždo globėjai: Jonas Žlibinąs, 1129
34th Street ir Archer Avė.
nas. Kiekvienas rašytojas savo už
• S. Church St.
Norint galime prisiųsti su gražiai rėmais, kurių
Netoli Robey Street
duotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai
Vincentas Kadzevičia, 411 Island
kaina nuo $1.50 ir augščiau su prisiuntimu. Reikalau
apibūdindamas savo temų. Patartina
Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą. Pristatoav.
kite tuojau. Reikalavimus siųskite į “Į)raugo” Re
ICO S. L. R. K. A. kuopa turės pra kiekvienam pasiskaityti. Kaina
.20
me į visas miesto dalis.
Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543
kalbas, 25 d. balandžio, tuojau po
Apsvarstyk!
Maža
tai
knygutė,
dakcijų.
S. AVest St., ir Izidorius Komz.a.
Telephone Drover 6300
bažnytinių pamaldų, šv. Onos svetainė bet duodanti
daug peno dėl rimto
je, 38 ir S. California nve.
svarstymo. Talpina savyje sekančius
-Jli—
Įšviečiame kuoskaitlingiausiai susi dalykus. Kam ta,ve Dievas sutvėrė f
DRAUGYSTĖ BV. JURGIO KAREI
- •>
I
it’
VIO, N0BW00D, MASS.
rinkti.Dievas visados ir visur tave mato.
CHICAGO,
,
Valdyba.
Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st.
Mirsi, Dievas teis, duos dangų ar
MOTERYS! DABOKITE SAVO
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st.
pasmerks į pragarų. Bijok ir saugo
SVEIKATA!
Prot. Rašt. J. Verseckas,
1184
Ashiey, Pa. 69 kp. bus susirinkimas kis nuodėmių. Saugokis blogų draugų
Skalbėnių
priminimas
yra sunkus darbas.
Washington st.
15 d. balandžio 3 vai. po pietų pas An ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie
Tikrai sunku ir nesveika išstovėti kelias va
Fin. Rašt. A'. Sereika, 5C8 Pleasant taną Malinauską 103 S; Maiu4itr. Visi vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs
landas, kadų pečiaus šiluma tave kaitina.
at.
svaiginamus
gėrimus.
Mylėk skai- Šiluma ir garas moterų sveikatai labai ken
kviečiami.
Iždininkas V. Kavaliauskas,
Cl
nesveikatos ir galvos
stpbę,
Paliauk
keikęs,
ne kia. Kad išvengus
A. Malinauskas.
LIETUVIŠKA KRAUTUVE.
pamėgink prosą “Imperial”,
Staravant avė
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink skaudėjimo,
kurių laike dviejų valandų suprosuosi
Wilkes
Barre,
Pa.
17
kp.
laikys
ant-j
laikų
ir
teisingai
dirbk,
atlik
dažnai
1
su
Iždo globėjai:
K.
Drabužiai, skrybėlės, čeverySpriridavišja,
Pigiai parduodu geriausias gatavas
nįeos savaitės skalbinius ir nesijausi nnvar1025 AA'asbington st.
išpažintį.
Priimk
dažnai
šv.
Komufarmas
subudiukais, sodais, užsėtais
kai
ir.
vyrų
parėdalai.
giifc.
Neskaudės
tau
nei
galvą,
nei
pečiai,
nei
rų bertaininį susirinkimų 25 d. balan
.
_
..
8. Vitkauskas, 1038 WashingtaB st. džio 1 vai. po pietų parapijos svetainė- n*ia- Meldingumas į šv. Marijų anų ne kojos. Ir sutaupyti galėsi nemažai, kuras sujavais. Turiu visokio didumo farmi).
Viena kaina dėl visų.
Maršalka G. Glėbas, 61 Struravant je. “Bus svarstoma daug svarbiu daly- apvil*8- Suprask maldos
Žemė-molis su juodžemiu ir molis su
galybę, ir šildimui pečiaus, kad užkaistu prosą, kai
nuoja
30
c.,
į
savaitę-,
$15.00
į
metus.
Bazi

4536-38
So. Ashland avė.
-a-a
11
_
X?
------V
ej
•ve.,
smielžemiu maišytas.
Derlingiausia
Delko
tiek
vyra
nuodėmių.
Kaina
.5
ku. Malonėkite visi atsilankyti.
nio proso vartojimas atseina 18 c. valandai.
Faktai apie “Imperial“
DRAUGYSTĖS BV. JONO EVANGE
Chicago,
III.
Ar
Kristus
turėjo
brolių
ir
seserų:
žemė
pirmo
sorto
visokiems
javams ir
Elekros prosas apsieina 26 c., vienam tik pro
J. Stulgaitienė.
Prosą.
LISTO CHICAGO, ILL., VYRIAUšienui ir sodams. Turiu daugybė far
Dažnai yra primetama
katalikams, ginimui. Sušildimas gi mūsų “Imperial’’, pro
1.8veria tiktai 5% sva
SYBĖ.
būk Kristus turėjo brolių ir seserų. so kainuoja 2 c. visos savaitės skalbiniams
mų neišdirbtų labai pigiai parduodu
ro, nikeliuota.
100
kp.
laikys
susirinkimų
nedė-1
Prez. Ig. Lieka vičia, 1930 S. Union
gvarantuo_
Taigi kiekvienam bus naudinga pasis- išprosuoti. “Imperial“ prosas
ant lengviausių išmokėjimų, žemė at
2. Gali prosvti kiekvie
Ii oj 2; d. bal. tuojau po sumos Aušros
*
.. ... ..
nve.
noje vietoje, nes užkaista
sakančiai gera, didžiaireioj
Ameri
• kaityti to neteisingo
prikaišiojimo janras. Fabrikos gvaranciją prisiunčiame su
kiekviena prosą. “Imperial’’ prosas kainuo
A'iee-prez. Juoz. Šimėnas, 911 AV. Vartų parapijos svetainėje. Bus pri atmetimų
pati per savę.
koj lietuvių fermerių kolonijoj, -kur
viršminėtoj
knygutėje. ja tiktai $4.00. Duodame išmėginti dykai.
FARMOS 1915 FARMOS
imami nauji nariai ir seni į pašai
3. Jokių ekspliozijų ne
19th PI.
aš esu pardavęs 320 farmų lietuviams.
Kaina
................................................................. 5 Pasiųsk mums savo adresų, o mes tau prisiu
galia
būti.
pos
skiriu.
sime expresu pasižiūrėjimui ir išmėginimui.
Prot. Sekr., S. Dargia 638 W. 18 st.
Apielinkėj miesto Scottville,
Maso*
Reikalaudami
adresuokite
:
Dabar
laikas
pirkt
farmą
Di4.
Visos
šeimvnos
balti

Jurgis Labikas, Rašt.
Jei nepatiks, sugrąžink mums laike 2 sa
Fin. Sekr., Petras Oliševtkis, 718
nių
suprosavimas
kainuoja
County,
Michigan.
Kuris
yra
turgauDRAUGAS PUB. CO.
džiausoj Lietuvių Kolonijoj Wis.
vaičių, o mes linus sugrąžiname visus pini
W. 15tk st.
niausis fanflerių miestas visame Sta
pora centų.
gus. Kas, gyvenų Chicagoje, tas gali asme
1800
W.
46th
str.,
Chicago,
III.
ir Mich. Nereikia daug pinigų ta Mich. Viduryje derlingiausių Ir
6. Užlaiko vienoda ši
Kasininkas Ant. Leknickis,
1739
Northampton, Mass. 19 kp. laikys
niškai mus atlankyti, o mes išrūdysime ir
lumą laike prosavimo.
turėti važiuojant ant farmų gy gražiausiu lygių laukų. Keliai 4viSo. Halsted St.
bertaininį susirinkimų, 25 d. balandžio
išaiškinsime
kaip reikia užšildyti ir tt.
7. Proso rankelė neįkais
“Imperini” prosas yra tikras palengvintojas
Maršalka Petras
Augustinas 719 toj po pietų pas Jono Vaičiutį 217
vent. Mes duodam visko pradžiai ruoti (Plentai) upės ir ežerai pilni
ta. rankų nedegina.
Reikalingas suprantantis savo am a moterų darljo, sutaupintojes pinigų ir svei
Prospect str., užprašom visus narius,
,W. 17 PI.
8.
Lengvai užkuriams,
gyvenimo, ir aprūpinam darbų, Į žuvies. Seottville yra lietuvių koloni
tų vargonininkas. Turės atlikti taip katos. Kuri moteris nors syki yra mėginus
KaiOS. rvuri
......
------ Susirinkimai paskutinį
nedėldienj bus svarbiu nutarimų, dėl ateinan
negenda, užtikrinta.
pirkdamas iš mūsų farmą netu jos centru ir randasi, arti prie Miehipat zakristijono darbą. Apie sąlygas progyti 8X, <<imperial’’ prosu, toji jau už jo9. Galima ant jos išsi
kiekvieno mėnesio 1 vai. pe pietų čio seimo.
«
•
_
—
1_»
__
—
__
i
_
i
Irf+nUina
kius pinigus neims į rankas kitokios
įgalima sužinoti pas.
virti arbatos bei kavos.
rėsi vargo, būsi užganėdintas ant gan ežero portavo miesto Ludingtou;
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj,
Jonas Vaičiulis, rašt.
turime geriausių transportacijų, v audė10.
Sutaupo
laiką,
darbų,
Rašyk
šiandienų:
Kun. K. Vasiliauskų.
visados.
Del platesnių
žinių aių laivais ir gelžkcliais.« Turima
18 ir Union gatvės.
sveikatą ir pinigus.
NEW ERA SALES CO.,
143 Chapel st.,
AVestfield, Mass.
kreipkitės pas.
P. Mulevičius Mgr.
turgus, melnyčias, bankas, bažnyčiaa,
L. VYČIŲ 22 KP., MELROSE PARK,
2118 West 55th st.,
CHICAGO, ILL.
geriausias mokslaiues ir visas gėrybes.
DRAUGYSTĖ BV. MYKOLO
ILL., VALDYBOS ADRESAI:
Paieškai!, Antano Matelino, Alitaus
Broli lietuvi, neklausyk kompanijų
anoLo, COLLINSVILLE, m.
Pirm. F. žvirblis, Box 595
parapijos,
Luksnenų
sodžiaus, ir
ir jų agentų apgarsinimų, kurie vlUePrezidentas
Juozas GudMiauskas,
127 N Dearborn st Room 808
Juozapo fty vako. Ūdrijos
parapijos Į
Pirm. pagelb. M. Pšalgavskis.
ja žmonės, kad pirktų
smeltynus ir
B39 Hesperia st.
Prot. rašt. P. Valuckns, Box 623.
abudu- Suvalkų gub., Kalvarijos par.
Įpustynes. Ant tokių žemių yra vargin
Telefonu Yards 1654
Vice-prezidentas V. Murauskas, 245
Chicago, III.
Kasininkas
M. ftiininskis,r Box 830 Turiu svarbų reikalų, todėl jie patys!
--------------gas gyvenimas. Atvažiuok pas mane*
N C W M AN
Beminary str.
Finansų rašt. T. Monkūnas Box 822. arha kas apie juos žinote, malone-1
Telepbone Main S36
Aukginlnkaa
į Seottville, Mich. aš turiu geriausių
Prokolų Raštininkas, P. Pranaitis,
Iždo globėja. Ona Budginiutė, Box 436. kite praneSti, adreru:
4828 So. A*Mm4 Ava.
JOSEPH MOLITOR
žemių,
geriausios
kokios
gali
431 Spring str.
“ • • . •
•
.
_
«
a IV
_
_
Diemantai, laikrodžiai ir brangieji
Susirinkimai atsibūna pirmų nedėl
J. A. Nackūnas.
žemių su molių juodžemių ir maišytų
Finansų Rašt. F. Stankaitis, 916
ARKITBKTMB
akmeniai. Kuopų Ir emblemą »»0dienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po pie- Į 24 AVest St.,
Middlebofh, Mass.
rasti Amerikoj apgyventam* gražiau
koe. Pataisymu musų
High str.
Room* nOS-WM
tų. Igno Vaičiulio svetainėj ant Lake1
specijaliikumu.
siame krašte. Nusipirkęs nuo manos že
Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas,
1B7 W. WaaMu(t<* St. Ckiea<o.
st., kampas 21 gatvės. Melrose Park,
mes pats ir tavo šeimyna džiaugsis Ir
Ieškau savo pusbrolio Pranciškaus
419 So. Clinton atr.
Kataliiiižkot Bažnyčios m«*o spccialiČia jan yra pirkę farmas apie 800
tapei greitai bagetu. Norintys pirkti
III.
žkumat. Až .tačiau Sv. Kryžiaus
Andrušaičio iš Kauno gub., Raseinių ■
Kasos globėjai:
lietuvių, ir beveik visiems lietuviaam
Bažnyčią
Chicagoje.
apskr.
Sidlavo
parapijos,
Žaiginio
[NAUJA
LIETUVIŲ
ŪKININKŲ
gerų farmų rašykite tuoj, gauste žemJonas Norkus 904 Vandelia str.
yra žinoma, kad Mason
paviete,
lapį (mapą) lietuvių kolonijos ir Tar
KOLONIJA
ORGANIZUOJAMA.'
PRISIDĖK
PRIE
SAVO
TAUTIEČIŲ
Į
niieste,io
Keturi
m<>tai
kai
Ameri
Riakėjai Antanas
Gudeliauskas,
Fountain, Mich. yra geriausios kvie
iu kataliogą. Adresas:
I koj. Girdėjau kad gyvena Chicagoj.
1501 N. Hesperia str.
Žemdirbystės studento, Rusk, Counčių, dobilų ir bulvių žemės. Molis ir
KOLONIJOS.
Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N.
Bučiau dėkinga
jei sužinočiau kur ty \Visconsinoje. Vieta yra parinkta
juodžemis lygus kai stalas. Fountaino
Prasidėjo kėlimnsis ant Arkansas ir
Anton Kiedis
Hesperia str.
jis randasi.
netoli upelio ir nuolaidžiose vieto
žemės pralenkia visas kitas žemes ko
Louisianos akinimu.
Apsigyveno jan
Metiniai
susirinkimai atsibūna 2
St. Blažytė.
se, apie tris mylės nuo mokyklos ir
kios tik randasi lietuvių apygardoje.
keletas skirtingų tautų. Mažai įmokė, _
Peoples State Bank Bl Ig.
ketvergų sausio m. Pusmetiniai 2 ket
nuo 5 iki 8 mylių tolumo nuo mieste
Až turiu pardavimui 93 pradirbta* Ir
damas, gali nuSipirkti
gerų žemes
”
__ _____ __
1 ’
vergą liepos, Paprasti susirinkimai
lio, kuriame yra dvi medžių išdirbysSeottville, Mich.
iždirbtas farmas su trobomis ir di
atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergę kiek plotų, ant kurio gelėsi pragyvent! ir pat
tės dirbtuvėlės. Žiema darbą galima
džiausi
a
is
aodaaia.
Taip-pat
17000
ak

iMarAnšMM toMieaprndžios, žemė* parduodamos po $12
vieno mėnesio.
gauti miškuose ir dirbtuvėse.
r turi vartų hiw« |c. A rų nedirbto*
žemės nuo $8.00 iki
iki $15 už akrų. Dvieji vaisini nugina1
••ma ramN k«tMm Y
Tegu bus snpraatama skaitytojui
mikns metai. Iš kiaulių ir viltu gali 40 akrų žemės už mylios nuo
9 Z»A A 20.00 už akrą.
PARSIDUODA FABMOS
kad žemė yra kelmynas,
nukirstas
NEKALTO PRA8CD. PAN. BV.
..Fountain yra didžiausia eentralinis
gauti reikalams pinigų, daržuos užsiau miesto, 40 akrų po plugu, pui- iniAk„ ir
kada
\
ai
Lietuviškoje
kolonijoj tarp gražių ir
amt
į
c
DRAUOUA, WAUKEGAN, ILL., ADlietuvių miestas. Jame randasi 18 (to
gini viskų kų tik nori valginiui. Pil
grtoBBaveliu
vandenų
ir
žuvingų ežerų,
MrNIflTRACTJA:
kus upelis eina per žemę, geri Vietomis yra nesunkus išvalymas ir
rų, banka, 2 mokykit, 3 javų magazi
nesnių žinių klausk pas L. M. Allen^
kur
daugelis
lietuvių
yra
spsigvveuę
Pirmininkė — Ona VMiliutė, 1349 P. M. Rock Island Lines, Room 718 La blidinkai ir visokios
farmos <lar y™ tok5,J vietų kur medžiais nžsi
nai. Perka visokius javus žemdirbystės
ir gauna iš tų žemių visų maistą. Ne
Bo. Lincoln Satr., W*nkegan, III.
maSinerijoK,
2
arkliai,
4
kar“
‘
V
“
’
’
produktus
ir
materijolą.
Tik
4
mylios
ilk aert, galiA
Stntion, Chicago.
graBtas^
reikalauja prašyti, kad bnaae duotų
J
’
km reikalaus sunkaus darbo. Bet iš
Vlce-pirmlninkė — Anastazija Paauo katalikų batBkyMoa.
ma- Pa* A
vės 4 jaučiai, 2 kiaulės, 45 dirbng>
llvalin, _ g„„aloį
ž«
vilkykė, 1349 So. Park avė., Wauko
Atvažiuokite pežiBrėti, e ai e» aa- darbą, bet jaučiasi patys ant savus
KK1NOBTON, PA.
vištos, Šieno ir grūdų užtekti- mės
yra
niuikn
rasti.
Pre
tomobilių pavėžinsiu,
aprodydamas boeats. Sėmės gera Ir derlinga. Orui
<an, III.
Istoriškas Tragediškas veikalas “Ži
Protok. rašt. Antanina Kasiliana
nai. Prekė $3100; inmokėti k* ?ra D''° *15 ikl *18 ut akr’- Rel;
$i|daug patogių farmų iš kurių galėsite pa toks pat kaip Lietuvoje. Žemę leng
vilė “'buvo vaidintas 2 sykiu Kingstokalaujama vieno ketvirtdalio įmokėti
Minti, 1345 So. Park avė., Waukagaa
eiriakti sau nat'okamą visžalę. Per va ingyti. Galima gauti nebrangiai Ir
ne viena aykį parapijos ir draugys $J,500.
A kantiems žemę kaštus už geležinkelio visokiomis išlygomis nuo 1& Iki 70 do
Del platesnių
žinių iš karto. Pirmian' rašyk laišką, kad
Ht.
tės naudai
o sykį Tautos
Fon
dažinėtumetė gerai apie vertę žemės
Finansų rašt. — Elžbieta Nsvardan*
tikietą RugrųMmeme. Mepoe ir žemių lerių už Okrą,.
kreipkities pas
do
naudai
su geru
pasesikimu
FRANK BASONAS,
kol važiuosite apžiūrėti.
(
kaitė, 1221 . Victoria at., Waukegan,
aprašymai dykai. Rašyk tuojau*,
vaidino K ingstono, Pa. Teatrališkų ir
lUlterton, Mich., Mason Oo.
Antrašas:
j.
a. taMAiTia.
m.
KUriMCi,
NesrYerfcCity
$
giesmininkų dr-stė. Dabar ta pntį vei
D. B. PBATAPA8,
Kasininkė — Marijona Teleaiakin12—18.
FOUNTAIN. MI0II.
kalų vaidins Pittston, Pa., bažnyčios 127 N Dearborn st, Room 808
437
W.
Dayton at, Madlson, Wta.
tė, 1320 So. Lincoln at., Naukegaa,
svetainėje, nedėlioj bal. 25 d., pusėj aš
Chicago, III.

1327 So. Park Avs.

iš

S, L. R. K. A. KUOPŲ

Archer Lumber Co.

SUSIRINKIMAI.

1800 W. 46th Street,
ILL.

B.60LDBERG_

Formos,
Geriausios Formos!

Chas Zekas &. Co.

FARMOS! FARM0S1!

DIDELE

Farma m Gyvuliais

A2BA?

•• A

•J

<----- .

CHAS ZEKAS & CO.

A
A

«

m.

-I

• *1 l»W ;

-I"1 IJ|1 1

1

1 -> 1 11111 IJ-1-

'

Boland. (Apr.) 22, 1915. N. 17
»-..’U4u;..iui.s.. j..

.. ::::rrrxr~n:rrri
Phone Drover 4247

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

DR. J. JONIKAITIS
Cytau

^5^

Vyry, Mottrly Ir Vaiky Lips.
4613 S. Ashland Avė.

Resid.

Valandos:

LIETUVIAI!

Bell

•—12 ii ryto
1—8 po pietų
•—9 vakare

System
SKAITYKITE

KATALIKŲ
uližtjOt JI lt -'L lt
V ĄC
'lt M JI
lMu It tM. H v ■ įį Jt lt It iM H YL
■> OT(Pi.
1 i. <4 4vTe .» JS4I"'*1.' • V
Tel. Drover 7042

I

Lietuviškas Dentistas

CHICAGO, ILL,

:

:

Official 100

Geriausia Akušerka
CHICAGO

(kampa. 34to.)

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

■J

TAIPPAT UŽLAIKOMA

M

Rusai —
Daktarai
Specijalistai

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve
REIKALAraiTE KATALOGO
Rašydami laiškus ir siųsdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ FUBUSHINC COMPANY

C
JC
cw

TURINYS

Ofisas 1335 So. Halsted St.

Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų
tautai. Kun. P. L.
2 Šv. Kazimieras jaun-iomenės idealas. K. U.
3 Tėvynės meilė.
D-ras A. K. R.
4 Giesmė į Šv. Kazimierą
Pranas
Kaina 20 c.

Tarp Maxwell ir 14-tos gatv.

Valandos: 9 iš ryto iki 8 po pietų.
Nedeliomis 9 iki 12 dienos.

,THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
ST,

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Depozitu pradedant ubo VIENO DOLERIO

Priimam
ir daagias, sž ksrisos mokam 3 nsoiimčisa ant metų, karį pride
dant ku puė metų.
Atdaru
stos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektaojt
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius;
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčių).

A. A. Šlakis n

1800 W. 46th St.

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

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

Laikraštis eina du kartu į mėnesį
Kaina 75 c. metams

Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numarį dykai.
adresas:

tikro

Richterio

“LIETUVA”

Eipeller

inkaro

ženk

25 ir. 50 centų I
aptiekose ir tie
siai iš

i
1

28 metų senas laikrašds

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SF.BEOA, BROOKLYN, N. Y.
Ir paduoda daugiausiai gurų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos. Europos ir viso L'Jicto, o
prenumerata kaštuota metams Us $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.5( .

RAŠYK ADRESU:

Chicago, III.

y—o—sscccss^

ji

e e ase—

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

; C HICAGOJE.

* Viansolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitsoDių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoa ).
Lietsviikoaiou Sesers priima pas save mergaites moki
nimai ir ižasklėjimsi. Seminarijoje
prie regaleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: mszika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip tolias.

OEBOI MOKINTOJOS.

PIOUB UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie
lis/ antrai* s

Motinos

PerdėtinM

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

h 6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Vyriškų' Drabužių Išpardavimas

’

Išeivių Draugą”
LIETUVIŠKA BANKA

Kurs

1915 metais eis kas savaitę padidintas
ir padailintas,

talpins:

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

1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto
perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgq
ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintų “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
4. “Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlithgowsbire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
5. “Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondencijas.
Vienatini* Lietsria Iidirbėjsa
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8.
Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
visokiu ženklu
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai
draugystėm, o
riausią ir skaitymui verčiausią laikraščią.
patingai: £okardt
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
guzikučiu meta
liavu, anameliotu : metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Į
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
ir padengtu celių
Adresas:
loid’u, šarpu, ve

Priimame pinigaus | Banką užčėdyjimui nuo
Vieno dolerio ir daugriaus ir mokame trečią
procentą ratomis ant metų. Siuučiąme pinigus
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų j 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 ypatų kai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtų antrašu.

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

1415 So. Halsted St.
Chicago, III.
Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

Tūkstančiai Doleriy

UI. A. Norkūnas,

liavu ir Karunu.
Man pavestus dar
bui atlieku artis
tiškai.

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

Po $1.00 į mėnesį
3 mėnesiu Bandymas DYKAI

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

Rev. Jos. Norbut
Mossend,

Lanarkshire,

Scotland.

ROYAL PH0N06RAPH CO.

axtxr;a.ixixnxixr'T33333; .i

91 E. 4th Street.

Telephone Drover S326

Mokiname Angliškai

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

Visose dalyse Amerikos Ir Kanados
i Vienintelfi mokykla, kurioj kiekvienai (rali iftmok' ti AnvIiAka kalba, labai trumpame laike, fiioe mo
kyklos naujausia ir tobulintriaunia metodą. Moki
name per laiikua, visose Šalyse, už labai maža atlykinima: teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar
l raiyk platesnių žinių.

1741 N. 47tti Strttt,

Henry J. Schnitzer
141 Wa*hlngton St.

New York City.

Seniausias, pigiausias graborius'
ir tirinetojas dėl pavargėlių-našI Bičių.
F. A MAŽEIKA
MII Atari «**.
CNICA80. IU

VALANDOS:

Banka prižiurome

Valstijų

vai

Moka 3 nuošimčiu*

nuo sudėtų pinigų.

Galinu

susišnekėti lietuviškai. ‘

O.

3255 So. Halsted St,

Chicago, Hls.

Jei nori

linksmai ir naudingai praleisti

la ltąf tai skaityk naujai išleistą knygą

BANK.

džios.

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

Chlcajg, III.

Plymouth National

Suvienytųjų

Sieniniai Paveikslai!

Gydo visokias Ilgas

Spe*ijali*t8 moterų Ir valkų Ilgos*

Aaericaa

1160.000.00.

Lietavlškas 6raborius

Dept. I(W

NEW YORK, N. Y.

164 MELROSE, ST., MONTELLO. MASS.

Šitoji
Tol. Varde 113*

W. D. IOCZKOWSK1 — CO-

120-124 Grand Str.,

tuvoj bei Amerikoj

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

Ar norite gaut

Atsitikite man adresu* visą
savo drangą ir pažįstamų gyve
nančių Amerikoje, tai gausite
nno manąs GRAŽIĄ DOVANĄ

Jan 25 metai, kaip išeina ks.
taminkas ir Petnyčia. Preanmer? ta kasatuoj a metama; Amcn.kojf
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei mėty
Rašykite Šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad
resuojant

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie

Kapitalas su perviršiu

DOVANĄ?

Laikraštis

Mahanoy City, Pa.

M. A. Norkūnas

■

Savaitinis

Brooklyn, N. Y.

19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chicago, IU.

Seserų Seminarija

3252 So Halsted St., GitIGASO, III.

J. J. Pauksztis & Co.

y-

1644 Wabansii Avė.

„ A. OLSZEWSK1,

“SAULE”

1

Chicago, III

-

Rašyk adresu:

74-80 Wasbington

NEW YORK.

CO.

Ciną |au 21 motus Chicago, Illinois kas
Pėinyšia ir paduoda daugiausiai gerų h
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų >1-00.

F. Ad. Richter &Co
Street,

ADVOKATAS

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

LAIKRAŠTIS

PUB.

DRAUGAS

Tel. Randolph 5246 U

M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS
ĮKURTA 1867

reikalauk

e
o
e

Adresuokite:

"LIETUU?"

visada

cų

g
3

Ar Skaitei Kada laikraštį

Gal nežinai kur |ą gauti?

veikslo.

H

I-•

i

Tolefonas Canal 4346

ir

lu, kaip ant pa

1

a

Fondui”

“Tautos

mėgdžiojimų,

o

^Pusė gryno peino skiriama

**
e
£
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I au

•v
e
e
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CHICAGO, ILL., U. S. A.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJB

Fa.

Philadelphia,

BAU30KIE8

Pain —

Šv. Kazimieras

e
■H
1

3249-S3 South Morgan Street

Knyga

t> eln o

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

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams
............................
$5.00.
Pusei metų .......................
3.00.
Trims mėnesiams .............. 1.75,
Dviem mėnesiam .............. 1.25.
Europoje metams ....
7.00.
Praneškite savo adresą, o gausite
pasižiūrėjimui vieną numerį veltui.

Nauja

le tu v ii ų D ie n o j e

Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALI
KAS** paduoda vėliausias žinias apie karų ir
visokius atsitikimus pasaulyje.
Visuomet pil
nas indouiių straipsnių.
Dienraštis
“KATALIKAS**
eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.

Redakcijos

3654 Richmond St.,

Cummercial Department

Literatūros ir Politikus iliustruotas Laikraštis

EINA NAUJAS

“ŽVAIGŽDE”

Bell Telephone Building

3344 So. Halsted St.,

JAU

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

Chicago Telephone Company

JONIKIENE

VISUOMENES,

-w

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

PRANEŠIMAS

Duok mums perkraustymo užsakymą tuojau, taip už
tikrinsi indėjiraą jūsų vardo ir adreso į sekantį Te
lefono Direktorių kuris eina į spaudų gegužės 15 d.

Ipfeone Drover 1924

O.

AMERIKOS
LIETUVIU' DIENRA5TI5

naujoje

yra reikalaujamas permainyti tarpe balandžio 15
ir birželio 15 d. Šaukk Official 100 — nieko ne
kaštuos.
Naujas Direktorius užsibaigia gegužės 15 d.

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO „
IMK •:«•>»* J4KK >MK
Te

patarnavimu

TRISDEŠIMTS DIENŲ

Gydytojas, Chirurgas
ir Akušeras
Sytas Vyry, Motery Ir Vaiky Lips

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991,

Pasirūpink dabar telefono
vietoje.

LAIKRAŠTĮ

%
“ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis
16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos
ir viso pasaulio gyvenimo.

1 d. Gegužio yra Danginimos Diena

MŪSŲ NUOSTUOLI8, TAI MOŠŲ LAIMAJIMA8. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIOMUS, JEIGU JIE PATIKS.
4712 So. Ashland Avė.
Perdaug turim gerų tavorų. 16duodam tūkatančiua dolerų davonoms supaarti 47to« satvf.
šindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su
gerais viduriais ir aut gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaniaė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI
Phon. Drover 7800
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yTa. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir save $ Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymai. įjį
piet ir 7 lig 9 vakare.
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.
DR. A. J. TANANEV1CZE

SAVAITINĮ

LIETUVIŲ

“ŽVAIGŽDĘ”

ssr-

Dr. g. z. Vežei(Vezaiis j

PLATINKITE

IR

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain.
Lietuvių kalbon versta J. Kmito.
Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei
na tik 75c. su prisiuntimu. Reikalauk tuojau.

M«>r«iagu»

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.

DRAUGAS PUB. CO.

K. Poetlethwaito,

iždininku
patamaviuusM

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

1800 W, 46th Street,

1800 W. 46th St.

-

-

Chicaj

Chicago, III.

UI.
—
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