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Co., DAUG AMERIKIEČIŲ NU

1800 W. 46th st., Chicago,
Illinois.

TAUTIEČIAI.
Ir vėl klabiname į ausų
širdis, prašydami pašalpos
tėvynei-Lietuvai. Priešas per
du kart nuteriojo Suvalkiją.
Dabar gi ir Kauno gubernija
pajuto ant savęs vokiečių le
teną.
Be to, išaušus pavasariui,
laukiama baisios viešnios —
užkrečiamųjų ligų epidemijos
Šiltinė, cholera, maras visuo
met seka paskui kares ir var
gas tam kraštui, kurs sulauks
tos viešnios neprisiruošęs,

SKENDO.

Pasažierinis laivas “Lusitania” prigulintis Cunard li
nijai, nuskandintas vokiečių
torpedų 10 mylių nuo Airi
jos pakraščių.
“Lusitania” išplaukė
iš
New Yorko uosto su 2100 žmo
nių, kurių tarpe radosi daug
amerikiečių. Be pasažirių ant
laivo buvo daug visokirj bran
gių prekių. Laivo nus-kandinimas įvyko taip ūmai ir greitai,
kad iš 2100 pasažirių išsigel
bėjo tik keli šimtai žmonių.
Daugelį žmonių pažeidė ir vo
kiečių povandeninių laivų pa
leistos į “Lusitania” torpe
dos. Apalpę nuo žaizdų dingo
sykių su milžinu laivu jūrių
gelmėse.

Išgelbėtuosius nugabenta į
Dažniausiai taip esti, kad ne
tiek gyvybių nuskina karės, Airijos miestą Queenstown,
kiek nusineša paskui ligos. kur jiems suteikta pagelbą.

tai patys šalies gyventojai.
Kaip ten nebūtų, Amerika ne
beturi tiesos praleisti tuos vo
kiečių niekšiškus darbus
užniek. Šios šalies
gyventojų
gyvybė turi būti užtikrinta ir
pati Amerikos garbė to rei
kalauja. Berlynas tarsi tyčio
jasi iš Amerikos, pažymėda
mas savo spaudoje, kad “Lusitanijos” nuskandinimas, tai
naujas, vokiečių laimėjimas.
Tik jau Jungtinių Valstijų
valdžiatto dalyko taip nepra
leis.
Tarptautiškos tiesos jokiuo
būdu negali pateisinti Vokieti
jos veikimo,negali jo pateisin
ti ir patys vokiečiai, kur lieja
si kraujas ir gresia pavojus
nekaltiems žmonėms, ten ne
gali būti tokio nuožmaus dar
bo pateisinimų. Jeigu jau
žmonijai mažai ką reišktų su
augusio žmogaus gyvybė, tai
kuo prasikalto šimtai vaikų,
kurie žuvo “Lusitanijos” ne
laimėje. Kaip būtų galima pa
teisinti moterų mirtį. Išsigel
bėję nuo nelaimės žmones ap
sakinėja apie baisias
scenas
laivui skęstant. Neturėta kada
ir manyti apie išsigelbėjimą,
taip viskas ūmai įvyko. Apim
tų _baimės vaikučiai, verkdami

ITALIJOS

Visame Italijos krašte iškil
mingai apvaikše .;ta 55 metų su
kaktuvės
Garibaldi ekspedici
jos į Siciliją, kuri 1860 metais
buvo prijungta prie Italijos. Genevoje įvyko iškilmingas naujos
italų garsus patrijoto stovylos
pašventinimas.

Iškilęr tarp Japonijos ir Kyni
jos nesusipratimai
atsiliepė ir
ant Jungtinių Valstijų politikos.
Iš pasitikėjimo vertų ^altinių
paduodama žinių, kad Washingtono valdžia apsiėmė patarpinin
kauti tarp tų dviejų susikivir
čijusių Tolymųjų Rytų viešpati
jų.

ALZACIJOJ PRANCŪZAMS

SEKASI.

Prancūzų ofieijaliai skelbimai
praneša,
kad jų kariuomenei
pasisekė užimti Mamelono apie
linkės,
Alzacijos
provincijoj.
Ailly miškuose bepaliovos tęsiasi
mūšiai, kurie nelemia jokių nau
jų pasekmių nei prancūzams nei
vokiečiams. Kitose vietose ka
riškojo fronto, dalykai stovi posenovei.

30,000 RUSU PAKLIUVO
NEU ISVĖN.

same pasaulyje žmonės. Pra vas po keliolikos minučių nu nės Galicijos

LIETUVIAI, AUKOKIME
VIENOS DIENOS UŽDARBI
NUKENTĖJUSIEMS DEL
KARĖS.

MŪŠIAI TIES RASEINIAIS.
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karės laukuose,

čiami pareikalavus jos valdžiai
Jungtinių Valstijų grūdų spėk®liatoriai spėja, kad
Kanadoje
pradėjo trukti grūdų, ar gal ka
nadiečiai jaučia, kad karė galėt
ilgai užsitęsti ir jiems patiems
pravers.
.j

DAUG ITALŲ IsVAzlUOJA lt

AMERIKOS.

KAIP MIRĖ AUSTRIJOS
SOSTO ĮPĖDINIO

TOS VALSTIJOS SAUSI.
...

lų, kurie dągirdę, kad gali įvykti karė tarp Italijos ir Austrijos
I rolubicija Amerikoj
žymiai skubįQasi į tėvynę papildyti kaUŽMUŠĖJAI.
pradejo augti. Kiekvieną dieną riuomenės eiles,
atsiranda naujų ir naujų jos pa
Vienos laikraščiai paduoda ži
sekėjų. Gaunama linksmių žinių
nių apie nužudimą trijų Austri
jos sosto įpėdinių užmušėjų — iš Minnesotos valstijos, kur lai- KANADA ŽADA /^KERŠYTI,
i ke paskutinių balsavimų
pris
Gabrinavičiaus,
Jovanavičio ir
kirta prie sausųjų
skaičiaus! Kanadoje
gauta žinių, kad
Illičo.
Lae Qui Parie, Isanti ir Chicago, Kanados kareivis Lonsdale, pai puolęs pas vokiečius į nelaisvę,
2 dieną vasario Sarojeve gau apskričius.
buvo sumuštas vokiečių ofieeieta užtvirtintas Austrijos cieso
rio, kareivis tuomi pačiu atlygino
riaus Prano Juozo nuosprendis,
AUDROS MISSOURI
vokiečiui.
Vokiečių kariškasis
pasmerkiantis mirtin tris
Fer
teismas nuteisė jį už paniekini*
dinando mirties kaltininkus. Nu
VALSTIJOJ.
mą vokiečių oficierio •garbės
teistieji tą žinią sutiko labai ralos■ audros šiomis dieąo- tan. Sužinojus apie Ui Kauadso
5- 7*^ ?- yaldiįa paskelbė, kad tuojau*
flušatftrtris vokiečiu*, vifjną
atsisveikm
Louis miesto apielinkėse. Išpuolė grovą ir du turtingu pirkliu, ku
Ant rytojaus į kalėjimą pri
daug ledų gamulėlių, kurių didu rie sumušė kalėjimo
užvaizdą, _
buvo prokuratorius
lydžiamas
mas siekė vištos kiaušinio. Stur- jeigu tik vokiečiai išdrįs nužudy
narių komisijos, kuri turėjo tuogeon’e užmušė perkūnas keletą ti Kanados kareivį.
•aus atsibėti po nuosprendžio iš
žmonių. St. Louis miesto gatvės
pildymo.
Nuteistiems
dar
paplūdę vandeniu. Audros ištik
perskaityta nuosprendis, po to tose vietose nuostoliai milžiniški. IMIGRANTŲ SUMAŽĖJIMO
visus tris išvedė laukan, kur bu Vienoje vietoje žmonės į bažny
PASEKMĖS.
vo parengtos trejos kartuvės.
čia kraustėsi laivukais.
Pirmučiausiai buvo pakartas
Del sumažėjimo imigrantų iš
Gabrinavičius,
kuris nustūmęs
Europos, amerikiečiams prisiėjo
KARIUOMENĖ patirti, kad ateiviai iš Europos
nuo savęs budelį, atsistojo ant CARRANZOS
kartuvių pagrindų.
Uždedant
buvo gana naudingais žmonėmis
SUMUŠTA.
jam ant kaklo virvę, jisai sušu
čia Amerikoj. Dauguma imigranko: “Lai gyvuoja Serbija!” Jo
Generolo
Vilios kariuomenė i tų atvažiuodavo ir apsigyvendaJalsą užtrenkė barabonų garsai. sumušė užpuolusius ant jos Car- mi ant ūkių pakeldavo ju n gt.
Antroju išėjo Jovanavičius. Tas ranzos kareivius
vadovaujant Valst. žemdrbystę.
išpradžių pasirodė lyg susimai gen. Obregonui ties Siloa. 600
šęs. bet greit atsigavo ir net no- Carranzos kareivių užmušta, dirėjo prabylti j valdžios atstovus. jcį;s skajčius sužeistų. Iš Vilios
Su pirmu žodžių “Bailiai” tapo kareivių žuvo tik 14(j žmonių.
nudėtas. .
.
Antras smarkus mūšis tarp
Ramiausiu is visų bino Iltie.
.
v
Carranzos ir v įllos salininkų įvy
ko Aguab Calientes apielinkėse,
kur randasi 35.000 Vilios sumo
“ŽIBURIO” MERGAIČIŲ
I biliziiotų kareivių. Kaip matyti
PROGIMNAZIJA.
Meksikos riaušies eina smarkyn.

paprašė austrijiečių užleisti ir
jiems vietos išsivirti vakarienės.
Austrijiečiai mandagiai išpildė
rusų prašymą ir visi sykiu pra
dėjo gaminti sau valgį. Laike va
karienės abiejų
kariaujančių
viešpatijų kareiviai draugiškai
pasikalbėjo. Po to sugrįžo į savo
apkasus, kad pradėjus saudymo-

Prie Baseinų
miestelio eina
smarkūs susirėmimai tarp rusų
ir vokiečių kariuomenės. Rusai
atkakliai gina savąsias pozici
jas ir stengiasi vokiečius at
mušti atgal, ikišiol negaunama
tikrų žinių apie mūšių pasek
mes.
si.

Laike atakų laivo “Gulflight”
žuvo ingulos trys žmonės
ir
tuomi vokiečiai grumuoja Jung
tinių Valst. neutralei pozicijai.
Neužilgo AVashingtono
valdžia
svarstys tą dalyką oficijaliu ke
liu ir pasistengs tinkamu būdu
sustabdyti vokiečių pasirįžymus
pakenkti Amerikos neutralei pozidjai. t

TRYS APSKRIČIAI MINNESO-

RUSAMS NESISEKA.

Prezidentas Wilsonas veda
tyrinėjimus viso to atsitikimo,
ir jeigu tik pasirodys, kad ži
nios teisingos, Vokietijai tu
rės būti pasiųsta nota. Spėja
ma, kad kaip—galės ir karė įvvkti tarp Jungtinių Valsti
jų ir Vokietijos. Washingtonas tėmys, ką pasakys apie

UN«« THB ACT OF HABCH aru. 1«J.

ŠAMUI.

IŠKILMĖS.

Lietuvos laikraščiai prane
nešama, kad žuvo Amerikos grimzdo. Laivo ingula, kapi kur labai daug žuvę rusų kariuo
ša, kad ten rimtai apie tai
menės.
galvojama. Lietuvių Draugi multi-milijonierius Alfredas tonas ir pasažieriai iki galui
ja Vilniūje rūpinasi tuo. Bet G. Vanderbiltas, garsus dra išpildė savo pereigą užleisda
jos pajėgos mažos. Reikėtų mų rašėjas ir artistas Char- mi silpnuosius į gelbėjimo val UŽSIBAIGĖ MOTERŲ TAIKOS
kuogreičiausiai pačiame Vil Frohman, pasižymėjęs rašyto teles.
KONFERENCIJA.
“Lusitanijos” žuvimas, tai
niūje ruošti hygienos (svei jas E. Hubbard ir visame pa
rašytojas smūgis užduotas Anglijai, nes
katingumo) kursus visiems saulyje žinomas
Tarptautinė moterų taikos kon
tiems, kurie eitų paskui su Klein. Yra dar skaičiuje žu žuvo vienas iš geriausiij jos ferencija jau užsibaigė. Ant pas
šviesos žodžiu į miestelius. vusių nemaža Amerikos tur laivų lėšuojantis 7,000,000,000 kutinio konferencijos posėdžio
Juk Lietuvos sodžiai ir mie tuolių ir šiaip žymių veikėjų. dolerių. Sykiu su laivu žuvo po trukšmingų scenų susirinku
steliai ligšiol neatsižymi savo
už kelius šimtus tūkstančių sios moterys nutarė pasiųsti pas
švarumu, jie kaip tik ir yra Anglijoj, gavus žinių apie prekių, bet tas smūgis daug visas Europos viešpatijas val
labai patogi dirva ligoms pla- žuvimą laivo kilo didelis su skaudesnis- Amerikai, nes jos džias delegatės
reikalaujant
bruzdimas.
Spauda
nurodę,
tinties. Bet tam apsiginimui
tuojaus užbaigti karę. Aplamai
piliečiai surado ten mirtį.
nuo ligų, visoms toms pamo kad vokiečių pastarasis pasi
imant moterų taikos konferenci
Kol kas visas dar padėji
koms ir priežiūrai reikia, vi- elgimas tiesiog banditizmas,
ją negalima pavadinti nusiseku
supirma, daug pinigų.
Štai, užpuldinėti ant laivų, kuriais mas neaiškus. Vokiečių pa sią, nes dauguma kaip Europos
broliai, kur mūsų šventa prie keliauja nekalti žmonės reiš siuntinis Amerikoje von Bern- tai ir kitų kraštų viešpatijų net
storff atsisako suteikti savo neturėjo ten savo atstovių.
dermė. Negalėjome apginti kia barbariškumą.
mūsų krašto nuo karės, padė Amerikoje tos graudulingos pažiūras tame atsitikime. Ne
kime bent apsiginti jam nuo Žinios apie žuvimą “Lusitani užilgo turbūt dalykas paaiškės
ATSISAKO ŠELPTI LENKUS.
bado ir maro.
jos”, padarė į spaudą, gyven ir turėsime progos pamatyti
Gegužės 31 d. visur po mū tojus tiesiog nepaprastą įspu- kaip vokiečiai išsipainios iš lenkų muzikas J. Padereivskis
sų kolionijos bus renkami lie li. Vienu matu iki šiol dar už- savo kilpų.
apsilankęs Londone sudarė ten
tuvių parašai po peticija, ku lankūs vokiečiams jausmai
komitetą iš žymių Anglijos vei
rioje reikalaujama Suvieny
kėjų ir politikų, kurių skaičiu
amžinai dingo. Spauda, be skir
tai Lietuvai autonomijos. Bet
je buvo ir Rusijos pasiuntinys
ir laisvei ingyti turime nema tumo pažiūrų, reikalauja, kad
Anglijoje gr. Benkendorff’as ru
ža išlaidų padėti. Taigi lai ta ant galo Vashingtono valdžia
žmona. Dabar gi iš to komiteto
diena (gegužės 31 d.) bus atbustų ir padėtų galą vokie
pasitraukė ne tiktai gr. Benkenvienkart ir aukų rinkimo die čių banditizmui, ypač kad vo RYTŲ KARĖS LAUKUOSE. dorff’as su žmona, bet ir žymus
na. Ne tik reikalaukime Lie kiečiai nebepirmą syk jau už Iš Lenkijos karės laukų gau anglų rašytojas Rudyard Kiptuvai autonomijos, bet ir pa gavo Amerikos garbę ir išnie nama labai mažai žinių. Austri ling; priežastis išstojimo—to ko
sirūpinkime, kad būtų kain kino šios šalies vėliavą. To jiečiai ir vokiečiai skelbia, kad miteto per daug didelis užsipuo
tą autonomiją duoti, kad Liet liaus lukuriuoti, tai tik žmo rusų armija Galicijoj visai su limas ant rusų politikos.
net trečioji rusų
tuvos gyventojai neišmirtų nes erzinti. Juk vokiečiai nese mušta, jau
nno bado ir maro.
nai sntorpedavo Amerikos lai kariuomenės linija prie upių Ni
VIENOJE VIRTUVĖJE.
Kas dar šiemet nepaauko vą “Gulflight”, 3 amerikie dos ir Dunajėlio turėjo pasi
jo vienos dienos uždarbio, lai čiai tuomet žuvo. Vokiečiams traukti atgal. Beto rusai sumušti Vienas anglų laikraščių patai
atsitikimą
dabar aukoja. Kas to negali, nuskandinus anglų laivą “Fa- ir Karpatų kalnuose, austrijie pino gan juokingą
čiai
išpalengva
atgauna
savo
po
iš Galicijos karės laukų. Viena
lai aukoja tiek, kiek gali. labą” prigėrė 1 amerikietis.
Kiekvienas, kurs dės savo Paskiaus vokiečiai drįso uža- zicijas Vengrijoj. Jeigu tikėti me Galicijos sodžiuje po mūšio
vardą po peticija, jeigu tik takuoti iš orlaivių Amerikos tomis visomis žiniomis, tai ru austrijiečių kareiviai apsistojo
sams nekaip sekasi šiuo laiku, tuščiuose namuose ir pradėjo vir
jis pats iš kitų pašalpos ne
laivą “Cushing”. Toks vokie bet gali būti, kad žinios paeinan
tuvėje gaminti sau vakarienę.
reikalauja, lai sudeda savo
čios
iš
vokiškų
šaltinių
ne
visai
čių
elgimasis
nepakenčiamas,
Laike jų rengimosi prie vakarie
centą Tėvynės reikalams. Bū
tikrai
nušviečia
rusų
armijos
reikėtų
jiems
parodyti
jų
“
ty

nės ūmai į virtuvę inėjo 12 rusų
tų pageidaujama, kad kiek
klaidas geru padėjimą Galicijoj ir Vengrijoj. kereivių ir, pastatę šautuvus ker
vienas pasirašiusia paaukotų čia” daromas
pamokinimu.
tėje, prisiartino prie pečiaus ir
bent po 5c.
Tautos F. Valdyba.

I9I5-M

vokiečių atakų ant Jungt. Valst.
MOTERĮ taikos kon- KYNĮĮ IR JAPONŲ SANTI- Įj laivų.
UŽGINTA IŠVEŽTI GRŪDUS.
Prezidentas Wilsonas ir
j žymiausi jo patarėjai jau pradėKanados valdžia užginė išveidaryti tardymus kas link vo ti iš šio krašto grūdus į Jungti
FERENCUA NE PASIEKĖ KIAI GERYN DAR NEINA. , jokiečiųpovandeninių laivių ata nes Valstijas ir į kitas viešpati
padarytas tik
kų ant Amerikos laivo “Gulf jas. Išėmimas
SAVO TIKSLO,
light
”
.
Anglijai, kuriai grūdai bus siau
NAUJAS DARBAS DĖDEI

Sulig prane
Dauguma laivo ‘Lusitanios’ maldąto suaugusius
su tuo antruoju baisiu F*^kPn““^“kl7C‘’o''na„are.piP*
jum —su epidemijomis!
keliauninkų buvo pagarsėję vi juos, Bet nebuvo kam, neš lai rusų kareivių nelaisvėn vakari

Ar Lietuva įstengs grrunties

(MAY)

KSTMtlD Art gPCPMP-CLAM MASTO JDLT rtft, 1912 ATTH1 rO?T OFFICg AT CHICAGO, ILL.

Kai

na 15c.

Pub.

CHICAGO. ILL KETVIRTADIENIS 13. D. GEGUŽIO

AMERIKOJE

Šioji progimnazija perkeliama
lis Marijampolės į Trakus Viln.
SURADO ŽUVUSI LAIVĄ.
g/®/®/®/®/®/®/®/®/®/®'®/®.'®/®/®/®/®/®'®/®.'®
I gubernijos. Labai nukentėjusiu
Kiek laiko atgal iš San Fran-i^Į karės šeimynų dukterys bus
IŠSPROGINTAS DIDELIS NA eiseo uosto jūrių audros buvo nu- i |ajk0inos ir mokinamos dovanai,
trauktas nuo inkaro
priekinis Mažiau nukentėjusiu mokinėms
MAS NEW YORKE.
laivas “Edgar H. \ anee ir din- bus duodama reikalaujama paMunicipalio
namo būtuose go. Nesenai jis surasta 150 my-j šalpa.
lin nuo Californijos uosto Santa ,
___________
Bronx’e nežinamų
piktadarių
,
_ .
,
,...
,
, -,Crus, Paeifiko vandenyse. Laivas
buvo padėta smarki bomba, kuri
| uondocu
’ . lakai. a n vor ktinflYTl A BRŠIAULIEČIŲ VARGAI.
_ ...
randasi labai
apverktiname pa
sprogdama sunaikino to milži
dėjime ir, jeigu ne laikų suspėjusi
Šiaulių darbininkų tarpe, kaip
niško namo kelių departamento
pagelba, būtų nuskendęs.
i
teko
sužinoti, užstojus priverstiskyrių. Ant laimės laikė sprogi
----- ----------—
j nai blaivybei, atsirado kita pikmo
biuruose nebuvo žmonių.
AMERIKOS
VOKIEČIAI
PRIEŠ
ta 1y,la; b0,ent- 1kort'”. Uaį‘
Eksplozija
buvo taip smarki,
ninkai
kaziruoja kortomis netikkad langų stiklai
nupuolė net
VVILSONĄ.
tai namuose, bet ir dirbtuvėse,
ant viršutinio
gelžkelio, kuris

pavyzdžiui pusryčių ir pietų lairandasi 200 pėdų nuo sprogintoVokiečių laikrasŲs
bather^į^jj Frenkelio dirbtuvės valgomajo namo.
land , išeinantis
anglų kalba j jame skyriuje, kaip teko pastoTuojaus po eksplozijos suareš
New Yorke pažymi savo pastabo- j b(-,|j elgiamasi tiesiog kaip ko
tuota susirinkusioje
sprogimo Į
še, kad, ateinančiais 1916 metų kjame kliube: ypač šventadienio
vietoje minioje žmonių du italu, prezidento rinkimais, Amerikos
vakarais ne vienas darbininkas,
iš priežasties jų keistaus užsi
vokiečiai piliečiai nerems Wilso- af8iėmęs savaitinį mokesnį tuo
laikymo.
no kandidatūros į prezidentus
tuojaus jį kuo-ne visą kartomis

VOKIEČIŲ ATAKOS SUJUDI
NO VVASHINGTONĄ.
Vokiečių pasielgimai su kaikuriaig Jungtinių Valstijų lai
vais sujudino visą
Amerikos
spaudą, kuri primygus reikalau
ja nuo šios šalies valdžios priim
ti tinkamus mierius sustabdymui

Milsono
prielankią
politiką
Prancūzijai, Anglijai ir Rusijai.
Fatherland'o redaktorius Viereck praneša, kad jo laikraštis
tyrinėja vokiečių nuomonės link
busimųjų prezidento rinkimų ir
ikišiol pasirodę, jog iš 3,000.000
vokiečių balsuotojų tik nežymi
dalis laikysis Wilsono kandida
tūros.

pralošia. Beto daugelis darbininkų nepadoriai tarp savęs kalbasi
ir tuo piktina jaunus vaikinus
ir senesnius žmonės. Tokių nepraustburnių skaičiuje pasižy
mi vokietis
L. Brajeras, kurs
pliauškia visokius niekus, o jau
nimas jo klausosi ir netikusioms
kalboms pritaria. Tai tiek tuo
tarpu apie Šiaulių darbininkus.
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GIRTYBEI SMŪGIS.

tuo tarpu dar nelietė. Leipalin
gio parapijoj sudegino Šaulėnų
kaimų. Iš prūsų kalbų matyt, Mateli
kad jiems ši karė jau gana inkyrėjus.

n.as aisumka žmogui numirus kevičia, ragino remti visados sa
tainėje “L. Vyčių” 21-ma kp., rodą tęsėsi tris dienas, 5, 6 ir 7
ir kus atsitinka su kitais
gyvū
Linkuva, Penev. apskr. Linku
vuosius taip-pat ir šį. susitverusį
nais”. Trumpai į tą atsakęs p. Benų, o tik tąsyk jis stiprės ir parengė prakalbas. Trečią mėne gegužio. Per tris vakarus nuo es
vos valščiūje buvo susirinkimas,
sį vos pradėjo gyvuoti pas mus trados skambėjo prakalbos apie
Mil. užklausė soeijalisto. “Jeigu
turės energijos darbuoties mū
kur tarp kitų reikalų buvo nu
“Vyčiai”, liet yra gan veiklus. blaivybę, jos reikalingumą'. Bu
esi soeijalistas, tai pasakyk, kas sų visų labui.
tarta galutinai 60 balsų prieš 5,
Nes per taip trumpą laiką sus vo rodami paveikslai, paprasti ir
yra soeijalizmas? Užklaustasis ne
LENKININKŲ ŽYGIS.
Eiles kalbėjo: p-lė L. Jančuikad ir po karės nebebūtų alugalėjo į klausimą atsakyti. Pub čiutė — “Svečių pasveikinimas”, pėjo surengti net du vakarėlių krutomieji;
prograrnus įvairino
džių ir kitokių girtybės įstaigų. MARIJAPOLĖS PADANGĖ.
Saulės pirmininkui kan. kun.
su įvairiu programų. Garbė už Chicagos geriausios dainininkės,
likai tas pridavė nemažai links
p-lė K. Jankevičiūtė — “Ne jųjų pasišventimą. Bet didesnė
Hpradžių atsirado keli rėksniai,
Olšauskiui Vilniaus vyskupijos
kurie norėjo tų šventų darbų gai Sausio 30 dienų trečią valan valdytojas prel. Michalkevičius mo ūpo. Žmonių buvo prakalbo- verk”. Fotam, visų draugijų pir garbė priklauso Hartford’o Vy kaip ponios Pocienė, Janušaus
vardan savo čiams, kurie jiems padeda organi kienė. Bet nors trumpai perbėgkišinti, bet dviejų vyrų p.p. B. ir dą po pietų, sugaudus armotoms, užgynė laikyti šv. mišias, išpa-1 sna susirinkę apie penkis šim mininkai išreiškė
me t^ijų vakarų programas.
tus. Visi ramiai užsilaikė.
pradėjo
kristi
į
Marijampolės
draugų jaunam Benui linkėji zuoties, ir dalyvauja pas juos su
J. rūpesnių tas sumanymas pra
žinties klausyt, pamokslus sa
Gegužio 5 <1. vakare apie ni
granatos, dau kyti visoje Vilniaus vyskupijo Tą pačią dieną 2 vai. po pietų mus kuogeriausio pasisekimo už
ėjo ir po nutarimu visi pasirašė. miesto gatves
rengtuose jų vakarėliuose.
kolio
blėdingumą nuosekliai aiš
giausia šūvių krito apie bažny je. Dabar Vilniuje daug yra su buvo susirinkimas jaunų mergai manytame darbe. Galutinai ta
Programa prasidėjo apie 7-tą kino dr. Jonikaitis. Po jo kalimi
čią. Kas gyvas lindo rusiuosna. bėgę lietuvių suvalkiečių, daug čių, ir buvo pasikalbėjimai, kaip po pagarsintas Beno vardas, ku
“ŠALTINIS” IŠEIDINĖS Už poros valandų, šaudymui ap mokinių iš Marijampolės, Vilka jos galėtų prisidėti prie veikimo. ris vadinsis “Kanklių Benas”, vai. vak., 21-mos kp. pirmininkė (aiškino dr. Graičūnas. Kun. Ku
p-lė -laka it ūkė, prakalbėjus trum dirka gabiai aiškino blaivybės
rimus inėjo miestan vokiečių ka viškio, Veiverių, Seinų. Jiems vi Mat čia yra 15-ta Lietuvos Vy tuo tarpu poni
E. Krajerienė, pais žodžiais perstatė llartford’o reikalingumą. Programą užbaigė
VILNIOJE.
riuomenė. Pirmiausiai kareiviai siems kun. Olšauskis buvo pra- j čių kuopa, kur priklauso 65 na kaipo to visko vainiką, suteikė
“L. Vyčių” kp. choro narius pp. poni Pocienė? tarp kitų solo daliu
Tuojaus po Velykų
žadėta puolės po miesto gyventojų bū dėjęs rūpinties surengti rekolek riai, vien tik jauni vyrai, o mer
nuo savęs bukietą gražių gėlių. A. Kneizį, B. Sarapą ir dvi mer sudainavusi blaivininkų himną.
Vilniuje išleidinėti
“Šaltinį”, tus landyti ir kas-žin ko ieškoti, cijas nuo pradžios Domininko-. gaičių nepriima i tą Vyčių kuoGryno pelno likosi ---arti 106 gini, kurių vardų neišgirdau. Jis Antroji parodos dieną, 6 d. ge
sustojusi iš karės priežasčių eiti pagaliaus ėmė rinkti savo vy nų bažnyčioje, bet ten neleidus, pa. Alat keletas savę besivadi- Akerių, kuriuos pinigus muzikansudainavo “L. Vyčių” Ilymną. gužio, taip-pat atsižymėjo savo
Seinuose.
riausybei ir sau tinkamus gy buvo prašyta leisti rekolekcijas > nančių “sportais” nutarė, kad C8' s^*r*a Įsitaisymui uniformų,
“Nužengk galybė iš dangaus”... puikiu vakaro programų. Rodyta
venimus. Pasilikusieji mieste gy atlaikyti šv. Petro bažnyčioje,, mergaitės esančios nereikalingos! Linkėtina kad šitas mūs jauPasigirdo
gana stiprūs balsai,
.
SLAPTI BRAVARAI.
ventojai tūnojo savo lindynėse, Antakalnyje. Vyskupijos valdy prisidėti į Lietuvos Vyčių orga nųjų užmanytas prakilnus darbas puikiai išlavinti, publika paliko įvairūs paveikslai, apie blaivybę
kalbėjo dr. Drangelis, kun. Sera
Utenos parapijoj
susekta 5 nežinodami, kur dėties ir ką be tojas siuntė lietuvių atstovą kun. nizaciją. Tad jos matydamos ne
augtų ir kad “Kanklių Benas” užžavėta ir su didelia atyda klau finas, dainavo “Kanklių”
cho
slapti brovarėliai dirbantieji deg daryti. Vokiečių kareiviai drą Polubinską, Marijampolės gim išmintingus vyrų pasielgimus tu
būtų židiniu mūsų Roehesterio sė, o pasibaigus gausiai plojo ro kvartetas ir p-lė Gurinskait1'.
tinę iš politūros, kurių, ištroškę siai šeimyninkavo
ir įsakinėjo nazijos kapelioną pas šv. Petro rėjo susirinkimą, ir išsirinko sa lietuvių kultūrinio gyvenimo.
rankomis, išreikšdami
padėka Bet užvįi pasižymėjo trečiojo va
svaigalų žmonės, paslaptai var visa, kas jiems reikėjo duoti ir bažnyčios kleboną, klebonas siun | vo valdybą į kurią inėjo Agnie
dainininkam^
Keletas
mažų
mer karo programas. Be paveikslų ro
Dalyvavęs.
tojo.
visame kame jiems taniauti.
tė pas valdytoją ir taip priėjo. ška Rekiutė, pirmininkė. Juli
gaičių sakė deklemaci jas. Tūla dymo, kuriuos aiškino dr. Grai
Didžioji savaitė. Kad pagalios( jona Augiutė, protokolų rašti
iš jų yra gabi ir galima tiketies, čūnas, kalbėjo kun. Briška ir dr.
NEW BRITAIN, CONN.
kun. Olšauskis paklausė per te- Į ninkė. Dabar visuomenė turės at
kad
jos nepatingės ir toliau dar Juška. Dainavo poni Janušaus
ŪKIO REIKALAI.
VOKIEČIŲ DARBELIAI
lefoną vyskupijos valdytojo ar kreipti atydą į tą naują Lietu
Ačiū Dievui susilaukėme savo buotis su “Vyčiais”
kienė ir gerai išlavintas “Kank
. Vabalninkas,
Panev. apskr.
Rusų laikraštis “Novoje Vre- bus leistos rekolekcijos, gavo pa vos Vyčių mergaičių kuopą. Viso klebono ypatoje kun. E. Grikio.
Svarbiausioji to vakaro dalis, lių” choras, vedamas p. Janušaus
po kie kuopos reikalai bus atliekami
Čia buvo paprastas
mėnesinis raia” 14014 numeryje dienraš tarimą atidėti rekolekcijas
Tarsi už kokią kaltę Vysku tai prakalba, kurią pasakė gana ko.
Vabalninku Ūkio Draugijos su čio korespondentas aprašo vokie Velykų. Tuokart ViliJiaus lietu pas protokolų raštininkę, Juli pas ilgai po tragiškai mirčiai a. vykusiai p. Juozas B. Šaliūnas
įžanga buvo visiems veltui, už
viai pabėgėliai kreipėsi telegra joną Augiutę, 158 So. Grant st., a. kun. J. Žebrio ne skyrė jo vie iš AVaterbury,
sirinkimas. Perskaityta mokyto čių darbelius Seirijuose.
Conn. Aiškinta tai visi trys vakarai galėjo pasi
jo Gvildžio aprašymas kauniečių
Pirmas vokiečių darbas Seiri mų į vyskupą Ciepliaką, Mogi- AVilkes Barre Pa. Prie kuopos ton jokio dvasiško vadovo. Da buvo šie dalykai: karė Europoje džiaugti skaitlingu atsilankusiųjų
valdytoją, tą dieną prisirašė 25 narės.
kelionės po latvių ūkius 1914 juose
sako korespondentas — levo areivyskupijos
bar kaip sužinojome
tai buvo ir priežastys ją iššaukusios, ko būriu. Ypač per paskutinį vakarą
prašydami
užtarymo.
Matyt
Vil
metais ir agr. Stulginskio straip paimti užstovus. Vokiečiai lan
dėlto,
jog
visupirmu
buvo
pas mes tikimės sulaukti jai pasibai žmonių prisirinko taip pilna sa
Apie vyrų Lietuvos Vyčių lu
snis: “Pirktinės trąšos ir karė” dė po pasiturinčių namus, areš niaus vyskupijos valdytojas pas
tos kuopos veikimą, negalima nei kirtas kun. J. Ambotas iš Hart gus. “Vyčiai” mūsų tautos atei lė, kad net prasikimšti buvo sun
iš “Viensėdžio”. Pasirodė, kad tavo gyventojus ir vė|ė Vokieti kaitė kun. Olšauskį didžiausiu
tis ir mūsų tautos didžiausias ku.
pasakyti, kiek jie jau pasidar fordo. Tas po geram apsvarsty
ir Vabalninko apielinkėje stinga jon. Seirijų
apielinkėje xvokie- kaltininku lietuvių rekolekcijų bavo. Lietuvos Vyčių 15 kuopa mui atsisakė. Tada Hartfordo, priešas, tai, anot kalbėtojo, “al- Už tokios blaivybės parodos su
grūdų sėklai, taigi nutarta par čiai suėmė apie 500 jaunų vyrų j ir uždraudė visai jam pildyti
Vyskupas pasiūlė New Britain’o kolis”, kuris mus kankiną visus rengimą reikia tik padėkoti 27
savo vyskupijoje kunigo parei sudarė iš 30 vyrų Lietuvos Vy parapiją kun. M. Pankauskui iš be skirtumo, kas tik jo yra my kuopos blaivininkams,
gabenti iš Rusijos gilumos vago ir išgabeno Prūsijon.
dakta
čių chorą, kuris yra
vedamas
nų miežių ir vagoną avižų. Že
lėtojas. Vėliaus pribuvo kun. J. rams, kunigams,
dainininkams
Sudeginta daug kaimų, ir pali gas. Labai liūdna, kad Vilniaus
Bridgeporto,
bet
jis
taip-pat
ne

vietinio vargoninko p. J. Stulmiečių viršininkas žadėjo išgau varkų pavyzdžiui:
Ambotas iš Hartford’o ir pakal etc. Jei panašios parodos būtų
Mankūnai, vyskupijos valdžia vis dar ne
gaičio, skyrių labai išlavintų bo norėjo apimti daug skaitlingesti iš valdžios vagonus ir šiokius Sagava, Ginčionys,
bėjo
gan plačiai apie “Vyčius”. dažniau ruošiamos,
tai alkoliui
Norageliai, sugeba ingauti grynai katali-fl!
bų mušikų, kaip anglai vadina: nės parapijos nežinia dėl ko. To Nors kun. J. Amboto galva dabi
kiško
supratimo
apie
dvasiškus
tokius palengvinimus. Tik neži Gervėnai,
ir jo agentams prisieitų gan ries
Straigiškiai, Švente
kiuo būdu teko ši vieta kun. E.
nome, iš kokių Rusijos firmų ga žeris ir k. Vokiečiai davė gyven savo avelių reikalus, bet vis te “Base Bali Team”, yra gabiau Grikiui, o į jo vietą, kaip girdė na pražilę plaukai tečiau jis yra tai, čia gyvenanti lietuviai grei
Įima būtų užsisakyti sėklų. Geis tojams tik po 10 minučiij laiko bežiūri per lenkų tautininkų (en si visoj valstijoj bolių mušikai, tis, eina kun. V. Karkauskas iš tikras “L. Vyčių” draugas — pa čiau prablaivėtų ir saliūnas, gir
tina, kad žinantieji pagarsintų išsirengti iš namų, naikindami dekų) akinius Tiek rašoma “Ry ir labai anglų aukštinami.
tarėjas, ir nenuilstantis organiza tybė turėtų noromis nenoromis
AVaterbury, Conn.
gos
Garse
”
apie
tą
atsitikimą.
per laikraščius.
2-rą
gegužės
d.
Lietuvos
Vy

visa, kas tik pasimaišė. Daug gy
New Britainietis. torius apielinkės jaunimo. Garbė apleisti lietuvius, paliauti jucs
Plačiaus apie lietuvių rekolekci čių teatrališkas skyrius vaidins
jam už tai! įžanga buvo veltui, kamavus. Bet matomai 27 kuo
ventojų išmušta.
jų bylą yra parašyta “Vilties” “Ponas ir Mužikai”. Pirmiau va
publikos prisirinko apie tris šim pos darbas nenueis veltui, nes,
NEWARK, N. J.
BLAIVŲJŲ ĮSTAIGŲ
66-me numeryje, straipsnį: “Kaip dinos Scenos Mylėtojų kuopa, o
tus žmonių. Padengimui to vaka kaip girdėt, ir kitų parapijų blai
KĄ REIŠKIA ŽODIS:
Vilniuje tyčiojamasi iš lietuvių dabar prisidėjo prie L. Vyčių 15
27 d. balandžio pas mus atsi ro lėšų surinktą $10.06. Prie kp. vininkų kuopos mano pasekti tą
AUGINIMAS.
katalikų dvasios reikalų ir kaip kuopos.
lankė
koks tai Rytinių apeigų prisirašė 12 naujų narių, pagei pavyzdį, surengiant panašiąs blai
“VILNIUS”?
Užpaliai, Ukm. apskr. Pritrū
kliudoma tas reikalus aprūpin
Rymo-Katalikiškas
kunigas De- dautina daugiau tokių vakarė vybės parodas.
Teatro pelnas bus skyriamas
kus degtinės nei nepajutom, kaip Vilniaus miesto vardų visaip ti”.
Parodų lankytojas.
lionis, buvusis sekretorius Vys lių. Rašančiam šią žinelę, teko
knygyno įsteigimui.
atsirado mūsų miestelyje dar dvi aiškina. Lietuviai sako tai esąs
kupo Jo Mylistos S. S. Ortyn- daugelyje vietų lankytis bei pa
naujos arbatinės. Viena įsteigta- lietuvių žodis, kaipo lietuvių že
S A. S Knarkicitis.
skio.
D. D.
Philadelphia, Pa. žinti jaunimą, bet tokio dvasios
LIETUVIŲ KAREIVIŲ
f? • kun. Zaleskio
trusu ir vardu mės vardas, turįs net kitur gi
Aukščiau ^minėtas svečias laikė pakilimo nesu matęs nei vienoje LAIŠKAS Į “DRAUGO” RE
PAMALDOS.
i
Rad. prierašas. Vietinė Vyčių
“Blaivybės” skyriaus, ji yra pa minaičių (P. Matulionis žinąs
prakalbą lietuviškoje svetainėje, iš didesniųjų kolonijų, kaip kad
DAKCIJĄ.
rapijos namuose. Užėjus pasišil to pat vardo ežerų).
Kursku. Velykų naktį bažny kuopa daro didelę klaidų nepri- apie Europos karę, būtene: “Kas pas S. Manchesterio lietuvių jau
dyti arba arbatos išgerti, gali Gudai (bielarusiai) jį dabar čią radome pilną vienų kareivių imdama savo skaieiun merginų. pradėjo Europos karę ir delko nimą, kuris pradeda spiesties po Jūsųgerbiamo
laikraščio
ma čia pasiskaityti įvairių kata randa gudišku: “vilnia”. Taip ir vis lietuvių; lenkų retai. Tad Lietuvos Vyčiij organizacija yra pradėjo”.
“L. Vyčių” vėliava. Alau kiek num. 18, išspanzdinot sekančią
likiškų laikraščių. Antrą arbati seniaus ir rašoma buvo, o ne Vil- klebonas atsiuntė žmogų pavely jaunimo organizacija ir jos pri
Pirma negu kalbėtojas pradėjo ūpą sugadino pasielgimas paš. žinutę: “Lietuvių Parapijų Do
nę įsteigė žydas; trečioji iš se no ar Vilna”. “Vilnia” gudiš damas mums pagiedoti lietuviš imamos tomis pačiomis išlygo
prakalbą, sėdėdamas gale scene- dr-jos “Didžiojo Lietuvos Kuni mai”. Kurioje sakoma; “Račiū
nų laikų gyvuoja rusų.
kai reiškianti tų šakių (vily) vie kai. Koks džiaugsmas! Tiesiog mis kaip ir vyrai. Patartume
gaikščio Vytauto”, kurį čia gy nas rodydamas savo judamuosius
Vyčių kuopoms rijos ir retkarčiais pasikeldamas vuoją neblogai. Atsinešę pluok- paveikslus parapijų svetainėse
tų kur kotas susiduria su dviem šiurpulys visus nukratė pirmų AVilkes Barre
nuo kresės, darė daug aštriij patrims šakomis. Girdi ir senoji gy kartą Kurske išgirdus gražius susilieti į vieną. Daugiaiis nau tėmijimų, būk Lietuviai nemokan štus popierų ir nieko nesiklausę visur reklamuoja tautiškas ka
LIMPANČIOS LIGOS.
venimo vieta negalėjo būti tinka lietuviškus balsus. Nuo septintos dingo darbo bus galima atlikt.
tys niekur inteligentiškai apsi pradėjo dalinti. Mat garsino ba pinės ir tautiškąjį susivienijimą
Skuodas, Telšių apskr. Skuo miaus
praminta, kaipo esant valandos išgiedojome iki dvy
eiti, nei į svetainę atėję, nei pas lių — šokins ir skrajojančią kra tuo, įžeizdamas katalikų tikybi
Dvylikto
do apie apielinkėse šią žiemą sau dviejų upių išsišakojime (“Na liktos, nenustodami.
są. Paėmęs popierėlę pamačiau nius jausmus.”
žmogų į namus nuėję.
ROCHESTER, N. Y.
je prasidėjo Reznrekeija, lenkų
sio bei vasario mėnesį baisiau ša Niva” No 11).
Savo prakalboj davė pipirų vi stambesniemis raidėmis atspaus Ncsijaazdamas tame kaltas,
sia įsivyravo škarletina ir kitos
Vertėtų ir mūsų kalbininkams atėjo bent trys šimtai. Klebonas Šiais metais vasario 28 d. su siems lietuviams ir jų partijoms, ta : ta mergina, kuri gaus dau noriu nors trumpai pasiaiškinti.
ir vėl pasakė mums kad vieną sidarė lietuvių Benas, į kurį iš
limpamosios ligos, miršta labiau pagalvoti apie šį dalyką.
kaip tai, katalikams, tautiečiams, giausiai atviručių gaus dovaną Pereitą vasarą CDieagos Sus. L.
šia vaikai, bet giltinė nelenkias
kartą einant
aplink bažnyčią syk prisirašė 13 ypatų, o dabar
— “Kelsivį” visiems metams..... Amcr. apskritis buvo surengęs iš
būtų giedoma lenkiškai, o du kar skaičius kaskart eina didyn. Pa o ant pat galo ir socijalistams. Ką padarysi juk iki šioliai čia kilmingą išvažiavimą, ir mane
ne senesnių: kiek per tuodu mė
nesiu išmirė žmonių, tai kitais NAUJAI ĮSTEIGTI LIETUVIŲ tu einant lietuviškai. Taip ir bu samdė gerą mokytoją ir ant tiek Bet jau tiems tik ištolo ir la sako, ir turėjo puikią sau
ga prikvietė, kad atvažiuočiau ir
biau
prijausdamas,
būtent^
vo,
ir
lenkai
netrukdė,
tiktai
praėjusiais metais per ištisus me
nyklą
“
keleivininkai
”
...
Bet.,
vir
 nuimčiau judamuosius paveiks
DRAUGIJOS SKYRIAI.
pasivarė pirmyn, jog balandžio
padėjo mums giedoti tinkamai 18 d. pasirodė viešai, ir pobažny lietuviai esantys labai neduoslūs, to kita gadynė, štai pasipuošė lus, ką ir atlikau. Minėti pavei
tus tiek neišmirdavo;
šitojo
nes tėvynės reikalams mažai te■markaus giltinės siautimo, be Lietuvių Draugija nukentėju pritardami “Alleliuja”. Antrą tinėje svetainėje davė koncertą.
sudėję.
Žodžiu sakant, lietuvius vietos jaunimas, savo krutynės k šiai yra niekam ne priešingi,
abejo, vyrjausioji priežastis yra siems dėl karės šelpti įsteigė dieną ir vėl visa lietuviškai; tik Publiką matyt indomavo, neg pri
pastatė ant žemiausio laipsnio ženklų “L. Vyčių” stojo drąsiai tik taip sau Chicagos lietuvių
t*, kad visoje šioje apielinkėje skyrius Naujadvaryje ir Dub- “Šventas Dieve” lenkiškai, nes sirinko pilna svetainė, taip-pat visuose jų darbuose, užmanymuo į kovą. Suskambėjo ir So. Man grupe. Ir aš, rodydamas šiuos
rove, Gardino gub. Krasnobare tai gieda patsai klebonas, ne
nėra jokio gydytojo.
dalyvavo ir visos draugijos, no se ir apsiėjimuose. Kas link da ehester’io lietuvių tarpe. “Štai paveikslus, nei žodžio nepratariu
ir Lipske, Suvalkų gub. Dubro- mokąs lietuviškai.
rėdamos paremti tą mūsų jaunų bartinės karės Europoj kalbėto plevėsuoja vėliava, mums davė apie Sus. Liet. Amer. ir neagivo ir Krasnobaro skyriams duo
Ryg. Gar.” jų prakilnu užmanymą. Tr ištik jas stengėsi nurodinėti, kad da viską Lietuva. Vaduosim galvą tuoju nei ui nei prieš. Man ro
TEATRAS ATSARGINIŲ ŠEI ta pašalpos po 500 rublių. Naurųjų buvo gražus vakarėlis. Mū bartinę karę pradėjo karaliai ne ją savai-.. Ei Vyčiai, gyvenam dosi, kad visiškai negali būt ke
jadvario ir Lipsko po 300 rub.
lio nors jausmai užgaunami? Ro
MYNŲ NAUDAI.
sų jauni muzikantai gerai atliko iš piktumo vienas ant kito, arba tautai ir Bažnyčiai.
Gauta iš Amerikos “Lietuvos Sū
Sudavietis.
dos
minėtam išvažiavime dalyva
savo užduotį, pagriežė
keletą ne iš norėjimo vienas kitą sunai
Kuršėnai, Šiaulių apskr. čia nų” Draugijos 106 rub.
vo visokių pakraipų žmųpės. no
šmotelių neblogiausia, čia-pasiro kinti, atimti vienas iš kito že
rengiama teatras apsauginių ir
rėdami patekti ant judamųjų pa
dė nors trumpo, bet energijinio mės gabalą ir iš to pralobti, bet
atsarginių šeimynų naudai, bus
veikslų,
ką jie noriai trokšta ir
jų darbo vaisius. Permainai šv. tik dėlto, kad svietą sumažinti,
t
s
autaisytas didelis lietuvių vaka
ŪKININKAI PARDUODA
dabar man- rodant save pama
Cecilijos choras linksmino sve nes monarchija matanti,
ras.
kad
tyti.
GYVULIUS.
čius savo dainomis. Be to buvo jau svietas taip labai priaugo,
Kas link tautiškų “kapinių",
kalbos ir deklemacijos. Pirmuti kad net monarkijai jau pavojus
Panevėžio apskrityj daug žmo
tai jas vos parodžiau keliose vicIR VĖL NELAIMĖS
nis kalbėjo Beno pirmininkas ir gresiąs ir jeigu nepamažintų, tai
nių nori parduoti gyvulius, nes
tosc, taip-pat nieko nesakydamas,
jo karštas organizatorius p. V dar už kelių dešimtų metų žmo
trūksta pašaro.
Todel nebebus
LIETUVOJE.
PRIMICIJOS.
tai iškur gali būt toji minima
Danilevičia. Kalbėtojas — karš nės pradėtų monarkiją iš šaknų
čia priverstinos karvių rekvizi
Leipalingis, Seinų apskr.
Ir cijos kariuomenės reikalams. Ki
tai žadino jaunuosius, kurie tik griauti. Kada vienas iš publikos Geg. 9 d. šv. Juozapo par. baž agitacija”.
WILKE8
BARRE,
PA.
Chicagos
vėl leipalingiečiams smūgis ir vėl tuose Lietuvos kraštuose Stingų
jaučia nors šiokį-tokį pašaukimą paprašė kalbėtojaus, kad paaiš nyčioje, S®. Chicago, 111. buvo pri- Jei kada surengtų
Balandžio 11 d. parapijos ko
parapijos
puikų
išvažiavimą,
ir
vargas, nuliūdimas, bet dabar
pirmos raišios
pašaro ir šiaudų vežimui Šiaulių mitetas parengė prakalbas. Jas prie muzikos, prisidėti prie šio kintų kodėl Prancūzija7 įsikišo į tą micija arba
kviestų
mane
nutraukti
ant
ju

daug didesnis, neg pirma. Po pir
paviete (apie Joniškį) mokama atidarė vietinis klebonas, K. J. Beno ir lavinties; nes kaipo pa karę, kad ten nėra karaliaus ,bet kum. Jeronimo N. Tiškevičiaus.
mo prūsų apsilankymo leipalin- po 20 rublių. Ukmergės paviete
ti muziką yra prakilnus daiktas, prezidentas, tada kalbėtojas nei Prie mišių assistavo vietos kle damų paveikslų, tai mielai ta at
Šupšinskas. Po tam merginų cho
giečiai dar buvo ne taip nuvar
taip prakilnūs
yra tie, kurie kaip negalėjo to klansimo išriš- bonas kun. A. Petraitis ir dek. likčiau. Ir parodyčiau taip-pat.
trūksta duonos ir sėklų.
ras sudainavo porą dainelių, ir myli ją ir ją atsiekia. Antras kai ti.Paskui galų-gale pradėjo pat
ginti, bet dabar atsieis iškentėti
M. Kriaučiūnas. Progai pritai Irgi nebūtų tai agitacijoj tiks
išėjo kalbėti studentas
Holy bėjo kun. J. Kasakaitis. Kalbėto sai save kritikuoti, girdi Italijos
viaa-ko ir badas ne vienam
kintą pamokslą pasakė kun. F. las, bet vaizdas, paliekantis ant
Cross
Kolegijos
p.
J.
Miliaus

ilgo, kad tada ir tada buvo toks
žiūrės į akis. Prūsai užėję paėmė
jas nupiešė grožybę ir vertę mn valdžia nenori įsimaišyti į šitą Kemėšis.
LIŪDNOS ŽINIOS Iš
kas. Jisai kalbėjo temoj “Kas y- zikos, su knrios pagelbą nuvei karę, bet jos gyventojai triukš
ir
toks lietnvių išvažiavimas.
viską, kaip va: javus, galvijus,
Kun. J. N. Tiškevičius paskir
LIETUVOS.
ra
soeijalizmas
ir
iš
kur
jisai
ki

“
Drangas” spauzdindamas šią
iienų ir tt. Vyrus nuo 17 m. ligi
kiama didžiausi darbai, išreiš mą kelia ir reikalauja, kad val tas į Mihvaukee, AVis. lietnvių
lęs
”
.
Pabaigus
jam
kalbėti
ŽEMAITIJOS.
žinutę, negaliu suprasti su kokiu
46 metų paėmė, žinoma, kaip kara
kiama visi prakilniausi
širdies džia prisidėtų^-prie šitos karės.
kvartetai iš Pittstono ir Wilkes jausmai, užmirštama visa tai, kas Iš viaoa Delionio kalbos išėjo ti parapiją, kurią šią savaitę žada tikslu tai darė? Gal norėdamas
pasisekė iš jų rankų
ištnikti. Žemaitijon
atėjo tokios-pat
užimti.
Barre, XPa.,
a., bei
imn vyrų choras
CUCTHS pa
pa- yra žemiška; priminė, jog lietu ktai mišinys.
pakenkti mano vakarėliams? Ar
Prūsai dabar buvo kur kas ar
ba mane traukti į sulrurį “poli
žesni, neg pirmų syk; dabar jie joje. Daug pasienio miestelių iš
Taip-pat pas mus susidarė
viai, tai tauta didžiai mylinti
<ntru
kartu
kalbėjo
Rtudentaa
tikos”, kurios aš nno senai ven
viską ėmė, kai-kuriuos net ir deginta. Kiekvieną naktį gali
mušiką, ką liudija mūsų visų “Vyčių” kuopa ir kiek man te
BLAIVYBES PARODA.
giau, ir vengiu dabar?
Mano
suplakė lazdomis. Kai-kur tai ma matyti gaisrų. Po Velykų 26-1 J. Miliauskas, vėl apie socijalia* dainą, švelnios melodijos, pilnos ko girdėti turi apie 80 narių ir
mo tikslą. Savo kalboje nurodė,
tikslu
yra
patarnauti
mūsų
vi
energiškai darbuojasi, taigi
ėmė visus galvijus; geresniuo d. kovo vokiečiai buvo užsigrūjautrumo, kuriuose atsimuša visalv
Mažai gyvybės rodžiusi 27 Pil
kad
socijalizmo
tikslą*
nėra
ge

suomenei
su
paveikslų
pagelba
sius išsirinko sau, o kurie jiems dę nuo Klaipėdos ant Gargždų
mūsų tautos gyvybė-. Užbaigda vėlintam geriausios kloties Lie- nąją- Blaivininkų Susiv. kuopa
ras, tik mulkinimas žmonijos, ir
netiko, tai išvarę, sušaudė. Lei- ir Andrejevo
mas kalbėtojas žadnĄt jaunusė t«v«s Vyčiams, nas Newa»koc jan iškirta šposą ir gan smagų — kas yra gero, naudinga, ir ne
miestelių,
bet
skurdo glebintas.
jis senai pageidaujsai surengė blaivybės parodą. Paro žaidžiant jausmais-' bent kuriai
muzikantus mylėti ir gaivinti tą j
pslingyj kaip tik prūsų žvalgai buvo praginti.
Daug
gyven
Pabaigęs
savo
kalbą,
kalbėto

atjojo, tai pirmiausia krautuvę tojų lieka be pastogės; jie kraus
gražiąją dailos šakutę, linkėjo
dai buvo užimta nemaža šv. Jur Brovei. Kada kunigai neapaiirna
jas
pakvietė
socijalistus
ant
di

iiplėšė. kas buvo paslėpta rūsy tosi toliaus nno Prūsų rnbežiaus,
jiems kantrybės ir pasišventimo,
gio par. salė, blaiviamkų rūpesniu rengt vąksaų, tai aš rengiu su
skusijų.
16
publikos
vienas
sseijabe kurią dalykų nieko gero ne--|
ir tai jie surado (sako būk žy Reikalinga didesnė pašalpa iš vi
paikiai išpuošta. Hienos nukabinė 8. L. A. Bet niekur neagituoju.
listas
K.
Demikis
užklausė:
Su pagarba
dai nurodę) žydų-gi krautuvių suomenės pusės
nuveikiama, ypač muzikos sri
tos- paveikslais, statistikos take
A. J.
18
d.
balandžio
To*
n
Halė
tyje. Trečias kalbėjo p. V. Stanlėmis,.. įvairiais parašais ete. Pa-

dėtuvių
Gyvenimo
A. merikoje
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DRAUG A S

išrišimui ir reika riai teisingesnio kelio sulygini- ir lėšų fondas. Kiekvieno fondo atsilygintų jau vien organas laik
nyti, kaip kaikuriems gal atro sunkiausias
gero
apgalvojimo, mo mokesnių nesuras, kaip, mo inplaukimai turi gvarautuoti iš raštis. Prenumeruojant šiaip lai PATARIMAS SUSIVIENIJIMO
do. —Visai ne! Jeigu randasi laujantis
mūsų organizacijoj narių, kurio idant pasekmingai jį išrisus. Iš kėti nuo tų metų, kuriuose prisi mokėjimus; jokiu būdu valdžia kraštį,
B. R. K. KUOPOMS.
reikia mokėti metams
šiuos klausimus pakėlė gvildeni vieuos pusės — reikia taikinties rašė ir damokėti nedateklių nuo nedaleidžia naudoti vieno kurio $2.00, o čia mat, būdamas susiv.
Šįmet tuojaus po Seimui Su
tai tuomi pat pasirodo, kad prie valstijų reikalavimų; iš ki laiko, kada prisirašė, iki dabar fondo pinigus kitokiems reika nariu gausi laikraštį 80c metams
S. L R. K. A. REIKALAI. mui,
siv.
L. R. K. A., tai yra 4 d.
jiems ištikrųjų rūpi organizaci tos pusės — reikia žiūrėti, kad ties. Tokiu būdu daugumui na lams, kaip tik tiems, kuriems pigiau ir susivienijimui nereikės
birželio
bus laikomas tame pa
jos ir jos narių gerovė, bet ne ko nariai būtų patenkinti. Idant tai rių mokesnis visai nepasikeltų. fondas atsako. Kiekvienai val aimanuoti: iš kur imti pinigų lė
čiame
mieste,
Scranton, Pa., ir
kis ten suvaržymas ir užtai susi atsiekus, reikia, kad nariai jo bū Imkime, šiandie narys turi 40 stijai, kurioje čarteris yra įregis šas padengti, o čia jos turi būt
Seimas
Tautos
Fondo komisi
kad matytų, metų senumo, vienok jis prisira truotas, turi būs išduodamas kas padengtos kad ir iš žemės iška
vienijimas turėtų būt jiems net tinumą suprastų,
30-TAS S. L R. K. A. dėkingas.
jogei čia nieks nenori jų skriaus šė 20 metų atgalios, turėdamas metai, tam tikras insurance de- sus. Sitam sumanymui priešiuties jos. Kaip teko girdėti aut šio T.
F. Seimo tures būt išrišti labai
raportas, būtų neišmintinga. Jeigu
Kaip matysime iš žemiau apra ti ir kad nei vienas narys jokios tąsyk tik 20 metų; taigi tokiam partmentų sutaisytas
kas svarbūs reikalai. Sutaisymas ir
šytų paaiškinimų,
suprasime, skriaudos neapturės; bet jogei nors jis šiandien yra ir pagyve apie visą organizacijos stovį, kaip žinotų geresnį, malonės nurodyti priėmimas Tautos “Fondo kon
nepasikeltų nei narių, taip ir iždo. Ten turi būt aš bent geresnio nesurandu. Gal stitucijos, nustatymas sąlygų T.
kad šiuos klausimus link sutvar tai yra daroma dėl organizaci nęs, mokesnis
Sulyg 29-to seimo nutarimo kymo organizacijos nors ir neno jos tai yra pačių narių gero, su kiek, nes jis visą laiką mokėjo po prisiega darodyta, kiek į ku nekurie nenorėtų su tuo sutikti,
reikalavimų, šitą pagal dabartinę lentelę. Visi na- rį fondą pinigų inplaukė ir kiek sakydami, kad ir taip jau daug F. pinigų išdalinimo, - atsinešiS. L. B. K. A. 30-tas seimas rėdami, o turėtumėm gvildenti lig valstijų
mas Tautos Fondo link Lietuvos
atsibus 1-2 ir 3 d. birželio ir juos išrišti; užtai reikia džiaug klausimą pajudino p. “F-as” šių į iai, kurie prisirašė turėdami ne buvo išmokėta, tai aišku, kad moka į susiv. iždą. Tiesa, nieks Labdaringųjų ir Politiškųjų rei
metų 11 numeryje “Draugo” ir daugiau 22 metų senumo, mokė valstijos neprigaus!
(reikalui negal užgint, kad nemokama, bet kalų sušelpimo ir kiti tam pa
mėn. 1915 m. Scranton, Pa. ties, kad pas mumis atsiranda
maž-daug
apibudino
privesdamas
tų tą patį mokesnį. Arba, padė priėjus insurance komisijonierius gi reikia atminti, kad moki ne našūs. Idant tas Seimas pavyk
tas noras ir susipratimas, imties
Sulyg
konstitucijos
XIII
už tų klausimų išrišimo, pirma, pavyzdžiais, delko būtų reika klui, narys prisirašė turėdamas prisiuųčia savo auditor’ius per kam kitam, kaip tik sau, tuos tų ir minimieji klausimai būtų
straipsnio kiekviena kuopa,
negu esame prispirti prie sie linga įvesti. Paskesniuose “D.” 30 metų, tokiam pagal dabartinę žiūrėti organizacijos knygų), jei pinigus atsiimsi dvigubai, trigu pasekmingai išrišti, būtų geisti
turinti ne mažiau 20-ties pilnų nos.
numeruose buvo gvildenta klau lentelę prisieina mokėt po 24 gu truks vienam fonde pinigų, bai, dešimts gal dvidešimts syk
na, kad galėtų suvažiuoti visi
narių turi tiesų siųsti seiman
centus kas mėnuo, arba per me iš kito nepridėsi; turės būt pa daugiau negu tu sumokėsi ir tai Tautos Fondo komisijos nariai.
Mes žinome, kad mūsų Susiv. simas ir kitų su-mo narių.
vienų delegatų; didesnės gi yra tai organizacija, kuri, be ki
Tiesą tariant, nelygumas mo tus turėtų sumokėt $2.88; iki rodyta, kad trūksta, o kuomet be abejonės, bet tikrai. Užtai, Kadangi didžiuma Tautos Fon
kuopos vienų nuo kiekvienos tų kultūriškų darbų atliekamu, kesnių, arba tokie
mokesniai, šiol jis mokėjo tik po $2.00 me trūks, tai suprantama kad tąsyk mielasai, negali net norėti, kad do komisijos narių, yra nariais
organizacija, kuri tavo pinigus ir S. L. R. K. A., ir kadangi tas
60-ties narių. 29-to seimo nu moka savo nariams pašalpas ir kaip dabar yra mokama senųjų tams, taigi nedamokėjo kas met prisieis organizacijai riestai.
užtai kaipo tokia narių po $2.00 metams ant $150.- po 88centus, o padėkim jis pri Pirmutiniu du fondu, mes tu augina ir kuriuos tau (ar tavo Seimas atsibus ant rytojaus pa
tarimu delegatais gal būt vi pomirtines;
guli jau 15 metų susivienijime, rim sutvarkytus gerai (apsaugos artimiems) sugrąžins kelis kart sibaigus Seimui S. L. R. K. A.,
sų skyrių nariai (išėmus vai priklauso prie rūšies, taip vadi 00 apsaugos, stačiai naša pra
namų broliškųjų
“fraternal” gaištį patiems su-mo nariams. tad per visą tą laiką jis nedamo dar ne, pakol visų narių mokesnis daugiau — užsilaikytų iš vėjo! tad būtų labai praktiška, kad
kų sk.), išbuvusieji ne mažiau
prisieitų bus išlyginta) ir jie taip sakant Ne, iš vėjo nieks negal užsilai tų vietų susivienijimo kuopos,
draugijų.
Visos fraternalės or Nereikėtų ilgai laukti, bent ke kėjo $13.20; tokiam
6 mėnesių prie Su-mo, naujosganizacijos, randasi po kontrole lioliką metų ir jau pomirtinių šią sumą kaipo nedamokėtus pi yra gvarautuoti — užtikrinan kyti. Jeigu organizacija rūpinasi kuriose priguli
Tautos Fondo
gi kuopos turi tiesų siųsti de šios šalies valdžios, išskiriant to nebūtų iš ko mokėti. Tie nariai, nigus sumokėti ir nuo šio laiko
ti, kad pinigų išmokėjimams ne tavo gerove, tad tavo, gerbiama komisijos nariai, arba vietinio
legatų nors ir nebūt 6 mėn. kias, kurios taip sakant yra ne- sakysime, kurie prisirašė į susiv. mokėti po 24 c. mėnesiui.
Vi pritrūks. Trečias-gi, Lėšų Fon-' sai, priedermė yra rūpinties orga- Tautos Fondo komiteto veikė
,,
organizacija—
nuo sudarimo kuopos.
Ren legališkos ir veda reikalus slap būdami tarp 40—50 metų senu siems seniems nariams mokėti das,
nors mes jj.......
ir turim atsky-Izacijos
; x J . . gerove,
... nes ...
_.x_ jai ; rinktų juos už atstovus į
giantis seiman malonėsite, tai; apie kurių buvimą valdžia mo, nors jie ir ilgiausiai gyven nuo metų, kiek dabar turi, būtų rę nuo 1 d. liepos 1913 metų. tai visi susiv. nariai ir tu pats, Seimą S. L. R. K. A. Rinkdami
gerbiamos kuopos, apsvarsty nieko nežino. Bet kaip greit kas tų, nesumokės nei 3-čios dalies didelė neteisybė, daugumas narių vienok ne gvarantuotas; nors iki tame skaitliūje; todėl ir privalai tokias ypatas už delegatus
į
valdžia apie tos sumos, kiek jiems mirus tu ištiesų liktų nuskriaustais; vir šiol, pakol susivienijimo iškaščfai prisidėti keliais centais jos pa S. L. R. K. A. Seimą, prigclbėtų
ti šiuos įnešimus 30-am sei praneštų, ar pati
jas sužinotų, turėtų pasiduoti rės būt išmokėta. Tad iš kur-gi šui nurodytas projektas yra ką maži, padengė inplaukimai išlai laikymui be pasipriešinimo, bet įvykinti skaitlingesnj ir Tautos
mui:
aidžios kontrolei, o jeigu ne — tie pinigai gali imties? Juk iš teisingiausias. Yra dar vienas das pilnai; bet organizacijai au su mielu noru. Būtų galima nu Fondo Seimą; nes važiuot vien
1) Savo organo įsteigimas.
likviduoti. Vienok, pirma, negu Dangaus ne nukris! Tad aiškus kelias išėjimo seniems nariams gant, didinasi ir išlaidos ir greit rodyti daug ideališkų organiza tik i T. F. Seimą pasidarytų
2) Užlaikymo organo bei valdžia pripažįsta tokią organi
dalykas, kad, su-mo iždas kaip tai keltis į aųgštesnius skyrius, prieis prie to (gal ir labai greit) cijų, kurių nariai negauna nieko: perdaug iškaščių atstovų kelio
Centro raštinės kartu su Tau zaciją ir priima po savo kon bematant
išssemtų,
nuneštų kuriems daleidžia sveikata ir me kad inplaukiančių pinigų į tą nei pašalpos, nei pomirtinės, net nės, kurių nebūt kam uždengtu
tos Centais ir Naši. Fondu trole, tai yra įregistruoja čarterį sumokėtus pinigus
visų likusių tai.
fondą anaiptol neužteks padengti nei laikraščio, o vienok moka, Atstovai taip-pat gal iš savęs ne
narių, amžinai, pas Ar mes šiaip galvosim, ar ki išlaidas. Tš kito fondo pinigų nau kaikurių nariai po 20c ant mėn. visi išsitesėtų padengti kelionės
mokėt po 10 centų kas mėnuo ir suteikia leidimą gyvuoti, per gyvais
nuskriaudžiant. Tai taip, geresnio išėjimo nerasim, doti nevalia. Ką-gi tada prisieis dėl organizacijos užlaikimo, iš to lėšas.
į Centro kasų, šeimynų gi na žiūri ar čarteris sulig organizaci taruosius
geras-legališkas gi čia
būtų
baisi neteisy kaip mokėt nuo metų prisirašy daryti? Iš šito, kas čia pasakyta nieko sau neturėdami, vien tik
Todėl patarčiau kuopoms šitą
riams ,kam organas nereika jos rūšies yra
dėl idėjos. Pats mokėdamas i
bė.
Mums
yra
per

ar
organizacijos
konstitucija
su

jau
matom,
kad
tas
fondas
būtimo,
damokant
nedamokėtus
mo

užmanymą
praktikuoti, nes ma
lingas po 5 centus kas mėnuo.
nai turi būt sutvarkytas, kitaip! ®HS’V* ^ėšų Fondą po 10c mėne- nau, kad tie, kurie yra
tinka
su
šalies,
ypatingai
tos
matoma,
kad
tas
tikrai
atsitik

kesnius.
Nedamokėtiems
mokesTautos
3) Sulyg kai-kurių valstijų
ir čia graso pavojus.
!siui’ gansi d-vkai laikra»tį ir Pri- Fondo komisijos nariais, būtų
v atstu os tiesomis, kurioje or tų, nors visi nariai
išgyventų niains sumokėti,
galima
būtų
reikalavimo
sulygint
narių
...
v.
! gelbėsi organizacija
palaikyti,
ganizaciją ar jos kuopos randa taip sakant paskirto žmogaus nustatyti laikas 1 metai ar dau ..
tinkami būti ir delegatais į S. L.
mokesnis sulyg amžiaus, kad si; ar organizacija
d
1
.
’
lkuri,
kaip
matai
rūpinasi
tavo R. K. A. Seimą.
prisilaiko amžiaus, nors iki 60—70 metų; giau. Nariai,
kurie nenorėtų reikalai plečiasi ir darbas didina-1
gerove. Aš nematau, kad nors
visi dabar esantieji I-mo sky (jeigu moka pomirtinės) vai-, bet klausimas ar daugelis narių priimti šios propozicijos, ir ne
Susivienijimo Raštininkas.
si. Reikia žinoti, kad susiv. Cen vienas narys atsirastų, kuris
riaus nariai, persikeltų į aug- džios patvirtintos mirtinumo len išgyvęs iki minėtų metų senumo? norėtų kelties į augštesnius sky
J. S. Vasiliauskas.
tro Raštinę, neilgai bus galima nesuprastų to reikalo ir galėtų
štesnius laipsnius pomirtinių telės; ar turi tam tikrus pinigi Labai mažas nuošimtis. Statisti rius, turėtų mokėt nuo dabarti
kilnoti iš vietos į vietą, nepoil-: prieįintis
skyrius kuo sau padarytų ge nius fondus, iš kurių būtų už ka susivienijimo narių mums pa nių metų senumo. Kitaip nieko gani turės ingyti savo locnus na-Į Tre-ias klausimas: _
PataisyPROTOKOLAS
ro ir visos kliūtįs kaslink su tikrinta pažadėtoji nariams pa rodo, kad iš 90 mirusių narių nebus galima padaryt.
mus. nes ir valstijos reikalauja,!^ gnsiv konstįtueijos
SkRKA. “Connectieut ’ ap
1914 metais, atsirado
šalpa ar pomirtinė; ar turi lėšų praeitais
Antras klausimas: — Įsteigi kad organizacijos turėtų savo “IIo Paskutiniu kartu atspausdintos skričio suvažiavimo 25 balandžio
lyginimo mokesnies išnyktų.
fondų, iš kurio būtų uždengia tik vienas narys, kuris buvo iš mas užtikrinančio
lėšų fondo. mc Office”. Jau ir šiandien Cen
4) Užlaikyt apmokamų Su
1915 metais 2 vai. šo pietų Šv.
mos lėšos (ekspensai) vedimo or buvęs nariu 18 metų; kiti visi Pirma, negu kalbėjus apie šio tro raštinė negali patilpti tokiam konstitucijų knygelės kone išsibai
Juozapo par. svetainėje, 21
gę,
yra
likę
dar
apie
porą
šim

sivienijimo organizatorių ar ganizacijos reikalų ir tt.
trumpiau, o trijų narių pomirti fondo inknrimą, matau reikalą kambary, anot p. Pranio, kaip
tų—tai viskas. Bet padėkim, kad John gt„ Waterbury, Conn.
ba keliaujantį agentų.
Mūsų gi susivienijimas pra nės prisiėjo išmokėti vos sukakus pagvildenti, kas jis yra ir kam pernai buvo priminęs viename jų būtų da gana daugelis, visSusirinkimą atidarė
71 mos
5) Kad kiekvienas Su-mo ėjusių metų Seime,
nutardamas 6 mėnesiams nuo dienos prisirašy reikalingas.
“Draugo” numeryje, kartu su tiek mes esam priversti konstitu kuopos pirmininkas p. J. Alennarys ar naujai prisirašęs įregistruoti čarterį, reiškia, nu mo į susivienijimą. Pinigų išmo
Seniau mūsų susivienijime, vi lova ir vige; dabar jau reikia ciją taisyti: nes dabartinė mūsų skas, trumpai
prakalbėdamas
įmokėtų nors po 1 centų ant tarė pasiduoti po valdžios kon kėta pomirtinėms iš pomirtinių si pinigai, tokie tik iš kur in- užimti kone porą gerų tam tikrų konstitucija yra netikusi ir kliu apie tikslą to suvažiavimo. Raš
metų į Su-mo stipendijos fon trole ir, žinoma, labai getai pa fondo per praeitus metus $13.650. plaukdavo ai1'tai narių apsaugos kambarių, tinkamų raštinei. Se do užregistravimui čarterio kai- tininko vietą užėmė laikinai p.
darė; nes jeigu valdžia kokiu 00; tie-gi mirusieji nariai buvo mokesniai, nuošimčiai už išpar niau Centro Raštininkas dienom kuriose valstijose; tai yra valsti P. Valiūnas.
dų.
nors būdų būtų sužinojusi apie sumokėję į susiv. per visą laiką duotus ženklelius, už organą, ar eidavo į darbą, o vakarais atlik jos neišduoda leidimo “licence
Šios kuopos prisiuntė savo inGerbiamos kuopos, apsvar
mūsų organizaciją (o tai būtu savo narystės $1,182.00. Susivie iš kitų kokių šaltinių pribūdavo: davo Susiv. reikalus;
galiotinius
šiandien
l
susivieni
-j
imui
gyvu
oti
tose
vai
stę savo susirinkimuose virš
atsitikę labai greit) ir prisakius nijimas turėjo išmokėti daugiau, buvo traukiami visi į daiktą ir centro raštininkas nuolat dviese■ stijosp, pakol nebus
pataisyta
9. kp. Bridgeport, fonu.
paskelbtus klausimus malonės panaikint kuopas arba uždėjus negu anie mirusieji buvo įmokė
skaitliuojami iš vieno. Išeigos, su pagelbininkų per dienas dar' konstįtucija. Su tokia, kaip daJ. Sagevičius.
išreikšti per organų savo min uždraudimą
“injunetion”, — ję $12,468.00. Aplamai skaitliuo- j kokios tik buvo, irgi mokėdavosi su geru over time turi dirbti kartinė mūsų konstitucija, visai
U
kp. M aterbury, Ccnn.
tis.
Su augšta pagarba
kas tada būt daryta!? Viena val jant prisiėjo dadėti ant kiek iš vieno ir išsitraukdavo iš abel- ir tai kaip tik spėjama apsidirb-Į ūebQtnmem galėję nė pradėti re. Pr. Skridla, J. Miliauskas, M.
stija kartą jau buvo pranešusi, vieno iš mirusių narių po $138 nos sumos; nežiūrint ar pinigų ti. Netrukus ir dviem nebus gali gistruoti savo čarterio.
K. J. Krušinskas,
Dėlto, Abraitis, J. Kazlauskas, M Grikad sustot organizavus ir rin dol. su centais.
trukdavo ar atlikdavo. Už orga ma įvalioti. Toliaus:— Mums yra siunčiant kopijas susivienijimo škauskienė, B. Rutelionienė
kus nuo narių pinigus, tai vos Argi čia neaišku, kad su-mo ną nariai ^įokėdavo į susiv. iždą gana suprantama, kad visą laiką j konstitucijos valstijoms į kurias
45 kp. Paųuouock, Conn.
atsiprašėm su prižadėjimu, kad iždo užtektų neperilgiausiai, dėl po 50 centų, o susiv. mokėdavo nebus galima apsieiti be savo or-[padavėm aplikacijas, norėdami M. B. Juškavičia.
rūpinsimės registruoti čarterį.
kiekvieno nario po tiek pride redakcijai nuo nario po 75 cen gano; nes organizacija be organo , Įregistruoti čarterį, prisiėjo išti68 kp. Naugatuek—Union Ci
STUMKIM PIRMYN PRADĖ
Kitą svarbų dalyką praeitų dant! o reikia žinoti kad tai čion tus (tai buvo senai. Keletą pas —kaip kūnas be galvos. Tiesa, są konstituciją perrašyti, padir ty, Conn. Vladas Samoška.
TĄJĮ DARBĄ.
metų Seimas atliko, tai, kad ne išmislas, ne spėjimas, bet tik kutinių, metų susivienijimas ne- mes turim dabarties
organą bant jų keletą kopijų. Pagal pra 71 kp. AVaterbury, Conn.
Kiekvienam iš Susiv. narių, priėmė naują tabelę narių mėne ras faktas, kuris gyvai parodo. bepridėdavo už organą. Nariai samdytą, betgi samdytas kur-kas ėjusių metų priimtų organizaci J. Margaitis, P. Valūnas, J. Bru
kuris indomauja Su-mo reika sinių mokesnių nuo metų senu Tiek to, sakykim, kad čia nėra mokėdavo po 50 c. vienais metais negali aprūpinti visų organizaci joj reformų, nekuriuos punktus žas. S. Cibulskis, ). Alenskas.
lais, yra žinoma, kad nuo pra mo sulig valdžios reikalavimo. ko bijoties. Tuo syk iždas dar net 24 Lį cento; iš to gi nuosto jos reikalų, taip, kaip galėtų pa iš dabartinės konstitucijos reikė 84 kp. Meriden, Conn.
o jeigu išsituštins — lius nešdavo- “Draugo” leidėjai. daryti savas organas. Vienok sa jo išmesti, o jų vieton pridėti
ėjusių metų Seimo, mūsų Susi Jeigu tas būtų likę nepriimta, nepuola,
P. Madeikis.
vienijimas pradėjo darbų, vidu tai su čarterio registravimu var tuomet sudėsim (jeigu tik ište Dabar nariai moka po 75 centus vo organo patarčiau susivieniji priimtus nutarimus praėjusio sei 91 kp. Watiriiury, Conn.
jinio organizacijos susitvarkymo, gu būtų buvę ką galima ir pra sėtum). Vienok valdžia mus prie ir “Draugo”
bendrovė iš to mui nesteigti, pakol susiv. netu mo. Bet visgi kostitucijai daug J. Ašakūna..-, A. Balanda. T.
to privers norom-nenorom. Visos nuostolių nebeturi Red.), na ir rės savų namų (locnų). Nuosa- ko trūksta, dar nėra gera, daug Rikteraitis, S. Bandzevičia, P.
priimdamas kelias labai svarbias dėti.
Nemažiau svarbų darbą atliko valstijos prisilaiko priimtos mir- aiškus* dalykas, kad čia neatlik vių namų organizacija negali pir kas reikia pataisyti, kad sutik Puodžiukaitis, J. B. Šalįūnas.
reformas — patiesė organizaci
jai tvirtus pamatus. O jeigu jau buvusia paskutinis Seimas, įves Įtinnmo lentelės “Nat’l F. Con. davo, bet reikėdavo pridėt nuo kti, pakol neturės užtikrinančio tų su valstijų teisėmis, kuriose
107 kp. Waterbury. Conn.
yra patiesti tvirti pamatai, tas damas ir pašalpos skyrių; bet Table of Mortality” ir reikalau kiekvieno nario po 25 c. iš po lėšų fondo; lėšų fondas
nebus prisieis registruoti mums čarteris. J. šilkas, J Antanavičia, A.
duoda mums suprasti, kad ant čion tai buvo pačių narių rei ja, kad visi nariai mokėtų pa mirtinėms sumokėtų pinigų. Tai patol užtikrintas, pakol
nebus Centro Valdyba, nors matė tuos Petrauskiutė.
jų, turi būt budavojami ir tvirti kalavimas, kai dėl valdžios — gal amžių sulig minėtos mirtinu vienas iš tarpo kitų, kas, susiv. surastas tam tikras būdas pini konstitucijos trukumus,
bet gi 109 kp. New Britain, Conn.
namai. Rodosi apie tai nieks ne jai neapeina. Organizacija gali mo lentelės; tik, žinoma, nevisos iždą padėdavo silpninti. Nes tą- gų įplaukimui į tą fondą. Iš kur jautėsi neturinti galės be seimo
J. Poška.
galėtų nei abejoti, kad vieni pa turėt pašalpą nariams laike li valstijos taip aštriai tas tiesas 'syk, kam kas galvoj! Kaip kas gi dabar pinigai plaukia į lėšų nutarimo kostitucijos
taisyti, 116 kp. Neiv Ilaven, Conn.
matai be pastatymo ant jų namų gos, ar ne, ji vien tik užžiūri, užlaiko. Kaikurios, taip sakant, sumanęs
ant seimo, įnešdavo, fondą? Dabar lėšų fondas remia nors tas nepataisymas ir sutruk J. Kudarauskas, Pr. Meižis.
Taigi tose šalininkai patvirtindavo ir vis si. gali sakyt, vien ant įstojimo dė nekuriose valstijose registra 147 kp. AVallingford, Conn.
nepasiliks. Kasgi būtų nauda kad kad to skyriaus būt tam tikras žiūri pro pirštus.
ir iš tvirčiausių pamatų, jeigu atskiras fondas, idant ištektų šiaip-taip su čarterio įregistra kas gerai. Mes nežinojom apie mokesnių. Pakol naujų narių da vimą.
A. Keršis, Pr. Bukšnaitis.
ant anų nebūtų pastatyti namai, pinigų pašalpų išmokėjimui ir vimu galima įsisprausti. Kitos- valstijų teisės link panašių or vis daugelis prisirašo, tai ir įsto
Svarbiausieji pataisymai Susiv, 89 kp. ITartford, Conn.
arba stovėtų namai supuvę? To nebūtų sunaudojami pinigai iš ki gi k. a. Massaehusettes’o, New ganizacijų, kaip mūsų susivieni jimo mokesnių daugiau pribųva kostitucijos turės būti įvesti šie:
Boleslovas Sarapas.
York’o etc., tas teises aštriai už jimas; valstijos — gi nežinojo ir tai vos-nevos lėšas padengia a) Apie mėnesinę narių mokes 150 kp. Waterbury, Conn.
kie namai ilgainiui visgi turėtų to fondo.
Kasgi tad lieka padaryti šių laiko na, ir prisieina daryti vieną apie mumis. Šiandien, jau mes Lėšos organizacijos dabar labai nį į apsaugos ir pašalpos visus J. Bnngarda, Pr. šopis, J. Vasugriūti.
Tas pats yra ir su mūsų Susi metų Susiv. Seime? Kokius klau iš dviejų: — ar prisitaikinti akis prasikrapštėm,
pamatėm, mažos, mažesnės negalės būti, bet skyrius, pagal priimtą naują len luckis ir Connectieut organizato
vienijimu.
Viskas kų pereitais simus turėtumėm išrišti ir ko prie jų tiesų, ar laukti uždraudi kaip mes stovim ir kokiu kaliu sulig augimo organizacijos darbo telę (tabelę). Žinoma turės būt rius p-lė O. Stalioniutė.
metais buvo įvykinta susivieni- kius dalykus turėtumėm priimti mo ir panaikinimo kuopų.
einam ir kad tokiu keliu eidami, ir reikalų, jokiu būdu nebus ga išlyginta visų senų narių moke Rinkimas valdybos, nominavijiman, tai tiktai patiesimas pa — įvykinti, idant, kaip sakiau,
Jeigu jau mes legalizavimo dar netrukus būtumėm priėję galą. lima išsisukti ir nuo didesnių lė snis pagal metus. Apie mokėjimą mas viešas, rinkimas taip-pat.
matų kurie dar nėra pilnai už pamatas ir pastatyti ant jo na bą pradėjom,
Išrinkti šie asmens:
na
tai suprantama, Vienas dalykas neturėdami sut šų. Lai tik kokį bertainį prisira $2.00 metams suaugusiems
baigti; o kiti visi vidujiniai or mai susivienijimas, būtų ganėti kad mes norim legalizuoties pil varkę susiv. iždo kaip reikia, šys mažiau naujų narių — na ir riams kostitucijoj negal būti nei
Pirmininkas A. Keršis iš Waltvirti išlaikyti
visokias nai. Nelegališka organizacija pa veikiai būtume turėję smukti; o duobė po kojų! Taigi jau čia ga minėta, b) Pridėti prie kostituei- lingford, Conn. I Raštininkas B.
ganizacijos reikalai, yra tai na nai
mai, įkuriĮe būtinai reikalauja audras?
silikti jau negalim, kad ir norė antras — kaip greit valdžia būt na aišku, kad tokiam padėjime jos. pašalpos skyriaus konstituci Sarapas iš ITartford, Conn. II
pataisymo, idant
nesusmuktų,
Kadangi nutarėme pasiduoti tum. Panaikinti
Susivienijimą susekusi tokiam padėjime mūs lėšų fondas negali pasilikti nei ją. e) Apie sutvarkimą lėšų fon Raštininkas Juozas Bružas, Wa~
nors ir ant tvirtų pamatų stovė po valdžios kontrole ir čarteris irgi negalima. Tad kas gi lieka organizaciją, būtų privertusi li- vieną dieną.
do (suprantama pirma, negu bus terbury, Conn. Maršalka J. Ašajau yra registruojamas, todėl, daryti? Nieko daugiau, kaip pri kviduot.
dami.
Kaipgi tatai tų lėšų fondą su indeta į konstituciją, šitas klausi kūnas, vietinis.
Taigi šių metų Seimas, anot manau pirmiausia mes ir turim sitaikinti prie valstijų reikalavi
suradus, mas turi būt išrištas ir apdirb Komisija peržiūrėjimui man
Tas-tai ir privertė mus grieb- tvarkius? Kokį būdą
p. “F-as”, kaipo jubiliejinis, nu imties tuos klausimus išrišti, ku mų... Štai ir yra jų pirmutinis
ties perorganizuoti su mą iš pa kad inplaukimas pinigų į tą fon tas) d) Apie pomirtinių išmokė datų ir sutvarkimui inešimų: P.
rie
stovi
mums
kaipo
akmuo
ant
veiktų didžiausį ir reikalingiausi
ir aštriausias reikavimas, kad vi- matų. Kad pradėjome susiv. čar dą būtų gvĮarantuotas? Ponas jimą ir už jų išmokėjimą atsa Šopis, vietinis, J. Kudarauskas,
darbų, jeigu sutvarkytų visus ki kelio, per kurį negalima prieiti si nariai, turi mokėt mokesnį su terį registruot, pamatėme, kokios “F-as” 10 “Draugo” numeryje komybę. e) Apie vaikų skyriaus New ITaven, Conn., J. B. šalifitus organizacijos
reikalus. Ir įregistruoti mūsų čarterį kai-ku lig metų senumo, jų nurodymu, yra teisės valstijų link panašių paduoda užmanymą, kad kiek sutvarkimą. (Šitas skyrius būti nas, vietinis.
jeigu šia Seimas praleistų to ne riose valstijose.
Svarstymai
71—91—150 kp:
sulig metų, kiek, dabar turi. Val organizacijų, kaip mūsų susivie vienas narys mokėtų į lėšų fon nai reikalauja pataisymo, nes ne
padaręs, tai tų turės padaryti
Čion ineina trys svarbesnieji stijų “ insurance department’ai nijimas; supratome
sutinka
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valstijų
įstatymais).
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Centro
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būtų ren
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10c
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mėnuo.
Už
tai
gau

kaip turi
kitas, ir kuo ilgiau bus laukta, klausimai: — 1) Sulyginimas na mažai atkreipi* atidos j aiškini
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visų
narių
t.
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visuotinu
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klausimų,
pasilieka
tų
kiekvienas
narys
(išskyriant
būt sutvarkytas su-mo iždas. į
tuo sunkesnis bus pataisymas; rių mokesnių. 2) Įsteigimas už mus, kad daugelis narių priguli
balsavimu
seime
būtų
tik už
ateinančiam
Seimui
da
daugelis
kokius fondus turi būt paskir jeigu šeimynoje keli) su-mo or
kuo ankščiau,
bus pataisyta, tikrinančio lėšų Fondo, 3) Pa gal nuo 20 metų, ar daugiau ir, styta inplaukianti pinigai ir ko ganą už dyką, o iš likusių pini svarbių reikalų aptarti, apie ku tvirtinama, Pripažinta už reika
tuo bus lengviau tai atlikti. Nes taisymas Susiv. konstitucijos ir kad jie būtų nuskriausti, jeigu kios išlaidos iš kokių fondų turi gų pasidengtų visi kiti iškAsčiai riuos aš čionai neminėjau;
pa linga ir priimta vienbalsiai.
vis-viena organizacija iš to išsi jos per naują atspaudimas.
gvildenau
vien
tuos,
kurie
susi
 11—71—91—150 kp. Kad bū
susivienijimo.
Man
atrodo
tas
su

jiems reiktų mokėt nuo dabarti būt mokamos. Svarbiausieji Iš
sukti negalės. Nereikia manytj,
Pradėkim gvildenti nuo — pir nio amžiaus. Vienok aš manau, susiv. fondų, kurie turi būt at manymas tikrai geras ir labai vy dūrė su valstijų teisėmis ir kaipo siantis seimas pasirūpintų sut
kad čion kas nori suvaržyt na mo: —
varkyti vaikų skyrių pr. kad
kad visgi bus galima prieiti ir sakanti išmokestim, yra šie: — kęs. Po 10c. ant mėn. tai yra labai tokie būtinai turi būt išrišti.
J. 8. Vasiliauskas.
rius, juos nuskriausti ar pasipel
Pirmas
klausimas bene bus jie nesipriešins ir, kad seni na apsaugos fondas, pašalpos fondas mažas mokesnis, už kurį nariams
(Seka ant 5 pusi.)

seimas:

i

0 0*1113**
nizacija jau

'New ros stip rovė, užuot veikus iš nijos valstijoje mūsų susivie met vilkties užpakalyje kitų ir
be to rūpinsis vien su visais lietuviais kata nijimo čarteris inkorporuotas, kentėti pajuokimus ir pažemipradėti žynariams reika likais — spiaunama ant viso kitur gi dar tik

įsikūrusi

TABO& Yorke. Dr-ja
suteikti savo
lingų patarimų visokiais jų
reikalais. Įstatai tuojau bū
Lo
siu išspausdinti ir visokiais
reikalais prašome kreipties į
KOVA SU IŠTVIRKIMU.
sekretorių p. K. Pilėną.
Įvairūs bandginui.
Lietuviu juodrnnkiai ne juo
kais išjudino mū^ų
visuome
nę. luitą svarstyti,
galvoti,
kaip prašalinus
priežastis,
gimdančias Kiaulėmis, Montvidus, Petrikonius ir ju orga
nizacijas. Vieni mato, gal ir
teisingai, pirmąją
priežastį
doros puolimo — tvirkinan
čios spaudos įsigalėjime. Nau
joje Anglijoje lietuviai Kata
likai subruzdo rinkti parašus
po prašymais į pasaulinę vy
resnybę, kad uždraustų išleidi
nėti “Keleivį” ir “Šakę”. Ži
noma nebūtu bloga, jeigu tai
įvyktų (nors ir abejojame, kad
toksai uždraudimas
galima
būtų išgauti). Tik mums ro
dos. kad to būtų dar per ma
ža. Juk “Keleivių” ir ‘Ša
kių” redaktoriai negi sėdės
be duonos. Jie ims leisti laik
raščius kitokiais vardais, bet
tuę pačiu turiniu. Juk jų skai
tytojai ir adresai
negi pra
žūtų. Prie tų rūpesnių dėl už
draudimo leisti “Keleivį” ir
“Šakę”, reikėtų, mūsų nuo
mone, pridėti dar štai kokį rū
pesni : įsisteigti Naujosios An
glijos
lietuviams
katali
kams
katalikišką
laikraštį
kurį reikėtų platinti dar smar
kiau, negu cicilikai platina sa
vo “Šakes”. Tai būtų tikras
vaistas prieš ligą.

Ne visa tas gera, kas nauja.

ir visako, ieškoma neva naujų giai. O kadangi Tautiškasis
Geriausias būdas kovos yra
kelių, ištikrųjų
gi gaudoma įsusivienijimas jau net kelio- sustiprinimas savo pozicijos;
tik vėjai. Nepasakoma nieko se valstijose yra registruotas, Tai mes ir padarykime
šių
naujo, o tik prie ilgos litani-1 tai ir aišku, kad jisai šiandien metų seime.
jos įvairių
bandymų
su- legališkumo žvilgsniu augščiau
rasti
nepriguhnjngos doros stovi, kaip mūsiškis, nors TauKARt LIETUVOJE.
paniatus — pridedama
dar tos Taryboje pagal “Tėvy
vienas, be abejonės toks pat nės” taisyklų «lar ir jisai ne
Diena iš dienos mūsų tėvy
nevykęs, kaip ir visi ligšiol galėtų dalyvauti, nes didžiu nėje vis plačiau ir plačiau ver
moj valstijų dar tebėra nele
buvusieji.
čiama į kaltes areną. Suvalkų
gališka s. Bet tiek to su tuo leredvba jau nuo pat rudenio
gališkuinu. Išėjo aikštėn dar ir '. l ;i
d......... -r"
Tad kurgi ateitis?
,
.v
. .naikinama vokiečių
ir rusų
štai kas. ls dideles musų susi
.kariuomenės. Parubežiai Kau
Mes permaža turime pajė
vienijimo meilės Tautiškojo
uo radybos taippat jau pivgų, kad galėtume jas gaišin
susivienijimo vadai s'unanė jniau buvo naikinami. Bet pa
ti įvairiems nevykusiems ir
rūpinties, kad ten kur jų susistaruoju laiku laikraščių pragal net pavojingiems bandv-, ....
,
..
tt«
4. r r
4.1 i- •
vienijimas
yra. jau legalizuo.
,
,
.
nešama,
kad eina dideli mūšiai
įnams. Užuot didinę tikybinius .
, , ,
•
tena. mus
mūsų nebotų tie8 Haseimais, kita, kadfinu....
i
, '
<•
tas, kad tenai
abejojunus, mes bevely stų>- ,
į
Bai dega, trečia, kad voky
rinkime savo tikėjimą. Kris, .
v. .
_
.. .
,
vardai esą panašus ir tai ga.
tus — musų vienatims vadas.
. ,. . . J, . čiai drasko Paduvą ir tt. Pva., . ...
T v ,v
<4 4 A lotų pakenkti
ju
. . ..
.. bizniui, i Prie nešama įvairių žinių link laiAtsiminkime Jo žodžius: As A
!
™‘<’j wfc“‘
esu kelias, Tiesa ir gyveni- lapauSZr^KatSiko” 97 '
mas... Kiekvienas, kuris gyve-L je Peraylvaaijos
<'lal
>"to3 'BuSa.. Tas
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dybos atsakymą lenką komite
tui, kurisul kreipėsi į Vokietijos
miestus, prašydamas aukų užiiutąjai Lenkijos daliai. Valdy
ba griežtai atsisakė šelpti, nes
užimtieji karės metu lenkai
esą Rusijos valdiniai ir valsti
ja savo neprietelių negalinti
šelpti. Jei esą norinti, tai galin
ti juos šelpti. Rusija per kurią
nors,neutralę valstiją. Ne kitaip
elgsis vokiečiai ir su užimtąją
įlietu vos dalimi.

vieno kito trukdymo kad ir iš
tautininkų pusės.
Ne, mes jau turėjome visuo
tiną seimą, kurio nutarimus
tupime pildyti. Teisingai tame
dalyke Stepužis “Kataliko”
num. 107 pastebi, kad
Muuih yra labai indomii, kad
tik dabar “V. L.” suprato vi
soms srovėms vienybės reika
lingumą. Kaip tai gaila, kad
“V. L. pirmiau to nenorėjo,
o šiandien tautininkams su ka
talikais ištikro
būtų buvęs
spartesnis darbas. Tečiau toji
klaida gali būti dar pataisyta.
Tik, tegu jie visi prisideda prie
didžiumos, tegu seka mūsų
visuomenės balsą.

Kaip matome iš atsišauki
Toji užiintoji-gi
Lietuvos
mo, naujoji draugija
bus
dalis kasdieną vis eina didin,
“prakilnių žmonių” draugija;
su ja ir lietuvių vargas api
jos nariai rodys gerus doros
ma vis platesnius plotus. Iš
pavyzdžius, jie baltins
žmo
jų
visų kįla tik vienas balsas,
nes ne suodimis, bet kuo kitu.
ir tas balsas nekas kitas kaip
Kuo būtent — to, deja, atsi
tik
“GELBĖKITE”.
šaukimo autoriai nepasako.
Žodžiai “visa kas Gera, Teb
singa ir Gražu” — nieko ne
IR VĖL BANKASUBANKpasako. Juos kiekvienas
sa
MUSŲ SOCIJALISTŲ
vaip gali suprasti. Pavyzdin,
RUTIJO.
krikščionis juos supranta taip,
VADAI.
Šių savaitę pasklydo gan
kaip Kristus mokė, tuotarpu,
das apie subankrut'jimą dar
Praėjusios savaitės “Drau
sakysime, pabaigoje
19-tojo
vienos
lietuvių
bankos,
kurios
žinios
gal
ir
svarbios
tiems
go”
numeryje tilpo
labai
tiki manimi, nemirs ant ,
.
amžiaus Paryžiaus revoliuci- na vir ,,
, • • , •
,
idos Departamento atsakyma kurie tėmija karės bėgį kaino savininku buvo Jasaitis, Gary,
svarbus
laiškas,
kuris
šiek
•
atfcnmukime
Kristaus
v
jonieriai visai kitoniškai juos žodžius, pasakytus Petrui »Pie^Tėvvn^^
žiūrėtojai- politikai Ind. Šiais metais jau antras tiek parodo mūsų cicilikų gy
suprato: išmetę iš Bažnyčių
.,4-»4....... t..;..
„.,4leijnes i\o. l< Connecti- 14.
• .1, milTna
nm-žn ton.
bet i.„
ką juk
mums maža
ten panašus atsitikimas. Dar ne venimą vidujinę pusę. Laiškas
Kryžius ir visus
katalikų statymų Jojo Bažnyčios ant uto
ueina kuri pusė laimės. Mūras daug laiko tepraėjo ir žmonės yra svarbus tuo, kad ra :ytas
uolos. Argi
neaišku,!,
\
šventybes, jie pasodino ant al tvirtos
i,bandys ten gaunespėjo užmiršti apie garsaus vieno garsiausiųjų Amerikos
toriaus pliką ^mergaitę ir jai kad lietuviams katalikams ne ti license, tai apdraudos de apeina tik tai, kad mūsų tė
cicilikų agitatoriaus ir “Lie lietuvių socijalistų vado, kele
smilkė,
kaipo
inkūnijimui reikia vėjų gaudyti, o tik lai partaiuentas pasirūpins, kad vynė kenčia. Mes «,i ūžiame
tuvių
Žurnalo” leidėjo, P. tos jų laikraščių redaktoriaus
ant
vokiečių
žiauru.nj,
iš
ki

“Gero, Teisybes ir Grožės”. kyties kuoarčiausiai vienybės ta organizacija nesivadintų
Kaieio banko s
subankrntiji- leidėjo sandarbininko, gar
Kitaip tuos gražius obalsius su savo Bažnyčia. Ne\v Yorko Susivienijimu Lietuvių R.-K. tos pusės mes turini; laiškus
mo,
kaip
vėl
tas
pats atsiti saus kalbėjaus ir tuo pačiu
supras mūsų cicilikas, kitaip draugijos sumanymas, kiek ji Amerikoje, nes toks vardas Dr. Gaigalaičio ir Vydūno, ku
ko su bito, nors ne taip gar laiku mokinantį savo brolį,
pamokytas .laisvamanis, dar sai intraukia ir Katalikų pa kenkia S. L. A. , kaipo įre- liuose nusiskundžiama ant ru
kaip reikia gydyti moteris,
sų žiaurumo. Mums vienos ir saus “veikėjo” banka.
kitaip tikintis katalikas. Tai jėgas, tik skaldo tas pajėgas, legistiuotai toje valstijoje oi'- Įi<įt
os pusės nusiskuudnuai tuKaip vienoj taip ir kitoj kad neturėtų vaikų, siunčiantį
gi visas New Yorkiečių'suma tik eina prie ardymo lietuvių
gamzacijai. Peržvalgoje 17 rį vienokiu reikšmę: j-. tik žuvo nemaža darbininkų su-1 sąv° bi’olį uždirbti jam monymas yra visų-pirma neaiš katalikų vienybės, kuri ir taip No. “Tėvvnės”).
____ •' T • , \ J 4.,
.
’)•
nurodo, jog Lietuva
tikrai taupytų pinigų. Kaip
viena
PŪūgtJ, o tuo tarpu viekus. Tuo tarpu aišku tik tai vykinama su didžiausiu vargu.
vargą
kenčia,
jog
jos
žmonės,
taip
ir
kita
paliko
nemažą
užsiginanti,
kad su tuo paMes manome,-kad tautiško
kad:
Gali sumanytojams
daug
nuliūdusių
žmonių
broliu, nieko bendro netuturtus ir visa kas tik ten ran skaičių
1) Naujos draugijos steigė kas nepatikti katalikų gyveni jo susivienijimo bizniui ken
Blogas
tai
apsireiškimas.
Y-j
1
*
’
^
at jo pasielgta tikrai padasi
naikinama,
žudoma.
jai, pasivadinę save prakil me ir veikime, gali būti tame kia ne tiek vardas mūsų susi
™ūsų socijalistų
doros
Nepavydžiame mes padėji patingai bloga tai, kad tokie j
niais žmonėmis ir suodinais veikime ir daug tamsių taškų, vienijimo, kiek patsai susivie
išvadinę visus be skirtumo, ku bet juk čia reikėtų žiūrėti ne nijimas, kurs dagi kaip ant mui Belgijos ir Lenkijos, ir apsireiškimai randasi tik pas Pnncipus.
patyčių štai jau antri metai nemanoma, kad jų padėjimas lietuvius ir kitus ateivius. Pas
Jau ne syki buvo “Drauge”
Kitur mėginama dar kito rie ligšiol rūpinosi doros pla tiek į žmones su jų darbais,
tvarkosi,
auga, stiprėja.
amerikiečius tai retai tepasi rašyta, kad tikrųjų socijalistų
būtų
geresnis
už
mūsų
tėvy

tinimo
reikalais
—
tuo
pačiu
kiek
į
patį
mokslą,
kurį
jie
iš

kiu būdu kovoti prieš ištvir
Mes tik pažymime tą nau nės. Bet Belgijos ir Lenkijos taiko. Mat. amerikietis sutau Amerikos lietuvių tarpe, jei ir
kimą: steigiama net tam tik parodė labaijdaug tuščios pui pažįsta. Buvo ir yra daugelis
neparemti) katalikų, kurie Kristaus mok ją kovos būdą, priimtą mūsų padėjimu rūpinasi visas ei vi pęs savo pinigus neneša padė yra , tai labai mažai. Didesnė
ros organizacijos kovai prieš kybės ir niekuo
ti pas kokį nors save pasiva- dalis garsiųjų vadų turi ne sodoros puolimą (New Yorke). pretenzijų; 2), kada jie kalba, slo nepildė, bet buvo ir yra pirmeivių, kursai daug labiau zuotas- pasaulis, o mūsų niekas
vadinusio i teisingu žmogum, cijauzm9) ne darbininku reikaŠiomis dienomis esame gavę jog ligšiol nebuvę tokios orga nemaža ir tokių, kuriuos Kri pritiktų rusų žandarams, ne nei užsiminti neužsimena. Mes
-mo
Lenki joSv bet deda į biznį, o jei ne, tai iHS> j^p jie patys
ir Bažnyčios gu lietuviams, gyvenantiems priskaitomi prie
indomų “Atsišaukimų į Ame nizacijos, kuri rūpintųsi visu- staus mokslas
į
geras
tvirtas,
valstijos
pri

Bet
iš
visų
ti)
pašalpų,
kurios
nes intikrinti, bet įvairius že
rikos lietuvių visuomenę”, po pirma žmonių .doros reikalais pagelbą pakėlė į augštą tobu YYashingtono šalyje. Susyk
žiūrimas
bankas
arba
į
krasos
suaukotos
.
Lenkijai,
negauna
—
tai
arba
užmiršo,
arba
nu

lumo
laipsnį.
Ne
Kristaus
mo

mus siekius. Tai aiškiai mato
susirgo didelė legalomanija ir
kuriuo yra pasirašę
keturi
anpinimo bankas.
net
nei
Suvalkų
redybos
nuduoda,
kad
nežino,
jog
lietu

kslas
ir
ne
Jo
Bažnyčia
kalti,
me
iš gkaudžiųjų gyvenimo fa
keliu
biurokratiški)
susirašinėvaldybos nariai ir trys na
jimų
sumanė
pakirsti
kelią
kekėje
gyventojai.
Apie
kitus
viai
turėjo
ir
turi
net
ne
vie

kad esama nedorų katalikų ir
Gana
tik
priminti
Iš nuolat atsikartojančių at- ktų.
riai laikino komiteto. Atpasa
nėra
ko
neūkalbėtiJiems
Bar
ną
tokią
organizaciją.
Iš
jy
pet
nedorų
kunigų.
Antra
ver

ėUikimų
mums
reikėtų
pasi

vienai iš didžiausių Amerikos
garsaus F. Bągočiaus ' byliį
kosime, to atsišaukimo turinį.
reikia su “Vien. Lietuvininkų”, ku
Ir lietuvių ir svetimtaučių didžiausia — tai Katalikų Ba tus Katalikai ir neskambina, lietuvių organizacijų. Na, kaip sunkiau. Jiems niekas kitas mokinti, kad pinigus
esą pastebėta,
kad lietuviai žnyčia, prie. kurios mažne visa (kaip tai atsišaukimo auto sau norite, ponuliai, bene per- pašalpos nesuteiks kaip tik mokėti netik uždirbti, bet rei rioje išaiškėjo jo biauri politi
Juos šelpia kia žiūrėti ir kur juos padėti. ka, dar žinomos tebėra gar
ir kuri riai netiesiai ir jiems priki toli jūs nuėjote. Nejau gi -jūs patys lietuviai.
serga “akla doros gangrena”. mūsų tauta priguli
Serga organizacijos, spauda, kaip tik ir turi ne kitokį tikslą, ša), kad, štai, mes tiktai dori, manote, kad tokiuo būdu pa- kiek gali Lietuvių draugija dėl Iš vienos pusės nereikia, kaip sios K. šeštoko prakalbos, ku
draugijinis gyvenimas, šeimy kaip tiktai vesti Įmones prie o visi kiti negeri. Bet ir tie i kenksite mūsų susivienijimo karės nukentėjusiems bet ir sakoma ant vėjo mėtyti, ne riomis pats savę sukompromi
New Yorko “prakilnieji” juk t plėtojimuisi ? Nejaugi tikėjo- jos turtas ne kažkoks. Aukas reikia su savim nešiotis, bet tavo, ir tt. iki
nedaėjo iki
nos ir pavieniai žmonės, bet Dievo keliu doros ir tikėjimo.
silpnai
plaukia,
kitu
keliu
pa

Bažnyčios
mokslas,
tai
jos
pripažins,
kad
Krabų,
Montvitės,
kad
mes,
tokiuos
“
prie

kun.
Žebrio
užmušėjų,
kurių
taippat
negalima
pavesti
jų
visi tvirtina, kad ta liga pa
šalpos
gauti
beveik
negalima.
kiekvienam “teisingam” Pet manoma pasirodys nemaža.
einanti ne nuo jų. kad serga Įsteigėjo Kristaus mokslas. dų ir Petrikonių žvėriškus pa tebus” išvydę, iš išgąsčio ne
Mūsų
amerikiečių
aukos
ten
Tas
užmiršimas
juo
labiau
kei

linkimus
ne
Katalikų
Bažny

Mūsų geltonoji spauda ma
rui ar Baltrui, kuris gražiai
beteksime žado, nuleisime ran
kiti. “Dūmai
neapykantos,
labai
ir
labai
dabar
reikalinstas,
kad
tarp
naujos
draugi

čia
išauklėjo.
ant
lango
turi
užrašęs
bankos
tomai
gėdysi savo draugų ir
kas ir eisime grilti. Mes jums,
keršto, ištvirkimo visiems ma
jos
steigėjų
matome
pavardę
vardą ir moka gražiai pašne B. Montvidą norėtų primesti
ponuliai, už visus jūsų “prie-i S08,
tomi, bet ugnį—dūmų prieža
Naujos
draugijos
steigėjai!|iankuimts
šimtą
sykių
geriau
būt?pada”
tik
padėkoti
gale-1
Pašalpa
ypatingai
reikalinKatalikų
Bažnyčios
Kunigo,
kėti.
Yra keletas tvirtų lietu- katalikams. Bereikalo darbas
stį kiekvienas slepia ir užsigi
na”. Ligšiol daugelio rūpin klebonaujančio lietuvių Kata rę, kad'visą savo energiją, ku- swe> JusiJ pinkIvS sužadins ga tiems, kurie randasi pne- viškų bankų, kiekviename mies- net nurodinėti, kad jo būta ne
prižiūrimų (socijalisto. Patys darbai ttVi
tųsi kovoti prieš
ištvirkimą, likų parapijoje New Jersey, rios gal nemaža turi, būtų ine-Įmus? ener«1^ ir 8ung i ^es-Į-So užimtose terotorijose. Pa te yra valdžios
(net
prezidentas šę brolių Katalikų tarpan, kad
51en)bę.
bėgėliai nors vargą ir kenčia, bankų, į jas galima savo su- įkalba. Patvirtinimui to dedabet jų veikimas
arba būvęs valstijoje
laikinojo
komiteto).
Visi
žino,
tanpytus centelius
pasidėti, me Bockfordo lietuvių atsakvneužtektinas, arba jisai būvęs
bendrai būtų padėję
taisyti
Tiesa, ilgai mps buvome ne tečiau jie vis randasi tarp
jog
mūsų
parapijos
čia
AmeBe
to
visuose
miestuose
yra mą, kuris tilpo “Vien. Liet.,”
pastatytas ant netikusio kelio.
tai, kas pas mus yra bloga rangūs. Savo nerangumu da saviškių, su esančiais priešo
Tie, kurie kovoję prieš nedorą,)
£i&ip aĮ taip vis dėlto
krasos taupimo skyriai.
Jie praėjusiame numeryje.
Dirva darbui juk tokia plati. vėme jums progą įsigalėti. Bet rankose visai kas kita, nes pa
rūpinosi
žmonių
tikybos
ir
do

yra
valdžios
užlaikomi
taigi
patys neturėję doros. Jie už
Mūsų parapijos silpnos, netu kai jau atbudome ir ėmėme sak “Vilties”
Apie B. Montyido pažiūras
ros
reikalais
—
ir
tai
pirmoj
nėra jokios abejones apie jų
miršę, kad, tas kų trini suo
Vokiečiai
negelbės
lietuvių
mes
šitą faktą turime pasaky
rime vyskupo, draugijas en tvarkyties, tai nebodami vi
pastovumą.
Tiesa
krasoje
tedžiais, nebus baltas, ir niekam vietoj. Tečiau kada atsišau gia laisvamaniai, jų spauda sų savo “prietelių”
nuo bado. Jiems rūpi, kaip
ti: Liet. Socijalistų Sąjungos
eisime
nesuteiksi to, ko pats neturi. kimo autoriai visus ligšiol rū užpylė mūsų grįčias, visą mū- prie savo tikslo, kol nepriei
patiems
apsigynus nuo jo. anokama tik 2% už padėtus pi
75-ta kuopa pereitais metais
Kuomet Anglijos laivai užkirto nigus, bet daug geriau gauti
Gražių žodžių neužtenką, rei pinusius priskiria prie suodi si) gyvenimą slopina saliūnas, eime. Jūsų gi, “prieteliai”
parsikvietė B. Montvidą į
nųjų,
negalinčių
nieko
nubal

vienu
nuošimčiu
mažiau
ir
rei

Y'okietijai
visus
kelius
ir
ne

Rockford, III., už kalbėtoją,
kia gerų doros pavyzdžių.
prašysime,
tinti, tai aišku, jog jie čia turi mes neturime savo stiprios' tik vieno dalyko
leidžia parsigabenti maisto iš kalui priėjus atgauti visą su
kuris čia kalbėjo ..kovo 5 d.
Tuo tarpu vis dėlto prakil
Amerikos, pačiai
Vokietijai mą, neg kad nuošimčių belau
omenyje ir Katalikų Bažny viešos nuomonės — argi mums Susimildami, nors kartą paVisa jo “prakalba” — tai bu
nių lietuvių norinčių ir galin
pradėjo žiūrėti į akis badas. kiant nei sumos negauti.
čią su jos lietuvišką dalimi tad vėjus gaudyti ir ardyti ir liuosuokite mus iš po savo
vo išjuokimas tikėjimo, po
čių ant aukuro nešti savo, kad
taip
jau
silpną
mūsų
vienybę?
globos
ir
priežiūros.
Mes
nesiVisus rugius, kviečius, avižas,
piežių, kunigų, užgauliojimas
čia Amerikoje. Bet ar naujos
ir neperdidžias pajėgas bro
“Kiekvienas, kurs nestato Rišame į jūsų biznį,, prašome
miežius ir t. t., sekvestravo < K:
tikinčiųjų jausmų ir ragini
draugijos steigėjai įstengs su
lių lietuvių, o tuomi ir visos
valdžia. Stropiausiai daboja?
sakę!11'
m8ikiSti i m®«» b,aiImas
rašyties prie socijalistų.
galvoti prakilnesnį doros mo su Manimi, griauna,”
ma, kad niekas perdaug duo ŠAUKIAMAS SUSIVAŽIA- 'Neatkartosime čia jo žodžių,
žmonijos labui, be abejonės,
Legalizuoties
įstengsime
pa

kslą ir patiestį tvirtesnius do Kristus. Duokite mums kuoMAS.
nos nevalgytų. Duonos gauna
kad ir nedaugiausiai, visgi at
tys ir be jūsų pagelbos.
nes nėra reikalo;
visi tie
ros pamatus,, negu tai padarė daugiausia statytojų!
ma
pirkti
tik
turint
tam
tik

sirastų. Tokių tai žmonių su
žmonės
(o
jų
buvo
pilna
salė),
“Vien. Lietuvninkų” num.
Kristus — apie tai lyg, ro
Pažymime, kaipo svarbų fa
rą vyriausybės išduodamą ženk
kurie
girdėjo
Montvido
pra
telkimui į prakilnų darbą ir
17, bando išaiškinti reikalin
ktą, kad šiemet tautiškasis su
dos, reikėtų,paabejoti. Jei at
MŪSŲ DETEKTYVAI.
lėlį.
Suaugusieji
gauna
dienai
kalbą, yra liudininkais. Pa
įsikūrė New Yorke draugija
sivienijimas pirmas pradėjo
sišaukimas.nurodo tikrą suma
apie pusę svaro duonos — po gumą lietuvių visuotinojo su
baigęs savo “prakalbą”, B.
“
Tėvynė
”
visuomet
giriasi
Lietuvių Draugiškos Pagelbos
atakuoti mūsų susivienijimą.
nytojų mintį ir dvasią, tai
200 gramų miltų arba po 250 sivažiavimo, kuriame būtų at
Montvidas
po kelis kartus
turinti geriausius jausmus ir
(čarteruota) vardu: Lithuagramų iškeptos duonos. Tr taip stovaujamos visos srovės. Ji
naują New Yorko draugiją ga linkėjimus L. R.-K. Susivieni Tečiau per silpnos jo atakos,
rėkdamas šaukė publiką pri
nian Friendly Aid Society —
taupiai gyvenant, matyt, snn? tur būt pamiršo, kad toks su
lės eiti ir laikinas
kunigas jimui. Kad tai aiškiai priro kad galėtų pakenkti mūši) su
sirašyti prie vietinės
75-tos
Lietuvių Draugiškos Pagelbos
ku bus ištekti maisto, nes laik važiavimas Chicagoj praėjusį
prezidentas, ir Šliupas su Rač dyti, paskutiniuoju laiku ji la sivienijimui. Mes iš to tik pa
kuopos Liet. Socijalistų Są
Draugija. Tos draugijos suarraščiai ir miestų valdybos nuo rudenį, jau buvo, tik tautinin
jungos.
kausku, ir net Michelsonas su bai susirūpino mūsų susivieni sinaudosime. Štai pavyzdžiui,
latos ragina turtingesnius, ga kai, kuriuos “Vien. Liet.” at
biausia užduotimi ir bus su
Gegužiu— ir tai vis
vardu jimo legališkumu. Pradėjo nuo ką jie sako (“Kataliko” 97
linčius misti mėsa ir vaisiais, stovauja visai
Vėliaus, kuomet P. A. Del
organizuoti viršminėtos rūšies
bereikalingai
“iš S. L. R.-K. A.
“Gero, Teisingo ir Gražaus”. to, kad apskelbė mūsų organi num.):
kad
nevartotų
visai
duonos
tuva,
pasiprašęs balso, norėjo
lietuvius, su jais apsvarstyti
norėtų užmiršti. Ji užmiršta,
Bet ar tokia ■ kompanija galė zaciją visai nelegališka, prie įplaukimų ir iždo stovio mes
nei
bulvių,
palikdami
tai
bėpaskaityti
iš ‘ ‘ Naujienų ’ ’
priemones, būdus skiepijimo
kad tame seime atstovų buvo
tų sulipdyti ką nors labai pra šinga valstijų įstatams. O ka matome, kad mokama beveik
(dinesniems.
Užtatai
ir
įsakyta
(Nl)
apie
B.
Montvido —
vi su pirmu savo gyvenimo pa
kilnaus, ar jie jau -pirmą die da p. T. T. Narys atkirto, jog dvigubai mažiau, negu reikia
▼feldžios imti be atodairų vis nuo visų srovių, kaip kad ji ir
“
Galvočiaus
”
leidėjo
“dakta
vyzdžių į lietuvių sielas visko,
dabar
nori.
Seime
tik
ne
daly

mokėti
ir
negu
keturi
penkta

ką
iš
užimtų
šalių
ir
gabenti
ną nekibtų vienas kitam į kil ir jų susivienijimas dar tik
ravimą” Chicagoje, kaip jis
kas Gera, Teisinga Ir Gražu ir
į Vokietiją. Patys atviresnį vavo pati kairioji srovė, tokio
ten apgavingai išviliojo iš vie
dins — mes negalėtume užti keliose valstijose tėra legali daliai S. L. A. narių moka”.
tuomi — ir tik tuomi džio
vokiečių kareiviai abaaininkai jų pasielgimo pasekmės, nono žmogaus daug pinigų, tai
Ištiktųjų. Jeigu laisvamaniai
krinti.
zuotas, taigi, kad neturi teisės
vinti ištvirkimo pelkes”. Su
prisipažino,
kad
valdžios
esą
dos,
visiems
aiškiai
matomos,
tūli vietiniai soci.i abatai (ku
aavo didžiausiai tvirtovei sti
3) Iš atsišaukimo matyti, kitam nelegališkumo prikai
manytojai saukiasi visuome
įsakyta toščįomis negrįžti na
rių
vardus praleisime) pradėjo
printi nesigaili augštų mokes
Chicagos seime buvo nusta
mo, .kaip atveža kareiviams
nės paramos, kviečia steigti kad gražus ,Beook)yniečių su šioti — tada Tautiškojo susi
kelti
betvarkę :* švilpti ir kojo
nių, tai argi mes lietuviai ka
tytas visas veikimo kelias, Tie
manymas
—
inkurti
anos
avienijimo
sekretorius
ėmėsi
>maiato.
.
mis trypti, kad publika negir
jų draugijos kuopas. Ligšiol
talikai derėsimės dėl dešim
dalykai,
kurie
gi
huvo
pielinkės
lietuviams katali detektyvo darbo: būtent suse
Esant
šitokiam
dalykų
sto

dėtų. Paskiau B. Montvidas
lietuviai neturėję organizaci
tukų ir rodysime savo men
nepermatomi, palikta Tautos
kams savo eentrą, įsteigti ka kti, kokioje valstijoje mes jau
vini, argi galima lankti, kad
ėjo per publiką rinkdamas pre
jos, turinčios svarbiausi tiks
Tarybai atlikti. Seimo nusta
talikiškųjų draugijų sąjungą legališki, kokioje gi dar ne. kas kUutis įvedimui reikalingų
Vokietiją gintų užimtąją Lie
numeratą savo “Galvočiui”,
lą “praminti doresnį gyveni — nukrypo’ klaidingomis vėžė Tas darbas jam puikiai pasi pagerinimų į mūsų susivieni
tuvos dali nuo bado! Teko tytu keliu darbas ir varomas
-gana
pasekmingai,
neveiziant
prigellmtint tūliems vietir
■kaityti Hanovero miesto valmo takelį”. Dabar tokia orgn- mis. Užuot inkurus tvirtą do- sekė. Pasirodė, tikr Pensylva- jimą. Argi mnms lemta visuo-
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•oeijalistams, kad “gerai
eijalistiškai kalbėjo’’.
4

S. L. R. K. A. REIKALAI

eo-

Ir šiandien, atsiprašant, to
kie laikraščiai, kaip S. Bostono
44Keleivis“, rašo nesąmones,
tuščiais žodžiais aiškindamas
savo skaitytojams
apie B.
Montvido “katalikybę“. Iš ši
to duodasi suprast, kad “Ke
leivis“ labai įsitikinęs savo
skaitytojais ir mano, kad jo
nekritikuoa, bet visame aklai
jam tikės. Bet taip manant,
tai reikia laikyti savo skaity .
tojus už mulkius, kuomet jie
patys girdėjo Bernardo Montvido “prakalbas”.

ATSKAITA.

Susivienijimo

APIE

8 d. 23 kp. Haetings, Pa.
39
Chicago, III.

133

Vandergrift, Pa.

3
45
33
0
1

EHaabeth, N. J.

15

Bridgeport, Conn.
Edwardsville, Pa.
Rochester, N. Y.
Hastings, Pa.
Westernport, Md.
Yonkers, N. Y.
Chicago, III.
New York City.
Cincinati, Ohio.
Indiana Harbor, Ind.
Benton, IH.
Brooklyn, N. Y.
'
Brooklyn, N. Y.
Bridgeport, Conn.
Cleveland, Ohio.

;3
U
«
17
«
14
—
—
15
,5
•
12
15
17
17
19
55
18
»
83
(5

LIETUVIUS.

Lietuvos bei lietuvių vardą gali
ma vis kaskart dažniau pastebė
ti skiltyse didžiųjų Europos dien
raščių, kaip antai
Paryžiaus
•*le Matin”, kuris kasdien išsi
platina daugiau negu milijone
egzempliorių arba Londono “Dai
ly Telegraph”.

McKees Port, Pa.
Allebheny, Pa.
Oregon City, Oro.
Reading, Pa.
Bzport, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Alląuipa, Pa.
Kieter, Pa.
Monessen, P,
IVatervliet, t
Hammond, Ind.
Combola, Pa.
Gallitzin, Pa.
Lavvrence, Mass.
Dubois, Pa.
Carbondale, Pa.

Pastaruoju laiku gan dažnai
kun.
praloto Propuolenio apie Lietu
vą intekmingam Vatikane “la
telpa straipsniai rūpesniu

JFera Roma”,

Vasario 27 d. tilpo “le Matim’e” ilgas pranešimas J. Gabrio,
Liet. Inform. biuro vedėjo, Šven-

tėvui Benediktui XV, kuria- 25
išskaitliuoti yra visi žiaurunaai papildyti vokiečių prieš R.
BL Bažnyčią, k. a. bažnyčios su
griautos, kunigai užmušti ir iš
sekinti. Šis pranešimas baigia
nt šiais žodžiais: “Teutonai XX
amžiaus pasirodė pilnai verti sa
vo pranokėjų — kryžeivių, kuper kelis amžius (XIII—XV)^
skė, degino, naikino mūsų ša
lį — Lietuvą — žudydami jos
^gyventojus vardan kryžiaus, saAydamies norį juos apkrikštyti.
104
58

“Pranešdamas Jūsų Šventenybe-

-S6

ITeųtpnų piktadėjistes papildytas
Lietuvoje prieš Šv Katalikų-BaBnyčią laike šios baisios karės,

meldžiu Jūsų, Šventasai Tėve, už
stoti mūsų tautą, protestuojant
jtrieš žiaurumus papildytus Lie
tuvoj prieš Katalikus ir Bažny
čią, kurios Jus esate galva“.
Sis L. I. B. pranešimas aidu I
lapo atkartotas daugybėj kitų
laikraščių.

Vasario 2 d. ‘Daily Telegraph’
Londone patalpino ilgas citatas
ištraukas iš Gabrio straipsnio ague Lietuvių-Lenkų santikins 2
No. “The British Review“. Ki
li anglų laikraščiai dalį tų iš
traukų taip-pat atkartojo.
Na, tai ačiū Dievui jau ir mū
sų Lietuva pamažu pradeda pa
saulį interesuoti.

28

KLAUSIMĄ
SOCIJOLOGUOS
DRAUGIJOJ PARYŽIUJE.

Balandžio 14 d. s. m. p. J.
Gabrys buvo užkviestas laikyti
paskaitą apie Lenkijos-Lietuvos
Liausimą vienoj intekmingiausių
Paryžiaus įstaigų Socijologijos
draugijoj, kurios narių tarpe yra
garsiausi visam pasaulyj mokslinČiai-soeijologai.
P. J. Gabrys išguldė plačiai
lietuvių-lenkų santikius ir prirodė, kad lenkai tegali tikėtis
ingyti autonomiją; vien etnogra
Italės Lenkijos ribose. Lietuvagi turinti pati ingyti taip pat
autonomiją iš vien su latviais.
Po p. J. Gabrio prelekeijai at
sirado keletas mokslinčių oponen
tų. kurie po lenkų intekme pri
rodinėjo, kad lenkai turį teisę
svajoti apie atstatymą Lenkijos
“ad morza do morsa’*. Bet p. J
Gabrys labai nuosekliai išrodė
visą klaidingumą šios nuomonės
ir milžiniška auditorija, trukšmingu delnų plojimu pritarė mū
šų tautiečiui, išrodančiam, kad
lenkų jungas būtų lietuviams ir
kitoms tautoms daug sunkesniu
už rusų.
Ši p. J. Gabrio paskaita bus
atapauzdinta ištisai Sociologijos
draugijos organe.

89
82
61
146
98
141
80
121
122
32
49
68
92
119
53
118
90
100
11
66
153
19

73
55
65
89
76
90
46

J. GABRIO PASKAITA.
APIE LENKIJOS-LIETUVOS
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22.1
7.S
28.1)
1.0
94.1
24.8
43.S
4.4
1J
1-1
173:
2.(
27.!
43.!
43
2.1
2.(

Poąaonock, Conn.
Seranton, Pa.

3

ai

P.

Amerikoje.

nmoA.
Sausio mėn.

Beikia atsiminti,
jog tai
Šneka tie patys žmonės, kurie
prakalbose dalyvavo.

LUDO8

Byao—Katalikų

VI Imą bertainį 1915 metą.

P. ▲. Deltuva, A. 0. PuksUs,
P. Psttkaoakas, Op. MBksboaaa, J. K. Ouekas, Jonas Ūsas.

DALBAI SVETIMTAUČIŲ

Lietuviu

11
148
72
8
47
130
51
71
91
54
143
74
16
81
108
107
27
55
131
6
18
142
154
30
127
13
46
20
124
84
—
105
—
5
13
128
2
91
24
7
38
26

Cambridge, Mass.
Kensington, IH.
Brooklyn, N. Y.
S. Bethlehem, Pa.
Rockford, IH.
Cambridge, Mass.
New Haven, Conn.
8. Brockton, Mass.
Seranton, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Giynlyon, Pa.
Easton, Pa.
Sheboygan, Wis.
New York, N. Y.
Rochester, N. Y.
Lavrrence, Mass.
Gary, Indiana.
Athol, Mass.
Chicago, III.
Philadelphia, Pa.
Brooklyn,
N. Y.
Springfield, III.
Trenisken, Pa.
Wanamie, Pa.
Shamokin, Pa.
N. Adams, Mass.
Curtis, Md.
Portage, Pa^..
Hartford, Conn.
St. Louis Mo.
Duryea, Pa.
Spring Valley, III.
VVorcester, Mass.
Broehton, Mass.
Eynon, Pa.
Lowel, Mass.
Laupurez, Pa.
Ansonia, Conn.
Reading, Pa.
Union City, Conn.
Bentleyville, Pa.
Manchester, N. H.
Shamokin, Pa.
Girardville, Pa.
N. Hazleton, Pa.
New Britain, Cona.
IVaterbury, Coan.
Elizabeth, N. J.

4

i _ ,.
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ui-z-

•
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34.1

_ ,
.. _t_
,i
.
, , .-■L.HaJ . „
.

30

®1-i
1.1
14.1

’jįi

; ;.į

10.1
11»'
25?
37.'
2.
23.

--.ibi- ..

.• Jje._d.-i... :

56.20
46.12
150.80
21.67
8.7l

Rhone, Pa.
Philadelphia, Pa.
Elizabeth, N. J.
Miners Mills, Pa.

23.50 31
14.03
128.32
102.05
1146
4.35
10.45
55.31
14.40
185.95
39.42
83.02
84.85
33.36

Worcester, Maaa.
Cumbola, Pa.
IVilburton, Okla.
Youngatown, Ohio.
Curtia Bay, Md.
Cleveland, Ohio.
New Haven Conn.
Dorrisville, 1,1.
Forest City, Pa.
Newark, N. J.
Bayonne, N. J.
Luzern, Pa.
Rochester, N. Y.
Springfield, IH.
IVaukegan, IU.
Coaldale, Pa.
Chicago, III.
ĮVestville, III.
Old Forge, Pa.
W. Hazleton, Pa.
Jersey City, N. J.
Hartford, Conn.
Svoyere, Pa.
IVaterbury, Conn.
Gilberto®, Pa.
Shenandoah, Pa.
Edward8ville, Pa.
IVilkes Barre, Pa.
Vandergrift, Pa.

.65
27.70
11.25
35.63
5.75
89.63
3.60
124.06
8.10
126.21
59.39
155.90
59.82
2.00
2.04
22.39
17.18
105.01
41 07
430
14.02
1.88
103.60
9.70
22.12
143.86
258.87
268.76
30.28
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Curtis Bay, Md.
Charleroi, Pa.

■ igbtįld ■

j®

Baltimore, Md.
Cicero, Hl.
Chicago, 111.
Shenandoah, Pa.

10

LtitA'

jiSSįSY

Ok&iLfi
lit

13

iftįto

i i. ■

19
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Lee Park, Pa.
Northampton, Mass.
Hudson, Pa.
Berniee, Pa.
Paterson, N. Y.
Hartford, Conn.
Cannerton, Pa.
Hazleton, Pa.
Sugar Notch, Pa.
IVaterbury, Conn.
E. Arlington, Vt.
Nevvton Upper Falls,
Cleveland, Ohio.
Mt. Carmel, Pa.
St. Clair, Pa.
New Philadelphia,
Waterbury, Conn.
IVaterbury, Conn.
Grand Rapids, Mich.
N. Abington, Mass.
Shaft, Pa.
Chicago, III.
Norwood, Mass.
Maspeth, N. Y.
IVaterbury, Conn.
Minersville, Pa.
Berniee, Pa.
\Vesternport, Md.
Plymouth, Pa.
Tamaąua, Pa.
Cleveland, Ohio.
Aurora, III.
Seranton, Pa.
Cambridge, Mass.
Baltimore, Md.
Sugar Notch, Pa.
Philadelphia, Pa.
Wilmerding, Pa.
Meriden, Conn.
Manchester, N. H.
Braddock, Pa.
Shenandoah, Pa.
Foront City, Pa.
Baltimore, Md.
S. Omaha, Nebraska
Forest City, Pa.
IVaterbury, Conn.
Minersville, Pa.
Pittston, Pa.
Homestend, Pa.
Levriston, Me.
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IVaterbury, Godu.
Donorą, l’a.
Mahanoy City, Pa.
Ashley, Pa.
Portland, Ore.
Haverhill, Maaa. ”
Duąueane, Pa.
Chicago, III.
8. Boston, Maaa.
Wallingford, Conn.
Rumford, Me.
Lavrenee, Maaa.
Ezeter Borough, P*.
Middleport, Pa.
Philadelphia, Pa.

T >,

.i- f ■ii '

Seranton, Pa.
Chicago, III.
Westville, III.
\Vilkes Barre, P.
Brockton, Maaa.
Philadelphia, Pa.
Chicago, III.
Brooklyn, N. Y.
Haverhill, Mass.
New Philadelphia, Pa.
Athol, Mass.
IVaterhury, Conn.
N. Abington, Masa.
ĮVestville, III.
Chicago, III.
Mt. Carmel Pa.
Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y.
Freeland, Pa.
Brooklyn, N. Y.
Exeter, Boro. Pa.
Hartford, Conn.
Ezport, Pa.
»
Kensington, III.
^Brooklyn, N. Y.
Rochester, N. Y.
H'esternport, Md.
Mahanoy City, Pa.
IVaterbury, Conn.
IVaterbury, Conn.
Pittsburgh, Pa.
Montreal, Canada.
Lee Park, Pa.
Baltimore, Md.
Easton, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Allegh&ney, Pa.
McKess Rock s, Pa.
Homestead, Pa.
Seranton, Pa.
E. Arlington, Vt.
IV. Hazleton, Pa.
Shenandoah, Pa.
IVatervliet, N. Y.
Brooklyn, N. Y.
Lopez, Pa.
Chicago, IH.
McKees Ročka, Pa.
IVallingford, Conn.
Chicago, III.
Duryea, Pa.
Bentleyville, Pa.
Swovers, Pa.
Edwardsville, Pa.

11

22

Eiport, Pa.
Plymonth, Pa.
Baltimore, Md.
Mt. Carmel, Pa.
Allegheny, Pa.
Hammond, Ind.
Montreal, Canada.
Pittsburgh, Pa.

23.44
3.15
10.00
15.25
11.27
7.49
6.16
2.50
ŽA43

20.21
25.95
15.68
5.15
11.50
1.69
1.00
18.85
5.60
31.20
13.95
1.00
33.24
7.33
2.25
14.81
23.43
9.69
2.15
4.87
9K8O
187.75

61,033.73

IŠEIGA.
Sausio mėnesio.
8 d. 614 bilų Kun. F. B. Serafinas už a
Kaupą, 99 kp. pomirtinė 1-mo skyriaus

kun. A.
6150.00

12 602 Kun. J. Kuras už a. a. Elžbieta Morkūnie
nę 30 kp. 1-aao skyriaus

150.00

12. 615 Ignotas Jurkūnas už a. a. Joną jo sūną^
107 kp. vaikų skyriaus

75.00

12. 616 Elžbieta Stankevičienė už a. a. jos vyrą
24 kp. Posmertinė 1-mo skyriaus
12. 619 D. B. per J. Vasiliauską, už atspausdi
nimą 8000 didelių aplikacijų ir 4000 mažų.
12. 620 Pranas Burba kelionės ant Seime Cent.
Vald. susirinkimo ir kitos išlaktas
12. 621 J. S. Vasiliauskui alga, k rasos ženklėliai, siuntinėjimo lėšos ir kitos-išlaidos.
67,848.26
12. 622 Barbora Duginienė už a. a. Stanislavą
jos vyrą 115 kp. pomirtinė 1-mo skyriaus
12 623 K. Krušinskui algos už pusę metų, laiškai,
lėšos kelionės ir kiti iškaščiai
12. 624 J. Rikteraitis už kelionę ant Centro val
dybos
susirinkimo
11 d. sausio
1914 metų j
Edwardsville.
15. 625 J. Stulgaičiui sugaištas laikas ant Cent.
vald. susirinkime, sausio 11—12 1915.
30. 626 Petronė Žilienė už a. a. Antaną jos vyrą 15
kp. pomirtinė 1-mo skyriaus
30. 627 Domicėlė Druktienienė už a. a. Antaną jos
vyrą 85 kp. pomirtinė 1-mo skyriaus

150.00
33.52

19. 629 Jonas Jankeliūnas ui a. a. Veroniką jo
moterį 28 kp. l ino skyriaus
19 631 J. 8. Vasiliauskas ui ekstrą darbus dėl
susiv. $50.00 kelionės lėšos C. V. susiv. sausio
11 — 1915, $13.00

( Pradžia ant 3 pusi.)

W-

TTi C
4 l-i”

f] H '

63.00

27. <17-18 Povilas Mikalauskas už h. a. Juozą
Nevulį ir Petroaę Nevulienę 21 kp.
27. 632 Jonas Kantauskas ui u. a. Magdę jo mo
terį 85 kp. 1-mo skyriaus
27 633 Ona Vaišnienė už a. u. Jurgį jos vyrą
69 kp. pomirtinė 1 įuo skyriaus
27 634 Augustas
Laugiemis už a. a. Oną, 1°
moterį 36 kp. 1-mo skyriaus
27 635 Draugas Pub. Co., už atspausdinima pabu
dinimų Velykų išpai. atlikime.
27 636 J. S. Vasiliauskas alga už sausio mėn.

300.00

150.00
150.00

150.00
10.85
100.00

$1,623.85
Kove mėnesio.
12 638 Ona Vančeviftenė už a. a. Juozą Jaką
(tėvą) atsiėmė jai pripuolančią dalį pomirtinės 43
kp. I-mo skyriaus
12 639 Vincas Lukoševičius kelionė ir sugaištas
laikas delei Cent. Vald. susivažiavimo 11 d. sausio
1915 m.
12 640 Motiejus Gausa už a. a. Oną, jo moterį 3 kp.
1-mo skyriaus
12 641 Kaz. Krušinskas dėl emigrantų reikalų
New Yorke
12 642 J. S. Vasiliauskas alga už vasarį $100.00;
eksped. korės, ir kiti iškaščiai

50.60

13.50
1.50.00
50.00

130.30

12 643 John Hodell, už prirašymu 12 narių prie
10 kp. už 1914 metus
12 644 Petras Karvojus už prirašymą prie 40
kp. 5 narių 4 ber. 1914 naštų
12. 645 Jonas Mikutaviėios už prirašymą prie
24 ir 27 kp. 7 a. narių 4 >er. 1914.
12 646 Jonas Vieraitis, už prirašymą prie 98 kp.
5 narių, 4 ber. 1914 m.
12. 647 A. Širvinskas ui prirašymą prie 103 kp.
5 narių 1 ber. 1915.
12 648 Pranas Mileška ui prirašymą 11 narių prie
88 ir 156 kp. 1 ber. 1915
12. 649 Motiejus Šimonis už prirašymą prie 50
kp. 8 narių 1 — 1915.
12. 650 Ona Laurinaičiutė už prirašymą prie 15
kp. 7 narių 1 — 1915.

3.00

1.25
1.75

1.25
1.25
2.75
2.00

1.75
$408.80

115.51

Viso pirmame bertainyje pribuvo, Išsimokėjo ir Ūko:

Sausio mėnesyje pribuvo
”■
150.00 Vasario ”
Kovo
”
”

$7^48.26
1,197.23
1,033.73

82.73

Sykių
20.40 Sausio mėn. išsimokėjo
Vasario ’ ’
’’
6.00 Kovo

150.00

$10,079.22

$1,274.76
1,623.85
408.80
Sykiu

$3,397.41

150.00 Atliko Susiv. ižde už l-n»ą bert. 1915 m.
$6,761.81
Sausio 1 d. 1915 m. buvo pas hasierių ant rankų
5,699.89
61,274.76
Sulyg 1 d. balandžio, 1915 m. lieka pas kasierių $12,371.70.

Vasario mėnesio.

..Ii*.

150.00

115.85

Pranas Burba,

13 630 Liudvikas Degutis už a. a. Oną je moterį
90 kp. pomirtinė 5-to skyriaus
19 628 A. Marcinkevičius už a. a. Teodorą, jo
moterį 71 kp. (nepilna pomirtinė, neišbuvo paskirto
laiko)) 5-to skyriaus

500.00

8. L. R. K. A. Kasininkas.
J- S. Vasiliaiukas,
8. L. R. K. A. Raštininkas.

I
50.001
I

Ave„ Waterbury, Conn. Raštininkas I. Cibulskis 3 Fenn PI. Wa-

CHICAGO, ILL.

S. L. R. K. Amerikoje 15
terbury, Conn.
Organizatorius
vaikas prirašytas
1— metų Conneetieut apskričio, J. B. Ša- kuopa
laikytam
susirinki
amžiaus mokėdamas 10c sav. su iūnas 866 Bank str., IVaterbury, me, besvarstydama įvairius daly
laukęs 21 metų m. galėtų atsiim ?onn.
kus vienbalsiai nutarė, sekančius
I•
ti $100 (šimtą dol.), priimtas
Sekančiam apskričio susirinki dalykus: 1. Kad kiekvienas są-.
vienbalsiai.
mui ųnešta dvi vietos; būtent: narys, iš savo liuosos valios ga
11—91 kp. Pirkti
nuosavius New Haven, Conn. ir Hartford, lėtų persikelti į augštesnį sky
rių, bet ne priverstinai. 2.Kaa
namus toje valstijoje, kurioje yConB. Laiką paskirs
apskričio link organo tai vienbalsiai nutar
ra inkorporuotas
čarteris, ir
kaipo parankiausią vietą pasiūlo valdyba susižinojus su kuopomis. ta palikt po senovei, tai yra,
gerai mokėt po 75c į metus. 3. Kas link
ma Philadelphia, Pa., teiposgi Buvo išreikšta kad būtų
pabaigoje
rugpiūčio
š.
m.
Su- užlaikymo apmokamo organiza
ten laikyti Centro raštinę, di
džiuma balsų primta.
sivižiavimas užsibaigė
6:10 v. toriaus, sutinka vienbalsiai. 4.
68 kp. Kad Susivienijimo or vak. Susivažiavusiųjų atstovų ū- Kas link mokėjimo po 1c į metrui
ganizatorių užlaikytų Centras, o pas buvo pakilęs ir išreiškė pa į Susivienijimo Stipendijos fondą.
ne kuopos. Po ilgų ginčų atras geidavimą darbuoties labui S. L. Sutinka mokėt nors ir po 5c į
ta parankiau turėti organizato
metus. O ant galo nutarta tue
R. K. A.
rių kiekvienoj valstijoj, ir tas
Vedėjai Connecticut apskričio pasitenkinti, kaip dauguma kuo
priimta vienbalsiai.
pų nutars.
91 kp. ir daugumas atstovų tą suvažiavimo. Pirmininkas A. Ker
A. Jonikas, pirmininkas.
paremia, kad įsisteigti nuosavų šis. I Raštininkas E. Sarapas, n
G. S. Žakas, raštininkas.
organą, mokant 10c mėnesinės,
Raštininkas J. P." Brujas.....
Di
šeimynoms 5c. kiekvienam,
4hį> ■ UHMfR li'ulh'S'AflIri
5.43
džiuma
balsi)
priimta.
18.58
Apkalbama mokesnių sulygini
3.45
22.68 mas. Nutarta, kad būsiantis sei
3.50 mas pasirūpintų galutinai išris
15.37 ti mokesčių (klausimą ir kad
19.00
būtų čėrteris inkorporuotas kiek
4.88
25.20 vienoje valstijoje. Didžiuma
Neužmiršk savo giminių tėvynėje. Kiekvienas dole
18.00 sų priimta, kad reikia taikintis
ris jiems dabar nusiųstas bus labai mielai jų priim
prie valstijų reikalavimų.
$1,197.23
tas. Atsimink, kad giminės anoj pusėj vandenyno la
68 kp. Nemokėt tautiškų cen
tą, nes kp. raštininkams sunku
jai reikalingi pagelbos taigi jūsų prideristė jiems pa
13 75 ’ iškolektuot. Palikta be svarsty
dėti.
mo.
Mes gvarantuojame, kad, jūsų pinigai bus nusiųsti
11 kp. Nereikalauti, kad būtų
tam asmeniui, kuriam siųsite ir be mažiausio užtruki
sulygintos mokestis ir nesteigti
mo. Mūsų susirišimai su Rusijos bankais leidžia
savo organo bet samdyti tą patį
mums taip padaryti.
“Draugą“ bet nepriverstinai.
Prieš siuntimą pinigų pasiklausk mūsų apie kainas,
atidėtas į šalį.
nes rubliai dabar pigesni, neg kad pirmiau jie buvo.
71—150 kp. Kad būtų išneš
Visada siųsk savo pinigus per seną ištikimą
tas papeikimas kaikurioms mūsų
organizacijos komisijoms,
nepranešimą apie savo veikimą per
organą, atidėtas į šalį.
PEOPLES STOCK YARDS
Delei 8LRKA. labo atrasta už
reikalinga
turėti
apskričio’
State Bank'
“Connecticut“ valdybą ir iždą.
Pasiūlyta, kad kiekvienas narys į
Ashland Avė. Kaap. 47-tos gatv
apskričio iždą. mokėtų vieną cen
tą per metus (žinoma bus pri
Chicago, III.
imama ir daugiaus) tas palikta
nuspręsti pačioms kuopoms.
Rinkimas Valdybos: Pirminin
Seniausia, didžiausia ir stipriausia, BANKA
kas J. Sagevičius, 583 Hollester
vakaruose nuo Stock Yardų.
Avė., Bridgeport, Conn. Iždinin
kas A Petrauskiutė 4 Congress

Rubliai Rubliai

Kovo mėnesio.

IVilmerding, Pa.
Donorą, Pa.
Chicago, 111.
IVaterbury,
Conn.
Charleroi, Pa.
Dorrisville, III.
Vandergrift, l’a.
Old Forke, Pa.
Elizabeth, N. J.
Chicago, III.
Philadelphia, Pa.
Cicero, III.
Sugar Notch, Pa.
N. Abington, Masa.
Aurora, III.
IVesternport, Md.
Chicago, III.
S. Boston, Maaa.
Seranton, Pa.
Brockton, Mum.
Haatinga, Pa.

McKees Roeks, Pa.
Donorą, Pu.
42
Brooklyn, N. Y.
91
IVaterbury, Conn.
93
Easton, Pa.
94
ĮVestville, III.
90
W. Hazleton, Pa.
27
Minersville, Pa.
158
Pittsburgh, Pa.
148
E. Arlington, Vt.
30
Seranton, Pa.
115
Brooklyn, N. Y.
—
Reading, Pa.
107
IVaterbury, Conn.
8
Cleveland, Ohio.
109
New Britain Coan.
133
Vandergrift, Pa.
7
Pittston, Pa.
123
Dorrisville, IH.
124
Wil»erding,Pa.
152
Montreal, Canada.
33
Chicago, III.
153
Lee Park, Pa.
100
Chicago, III.
1
Edwardsville, Pa.
77
Svreyers, Pa.
102
Duąuesne, Pa.
134
N. Chicago, III.
51
New Philadelphia,
101
Chicago, III.
ženklelius pribuvo

"
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CHICAGO, ILL.
joje, pritariant kun. J. Dumčiui. gos ir šv. Jono Krikštytojo, ir
(Apveizdos Dievo parap.)
ko bendro neturi.
Apaštalystės
Saldžiausios Širdie*
dviem ar trimis
Gerb. kun. J. J? Jakaitis susirin bus papuošti
Sykiu $78.33 Tap pasitikime, kad visuome Draugija
$5.00
spalvomis.
kimo ingaliotas
susižinoti su
įplaukos —
$187.25 nė tų dalykų nebemaišys.
Per viršminėtą draugiją aukojo:
Po $2.50: Ant. Grišius, Mot. Daus*
kun. y J. Dumčium ar tas Laikas Susirinkimas centro valdybos Išmokėjimų
$78.33
brauskas.
Kun.
J.
J.
Jakaitis.
bus jiems tiukamas. (Jei kokia užbaigta malda 12 valandą vi- Pas kasininką yra
$108.92.
Po $2.00; Petr. Ališauskas, Ona
< j#MSia arusius »s8MWioawflas® s s as aassa smishasa«a»8ws:
Pavazaitė.
kliūtis atsirastų, tai seimą per dudienije.
S.
L.
R.
K.
P.
B.
A.
pirm.
t
d
n-.
«. •
.
Beto yra apie tiek pat verčioa
Mik. Patuzis
$1.75
kelti dar vėliau vieną savaitę 17
L. R. K. Piln. Blaiv. A. S-mo ženklelių. Labai būtų geistina,
St. Orišius
$1.90
A. L. R.-K. MOTERŲ SĄ-GA pašalpos skyrius, į kurį kiek
Ona Žilinskaitė
$1.32
ir 18 d. to paties mėnesio.).
Centro sekretorius
kad užsilikusios kuopos, pasku
viena narė mokės po 25c. pa
ATHOL, MASS.
IR KAM JI REIKAUNGA.
Ona Kunišauskaitė
$1.15
J. V. Kovas.
Centro sekretorius J. V. Ko
bintų savo duoklę prisiųsti cen
Po $1.00: J. Urišius P. Stulpiną,
šei pi nės ir 5c. į atsargos arba
Gegužio 1 d. šv. Kazimiero J. Blanka, E. Kandratavičiutė, E. JaČia Amerikoje turime kevas, turi susižinoti su Miners
tran.
Siųsdami
savo
duokles,
pomirtinj fondų, taigi išviso
Barb. Kuraitė, M. Kripauaville, Pa. kuopa, ir jiems praneš L. R. K. PILN. BLAIV. A. S-MO siųskite čekiais, ar money orde- Pil. BĮ. 24 kp. parengė pasi tuzaitė,
kią gerų organizacijų, kurių
kaitė, N. Astrau kienė, Ona Marti30c. Už tą 30c. narė gauna ti apie tvarką seimo, kaip visuo
linksminimo
vakarą
su
šokiais.
iiutė, S. Divariunaitė, Karalina Daptikslai yra labai geri, šiose
REIKALAIS.
reis, sykiu su narių vardais,
pašalpos ligoje $5..O savaitė- met Piln. Rlaiv. seimai rengiami.
iytė, A. Dapšytė, J. žvagždis, B. PlaPirmiaus
buvo
stengtasi
pareng

centro sekretoriui, bet čekiai tu
orgamzaciiose via priimama * . *
. .. .
.
eaitė P. Oarbinskaitė, Liudv. TarnuJ
r
jv ir $150.00 pomirtines. Tai Centro valdyba pripažino už
Artinasi jau Pilu. Blaiv. sei ri būti rašyti ant kasininko var ti tą vakarą su įvairiais tautiš iauskaitė,
M. Tautkaitė, S. Bartke
ir vyrai ir moteris, liet mesgi iš to atžvilgio Sąjunga sto reikalinga į Piln. Blaiv. Seimą mas, kuris įvyks 10 ir 11 rug do, — Rev. V. Karkauskas. Da kais šokiais, bet tai nebuvo ga vičiūtė. Ona Nogaraitė, Ona Žiuraitė,
gi merginos ir mrfteris iki
B. Žebrauskaitė, A. Ruikis, L. Gudas.
padaryti
dėl negavimo J.
vi ant geresnių pamatų negu kviesti visą mūsų prakilnią ir la piūčio, (August) šįmet, Miners bar kasininkas savo gyvenimo lima
Gudas J. Širmulis, V. Stapenkusu
šioliai dar neturėjome savo-..
..
muzikantų; tokiuo A. Šalčius, K. Gilvidienė.
•
kitos draugijos. Gal daugelis bai pageidaujamą inteligenciją: ville, Pa. Centro valdyba ragina, vietą permainė, ir norėdami gau lietuviškų
sios organizacijos.
tokios .
\ •
U. Sumakaraitė —
.75
sakys “Gal kita draugija turi kunigus, advokatus, gydytojus, visas kuopas, kurių yra užsivil ti nuo jo ženklelių, ar kitokiais būdu minėta kuopa buvo pri Po 50c.: M. Dadurienė, M. Daduorganizacijos, kurioje galėtu
daugiau, negu 150 narių, tai laikraščių redaktorius, mokslei kę metiniai mokesniai, kad kuo- reikalais kreipkities šiuo adre versta surengti vakarą su ang raitė, K. Andrulaitė, K. Gilvidienė,
me svarstyti savus dalykus,
greičiausiai sumokėtų į centro su: Rev. V. Karkauskas, 149 St. liškais šokiais. Bet tas kuopai P. Paplauskaitė, B. Žvaginaitė, Ona
aš
iš pašalpinės
draugijos vius, ir visus prakilnesnius asmeMakavickienė, A. Gudas, A. Gudai
ir kuri apglėbtu visų kolonijų >
.
.
neužkenkė;
vakaras nusisekė tienė,
blaivybei, iždą. Taip-pat ragina ir naujas John str., New Haven, Conn.
J. Aukštakalnytė, J. Lukošių*
1
‘
.
• ‘(daugiau gausiu negu $150.00’. nius, užjaučiančius
kuopas paskubinti užsimokėti sa
daug puikiau, negu buvo tikė te. Ant. Burba,
Ad. Stulginskis,
merginas ir moteris,
UI,° įTaip, gal ir iš kitų draugijų nors jie ir nebūtų delegatais.
J. V. Kovas,
V. Laurinaitis, J. Siaubs, P. Grakaunvo
narių
duoklę
į
centro
iždą,
tasi.
Nors
įžangos
kaina
buvo
že

tikslas būtų vienodas. Taigi J.J
L
. ,
.
, . ..
Centro valdyba nutarė duot
kis, M. Jerminaitė, A. Jakubaitis, J.
, . . , •
, ir gautumei daugiau, bet čia
Centro sekretorius. ma :
merginoms 15 c. vyrams Kaulius, M. Juzukonytė, T. Augustipadaryti ženklelius, kurie bus nes geistina, kad prieš seimą su
.. .v•
ė •
tai sustok ant valandėlės, ir
20 c., tečiau iš to kuopai apsimo naitė, J. Kukčiutė J. Rusteika Ona
papuošimui vietinių lietuvių sei sitvarkytų centro knygas, ir sek
tiek apibrėšiu apie Sąjungą,
Noreikaitė.
atsimink
jogei
paselpinej mo laike.
kėjo visi vakaro surengimo iš- Viso labo su smulkesnėmis aukomi*
retorius galėtų išlaiko pagarsin PAAIŠKINIMAS INTERE
jos tikslą ir jos reikalingumą.
kaščiai (apie $14) ir liko pelno per Apaštalystės Dr-ją (kom. Ant
draugijoj už numirusią narę
Kuopa, kur bus seimas, tuos ti pilną atskaitą.
SUOTIEMS:
Urišius) —
$67.50
A. L. R. K. Moterių Są užsimokėsi $1.00, o Sąjungoj
Per prakalbas Lietuvių Dienoje:
ženklelius pardavinės po 5c sa Atskaita nuo pereitų metų sei Laikraštis “Šviesa” yra nuo apie $8.
junga turi tris skyrius. Pir- tiktai 2c., o’ padidėjus narių
Po $5.00: Kun. M. Krušas, Kun. P.
Reikia tikėti, kad kuopa už Kemėšis.
vo miesto lietuvių tarpe. Posei- mo laikyto Woreester, Mas.., tai
kun.
P. Saurusaičio.
masis ir visureikalingiausis gĮ^uį ir ta suma bus sąma inui toji kuopa sugrąžins į cen yra: nuo 15—16 rugsėjo 1914 savybė
pelnytus nuo vakaro pinigus ne Po $2.00: Liudv. Gotautas, Kristi
Nors “Šviesa” ir garsinasi “or
Rutkus,
K. Sabonaitis, S. La
m.
iki
gegužio
1
d.
1915
m.
tai yra Apšvietus Skyrius, j įjota. Taigi skirtumas tarpe trą neparduotus
norės padėti savo geležinin kapi- na
ženklelius, ir
vinsiąs, St. Širmulis, V. Sutkus, Ra
ganizatoriumi
S.
L.
R.
K.
P.
Ineigos:
Nes ligšiol mes lietuvės turė-|$l 00 ir 2c. yra gana didelis, prisius pinigus už išparduotuo
talan, bet juos sunaudos savo polas Andriliunas P. Luišius, K. BeB. A.,” bet po teisybei tasai lai
1.
kp.
AVaterbury,
Conn.
užaktyviškain
darbui, kaipo tai: tinga, A. Delikas, 8. Vinickas, V.
jonie draugijėles, kurios rū-j Įstojimas j šį skyrių yra se- sius. Taippat centro valdyba nu
kraštis nėra tosios organizacijos skaitlingesnio blaivybės turinio Jodelis, P. Dargia, St. Kybartas.
kėjo.
pinosi vien tik apie pašalpą, kantis:
tarė, ant šio ateinančio seimo
K. Šiužąs
$1.75
(šv. P. (Marijos Sap. Dr-ja) 46.80 nei organu nei “organizatoriu knygų tarp savo narių praplati Po $1,50: A. Molis, J. Malakaus
kuri yra mažiau mums reika
parūpinti
ženklelius
delegatams.
mi”, nes tiek pastarame seime,
kas, J. Elkitas.
Nuo 16 iki 25 metu $1.00
gerų
Ženkleliams parūpinti centro val 1 kp. Materbury, Conn. už- tiek centro susivažiavimuose to nimui, arba surengimui
linga, neg Apšvieta, atsižvel
> ? 25 9 9 30 9 9
Morta Bimonavičienė
$1.25
2.00
Po $1.00: Jonas Sabonaitis, J. Jodyba ingaliojo Vice-pinn. p. A. paliūdijimus ir konstitucijas 7.25 titulo “Šviesai” nepripažinta. Ir prakalbų.
gus j mūsų seseles,
kurių
99
99
3.00
30
35
nuškas, J. Ripiraitė, M. Gebedaitė, J.
2 kp. Chicago, III. prie Visų
Petrauskiutę. Nutarta užsakyti
Antanas
K.
Losius.
(daugelis randasi nemokančių
Slaviskaitė
M. Augustinaitė, M.
faktiškai,
Susiv.
L.
R.
K.
P.
99
99
f9
Šventų par.
$3.00
35'
40
4.00
Jučaitė, F. Stulpinienė, V. Petkus, B.
puošiamųjų
ženklelių
1500,
su
Blaivininkų
A.
su
“
Šviesa
”
nie

nei rašyti nei skaityti. Žino
99
99
3 kp. Newark, N. J. (nemo
Brusmaitė, A. Pikelienė, Ona Ka45 9 9
5.00
40
parašu — Liet. R.-Kat. Piln.
nauskaitė, Augenija Asmontaitė, A.
ma ne jų tai kaltė, nes tėvy99
99
99
kėjo.
50
6.0(/
45
Sakalauskaitė, Ona Gelvidaitė, Gra
Blaiv. A. S-mo Seimas,— kas
nėje-Lietuvoje neturėjo pro
4 kp. Orcbard Lake, Mich.
silda Sinkevičiūtė, J. Gerdžius, J.
Trečiasis skyrius yra tai po pinėlis bus vienlinkis dviejų spal
Žagonis A. Galbikas, J. žvinakis, V.
gos pasimokyti " ir vis ačiū
$.70
(moksleivių)
mirtinis skyrius, Į kuri moka- vų— baltos ir mėlynos. Taippat
Dulnis, F. Bučinskas, J. Sikulskis, A.
5 kp. AYaterbury, Conn. (ne
mūsų patarlei, kuri sako:
Kislauskas, M. Supronis, J. Lukšas,
50, kurie
si pagal {stojančios amžių. delegatams ženklelių
O. Jušcaitė, K. Lukšis, K. Tijonis,
$1.00 Į $
pilnamečių merginų)
“Tai kam to mokslo reikia
K. Judelis, K. Soras, A. Podeltis A.
Šiame skyriuje prigulinčios bus tokios pat spalvos dvilypi
6 kp. Paąuonock, Conn. (nemerginai, juk apsives ir taip
Notaitis, P. Akilina, V. Kazinskaitė,
ais
baltas
ir
mėlynas,
o
kukar_
...... narės gaus $250.00 pomirtiM. Trakšelis, * Ant. Kaušteklis, St.
mokėjo).
bus gerai’’ Dar ir siais lai, ,
, ,
,•
.
Bartkevičius Simon. Raudonis, Stan.
nes, bet pašalpos ligoje netu- daitė amerikoniškos vėliavos, su
7 kp. AVaterbury, Conn. (ne
kais rasime tokių tėvų ir
Šimulis, Ant. Vaculis, J. Smuiskis, J.
paprastuoju
parašu,
kuris
spau
ri. Įstojimas sekantis:
Širmulis, K. Palubinskis, F. Turas,
pilnamečių vaikų)
.70
džiamas laike seimų.
motinų, iš kurių lūpų išgirsi
du pašaliniu, kurie įstojo kuo J. Draigelis, J. Vilimas, Tad. VicuVYČIŲ HI KONGRESAS.
Nuo 16 iki 20 metų $ .50
8
kp.
Hudson,
Mass.
(nemo

lis, B. Laventa, P. Rakas, K. Vasi
me tą pačią patarlę.
Dabar
Centro valdybos susirinkimas
Pagal konstitucijos kongresas pom
” 20 ” 30 ”
1.00
liauskas, J. Cemeris, V. Staponkus,
kėjo).
tai laikas mums sukrusti ir
nutarė įsteigti “Knygų leidinio
gerb. V. Brazunaitė, M. Vaitkuvičia, A.
’’ 30 ” 40 ”
9 kp. Youttgstotvn, Ohio. $2.10 turi būt paskelbtas 3 mėnesiais Pradžioje susirinkimo
2.00
Fondą’’, kad literatiškoji komisi
81avinskaitė, M. Gotauta, M. Bergaišbusti iš taip ilgo miego. Ap
10 kp. Grand Rapids. Mich. pirmiau, bet delei svarbių prie kun. Pr. Meškauskas pasakė tur lienė, A. Petrauskaitė, K. Gedvarai” 40 ” 50 ”
3.00
ja ilgainių galėtų išleisti knyge
švietos Skyrius yra labai pla
$1.80 žasčių šiais metais tas laikas yra tingą prakalbėlę mūsų jaunimui, tė V. Steponaučius, P. Endrolaitis.
PASARGA:
Narės įstojau les. Į Fondą pinigai bus renka (prie lietuvių par.)
Žagunis, A. Jakubonis, J. Valan
tus. I Apšvietos skyrių turi
11 kp. Union City, C’oun. .20 sutrumpintas. Pagal Vyčių cen už ką pastarasis padėkojo gau J.
čios į Sąjungą iki Seimui, ku mi iš aukų. už konstitucijas, už
tisjus.
prigulėti kekvena sąjungietė
12 kp. Scranton, Pa. (nemokė tro valdybos nutarimo kongre siu delnų plojimu. Toliau buvo OnaLukšaitė
.80
ris atsibus birželio 29-30 d. paliudijimų lapelius, pelnas nuo
sas šiais metais bus laikomas 1 svarstomi bėganti kuopos reika Po 50c.: V. Preitikienė, O. Guo
Pirmutinis dalykas yra tai
jo).
įstos už puse įstojimo kainos. parduotųjų knygelių ir tt.
J. Gaižauskas, K. Dapkiutė,
lai bei įnešami nauji sumany- bienė,
13 kp. Baltimore, (Md. (lietuvių ir 2 d. liepos. Chicago, III.
įsteigti vakarinius
kursus,
8. Daukšienė, F. Urbatis, J. MilaNes Centro Valdyba apsvar
Centro susirinkimas ragina vi
tarpe).
$2.80 Gerbiamos kuopos yra prašo- įmai dėl gerovės kuopos ir narių šekis, K. Lekavičius, O. Gir-audaitė.
kur lietuvaitės turės progos
J. Šimkus, A. Lekickas, J. Lukošius.
sčius paliko papigintą kainą sas kuopas ir narius, kad parsi
mos gerai prisiruošti, su svei Pirmiausiai, iš mėgstančios pasi A. Linkus, Karolis Gaižutis, J. Karia,
14
kp.
New
York,
(Aušros
pasimokinti, rašyti kaip lie
trauktų žemiau
nuroditąsias
iki Pirmam Seimui.
Vartų par)
$2.70 kais įnešimais Vyčių labui ir linksminimus jaunimo pusės, bu P. Juzevičius, S. Ramanauskas, P.
tuviškai, taip ir angliškai.
knygeles
ir
savo
apielinkėje.
M. Cemeris, L. Tamašauskai
Taigi merginos ir moteris
15 kp. Minersville, Pa. (prie kaip galint stengties siųsti at vo pakeltas sumanymas parengti Stonis,
tė, A. Agintaitė, J. Kevelaitė, J. DoBeto bus mokinama valgių
lietuvių tarpe platintų.
gegužio
mėnesyje
šeiminišką
va

perskaičiusios šį straipsnelį ti
brovolskienė,
A. Agrinaitė,
Ona
lietuvių parapijos).
$4.60 stovus.
gaminimo, siuvimo, mezgimo
1.
'
“
Saliūnas
”
knygelė
nurodo
Strazdaitė, J. Miškinaitė.
karą;
tas
tapo
priimta.
Prie
to
16
kp.
Gilbertville,
Mass.
(ne

kiuos, kad geriaus ir plačiaus
Su tikra pagarba,
$158.14
ir visos namų ruošos. Be imi
kaip mūsų saliūnai daro daug mokėjo).
tuojaus buvo sumanyta būsian Smulkesnėmis viso labo
M. A. Norkūnas
suprasite apie Sąjungą. Da
L. Vyčių 4 kuopa
pagerbimui
nėtų dalykų Sąjunga rūpinsis
visuomenei pragaišties. Parsiduo 17 kp. Grand Rapids, Mich.
Vyčių Centro pirmininkas. čiam šeiminiškame vakare laikyti kun. F. Kemėšio jo vardo dienoj
bar kas link reikalingumo, tai da po 5c. Jų imant sykiu dau
$10.00
kad įsteigus biurą, kame bus
ir paskaitas, kaipo tai: “Krikš
$1.00
Lietuvių Dienoj už “tags” $600.00
ištikrųjų mes lietuvaitės per giau, galima gauti 20%. Tų kny (nepilnamečių merginų)
čionybė” ir ‘Minties laisvė’, bet Nuo seniau pas ižd. liko
suieškoma atkeliavusioms lie
.8
18 kp. Bridgeport, Conn Prie j
ATHOL, MASS.
visus šiuos metus nieko esa gelių galima gauti pas kun. J.
Viso
labomis
Apveizdos
Dievo
par.
po
trumpo
apsvarstymo,
paskai

tuvaitėms darbo, kad jos ne
šv. Jurgio par.
$3.30 į Balandžio 25 d. Vyčių 10-ta
me nenuveikusios. Jau beveik Janusą Litbuanian
$835.72.
R. •— C.
pakliūti į netinkamas vietas.
19 kp. New Haven, Conn. (ne kuopa turėjo savo mėnesinį su tos liko atidėtos tolesniam lai- Chicago. III. —
būtų laikas ir paimti pavyzdį Church) Forest City, Pa.
mokėjo).
Toliaus-gi apie lavinimąsi
sirinkimą. Susirinkiman atsilan kui.
ATHOL, MAS8.
2. “Blaivybės
Katekizmas”.
nuo mūsų kaiminkių lenkių.
Kuopos korespondentas.
Aušros Vartų Motinos Dievo Dr20 kp. Gardner, Mass. (nemo kė daugiau, negu du trečdaliu
politikoje, nes gyvendamos
ja (iš iždo)
$50.00
Jų “Związek” šiandieną ge Knygelė aiškina, kas tai yra kėjo).
kuopos narių; taip-pat pribuvo
Suv. Valstijose tai mums bū
Mv. Kazimiero
Dr-ja ir 24 kuopa
Blaivybė,
Blaivybės
Istorija,
riau stovi, nekaip vyrų. Jos
21 kp. Chicago, III. (Prie šv.
Pilnųjų BTaivininkų (pelnas nuo va
tinai yra reikalinga, kad neat
žmoni Kryžiaus par. nemokėjo).
karo)
$10.00
turi savus namus išsistačiu- kaip alkolis užkenkia
sitiktume nuo kitataučių mo
ftv. Pranciškaus Dr-ja (iš iždo) $5.00
jai,
ir
kiek
yra
per
apkolį
pra

TAUTOS
FONDO
REIKALAI.
sios, turi savo laikraštį ir
22 kp. Kenosha, AVis. (nemo
St. Pranciškaus Dr-jos nariai $6.01
terių.
gaišties
visuomenei.
Knygelė
par

Atholio jaunimas 'pelnas nuo vakokėjo).
35000 narių, o ką mes turime
ATSKAITA IS TAUTOS FONDO STOVIO, BALANDŽIO 29, 1915 M.
ro) —
$1.55
Kuomet Sąjunga finansiš nieko ir iki šioliai neturėjome siduoda po 40c. Imant sykiu dau
23 kp. Silver Creek, Pa. (ne Kovo 27-ta, 1915 m. Balansas .................................................................... $12;452.87 Lietuvių Dienoje laike pamaldų su
giau, galima gauti už pusę pre mokėjo).
$4.92
kai geriau stovės, bus leidžia nei savosios
Gautanuo kun. Jonaičio, aukos šv. Antano par. S. Omaha, Nebr.
9.30 rinkta —
organizacijos,
kės.
Jas
galima
gauti
pas
kun.
”
” kun. M. J. Kazėno, aukos, šv. Juozapo par. Donorą, Pa.
8.48 Laike prakalbų aukojo:
mas laikraštis, pašvęstas mo kuri rūpintųsi moterių reika
24 kp. Athol. Mass.
6.60
Kun. P. Meškauskas —
$5.00
”
” J. Raibikio, aukos lietuvių iš Girardville, Pa.
.............
55.00
Po $2.00: J. Sukis, Ant. černausterių reikalams. Sąjunga kiek lais. Ir niekados nieko gero P. Saurusaitį 46 Congress ave..
25 kp. AVorcester, Mass. $16.10
”
” šv. Juozapo parapijos, South Chieago, III.
42.00
Waterbury, Conn.
3 “Vakaro
”
” kun. J. Valaičio aukos lietuvių iš Shamokin, Pa.
110.00 kas, Juozas Leščinskas, A. Likaitė
už paliudijimų ženk. 1.40
galėdama stengsis
platinti nenuveiksime, jeigu vietoje
32.00 J. Undrulis.
Valandėlės” šioje knygutėje su 26 kp. Homestead, Pa. (nemo ” ” P. J. Alekno, aukos lietuvių iš M’innepeg, Canada. .
”
” J. A. Gailiūna, aukos sur. laike krikštynų pas A. B. Maniaką
3.83 Po 21 .00: Seliomeja Grigaliunaitė, J.
tautišką susipratimą, o ypa ryštis į vį^ną didelių organi
rinkta, deklemacijų, monologų,
Indriliunas, K. Griciunaitė, A. Gri
”
”
V.
Jusaičio,
aukos
lietuvių
iš
Mahanoy
City,
Pa.
35.55
kėjo).
čiai tarpe čia gimusių lietu zaciją, mes skirstisimės į ma dijalogė, teatrelių,
ciunaitė, V.
Matulis, A. Petrulis,
”
” A. Keršio, aukos surinktos S. L. R. K. 147 kuopos tarpe
komedijų,
27 kp. Chieago, III. šv. Jur
lietuvių Willingford, Conn.
31.00 Ona Giedraičiutė, P. Račinskaitė M.
vaičių.
žas partijelės, kurios mums dainelių ir t. t. Knygelė labai gio par.
Ona Paliulytė, P. Nor
”
” J. Poškaus iš New Britain, Conn.
2.00 Dragunienė
$3.50
”
” E. Gritauskiutės iš New Britain, Conn.
3.00 kus, Kl. Mostavičius, A. Tartonis,
I šį Apšvietos skyrių kiek jokios naudos neatneš. Tiktai naudinga vakarų rengėjams. Par
28 kp. Chieago, III. Aušros
”
” J. Simoliūno iš Nevv Britain, Conn.
2.00 J. Lebeekis, M. Kapišaitis, J. Gai
sykiu Vartų par. (nemokėjo).
viena narė moka 50c. Įstojimo visos atsiminkime šį vieną siduoda po 20c. imant
”
” Agotos Zdebskiutės iš Bradford, Conn.
5.00 liunas, J. Vaičiulionis, F. Lapienė, A.
Abračinsko, aukos lietuvių iš Brockton, Mass.
100.00 Paldauskas, Liong. Grigaliūnas, M.
ir 10c. kas mėnuo, iš tų pi dalykėlį: “Kur vienybė-ten daugiau, pusė nuleidžiama. Jas
29 kp. Pittsburgb, Pa. (nemo ”” ”” M.
Griciunaitė, Konstancija
Matulytė
kun. Jakščio, aukos surinktos šv. Pranciškaus bažnyčioje
galima gauti pas, J. V. Kovą 21
nigų pusė įstojimo' (25c.) ir galybė ’
Indiana Harbor, Ind.
10.50 Ona Svilponaitė, K. Aksamitaitė, M.
kėjo).
Congress ave., Waterbury, Conn.
P. Stankevičiaus iš Rifton, N. Y.
1.00 Verkšnora^ 8. Oritaitė.
mėnesinės duoklės 5c. liks
30 kp. Monessen, Pa. (nemo ”” ”” kun.
Pajauta.
J. Oleknovičiaus, aukos lietuvių iš Lovvell, Mass.
25.69
Po $.50c.: V. Latvėnienė, K. Gl*Šias visas knygelės, jų leidėjai,
kuopoje, o kita pusė eis į cen P. S.
”
” X. X. prisiųsta auka per “Kataliko” rėdystę
3.00 bauskaa, j. Davidonis, T. AlekeviReikalaujančios dau parsisiunčiant, užmoka krasos lė kėjo).
M. J. Kazėno, Velykų auka nuo šv. Juozapo par. iš
iius.
31 kp. Wilkes Barre, Pa. (ne ” ” kun.Donorą,
trą. Kuopos už tuos pinigus giaus žinių apie moterių SąPa.
10.05
šas. Beabejonės, kad ir tų knyge
Bu smulkesnėmis ir atitraukus iš
”
” Vietinio T. F. komiteto iš Rockford, III.
50.00 kaščius )$1.10) viso labo iš Athot,
steigs sau vakarinius kursus. gą malonėkite kreiptis į Cen lių leidėjai, skirs kelintą nuo mokėjo).
”
” kun. A. Janušo, auka Teatrališkos Dr-jos iš Forest City, Pa.
23.00 Mass.
32 kp. Verona, Pa.
.20
$133.28.
Dalis nusiųstoji centran bus tro Raštininkę sekančiu adre šimtį “Blaivybės Fondui knygų
”
” kun. J. Vyšniauskas, auka lietuvių iš Toronto, Can.
5.15
33
kp.
Girardville,
Pa.
(ne

”
” Vietinio T. F. komiteto iš IVaterbury, Conn.
225.00
sunaudota leidimui laikraščio su.
leidimo.”
”
” J. 8. Vasiliausko, aukos lietuvių draugijų iš Baltimore, Md
170.00 MEDICINE HAT, ALTO, CANADA.
mokėjo).
kuri sąjungos narės gaus vel
”
” V. Mickevičiaus, aukos lietuvių iš 8. Boston, Mass.
300.00 U. Navickienė (dienos uždarbį) $2.00
Centro valdybos susirinkimas,
M. L. Gurinskaitė
34 kp. Haramond, Ind. (pairo)
”
” J. Vaičekausko, aukos lietuvių iš Miners Mills, Pa.
13.57
tui.
išklausę literatiškos
komisijos
kun. J. Jonaičio, aukos lietuvių iš S. Omaha, Nebr.
2.25
3347 Auburn Ave.
35 kp. Montreal, Canada (ne ”” ”” kun.
BBIOHTON PAEK, CHICAGO, ILL.
Dr. V. Bartuškos, aukos lietuvių draugijų ir pelnas
narių
raporto,
patarė
ir
rado
Antrasis Skyrius yra tai
Chicago, III.
Aukos per prakalbas (prie M. M.
nuo vakaro suruošto Tautos labui, Mt. Carmel, Pa.
121.20
mokėjo).
reikalingu, kad Piln. Blaiv. S$18.25
”
” “Draugo” rėdystės, aukos lietuvių Iš Portage, Pa.
13.00 Dūdas)
36 kp. Rochester, N. Y. $1.35
”
” kun. N. J. Lukošiaus, aukos surinktos Lietuvių Dienoje
mas išleidinėtų mėnesinį
arba
37 kp. Cicero, III.
.25
(Tag Day) IVest Pullman, Chieago, III.
56.42
XOXWOOD, MASS.
dvi savaitinį laikraštį,
kaipo
EXXXXX3
:xr xxrx:xxx tn i ei
2.00
XXIX
38 kp. Overbrook, Pa. (mok ” ” V. Navickienės iš Medieine Hat, Canada
Jonas Cervokas
$2.00
priverstiną organą Piln. Blaiv.
”
” vietinio Tautos Fondo kom. iš Brooklyn, N. Y.
283.95
Po $1.00: Kun. A. Daugis, A. Šid
sleivių)
.30
”
”
A.
Gudino
per
“
Kataliko
”
rėdystę,
aukos
lietuvių
iš
Nanty
S-mo nariams, už 50c ar 75c me
lauskas, Jonas Jaruševičius, Juozą*
Glo, Pa.
27.00 Smilgius, J. Simokaitis, J. Kašėta,
39 kp. Cambridge, Mass. (Prie
tinės mokesties. Galutinai, cen
”
” kun. K. Strimaičio, aukos lietuvių iš Hazeltono, Pa.
36.79
K. Kamila, J. Sabaitis, Ona Nevolietuvių parapijos).
$3.80 Išviso
įplaukė aukų Tautos Fondon ligi balandžio 29-tai, 1915.
1,818.73
tro susirinkimas palieka šitą da
liutė, J. Buškis, St. Verseckas.
2,000.00
40 kp. New Britain, Conn. (ne Išsiųsta Lietuvių Draugijai nukentėjusiems dėl karės šelpti
Po $.50c.: J. Grūdinsimas M. Malyką aptarti sekančiamjam sei
tačiunas, St. Stefonavičius, U. Paamokėjo).
Išviso įplaukė aukų Tautos Fondan
16,271.60
mui.
Iš viso aukų ir už knyg. su ženkleliais, priskaitant įvairius išmokeanius niokienė, M. Jovaišas, P. Rukitelis,
41 kp. Chicago, III. Apveizdos
A. Adomaitis, J. Caulikas, M. DaCentro valdybos susirinkimas Dievo par.
$17„256.99 pinakas, A. Stadelninkas, A. Norkus,
$5.40 (žiūr. “D.” No. 16) Tautos Fondan įplaukė.
LIETUVIŲ R. KAT. PILK. is Waterbury, Conn. Kasininkas
Išmokesniai Tauto* Fondo šelpimui nuaentėj ualemg dėl karts.
V. Kašetienė, Leonas Bilbokaitis P
BLAIVININKŲ A. SUSIVMO Kun. V. Karkauskas nepribuvo nutarė išimti Connecticut’o val
42 kp. Brockton, Mass. $3.40 Sausyje 1915 m. lietuvių Dr-jai N. N. Karės šelpti Vilniuje
$2,000.00 Kuras, P. Kudirka, V. Kudirka, /.
stijoj
L.
R.
K.
Piln.
Blaiv.
A.
REIKALAI.
Balandžio
29-ta,
1915
m.
Liet.
Dr-jai.
N.
N.
Karės
šelpti
Vilniuje
3,000.00
43 kp. Manchester, N. H. $2.20
dėl ligos ir p. J. Aleksa iš Bal
Peia.
S-mo čarterį. Ingaliotas tai atlik 44 kp. Philadelphia, Pa. (Prie
Smulkesnėmis —
$7.10
Centro Valdybos susirinkimas timore, Md. taip-pat nepribuvo, ti J. V. Kovas ir p-lė A. Petrau
5,000.00
Išviso išsiųsta nukentėjusiems dėl karės šelpti
Atėmus kaštus
už svetaine (2
šv..
Kazimiero).
$3.20
Waterbury, Conn. kovo 9 d. dėl persikėlimo į kitą vietą.
dol.) ir persiuntimą (12e.) iš Norskiutė.
Tautos Fonde randasi
z
____
___ 11,271.60
už paliūdijimus
$1.00 Išviso ATSKAITA
wood, Mass.
$26.4$
pirmininkas
1915 m. 9 vai. rytą, Piln. Blai Posėdį atidarė
Už TAUTOS FONDO ŽENKLELIUS IB KNYGUTES.
Centro valdybos susirinkimas
BTAUGTON, MA88.
Kovo
27-ta,
1915
m.
Balansas
$315.22
kun.
J.
J.
Jakaitis,
ir
pakvietė
vininkų centro valdyba laikė aa-1
$1.05
Jok. Ločariua
nutarė atspaudinti
diplomus
Balandžio 19-tą kun. J. Vyšniauskas už ženklelius ir knygeles
48.19
$1.42
Su amulkennėmis labu
Dvasišką Vad. kun. P. Saurusai- Piln. Blaiv. S-mo nariams. Tie Sykių visų kuopų įmokėta
vo susirinkimą.
Bal. 22, 1915, kun. V. Bartuška už ženklelius
20.00
Viao Norvvood, Masa. T. F kom.
$126.75
50.00 prisiuntė
$27.90
Posėdyje dalyvavo šie centro tį, kuris sykiu su visais atkalbė diplomai buvo pripažinti už rei Už parduotus ženklelius 60.50 Bal. 22. 1915, K. J. Krušinskas už ženklelius
jo
maldas.
nariai: Pirm. kun. J. J. JakaiIšviso ženklelių Fondan įplaukų ligi bal. 29-tai, 1915 m.
$433.41
kalingus per du seimu. Tam dar
BTOBCESTEB, MASS.
Išmokesniai Iš Tautos Fondo ženklelių Fondo.
tį3, iš Woreester, Mass. Vice- Svarstyta, ir nutarta, kad sei bui ingaliotas kun. J. J. Jakai Sykių visas turtas.
Sv. Jurgio Kareivio Broliškos Pae
Tananevicz Publishing Company už spaudą, “Tėvynės Ašaros”
130.00
$187.25
pirm. p-lė A. Petrauskiutė. Dva mas Piln. Blaivininkų šįmet 1915 tis, kad jis tuom pasirūpintų ir
šalpos Dr-ja —
$100.00
Išmokėjimai.
303.41
Petras Aleksandravičius
$3.00
Išviso ženklelių Fonde ligi 29-tai bal. 1915 m. rnndasi
siškas vadovas kun. P. Saurusai- m. įvyktų 10 ir 11 d. rugp.(Aug). sutvarkytų.
Po $2.00:
Jonas Vaitkus, Jonan
Deficito, nuo Woreesterio
Sulyg
pereito
seimo
nutarimo
tis, sekretorius J. V. Kovas, ir
$ 11,575.01 Paulubeekia, Baltr. Vailukaitis, Adol
Ant diplomų bus išreikšti vai seimo
$63.38 Išviso Tautos Fonde aukų ir nž ženklelius randasi
B. VAIBNOBAS.
fas Aleksandravičius, Jonas Aliko*
kasos globėjais J. Antanavičius, Minersville, Pa. lietuvių parapi zdeliai : Dievo Motinos Sopulin Sekretoriui seiman kelionė $15.00
Tautos Fondo Kasininkas. nis.

MOTERŲ DIRVA.

1 3?

Blaivybes Dirva.

Musų Jaunimas

J

DRAUGAS

Po

$1.00: C. Lenkeviėienė, .Tonas
fcuei leraitis, Jonas l'latukis, J. Bal
trainaitis, p. Šilanskas, Ant. Nuvi
ltas, A. Kulokss, Stasys Kulis, M.
Klerikait ietie, Leonora Morkevičienė,
J. \ ainis, ,1. Kainanauskieno, 1). Ka
čiutė, P. Kteponkiis, V. Sutkus, J.
Putkus, j. Auta, Mat, Liūtiškas, M,
Kntuinskioni-,
A. Sabaliauskus, A.
Aviete, P. Aliuvi,aus, A. Moceviėius,
J. Baliauskas, J. Stoškus, J!. Kanevi
čius, .1. Serbas, K. Plauskas, M. Ku
činskaitė, A. Ageutaitė, Ona Lubauskiene, .1. Ib-iint ienė, M. ____
Merkevič
___tuI? naiHOnL^Ar^^ai^^SniS

siti gerai. Jos Pokorny, Chieago
lleights, III,” Aš pasitikiu," kad
šis M e. Pokorny’o patyrimas bus
priimtas tūkstantiu sergančių už
kietėjimu viduriu ir kitokiomis
ligomis, kuriose užkietėjimus yra
nuolatiniu apsireiškimu. Jis taipstit sustiprina virškinimo organus.
Kaina $1.(11). Aptiekose. Jos. Tri
ner Mnuiilaet nrer, 1333—1339
So. Ashland ’iv •., Chieago, UI.

NeišdirEtų žemę par
gitu
duodame uuo $8.00 už akrų ir
augščiau lengvais išmokėji

Lietuvis Daktaras Ignotas

mais, taip, kad perkant labai
mažų dali reikia įmokėti, _li-

Valandos Priėmimo:
>AS:

kugįus.gį per įlga Įniktu Tai
pogį jnpg pabudavojame tro

19th Pl.
Prot. Sekr., S. Dargia 638 W. 18 at.
30 Dienu Bandymas Dykai
Fin. Sekr., Petraa Oliševakia, 718
apmokamas naujam
L'Jii . *ČĄS<JBR”<lviraėini. R»W. 15th at.
i * *U°J*U» klausiant musų diiielio lialalioR-o ir spi t-ijalio pusiuKasininkas Ant. Leltnickis,
1739
ujimo.
So. Halsted at.
itebatini pagerinimai Neimi)
rt8to® kh'ihuš mūrų 1916 pasiuHjMaršalka Petraa
Augustinai 712
■ inu. Nepirk iki įiej’nusi inuslj veW. 17 Pl.
M n. VI°.POZ ‘j°s • I i a Š Y K
oi i
ANDIEN.
Susirinkimai paskutinį
nedėldienį į
Vaikinai bukite “Ridor Agen
tais
irdarykite didelius pinikiekvieno mėnesio 1 vai. po pietų
užsakinius niut.ij dvi
račiams. Gaukite musij lengvus
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj, į įšmokH5l-.i„,
18 ir Union gatvės.
i Įu. Ranger’^1 ‘)ani^mo kad susipažinti su nauTirea, pritaisymai ir visi dviračio Įrankiai pusė
Uu n 4 \ S k? ?os' fabriko kainos am Motorcykk

DRAUGYSTĖ SV. MYKOLO
NIOLO, COLLINSVILLE, ILL.

HM ir Automobilių prietaisų.

Prezidentas
Juozas Gudeliauskas,
239 Hesperia st.
Vice-prezidentas V. Murauskas, 243
Seminary str.
Prokolų Raštininkas, P. Pranaitis,
ARKANSAS FARMS CO. 431 Spring str.
Finansų Rašt. F. Stankaitis, 916
J. D. SIMANOWSKI
High str.
Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas,
419 So. (jlinton str.
Kasos globėjai:
Jonas Norkus 904 Vaadelia str.
Rinkėjai Antanas
Gudeliauskas,
501 N. Hesperia str.
Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N.
Hesperia str.
Metiniai
susirinkimai atsibūna 2
ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket
vergę. liepos, Paprasti susirinkimai
Curtis Bay, Md. 58 kuopa laikys
atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergę kiek
extra susirinkimą 16 d. gegužio 2
vieno mėnesio.
vai. po pietų pas kuopos viršininką,
A. B. Radauskį 2 Hazel st.
NEKALTO PRAŠU). PAN. BV.
Malonėsite pribūti visi nariai ant
susirinkimo, nes turėsime daug svar DRAUGIJA, VVAUKEGAN, ELL., AD
MINISTRACIJA:
bių reikalų nutarti.
Pirmininkė — Ona Vasiliutė, 1349
A. B. Radauskas, pirm.
So. Lincoln Sstr., Waukegan, III.
Vice-pirmininkė — Anastazija PaChicago, III. 39 kp. laikys mėnesiui
vilkykė, 1349 So. Park avė., Waukesusirinkimą 16 d. gegužio, 3 vai po
gan, III.
pietų Kilis svetainėj, 5728 S. State gt.
Protok. rašt. Antanina KasiliausKviečiami visi nartai pribūti minė- kiutė, 1345 So. Park avė., Waukegan,
tan susirinkimap. 1
m.
A. J. S. Rašt.
Finansų rašt. -- Elžbieta Nevardauakaitė, 1221
Victoria st., Waukegan,
III.
Kasininkė — Marijona Zeleniakiutė, 1320 So. Lincoln st., Vča'kegan,

nes akras žemės parduodamas ti uo j
$15 iki 17.5(1. Mažai pinigų turint
daugiau žemės nereikia pirkti, nes
naujoje olotiijoįe aut tiek žemės ga
lima išmaityti 10 karvių, 4 arklius ir
daug kitų mažųjų gyvuliu. Išdirbęs to
CLEVELAND, OHIO.
kia žemę mažiausiai gali gauti par
Laike painaltin šv. •I urgio parap.
duodamas
$100 už akrą. Taigi dabar
bažnyčioje 7 d. kovo r pas ; loboua
bedarbės laikais žmogus daugiau gali
Tautos Fondui aukavo.
18. IV. A sintis
Oj.-j pp j mieste geriausį darbą turėdamas. IIKun. J. Halaburda
$5.00 i gui nelaukęs rašyk laišką klausdamas
Juozas Lisauskas
$3.00 platesnių aprašymų.
Jonas Montvila
$2.00
D. B. PR ATARAS.
Po $1.00: B. Smalskiutė, K. Kalauėiuke; M. Tator nite. K. Žemgaliutė 437 W. Daytou str,
Madison, Wis.
Ę \ alaikaitė, O. Žviugeliutė, B Avi.Ealukonienė, K. Kenti
tiene,
NAMUS
ARKANSAS IR
t
Balevieienė, O. Samulien *, O. TURĖK
LOUISIANOJ.
Lisauskienė. M. Galinskienė O S kin
kienė. J. Babickas, J. Versec kas, P.
Prieš keletą metų į Arkansas atėjo
Stepuionis, K. Purauska
A. Tarno- šiatičius turėdamas mažai pinigų, bet
siūnas, A. Iuikpetris. M. Andriušaitis,
A. Biemonas, J. Vaižuužis, J. Arlaus daug tvirtos i alios. Jis Įsigavo de
kas. A. Samulaitis. M. Bulotienė, že šimt tikrų ir ūkininkavo tuo pačiu
inaitis. M. Daiiiukaitis, A. Sinkus, V. laiku užsiimdamas savo amatu. Šian
Kavaliauskas, Jesiūuas, M. Starkai- dieną jis laikomas vienu turtingiausių
PUtP ,A1 .>ereik:i- V. Baltrušaitis,
R Siedaitis, J. Libiekas, A. Vern us, j visoj apielinkėj. Tą pati laimė yra
J. Kasparas, S. Daiiiukaitis, M. Kou- Arkansas ir I.ouisiana Valstijose ir
drotienė. J. Palubinskas, J. Peekaitis. dabar žmogui su mažai kapitalo: Ra
R Žitkevičius, .1. Davidaitis, J. Nefee- šyk arba ateik dėl informacijų, L. M.
sauskas, p. Šatkauskas, R. fintas. D. Allen, P. T. Roek lslaud Lines, Room
Viseiunoitė, J. Pečkis. V. Vaitiekū
718 La Šalie Station, Chieago.
nas, E. \ aitiekūnas, ir S. Kazeekis.
Po 50c
O.
Kapaliuskienė, B.
G reikšieuė P. Barkauskiutė, E. RaWAUKEGAN, ILL.
kauskiutė, M. Argeliukė, M. Kada
Dr
stė
šv.
Antano rengia vakarą 16
vičiukč
M. Jti u uškienė, B. ša rk a lįs
kienė, E. šimkevičiutė,
d.
gegužio,
Lietinių
svetainėje, kam
E. Grigaraviėiutė, J Žaliagiris. J Abela uskas. pas 9 ir Lincoln gatvės.
TAUTOS FONDO
VALDYBA
J. Kentis, I. Zaunis. M. Maeiokas, A.
Bus vaidinama “l'žkerėtas Jackus'',
Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus
Urbakeviėius.
R. Radzevičiūtė, S.
komedija. kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago,
Orenta, J. Pečkis. M. Dabku nas, A. vieno veiksmo juokinga
Mulitiolis. I. Gudeliauskas, P. Barz- Taip-pat bus deklemncijų ir monologų.
daitis. M. Yaliukaitienė, A. Stepšys, Užsibaigs liuksmai- šokiais. Lietuviai III.
J. Dubiu kas, P. Sviniarkis, D. Di- kaip vietiniai taip ir iš apielinkės
Raštininkas Adv. A. A. Šlakis,
liuniukė, A. Knrnsiūnas. R. Rakaus kviečiami atsilankyti, o busite visi 3255 So. Halsted st., Chicago, III.
kas AI. Joeionis, A. Bayjnskas, J. Sa
Iždininkas B. Vaišnora,
1514
baliauskas ,T. Bagdonas. J. Pavilionis, patenkinti. Pradžia 6 vai. vakare.
K. Bagdonas, A. Gribnuskas. S. Vaiš-' . Nuoširdžiai kviečia, KOMITETAS. Carson st., S. S-, Pittsburgh, Pa.
vilią. A. Jeukauskas. O. Okenas, V,
Iždo Globėjai:
Amsiejus, I". Sutkus. M Preikšą, P.
Ieškau Marės Misevičiutės seniau
Cerekauskas, A. Vaitkevičius, P. Kai
gyveno Scranton, Pa. Paskui išvažiaKun. F. Kemėšis, 717 W. 18th
minskas. S. Rėkus. C. Jokubauskas.
įpsivedusi.
vo
į
Neiv
Vorką.
Girdėjau
ir R. Kvietkauskas.
st., Chieago, III.
P 25c apleidžiame.
Norėčiau su jąją susirašyti.
Jonas Jaroševičius, 1048 WasKitas smulkiais. Viso surinkta
P. A. Mttller
hington
st., Norwood, Mass.
,
$160.53
Box 735 Collinsville, Conn.
Baž
f jznvtine. kolektai atskait.vte 30.53
EAST CHICAGO, IND.
Jautos Fondui
$130 00

239 Railvvay Exchange Bldg.,
Chicago ,111.

S. L. R. K. A. KUOPy

SUSIRINKIMAI.

DRAUGIJŲ REIKALAI.

Sukolektuota K. štaupo ir J
kausko.

Kili

Dr-stė šv. Stanislovo rengia pirmę
Aukavo:
•L Vaivada
gegužio 23-čią d.,
$2.00 didelį pikniką,
Po Si.00: P. šarkauskas. A Pečiu- Kinels darže, IJ^mimond, Ind. Cliieagiera V. Velioniškis. .1. šalčius K
Saimonas. K. Sadauskas, i,- o. Vaiva- čiai ir apielinkių lietuviai nuoširdžiai
dži utė.
užprašomi. Važiuodami iš Chicagos im
A. Jakutis
-- kite Hammond karus nuo 63rd st., ku
Po 50c.: A. Kondrotn. K. Karuža,
rie priveš prie pat daržo. luėjimas į
į Zovmlzkis, M. Bazčerka. A. R„dbnlis. J. Razilmas. ,T. Juraitis, J daržui dykai.
Kulboką, O. Vauėinskite, V. 1 ’atapas.
Kviečia šv. Stanislovo Dr-stės,
Komitetas.
ir A. Danelevie.ienė.
Kitas smulkiais. Viso
$18.45.
20—21
Dr. šv. Kaziniieero
$100.00
Jurmios
50.00
L. S. Kar. Kaz. Gvardija
Reikalaujame: — vyrų. norinčių mo
25.00
Jurgio (Giedoriųl
kintis
agentvstės; mes išmokysime dy
$5.00
Jurgio ' iedoriti)
kai vakarais j trumpą laiką ir duosi
Miliauskienė
.. .........
$5'JJ me darbo nž agentą, kuom gali pa
Pirmiaus buvo surinkta
$646.49
t« -1S?
amklt.T'
'įraukė
$990.44 arėti didelį pinigą. Nuolatinis, šva
L?el-a T 1 '-1Ž'?' R' Va*šnorai 700.00 rus ir malonus darbas; lengvai išmok
Eieka pas vietinio T. F kom
ti. Nereikalinga anglų kalba (jeigu
kasjeriu
'
'
Vietinis T. F. kom.
raštininkas, nemoki 1, nes yra užtektinai visokios
rūšies biznio tarp lietuvių ir lenkų
____ J- M. Sakalauskas.
po visa Ameriką.
Adresuokite iš visur taip:
Manager’s Desk,
Vyčiui iš Clevelando. Tamsta savo
Room 35,
154 W. Randolph st.
atsakyme E'xprofesoriui nieko naujo
Chieago, 11b
nepasakai. Kodėl tamsta pats nepiirasei pirmiau, tuojau
po vakarui,
Mielai būtume imlėję dabar neišsimoka.
Subatėnui. Gavome jaunimui straipDidelė proga ingyti farmę,
sneli. Peržiūrėsime. Ačiū.
26 kp. valdybai. Tamstos malonė kad ir bėdiniausiam žmogui ir
kite paduoti savo tikrus adresus na su mažu kapitalu. 75,000 ak
rių, kuriems organas turi būti siun rų derlingos žemės, arti prie
čiamas- Neturint teisingų adresu ir
geležinkelių ir turgaunų mie
bu
geriausiais norais laikraštis suras
stų lietuvių apgyventoje ko
ti negali.
Pranui Batalčiui. Sukelti ermyderį lonijoje, Perry ir Pidaski pa
laikraštyje dėl seno dalyko būtų ne vietuose, Arkansas valstijoje.
geras dalykas. D kas bus ateityje,
Žemės derlinga, klimatas ma
blogai spėti, taip-pat negalime. Ne
lonus, vanduo švarus, sveikas
dėsime.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

DIDELE PROGA

ir
ganėtinai. Žiemos
vi
sai mažai, vasaros nekarštos;
čia
auginama dvejus javus
ABELNAS PATARIMAS
Mes esame labni dėkingi savo kas metas. Žemė yra juodže
viengenčiams už laiškus, kuriuos mis maišytas su moliu, šmo
gauname nuo mūsų viengenčiu, tais yra juodžemis maišytas
link mūšy kai-kurių
gyduolių su žvyru. Medžiai auga ąžuo
veikmės. Mr. Jos. Pokorny pn- lai, guobos, kaip kur ąžuolai
rašė mums sekantį laišką: “Mel ir baltos pušys. Girios yra se
džiu priimt mano geriausią pa nai nukirstos ir jau kelius kar
dėką už Tamstų puikias gyduo tus krūmai nudeginti, todėl y
les, kurios vadinama
Trinerio ra lengvai išdirbama. Turi
Amerikoniško Kartaus Vyno Elime daugybę išdirbtų farnu)
xiru. Aš kamavausi vidurių už
su gražiais sodnais, medžiais
kietėjimu ir iš to paeinančio
mis komplikacijomis; bet, po pa- ir buditikais prie gražių upiii
Parduodame pi
vartojmui Elixiro, jaučiuosi vi- ir šaltinių.

SKELBIMAI.

Mead Cykle Co. Oept. *-334,

gerai lietuviams žinomo Jono Kmi
to. Kaip Oliveris Twistas rodo gy
venimo tragediją, taip Huckleberry
Finnas parodo lengvesnę gyveninio
pusę. Vertikas taip taip puikiai suge-1
bia perkelti skaitytoją j aprašomas
vietas, taip reališkai perstato Huckle
berry ir jo neatskirimą draugą Tarną
Sawyer’i, kad skaitytojas su didžiau
siu žingeidumu seks tų Unksmių
draugų keliones ir nekartą nusijuoks
iš jų prietikių.
Nemažiau patiks ir juodukas Džiinas. Stokuoja vietos, kad visas ypaty
bes tos knygos išdėsčius, geriau te
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny
gos formatas 6iZ>X8i/2 colių talpina
sav} je 43 skyrius ir 284 puslapius.
Kaina su nusiuntimu .................
.75
Tikras
malonumas
skaitytojui
ir
ni.
papuošalas namams, tai neseniai iš
ėjus iš spaudos knygutė
šv. K»ziDRAUGYSTĖS ŠV. JONO KRIKšTYj mieras Lietuvos Karalaitis.
Ypač
TOJAUS,
MELROSE PARK, ILL.
i skaitytoją patrauks gerae pasiskaity
VALDYBA:
mas ir dailus išleidimas.
Ligšiol
Pirmininkas
J. Žvirblis, Box 595 I .
.,
. 7
’
Amerikos lietuviai mažai teturi graMelrose Park, III.
žiu artistišku leidinių, bet šv. Kazi
Pirm. pagelb. Y. Kiudolas, Box 151
mierą galima drąsiai priskaityti prie
gerų-geriausių.
Turinys susideda iš
Melrose Park, III. »oi'. .
keturių dalių: 1) Sv. Kazimiero 'gy
Grg. užžiūr. prot. rašt. A. Jasinskas, venimas ir jo reikšmė mūsų tautai.
1300 St. Charles avė., Maywood, III. Parašė kun. P. Lapelis, 2) 8v. Kazi
Finansų rašt. A. Samalionis Box 593 mieras jaunomenės idealas. Parašė
Melrose Park, III.
K. IT. 3) Tėvynės meilė. Parašė Dr.
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001 A. K. Rutkauskas, 4) Giesmė į šv.
12th st., Cicero, III.
Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi
Susirinkimai būna kas trečią nedėl
nas. Kiekvienas rašytojas savo už
dienį kiekvieno mėnesio, pirmą vai.
duoti gerai atliko— aiškiai ir gabiai
po pietų J. NVaichiulio svetainėje. 2018
apibūdindamas savo temą. Patartina
Lake st., kampas 21 gatv. Melrose
kiekvienam pasiskaityti. Kaina
.20
Park, III.
Apsvarstyk! Maža tai
knygutė,
bet duodanti
daug peno dėl rimto
ŠVENTO
ANTANO
DRAUGUOS,
svarstymo. Talpina savyje sekančius
WAUXEGAN, ILL., VALDYBOS
dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė!
ADRESAI:
Dievas visados ir visur tave mato.
Pirmiaiakas:
Steponai
Keliotia,
Mirsi, Dievas teis, duos dangų ar
1344 So. Jackson Str.
pasmerks į pragarą. Bijok ir saugo
Pagelbininkas,
Kazimierai Burba,
kis nuodėmių. Saugokis blogų draugų
1416 So. Park Avė.
ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie
Protokolų raštininkas,
Antanas
vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs
Ramoška, 1338 Sheridan Road.
svaiginamus
gėrimus.
Mylėk skaiFinansų raštininkas, Jnonimna Bkestpbę,
Paliauk
keikęs,
ne
mulinns, 712 — 8th Str.
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink
Kasininkas, Antanas Bakšys, 1327
laiką ir teisingai dirbk, atlik dažnai
Bo. Victoria Str.
išpažintį. Priimk
dažnai šv. Komu
Kasos globėjai:
nija. Meldingumas Į šv. Mariją Paną ne
Juozapas Skuldziakis, 1112 — lOtk
apvilia. Suprask maldos
galybę, ir
Str.
Delko tiek Tyra nuodėmių. Kaina
.5

ŠVENTO MYKOL© DRAUGIJOS.
ROCKFORD, ILL. VALDYBOS AD
RES AI:
Pirmininkas, Kazimieras
Mik lai,
1025 S. Main St.
Mikolas

Jankevi-

Protokolų raštininkas,
Jonas
Merčaitis, 1530 S. West St.

J.

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

S. Church 8t.

Kaaoa globėjai:

Iždininkas V, Kavaliauskai,
S9
Staravant avė.
Iždo globėjai: K. BpriridaviHa,
1025 Washington at.
8. Vitkauskas, 1038 Waskingtaa at.
Maršalka G. Glėbas, SI StnMMiamt

Bėkit visi delegatai ir Tautos Foadui
aukų rinkikai — pribūti.
Pirm.
P. Montvila.

KNYGŲ MĖGĖJAM8!

Nuo aeao yra sakoma, kad “Knyga
— žmogaus geriausias draugas“. Bet
DRAUGYSTĖS SV. JONO EVANOR svarbu, kad draugas — knyga būtų
LI8TO CHICAGO, ILL., VYRIAU
gera ir suteiktų
skaitytojui nau
SYBĖ.
dą.
Kaip
tik
tokia
knyga
Prez. Ig. Liekavičia, 1930 S. Union ir yra
Oliveris Twlataa”. Parašytu
ava.
žinon
anglų
pašytojo
Charles
Vice prez. Juoz. Šimėnas, 911 W.

j
:
•
j

didžiausia neapykanta, krauju praliejimu ir žudynėmis, dar karta lai Ta
vo dieviška Širdis busgailestinira. F«sieail<‘k nesuskaitomo skaičiaus mo
tint), kurios kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo; pasigailėk daugybės šei
C/.; ■ mynų, nuo kurių atimti t6vai: -asigailūk Europos, ant kurios užėjo išnai
kĄ./ j kinimas ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės stimany• mus. panaikink nesutikimus, kurie skiria tautasvieną nuokitostTu. Ku■■•i
ris liejai savo brangų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink į ;
žmonės, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant A- . '' '< .J:
tf z. t. paįta[uj PetruitGelbėk mus Viešpatie, mes žųstame! Tu atsakei žodžiais
mielaėirdingumo ir sustabdei siaučiančias vilnis.-taip dabar teikkis išgirŽ lįs,
sti musų ištikimas maldas ir sugrąžink pasauliui santaika ir ramybe. Ir
- N.iį: „šį .
Tu, o, Švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais sielvarto* laikais, buk ir
ji- ;" a
dabar musų pagelba, užtarytoja ir apgynėja. Amen. Kančios ned., 1915

O"

Tas didelis su jo paties parašu pa

veikslas Popiežiaus Benedicto XV
su Jo Šventenybes Santaikos Mal

da parsiduoda “Draugo” Knygyne.

Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų po
pieros, 14X21 colių didumo su gražiais simboliškais
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia.
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.
Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.

Reikalavimus siųskite į “Draugo” Redakcijų.

1800 W. 4Gth Street,
CHICAGO, ILL.

Sienoma lentos

*• Mašinų darbas

Stogui lentos

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

Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą.
me į visas miesto dalis.
Telephone Drover 6300

Pristato

George Polos

B1LLIARDU SALE
Skaniausi Cigarai
Lietuviai Užkviečiami

3508 HALSTED ST.

Moterų Domai

Nesivargink prosuodama seno
mis
pro8omis. Su “Impcrial”
prosą galima suprosuotį didelės
šeimynos savaitės skalbinius į po
rą valandų. Galima prosuoti kur
tik nori; vidui ar ant oro. Užtaista patį. per savę. Niekad gal
vą neskaudės. Dvi savaitės duo
dame
bandyti
dykai. Rašyk
klausdama
informacijų.
Čia jau yra pirkę farraas apie 300
Adresas:
lietuvių, ir beveik visiems lietuviams

FARMOS! FIRMOS!!

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant ■t.
DRAUGIJŲ DOMAI.
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st.
Konferencija
atsibus 16 d. gegužės 3
Prot. Rašt. J. Varaeekas,
1114
vai.
po
pietų,
(nedėlioj) Apr. P. Šv.
Wasbington st.
parapijos
mokyklos
kambaryje. Malo
Fin. Rašt. V. Sereika, 568 Pleaaaat
st.

Jo šventenybės Popiežiau^. Benedikto XV Santaikos Meldą
IfRązdinti baisenybių karčs, kuri naikina žmonas ir tautas, mes kreipianif*s, o, Jf‘zau, Į Tavo mylimiausią Širdį, kaipo musų paskutinę viltį. O.
Mielaširdingras Dieve, su ašaromis mea meldžiame Tavęs užbaigti šitą bai
Šią bausmę; O, Ramybes Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, kurios mes trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpildai pasauliui die-

CHICAGO

Ar Kristus turėjo brolių ir seserų:

Dažnai yra primetama
katalikams,
būk Kristus turėjo brolių ir seserų.
Taigi kiekvienam bus naudinga pasis
kaityti to neteisingo prikaišiojimo
U27 So. Park Ava.
viršminėtoj
knygutėje.
■vinto Juosapo DrangUoa, Skaboygan, atmetimą
Kaina
..............................................................
5
WIl, valdybon adraaal:
Reikalaudami
adresuokite
:
Pirmininkas Skiris Antanas,
909
DRAUGAS PUB. CO
Indiana avė.
1800 W. 46th str., Chicago, III.
Pagelbininkas Bubnis Juozas, 735
Indiana avė.
Raštininkas
Rutkauskas
Juozas,
1015 Clara avė.
II. Raštininkas Brusokas Antanas,
1019 Dilangbam avė.
L. Katalikiškų D. S. Brooklyn.

Mareulaitia Antanai, 1839 8. 14th at.
Vincentas Kadzevičia, 411 Island
Kuiliukas Andrius, 1623 H Indiana
av.
ava.
Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543
MarSalka, Karosas Juozas, 914 Clara
S. West St., ir Izidorius Koutza.
ava.
Kasialnkaa
laMius Juosia 9-18
DRAUGYSTĖ SV. JURGIO KABBIDilingkam ava.
VIO, NOBWOOD, MASS.

ava.,

Chicago.

Dickens, Lietuvių kalbon versta Jono
Kmito. Vertikas savo darbą atliko
geriu. Atskleidžia skaitytojui prieš
akis Anglijos žmonių tamseniąją gv
veninio pus?, parodo visą skurdę ir
niekingumą, kuris slepiasi po Žiban
čią skraiste Londono miesto. Yra ir
šviesesnių bruožų, kurie paįvairina
turui). Didelė knygą susidedanti iš
skynų ir 520 puslapių. Atspausta
aiškiai ant geros popieros. Kaina
tlk<T .. .................................................
$1.00
Nemažiau nusisekus
už “Oliverį
Tvvistą” yra “Huckleberry Finnas“
Parašyta visam pasaulyj,
pagarsė
jusio humoristo Mark Tvain’o, ir
versta iš anglų lietuvių kalbon’ jau

»MiT. Ust B.4LU. Am.
▼aldybos antrašai:
Prezidentas: K. J. Kmiinakaa,
59 Ten Eych at, Brooklyn, N. T.
Vice-prezidentaz: J. Ri k torai
tis, 91 Congrem ava., Watarbary,
Conn.
Bakratorlnz: J. 8. Vaailiaazkas,
113 N. Greene et., Baltimore, Md.
Zaaieritie: Pranas Burba, A6A
69 Main et., BdirardeviUe King
etos, Pa.
Knyghu: Kun. J. Infara, P.
). Freeland, Pe.
Zhraelikes Vadovas: Ken. 3.
Jakaitis, 41 Provideaee et., Woreeeter, lfeaa.
Raimunda
Bulevičia,
1330 So.
Kasos OloMJaL
Jackson Str.
J. Btnlfaitia, 122 B. Meade et,
I. Maršalka, Pranas Dapkui, 1407
Wilkee Barre, Pa.
Bo. Park Ava.
S. Maršalka,
Antanas Db argls,
V. Lakeieviiia, P. O. Minersville,

Vicepirmininkas
čia, 1014 15tb St.

Vi'o'ūietu

Nedeliomis Nuo h iki 11 rita ir nuo I iki' 1 po piiju."*'

Dr. Stanku», 1210 S. Broad St., Philadelnhia pa

bas, išdirbame žemę, užveda
me sodnus ir viskų tai daro
me ant labai lengvių išmokė
il‘ ^Vaiuto
jimų, jei kas to reikalauja.
ki Juziiuiute,
Ona Moiieaė, B. ar jie liūtų roumatiŠki ar neural- Čia yra jau daug lietuvių farbverskus.
I ... . .
..
v• . • m •
apsigyvenusiu ir visi
s-neii ,
i
•
giskt, bus greit numalšinti In- įnerių
•'uuuiiu-snenns aukomis —
$93.43
.
,
- .
- n
gyvena
linksmai ir pilnai pa
Dėžutės: Haltr. Vaitiekuitis $4.10,! ner s Linimeut ’n. Kaina 2-< ir 50
Vincas Lio.lu !HIV„ Klžb. Pauliuko-!
krasa
i ir GGe.
tenkinti. Jei Tamsta tuo
menė $į 0. Pr. Zlutaveckus $1.32,
Marė Kulikauskienė Sl.iiS,
d.
mi interesuojes ir nori ingy
$LOS. j, Beuilor.iitis 46c., Agota Grinevičienė $1,9(1,
AR NORI PIRKTI ŪKĘ:
ti
sau sklipų žemės, ateik j
Jonas Vaitkus $102, M. Kazlauskas,
Kam reikia po augliu kasyklas saKonstancija Sinionaitė $1.50,1
mūsų kontorų arba rašyk ko
Ad. Stanevičius $1.51. Jonas Btiivi-I'0 sveikata baigti, kam reikia po
čius $1.13, Marė Pleviėieuė, 20e„ Ona I kų volių piovinyi ias, po nesvaru orą kių žinių nori, o visad gausi
tardniute 4!e., Mare C’epliiauskienė Į sau
sau grabo ieškoti, kam reikia karš- už dykų.
Jei kas norėtų ten
•” cŽemaatė 13e„ Elena Nevulie-1 tą geležį nešti, kai ant ūkės yra
gyvenančių
lietuvių farmerių
ne $1.33, Ona
Čeginskam'" $115,1
ir turtingesnis
M KSeiŽintė. 83 e„ viltt. Kereišienė I sveikesnis. 1 in ksmesnis
.......
.
$i.ts, Ona žemaitaitienė $1,(15, Jie- i gyvenimas negu mieste. I zsipirk 40 adresų, mes mielu noru pri
va Cinkus 23c., Magdė Karaliūnienė 1 aki u žemės Naujoje lietui iu ūkininkų | snjgjnie.
Želltę
siusime. Perkautiems
Perkantiems ž<
3Je.. Ona Markuuiene $1.07, K. že- kolonijoje, \Visionsinoje. l'žtiek že
apmokam kelionės kaštus.
njaitaiticnė $2.19, Ona Pauliukonienė
mės reikia įmokėti nuo $150. iki $200,
84e- E- Baevinkienė 46c., A. Basaitiene $1.03, Maudė
Pauliukonienė
45c,
Tautos I-'on.lo
išleistu knygučių
ižnlatinta už
$4.00
Viso iš V oreester, Mass.
$288.24

Į

Stankus

yra žinoma, kad Mason
paviete,
Fountain, Mich. yra geriausios kvie
čių, dobilų ir bulvių žemės. Molis ir
juodžemis lygus kai stalas. Foantaino
žemės pralenkia visas kitas žemes ko
kios tik randasi lietuvių apygardoje.
Aš turiu perdavimui 93 pradirbtas ir
išdirbtas farmas su trobomis ir di
džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak
rų nedirbtos
žemės nuo $8.00 iki
20.00 už akrą.
..Fountain yra didžiausia centralinis
lietuvių miestas. Jame randasi 18 itorų, banka, 2 mokykli, 3 javų magazi
nai. Perka visokius javus žetndirbyetės
produktus ir materijolą. Tik 4 mylios
nuo katalikų bažnyčios.
Atvažiuokite pažiūrėti, o aš au <
tomobilių pavėžinsiu,
aprodyd
daug patogią fartnų iš kurių galėsite pa
sirinkti san patinkamą vietelę. Per
kautiems žemę kaštus nl geležinkelio
tikietą sugrąžiname. Mapos ir žemių
aprašymai dykai. Rašyk tuojaus.
J. A. SBMAITI8.

Laikrodžiai, diementai ir frryn
aukso vestuvių žiedai ltbai pigiai.
Galima pataisyti laikrodžius nežiū
rint kaip jie bucų sulaužiti.

Francis F. Lukas

Auksininkas ir takrošInMus
1822 W. 47th Street

Chicago, IIL

Netoli Honore St.

FARMOS!

FARMOS!!

40 akrų, dalis išdirbta, 10 akrų
nuvalyta, žemė juodžiamis su moliu,
trįa angliškos mylios nuo miesto, arti
mokykla, geri kaimynai ir didelės
fanuos aplinkui.
Kaina $650.00 — įmokėti $200.00
po $50.00 į metus likusius.

NEW ERA SALES CO.
GRIMMER LAND COMPANY,
1286 Milwaukee avė., kampas Pau
P. Mulevičius,
Mgr.
liną st., 3 lubos
Chicago, IU.
2118 W. 55th st., CHICAGO, ILL.

Dovini Farso Pirkėjams

užklausimu farmų listo.
Chas Zekas & Co.

127 N Dearborn st Room 808

Didelis Farraų Jistas dova
Chicago, III.
----- -----■»—-----nai, didžiausioj lietuvių kolo
Parsiduoda dveji moderniš
nijoj, su aprašimu daugybės
ki
namai 20X38 ant 30 pėdų
farraų pardavimui, išdirbtų
su bndinkais, sodnais, gyvu loto ant Saeramento avė neto
liais ir be gyvulių, didelių ir li 46-tos gatvės.
Vandens siuroą ir gasas
mažų, toipat ir ne išdirbtos že
mės parsiduoda pigiai ir ant gatvėje.
Kaina $3,550.00. $L500.00
lengvų iSbgų. Žemė geriausia
koki randas visoj Amerikoj, įmokėti, likusius ant išiuokėjinetoli nuo didelių miestų, ir snio. Atsišauk pas
WL0DAH9KI BROTHERS
gerų marketų- Jeigu manai
pirkti rašyk laišką tuojaus su

•1653 IVest 47th "Street

DRAUGAS

Geguž. (May) 13, 1915, N. 20.

:r r r rrrrr rrrrmsrcr rmrj'
Phone Drover <247

‘•Kare - kainos sumuštos - Karo” Viskas už $5.95

DR. J. JONIKAITIS

LIETUVIAI!

Cydau Vyry, Moterly Ir Vaiky Ligas.

4613 8. Ashland Ava.

Resid.

Bell

Valandų.;

1—12 iš ryto
1—3 po pietų
6—9 vakare
TTTTTT7I 'j'";1"’ TITl -r-f •?

System

KATALIKŲ

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis
Lietaviškas Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47tos Katvčs

riu \ ietiniai ir tolvinesni pasikalbėjimai

•jkc-s*:-

:

ATSIEINA TIK $2.00

METAMS

būti atliekami.

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

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

Kur tik neesi, nebusi toli nuo Mėlyno varpelio

DR. A. J. TANANEVKZE

(Blue Bell) ženklo, kuris pažymi publiškąjį te

Gydytojas, Chirurgas
ir Akušeras
Gydąs Vyry, Moterų Ir Vaiky Ligas

lefoną. Taupyk savo žingsnius, naudodamas

CHICAGO, ILL.

;

gali

Phone Drovor 7800

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991,

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

yra publiškos telefono stotys, iš ku

Lhicagoj

LAIKRAŠTĮ

yra seniausias lietuvių katalikų laikiaštis

“ŽVAIGŽDĖ,,

Neik šnekėk iš publiškos telefono stoties

SAVAITINĮ

LIETUVIŲ

“ŽVAIGŽDĘ”

w

Tel. Drover 1042

MCSŲ NUOSTUOLIS, TAI MC8Ų LAIMAJIMA8. PINIGAI NEREI
KALAUJAMU MOKAMA DATKTUS AT8IĖMUS, JEIGU JIE PATIKS.
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolerų davonoms supažindimui 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, fonta«4nė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECIALI8
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir save
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui.
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

IR PLATINKITE

SKAITYKITE

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond St.,

Philadelphia,

Pa.

p 3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Telefono Kelią

SCSK-SSm <«• <«•<«•
Telph ooe Drover 1924

O.

AMERIKOS

LIETUVIU

JONIKIENE

DIENKASTI5

3364 So. Ualsted St.,

VISUOMENES,

SAUUOKIES pa-

Chieago Telephone Company

Geriausia Akušerka

Mėgdžiojimų,

Bell Telephone Building

CHICAGO

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis
Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS

i

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

s

Tel. Randolph 5 246

REIKALAUKITE KATALOGO
Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip;

! «
□
n 1

1

i

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN

®KiS SHSlKSBSKSa® HJįaigĮgggg®a'5,«-»,į
Telephone Main 536

i

BANKING ASSOCIATION

JOSEPH MOLITOR

ĮKURTA 1867 M

3
4

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

167 W. Washington St.

Chieago.

i

'

1800 W. 46th St.

44

Priimame pinigus į Banką užčėdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus
visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
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 ypatižkai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtų antrašu.

“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

fflh

adresas:

Chieago, III.
Į .°fc>UGVSTt

Vardo

įY

MM l’AZV'KE
’70W. M
’

S

OŽKOS MOKINTOJOS.
PIOUB UŽLAIKYMAS.
Reikale meHžitua kreipties prie Motinos Perdėtinė*
Ii
antraia

v

Man pave.tu. dar
bu. atlieku artiatiikai.

i

r
bi

oi

Išeivių Draugą”

1415 So. Halsted St.

Tuksiančiai Doleriu
Kasdien yra žmonių išleidžiami
pasiklausymui ' garsių daimckų
ir muzikos.
Be jokių ypatingųišlaidų taute
girdėti savo namuose viską mū
sų garsiuose gramafonui.se, ku
riuos parduodame už grvnus pi
nigus ar ant išmokesėių.

Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
Tariant trumpinus, pasistengs tapti vienu iš įvai
riausią ir skaitymui verčiausią laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

8.

Po $1.00 į menesi
3 mėnesiu Bandymas D Y K A (
24 ir 50 daininkų ir muzikališsų
gabalėlių dykai. Raštiška g\ a
raneija ant 15 metų. Rašvk n.iir.n
reikalaudamas mūsų nemokamo
gražaus iliustruoto katalogo.

ROYAL PHONOGRAPH CG.

Rev. Jos. Norbut
■>£.<,a

"T?;""! "S"’“' "

iiai.iiamiBiiMBiitiS'iMiiitanai’ina n

••iimiiitiiiiiiBi na. rii-va.•»*•.liauni.,iii. na. ... «M

91 E. 4th Street.

iHiiiHn-Į r*- irĮ'-^ą.

■.•i..a«mB"»

tt

Sieniniai Paveikslai!

Telephone Drover 5326

Dr. S. A. Rutkauskaltė-Šlakienė

Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties
nors pora gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik ką ga
vome siuntinį įvairių paveikslų,kaip tai Sv. Kazimiero,

Gydo visokias ligas
SpeciJalistS moterį} ir vaiki} ligose

Chieago. Iii.

Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos,

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

ir beveik visų esančių šventųjų; Sald. Širdies V. Jė

Chieago, llls.

3255 So. Halsted SL

Plymouth National

BANK.

Lietuvišku 6raborius
Seniausias, pigiausias graborius
ir tirinetoįas dėl pavargėlių-našlaičių.

Suvienytųjų

Jei

džios.

nuo sudėtų pinigų.

CNICtSO. III

vai

Galim}

RUBišnekėti lietuviškai.

M. Postlethwaito,
iždininkas.

MAŽEIKĄ

*<«»ndagu»

linksmai ir naudingai praleisti

la ką, tai skaityk naujai išleistą knygą
ii?

prižiuronn

Moka 3 nuošimčiu*

G.

nori

Huckleberry Finnas

Valstijų

Dept. 100

NEW YORK. N. Y.

Scotland.

Lanarkshire,

VALANDOS:

Banka

Chieago, III

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.

7.

A«*srtc«» School of Languotos

Šitoji

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $86 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

(r^f-

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

4Zth Strut,

Vyrišką Drabužių Išpardavimas

S. Gordon

talpins:

>SSnSROM@«KMMCaMKMS(l«KMl |

St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell
3S\ St. Chieago, UI.
Telefonas
Yards
1654
IOOSM
Tai. Yards 113S

<

Chieago, III

Mokiname Angliškai

W.

Mahanoy City, Pa.

120-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

5. “Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondencijas.

uiiSiiatiiNSi ii«i liai

1741

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

W. D. BOCZKOWSKI — CO.

goYvsliire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

i.
...

$160.000.00.

3311 Ankara (n.

1

ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių J.inių Iš Amerikos. Europos ir viso uuleto. o
prenumerata kaštuoja melams tU $2.uo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; /itlams
$3.oo; pusei metų $1.5{.

Jau 25 metai, kaip išeina k'<« Gtaminkas ir Petnyčia. Prenumer.-ta kasztuoja metams; Amenkcfv
$2.50 metams, pusei metų $1 25.
Rusijoje ir Europoje $3 50 metams,
$1.75 pusei metų,.

ir Daniją).

u

Kapitolas su perviršiu

F. A

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

O Kun. Norbuto kelionę j Lietuvą, užvardintą'Tš Ško
o.
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
4. “Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlith-

166 MELROSE, ST., MONTELLO, MASS. U Mossend,

Mother Superior,

Diemaatai, laikrod/.ial Ir brangieji
akmeni Kuopų ir emblemų špil
kos. Pataisymai musų
apecijali&kumas.
=■=

VIENYBE LIETUVNINKU

o
3
a.
S.

misose daly se A menkos ir Kanados

Vienaolyne yra; prirengiamoji mokykla, aitaonių akyrių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Inetariikosios Sesers priima paa save mergaites moki
nimai ir išaaklėjimai. Seminarijoje
prie regaieriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, paiiymas, siuvinėjimas ir taip tolias.

Auksininkas
4825 So. Ashland Avė.

2.

visokiu ženklu: i.i
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu
meta
liavu, anameliotu
ir padengtu celių
loid’u, šarpu, ve 14
ii
liavu ir Karunu.
.i

M. A. Norkūnas

N E W M AN

28 metų senas laikraštis

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

1.

Vienatini* Lietavi* Išdirbėjau

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

L

L?

CO.

-

ir padailintas,

Laikraštn

“SAULE"

1915 metais eis kas savaitę padidintas

Kurs

M. A. Norkūnas,

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

B

H
e
5.

tuvoj bei Amerikoj

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

SI

Du-kart Savaitinis

3
Užsirašyk sau ar savo pažistamiems Lie- Įj

LIETUVIŠKA BANKA

A. OLSZEWSKI,
3252 So Halsted SI,, GrtiGAGO. i! L.

NEW YORK.

J. J. Pauksztis & Co.
PUB.

Rašyk adresu:

“74-hO VVasbington

Adresuoki**:

DRAUGAS

Eina |*u 21 metus Chieago, Illinois kas
Pėlnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ii
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me•ui tik $2.00, pusei melų $100.

F. Ad. Richter & Co

RAŠYK ADRESU:

Katalikiškos Bažnyčios mano speciali-’
škumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.
EIQI3Eiaj3Qi

EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

CHICAGOJE.

aptiekose ir tie
siai iš

į

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

Seserų Seminarija

Ai

“Tautos Fondui”

Hooms 1003-1004

TAUPYMO** DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant nno VIENO DOLERIO ir daafiaa, až kariaos mokam 3 naoiimčiu ant meti}, karį pridadam kas pašė meti}.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektaojt
raudas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičins;
skolina pinigu ant įtaisytų savasčių (properčių).

Lietuviškyjij Švento Kazimiero

25 ir 50 centų

■b
Bt

Pusč gryno pe^no skiriama

“■

S'

ženk

inkaro

e

ARKITEKTAS

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST

m

“LIETUVA”

Eipeller

Street,

Kaina 20 c.

0
3
J
"H
(B

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

2

Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų
tautai. Kun. P. L.
Šv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K. U.

1

(W

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

3249-53 South Morgan Street
CHICAGO, ILL., U. S. A.

TURINYS

M
C

ADVOKATAS

Kazimieras

Sv.

5,

A. A. Šlakis

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY

U

Richterio

veikslo.

pelno

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė

1644 Wabansia Avė.

tikro

lu, kaip ant pa

Nauja Knyga

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

TAiPPAT UŽLAIKOMA

Redakcijos

Gal nežinai kur |ą gauti?

bu

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.

JAU

reikalauk

Pain —

•1

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

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUH?”

visada

Official 100

(kampas 34tos)

ir

patarnavimu •

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.

-

Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, 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.

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.

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

zaus, Nukryžiuoto, Penkią Iloną V. Jėzaus, Sald. S>r.
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P.
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus
Benedikto XV.

1800 W. 46th Street,
Chicaf

III.
=

-----

Chieago, III.

t

